
Matstæki MMS á grunnþáttum læsis



Lesferill

• Lesferli er ætlað að meta grunnþætti læsis: hljóðkerfisvitund, lesfimi, 
lesskilning, ritun, orðaforða og málskilning. 

• Hafist var handa við undirbúning Lesferils í október 2015.

• Ýmist er um stöðupróf eða skimanir að ræða.

• Stefnt er að því að Lesferill spanni skeiðið frá þriggja til 16 ára aldurs.



• Stöðupróf þar sem staða nemandans miðað við jafnaldra er metin.

• Taka mið af aðalnámskrá grunnskóla.

• Frí til afnota fyrir alla grunnskóla sem óska eftir að nota prófin í heild 
eða hluta þeirra.

• Rafrænt aðgengi.

• Rafræn hýsing og úrvinnsla. 

• Valfrjáls möguleiki til að efla skólastarf.

• Fyrst og fremst hugsuð sem verkfæri fyrir viðkomandi skóla til að 
bæta kennslu og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda.

Skimanir og stöðupróf



Matstæki Lesferils

• Lesskimun fyrir 1. bekk (Skólagátt í október)
• Hljóðkerfisvitund, bókstafir/hljóð og málskilningur

• Umskráningarpróf 1.-10. bekk (Skólagátt í september, janúar og maí)
• Lesfimipróf
• Próf í sjónrænum orðaforða
• Próf í orðleysulestri 
• Nefnuhraðapróf

• Lesskilningspróf – Orðarún 3.- 8. bekkur
• Orðaforðapróf – Orðalykill 1.-10.bekkur
• Stafsetningarpróf 
• Ritunarpróf
• HLJÓM-2 (5 ára)



Lesferill



Skólagátt

• Heldur utan um rafræna úrvinnslu Lesferils

• Aðgangur að prófum
• Samræmd könnunarpróf – (rafræn próf)

• Lesferill

• Þróun lestrarferils nemanda/hópa

• Vistun gagna
• Myndræn framsetning og túlkun gagna

• Kennarar sjá nemendur sína og bekk

• Skólastjórar sjá alla nemendur og bekki skólans



Vistun gagna og notkun

• Niðurstöður hvers nemanda vistast í gagnagrunninum og hægt er að 
nálgast þær hvenær sem er í gegnum Skólagátt. 

• Þannig er hægt að skoða hvernig lestrarferill einstakra nemenda 
og/eða námshópa þróast í gegnum árin.

• Aðgangur eingöngu ætlaður kennurum/skólum.



Munur á hrágögnum og 
vegnum orðum á mínútu

• Skólagátt sýnir vegin orð á mínútu

• Talning af blaði eru hrágögn

• Vegin orð á mínútu geta verið hærri eða lægri en hrágögn



Hvaða fræði liggja að baki villutalningu í 
lestrarnákvæmninni?



Skilgreining á læsi

„Læsi vísar til hæfninnar til að skilja og nota ritmál tungunnar í 

samræmi við kröfur samfélagsins og/eða óskir einstaklings. Í því 

felst að börn og ungmenni geti tileinkað sér ýmiss konar texta og 

lagt í hann merkingu. Þeir lesi til að læra, til að taka þátt í samfélagi 

lesenda í skóla og daglegu lífi og þeir lesi sér til ánægju.“

(Við vinnu Hvítbókar var höfð að leiðarljósi skilgreining á læsi frá 

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)



Skilgreining á lesfimi

„Lesfimi er færni sem byggir á nákvæmni, sjálfvirkni og hrynrænum
þáttum tungumálsins en allir þessir þættir stuðla að auknum
lesskilningi. Hún birtist í sjálfvirkum fyrirhafnarlausum lestri sem lesinn
er í viðeigandi hendingum (phrasing) og með réttu hljómfalli
(intonation). Lesfimi er mikilvæg við upplestur og hljóðlestur og getur
bæði takmarkað og stutt við lesskilning.“

(Helga Sigurmundsdóttir, 2016; Kuhn, Schwanenflugel, Meisinger, 2010.)



Hvers vegna að meta lestur?

• Ef nemandi nær ekki góðum tökum á lesfimi er hætta á að hann muni 
síðar eiga í erfiðleikum með lesskilning þar sem mikil orka fer í að 
umskrá textann (National Reading Panel, 2000; Hoover og Gough, 1990, Hulme og Snowling, 2009).

• Lesfimi þarf að viðhalda eins og hverri annarri færni. 

• Fylgjast þarf með þróun lestrarfærni.

• Snemmtæk íhlutun.



Mikilvægi lestrarfærni

• Til að ná árangri í framhaldsnámi og komast yfir að lesa það námsefni 
sem lagt er fyrir þarf nemandi að hafa gott vald á lesfimi og 
lesskilningi.

• Ein árangurríkasta leiðin til að efla orðaforða (og þar með málskilning) 
er aukinn bóklestur (Beck, McKeown og Kucan, 2002; Snowling, 2006). 

• Hætta er á að þeir nemendur sem ekki ná góðum tökum á lesfimi lesi 
lítið og nái síður að efla orðaforða sinn og málskilning.



Lesfimiviðmið



Fyrirlögn prófanna

• Lesfimiprófin fyrir alla nemendur reglulega í 1.-10. bekk, lögð fyrir af 
bekkjarkennara.

• Stuðningsprófin eftir þörfum til að skoða nánar hvernig lestrarfærni 
nemandans er háttað, hvar styrkleikar og hugsanlegir veikleikar liggja; 
lögð fyrir af bekkjarkennara.

• Skólar feli sérkennurum að skoða nánar stöðu einstakra nemenda sem 
sýna veikleika í lestri.



Lesskimun fyrir 1. bekk

• Lagt fyrir alla nemendur í október

• 2 x 40 mínútur

• Færniþættirnir:
• Málskilningur og orðaforði

• Bókstafa- og hljóðaþekking

• Hljóðkerfis- og hljóðavitund



HLJÓM-2

• Athugun á hljóðkerfis- og málvitund 5 ára barna
• Rím

• Samstöfur

• Samsett orð

• Hljóðgreining

• Margræð orð

• Orðhlutaeyðing

• Hljóðtenging

• Slök hljóðkerfis- og málvitund talin aðalorsök lestrarvanda



Orðarún - lesskilningspróf

• Stöðluð stöðupróf ((október og) apríl)

• 3. til 8. bekkur
• Tvö próf fyrir hvern árgang

• Tveir textar, 10 fjölvalsspurningar úr hvorum

• Prófþættir:
• Að greina staðreyndir

• Að draga ályktanir

• Að átta sig á meginefni texta

• Að útskýra orð og orðasambönd



Orðalykill - orðaforðapróf

• Orðaforði 6 til 16 ára barna

• 55 orð
• Nemendur útskýra merkingu orðanna

• Sama próf fyrir alla árganga
• Viðmið byggð á meðaltali eftir aldri



Stafsetningar- og ritunarpróf

• Stafsetningarpróf:
• Stöðluð próf.

• Fyrir 3.-8. bekk.

• Skörun milli prófa.

• Ritunarpróf:
• Verða stöðluð fyrir október og mars.

• Byrjað á prófum fyrir 4., 7. og 10. bekk.

• Stefnt að prófum fyrir 3. til 10. bekk.



Lesferill

Greining 
niðurstaðna

Aðgerðar-
áætlun

Íhlutun

Endurmat 
og 

eftirfylgni



Niðurstöður og íhlutun

• Eftirfylgni í kjölfar skimana og prófa
• Hver ber ábyrgðina? 

• Hvernig á lestrarþjálfunin að fara fram?

• Er gert ráð fyrir lestri í daglegu starfi (stundatöflu)?

• Hvernig ætlum við að fylgjast með framförum?

• Kennslugögn
• Velja námsgögn

• Mæta kennslugögnin sem við notum þörfum allra nemenda?



Áætlanagerð

• Unnið út frá grunnmælingum og tíðu endurmati til að skoða framfarir.

• Að setja raunhæf markmið og væntingar um árangur.

• Íhlutun og eftirfylgni innan skólanna er í samræmi við mælingar –
byggt á faglegum aðgerðum.

• Mat á íhlutun.

• Aukin áhersla á daglegan lestur bæði heima og í skólanum.

• Virkt samstarf við foreldra.



Til að ná árangri 

• Lestur er algjört forgangsatriði frá 1. til 10. bekkjar.

• Kennarar eru sannfærðir um að þeir geti náð góðum árangri.

• Kennarar hafa væntingar um að nemendur nái góðum árangri.

• Lestarkennsla er vel skipulögð.

• Sterkar faglegar hefðir í lestrarkennslu.

• Kennarar eru fagmenn og bera ábyrgð á kennslu sinni.

• Markmið og leiðir fyrir hvern aldur.

(Stephanie Gottwald)



Við höfum öll sameiginlega sýn og 
markmið, að efla læsi og menntun í 

landinu



skolagatt@mms.is


