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Samstarf heimilis og skóla

1. Þáttur foreldra í læsi og lestri barna er mikilvægur og ástæða til að veita þeim tækifæri 
til virkrar þátttöku.

2. Grunnskólalög eru skýr varðandi þátttöku foreldra.

3. 91% íslenskra foreldra telja það vera á sína ábyrgð að sjá til þess að börnin verði læs 
(Ingibjörg Auðunsdóttir, Gretar L. Marinósson og Kjartan Ólafsson, 2017).

4. Enginn einn einstakur þáttur hefur eins mikil áhrif á námsárangur barna og líðan þeirra 
í skólanum eins og viðhorf og stuðningur foreldra.

5. Hlutdeild foreldra í menntun barna sinna hefur tvöfalt meira forspárgildi um 
námsárangur en félagsleg staða. 

6. Þegar skólar stuðla skipulega að samstarfi við foreldra eru dæmi um að áhrif þeirra séu 
allt að sexfalt meiri en aðrir áhrifaþættir.

7. Samstarfið þarf að vera að frumkvæði skólans.



Lesfimi?

Hraði/nákvæmni – gott lestrarlag

Sjálfvirkni (automaticity) – gott lestrarlag (prosody)

Með lesfimi er átt við getu lesara til að lesa orð í texta fullkomlega 
sjálfvirkt (af öryggi og nákvæmni) og  með eðlilegu hljómfalli sem 

styður merkingu textans (Raskinski, 2010).



Áhrif endurtekins lestrar

• Við endurtekinn lestur styttist viðbragðstíminn við endurheimt á 
sjónrænum og hljóðrænum einkennum orða og lestur verður 
sjálfvirkari.

• Við endurtekinn lestur verður textinn kunnuglegur, svigrúm gefst til að 
lesa með réttum áherslum og huga að greinarmerkjasetningu.

• Sjálfvirkur lestur skiptir miklu máli fyrir lesskilninginn (LeBerge og 
Samuels 1974).

• Kostir endurtekins lestrar mikið rannsakaðir – gildi endurtekins lestrar 
ótvírætt fyrir lesfimi og lesskilning.



Kostir endurtekins lestrar

1. Leiðir til áreynsluminni umskráningar og eykur líkur á betri lesskilningi.

2. Endurtekinn lestur á orðum hefur mikið yfirfærslugildi á aðra texta.

3. Hjálpar bæði færum og slökum lesurum að muna innihald texta.

4. Framfarir í lesskilningi verða miklar ef lesið er vegna innihalds en ekki 
hraða.

5. Eykur innsýn og skilning á uppbyggingu texta vegna svigrúms til að huga 
að textaeinkennum.

6. Endurtekinn lestur á texta er góð námstækni.

7. Endurtekinn lestur leiðigjarn? Ekki ef tilgangur eru augljós.



Lesfimir lesarar...

• eru færir um að þekkja orð nákvæmlega,

• þeir bera kennsl á orð og setningarhluta fyrirhafnarlaust,

• geta beint allri orku sinni að því að tileinka sér innihald texta,

• eru færir um að draga fram rétta merkingu texta með réttum áherslum,

• en kunna líka að hafa áhrif á merkingu með því að breyta áherslum.

• hafa því góðan lesskilning ef málskilningur er góður (Raskinski, 2010).



Mat – íhlutun – endurmat 

1. Eitt skref í einu – íhlutun fyrir nemendur sem hafa náð V1.

2. Mat fyrir og eftir íhlutun – mikilvægar upplýsingar um árangur.

3. Matstæki: Lesfimimat/Ltl. eftirfylgnipróf/skólapróf – sama prófið.

4. Lesin orð á mínútu og staða lestrarlags metin.

5. Um samanburð á lesfimimati og öðrum prófum.

6. Viðhald á færni fram að stöðluðu lesfimimati



https://mms.is/frettir/matsrammi-fyrir-lestrarlag

https://mms.is/frettir/matsrammi-fyrir-lestrarlag


Um Eitt skref í einu

• Þjálfunarefni í fimm stigum 
• Fimm sjálfstæðar, skemmtilegar sögur (Arndís og Ása Marin höfundar)
• 20 þjálfunartextar í hverju stigi – fjögurra vikna þjálfunarefni í hverju hefti
• Ein blaðsíða þjálfuð á dag.
• Þyngd allra texta svipuð – lix stuðull
• Þjálfað undir leiðsögn lestrarþjálfara (foreldri/forráðamaður)
• Umsjónarkennari (lestrarkennari) sér um skipulag og eftirfylgni
• Ætlað nemendum sem hafa náð lágmarki (MMS viðmið 1) og glíma ekki við 

erfiðleika
• Efnið eingöngu ætlað til markvissrar þjálfunar samkvæmt fyrirkomulagi –

ekki til almennrar lestrarþjálfunar heima



Þrep Textalengd í orðum Fjöldi texta Samanl. orðafjöldi Aldur
Stig 1 7-9 ára

1 35 5 175
2 40 5 200
3 45 5 225
4 50 5 250

Samtals 20 850
Stig 2 7-9 ára

1 55 5 275
2 60 5 300
3 65 5 325
4 70 5 350

Samtals 20 1250
Stig 3 7-9 ára

1 75 5 375
2 80 5 400
3 85 5 425
4 90 5 450

Samtals 20 1650
Stig 4 8-10 ára

1 95 5 475
2 100 5 500
3 105 5 525
4 110 5 550

Samtals 20 2050
Stig 5 8-10 ára

1 115 5 575
2 120 5 600
3 125 5 625
4 130 5 650

Samtals 20 2450
8250



Viðmið við gerð þjálfunartexta – öll stig
Flokkur Innri einkenni texta Ytri einkenni texta Markhópur

1 Stutt einföld orð (2-6 bókstafir) þar sem skiptast á 

sérhljóð og samhljóð, engin samhljóðasambönd.

Stórt letur, gott línubil og stuttar línur. 

Myndskreyting fellur vel að efninu og auðveldar 

skilning.

Hentar vel sem lestrarþjálfunarefni fyrir byrjendur í 

lestri, samhliða og eftir að frumkennslu 

(stafainnlögn) er lokið.

2 Textarnir eru byggðir upp af algengum orðum með 

gagnsærri merkingu og stuttum einföldum 

málsgreinum. Einstaka orð með 

samhljóðasamböndum, tvöföldum samhljóða og 

nokkur samsett orð.

Stórt letur, stuttar línur og læsileg uppsetning á 

texta. (Myndskreyting sem styður efnið.)

Hentar vel sem lestrarþjálfunarefni fyrir börn sem 

þekkja alla stafina og eru að ná tökum á 

lestrartækninni.

3 Stuttar sögur þar sem algengustu 

samhljóðasambönd eru tekin fyrir á kerfisbundinn 

hátt. Textinn er byggður upp á algengum orðum og 

setur fram með stuttum línum og lestrarhléum sem 

gerir hann aðgengilegan (Smábækur-samhlj.).

Myndskreytingar sem auðvelda lesskilning. Hentar vel sem lestrarþjálfunarefni í framhaldi af 1. 

og 2. flokki.

4 Meira ber á orðum með samhljóðasamböndum og 

tvöföldum samhljóða, svo og samsettum orðum.

Texti á hverri blaðsíðu lengri en í fyrri flokkum. 

Málsgreinar hafa lengst, letur er skýrt, línur stuttar 

og teikningar styðja vel við efnið.

Hentar fyrir börn sem hafa náð tökum á 

lestrartækninni en þurfa að öðlast meiri leikni 

(lesfimi).

5 Texti einkennist af lengri orðum s.s. samsettum 

orðum með samhljóðasamböndum og 

beygingarendingum.

Lengri málsgreinar en í 4. flokki. Línulengd er svipuð 

og í fyrri flokkum en í flestum tilvikum hefur letrið 

smækkað lítið eitt.

Hentar sem lestrarþjálfunarefni fyrir nemendur sem 

náð hafa tökum á lestrartækninni en þurfa æfingu 

til að ná frekari leikni og öryggi (lesfimi).



Val á texta

• Fullkomin þekking á tengslum bókstafs og hljóðs

• Þekking á algengustu orðmyndum (t.d.100 algengustu orðin) 

• Texti á þjálfunarstigi – rétt fyrir ofan getu eða getur lesið 93-97% texta 
án mikillar fyrirhafnar

• Reynsla og innsæi kennara

• Áhugahvöt nemandans

• Forsendur heimilis

• Viðmiðunartafla út frá nýjustu lesfiminiðurstöðum



Viðmiðunartafla

Stig Lesin orð á mínútu – til viðmiðunar Lengd texta í orðum

1 30-34 35-50

2 50-54 55-70

3 70-74 75-90

4 90-94 95-110

5 110-114 115-130















Framfarir í lesfimi

• Aukin sjálfvirkni/öryggi við lestur

• Meiri nákvæmni

• Bætt lestrarlag

• Þrautseigja

• Jákvætt viðhorf til lestrarnáms

• Áhugahvöt og tiltrú

• Það er alltaf ávinningur af þjálfun - „það vex sem að er hlúð“ 
(Kristján frá Djúpalæk)



Áhugahvöt

• Sveigjanleiki í þjálfunarfyrirkomulagi – foreldrar þekkja börn sín best

• Minnt á markmiðið með þjálfuninni

• Hugað að umhverfi

• Annað lesefni samhliða þjálfuninni – val 

• Dagleg hvatning kennara

• Umbun og hrós



Verkefni fyrir kennara
Kennarar á yngsta- og miðstigi Kennarar á unglingastigi

1. Skiptilestur: Myndið pör og skiptist á að lesa (í lágum 
hljóðum eða í hljóði) eina efnisgrein í einu í leiðbeiningum. 
Endursegið hverja málsgrein fyrir sig munnlega.

2. Dæmi: Baldvin Smári er í 4. bekk. Það er októberbyrjun og 
niðurstöður úr lesfimiprófi frá því í september sýna að hann 
les 65 orð á mínútu. Hann er því undir viðmiði 1 (80 o.a.m.) 
Lestrarnákvæmnin er góð, lestrarlagið dálítið eintóna og 
sjálfvirkni við lestur lengri orða ábótavant. Baldvini Smára 
hefur sóst lestrarnámið ágætlega og ekki leikur grunur á að 
hann glími við lestrarerfiðleika. Lágmarksviðmið að vori fyrir 
nemendur í 4. bekk eru 80 o.á.m. en kennari telur að hann 
hafi forsendur til að ljúka árinu með því að ná viðmiði 2 (120 
o.á.m. að vori.) Hvernig gæti kennarinn hagað íhlutun? 
Hvaða stig/sögu á hann að velja? Hvaða þjálfunaraðferð 
gæti hentað og á hvað ætti hann að leggja áherslu á í 
samtali við foreldra?

1. Myndið pör/þriggja til fjögurra manna hópa.
2. Skoðið vel þjálfunarfyrirkomulag 1, 2 og 3. 
3. Er hægt að nýta þetta fyrirkomulag fyrir 

unglingastigið eða er ástæða til að vera með 
annars konar áherslur í þjálfun?

4. Hvaða verkfæri hafa kennarar nýtt til að efla 
lesfimi nemenda sinna?

5. Hvers konar kennsluefni/verkfæri til 
lestrarþjálfunar vantar fyrir unglingana?

6. Með hvaða hætti geta allir kennarar hugað að 
læsiskennslu í sinni námsgrein (líka verkgreina-
og íþróttakennarar)? 
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