
 

 

Staðreyndablað: Lesferill 

Hvað? 
 Lesferill er matstæki sem unnið var af læsisteymi Menntamálastofnunar. 

 Lesferill er til afnota fyrir alla grunnskóla þeim að kostnaðarlausu.  

 Lesferli er ætlað að meta grunnþætti læsis s.s. lesfimi, lesskilning, ritun, orðaforða og 
málskilning.  

 Lesferill samanstendur af fjórum prófum sem snúa að umskráningu og lestrartækni. 
Um er að ræða lesfimipróf (grunnpróf) og síðan eru þrjú hliðarpróf sem meta þætti er 
allir tengjast eða hafa áhrif á lestrartæknina.  

 Hliðarprófin eru: próf í sjónrænum orðaforða, próf í orðleysulestri og 
nefnuhraðapróf. 

 Prófin er hægt að nota í heild sinni eða eingöngu hluta þeirra og þá má hugsanlega að 
nota þau ásamt öðrum prófum sem kennarar kjósa að leggja fyrir. 

Hvernig? 
 Prófin eru lögð fyrir nemendur í grunnskólum með stuðningi starfsfólks/kennara 

skólans.  

 Aðgengi að prófunum er rafrænt, þau eru vistuð inni í Skólagátt Menntamálastofnunar 
og geta kennarar nálgast þau þar til útprentunar. Þar er einnig hægt að nálgast 
einfaldan bækling með leiðbeiningum um fyrirlögn prófanna en Menntamálastofnun 
heldur utan um prófin.  

Hvenær?  
 Mælt er með því að prófin séu lögð fyrir á eftirfarandi hátt:  

 Lesfimiprófin fyrir alla nemendur reglulega í 1.-10. bekk (í september – janúar – 
maí).  

 Hliðarprófin eftir þörfum til að skoða nánar hvernig lestrarfærni nemandans er 
háttað, hvar styrkleikar og hugsanlegar áskoranir liggja. 

 Gagnlegt er að: 
o leggja nefnuhraðaprófið fyrir alla nemendur í janúar í 1. bekk. 
o leggja próf í sjónrænum orðaforða fyrir alla nemendur í 1.-3. bekk (í 

september – janúar – maí).  
o leggja orðleysuprófin fyrir alla nemendur a.m.k. einu sinni á ári í 1.-3. 

bekk.  

Nýting niðurstaðna 

 Lesferil-prófin eru ekki opinber gögn og verða niðurstöður þeirra ekki birtar 
opinberlega, nema á landsvísu. Upplýsingar um niðurstöður Lesferils má sjá á 
landsvísu hér. 

 Prófin eru valfrjáls möguleiki til að efla skólastarf og eru fyrst og fremst hugsuð sem 
verkfæri fyrir viðkomandi skóla og kennara til að bæta kennslu og koma til móts við 
ólíkar þarfir nemenda. 

 

  

https://miro.com/app/board/o9J_lQzSXsY=/?moveToWidget=3074457358914616305&cot=14
https://skolagatt.is/g%C3%B6gn/landi%C3%B0/lesfimi/?term=2021-22


 

 

Áherslur í Menntastefnu 
 Hægt er að nota niðurstöður úr Lesferli sem einn mælikvarða í læsi þegar teknir eru 

saman mælikvarðar í mati á menntastefnu.   

Tengiliður/stuðningur 
 Nánari upplýsingar um Lesferil má lesa inn á heimasíðu Menntamála-stofunnar 

https://mms.is/lesferill-2 og https://mms.is/frettir/lesferill 

 Til að fá frekari upplýsingar er hægt að senda fyrirspurn til Menntamálastofunnar; 
skolagatt@mms.is eða hringja í síma 5147500 

https://mms.is/lesferill-2
https://mms.is/frettir/lesferill
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