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Reykjavík, 9. ágúst 2022 
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MINNISBLAÐ 

 

Viðtakandi: Skóla- og frístundaráð 

 
Sendandi: Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 
 

Varðandi tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að lesfimi- og hraðlestrarpróf verði 
valfrjáls 

Á fundi borgarráðs þann 31. mars 2022 lagði áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins fram svohljóðandi 
tillögu sem vísað var til meðferðar skóla- og frístundaráðs:  

Tillaga um að lesfimipróf eða hraðlestrarpróf verði val og aðeins lagt fyrir barn í samráði 
við foreldra og sátt við nemandann. Fulltrúi Flokks fólksins telur að of mikil áhersla m.a. 
frá Menntamálastofnun (MMS) sé á leshraða (lesfimi) og mælingar á honum. Þess utan 
valda hraðlestrarpróf barni oft mikilli angist og kvíða. Hraðlestrarsamanburður getur 
almennt séð verið vafasamur, ekki einungis fyrir börn sem standa höllum fæti heldur 
einnig þá sem ná viðmiðum. Börn sem standa höllum fæti fá sífellt þau skilaboð að 
frammistaðan sé ekki nægilega góð jafnvel þótt hún batni. Að sama skapi getur verið að 
börn sem standa vel að vígi upplifi að þar sem þau séu búin að ná markmiðum þurfi þau 
ekki að bæta sig frekar. Færa má rök fyrir að leshraði sé stundum á kostnað lesskilnings. 
Á meðan hvatt er til að skólar mæli leshraða er e.t.v. ekki eins mikil áhersla á samræmdar 
mælingar á orðaforða, stafsetningu og lestur á sjónrænum orðaforða. Það er einfaldlega 
ekki hægt að gera ráð fyrir að lesskilningur „bara komi“ hjá börnum þegar þau ná auknum 
hraða eins og stundum er haldið fram. 

 
Greinargerð fylgir tillögunni. 
 
Umsögn:  
 
Námsmat er mikilvægur liður í skólastarfi. Með því má fylgjast með stöðu nemenda, framförum 
og meta hvort nemandinn þurfi sérstakan stuðning og þá hverskonar. Nemendum sem gengur 
námið illa þarf þó að sinna sérstaklega og fylgja námsmatinu með stigskiptri kennslu. Það 
skiptir máli hvernig farið er með niðurstöður eða þær nýttar. Það að meta hluta nemenda skilar 
ekki réttum upplýsingum um alla nemendur eða skólastarfið í heild.   
 
Námsmat er einnig stór liður í að meta skólastarfið sjálft. Þannig má sjá hvort stefnt er í rétta 
átt, hvort réttar kennsluaðferðir eru notaðar og til að meta hvort kennarar þurfi sérstakan 
stuðning eða starfsþróun. Þetta kemur allt skýrt fram í lögum um grunnskóla og í Aðalnámskrá 
grunnskóla. https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html https://adalnamskra.is/ Sjá 
úrdrátt úr þeim í fylgiskjal. 
 
Hraðlestur er mikilvægur í lestrarnámi eins og lesskilningur þó lesskilningur sé markmiðið. 
Þessir tveir þættir haldast í hendur. Ef nemandi er strögla við lestur er hætt á að orkan fari í 
umskráningu en ekki í skilninginn. Sjá frekar hæfniviðmið í íslensku í Aðalnámskrá grunnskóla, 
kafli 19 https://adalnamskra.is/adalnamskra-grunnskola/kafli-19. Mikilvægt er að niðurstöður 
hraðlestrarprófa séu ekki notuð til samanburðar milli barna heldur börnunum til hagsbóta og 
skólastarfi til þróunar.  
 
 
 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
https://adalnamskra.is/
https://adalnamskra.is/adalnamskra-grunnskola/kafli-19
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Fylgiskjal með úrdrætti úr lögum um grunnskóla og úr Aðalnámskrá. 
 
II. kafli. Laga um grunnskóla,  
5. gr. Sveitarfélög. Þar segir eftirfarandi „Rekstur almennra grunnskóla er á ábyrgð og kostnað 
sveitarfélaga. Sveitarfélög bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds í grunnskólum 
sveitarfélagsins, þróun einstakra skóla, húsnæði og búnaði grunnskóla, sérúrræðum 
grunnskóla, [skólaþjónustu], 1) mati og eftirliti, öflun og miðlun upplýsinga og á framkvæmd 
grunnskólastarfs í sveitarfélaginu. Sveitarfélög setja almenna stefnu um grunnskólahald í 
sveitarfélaginu og kynna fyrir íbúum þess. Sveitarstjórn skal koma á samstarfi leikskóla og 
grunnskóla annars vegar og grunnskóla og framhaldsskóla hins vegar. 
 
27. gr. Námsmat.  
Mat á árangri og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi. Tilgangur þess er að 
fylgjast með því hvernig nemendum tekst að mæta markmiðum aðalnámskrár og ná 
námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til framfara og meta hverjir þurfa á sérstakri aðstoð 
að halda. Nánari ákvæði um námsmat skulu sett í aðalnámskrá grunnskóla. 
 
VIII.kafli Laga um grunnskóla. Mat og eftirlit með gæðum grunnskólastarfs. 
35. gr. Markmið. 
Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum er að: 
    a. veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks 
skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda, 
    b. tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár 
grunnskóla, 
    c. auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum, 
    d. tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á 
samkvæmt lögum. 
36. gr. Innra mat. 
Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 35. 
gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. 
Grunnskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og 
áætlanir um umbætur. 
37. gr. Ytra mat sveitarfélaga. 
[Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs, sbr. 5. og 6. gr., og láta ráðuneyti 
í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, 
framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. Ráðherra er heimilt að fela 
Menntamálastofnun að taka við upplýsingum samkvæmt þessari grein.] 1) 
Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í 
skólastarfi. 
 
Aðalnámskrá grunnskóla  
3. Kafli – Mat og eftirfylgd 
Mat er órjúfanlegur þáttur í starfi skóla og námi barna og ungmenna. Námsmat veitir 
upplýsingar um árangur barna og ungmenna við að uppfylla markmið náms, örvar þau til frekari 
dáða og nýtist kennurum og starfsfólki við að stuðla að frekari framförum í námi. Mat á starfi 
skóla hefur þann tilgang að tryggja að réttindi barna og ungmenna séu virt og þau fái þá 
menntun og þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum. Mat á skólastarfi er tvíþætt: Annars 
vegar er um að ræða mat sem skólar framkvæma sjálfir og er hér kallað innra mat. Hins vegar 
er um að ræða mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á vegum sveitarfélags, ráðuneytis mennta- 
og menningarmála eða annarra aðila og er nefnt ytra mat. 
3.1 Námsmat 
Mat á árangri og framförum barna og ungmenna er reglubundinn þáttur í skólastarfi, 
órjúfanlegur frá námi og kennslu. Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi 
upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð. Með námsmati er fylgst með 
því hvernig þeim tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að 
námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hvaða aðstoð þeir þurfa. 
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Námsmat miðar að því að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig einstaklingum 
og hópum gengur að ná settum markmiðum. Námsmat á að veita nemendum og foreldrum 
þeirra, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi sem má hafa 
að leiðarljósi við skipulagningu náms. Til að geta gegnt þessu margþætta hlutverki þarf 
námsmat að uppfylla þau skilyrði að vera réttmætt og áreiðanlegt. Tryggja þarf að allt námsmat 
sé þannig úr garði gert að það meti það sem það á að meta á áreiðanlegan hátt. 
3.2 Mat á skólastarfi 
Mat á skólastarfi er liður í lögbundnu eftirlitsstarfi skóla og skólayfirvalda sem hefur þann 
tilgang að tryggja réttindi nemenda og stuðla að skólaumbótum. Markmið mats og eftirlits er 
einkum þríþætt. Í fyrsta lagi að fylgjast með að starfsemi skóla sé í samræmi, við ákvæði laga, 
reglugerða og aðalnámskráa. Í öðru lagi að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, 
tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt 
lögum. Í þriðja lagi að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun. 
Skólarnir bera sjálfir ábyrgð á innra mati sínu en ráðuneytið og eftir atvikum sveitarfélög annast 
ytra mat á skólum. Ytra mat felst m.a. í úttektum á skólastarfi í heild eða einstökum þáttum 
þess, stofnanaúttektum, úttektum á námsgreinum og námsþáttum og eftirliti með innra mati 
skóla. Ráðuneytið ber jafnframt ábyrgð á því að fylgjast með því að sveitarfélög uppfylli 
lögbundnar skyldur sínar gagnvart skólum þar sem við á. Þá ber ráðuneytinu að fylgjast með 
stöðu og þróun menntakerfisins. Í þeim tilgangi safnar ráðuneytið margvíslegum upplýsingum 
um skólahald, m.a. með þátttöku í alþjóðlegum könnunum á námsárangri og öðrum þáttum 
skólastarfs. 
Ráðuneytið gerir áætlun um úttektir á öllum skólastigum og birtir þær á vef sínum. Einnig gefur 
ráðuneytið út ítarlegar leiðbeiningar um innra mat sem skólar geta nýtt sér kjósi þeir það. 
Aðalnámskrá myndar grunn viðmiða sem mat á skólastarfi hvílir á en í skólanámskrá útfærir 
skólinn nánar þau markmið og viðmið sem sett eru fram í aðalnámskrá og eftir atvikum í 
skólanámskrám. Mikilvægt er að innra og ytra mat á skólum nái til allra lögbundinna markmiða 
skólastarfsins, þ.m.t. hlutverks skóla að styrkja nemendur til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi, efla 
frumkvæði og sjálfstæða hugsun nemenda, samskiptahæfni og fleiri atriði sem m.a. tengjast 
grunnþáttum menntunar. 
 
3.2.1 Innra mat 
Í vinnu við innra mat skal gerð grein fyrir tengslum við þau markmið sem sett eru fram 
í skólanámskrá. Hver skóli þróar aðferðir sem taka mið af sérstöðu skólans til að meta hvort 
og að hve miklu leyti markmiðunum hefur verið náð. Aðferðir við innra mat taka mið af þeim 
viðfangsefnum sem unnið er að hverju sinni. 
Innra mat hvers skóla byggist á kerfisbundinni aðferð sem lýst er í skólanámskrá. Í 
starfsáætlun skólans fyrir hvert skólaár kemur síðan fram hvaða þættir eru viðfangsefni innra 
mats. Innra mat skóla er markvisst fléttað saman við daglegt starf og nær til allra þátta 
skólastarfsins, s.s. stjórnunar, kennslu, námskrafna, námsmats og samskipta innan og utan 
kennslustofunnar. Leggja skal áherslu á virka þátttöku starfsfólks, nemenda, foreldra og 
annarra hagsmunaaðila eftir því sem á við. 
Til að leggja megi raunhæft mat á skólastarfið þarf að afla upplýsinga um það með 
margvíslegum hætti. Á grundvelli fjölbreyttra gagna er lagður grunnur að innra mati skólans. 
Þær upplýsingar og þau gögn, sem eru lögð til grundvallar matinu, taka mið af þeim 
viðfangsefnum sem unnið er að hverju sinni. 
Leggja þarf mat á markmið og leiðir með reglubundnum hætti. Innra mat veitir upplýsingar um 
styrkleika í starfi skólans og það sem betur má fara. Með hliðsjón af niðurstöðum innra mats 
eru umbætur síðan skilgreindar og skipulagðar. Skóli birtir opinberlega upplýsingar um 
niðurstöður innra mats og áætlanir um umbætur. Persónulegar upplýsingar eru þó 
undanþegnar birtingu. 
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