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Hraunvallaskóli  

Drekavöllum 9 

221 Hafnarfirði 

 

Árið 2014 fékk Hraunvallaskóli styrk úr Nýsköpunarsjóði fræðsluráðs í Hafnarfirði til að 

efla lestrarkennslu í skólanum og læsi nemenda. Í kjölfarið var ákveðið að ráðast í gerð 

lestrarstefnu fyrir skólann og myndað lestrarteymi sem átti að vinna að mótun stefnunnar. 

Við gerð stefnunnar voru hafðir til hliðsjónar þeir þættir sem Skólaskrifstofa 

Hafnarfjarðar hefur skilgreint og lagt upp með í lestrarkennslu í grunnskólum 

Hafnarfjarðar. 

 

Fulltrúar í læsisteymi Hraunvallaskóla þegar stefnan var mótuð voru:   

  

Auðbjörg  Njálsdóttir 

Ásta Björk Björnsdóttir 

Berglind Þyrí Finnbogadóttir 

Emilía Þorsteinsdóttir 

Guðrún  Brynja Rúnarsdóttir 

Hrönn Harðardóttir 

Svava Dögg Gunnarsdóttir 

 

Skólaárið 2015-2016 var áfram unnið að þróun lestrarstefnunnar og hún löguð að 

áherslum verkefnis Hafnarfjarðarbæjar ,,Lestur er lífsins leikur“. Segja má að 

lestrarstefnan hafi verið prufukeyrð þann vetur. Fulltrúar í læsisteymi Hraunvallaskóla 

2015-2016 voru: 

 
Ásta Björk Björnsdóttir 

Guðbjörg Pálsdóttir 

Helga Ólína Aradóttir 

Linda Hrönn Helgadóttir 

Svava Björg Mörk 

Svava Dögg Gunnarsdóttir 

 

Lestrarstefna Hraunvallaskóla var gerð opinber á heimasíðu skólans vorið 2016. 
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1. Hlutverk og markmið lestrarstefnunnar 

Lestrarstefnu skólans er ætlað að vera upplýsandi og leiðbeinandi áætlun fyrir starfsfólk 

skólans og foreldra. Hún stuðlar að samfellu í lestrarnáminu og gefur starfsfólki og 

foreldrum skýra sýn á hvert er stefnt og hvaða leiðir á að fara. Foreldrar þurfa að vera vel 

upplýstir um þær aðferðir sem notaðar eru við kennslu læsis í skólanum. Það auðveldar 

þeim að styðja við barn sitt og hvetja það áfram.  

Með lestrarstefnunni er leitast við að samræma og skýra mat á árangri nemenda, veita 

virka eftirfylgni og stuðla þannig að jöfnum rétti allra nemenda til árangurs í lestrarnáminu.  

    

2. Grunnstoðir læsis 

Sú menntastefna sem birtist í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla er reist á sex grunnþáttum 

menntunar og er læsi í víðum skilningi einn lykilþátturinn þar. Þar er fjallað um læsi sem 

lykil að því að nemendur geti byggt upp þekkingu sína og hæfileika og verið virkir og 

gagnrýnir meðlimir í lýðræðissamfélagi.   

Læsi er virkt og víðtækt námsferli sem felur í sér færni sem lýtur að öðrum þáttum 

tungumálsins en lestri, þ.e. hlustun, tali og ritun. Hugtakið vísar til samþættingar á þessum 

helstu birtingarmyndum málsins og því mikilvægt að huga að öllum þáttunum og samvirkni 

þeirra í allri kennslu.  

Markmið með lestrarkennslu er að nemandinn öðlist þá færni sem hann þarfnast til að 

lesa, skilja og njóta innihalds texta og læra af honum. Til að geta þetta þarf nemandinn að 

hafa almenna færni í málskilningi og þekkja hratt og nákvæmlega ritað orð. Meiri líkur eru 

á því að ná góðum árangri í lestri hjá börnum sem hafa mikinn orðaforða og ríkulegt mál. 

Þannig er sá fjöldi orða sem barn er fært um að nota og skilja nokkurs konar lykill að 

árangri þess í lestri þegar þar að kemur.  

Leiðum sem nota má í skólastarfi til að efla læsi nemenda hefur fjölgað og nemendur 

hafa aðgang að ýmis konar tækni til að nota í samskiptum og námi. Það dregur þó ekki úr 

mikilvægi lestrar og ritunar í hefðbundnum skilningi. Það skiptir því enn sem fyrr miklu 

máli að börn öðlist færni í lestri og ritun. Þættir læsis á öllum stigum grunnskólans þurfa 

að fá aukið vægi og hafa forgang í skólastarfinu. 
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2.1.  Hlustun 

Hlustun er eitt grundvallaratriði í máltöku barna og grundvöllur fyrir samskiptum milli 

manna. Til að barn geti tileinkað sér hljóðkerfi tungumálsins verður það að hlusta.  Með 

hlustun byggir barn upp orðaforða sinn sem m.a. er undirstaða fyrir lesskilning seinna meir. 

Hlustunarorðaforði þróast fyrst hjá börnum og er gjarnan stærstur, þá kemur talorðaforðinn 

og lestrar- og ritunarorðaforðinn í kjölfarið. Hlustun þjálfar athygli og einbeitingu en 

hlustun og einbeiting eru undirstaða góðrar hljóðavitundar og mikilvægir þættir í 

lestrarnáminu.    

Lestur fyrir börn er góð leið til að efla hlustun og þjálfa einbeitingu. Hugmyndaríkur 

texti barnabókanna eflir hlustun þar sem hann nær vel til barnanna og fær þau til að hlusta 

af athygli og meta betur það sem sagt er.   

 

2.2.   Tal  

Börn í grunnskóla verða að fá að njóta tungumálsins. Það þarf að vinna með orðaforða 

þeirra og gefa þeim næg tækifæri til að spjalla saman um persónulega reynslu sína. Leggja 

þarf áherslu á að auka tal- og hlustunarorðaforða hjá nemendum og flytja síðan orð úr þeim 

orðaforða í lestrar- og ritunarorðaforðann. 

Hæfileiki barns í málnotkun, það er sú færni sem það býr yfir til að segja frá, útskýra og 

gefa upplýsingar, hefur ein mestu áhrifin á þróun þess í lestri og ritun. Spandel (2008) segir 

að með tungumáli sínu riti börn í huganum frá unga aldri.  Þau fái hugmyndir og segi frá 

þeim á lifandi og skemmtilegan hátt með tilbrigðum í röddinni. Þarna byrji ritun þeirra, 

ekki með pappír heldur með því að hafa eitthvað að segja.  

 

2.3. Lestur  

Lestur er leið lesanda að samfélaginu, leið hans til náms og til ánægjuauka. Lestur 

samanstendur af tveimur meginþáttum. Annars vegar af tæknilega þættinum sem felur í sér 

að læra bókstafina, heiti þeirra og hljóð og tengja hljóðin saman í merkingarbær orð. Hins 

vegar af lesskilningi sem felur í sér að ná merkingu úr lesnum texta, tengja hann við fyrri 

þekkingu og byggja ofan á hana. Báðir þættirnir eru jafn mikilvægir til að geta lesið sér til 

gagns og gamans.  
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2.3.1. Tæknilegur þáttur lesturs 

 

Öflug hljóðkerfisvitund er mikilvæg undirstaða lestrarnámsins og þjálfun 

hljóðkerfisvitundar er mikilvægur hlekkur í lestrarkennslunni. Þegar barn er orðið 

meðvitað um hljóðkerfið s.s. að greina setningar í orð, orð í orðhluta og atkvæði og að ríma 

er kominn grunnur að því að tileinka sér heiti og hljóð stafanna og tengingu hljóða.  

Tæknilegur þáttur lesturs (umskráning) felur í sér að:  

 Læra alla bókstafi, heiti þeirra og hljóð 

 Ná valdi á að kalla hljóð fljótt fram úr 

minni þegar barnið sér bókstaf 

 Tengja hljóðin saman til að mynda orð 

 Fara að þekkja stafamynstur og orðmyndir 

            Hestur  -  prestur  -  mestur  -  frestur -  

gestur  

 

Því oftar sem ákveðið orð kemur fyrir í texta og lesarinn sér það, því betur festist það í 

minni hans og að lokum þekkir hann orðið hratt og örugglega. Umskráning orðsins er þá 

orðin sjálfvirk og hugsun lesandans getur eingöngu beinst að því að skilja efnið. Mistök í 

umskráningu geta dregið úr lesskilningi.   

 

2.3.2. Lesskilningur 

Með lesskilningi er átt við það ferli sem gerir lesaranum mögulegt að skilja textann, 

hugleiða og draga ályktanir. Lesskilningur getur 

aldrei orðið sjálfvirkur þar sem hann krefst alltaf 

athygli og virkrar hugsunar ef árangur á að nást. 

Hann krefst þess að lesarinn komi sér upp einhvers 

konar mynd af túlkun sinni á textanum og geymi 

þessa mynd í minninu.  Þegar lestur er orðinn 

árangursríkur lýsir það sér í heildstæðri og nothæfri 

mynd af textanum í huganum og lesandinn getur náð 

í, hagrætt og nýtt sér þessa túlkun sína í hvaða 

aðstæðum sem er.  
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Til að svo geti orðið þarf lesarinn að búa yfir: 

  

 Góðum orðaforða  

 Bakgrunnsþekkingu 

 Ályktunarhæfni 

 Þekkingu á uppbyggingu málsins 

 Þekkingu á uppbyggingu texta 

 Vitund um eigin skilning.  

 

Sagt er að nám frá 3. bekk og upp úr byggi á lestri til skilnings og því er mikilvægt að 

lestrarkennsla og lestrarþjálfun á öllum stigum grunnskólans sé markviss og fjölbreytt og 

snúi að öllum þessum þáttum.   

  

2.4.  Ritun 

Ritun snýst ekki aðeins um hvernig eigi að 

mynda texta á blaði heldur fyrst og fremst 

hvernig eigi að skapa merkingu með texta.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir að 

greina megi ritun í tvo samofna meginþætti. 

Þar er talað um: 

 Tæknilega þætti eins og skrift, 

stafsetningu og uppsetningu texta. 

 Efnisleg atriði eins og skipulag og 

málsnið.  

Báðir þættirnir eru mikilvægir en sjálfvirkni í skrift hefur áhrif á færni nemenda í að færa 

hugsanir sínar í ritmál. 

Þegar skoða á þróun ritunar hjá börnum þarf fyrst og fremst að hafa í huga tengsl 

ritunar við aðra þætti tungumálsins, ekki síst talað mál. Þróun tungumálsins hjá börnum 

er dýrmætur grunnur fyrir þróun ritunar og þegar börn fara að rita treysta þau mjög á 

þekkingu sína á tungumálinu og þá þekkingu sem þau hafa öðlast gegnum það. Börn eru 
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að læra að nota tungumálið á nýjan hátt og ólíkan þeim sem þau nota í töluðu máli. Þau 

verða nákvæmari og tungumál þeirra verður kerfisbundnara og skipulagðara.  

Tengsl lesturs og ritunar eru sterk, þessar tvær athafnir, eru víxlverkandi og athafnir sem 

efla þessa þætti hafa áhrif á þróun beggja. Því meira sem barnið les því breiðari verður 

sjóndeildarhringur þess. Reynsla lesanda hefur áhrif á lesskilning og sama gildir um 

ritunina, þ.e. reynsla og áhugi nemandans lita frásögn hans í ritun. 

Fyrsta leið barns til að tjá hugmyndir sínar og hugsanir á blaði er í gegnum teikningu og 

barnaskrift. Að mynda sér hugmynd og færa hana yfir í texta er krefjandi athöfn fyrir unga 

nemendur og kallar á stuðning.  

 

3. Stefna/leiðir Hraunvallaskóla í læsiskennslu 

Lestur og ritun tengjast námi í öllum námsgreinum. Allir kennarar þurfa að leggja áherslu 

á að gera nemendur læsa á sína námsgrein og nota aðferðir til að auka orðaforða, mál- og 

lesskilning á öllum stigum grunnskólans. Með lestri góðra bókmennta öðlast nemendur 

aukinn skilning á nærumhverfi sínu og fá innsýn í aðra menningarheima.  

Á yngsta stigi grunnskólans þarf að leggja góðan grunn að námi í lestri og ritun og nota 

skimanir til að finna nemendur í áhættu varðandi þessa þætti og beita snemmtækri íhlutun. 

Á þessu stigi þarf að tryggja kunnáttu nemenda í umskráningu stafa og hljóða. Mikilvægt 

er að allir þættir hljóðkerfisvitundar séu hafðir til hliðsjónar við skipulag kennslu, sjá 

fylgiskjal 1, Gátlisti hljóðkerfisfærni. Stafainnlögn fer fram eftir aðferðum Byrjendalæsis. 

Þegar ákveðið er í hvaða röð bókstafir eru lagðir inn, er röð bókstafanna í K-PALS höfð til 

hliðsjónar. Í fylgiskjali 2 má sjá í hvaða röð bókstafir eru teknir fyrir í K-PALS. 

Þjálfa þarf grunnfærni í lestri og ritun þannig að nemendur geti lesið einfaldan texta sér 

til gagns og gamans og miðlað innihaldinu til annarra í gegnum ritun eða annað 

tjáningarform. Þá er mikilvægt að nemendur kynnist mismunandi textategundum, s.s. 

sögutexta, fræðitexta og ljóðum. 

Á miðstigi þarf áfram að þjálfa nemendur í lestri. Þeir þurfa að læra að beita mismunandi 

lestrarlagi eða lestrartækni, s.s. ítarlestri, nákvæmnislestri, leitarlestri eða skimunarlestri 

eftir því sem við á. Það er því mikilvægt að nemendur fái þjálfun í og þekki sérkenni 

mismunandi textategunda, sjá fylgiskjal 3, Sýnishorn af útfærslu með fjölbreyttum 
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textategundum. Samhliða þarf að þjálfa ritunarþáttinn og gera nemendur færa um að skrifa 

ólíkar tegundir texta með eigin rithönd eða í gegnum ritvinnslu.  

 

Á unglingastigi þurfa nemendur áfram kennslu og þjálfun í lestri svo þeir geti lesið texta 

af öryggi. Þeir þurfa að geta valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur og ritun og 

dýpkað skilning sinn á ólíkum tegundum texta. 

Yngstu nemendurnir, sem eru að ná tökum á tæknilegri hlið lesturs, sem og eldri 

nemendur, sem eru að bæta sjálfvirkni sína í lestri og efla lesskilning, þurfa mikla æfingu. 

Sú æfing þarf að vera samvinna heimilis og skóla og má í eftirfarandi töflu sjá viðmið 

skólans fyrir lágmarks lestrarþjálfun nemenda. 

 

Lestrarþjálfun  1.-4. Bekkur 5.-7. bekkur 8.-10. bekkur 

Lesið fyrir nemendur í 

skólanum 
Alla daga Alla daga  

Nemandi les fyrir 

kennara eða félaga 

(paralestur) 

Alla daga Alla daga Minnst einu sinni í viku 

Heimalestur  
Að lágmarki 5 x í viku 

Að lágmarki 75 mínútur 

í viku 

Að lágmarki 75 mínútur 

í viku 

Frjáls lestur í 

skólanum 

(yndislestur) 

Að lágmarki 3 x í viku Að lágmarki 2 x í viku Að lágmarki 1 x í viku. 

Lestrarátök  Að lágmarki 1 x á önn Að lágmarki 1 x á önn Að lágmarki 1 x á önn 
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Til að mæta þeim áherslum sem eru í hverjum árgangi eru mismunandi leiðir notaðar. 

Auk þeirra eru einnig notuð ýmis önnur lestrartengd verkefni sem þjálfa og efla læsi 

nemenda, fjallað er um þau í kafla 4. 

Eftirfarandi tafla nær yfir aðferðir sem hafðar eru að leiðarljósi í lestrarnáminu eftir 

árgöngum. 

 

Kennsluaðferðir 

Árgangur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Byrjendalæsi           

K-Pals           

Pals           

Yndislestur           

 

Í kafla 3.1 má sjá nánari útskýringar á þeim kennsluaðferðum sem koma fram í töflunni.   
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3.1.    Áherslur eftir árgöngum 

 

3.1.1.  Byrjendalæsi 

Eins og í sönnu lærdómssamfélagi leggur Hraunvallaskóli áherslu á að nemendur og 

kennarar séu duglegir að læra hver með öðrum og hver af öðrum. Það er markmið skólans 

að börn nái góðum árangri í læsi sem allra fyrst á skólagöngu sinni og er aðferð 

Byrjendalæsis notuð í læsiskennslu yngstu nemenda. Þegar börn hefja nám í 1. bekk eru 

þau misjafnlega á vegi stödd. Sum eiga auðvelt með að tjá sig og segja frá meðan öðrum 

reynist það erfitt. Sum börn þekkja stafi, önnur eru farin að lesa og svo er hópur sem á eftir 

að læra alla stafina og hvernig á að vinna með þá. Byrjendalæsi er samvirk aðferð ætluð til 

læsiskennslu barna í 1. og 2. bekk þó hún geti vel fallið að kennslu og námi í næstu bekkjum 

fyrir ofan.   

Frumkvöðull Byrjendalæsis er Rósa Eggertsdóttir, fyrrverandi sérfræðingur á Miðstöð 

skólaþróunar við Háskólann á Akureyri. Við samsetningu Byrjendalæsis var stuðst við 

kenningar ýmissa fræðimanna um læsi og meðal annars horft til NRP2000 rannsóknarinnar 

þar sem fram kemur mikilvægi þess að kennsluaðferðir í læsi feli í sér nálgun sem nái til 

allra þátta móðurmálsins. Þannig er vinna með tal, hlustun, lestur og ritun felld í eina heild 

undir hatti læsis. Enn fremur eru sértækir þættir móðurmálsins, svo sem hljóðvitund, 

réttritun, skrift, orðaforði, setningabygging og málfræði tengd inn í ferlið.   

Einn grundvallarþáttur Byrjendalæsis er að hlustun, tal, lestur og ritun 

séu samofnar aðgerðir og skuli vera samtvinnaðar í öllu læsisnáminu.  

Mikið er lagt upp úr lestri fyrir nemendur. Kennarinn velur fjölbreyttan 

texta, sögur, ævintýri, ljóð eða annað efni, sem höfðar til nemenda og 

þjónar markmiðum kennslunnar. Textinn þarf að vera merkingarbær og innihalda atburði 

frá fjölbreyttu sjónarhorni sem hægt er 

að ræða og rita um. Sameiginleg 

upplifun nemenda af lestrinum gefur 

tilefni til að ræða efnið og álykta um 

atburði út frá myndum eða fyrri 

atburðum í textanum. Þegar kennarinn 

les sýnir hann nemendum hvernig tengja 
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má efnið við eigin reynslu, bera það saman við annað lesið efni eða tengja við atburði í 

umhverfinu. Að mynda tengingar er mikilvæg leið til að efla skilning og góður grunnur 

fyrir lesskilning seinna meir. Rík áhersla er á markvissa kennslu orðaforða og þegar kennari 

les fyrir nemendur ræðir hann og útskýrir framandi orð í textanum.   

Samhliða lestri fyrir nemendur er unnið með tæknilega þætti. Áfram er unnið með 

textann sem lesinn var en nemendur kynnast nú prentaða letrinu frekar. Í hverjum texta er 

valið lykilorð sem er stökkpallur að allri frekari tæknivinnu lestrarnámsins. Þar er unnið 

með hljóðvitund, samband stafs og hljóðs, stafagerð, stóran og lítinn staf og fleira. 

Mikilvægt er að tryggja að allir þættir hljóðkerfisvitundar séu hafðir til hliðsjónar þegar 

unnið er að tæknilegum þáttum lesturs, sjá fylgiskjal 1, Gátlisti fyrir hljóðkerfisþætti. Á 

þessu stigi vinna allir nemendur með sama texta en geta verið að vinna að ólíkum 

verkefnum. Sumir vinna með hljóð og stafi meðan aðrir vinna með þætti tengda 

hljóðkerfinu s.s. atkvæði orða og þeir sem 

kunna stafina, vinna þyngri verkefni.  

Út frá textanum sem kennarinn les fá 

nemendur einnig að teikna, gera hugtakakort, 

semja texta, leikspuna eða tónverk, allt eftir 

hugmyndaflugi og hvað hentar efninu.  

Í Byrjendalæsi er lögð áhersla á auðugt og 

hvetjandi námsumhverfi þar sem greiður 

aðgangur er að fjölbreyttum texta og efnivið 

til ritunnar.  

Lagt er upp úr samvinnu nemenda, virkni þeirra og gleði og eru verkefnin gjarnan tengd 

spilum og leikjum og fela í sér hreyfingu og samskipti. Litið er á kennarann sem lykil að 

farsælu námi og gerðar eru miklar kröfur til þekkingar hans á fjölþættu inntaki læsis, 

námsaðstæðum og þekkingu á hvernig börn læra.   

Námsaðlögun er ein af grunnstoðum Byrjendalæsis og tekur hún mið af því að 

nemendur koma með misjafna lestrarfærni í skólann. Í skipulagi Byrjendalæsis felst að allir 

geti nýtt sömu námstækifæri þó að hver og einn vinni að sínu markmiði, sjá fylgiskjal 4, 

Gátlisti lestrarfærni.     
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Ritun er snar þáttur í Byrjendalæsi og kennd samhliða lestrinum. Í byrjun er áhersla á 

tjáningu fremur en form. Nemendur tjá sig gjarnan í fyrstu með teikningum, fara svo að 

bæta orðum og orðasamböndum við myndlist sína og skrifa að lokum heilar málsgreinar 

eða efnisgreinar. Litið er á alla skriflega tjáningu, þ.e. teikningar og barnaskrift sem 

fullgilda ritun enda er öll skrifleg tjáning leið til að miðla hugsun sinni til annarra. Hægt er 

að fara ýmsar leiðir til að ná markmiðum í hlustun, lestri, tali og ritun, sjá fylgiskjal 5, 

Tafla yfir leiðir að markmiðum í hlustun, lestri, tali og ritun.  
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3.1.2.     K-PALS 

Lestrarkennsluaðferð K-PALS fellur vel með tæknilegum þáttum Byrjendalæsis. Í 

kennslustundum í K-PALS er lögð áhersla á hljóð bókstafa, umskráningu, 

hljóðkerfisvitund og sjónrænan orðaforða. Nemendur vinna saman í pörum og skiptast á 

að vera þjálfarar og lesarar. Kennslustundir byrja ávallt á hljóðaleik og eftir það eru 

umskráningarverkefni unnin. Í hljóða- 

leikjaverkefnum eru nemendur að 

greina hljóð, rím, samtengingu og 

sundurgreiningu. Unnið er með sömu 

hljóð og nemendur eru að læra á 

hverjum tíma. Mikil endurtekning er í 

verkefnunum sem stuðlar að aukinni 

sjálfvirkni í að þekkja og tengja hljóðin 

við bókstafina. Nemendum er kennt að 

þekkja algengar orðmyndir og æfa sig í að umskrá einföld orð sem eru sett saman úr 

hljóðum sem þegar hafa verið æfð. Í síðari hluta verkefnanna æfa nemendur sig að lesa 

heilar setningar sem innihalda þau orð sem þeir hafa þegar æft sig í að umskrá og sjónorð 

sem þeir eru búnir að læra. Nemendur fá umbun og endurgjöf fyrir unnin verkefni í formi 

broskalla og stiga sem þeir safna á stigablað. Nemendur geta fengið aukastig fyrir að halda 

sig við efnið, vinna vel saman og nota réttar K–PALS aðferðir.  

 

3.1.3. PALS 
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Lestrarkennsluaðferð PALS fellur vel að kennsluaðferðum Byrjendalæsis. PALS stendur 

fyrir Peer Assisted Learning Strategies og hefur fengið íslenska heitið Pör Að Læra Saman. 

PALS er lestrarkennsluaðferð þar sem nemendur vinna saman í pörum og fara samskipti 

nemenda fram eftir ákveðnu ferli. Pörin skiptast á að vera þjálfarar og lesarar og hafa 

ákveðnum hlutverkum að gegna. Nemendur læra aðferðir til að leiðrétta og hrósa. Þeir fá 

umbun fyrir frammistöðu sína í formi stiga sem safnað er saman á stigablað. Í PALS er 

lögð áhersla á lestrarfærni og lesskilning. PALS kennslustund skiptist í paralestur, 

endursögn, að draga saman efnisgreinar og forspá. Nemendur fá stig fyrir hverja lesna 

málsgrein og einnig fyrir endursögn. Nemendur geta einnig fengið bónusstig frá kennara 

ef þeim gengur vel. Í PALS kennslustundum fá nemendur góða lestrarþjálfun þar sem allir 

eru virkir allan tímann, nemendur fá leiðréttingu frá lestrarfélögum sínum jafnóðum og 

sama einfalda ferlið endurtekur sig stöðugt. 

 

3.1.4.  Yndislestur  

Yndislestrarstund er lestrarstund þar sem allir nemendur eru að lesa bók að eigin vali sér 

til skemmtunar. Yndislestur skal vera að lágmarki þrisvar í viku í 1.- 4.bekk, tvisvar í viku 

í miðdeild og að minnsta kosti einu sinni í viku í unglingadeild. 

Kennarar skipuleggja hvaða tími dags er nýttur til yndislesturs.   

Yngsta- og miðdeild (1. til 7. bekkur) 

Meðan nemendur lesa gengur kennari á milli þeirra, sýnir áhuga 

á lestrinum og vali á lesefni. Hann spyr og ræðir við nemendur 

um lesefnið t.d. heiti, textategund (sögu- eða fræðibók), höfund, 

persónur, umhverfi og/eða annað sem við á. Markmið með þessu 

er að efla áhuga nemenda á lestri, hvetja þá til að lesa bók við 

hæfi og gera þá meðvitaða um lesefnið. 

Tvisvar á önn leggja kennarar, í 3. til 10. bekk, upp með 

stutt verkefni sem nemendur vinna einstaklingslega út frá texta sem þeir hafa lesið í 

yndislestrarstund, sjá fylgiskjal 6, hugmyndir að verkefnum í yndislestrarstund.  
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3.2.  Samstarf heimilis og skóla 

Lestrarnám barna er sameiginlegt verkefni heimilis og skóla og eftir að leikskólinn var 

skilgreindur sem fyrsta skólastigið í menntakerfinu gegnir hann mikilvægu hlutverki við 

að örva læsisþroska barna.  Þegar börn byrja í skóla kemur kennarinn með mikilvæga 

þekkingu inn í samstarfið, en það gera foreldrar einnig með þekkingu á sínu barni og 

reynslu sinni, ást og umhyggju fyrir velferð barnsins.  Því fyrr sem foreldrar verða 

þátttakendur í lestrarnámi barna sinna því meiri líkur á góðum 

árangri og langtímaáhrif aukast.  

Meðan nemendur eru að ná tökum á lestri og bæta sjálfvirkni 

sína í lestrinum þurfa þeir mikla æfingu sem þarf að eiga sér stað 

bæði í skólanum og heima. Skólinn gerir ráð fyrir að nemendur í 

1. – 10. bekk lesi heima. 1.-4. bekkur að lágmarki 5 sinnum í viku, 

5.-10. bekkur les ákveðinn mínútufjölda á viku. Í unglingadeild 

er heimalestur hluti af lokaeinkunn.  

Í yngstu deild lesa nemendur upphátt fyrir fullorðinn sem 

kvittar í lestrarkvittunarhefti barnsins. Nemendur mið- og unglingadeildar geta lesið í 

hljóði en fullorðinn kvittar fyrir lestrinum.  Eftirfylgni varðandi heimalestur í 1.-7. bekk 

felst í því að umsjónarkennari fer yfir lestrarkvittanir nemenda vikulega. Ef nemandi hefur 

ekki lokið heimalestri  skráir kennari það í Mentor. Í 1.-7.bekk skráir kennari í dagbók 

,,heimalestri ekki lokið þessa viku“ og hakar við ,,senda tilkynningu um færsluna til 

aðstandenda“ og ,,birta foreldrum“. Ef skráningar verða tvær vikur í röð hefur kennari 

samband við foreldra símleiðis og þeir ræða saman um mögulegar úrbætur.  Náist viðmið 

varðandi heimalestur ekki þrátt fyrir þessi úrræði eru forráðamenn boðaðir á fund til að 

finna leiðir til frekari árangurs.  

Stuðningur við lestrarnám felst ekki eingöngu í að sitja með barninu og hlusta á það 

lesa.  Mikilvægt er að foreldrar og kennarar lesi fyrir börnin. Þegar lesið er fyrir þau er 

mikilvægt að velja fjölbreytta texta sem falla að þekkingu og áhuga þeirra. Þannig fá þau 

tækifæri til að mynda persónuleg tengsl við textann, auka almenna þekkingu sína, ögra 

hugsuninni og skapa tilfinningaleg viðbrögð við textanum.  
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Með því að lesa fyrir börnin: 

 Þróast hjá þeim jákvætt viðhorf til lesturs 

 Verða þau meðvituð um tilurð fjölbreytts texta 

 Eflist tilfinning þeirra fyrir prentletri og hvernig prentletur virkar 

 Eflist orðaforði þeirra 

 Eflist hugmyndaflug þeirra sem hjálpar þeim að skapa nýjar hugmyndir  

 Heyra þau og fá útskýringar á krefjandi og óhlutbundnum hugtökum sem eru 

þeim of erfið til að skilja við sjálfstæðan lestur 

 Læra þau um mismunandi höfunda, fjölbreyttar myndskreytingar og mismunandi 

stíl höfunda 

 Læra þau að tengja persónulega reynslu við textann 

 Læra þau að hlusta 

 

Foreldrar þurfa að vekja athygli barnanna á fjölbreyttum bókmenntum og vera góðar 

fyrirmyndir hvað varðar lestrarvenjur og áhuga.  Hlutverk skólans er að styðja foreldra í 

þessu verkefni. 

Á haustin heldur skólinn foreldrafærninámskeið fyrir foreldra þeirra barna sem eru að 

hefja skólagöngu í 1. bekk. Þar eru kennsluaðferðir skólans kynntar og fjallað um hvernig 

foreldrar geta sem best stutt við barnið í lestrarnáminu og stuðlað að góðu gengi þess.  

 

3.2.1. Heimanám nemenda með annað móðurmál en íslensku   

Erfitt getur verið fyrir foreldra sem hafa annað móðurmál en íslensku að aðstoða börn sín 

við heimalestur. Skólinn hefur því boðið upp á aðstoð fyrir þessa nemendur sem felst í að 

þeir eru einni kennslustund lengur í skólanum ákveðna daga í viku og fá þar aðstoð með 

heimalestur og orðaskrift. Nemendur í 1.-4. bekk koma í heimanámið að lágmarki tvisvar 

í viku. 
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4. Lestrartengd verkefni 

Lestrartengd verkefni eru mikilvæg til viðbótar þeim kennsluaðferðum sem fram koma í 

kafla 3.  Slík verkefni geta bæði birst sem stutt  lestrarátak/sprettur sem sett eru á 

laggirnar á mismunandi tímabilum í ákveðinn tíma í senn, en einnig geta þau birst í 

læsishvetjandi námsumhverfi.  Eftirfarandi eru verkefni sem hafa fest sig í sessi í 

Hraunvallaskóla. 

 

Árgangur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lestrarátak           

Litla upplestrarkeppnin           

Stóra upplestrarkeppnin           

Skólabókasafn           

 

 

4 .1.   Læsishvetjandi umhverfi  

Lestur er undirstaða alls náms og því mikilvægt að námsumhverfi barnanna sé notalegt og 

hvetji til lesturs og ritunar.  Æskilegt er að hafa bækur aðgengilegar og þannig framsettar 

að þær veki forvitni og áhuga nemenda.  Mikilvægt er að skipta reglulega um bækur og 

huga vel að vali þeirra.  Þær þurfa að henta viðkomandi aldri, vera fjölbreyttar s.s. 

sögubækur, teiknimyndasögur, ljóðabækur og fræðibækur svo nemendur kynnist 

mismunandi textategundum.  

Einnig er mikilvægt að gögn til 

ritunar s.s. skriffæri og blöð séu 

aðgengileg fyrir nemendur og 

ritunarverkefni þeirra séu sýnileg 

á kennslusvæðinu.  Þá þurfa að 

vera tölvur á hverju 

kennslusvæði sem nemendur 

nýta sér m.a. við lestur, hlustun 

og ritun.   
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Í yngri bekkjum þarf stafrófið að vera uppi á 

vegg.  Einnig er mikilvægt að hafa, lykilorð, ýmis 

algeng orð, höfundavegg, dagskrá dagsins og 

stundatöflu vikunnar sýnilega á kennslusvæðinu. 

Merkja má ýmsa hluti á svæði til að ýta undir 

lestrarfærni og til að auðvelda nemendum sem hafa 

annað tungumál en íslensku.  Markmið þurfa að vera 

vel kynnt hverju sinni og sýnileg nemendum.    

 

Mikilvægt er að nemendur séu ávallt með 

lestrarbækur sem hæfa lestrarfærni þeirra. 

Heimalestrarbækur nemenda eru því flokkaðar eftir 

ákveðinni þyngdarröð. Umsjónarkennari heldur utan 

um röð lestrarbóka hjá hverjum nemanda samkvæmt ákveðnu skipulagi. Eftir því sem 

lestrarfærni nemanda eykst fær hann aukið val um lesefni.   
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      4.2.   Lestrarsprettur – haustönn    

Á haustönn skipuleggja kennarar lestrarátak í hverri deild sem getur bæði farið fram 

eingöngu  í skólanum og í samstarfi við heimilin.  

  

4.3.    Drekasprettur - vorönn   

Lestrarátakið Drekasprettur stendur í tvær vikur á 

vorönn.  Allir árgangar skólans taka þátt í átakinu.  

Átakið fer fram bæði í skólanum og heima, 

nemendur lesa og skrá þann tíma sem þeir nýta til 

lesturs og keppa um fjölda lesinna mínútna milli 

árganga. Sá árgangur sem ber sigur úr býtum fær að 

launum veglegan farandbikar og titilinn 

Drekalestrarmeistarar ársins.   

 

Markmið lestrarspretts er: 

 að nemendur auki lestrarhraða sinn 

 að nemendur auki orðaforða sinn 

 að nemendur lesi meira en þeir eru vanir  

 að auka áhuga nemenda á lestri 
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4.4.   Litla upplestrarkeppnin 

Litla upplestrarkeppnin er þróunarverkefni sem hófst árið 

2010 í öllum 4. bekkjum í  grunnskólum Hafnarfjarðar. 

Upplestrarkeppnin er samvinnuverkefni kennara og 

Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, en Ingibjörg Einarsdóttir 

skrifstofustjóri Skólaskrifstofu er upphafsmaður 

keppninnar. Hraunvallaskóli hefur tekið þátt í keppninni 

frá upphafi. Markmið hennar er m.a. að þjálfa lestrarfærni 

nemenda og efla sjálfstraust þeirra. Nemendur fá þjálfun í 

að lesa hátt og skýrt fyrir áheyrendur. Á hverju ári, þann 16. nóvember, á degi íslenskrar 

tungu hefst undirbúningur fyrir keppnina sem lýkur með lokahátíð í apríl.   

4.5.   Stóra upplestrarkeppnin 

Stóra upplestrarkeppnin er haldin á hverju ári fyrir 

nemendur í 7. bekk.  Undirbúningur hefst á degi íslenskrar 

tungu, 16. nóvember, og lýkur keppninni í mars. Áhersla er 

lögð á vandaðan upplestur og framsögn. Skólakeppninni 

lýkur með því að dómari velur tvo nemendur til að keppa 

fyrir hönd skólans í lokakeppninni. Starfsfólk 

skólaskrifstofu heldur lokakeppnina og fer hún fram í Hafnarborg. Markmið 

upplestrarkeppninnar í 7. bekk er að vekja athygli og áhuga í skólum á vönduðum upplestri 

og framburði.  

Mikilvægasti þáttur upplestrarkeppninnar er 

að kennarar nýti þetta tækifæri til að leggja 

markvissa rækt við einn þátt móðurmálsins með 

nemendum sínum, vandaðan upplestur og 

framburð, og fái alla nemendur til að lesa upp, 

sjálfum sér og öðrum til ánægju. 
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4.6.  Skólabókasafn 

Markmið skólasafnsins er að örva lestraráhuga nemenda og veita nemendum og starfsfólki 

greiðan aðgang að lesefni, upplýsingum og heimildum. Nemendum er kennt að umgangast  

safnið og safnkost og þekkja þá möguleika sem  safnið býður upp á. Einnig hefur 

bókasafnið boðið upp á margvíslega og fjölbreytilega viðburði og lestrarspretti í gegnum 

árin.   

 

Sjóræningjalestrarsprettur - Hefst á 

bókasafnsdaginn og endar á „Talk like a pirot day“ 

sem er alþjóðlegur sjóræningjadagur.  Spretturinn 

stendur yfir í um það bil 2 vikur og geta nemendur í 

2. – 4. bekk  tekið þátt. Mismundandi útfærslur eru 

á milli ára.  Börnin fá sjóræningjalestrarspjald og 

safna t.d. hauskúpustimplum, sjóræningjaorðum 

eða gullpeningum fyrir hverja lesna bók. 

 

Lestrarspretturinn Hafið - Verkefni er unnið 

samhliða þemaverkefni um hafið í 4 bekk.  Nemendum gefst kostur á að verða 

lestrarmeistarar í bókum sem tengjast hafinu á einhvern hátt.  Spretturinn skiptist í þrjú stig 

sem eru misþung.  Til þess að ljúka fyrstu gráðu þarf að lesa a.m.k. fimmtán bækur í flokki 

eitt, til þess að ljúka annarri gráðu þarf að lesa a.m.k. tíu  bækur í flokki tvö og til þess að 

verða meistari meistaranna þarf að lesa a.m.k. fimm bækur í flokki þrjú.  Eftir hvert stig er 

afhent meistaraskirteini.  Bækur í flokki eitt eru 

stuttar og auðlesnar og bækurnar þyngjast svo 

með hærri flokkum. 

Lestraspretturinn Tröll - Lestrarhvetjandi 

verkefni fyrir nemendur í 3. bekk.  Tröllalestur fer 

þannig fram að það þarf að lesa að minnsta kosti 

átta bækur um tröll, skessur eða risa til þess að 

eiga rétt á tröllanafni.  Það þarf að velja bækur úr 

báðum flokkum, 6 bækur úr flokki eitt og 2 bækur 
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úr flokki tvö.  Þegar búið er að lesa þessar átta bækur er hægt að sækja tröllaskirteini og 

tröllanafn á bókasafnið.   

 

Bókasafnið hefur einnig staðið fyrir ýmis konar bókakynningum og má þar nefna: 

 

Jólabókaflóðið - Hefð er fyrir því í Hraunvallaskóla að 3. – 10. bekkur komi á bókasafnið 

í desember og fái kynningu á nýjustu barna- og unglingabókum. Skólastjórnendur hafa 

lesið eða bókasafnsfræðingur en einnig hafa nemendur úr 7. bekk fengið að lesa fyrir yngri 

krakkana sem æfingu fyrir stóru upplestrarkeppnina. 

 

Höfunda/bókakynningar - Bókasafnið hefur boðið upp á bókakynningapakka þar sem 

gamlar og góða bækur og höfundar þeirra eru kynntar fyrir nemendum.  Þannig geta 

nemendur fengið hugmyndir að lestarefni sem þeir hafa ekki skoðað fyrr. 

 

Hraðstefnumót bókanna - Bókasafnið hefur boðið upp á svokallað stefnumót við bækur.  

Bæði nemendur og starfsmenn geta tekið þátt í leiknum. Hann felst í því að hver þátttakandi 

fær eina bók sem hann les í 3 mínútur og merkir við á þar til gerðu eyðublaði hvort þetta 

sé bók sem viðkomandi hafi hug á að lesa.  Þannig skoða þátttakendur kannski 15 bækur 

og fá hugmyndir að nýju lesefni. 

 

Yndislestur æsku minnar - Starfsfólk Hraunvallaskóla segir frá uppáhaldsbók æsku 

sinnar og tekin er mynd af viðkomandi með bókina. Þetta er sýnilegt þeim sem koma á 

safnið til að fá hugmyndir af lestrarefni. 

 

Bókasafnið hefur einnig verið í samstarfi við 

kennara með verkefni tengd Byrjendalæsi.  

Sem dæmi má nefna verkefnið Lestrarganga 

með risaeðlum þar sem unnið var með 

kennurum úr 2. bekk.  Boðið var upp á 

lestrargöngu eftir risaeðlusporum um 

bókasafnið með fróðleik um risaeðlur sem var 
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viðfangsefni í Byrjendalæsi þá stundina. Auk þess hafa verið unnin lestraverkefni með 

litlum hópum t.d. um Sigrúnu og Þórarinn Eldjárn,  Lestrarkistuna og Fjallaverkefni. 

 

 

5. Árangursmælingar; markmið og viðmið  

Árangursmælingar hafa þann tilgang að upplýsa um gengi nemenda svo unnt sé að leggja 

mat á næstu skref í námi og kennslu. Mikilvægt er að kennari fylgist með raunverulegum 

athöfnum nemenda sinna þegar þeir vinna í merkingarbærum aðstæðum, s.s. daglegum 

lestri og ritun og beri saman við frammistöðu þeirra áður.  Þá eru einnig, í hverjum árgangi, 

lögð fyrir ákveðin skimunarpróf/hóppróf en þeim er ætlað að veita upplýsingar er varða: 

 stöðu nemenda í tiltekinni grein  

 nemendur sem skera sig úr á einhvern hátt varðandi færni, þekkingu og viðhorf 

 samanburð milli hópa eða tímabila. 

Áður en til skimunar kemur er mikilvægt að þau viðmið sem gilda séu skýr og búið sé að 

leggja línurnar um hvað eigi að gera í framhaldi af skimuninni. 

Í eftirfarandi töflum má sjá yfirlit yfir þau skimunarpróf sem lögð eru fyrir í hverjum 

árgangi, hvenær og af hverjum. Í kafla 6 er hins vegar rætt ítarlegra um viðbrögð í kjölfar 

skimunar. 
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5.1.   Yngsta deild  

 

 

Árgangur Matstæki Tímasetning Lagt fyrir af 

 

 

 

1.bekkur 

 

 

 

 Stafakönnun 

 Framburðarskimun 

 Skimun Leið til læsis 

 Eftirfylgnipróf Leið til læsis lesfimi og sjónrænn 

orðaforði A1 

 Eftirfylgnipróf Leið til læsis lesfimi og sjónrænn 

orðaforði A1 

 Eftirfylgnipróf Leið til læsis lesfimi og sjónrænn 

orðaforði A1 og A2  

ágúst/september 

október/nóvember 

25.sept-15.okt 

 

desember/janúar 

 

Miðjan mars 

 

maí 

Umsjónarkennara 

Umsjónarkennara 

Umsjón./sérkennara 

 

Umsjón./sérkennara 

 

Umsjón./sérkennara 

 

Umsjón./sérkennara 

 

 

 

2.bekkur 

 Eftirfylgnipróf Leið til læsis lesfimi A1. 

 Aston Index stafsetning 

 Eftirfylgnipróf Leið til læsis lesfimi og sjónrænn 

orðaforði B1 

 Lesmál Rósu Eggertsdóttur 

 Eftirfylgnipróf Leið til læsis lesfimi og sjónrænn 

orðaforði B2 

ágúst/september 

október og febrúar 

 

október og desember 

apríl 

                              

mars og maí 

Umsjón./sérkennara 

Sérkennara 

 

Umsjón./sérkennara 

Sérkennara/umsjón. 

 

Umsjón./sérkennara 

 

 

 

3.bekkur 

 

 

 Eftirfylgnipróf Leið til læsis lesfimi B2 

 Aston Index stafsetning 

 Orðarún lesskilningur próf 1 og 2 

 Eftirfylgnipróf Leið til læsis lesfimi og sjónrænn  

orðaforði C1 

 LOGOS skimun 

 Eftirfylgnipróf Leið til læsis lesfimi og sjónrænn 

orðaforði C2 

ágúst/september 

október og janúar 

september og febrúar 

 

október og desember 

febrúar 

 

mars og maí 

Umsjón./sérkennara 

Sérkennara 

Sérkennara/umsjón.  

 

Umsjón./sérkennara 

Sérkennara 

 

Umsjón./sérkennara 

 

 

 

4.bekkur 

 

 Aston Index stafsetning 

 Samræmd próf 

 Orðarún lesskilningur próf 1 og 2 

 Eftirfylgnipróf Leið til læsis lesfimi og sjónrænn 

orðaforði D1 

 Eftirfylgnipróf Leið til læsis lesfimi og sjónrænn 

orðaforði D2 

október og febrúar 

september 

september og janúar 

 

desember/janúar 

 

maí 

Sérkennara 

Umsjónarkennara 

Sérkennara/umsjón. 

 

Umsjón./sérkennara 

 

Umsjón./sérkennara 
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5.2.   Miðdeild 

 

 

5.3.   Unglingadeild 

 

  

Árgangur Matstæki Tímasetning Lagt fyrir af 

 

5.bekkur 

 

 Hraðlestrarpróf 

 Aston Index stafsetning 

 Orðarún próf 1 og 2 

Sept, des/jan og maí 

Október og febrúar 

September og janúar 

Umsjón./sérkennara 

Sérkennara 

Sérkennara og umsjón. 

 

6.bekkur 

 Hraðlestrarpróf 

 Aston Index stafsetning 

 Orðarún próf 1 og 2 

 LOGOS skimun 

Sept, des/jan og maí 

Október og febrúar 

September og janúar 

Nóvember 

Umsjón./sérkennara 

Sérkennara 

Sérkennara/umsjón. 

Sérkennara 

 

7.bekkur 

 Hraðlestrarpróf 

 Aston Index stafsetning 

 Orðarún próf 1 og 2 

 Samræmd próf 

Sept, des/jan og maí 

Október og febrúar 

September og janúar 

September 

Umsjón./sérkennara 

Sérkennara 

Sérkennara/umsjón. 

Umsjónarkennara 

Árgangur Matstæki Tímasetning Lagt fyrir af 

 

8.bekkur 

 Hraðlestrarpróf 

 Orðarún próf 1 og 2 

 

Sept., des/jan og maí 

September og janúar 

 

Umsjón./sérkennara 

Sérkennara og umsjón. 

 

9.bekkur 

 

 Hraðlestrarpróf 

 LOGOS skimun 

Sept., des/jan og maí 

Október 

Umsjón./sérkennara 

Sérkennara 

 

10.bekkur 

 Hraðlestrarpróf 

 Samræmd próf 

 

Sept., des/jan og maí 

September  

Umsjón./sérkennara 

Umsjónarkennara 
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5.4.     Skilgreiningar og viðmið um árangur 

 

5.4.1. Stafakönnun 

Umsjónarkennari eða sérkennari kannar þekkingu nemenda á heiti og hljóðum 

bókstafanna. Könnunin er lögð fyrir einstaklingslega og eins oft og þurfa þykir eftir 

námsstöðu nemanda. Stafakönnun er forsenda þess að vinna markvist með stafi og hljóð 

sem nemandi hefur ekki náð tökum á, samhliða stöfum sem hann þekkir.   

 

5.4.2. Framburðarskimun 

Við upphaf grunnskólagöngu fylla foreldrar nemenda í fyrsta bekk út gátlista Leið til 

læsis.  Umsjónarkennari skoðar tiltækar upplýsingar varðandi nemendur svo sem 

greiningargögn, skýrslur og upplýsingar frá leikskóla, til að fá sem gleggsta sýn á stöðu 

þeirra í námi og félagslegum þroska. Hann skimar einnig fyrir framburðarfrávikum hjá 

nemendum.   

 

Markmið prófsins er:  

 Að finna þau börn sem eru með framburðarfrávik en hafa einhverrra hluta 

vegna ekki fengið talþjálfun á leikskólaaldri. 

 Að grípa inn í sem fyrst og aðstoða barnið við að ná réttum framburði. 

 Að kennarar séu meðvitaðir um að flóknari framburðarfrávik geta verið 

vísbending um hljóðkerfisröskun sem getur haft neikvæð áhrif á lestrarferlið.  

 

Viðmið til íhlutunar: 

Ef einhver af eftirtöldum framburðarfrávikum koma fram hjá barninu fellur það undir 

viðmið til íhlutunar. 

 Barnið notar ekki rétt /r/ hljóð. 

 Barnið notar ekki rétt /s/ hljóð.  

 Barnið er með fimm orð eða fleiri rangt fram borin af listanum. 

 Barnið er mjög óskýrt í sjálfssprotnu tali t.d. sleppir endingum orða eða 

málhljóðum í orðum.  
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5.4.3. Leið til læsis - skimunarprófið 

Leið til læsis er skimunarpróf sem lagt er fyrir í 1.bekk í byrjun október.  

Umsjónarkennari og sérkennari leggja prófið fyrir í 10-14 manna hópum.  Sérkennari 

leggur prófið einstaklingslega fyrir þá nemendur sem þess þurfa.  Prófið er lagt fyrir í 

tveim hlutum með eins dags millibili.  Umsjónarkennari/sérkennari skilar niðurstöðum 

inn á vef námsmatsstofnunnar. 

 

Prófið skimar eftirfarandi þrjá þætti:   

 

 Hljóðkerfisvitund hefur mest með lesturinn að gera.  Hún er skilningur barnsins á 

því hvernig greina má töluð orð og setningar í einingar.  

 Bókstafa og hljóðaþekking er forsenda þess að barn geti lært að umskrá. Ef barn 

þekkir ekki bókstafi getur það ekki lært að tengja bókstaf og hljóð og tengja það 

síðan saman í orð.   

 Málþroski  er sú grunnþekkingu á málinu sem þarf til þess að skilja merkingu texta.  

 

Markmið prófsins er: 

 Að finna þá nemendur sem kunna að eiga við lestrarörðugleika að stríða þegar 

fram í sækir. 

 Að veita kennurum upplýsingar um stöðu einstakra nemenda svo unnt sé að 

haga kennslunni á viðeigandi hátt.   

 Að veita kennurum færi á að safna upplýsingum sem gæti orðið grunnur að 

frekari greiningu og meðferð sérfræðinga. 
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Viðmið um árangur skimunarprófsins:  

 Utan áhættu:  Lesskimun bendir ekki til áhættu á vandkvæðum við lestrarnám. 

 Óvissa: Lesskimunarniðurstöður óljósar, hugsanlega er hætt við vankvæðum 

við lestrarnám. 

 Áhætta 2: Lesskimun bendir til nokkurrar hættu á vandkvæðum við lestrarnám. 

 Áhætta 1: Lesskimun bendir til hættu á vandkvæðum við lestrarnám. 

 

5.4.4. Eftirfylgnipróf Leið til læsis 1.-4.bekkur 

Eftirfylgniprófin eru tvö og er þeim ætlað að meta lestrarfærni nemenda út frá 

aldurssvarandi viðmiði.  Prófað er í sjónrænum orðaforða og lesfimi.  Lesfimi metur 

leshraða á samfelldum texta, en sjónrænn orðaforði metur orðaforða sem nemandinn 

þekkir beint og getur lesið sjónrænt. Niðurstöður beggja prófa eru gefnar út frá leshraða 

og nákvæmni.   

Einkunn fyrir leshraða er gefin á þrennan hátt:  

1. Leshraði táknar rétt lesin orð á einni mínútu.  Einkunnin tengist beint námsmarkmiðum 

að því leyti að hún sýnir leshraða nemandans á textum svipuðum þeim sem eru á prófinu.  

2. Raðeinkunn leshraða sýnir stöðu nemandans miðað við jafnaldra  (nemendur fæddir í 

sama hluta ársins).  Raðeinkunn er óháð námsmarkmiðum en gefur mikilvægar 

upplýsingar um stöðu nemandans miðað við nemendur á landinu öllu.   

 

Viðmiðin miðast við raðeinkunn og eru eftirfarandi: 

 Raðeinkunn 65 og yfir, þarfnast áframhaldandi þjálfunar  

 Raðeinkunn 64 – 35, þarfnast markvissrar þjálfunar  

 Raðeinkunn 35 – 15, þarfnast íhlutunar og eftirfylgni frá umsjónarkennara 

 Raðeinkunn 15 – 0,  þarfnast íhlutunar með aðstoð sérkennara 

  

Nauðsynlegt er að skoða samhliða viðmið um leshraða (sjá töflu í kafla 5.4.8.). 
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5.4.5. Aston Index réttritunarpróf 

Prófið  er staðlaður orðalisti úr Aston Index greiningarprófi í lestri.  Prófið er lagt fyrir 

nemendur í 2. til 8. Niðurstöður sýna hvaða nemendur eiga við sértæka 

réttritunarerfiðleika að stríða.   

 

Markmið með réttritunarprófinu er að: 

 Fá yfirsýn yfir almenna erfiðleika í stafsetningu í hverjum bekk fyrir sig.    

 Fá upplýsingar um hvað hver og einn nemandi þarf sérstaklega að bæta.  

 Sjá hvaða nemendur eiga við sértæka réttritunarerfiðleika að stríða.   

 

 

Nemendum er skipt í fimm viðmiðunarhópa eftir árangri.  

 

Tafla sem sýnir hvaða viðmiðunarhóp nemandi lendir í út frá villufjölda. 

 

Viðm. hóp 2. bekkur 3. bekkur 4. bekkur 5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur 

      5        0         0         0         0        0        0 

      4       1        1         1         1        1        1 

      3      2-7       2-4        2-6        2-6       2-6       2-6 

      2     8-14       5-6        7-8        7-8       7       7-8 

      1    15-20      7-20       9-20       9-20      8-20      9-20 

 

 Viðmiðunarhópur 1.            Nemendur sem teljast þurfa stuðningskennslu í  

   Réttritun. 

 Viðmiðunarhópur 2.            Nemendur sem þarf að gefa sérstakan gaum. 

 Viðmiðunarhópur 3.            Nemendur  með færni í kringum meðaltalsgetu síns   

               ágangs.  

 Viðmiðunarhópar 4 og 5.    Nemendur sem geta unnið sjálfstætt með lágmarks 

                     leiðsögn. 

5.4.6. Lesmál 

Lesmál er staðlað hóppróf sem metur grunnþætti í lestri og réttritun hjá nemendum í 

2.bekk grunnskóla.  Prófþættir eru fjórir:  umskráning, lesskilningur, hraðlestur og 

réttritun.  Árangursviðmið prófsins byggja á frammistöðu nemenda í apríl í 2.bekk.  

Lesmál er hugsað til leiðsagnar fyrir kennara og nemendur við kennslu og nám.   
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Viðmið um árangur skimunarprófsins er:  

 91 – 100% atriða rétt leyst                      Mjög gott 

 71 – 90% atriða rétt leyst                        Gott 

 51 – 70% atriða rétt leyst                        Meðal 

 30 – 50% atriða rétt leyst                        Slakt 

 11 – 29% atriða rétt leyst                        Mjög slakt 

 0 – 10% atriða rétt leyst                          Afar slakt 

 

5.4.7. LOGOS – skimunarpróf 

Prófað er í eftirfarandi þáttum úr greiningarprófinu LOGOS:  lesfimi, lesskilningi, lestri 

með hljóðaaðferð og lestri út frá rithætti.   

Viðmið 1 Raðeinkunn 1-15 Einstaklingsnámskrá unnin af sérkennara í 

samstarfi við umsjónarkennara. Foreldrar 

upplýstir um markmið og leiðir. 

Viðmið 2 Raðeinkunn 16-30 Nemandi fær sér námsefni. Foreldrar upplýstir 

um markmið og leiðir. 

5.4.8.   Hraðlestrarpróf   

Markmið með prófi í raddlestri er m.a. að meta:  

 Hvort um framfarir sé að ræða.  

 Hvort nemandi nær viðmiðum í sínum árgangi.  

 Skoða lestrarlag og tegundir villna ef þær eru.  

 

Viðmið um árangur í raddlestri í 1. til 10. bekk  

 

 Bekkir 1. bekk 2. bekk 3. bekk 4. bekk 5. bekk 6.  bekk 7. -10. bekk 

Atkvæði 

á mín. 

30-80 100-120 140-180 200-250 220-300 230-300 300+ 
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5.4.9.  Orðarún 

Prófin meta lesskilning nemenda á lesnu efni, bæði afþreyingar- og fræðsluefni.  Allir 

nemendur í 3.-8. bekk fara í lesskilningspróf í september og aftur í janúar.  Prófin eru 

stöðluð og eru tvö próf fyrir hvern árgang.  Hvert próf samanstendur af tveimur textum 

og fylgja tíu fjölvalsspurningar eða fullyrðingar hvorum texta.     

 Orðarún kannar hversu vel nemendur skilja meginefni textans og átta sig á 

staðreyndum. Prófið kannar einnig hversu vel nemendur geta lesið á milli línanna og 

þannig dregið ályktanir um þætti sem standa ekki beinlínis í textanum.  Að auki gera 

nemendur grein fyrir þekkingu sinni á erfiðum orðum og orðasamböndum.  Niðurstöður 

prófsins segja fyrst og fremst til um hvernig til hefur tekist í námi og kennslu og er prófið 

því leiðbeinandi um næstu skref fyrir nemandann í námi.  

Viðmið um árangur prófsins er:  

Árangur Próf 1 Viðmið Próf 2 

3.bekkur 18 – 20 atriði                   

13 – 17 atriði                       

9 – 12 atriði                       

1 – 8 atriði 

Gott                   

Meðal                   

Slakt                    

Mjög slakt 

17 – 20 atriði           

11 – 16 atriði             

8 – 10 atriði               

1 – 7 atriði 

4.bekkur 17 – 20 atriði                   

12 -16 atriði                      

9 – 11 atriði                       

1 – 8 atriði 

Gott                   

Meðal                   

Slakt                    

Mjög slakt 

17 – 20 atriði                   

12 -16 atriði               

8 – 11 atriði               

1 – 7 atriði                  

5.bekkur 16 – 20 atriði                   

11 – 15 atriði                     

7 – 10 atriði                       

1 – 6 atriði 

Gott                   

Meðal                   

Slakt                    

Mjög slakt 

17 – 20 atriði           

10 – 16 atriði             

7 – 9 atriði                 

1 – 6 atriði 

6.bekkur 16 – 20 atriði                   

10 – 15 atriði                     

7 – 9 atriði                         

1 – 6 atriði 

Gott                   

Meðal                   

Slakt                    

Mjög slakt 

17 – 20 atriði           

10 – 16 atriði             

7 – 9 atriði                         

1 – 6 atriði            

7.bekkur 17 – 20 atriði                   

10 – 16 atriði                     

7 – 9 atriði                         

1 – 6 atriði            

Gott                   

Meðal                   

Slakt                    

Mjög slakt 

17 – 20 atriði           

11 – 16 atriði             

7 – 10 atriði                       

1 – 6 atriði                                  

8.bekkur 17 – 20 atriði                   

11 – 16 atriði                     

7 – 10 atriði                       

1 – 6 atriði                                  

Gott                   

Meðal                   

Slakt                    

Mjög slakt 

16 – 20 atriði             

9 – 15 atriði               

6 – 8 atriði                 

1 – 5 atriði    
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5.5.  Greiningarpróf í lestrarfærni 

Greinandi próf  eru  próf sem sérkennari getur lagt fyrir einstaklingslega, að ósk foreldra 

og kennara, ef grunur er um  lestrar- og/eða málörðugleika.   

5.5.1. Hljóðfærni  

Hljóðfærni er staðlað próf fyrir 1. bekk.  Hljóðfærni er greiningarpróf sem ætlað er 

nemendum í 1. bekk grunnskóla sem teljast í áhættuhópi vegna lesblindu.  Um er að ræða 

einstaklingspróf sem hefur það að markmiði að greina nánar hljóðkerfisvanda nemenda 

og bera saman við jafnaldra.  Prófið er ítarlegt og tekur á mörgum þáttum 

hljóðkerfisvitundar, þar á meðal eru mörg verkefni sem greina hljóðavitund.  

Greiningarprófið inniheldur fimm prófhluta sem mæla hver sitt svið hljóðkerfis- og 

hljóðavitundar.  Um er að ræða þætti sem að öllu jöfnu þróast frá fjögurra til sex ára 

aldurs. 

5.5.2. LOGOS  

LOGOS er tölvutækt greiningarpróf sem er grundvallað á nýlegum rannsóknum  

lestrarfærni.  Prófinu er ætlað að greina nánar lestrarerfiðleika eða staðfesta grun um 

lestrarerfiðleika sem komið hafa fram hjá nemendum í almennum lestrarprófum.  Prófin 

eru stöðluð þannig að hægt er að meta niðurstöður í samanburði við viðmið jafnaldra. 

LOGOS hefur að geyma tvo prófaflokka: Fyrri flokkurinn er ætlaður nemendum í 3. - 5. 

bekk og sá síðari 6. – 10. bekk og fullorðnum.  Í LOGOS eru margir prófhlutar sem ná 

yfir hin ýmsu svið lestrarfærninnar.  Þeir eru: lesskilningur, leshraði, hlustun og 

skilningur, hugtakaskilningur, umkóðunarfærni og undirþættir í umkóðunarferlinu.   
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6.   Viðbrögð við niðurstöðum skimunarprófa 

Mat á stöðu nemenda er grundvöllur þess að beita vel skipulagðri og öflugri kennslu sem 

miðar að árangri.  Markviss viðbrögð geta skipt sköpum í námi barna og þurfa að eiga sér 

stað um leið og grunur vaknar um erfiðleika í lestrarnáminu. Í kjölfar skimunarprófa er 

mikilvægt að foreldrar séu upplýstir um gengi barna sinna.  

 

6.1.  Skil á niðurstöðum skimunarprófa 

 Umsjónarkennarar skila niðurstöðum allra skimunarprófa til deildarstjóra 

stoðþjónustu til varðveislu.   

 Deildarstjóri stoðþjónustu skilar niðurstöðum eftirfarandi prófa til Skólaskrifstofu 

Hafnarfjarðar:   

 

 1.bekkur.  Leið til læsis skimunarpróf og eftirfylgnipróf. 

 3.bekkur.  LOGOS skimunarpróf. 

 5.bekkur.  Hraðlestrarpróf sem tekin eru í september. 

 6.bekkur.  LOGOS skimunarpróf og hraðlestrarpróf sem tekin eru í 

september. 

 7.bekkur.  Hraðlestrarpróf sem tekin eru í september. 

 8.bekkur.  Hraðlestrarpróf sem tekin eru í september. 

 9.bekkur.  LOGOS skimunarpróf og hraðlestrarpróf sem tekin eru í 

september. 

 10.bekkur.  Hraðlestrarpróf sem tekin eru í september. 
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 Umsjónarkennari/sérkennari upplýsir foreldra um niðurstöður skimunarprófa á 

eftirfarandi hátt:   

 

Matstæki Hver skilar Form skila 

Stafakönnun Umsjónarkennari Verkefnabók Mentor 

Framburðarskimun Umsjónarkennari Upplýsir foreldra þeirra barna sem falla 

undir viðmið 

Skimun - Leið til læsis - 

skimun 

Umsjónarkennari Skilað til foreldra á þar til gerðum 

eyðublöðum 

Eftirfylgnipróf  - Leið til 

læsis 

Umsjónarkennari Verkefnabók Mentor 

atkv./mín. ásamt viðmiðum árgangs. 

Aston Index stafsetning Umsjónarkennari Upplýsir foreldra þeirra barna sem falla 

undir viðmið 1.   

Lesmál Rósu Eggertsd. Umsjónarkennari Verkefnabók Mentor 

Orðarún Umsjón/sérkennari Verkefnabók Mentor 

Hraðlestrarpróf Umsjónarkennari Verkefnabók Mentor 

atkv./mín. ásamt viðmiðum árgangs. 

LOGOS skimun Umsjónarkennari Allir foreldrar fá bréf með upplýsingum 

um niðurstöður síns barns. 

Umsjónarkennari hefur þar að auki 

samband símleiðis við foreldra þeirra 

barna sem falla undir viðmið 1 í öllum 

þáttum. 

Samræmd próf Umsjón/sérkennari Umsjónarkennari sendir bréf heim frá 

Námsmatsstofnun 
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6.2. Viðbrögð 

Umsjónarkennarar og sérkennarar byggja kennsluáætlanir á niðurstöðum skimana og 

stöðumats í lestri.  Ef nemendur falla undir gild viðmið í skimunarprófi og ljóst er að þeir 

þurfi sérstök úrræði er það á ábyrgð umsjónarkennara/sérkennara að veita íhlutun við 

hæfi.   

Próf Niðurstöður Íhlutun Ath. 

Framburðarskimun Fellur undir viðmið til 

íhlutunar 

Nemanda vísað í framburðar-greiningu 

til talmeinafræðings. 

 

 

 

Leið til læsis – skimun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellur undir viðmið 1 

Sérkennari kemur að áætlanagerð og 

kennslu. Stuðst við handbók Ltl. 

Íhlutun stendur yfir fram að 

eftirfylgniprófi í janúar. 

 

 

Fellur undir viðmið 2 og 3 

Umsjónakennari ábyrgur fyrir 

áætlanagerð og kennslu. Stuðst við 

handbók Ltl. Íhlutun stendur yfir fram 

að eftirfylgniprófi í janúar. 

 

 

Eftirfylgnipróf Leið til 

læsis í janúar í 1. bekk 

 

Fellur undir viðmið 1 

(undir 15 í hundraðsröðun)  

 

Fara í hljóðfærnipróf. Íhlutun heldur 

áfram hjá sérkennara 

Foreldrar fá afhent 4 vikna lestrarátak 

(Lestur er bestur). 

(sjá fylgiskjal 7) 

 

Ef yfir 40% 

nemenda falla 

undir viðmið 

1 og 2 fer í 

gang 

stuðnings-      

ferli með 

aðkomu 

skólaskrifst. 

Fellur undir viðmið 2 (milli 

15 og 30 í hundraðsröðun) 

Íhlutun heldur áfram. Umsjónakennari 

ábyrgur fyrir áætlanagerð og kennslu. 

Í ákveðnum tilfellum fá nemendur 

sömu íhlutun og þeir sem falla undir 

viðmið 1. 

 

 

 

Eftirfylgnipróf Leið til 

læsis í 2. bekk. 

Fellur undir viðmið 1 

(undir 15 í hundraðsröðun)  

Sérkennari kemur að áætlanagerð og 

kennslu. Stuðst við handbók Ltl. 

Foreldrar fá afhent 4 vikna lestrarátak 

(Risaeðluátak) á vorönn (Sjá fylgiskjal 8). 

 

Fellur undir viðmið 2 (milli 

15 og 30 í hundraðsröðun) 

Umsjónakennari ábyrgur fyrir 

áætlanagerð og kennslu. Stuðst við 

handbók Ltl. 

Í ákveðnum tilfellum fá nemendur 

sömu íhlutun og þeir sem falla undir 

viðmið 1. 

 

 

 

Eftirfylgnipróf í Leið 

til læsis í 3. og 4. bekk 

 

Falla undir viðmið 1 

Sérkennari kemur að áætlanagerð og 

kennslu. Stuðst við handbók Ltl.  

 

 

Falla undir viðmið 2 

Umsjónakennari ábyrgur fyrir 

áætlanagerð og kennslu. Stuðst við 

handbók Ltl.  
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Próf Niðurstöður Íhlutun Ath. 

 

Orðarún 3. og 4. 

bekkur 

Fellur undir viðmiðið 

,,mjög slakur“. 

Sérkennari kemur að  áætlanagerð og 

kennslu. 

 

Fellur undir viðmiðið 

,,slakur“. 

Umsjónakennari ábyrgur fyrir 

áætlanagerð og kennslu. 

 

 

 

 

Orðarún 5. – 7. bekkur 

Fellur undir viðmiðið 

,,mjög slakur“. 

Sérkennari kemur að áætlanagerð og 

kennslu. 

 

 

Fellur undir viðmiðið 

,,slakur“. 

Umsjónakennari ábyrgur fyrir 

áætlanagerð og kennslu. 

 

Orðarún 8. bekkur Fellur undir viðmiðið 

,,mjög slakur“. 

 

 

Sérkennari kemur að áætlanagerð og 

kennslu. 

 

 

Fellur undir viðmiðið 

,,slakur“. 

Íslenskukennari er ábyrgur fyrir 

áætlanagerð og kennslu.  

 

 

 

 

 

LOGOS – skimun í 3. 

bekk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellur undir viðmið 1                     

Sérkennari kemur að skipulagi og 

áframhaldandi kennslu.  

Sérkennari metur hvort ástæða sé til að 

óska eftir lestrargreiningu. 

Ef yfir 40% 

nemenda falla 

undir viðmið 

1 og 2 fer í 

gang 

stuðnings-      

ferli með 

aðkomu 

skólaskrifst. 

Fellur undir viðmið 2 Umsjónakennari ber ábyrgð á   

skipulagi og áframhaldandi kennslu. 

 

 

LOGOS – skimun í 6. 

og 9. bekk 

  Ef yfir 40% 

nemenda falla 

undir viðmið 

1 og 2 fer í 

gang 

stuðnings-      

ferli með 

aðkomu 

skólaskrifst. 

Fellur undir viðmið 1 Nemandi fer í einstaklings 

lestrargreiningu sé hún ekki til fyrir. 

Sérkennari kemur að skipulagi og 

áframhaldandi kennslu.  

 

Fellur undir viðmið 2 Í 6.bekk ber umsjónakennari ábyrgð á 

skipulagi og áframhaldandi kennslu en 

íslenskukennari í 9.bekk 

Hraðlestur   Fellur undir íhlutun 1  

5 bekk:  undir 111 atkv. 

6 bekk: undir 131 atkv. 

7 bekk: undir 151 atkv. 

8, 9 og 10. bekk: undir 180 

atkv. 

Umsjónarkennari og sérkennari skoða 

saman lestrarferil og lestrarlag 

nemanda og tryggja að nemandinn sé 

nú þegar með sérstaka áætlun í lestri. 

Jafnframt er athugað hvort þörf er á 

einstaklings-greiningu ef hún er ekki nú 

þegar til staðar.   

Niðurstöður 

úr hraðlestri 

nemenda í 5. – 

10. bekk eru 

teknar saman 

af skólaskrifst. 

og kynntar 

skólum. 

   

Aston Index 

stafsetning í 2. – 7. 

bekk 

Fellur undir viðmiðunarhóp 

1. 

Umsjónarkennari og sérkennari skoða 

niðurstöður og gera áætlun um 

viðbrögð. Nemendur í 5 – 7 bekk fá 

stafsetningarátak sem unnið er bæði 

heima og í skólanum. (sjá fylgiskjal 12)  
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Próf Niðurstöður Íhlutun Ath. 

Samræmd próf 

í 4.,7. og 9.bekk 

Fellur undir viðmiðunarhóp 

1. (undir 15. hundraðsröð) 

 

Deildarstjóri boðar umsjónarkennara og 

sérkennara árgangs til fundar, þegar 

niðurstöður liggja fyrir, þar sem farið er 

yfir verklag. Umsjónarkennarar greina 

niðurstöður og þörf fyrir íhlutun í 

samstarfi við sérkennara og skipuleggja 

t.d. breytingar á kennslufyrirkomulagi, 

námsefni og/eða hópskiptingu.   

Greiningu og íhlutunarplani skilað til 

deildarstjóra. Foreldrar upplýstir um 

viðbrögð og íhlutun.  

Niðurstöður 

teknar saman 

af 

skólaskrifstofu 

og kynntar 

skólum. 

Fellur undir viðmiðunarhóp 

2. (frá 15.-30. hundraðsröð) 

Deildarstjóri boðar umsjónarkennara og 

sérkennara árgangs til fundar, þegar 

niðurstöður liggja fyrir, þar sem farið er 

yfir verklag. Umsjónarkennarar greina 

niðurstöður og þörf fyrir íhlutun í 

samstarfi við sérkennara og skipuleggja 

t.d. breytingar á kennslufyrirkomulagi, 

námsefni og/eða hópskiptingu  

Greiningu og íhlutunarplani skilað til 

deildarstjóra. Foreldrar upplýstir um 

viðbrögð og íhlutun. 

 

  

Nemendur sem falla undir óvissu eða hugsanlega hættu á vandkvæðum við lestrarnámið    

þarf að gefa sérstakan gaum þó þeir falli, að svo stöddu, ekki undir eftirlit sérkennara og 

víðtæk inngrip.  Mikilvægt er að ákveðin inngrip fari í gang og umsjónarkennari geri 

viðbragðsáætlun fyrir einstaka nemendur eða hópa ef svo ber undir. Hvaða leið verður fyrir 

valinu er ákvörðun umsjónarkennara, sem einnig getur leitað ráða hjá sérkennara.  

 

 

 

Meðal annars gætu næstu skref verið:   

 Að skipta bekknum í hópa eftir námsþörfum. 

 Að bjóða nemanda og foreldrum lestrarátak heima fyrir.  

 Að hafa lestrarátak/lestrarnámskeið í bekknum.   

 Að nemandinn fái aukna lestraraðstoð í skólanum. 

 Að aðlaga námsefnið betur að þörfum nemandans.  
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Í viðbragðsáætlun skal ávallt tilgreina þau markmið sem unnið er að. Þar þarf einnig að 

tilgreina leiðir að markmiðum,  hvaða tímabil sé undir og hvenær skuli leggja fyrir nýtt 

endurmat. Skólastjórnendur geta kallað eftir skilum á viðbraðgsáætlunum.  

Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að markviss viðbrögð eigi sér stað þegar 

grunur vaknar um erfiðleika.  Óháð því hvaða leið verður fyrir valinu skiptir mestu að 

umsjónarkennari og sérkennari eigi jákvætt og virkt samstarf við foreldra barnsins, en sú 

samvinna er vænlegust til árangurs.  

 

6.3.  Grunur um lesblindu (dyslexíu)  

  

Ef grunur vaknar um lesblindu (dyslexíu) hjá nemanda fer af stað ákveðið ferli. 

Umsjónar- og sérkennari athuga hvort vísbendingar um lestrarerfiðleika hafi komið fram 

áður.  Einnig skoða þeir hvaða lestrarþjálfun hefur átt sér stað bæði heima og í skóla og í 

sameiningu ákveða þeir næsta skref sem gæti verið ein af þeim leiðum sem eru tilgreindar 

hér að ofan.  

Ef ofangreind úrræði koma ekki að gagni leggur umsjónarkennari, með samþykki 

forráðamanna,  inn umsókn til Nemendaverndarráðs um LOGOS lestrargreiningu.  

Beiðnin er tekin fyrir á fundi Nemendaverndarráðs.  

 

   



40 

 

7. Eftirfylgni 

 

Læsisteymi ber ábyrgð á eftirfylgni lestrarstefnunnar. Teymið endurskoðar og aðlagar 

stefnuna að hausti og vori í samræmi við stefnu skólans, nýjar skimanir og þær breytingar 

sem kunna að verða á áherslum verkefnis Hafnarfjarðarbæjar ,, Lestur er lífsins leikur“. 

Helstu þættir stefnunnar eru settir inn á skóladagatal og afhentir kennurum við upphaf 

skólaárs til að auðvelda þeim að fylgja eftir skimunum og viðburðum í sínum árgöngum. 

Teymið er einnig til ráðgjafar fyrir kennara þegar þörf er á. Verkefnisstjóri læsis kynnir 

áherslur og vinnulag um lestur með reglulegum hætti, stýrir Drekaspretti á vorönn og 

heldur utan um árangur og framfarir. Lestrarstefnan er hluti af stefnu Hraunvallaskóla og 

allir sem vinna við skólann bera sameiginlega ábyrgð á að fylgja henni og vinna 

samkvæmt henni. Ábendingum og spurningum má vísa til læsisteymis sem tekur þær 

fyrir á fundi og gerir úrbætur þegar þess gerist þörf. Teymisstjóri læsisteymis er Linda 

Hrönn Helgadóttir, linda@hraunvallaskoli.is  

 

  

mailto:linda@hraunvallaskoli.is
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8. Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1.  Gátlisti fyrir hljóðkerfisþætti 

Fylgiskjal 2.  Gátlisti fyrir stafaþekkingu 

Fylgiskjal 3.  Hugmyndir varðandi ritun út frá fjölbreyttum textategundum 

Fylgiskjal 4.  Gátlisti fyrir lestrarfærni 

Fylgiskjal 5.  Leiðir að markmiðum í lestrarkennslu 

Fylgiskjal 6.  Yndislestur, hugmyndir að verkefnum 

Fylgiskjal 7.  Lestrarátak „Lestur er bestur“ 

Fylgiskjal 8.  Lestrarátak „Risaeðlurnar“ 

        Fylgiskjal 9. Stafsetning 
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Fylgiskjal 1. 

Gátlisti fyrir hljóðkerfisþætti 

 

 

Hljóðkerfisþættir                       
Rím:                       
Finna orð sem rímar 
við upphafsorð. 

                      

Að greina hvort tvö 
orð ríma. 

                      

Að greina orð sem 
rímar ekki við tvö 
önnur orð.  

                      

Hljóðgreining:                       
Að greina í sundur 
atkvæði.  

                      

Að greina fyrsta 
hljóðið.  

                      

Að greina síðasta 
hljóðið. 

                      

Að greina 
miðjuhljóðið. 

                      

Að greina öll hljóð í 
stuttu orði (3-4 hljóð). 

                      

Að greina öll hljóð í 
lengra orði (5-7 hljóð) 

                      

Hljóðblöndun:                       
Að tengja saman orð.                       
Að tengja saman 
atkvæði.  

                      

Að tengja saman 
hljóð (2-3 hljóð). 

                      

Að tengja saman 
hljóð (4-5 hljóð). 

                      

Að tengja saman 
hljóð (6-7 hljóð). 

                      

Hljóðeyðing:                       
Að eyða fyrra orð úr 
samsettu orði. 

                      

Að eyða fremsta 
hljóði orðs.  

                      

Að eyða síðasta 
hljóði orðs.  

                      

Að eyða miðjuhljóði 
orðs.  
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Fylgiskjal 2.  

Stafaröð í K-PALS 

                                                                   

 

Á/á                       
M/m                       
S/s                       
Í/í                       

A/a                       
L/l                       
R/r                       
Ó/ó                       
T/t                       
I/i                       

Ú/ú                       
F/f                       
E/e                       
P/p                       
K/k                       
B/b                       
N/n                       

Æ/æ                       
D/d                       
É/é                       
O/o                       
V/v                       
Þ/þ                       
J/j                       

G/g                       
U/u                       
Ð/d                       
Y/y                       
H/h                       
Ei/ei                       
Ey/ey                       
X/x                       
Ö/ö                       
Ý/ý                       

Au/au                       
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Fylgiskjal 3.  

7 mismunandi tegundir ritunar  
(frásögn,  skýrsla,  útskýringar, leiðbeiningar, sannfæra, rökræður, skapandi ritun) 

 
Hugmyndir að mismunandi ritun í tengslum við árstíðirnar 
 
 

Recount Report Explanation Procedural Persuasive Argument Creative 

Frásögn Skýrsla útskýringar leiðbeiningar sannfærandi rökræður Skapandi 
ritun 

Minningar 
mínar frá 
síðasta 
sumri/ vetri 
/hausti 
o.s.fr. 
 
Segja frá 
ferðalagi 
að 
vetri/sumri 
 
Notaðu 
myndir til 
að styrkja 
frásögnina.  

Búa til bók um þá 
árstíð t.d. sem 
þau eiga afmæli í.  
Bók sem sem 
fjallar um 
staðreyndir  
sumarsins / 
vetrarins/ 
vorsins/haustsins. 
 
 
Gerðu skýrslu um 
einn skóladag í 
ágúst/ júní 
 
Lýsa tréi gegnum 
mismunandi 
árstíðar. 
Getur líka verið 
myndrænt. 
Árstíða spæjari:  
Vísbendingar – 
geta þau giskað 
hvaða ársíð er? 
 
 
 
 
 

Útskýrðu 
hvernig snjór 
verður til. 
 
Útskýrðu hvað  
dýrin gera til 
að lifa af 
veturinn 
 
  
 
 
 

Leiðbeiningar 
um hvernig búa 
á til ís.  Hvernig 
kveikja á 
varðeld.  
 
Hvernig á að 
klæða sig fyrir 
mismunandi 
veður 
 
Hvernig á að 
búa sig fyrir 
ferðalag að 
vetri/sumri.  
 
 Leikir sem hægt 
er að fara í á 
sumrin / veturna 
o.s. fr. 
 
 

Auglýstu tjald til 
sölu 
 
Auglýsing sem 
á að sannfæra 
aðra um að 
fóðra fuglana 
 
Auglýsing um 
skíðaferð, 
sólarlandaferð.  

Færa rök 
fyrir 
uppáhalds 
árstíðinni 
sinni. 
 
Væri gott að 
búa í landi 
þar sem 
alltaf væri 
heitt, eða 
alltaf væri 
kalt, eða er 
betra að búa 
þar sem 
maður fær 
mismunandi 
veður. 
 
Hvort er 
betra að 
ferðast í 
húsbíl eða 
tjaldi. 
Kostir/gallar. 
 
  

Gera ljóð um 
veðrið  
 
Hvernig flúðum 
við  þegar jörðin 
fór á flot. 
 
Hvað gerðist 
þegar vindurinn 
feykti mér í burtu 

 

Unnið út frá fyrirmynd frá Jenný Gunnbjörnsdóttur, Miðstöð skólaþróunar hjá Háskólanum á Akureyri. 
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Fylgiskjal 4.   

Gátlisti lestrarfærni 1.bekkur 

    

                     

Grunnfærni                      
Þekkir muninn á 
bókstaf, orði og 
setningu 

                     

Þekkir alla hástafi                      
Þekkir alla lágstafi                      
Þekkir muninn á 
sérhljóða og 
samhljóða 

                     

Þekkir heiti allra 
stafanna 

                     

Þekkir hljóð allra 
stafanna 

                     

Getur umskráð tvö 
til þrjú hljóð 

                     

Getur lesið einföld 
orð 

                     

Getur lesið flókin 
orð s.s. með 
samhljóða-
samböndum 

                     

Getur lesið stuttar 
setningar 

                     

Getur lesið 
einfaldan texta 

                     

Hlustunar- og 
lesskilningur 

                     

Getur ályktað út frá 
mynd þegar hlustað 
er á sögu 

                     

Getur tengt atburði í 
sögu við eigin 
reynslu og þekkingu 

                     

Getur parað orð við 
mynd 

                     

Getur parað 
einfalda setningu 
við mynd 

                     

Getur teiknað mynd 
út frá atburðarrás 

                     

Getur lesið 
einfaldan texta og 
sagt frá atburðarrás 

                     

http://www.google.is/url?url=http://copeso.dadeschools.net/ELASS Homepage.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Hb7MVPKRCobkaNLdgJAK&ved=0CCcQ9QEwAw&usg=AFQjCNF6pEjkOJRErN_6oluif8se7Lv3hQ
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Fylgiskjal 5.  Leiðir að markmiðum.  

Árgangar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

stafasúpa            

orðasúpa           

framsögn / tal           

endursögn sögu           

dótasögur           

höfundastóll           

þátttökulestur           

paralestur           

gagnvirkur lestur           

ýmis námsspil           

lykilorðavinna           

Fjölbreytt vinna með 

100 algengustu orðin 

          

sóknarskrift           

orðaskuggar           

hugtakakort           

ritun út frá hugtakak.           

söguvegur           

venn kort           

kann – vil vita – hef 

lært 

          

 vinna með fjölbr. 

textategunda 
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Fylgiskjal 6. Yndislestur, hugmyndir að verkefnum. 

Hér á eftir fara dæmi um verkefni sem hægt er að vinna út frá 
yndislestrarbókum. Verkefnin má nálgast í möppu sem merkt er 
,,Yndislestur/hugmyndir að verkefnum“ í hillu í ljósritunarherbergi.  
 
. 

 Nýr endir – nemendur hugsa sér nýjan endi á bók/sögu sem þeir lesa, skrá hann 

niður og lesa fyrir félaga 

 Spurningar og svör – nemendur útbúa þrjár spurningar sem hægt væri að 

spyrja úr bókinni og útbúa á spjöld. 

 Flettibók – myndrænt verkefni þar sem unnið er með aðalpersónu, vanda og 

lausn í bók/sögu. 

 Sögukort – myndrænt og/eða skriflegt verkefni um aðalpersónu, upphaf, miðju 

og endi. 

 Vefur / hugarkort – nemendur draga valin efnisatriði út úr textanum. 

 Orðarammar –  orðaforðavinna, nemendur velja 4 orð úr bókinni sem þeim finnst 

skrýtin eða skemmtileg og semja setningu í kring um þau. 

 Bréf til höfundar – nemendur skrifa höfundi bókarinnar bréf þar sem þeir t.d. 

;Segja frá því sem þeim þótti skemmtilegt um bókina, segja frá því sem þeim þótti 

skrýtið við bókina, spyrja höfundinn spurninga um söguþráðinn. 

 Fjögur atriði úr bókinni – skriflegt og/eða myndrænt verkefni þar sem unnið er 

með persónur og/eða atriði úr sögunni. 

 Auglýsing um bókina þína – nemendur útbúa auglýsingu um bókina – 

fjölbreyttar aðferðir mögulegar. 

 Póstkort um bókina – nemendur segja frá í stuttu máli um hvað bókin fjallar. 

 Hvað er líkt með ykkur? – nemendur velja sér eina persónu úr bókinni og 

greina hvað er líkt og hvað er ólíkt með persónunni og þeim sjálfum. T.d. hægt 

að nota vennkort. 

 Bókamerki – nemendur útbúa bókamerki. Framan á merkið teikna þeir mynd úr 

sögunni – aftan á skrá þeir upplýsingar um bókina 

 Bókarkápa – nemendur skrá það sem þeir lærðu af bókinni. 
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Fylgiskjal 7. 

Lestrarátakið Lestur er bestur  

 
Lestrarátakið Lestur er bestur er átak fyrir nemendur í 1.bekk.  Átakið er 

samvinnuverkefni milli foreldra og kennara þar sem foreldrar fá afhentan námsefnispakka 

frá kennara sem þeir nýta til að vinna með barninu heima.  Átakið stendur yfir í fjórar 

vikur, unnið er með eitt verkefnahefti í hverri viku ásamt lestri í tveimur lestrarbókum.  

Lögð er áhersla á vinnu með tvo nýja stafi í hverri viku sem einnig er unnið með í 

skólanum á sama tíma.  Markmið hverrar lestrarbókar er því að þjálfa lestur ákveðins 

stafs ásamt því að þjálfa umkóðun þeirra stafa sem búið er að vinna markvisst með áður í 

skólanum.   

 

Markmið verkefnanna eru eftirfarandi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafaþekking  Læra heiti og hljóð stafanna e, p, k, b, n, æ, d og é samhliða 

þeim stöfum sem búið er að leggja áherslu á þ.e.  á, a, s, l, m, 

ó, r, t, í , f, i, og ú.   

 Unnið er með tvo nýja stafi á viku. 

Hljóðgreining  Greina fyrsta hljóð í orði, síðasta hljóð í orði og miðjuhljóð.   

 Greina öll hljóð í einföldum orðum. 

Hljóðblöndun  Blanda saman 3 – 5 hljóðum.   

Umskráning  Geta hljóðað sig í gegnum bullorð og einföld orð af góðri 

nákvæmni og öryggi.   

 Æfa lestur rímorða til að átta sig á að ritháttur orða er 

svipaður.  

Sjónrænn 

orðaforði 
 Þjálfa lestur algengra orða sem barnið á að þekkja án þess 

þurfa að hljóða sig í gegnum það.  Orðin eru: ég, og, sagði, 

er, ekki, fara, að. 

Ritun  Þjálfa ritun stafanna ásamt ritun orða samhliða 

hljóðgreiningarverkefnum.  
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Fylgiskjal 8.   

 

Lestrarátakið Risaeðlurnar 
 

Lestrarátakið Risaeðlurnar er ætlað fyrir nemendur í 

2.bekk og foreldra þeirra. Verkefnin eru unnin heima 

samhliða byrjendalæsisverkefni í skólanum með bókina 

Risaeðlutíminn. Átakið stendur yfir í fjórar vikur og eru 

vikurnar nokkuð svipað uppbyggðar.  Fyrstu tvær 

vikurnar er lesin fræðitexti í verkefnaheftinu sem 

unninn var úr bókinni Risaeðlutíminn.   Á hverjum degi 

er lesinn texti um nýja risaeðlu, unnið 

lesskilningsverkefni út frá textanum ásamt fleiri 

verkefnum.  Síðustu tvær vikurnar er lesin texti úr bók 

og unnið í lesskilningsverkefnum út frá efni bókarinnar.  

Það fylgja tvær bækur lestrarátakinu og eru því mismunandi verkefni í viku þrjú og fjögur 

eftir því hvaða bók er valin fyrir barnið.  Í bókinni Risaeðludalurinn er þyngri og 

efnismeiri texti en auðlesnari texti í bókinni Þegar risaeðlurnar dóu.   

 

Markmið verkefnanna eru eftirfarandi:  

 

 

 

 

 

Hljóðgreining  Að greina á  milli hljóðlíkra hljóða líkt og g/k, d/t, b/p og v/f o 

 Að greina öll hljóð í orði 

Lestur  Að þjálfa lestur samhljóðasambanda og orða sem innihalda sama 

forskeyti, 

 Að þjálfa lestur orðmynda (sjónrænan orðaforða) 

Lesskilningur  Að huga að innihalda textans.  

 Að geta svarað spurningum út frá efni textans. 

 Að geta leyst einföld lesskilningsverkefni t.d. tengja mynd við réttan 

texta, finna hvað vantar á mynd o.s.frv. 

Ritun  Að þjálfa ritun orða samhliða hljóðgreiningarverkefnum.  

 Að rita setningar út frá myndum og skapa þannig samfellda sögu.  
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Fylgiskjal 9.             

 

     

 Stafsetning 

 
Stafsetningarátakið  er ætlað fyrir nemendur í 5. – 7. Bekk. Verkefnin eru unnin  í 

skólanum og heima. Áður en að nemandi byrjar að vinna með hvern þátt í verkefninu er 

mikilvægt að hann fái innlögn frá kennara.  Átakið stendur yfir í um þrjár vikur.  

 

 

 

 

  

Hljóðgreining  Að greina á  milli hljóðlíkra hljóða líkt og g/k, d/t, b/p/d og v/f  

 

stafsetning  Að nemandi þjálfist í sjálfvirkum rithætti 

 Að nemandi þjálfist í að vinna með orð  með einföldum og 

tvöföldum samhljóða. 
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