
Læsi í Garðaskóla
Staða og aðgerðir



Viðmið MMS

• Aðeins um 10% nemenda á að vera undir hægasta viðmiði

• Helmingur nemenda á að geta lesið 180 atkvæði eða meira

Orð á mínútu 90% 50% 25%

8. bekkur 130 180 210

9. bekkur 140 180 210

10. bekkur 145 180 210



Niðurstöður úr mælingu Lesferils – maí 2017

27%

87%

1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-130 0-180 0-210+

Samanburður á dreifingu nemenda eftir lesfimiviðmiðum.

Garðaskóli



Æskileg dreifing nemenda skv. MMS

27%

87%

1%

10%

50%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-130 0-180 0-210+

Samanburður á dreifingu nemenda eftir lesfimiviðmiðum.

Garðaskóli MMS



Aðgerðabil

• Hlutfall nemenda sem ekki ná fyrsta lesfimiviðmi er 35%. 

• Með íhlutunum og markvissri / markmiðssettri lestrarþjálfun í 
yndislestri er stefnan sett á að þetta hlutfall lækki í 20% í mælingu í 
maí 2018 og að í maí 2019 séum við farin að nálgast þau 10% sem 
þykja „eðlileg“.

• Nemendur sem eru sæmilega læsir og eru nálægt því að ná viðmiði 2 
hafa mikil tækifæri til bætingar. Með hvatningu og vitundarvakningu 
viljum við hækka hlutfall nemenda sem geta lesið 210 orð á mínútu úr 
1% í 10% í maí 2018 og að í maí 2019 séum við farin að nálgast þau 
25% sem þykja „eðlileg“.



Mælanlegar framfarir

Maí 2017 Maí 2018 Maí 2019

Hlutfall nemenda sem 
ekki nær lágmarksviðmiði 35% 20% 10%
Hlutfall nemenda sem les 
210 orð á mínútu eða 
meira

1% 10% 25%

• Til þess að stefna sé í þessa átt þarf samhent átak allra sem koma að 
skólastarfinu. ,

• Bætt læsi skilar sér í betri námsárangri, betri skilningi á námsefninu og meira 
öryggi nemenda í að koma þekkingu sinni frá sér. 

• Læsi í víðum er ekki einkamál einnar fagdeildar sem á að bera ábyrgð. 



Yndislesturinn

• Nemendur fá einstaklingsáætlanir sem þeir þurfa að fylla út.

• Nemendur setja sér markmið um það hvernig þeir ætla að auka 
lesturinn

• Nemendur halda lestrardagbók yfir daglegan lestur og geta þannig 
fylgst með framvindu og aukningu.

• Umsjónarkennarar eru yndislestrarkennarar. 
• Hvetja og vera góð fyrirmynd. 

• Það skiptir ekki máli hvar nemendur eru staddir í upphafi framfarir.

• Kenna nemendum að mæla orð á mínútu  nemendur geta sjálfir fylgst með

• Vinna með deildarstjóra námsvers að inngripum fyrir þá sem þess þurfa.



Mælingar 2017-2018

Árgangur Mæling Tímasetning

8. bekkur Lesfimi (námsver skipuleggur)
Orðalykill (lagt fyrir í umsjónartíma)
Leshraði

september, janúar, maí
september
nemendur mæla sjálfir

9. bekkur Lesfimi (námsver skipuleggur)
Logos greining 
Samræmt próf
Leshraði

september, janúar, maí
haustönn
mars
nemendur mæla sjálfir

10. bekkur Lesfimi
Orðalykill (lagt fyrir í umsjónartíma)
Leshraði

september, janúar, maí
september
nemendur mæla sjálfir



Inngrip - forsendur

• Þeir nemendur sem ekki ná fyrsta viðmiði fá inngrip. 
• Slök niðurstaða úr Lesferli 

• Slök niðurstaða úr Orðalykli

• Slök niðurstaða úr samræmdu prófi

• Umsjónarkennari verður var við að nemandi les lítið (lestradagbók)

• Almennur slakur námsárangur



Inngrip - aðgerðir

• Hæglæsustu nemendurnir – ná ekki 1. viðmiði: 
• Fara 1-2 sinnum í viku til lestrarþjálfara og æfa lestur, maður á mann.

• Er boðið upp á þjálfunarpakka heim, þar sem nemandi les heima á hverjum 
degi skv. forskrift kennara, foreldrar kvitta fyrir lestur. 

• Nemendur sem eru nálægt 2. viðmiði
• Hvatning + samtal við foreldra – þjálfunarpakki í boði.

• Aðstoð við að velja bækur.

• Samtal um áhugasvið og aðstoð við að finna bækur sem tengjast því.


