
 
 

Lestrarþróun 

Matslisti sem hægt er að nota við að meta stöðu í lestri, sett fram í God läsutveckling eftir 

Lundberg, I. og Herrlin, K. 2005. Þýðing Þóra Björk Jónsdóttir, 2008. 

Þróun hljóðkerfisvitundar: 

Heyrir hvort rímar og rímar sjálfur 

Greinir (telur eða klappar) atkvæði í orði 

Greinir fyrsta hljóð í einföldum orðum 

Greinir sama hljóð í ólíkum orðum 

Hljóðar saman þrjú málhljóð – samtenging 

Greinir orð sundur í málhljóð – sundurgreining 

Getur tekið hljóð burtu úr orðum 

Getur bætt hljóði við orð 

Getur skipt hljóðum í orðum 

Myndar orð þegar fyrsta hljóð er gefið 

 

Þróun umkóðunar: 

Þekkir nöfn á yfir 8 bókstöfum 

Les nafn sitt og fleiri þekkt nöfn sem orðmynd 

Þekkir orðmyndir á skiltum og umbúðum 

Reynir að lesa einföld orð með því að lesa byrjunina og giska á restina 

Þekkir algeng smáorð 

Les einföld ný smáorð 

Les tveggja atkvæða einföld orð  

Reynir að lesa óþekkt orð 



 
 

Les orð með samhljóðasamböndum 

Getur lesið bullorð 

Les hljóðfræðilega erfið orð 

Les flest orð reiprennandi og án þess að þurfa að hljóða 

 

Þróun lestrarlags: 

Les algeng orð reiprennandi 

Les einfaldar málsgreinar reiprennandi og með skilningi 

Les aðeins flóknari setningar reiprennandi og með skilningi 

Leiðréttir rangan lestur um leið 

Les barnablöð og annað barnaefni 

Les á eigin vegum heila bók með einföldum  texta og mörgum myndum 

Les á eigin vegum  bók með meiri texta og færri myndum 

Les textann í sjónvarpinu 

 

Þróun lestraráhuga: 

Vill gjarnan hlusta á sögur 

Gleðst yfir samlestri 

Fær gjarnan bækur lánaðar á safni  

Velur af sjálfsdáðum að lesa 

Finnst gaman að fá bækur að gjöf 

Fer oft á bókasafnið á eigin vegum 

Les gjarnan fyrir aðra  

Vill oft heldur lestur en aðra afþreyingu 



 
 

Er bókaormur 

Þekkir marga bókatitla og höfunda 

Hefur frumkvæði að lestrarathöfnum í bekknum 

Segir oft frá og hefur skoðun á því sem stendur í blöðunum 

 

Þróun lesskilnings: 

Les einföld orð og skilur merkingu þeirra 

Les og skilur einfalda málsgrein 

Les og skilur lengri málsgrein  

Spyr gjarnan um merkingu nýrra orða 

Les einfaldar efnisgreinar með skilningi 

Ræðir um og spyr spurning úr lesefni 

Tengir það sem lesið er við eigin reynslu og fyrri þekkingu  

Les milli línanna og dregur ályktanir 

Les og fylgir leiðbeiningum 

Gerir sér grein fyrir „rauða þræðinum” í atburðarrás 

Getur teiknað atburðarkort af innihaldi í sögutexta 

Leitar upplýsinga í fleiri heimildir  

Vaktar eigin lestur 

Les og skilur dagblaðatexta 

Les bækur sem eru 100 bls. eða meira og að mestu án mynda 

Er gagnrýninn og íhugandi í lestri 

Les af áhuga og unir lengi við lestur 


