
Hlíðaskóli - Læsisáætlun

    Einn af grunnþáttum menntunar er læsi, eins og kemur fram í Aðalnámskrá
    grunnskóla. Læsisistefna Hlíðaskóla byggir á Aðalnámskrá og læsisstefnu fyrir
    grunnskóla Reykjavíkurborgar.  Hún er byggð á þeirri sýn að öll börn geti lært
    að lesa og skrifa. Markmið læsisstefnu Hlíðaskóla er tvíþætt. Annars vegar
    þurfa nemendur að ná tökum á ákveðnum færniþáttum. Hins vegar þarf að efla
    áhuga og rækta jákvæð viðhorf nemenda til lestrar og ritunar. Læsisstefnan er
    fyrir alla sem koma að lestrarþjálfun.
 
    Lestur og ritun tengjast öllum námsgreinum, nota þarf fjölbreyttar
    kennsluaðferðir til að auka orðaforða, málskilning og lesskilning nemenda í
    öllum árgöngum grunnskólans. Allir kennarar koma að lestrarþjálfun,
    orðaforðavinnu og námstækni. Skimað er fyrir lestrarerfiðleikum og áhersla lögð
    á snemmtæka íhlutun. Markmiðið með snemmtækri íhlutun er að grípa eins fljótt
    inn í lestrarvanda nemenda með reglubundinni lestrarskimun og lestrarkennslu
    sem tekur mið af einstaklingsþörfum.
 
    Læsisstefnu Hlíðaskóla er skipt niður í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er yfirlit yfir
    markmið, kennsluaðferðir og leiðir sem hægt er að fara í kennslu. Í öðrum hluta
    er skimunaráætlun skólans og viðmið um árangur. Þriðji hluti er með stuttar
    skilgreiningar á þeim kennsluaðferðum sem nefndar eru í áætluninni.
 
    Heimilin gegna mikilvægu hlutverki í lestrarþjálfun barna. Daglegur heimalestur er
    mikilvægur og á það við nemendur á öllum skólastigum. Umræða um lesefnið er
    til þess fallin að auka lesskilning og orðaforða. Ef góður árangur á að nást er
    mikilvægt að skóli og heimili vinni vel saman. 

Inngangur
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DÆM I  UM  L E I Ð I RMARKM I Ð

HVAÐ  GE T A  F OR E L DRAR  GER T

Að efla hljóðkerfisvitund
Að læra bókstafi, hljóð þeirra, heiti og
tákn
Að efla sjónræna skynjun
Að geta beitt hljóðaaðferð
Að þjálfa stafagerð og ritun
Að geta lesið aldurssvarandi texta
Að geta fundið upplýsingar úr texta
Að efla máltjáningu
Að auka orðaforða 
Að efla lesskilning
Að lesa sér til ánægju
Að geta ritað texta

Stafainnlögn
Rím og orðaleikir
Algengar orðmyndir
Raddlestur og framsögn
Upplestur á eigin texta
Paralestur
Kórlestur
Gagnvirkur lestur
Yndislestur
Hugtakakort
Leitarkort
Vennkort
KVL
Spil og leikir
Söguvegur
Umræður um texta, orð og hugtök
Gott aðgengi að lesefni
Lestrarsprettir
Heimsóknir á bókasafn

Unnið er eftir aðferðum Byrjendalæsis þar sem
m.a. er lögð áhersla á:

Þjálfað börnin daglega í lestri í heimalestrabókum a.m.k. 15 mín á dag
Eflt lesskilning með umræðum um efni sögunnar, spurt spurninga úr
sögunni og reynt að fá barnið til að tjá sig um söguna og spá fyrir um
framhald
Lesið sögur fyrir börnin sem innihalda litríkt mál og góðan orðaforða
Útskýrt orð sem börnin þekkja ekki
Áttað sig á gildi góðs samstarfs milli heimilis og skóla og að þátttaka
foreldra í lestri barna sinna getur gert gæfumuninn fyrir þróun mál- og
lesskilnings
Vera góð lestrarfyrirmynd

Yngsta stig 1.-2. bekkur
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DÆM I  UM  L E I Ð I RMARKM I Ð

HVAÐ  GE T A  F OR E L DRAR  GER T

Að geta lesið fjölbreytta aldurssvarandi
texta
Að auka lestrarfærni
Að efla máltjáningu
Að finna upplýsingar í texta
Að lesa einfaldar skýringarmyndir
Að efla lesskilning
Að auka orðaforða og efla málskilning
Að lesa sér til ánægju
Að geta ritað texta

Raddlestur og framsögn
Paralestur
Kórlestur
Gagnvirkur lestur
Yndislestur
Hugtakakort
Leitarkort
Vennkort
KVL
Spil og leikir
Söguvegur
Umræður um texta, orð og hugtök
Myndlestur 
Kortalestur
Upplestur á eigin texta
Gott aðgengi að lesefni
Lestrarsprettir
Heimsóknir á bókasafn

Unnið er eftir aðferðum Byrjendalæsis þar sem
m.a. er lögð áhersla á:

Þjálfað börnin daglega í lestri í heimalestrabókum a.m.k. 15 mín á dag
Eflt lesskilning með umræðum um efni sögunnar, spurt spurninga úr
sögunni og reynt að fá barnið til að tjá sig um söguna og spá fyrir um
framhald
Útskýrt orð sem börnin þekkja ekki
Lesið sögur fyrir börnin sem innihalda litríkt mál og góðan orðaforða
Áttað sig á gildi góðs samstarfs milli heimilis og skóla og að þátttaka
foreldra í lestri barna sinna getur gert gæfumuninn fyrir þróun mál- og
lesskilnings
Vera góð lestrarfyrirmynd

Yngsta stig 3.-4. bekkur
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DÆM I  UM  L E I Ð I RMARKM I Ð

HVAÐ  GE T A  F OR E L DRAR  GER T

Að geta lesið fjölbreytta aldurssvarandi
texta
Að auka lestrarfærni
Að efla lesskilning
Að þjálfa hlustun
Að geta lesið sér til ánægju og fróðleiks
Að geta valið sér lesefni við hæfni
Að auka orðaforða 
Að efla málskilning
Að efla máltjáningu
Að efla ritun

Samlestur
Paralestur, yndislestur
Hugtakakort
Framsögn og upplestur
Myndlestur
Gagnvirkur lestur
Lestrarstundir
Spil, kennsluforrit og smáforrit
Heimsóknir á bókasafn
Gott aðgengi að bókum og öðru lesefni
Notkun hljóðefnis
Mínútulestur
Lestrarsprettir
Vinna með mismunandi textaskrif
Finna og vinna með upplýsingar úr
mismunandi texta

Þjálfað börnin daglega í lestri a.m.k. 15 mín á dag
Eflt lesskilning með því að spyrja barnið spurninga um leið og lesið er
Hjálpað barninu að leita sér þekkingar á því sem það hefur áhuga á
Fylgst vel með barninu í námi og tómstundum
Áttað sig á gildi góðs samstarfs milli heimilis og skóla og að þátttaka
foreldra í lestri barna sinna getur gert gæfumuninn fyrir þróun mál- og
lesskilnings
Vera góð lestrarfyrirmynd

Miðstig 5.-7. bekkur
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DÆM I  UM  L E I Ð I RMARKM I Ð

HVAÐ  GE T A  F OR E L DRAR  GER T

Að geta lesið fjölbreytta aldurssvarandi
texta og upplýsingar
Að þekkja mismunandi aðferðir við lestur
Að geta valið sér lesefni við hæfi
Að lesa texta á skilvirkan hátt
Að lesa sér til ánægju 
Að geta fundið upplýsingar úr texta
Að efla máltjáningu
Að efla lesskilning
Að efla ritun

Lestrarstundir
Vinna með fjölbreyttar og mismunandi
textategundir
Gagnvirkur lestur
Yndislestur
Skimunarlestur
Lestrarsprettir
Framsögn og upplestur
Lestur og leikræn tjáning
Hugtakakort
Myndlestur
Vinna með mismunandi textaskrif
Finna og vinna upplýsingar úr
mismunandi texta

Hvetja börnin daglega til lestrar a.m.k. 20 mín á dag
Hvatt barnið til að lesa fjölbreyttan texta á mismunandi formi
Sýnt lesefni barnsins áhuga og hjálpað því að finna lesefni við hæfi
Áttað sig á gildi góðs samstarfs milli heimilis og skóla og þátttaka foreldra í
lestri barna sinna getur gert gæfumuninn fyrir þróun mál- og lesskilnings
Vera góð lestrarfyrirmynd

Unglingastig 8.-10.bekkur
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 Lesferill.
 Lestrarpróf sem Menntamálastofnun gefur út fyrir nemendur í 1.-10. bekk og er
 lagt fyrir alla nemendur í september, janúar og maí. Lesferli er ætlað að meta grunnþætti læsis 
 s.s. lesfimi, lesskilning, ritun, orðaforða og málskilning. Menntamálastofnun gefur út viðmið
 fyrir árangur. Markmiðið er að allir nemendur nái yfir 89% árangri.
 Umsjónarkennarar leggja prófið fyrir en sérkennarar leggja undirpróf fyrir þá
 nemendur sem ná ekki viðmiði eitt.
 

1. bekkur
Könnun á stafaþekkingu. Umsjónarkennari kannar stafa og lestrarkunnáttu nemenda strax í
upphafi skólagöngu.
Könnun hjá talmeinafræðingi. Talmeinafræðingur prófar m.a. framburð og        
 hljóðkerfisvitund. Einstaklingsprófun að hausti.
Læsi.  Læsi er hóppróf sem lagt er fyrir af umsjónarkennara og sérkennara.
Markmið prófsins er tvíþætt annars vegar að finna þá nemendur sem kunna að
 eiga við lestrarerfiðleika að stríða þegar fram líða stundir og hins vegar að 
veita upplýsingar um stöðu einstakara nemenda svo hægt sé að haga kennslu á
viðunandi hátt. Lagt fyrir í lok október, febrúar og apríl. Viðmið er að
nemandi nái 60% atriða rétt.
Leið til læsis. Hóppróf sem kannar málþroska, hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu. Lagt fyrir í
október af umsjónarkennara.
Lesferill-lesfimi. Lesfmipróf eru einstaklingspróf og eru lögð fyrir alla nemendur í  september, 
janúar og maí.
  90% viðmið 1          50% viðmið 2          25% viðmið 3
  20 orð á mínútu     55 orð á mínútu      75 orð á mínútu
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Aston Index stafsetningarpróf. Prófið er staðlað stafsetningarpróf, ritun 20 stakra orða.
Umsjónarkennari leggur prófið fyrir nemendur að hausti.  Sérkennari fær niðurstöðurnar og
greinir villurnar. Prófið sýnir hvaða nemendur eiga við sértæka ritunarerfiðleika að etja. 
Meðaltal rétt ritaðra orða í 2. bekk er samkvæmt viðmiði 15,9.
Læsi. Læsi er hóppróf sem er lagt fyrir af umsjónarkennara og sérkennara. (Sjá markmið
Læsi í 1.bekk). Viðmið er að nemandi ná 60% atriða rétt. 
Lesferill. Lesfmipróf lögð fyrir alla nemendur í  september, janúar og maí.
  90% viðmið 1          50% viðmið 2          25% viðmið 3
  40 orð á mínútu       85 orð á mínútu      100 orð á mínútu
Lesmál. Hóppróf sem lagt er fyrir í apríl. Prófið metur sértæka þætti eins og umskráningu og
réttritun ásamt því að reyna  á lesskilning og leshraða.
 

3.bekkur
Aston Index  stafsetningarpróf. Prófið er staðlað stafsetningarpróf, ritun 20 stakra orða.
Umsjónarkennari leggur prófið fyrir nemendur að hausti.  Sérkennari fær niðurstöðurnar og
greinir villurnar. Prófið sýnir hvaða nemendur eiga við sértæka ritunarerfiðleika að etja. Prófið
er lagt fyrir í október. Meðaltal rétt ritaðra orða í 3. bekk er samkvæmt meðaltali 17,8.
Lesferill. Umsjónarkennari leggur prófið fyrir í september, janúar og maí. Lesfmipróf lögð fyrir
alla nemendur í  september, janúar og maí.
  90% viðmið 1          50% viðmið 2          25% viðmið 3
  55 orð á mínútu       100 orð á mínútu     120 orð á mínútu
Orðarún. Staðlað lesskilningspróf lagt fyrir að vori af umsjónarkennara.
Logos. Próf sem greinir sértæka lestrarerfiðleika og eru fjórir þættir prófsins notaðir til
skimunar. Einstaklingsathugun sem fer fram að vori.
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4.bekkur
Aston Index stafsetningarpróf. Prófið er staðlað stafsetningarpróf, ritun 20 stakra
orða. Umsjónarkennari leggur prófið fyrir nemendur að hausti.  Sérkennari fær niðurstöðurnar og
greinir villurnar. Prófið sýnir hvaða nemendur eiga við sértæka ritunarerfiðleika að etja. Prófið er
lagt fyrir í október. Meðaltal rétt ritaðra orða í 4. bekk er samkvæmt viðmiði 16,8.  
Lesferill.Umsjónarkennari leggur prófið fyrir í september, janúar og maí.
   90% viðmið 1          50% viðmið 2          25% viðmið 3
   80 orð á mínútu       120 orð á mínútu     145 orð á mínútu
Orðarún. Staðlað lesskilningspróf lagt fyrir að vori af umsjónarkennara.
 
Niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 4. bekk eru skoðaðar
hjá nemendum sem ná ekki tilætluðum árangri á prófinu eða í einstökum
prófþáttum. Athugað er hvort ástæða er til að greina færni barnsins nánar og
hvaða færni þarf að vinna með. 
 

5.bekkur
Aston Index stafsetningarpróf. Prófið er staðlað stafsetningarpróf, ritun 20 stakra orða.
Umsjónarkennari leggur prófið fyrir nemendur að hausti.  Sérkennari fær niðurstöðurnar og greinir
villurnar. Prófið sýnir hvaða nemendur eiga við sértæka ritunarerfiðleika að etja. Prófið er lagt fyrir
í október. Meðaltal rétt ritaðra orða í 5. bekk er samkvæmt viðmiði 16,7.
Lesferill. Umsjónarkennari leggur prófið fyrir í september, janúar og maí. 
   90% viðmið 1          50% viðmið 2          25% viðmið 3
   90 orð á mínútu       140 orð á mínútu     160 orð á mínútu
Orðarún. Staðlað lesskilningspróf lagt fyrir að vori af umsjónarkennara.
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6.bekkur
Aston Index stafsetningarpróf. Prófið er staðlað stafsetningarpróf, ritun 20 stakra orða.
Umsjónarkennari leggur prófið fyrir nemendur að hausti.  Sérkennari fær niðurstöðurnar og greinir
villurnar. Prófið sýnir hvaða nemendur eiga við sértæka ritunarerfiðleika að etja. Prófið er lagt fyrir í
október. Meðaltal rétt ritaðra orða í 6. bekk er samkvæmt viðmiði 16,7.
Lesferill. Umsjónarkennari leggur prófið fyrir í september, janúar og maí. 
  90% viðmið 1          50% viðmið 2          25% viðmið 3
  105 orð á mínútu      155 orð á mínútu    175 orð á mínútu
Orðarún Staðlað lesskilningspróf lagt fyrir að vori af umsjónarkennara.
 

7.bekkur
Aston Index stafsetningarpróf. Prófið er staðlað stafsetningarpróf, ritun 20 stakra orða.
Umsjónarkennari leggur prófið fyrir nemendur að hausti.  Sérkennari fær niðurstöðurnar og greinir
villurnar. Prófið sýnir hvaða nemendur eiga við sértæka ritunarerfiðleika að etja. Prófið er lagt fyrir í
október. Meðaltal rétt ritaðra orða í 7. bekk er samkvæmt viðmiði 16,5.
Lesferill. Umsjónarkennari leggur prófið fyrir í september, janúar og maí. 
  90% viðmið 1          50% viðmið 2          25% viðmið 3
  120 orð á mínútu      165 orð á mínútu    190 orð á mínútu
Orðarún. Staðlað lesskilningspróf lagt fyrir að vori af umsjónarkennara.
 
Niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 7. bekk eru skoðaðar hjá nemendum sem ná ekki
tilætluðum árangri í prófinu eða í einstökum prófþáttum. Athugað er hvort ástæða er til aðgreina færni
barnsins nánar og hvaða færni þarf að vinna með.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlíðaskóli - Læsisáætlun
skimunaráætlun8.bekkur

Lesferill. Umsjónarkennari leggur prófið fyrir í september, janúar og maí. 
  90% viðmið 1          50% viðmið 2          25% viðmið 3
  130 orð á mínútu     180 orð á mínútu     210 orð á mínútu
Orðarún. Staðlað lesskilningspróf lagt fyrir að vori af íslenskukennara.
 

9.bekkur
Grp 14 h. GRP 14h er staðlað skimunarpróf sem kannar umskráningarfærni, stafsetningu,
hljóðlestrarhraða og lesskilning. GRP 14h gefur  vísbendingar um sértæka lestrarerfiðleika. Lagt fyrir
af sérkennara á haustönn.
Lesferill. Umsjónarkennari leggur prófið fyrir í september, janúar og maí.
  90% viðmið 1          50% viðmið 2          25% viðmið 3
  140 orð á mínútu      180 orð á mínútu    210 orð á mínútu
 
Niðurstöður samræmdra könnunarprófa eru skoðaðar hjá
nemendum sem ná ekki tilætluðum árangri á prófinu eða í einstökum prófþáttum.
Athugað hvort ástæða er til að greina færni barnsins nánar. 

 
10.bekkur
Lesferill
Umsjónarkennari leggur prófið fyrir í september, janúar og maí.
  90% viðmið 1          50% viðmið 2          25% viðmið 3
  145 orð á mínútu      180 orð á mínútu     210 orð á mínútu
Logos. Nemendur sem eru undir viðmiðum í leshraða þrátt fyrir lestrarþjálfun fara í gegnum Logos
lestrarskimun og endurmat ef þess gerist þörf.
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Byrjendalæsi. 
Í Hlíðaskóla er kennt samkvæmt aðferðum Byrjendalæsis. Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð ætluð 
fyrir nemendur í 1. og 2. bekk en getur einnig fallið að kennslu og námi nemenda í 3. og 
4. bekk. Samfélags- og náttúrugreinar eru samþættar kennslu Byrjendalæsis.  Í Hlíðaskóla er unnið
með Byrjendalæsi á yngsta stigi þ.e. 1. – 4. bekk. Byrjað er á því að vinna með heildstæðan texta sem
bútaður er niður í smærri einingar sem svo eru aftur notaðar til að búa til nýja frásögn eða texta. 
Í Byrjendalæsi er unnið jöfnum höndum með alla þætti móðurmálsins hlustun, tal, lestur og ritun. 
Kennsla samkvæmt Byrjendalæsi felst í því að kennari les sögu, ævintýri, ljóð eða annan texta. Kennari
ræðir merkingu textans og útskýrir orð. Upplestur kennara er liður i að efla sameiginlega reynslu
nemenda af orðum og umræðum. Eftir  upplestur og umræður er unnið með tæknilega þætti
lestrarnámsins. Tæknivinnan snýst m.a. um hljóðavitund, samband stafs og hljóðs, stafagerð, samsett
orð, stóran og lítinn staf eða  annað sem nemendur eiga að ná tökum á. Unnið er með textann og valin
orð og eða hugtök til að vinna með. Síðan er valið lykilorð úr textanum til að ræða og rannsaka. Út frá
lykilorði fá nemendur fjölbreytt verkefni allt eftir því  hvar þeir eru staddir í lestrarnáminu. Í 1. bekk er
lykilorð t.d. valið út frá þeim stöfum sem vinna á með. Það geta verið einn til tveir stafir í senn. Nemendur
læra hljóðaaðferð við lestur þ.e. þeir læra að hljóða sig í gegnum orðin. Þeir þurfa að læra alla stafi og
hljóð þeirra til að ná þeirri færni að tengja hljóðin saman í orð. Nemendur sem þegar kunna stafina, vinna
þyngri verkefni sem snerta lykilorðið.  Með eldri nemendur er lykilorðavinnan notuð til að þjálfa ýmis
málfræðiatriði og annað sem tengist tungumálinu. Í lok hverrar vinnulotu eða áætlunar er gert ráð fyrir
vinnu sem býður upp á að nemendur noti það sem þeir hafa lært. Þeir vinna að fjölbreyttum verkefnum
út frá textanum sem lesinn var. Viðfangsefni geta verið: teikning, leikræn tjáning, hugtakakort, frásagnir
og ýmis konar ritun.  Í Byrjendalæsi er ritun samofin lestarnáminu. Ungir nemendur tjá sig í ritun með
teikningum en bæta síðan orðum og orðasamböndum við myndlist sína. Nemendur skrifa að lokum
heilar málsgreinar og efnisgreinar. Samfara aukinni færni í ritun  læra nemendur uppbyggingu sögu. Í
Byrjendalæsi er unnið með gagnvirkan lestur. Í gagnvirkum lestri læra nemendur að draga saman efni,
spyrja spurninga, spá fyrir um framhald og leita að merkingu með því að lesa á milli lína.
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Gagnvirkur lestur.
Í gagnvirkum lestri læra nemendur að draga saman efni textans, spyrja spurninga
úr textanum, spá fyrir um framhald og leita að merkingu orða. 
 
Hljóðaaðferðin. 
Hljóðaaðferðin er samtengjandi aðferð. Nemendur þurfa að læra alla stafi og hljóð þeirra og ná
þeirri færni að tengja hljóðin saman í orð.
 
Hljóðkerfisvitund.
Vísar til almennrar færni við að skynja hljóðræna uppbyggingu tungumálsins án
tengsla við merkingu hvernig hægt er að greina talmálið í smærri hljóðeiningar
(Gillon, 2007; Muter, 2006; Snow o.fl., 1998). Hljóðkerfisvitund er talin hafa
hvað best forspárgildi um lestrarfærni. Tilfinning fyrir hljóðkerfi
tungumálsins leggur grunn að nákvæmni í lestri, öryggi í stafsetningu og lesskilningi.
 
Hugtakakort. 
Gerð hugtakakorta er leið til að skrá og sýna fram á þekkingu á myndrænan hátt.
Hugtök eru kynnt í reitum sem ýmist geta haft form hrings eða ferhyrnings og
verið mismunandi á litinn. Tengilínur á milli reitanna sýna fram á tengsl
hugtakanna. Heildarmynd hugtakakorts getur verið breytileg en gunnhugtak er
ýmist í miðju eða efst á myndinni.
 
Kórlestur.
Kennari og nemendur lesa saman. Kennari les og nemendur koma inn í lesturinn
sem bakraddir eða kór. Kórlestur er skilgreindur sem upplestur þar sem notaður
er mismunandi raddblær til að endurspegla merkingu textans og hljómfall
tungumálsins. Nemendur þurfa að hafa góða fyrirmynd og fá þjálfun í upplestri
til að geta lesið vel og með réttum áherslum (Vacca o.fl., 2006).
 
K V L. 
Skammstöfunin KVL stendur fyrir kann – vil vita- hef lært. Í upphafi vinnulotu skráir kennari það sem
nemendur vita um ákveðið efni og einnig hvað nemendur vilja vita um efnið. Í lok vinnulotunnar
skráir kennari það sem nemendur hafa lært um efnið.
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Leitarkort. 
Leitarkort hefur það hlutverk að halda utan um nýja þekkingu sem fengin er úr heimildum. Á leitarkortið eru
skrásett mikilvæg orð úr textanum.
 
Lestrarsprettir. 
Ákveðinn tími er hugsaður í lestrarsprett, t.d tvær vikur.
Hver nemandi les þá a.m.k. 15 mínútur á dag í skólanum og heima fyrir foreldra
sína, sem myndu þá kvitta fyrir lesturinn í þar til gert hefti.
 
Paralestur.
Nemendur lesa skiptis tveir og tveir saman . Sá sem er lengra kominn í lestri styður við þann sem þarf meiri
þjálfun.
 
Skimunarlestur.
Nemendur leita uppi einstaka orð í texta.
 
Söguvegur. Söguvegur er leið til að kenna nemendum hvernig saga er byggð upp með upphafi, miðju og
endi. Þar sem vegurinn byrjar er gerð mynd sem er lýsandi fyrir upphaf sögunnar og önnur við enda
vegarins sem er lýsandi fyrir endir sögunnar. Hjá myndunum má skrifa orð eða málsgreinar. Síðan er sagan
rifjuð upp og atburðum raðað  eftir veginum í atburðarrás.
 
Vennkort.
Vennkort gegna því hlutverki að skoða einkenni tveggja eða fleiri fyrirbæra og sýna hvernig þau skarast.
 
Yndislestur.
Nemendur velja sér bók eða lesefni til að lesa í skólastofunni. Kennari og bókasafnskennari
aðstoða nemendur við að velja sér lesefni við hæfi hvers og eins.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


