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Um lesiskeiðið 
Hetta tilfarið byggir á lesiskeiðið hjá Miru Olsen. Eg havi lagt meg eftir, at hava 
nýggjar bøkur, ið hóska til aldursbólkin við. 
Uppgávurnar havi eg víðkað soleiðis, at tær eru á trimum førleikastigum. 
Uppgávurnar við einari stjørnu eru bygdar upp sum í lesiskeiðinum hjá Miru Olsen, 
meðan uppgávur við tveimum og trimum stjørnum eru nakað torførari. Tó havi eg 
roynt at lagt meg eftir, at samsvar skal vera millum lesi- og skriviuppgávur, so 
skrivliga tilfarið ikki skuldi verið ov torført i mun til bókina. 
 
Mira Olsen býtti bøkurnar eftir floksstigi; tað havi eg ikki gjørt, tí tað kann vera 
rættiliga ymist, hvørjum støði næmingar i sama flokki eru á. Ein av fyrimununum við 
at hava lesiskeið i flokkinum er júst, at tú kanst undirvísa næmingatillagað. Fyri at lætta 
um hjá læraranum, havi eg varðveitt skipanina við litunum. Reyði bólkur er tann 
lættasti, síðani grøni, og blái bólkur er tann torførasti. 

Lesiskeiðið kann leggjast til rættis á ymiskan hátt. Um tú hevur lesiskeið við heilum 
flokki, kanst tú t.d. arbeiða í 3- ella 4 lesibólkum, har hvør bólkur hevur sína bók. Tey 
kunnu tá velja, um tey gera uppgávur við einari, tveimum ella trimum stjørnum. Tað 
ber eisini til, at arbeitt verður i pørum, soleiðis, at tvey lesa somu bók. Sjálvandi ber 
til, at tey lesa hvør sina bók, men tað er kanska verri at umsita, um flokkurin er stórur. 

Nakrar av bókunum eru til láns í flokssetti LMS (Nú Námi). Endamálið við at laga 
tilfarið til tann einstaka næmingin er ikki rættiliga til staðar, um tú lesur somu bók við 
øllum flokkinum. Hinvegin kann tað vera ein háttur at koma í gongd við hesum 
arbeiðinum, um valt verður at byrja við eini felags bók. Tað kann hjálpa bæði lærara 
og næmingum at koma í gongd, og er ein lættur háttur at læra arbeiðsháttin at kenna. 

Tilfarið hóskar eisini væl til smærri bólkar; aldursmunur á næmingunum skuldi ikki 
verið nøkur forðing. 

Elin Olsen 
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