
SKIMANIR, SAMRÆMDAR KANNANIR OG SKIL Á NIÐURSTÖÐUM 

Lesferill er staðlað matstæki fyrir 1.- 10. bekk sem ætlað er að meta grunnþætti læsis: 

lesfimi, lesskilning, ritun, orðaforða og málskilning.  

Lesferill skiptist í mismunandi próf og er þeim ætlað að meta framfarir nemenda og skoða 

stöðu þeirra miðað við meðaltal jafnaldra á landsvísu.  

Prófin eru: 

• Lesfimi – hraðlestrarpróf sem mælir rétt lesin orð á mínútu. 

• Lesmál –  metur umskráningu, hraðlestur, lesskilning og réttritun nemenda í 

2.bekk. 

• Nefnuhraði – metur umskráningu og sjálfvirkni. 

• Sjónrænn orðaforði - metur umskráningu og sjálfvirkni. 

• Orðleysur - metur umskráningu. 
 

Stafa og hljóðapróf – metur stafa og hljóðaþekkingu nemenda. 

Boehm - Metur hugtakaskilning nemenda í 1.bekk.  

Lesskimun fyrir 1.bekk (Leið til læsis)  – metur hljóðkerfisvitund, bókstafi/hljóð og 

málskilning.  

Læsi – metur lestrarhæfni nemenda 2. bekk. Notuð eru tvö hefti prófsins.  

Lesmál – metur lestrarhæfni nemenda í 2. bekk. 

Milli mála – málþroskapróf ætlað nemendum með íslensku sem annað tungumál. 

Aston Index – stafsetning stakra orða fyrir 2.-7. bekk. 

Orðarún – staðlað lesskilningspróf sem lagt er fyrir 3.-8.bekk tvisvar á skólaárinu. 

Logos – er greiningarpróf til að greina dyslexiu og aðra lestrarerfiðleika.  

Samræmd könnunarpróf – eru lögð fyrir 4. og 7. bekk að hausti og 9. bekk að vori. 

 

Niðurstöðum skimana og prófa er skilað til foreldra í foreldraviðtölum og/eða rafrænt.  

 

Sjá yfirlit yfir skimanir eftir árgöngum hér fyrir neðan.  

 



 

 

 

1. bekkur 

Skimun Ábyrgð 
Fyrirlögn 

dags. 

Úrvinnsla 

skóla 

Skil til skóla frá 

ÞB 
Árangursviðmið  Íhlutun 

Lesferill: 

Lesfimi 

Umsjónarkennari/  

sérkennari 

Sept., jan. og 

maí 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

 

V1 20 orð/mín 

V2 55 orð/mín 

V3 75 orð/mín 

K – PALS 

 

Þjálfun á lestri stuttra 

orða og markviss 

orðaforðavinna 

 

UV í janúar 

 Endurtaka stafa- og 

hljóðainnlögn, 

hljóðtengingu og 

hljóðgreiningu 

 

 

Lesferill: 

Nefnuhraði 

Sjónrænn 

orðaforði 

Orðleysur 

Umsjónarkennari/  

sérkennari 
Janúar 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

  

Stafa/hljóðapróf 
Umsjónarkennari/  

sérkennari 

Sept., jan. og 

maí 
   

Boehm 
Umsjónarkennari/  

sérkennari 
September   80% 

Unnið með hugtök á 

margvíslegan hátt 

Lesskimun frá 

Menntamála-

stofnun (LTL) 

Umsjónarkennari/  

sérkennari 

Október 

/apríl 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

ÞB – fundar með 

leikskólunum 
 

ÞB – fundar með 

umsjónarkennara 

og deildarstjóra 

Hægt að 

endurtaka próf í 

apríl eftir íhlutun 

Markviss málörvun, 

þjálfun hljóða- og 

hljóðkerfisvitundar 

Milli mála 
Deildarstjóri 

sérkennslu 

September fyrir 

alla nemendur 

með íslensku 

sem annað 

tungumál 

Skilað til SFS  
 

 

Markviss málörvunar-

og orðaforðakennsla 

 

2. bekkur 

Skimun Ábyrgð Fyrirlögn dags. 
Úrvinnsla 

skóla 

Skil til 

skóla frá 

ÞB 

Árangursviðmið Íhlutun 

Lesferill: 

Lesfimi 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 
Sept., jan. og maí 

 

Niðurstöður 

sendar til 

MMS 

 

V1 40 orð/mín 

V2 85 orð/mín 

V3 100 orð/mín 

G-PALS 

Þjálfun á lestri stuttra 

orða og markviss 

orðaforðakennsla 
 

Þjálfun á lestri 

samhljóðasambanda og 

léttum texta 
 

Undir 20 orð/mín 

Endurtaka stafa- og 

hljóðainnlögn, 

hljóðtengingu og 

hljóðgreiningu 

Lesferill: 

Lesmál 

Deildarstjóri/ 

sérkennari/ 

umsjónarkennari 

Apríl    

Lesferill: 

Nefnuhraði 

Sjónrænn 

orðaforði 

Orðleysur 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

Janúar fyrir þá sem 

þurfa 

 

Niðurstöður 

sendar til 

MMS 

 

  

Stafa/hljóðapróf 
Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

Sept., jan. og maí 

fyrir þá sem þurfa 
   

Læsi 2.1 

Deildarstjóri / 

sérkennari / 

umsjónarkennari 

Nóvember/apríl   

 

61%  

 

 

Læsi 2.2 

Deildarstjóri / 

sérkennari /  

umsjónarkennari 

Apríl 

 

Niðurstöður 

sendar til SFS 

 

 

65% 

30 atriði af 46 

 

Aston Index 

stafsetning 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 
Október/apríl   Undir 65% 

Markviss þjálfun í 

hljóðkerfisvitund 
 

Kenna einfaldar 

stafsetningar- 

reglur 



 

 
 

 

3. bekkur 

Skimun Ábyrgð Fyrirlögn dags. Úrvinnsla skóla 
Skil til skóla frá 

ÞB 

Árangurs- 

viðmið 
Íhlutun 

Lesferill: 

Lesfimi 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 
Sept., jan. og maí 

 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

 

V1 55 orð/mín 

V2 100 orð/mín 

V3 120 orð/mín 

PALS 

Markviss 

lestrarkennsla, 

150 algengustu orðin, 

endurtekinn lestur, 

tímatökulestur, 

hraðlestrarnámskeið 
 

Vinna með 

orðaforða, les- og 

hlustunarskilning 
 

Undir 30 orð/mín 

Stafa- og 

hljóðainnlögn, 

hljóðtenging og 

hljóðgreining 

 

Lesferill: 

Nefnuhraði 

Sjónrænn orðaforði 

Orðleysur 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

Janúar fyrir þá 

nemendur sem 

þurfa 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

 
 

 

Stafa/hljóðapróf 
Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

Sept., jan. og maí 

fyrir þá sem þurfa 
   

LOGOS Valkvætt     

Orðarún 

Deildarstjóri 

sérkennslu/ 

umsjónarkennari 

Október og apríl    

Vinna með 

orðaforða, les- og 

hlustunarskilning 
 

Kenna lykilorð og        

lykilsetningar 

Aston Index 

stafsetning 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 
Október / apríl   Undir 65% 

Markviss þjálfun í 

hljóðkerfisvitund 
 

Kenna einfaldar 

stafsetningarreglur 

 

4. bekkur 

Skimun Ábyrgð Fyrirlögn dags. Úrvinnsla skóla 

Skil til 

skóla frá 

ÞB 

Árangursviðmið Íhlutun 

Samræmd 

könnunarpróf í 

íslensku og stærðfr. 

Skólastjórnendur September 
Prófum skilað til 

MMS til úrvinnslu 
  

Nánari athugun á 

vanda/styrk nemenda 

Lesferill: 

Lesfimi 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 
Sept., jan. og maí 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

 

   V1 85 orð/mín 

V2 120 orð/mín 

V3 145 orð/mín 

PALS 

Markviss lestrarkennsla, 

150 - 200 algengustu 

orðin, endurtekinn lestur, 

tímatökulestur, 

hraðlestrarnámskeið 
 

Vinna með orðaforða  

les- og hlustunarskilning 

 

Undir 40 orð/mín 

G-PALS 
Stafa- og hljóðainnlögn, 

hljóðtenging og 

hljóðgreining 

Lesferill: 

Nefnuhraði 

Sjónrænn orðaforði 

Orðleysur 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

Janúar 

fyrir þá nemendur 

sem þurfa 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

 
 

 

Stafa/hljóðapróf 
Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

September, 

janúar og maí 

fyrir þá nemendur 

sem þurfa 

   

Orðarún 

Deildarstjóri 

sérkennslu/ 

umsjónarkennari 

Október og apríl    

Vinna með orðaforða, 

les- og hlustunarskilning 
 

Kenna lykilorð og 

lykilsetningar 

Milli mála 
Deildarstjóri 

sérkennslu 

Janúar fyrir alla 

nemendur með 

íslensku sem 

annað tungumál 

Skilað til SFS   
Málörvun og 

orðaforðakennsla 

Aston Index 

stafsetning 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 
Október og apríl   Undir 65% 

Markviss þjálfun í 

hljóðkerfisvitund 
 

Kenna einfaldar 

stafsetningarreglur 



 

 

5. bekkur 

Skimun Ábyrgð Fyrirlögn dags. Úrvinnsla skóla 
Skil til skóla 

frá ÞB 

Árangurs- 

viðmið 
Íhlutun 

Lesferill: 

Lesfimi 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

September, 

janúar og maí 

 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

 

V1 90 orð/mín 

V2 140 orð/mín 

V3 160 orð/mín 

PALS 

Markviss lestrarkennsla, 150 - 

200 algengustu orðin, 

endurtekinn lestur, 

tímatökulestur, 

hraðlestrarnámskeið 
 

Vinna með orðaforða  les- 

og hlustunarskilning 

 

Undir 50 orð/mín 

G-PALS 
Stafa- og hljóðainnlögn, 

hljóðtenging og 

hljóðgreining 

Lesferill: 

Nefnuhraði 

Sjónrænn 

orðaforði 

Orðleysur 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

Janúar fyrir þá 

nemendur sem 

þurfa 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

  

Aston Index 

stafsetning 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 
Október og apríl   Undir 65% 

Markviss þjálfun í 

hljóðkerfisvitund 
 

Kenna  stafsetningarreglur 

Orðarún 

Deildarstjóri 

sérkennslu/ 

umsjónarkennari 

Október og apríl    

Vinna með orðaforða, les- 

og hlustunarskilning 
 

Kenna lykilorð og 

lykilsetningar 

 

6. bekkur 

Skimun Ábyrgð Fyrirlögn dags. Úrvinnsla skóla 
Skil til skóla 

frá ÞB 
Árangursviðmið Íhlutun 

Lesferill: 

Lesfimi 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

September, janúar 

og maí 

 

Niðurstöður sendar 

til MMS 

 

 

V1 105 orð/mín 

V2 155 orð/mín 

V3 175 orð/mín 

PALS 

Markviss lestrarkennsla, 

150 - 200 algengustu 

orðin, endurtekinn lestur, 

tímatökulestur, 

hraðlestrarnámskeið 
 

Vinna með orðaforða  les- 

og hlustunarskilning 

 

Undir 60 orð/mín 

G-PALS 
Stafa- og hljóðainnlögn, 

hljóðtenging og 

hljóðgreining 

Lesferill: 

Nefnuhraði 

Sjónrænn 

orðaforði 

Orðleysur 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

Janúar fyrir þá 

nemendur sem 

þurfa 

Niðurstöður sendar 

til MMS 

 

  

LOGOS ÞB Október 
Í sömu viku og 

skimun er lögð fyrir 

Tveimur 

vikum eftir að 

niðurstöðum 

er skilað 

 

Aston Index 

stafsetning 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 
Október og apríl   Undir 65% 

Kenna  stafsetningarreglur 

og markviss þjálfun 

Orðarún 

Deildarstjóri 

sérkennslu/ 

umsjónarkennari 

Október og apríl    

Vinna með orðaforða, les- 

og hlustunarskilning 
 

 Kenna lykilorð og 

lykilsetningar 

 



 

 

7. bekkur 

Skimun 
Ábyrgð innan 

skóla 
Fyrirlögn dags. Úrvinnsla skóla 

Skil til 

skóla frá 

ÞB 

Árangursviðmið Íhlutun 

Samræmd 

könnunarpróf í 

íslensku og stærðfr. 

Skólastjórnendur September 
Prófum skilað til 

MMS til úrvinnslu 
  

Nánari athugun á 

vanda/styrk nemenda 

Lesferill: 

Lesfimi 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

September, janúar 

og maí 

 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

 

V1 120 orð/mín 

V2 165 orð/mín 

V3 190 orð/mín 

PALS 

Markviss lestrarkennsla, 

150 - 200 algengustu 

orðin, endurtekinn lestur, 

tímatökulestur, 

hraðlestrarnámskeið 
 

Vinna með orðaforða  

les- og hlustunarskilning 

 

Undir 70 orð/mín 

Stafa- og hljóðainnlögn, 

hljóðtenging og 

hljóðgreining 

Lesferill: 

Nefnuhraði 

Sjónrænn orðaforði 

Orðleysur 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

Janúar fyrir þá 

nemendur sem 

þurfa 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

  

Aston Index 

stafsetning 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 
Október og apríl   Undir 65% 

Kenna  

stafsetningarreglur og 

markviss þjálfun 

Milli mála 
Deildarstjóri 

sérkennslu 

Maí fyrir alla 

nemendur með 

íslensku sem annað 

tungumál 

Skilað til SFS   
Málörvun og 

orðaforðakennsla 

Orðarún 

Deildarstjóri 

sérkennslu/ 

umsjónarkennari 

Október og apríl    

Vinna með orðaforða, 

les- og hlustunarskilning 

 

 Kenna lykilorð og 

lykilsetningar 

 

8. bekkur 

Skimun Ábyrgð Fyrirlögn dags. Úrvinnsla skóla 
Skil til skóla 

frá ÞB 
Árangurs viðmið Íhlutun 

Lesferill: 

Lesfimi 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

September, 

janúar og maí 

 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

 

V1 130 orð/mín 

V2 180 orð/mín 

V3 210 orð/mín 

Markviss 

lestrarkennsla, 150 - 

200 algengustu orðin, 

endurtekinn lestur, 

tímatökulestur, 

hraðlestrarnámskeið 
 

Vinna með orðaforða  

les- og 

hlustunarskilning 
 

Kenna lykilorð og 

lykilsetningar 
 

Undir 80 orð/mín 

Stafa- og 

hljóðainnlögn, 

hljóðtenging og 

hljóðgreining 

  

Lesferill: 

Nefnuhraði 

Sjónrænn orðaforði 

Orðleysur 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

Janúar fyrir þá 

nemendur sem 

þurfa 

Niðurstöður 

sendar til MMS 

 

  

LOGOS ÞB Maí 

Í sömu viku og 

skimun er lögð 

fyrir 

Tveimur vikum 

eftir að 

niðurstöðum 

er skilað 

 

Orðarún 

Deildarstjóri 

sérkennslu/ 

umsjónarkennari 

Október og apríl    

Vinna með orðaforða 

í öllum námsgreinum 

ásamt lestri, tjáningu 

og hlustun 
 

Kenna lykilorð og 

lykilsetningar 

 



 

 
 

 

9. bekkur 

Skimun Ábyrgð Fyrirlögn dags. 
Úrvinnsla 

skóla 

Skil til skóla 

frá ÞB 

Árangurs 

viðmið 
Íhlutun 

Samræmd 

könnunarpróf í 

íslensku, stærðfræði 

og ensku 

Skólastjórnendur Mars 

Prófum skilað 

til MMS til 

úrvinnslu 

  
Nánari athugun á 

vanda/styrk nemenda. 

Lesferill: 

Lesfimi 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

September, 

janúar og maí 

 

Niðurstöður 

sendar til 

MMS 

 

 

V1 140 orð/mín 

V2 180 orð/mín 

V3 210 orð/mín 

Markviss lestrarkennsla, 150 - 

200 algengustu orðin, 

endurtekinn lestur, 

tímatökulestur, 

hraðlestrarnámskeið 
 

Vinna með orðaforða  les- 

og hlustunarskilning 
 

Kenna lykilorð og 

lykilsetningar 
 

Undir 90 orð/mín 

Stafa- og hljóðainnlögn, 

hljóðtenging og 

hljóðgreining 

Lesferill: 

Nefnuhraði 

Sjónrænn orðaforði 

Orðleysur 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

Janúar fyrir þá 

nemendur sem 

þurfa 

 

Niðurstöður 

sendar til 

MMS 

 

  

Milli mála 
Deildarstjóri 

sérkennslu 

Janúar eða 

febrúar 
Skilað til SFS   

Málörvun og 

orðaforðakennsla í öllum 

námsgreinum 

 

10. bekkur 

Skimun Ábyrgð Fyrirlögn dags. Úrvinnsla skóla 
Skil til skóla 

frá ÞB 
Árangurs viðmið Íhlutun 

Lesferill: 

Lesfimi 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

September, janúar 

og maí 

 

Niðurstöður sendar 

til MMS 

 

 

V1 145 orð/mín 

V2 180 orð/mín 

V3 210 orð/mín 

Markviss lestrarkennsla, 

150 - 200 algengustu 

orðin, endurtekinn lestur, 

tímatökulestur, 

hraðlestrarnámskeið 
 

Vinna með orðaforða  

les- og hlustunarskilning 
 

Kenna lykilorð og 

lykilsetningar 
 

Undir 100 orð/mín 

Stafa- og hljóðainnlögn, 

hljóðtenging og 

hljóðgreining 

Lesferill: 

Nefnuhraði 

Sjónrænn 

orðaforði 

Orðleysur 

Umsjónarkennari/ 

sérkennari 

Janúar fyrir þá 

nemendur sem 

þurfa 

Niðurstöður sendar 

til MMS 

 

  

 


