
Próf og skimanir varðandi læsi og Talnalykil skólaárið 2020-2021 
                                                                                                                                                                                                                        

               Menntun - Mannrækt 

Bekkur  September  Október Nóvember Desember Janúar Febrúar Mars Apríl Maí 

1. 
bekkur 

Stafakönnun 
Lesfimipróf   

Lesskimun fyrir 
1. bekk   

1.-15 október 

Lestrarsprettur  
2.-13. nóvember 

  Lesfimipróf  
Hliðarpróf  
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í 
lesfimiprófi  

Liljupróf  

Lestrarsprettur  
1.-12. febrúar 

Hlustunar- og 
lesskilningur 

Hljóðfærni   
*Einstaklingspr

óf lagt fyrir 
nem. sem eiga í 
vanda með 
lestur. 

Lesfimipróf 
Lesskilningspróf 1 
*Hlustunarskilningspróf 

2. 
bekkur 

Lesfimipróf  
Hliðarpróf Lesferils 
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í lesfimiprófi   

Hlustunar-
skilningur  2A 

Lestrarsprettur  
2.-13. nóvember  

  Lesfimipróf  
Hliðarpróf  
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í 
lesfimiprófi  

Lesskilningspróf 

Lestrarsprettur  
1.-12. febrúar 

Hlustunarskilningur  
2B 

Lesmál (lagt 

fyrir ef svæði á 
Skólagátt er 
tilbúið til að 
skrá 
niðurstöður) 

Lesfimipróf 
Lesskilningspróf  
*Hlustunarskilningspróf 

3. 
bekkur 

Lesfimipróf  
Hliðarpróf Lesferils 
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í lesfimiprófi   

Orðarún 1 Lestrarsprettur  
2.-13. nóvember 

Talnalykill               
3. desember 

Lesfimipróf  
Hliðarpróf  
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í 
lesfimiprófi  

Lesskilningspróf 

Lestrarsprettur  
1.-12. febrúar 

Orðarún 2   Lesfimipróf 
Lesskilningspróf  
*Hlustunarskilningspróf 

4. 
bekkur 

Lesfimipróf  
Hliðarpróf Lesferils   
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í lesfimiprófi  

Samræmd próf –  
30. september-  íslenska 

Samræmd próf 
1. okt. - stærðfræði   
Orðarún 1 

Lestrarsprettur  
2.-13. nóvember 

  Lesfimipróf  
Hliðarpróf  
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í 
lesfimiprófi  

Lesskilningspróf 

Lestrarsprettur 
1.-12. febrúar 

Orðarún 2   Lesfimipróf 
Lesskilningspróf  
*Hlustunarskilningspróf 

5. 
bekkur 

Lesfimipróf  
Hliðarpróf Lesferils 
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í lesfimiprófi   

Orðarún 1 Lestrarsprettur  
2.-13. nóvember  

  Lesfimipróf  
Hliðarpróf  
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í 
lesfimiprófi  

Lesskilningspróf 

Lestrarsprettur  
1.-12. febrúar 

Orðarún 2   Lesfimipróf 
Lesskilningspróf  
*Hlustunarskilningspróf 
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6. 
bekkur 

Lesfimipróf  
Hliðarpróf Lesferils 
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í lesfimiprófi   

Talnalykill  
8. október       

Orðarún 1 

Lestrarsprettur  
2.-13. nóvember 

Logos 
lesskimun        

12. nóvember 
*ef nemendur eru 

undir viðmiði 2 í lok  
5. bekkjar  í maí 

  Lesfimipróf  
Hliðarpróf 
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í 
lesfimiprófi  

 Lesskilningspróf 

Lestrarsprettur  
1.-12. febrúar 

Orðarún 2   
  

Lesfimipróf 
Lesskilningspróf  
*Hlustunarskilningspróf 

7. 
bekkur 

Lesfimipróf  
Hliðarpróf Lesferils 
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í lesfimiprófi  

Samræmd próf  
24.sept.  - íslenska 
25. sept. -  stærðfræði 

Orðarún 1 Lestrarsprettur  
2.-13. nóvember 

  Lesfimipróf  
Hliðarpróf  
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í 
lesfimiprófi  

Lesskilningspróf 

Lestrarsprettur 
1.-12. febrúar 

Orðarún 2   Lesfimipróf 
Lesskilningspróf  
*Hlustunarskilningspróf 

8. 
bekkur 

Lesfimipróf  
Hliðarpróf Lesferils 
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í lesfimiprófi  

  

Orðarún 1 Lestrarsprettur  
2.-13. nóvember 

  Lesfimipróf  
Hliðarpróf  
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í 
lesfimiprófi  

Lesskilningspróf 

Lestrarsprettur 
1.-12. febrúar 

Orðarún 2   Lesfimipróf 
Lesskilningspróf  
*Hlustunarskilningspróf 

9. 
bekkur 

Lesfimipróf  
Hliðarpróf Lesferils  
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í lesfimiprófi  

Logos lesskimun    
 24. september         
*ef nemendur eru undir 

viðmiði 2 í lok 8. bekkjar 
í maí. 

Lesskilningspróf Lestrarsprettur  
2.-13. nóvember 

  Lesfimipróf  
Hliðarpróf  
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í 
lesfimiprófi  

Lesskilningspróf 

Lestrarsprettur  
1.-12. febrúar 

Samræmd próf              
 9. mars- íslenska 
10. mars- stærðfræði  
11. mars -enska 

Lesskilnings-
próf 

Lesfimipróf 
Lesskilningspróf  
*Hlustunarskilningspróf 

10. 
bekkur 

Lesfimipróf  
Hliðarpróf Lesferils 
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í lesfimiprófi   

Lesskilningspróf Lestrarsprettur  
2.-13. nóvember 

  Lesfimipróf  
Hliðarpróf  
**eru lögð fyrir ef 
nemandi nær ekki 90% 
viðmiðum í 
lesfimiprófi  

Lesskilningspróf  

Lestrarsprettur 
1.-12. febrúar 

    Lesfimipróf 
Lesskilningspróf  
*Hlustunarskilningspróf 
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Skráning  á niðurstöðum úr lesfimi- og hliðarprófum er opin í  Skólágátt frá 1. þess mánaðar sem prófað er og til loka mánaðarins. 

Stöðupróf: Gefur upplýsingar um stöðu nemenda í ákveðnum þætti og/eða framfarir/árangur yfir ákveðið tímabil (Stafakönnun og lesfimipróf Lesferils, samræmd próf, 

Talnalykill).  

Skimunarpróf: Eru lögð fyrir til að finna þá nemendur sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda í náminu þannig að hægt sé að grípa  inn í með markvissri íhlutun 

(Lesskimun fyrir 1. bekk, hliðarpróf Lesferils). 

Greiningarpróf: Greinir af nákvæmni styrkleika og veikleika nemenda og eru notuð til að greina af meiri nákvæmni en í skimunarprófum í hverju vandi nemanda liggur 

(Logos). Þeir nemendur sem eru með staðfesta dyslexíu eru undanþegnir Logosskimun en  fylgst er með framförum þeirra í gegnum Lesferil.  

Ef ástæða þykir til eru einstaka nemendur prófaðir oftar. Ef þörf er á lestrargreiningu eða málþroskaathugun er brugðist við því. 

Mikilvægt er að brugðist sé við niðurstöðum með markvissum hætti í þeim tilgangi að efla nám nemenda og greina sterka og veika þætti og skipuleggja áframhaldandi vinnu 

í samstarfi við deildarstjóra/sérkennara. Umsjónarkennarar/deildarstjórar bera ábyrgð á framkvæmd skimana og prófa. 

 

 


