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UMRÆÐAN 

Lestur, lífsgæði
og mat á færni
Eftir Arnór Guðmundsson

Fimmtudagur, 14. febrúar 2019

Eft ir Arnór Guðmunds son:
„Sjálf virkur og fyr ir hafnar-
laus lestur er eft irsóknar -
verður. Les ari sem breytir
bók stöfum sjálfkrafa í orð
getur einbeitt sér að inni-
haldi textans.“

Arnór Guðmunds son

Lestrar færni grunnskólabarna hef ur áhrif á

allt þeirra nám, tækifæri og lífs gæði til

framtíðar.

Á undanförnum áratugum hafa sterkar vís-

bendingar borist um að ís lensk börn hafi í

lestri staðið jafnöldrum sín um í mörgum

samanb urðarlöndum að baki. Með sameig in-

legu átaki helstu áhrifavalda í skólasam félag-

inu hefur lestur hins veg ar fengið aukna at-

hygli. Umræða hefur aukist og metnaðarfull

lestrarverkefni hafa orðið til. Kenn arar hafa

fengið ný og bætt lestrarmælitæki og nú

leggur mikill meirihluti lestrarkenn ara svo-

kölluð lesfimipróf fyr ir sína nemendur til að

meta stöðu þeirra.

Lesfimi prófin eru afrakstur samstarfs

Menntamálastofn unar og sérfræðinga í læsi.

Þau mæla lestrarhraða, lestrarnákvæmni og

lestrarlag, sem eru mikilvæg ir þættir í lestr -

arfærni barna. Þau hafa jafn framt reynst

vera mikil hvatn ing fyr ir foreldra og börn til

að lesa meira, enda eru prófin endurtekin

reglulega og niðurstöðurnar birt ar mynd-

rænt svo auðvelt er að sjá þróun frá einu

tímabili til annars.

Annað veifið skýtur upp kollinum gagnrýni á

lesfimi próf in – síðast í grein Her mundar Sig-

mundssonar í Morgunblaðinu 10. febrúar –

þar sem helst er gagn rýnt að áhersla sé lögð

á lestrarhraða. Rétt er að ít reka það sem

nefnt er að ofan, að fleiri þættir lestr arfærni

eru mældir en hraðinn, sem í sjálfu sér er

ekki eftir sóknarverður. Hins vegar er sjálf-

virkur og fyrirhafn arlaus lestur sannarlega

eftir sókn arverður og hann næst fyrst og

fremst með æfingu og elju. Til að lesari geti

einbeitt sér að inni haldi texta þarf hann að

geta breytt bókstöfum í hljóð og orð með

sjálfvirkum hætti, án fyrir hafn ar og mikils

álags á minni, en það leiðir til aukins svig-

rúms fyrir hugsun um inni hald textans eða

lesskiln inginn. Lesfim in er því ein for senda

góðs lesskiln ings. Gott lestrarlag og hrynj-

andi þykir svo til marks um að nem andinn

hafi skilið efni textans í meg in dráttum.

Lesfimi prófin eru byggð á traustum vísinda-

legum grunni. Hundruð rann sókna

menntavísindafólks um allan heim sýna að

lestrarhraði, nákvæmni og gott lestr arlag

mynda mikilvæg ar undirstöður undir læsi

barna til framtíðar. Ein og sér gefa les fimi-

próf in ekki fullnægj andi mynd af lestr ar-

færni nemenda og það er brýnt að nota

einnig önnur og fjölbreyttari matstæki.

Þetta er mikilvægt að hafa í huga og þetta

skilja kennarar. Lesfimiprófin hafa sannað

gildi sitt og nú er svo komið að yfir 90%

grunnskólanemenda þreyta þau. Prófin eru

orðin sjálfsagður og eðli legur hluti af skóla-

starfinu í landinu, þrátt fyrir að kennurum sé

ekki skylt að leggja þau fyrir nemendur.

Kennarar velja sjálfir að gera það, enda sjá

þeir afraksturinn, hafa góðan skilning á

aðstæðum og vita að mikilvægt er að börn fái

endurgjöf með stöðumati í grundvallarnáms-

greinum. Matinu er enda ætlað að styðja við

nemendur og búa þá betur undir lífið.

Höfundur er forstjóri Mennta mála stofnun ar. arn-
or.gudmundsson@mms.is
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