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Inngangur 
Læsisstefna Garðaskóla lýsir því hvernig unnið er að aukinni læsishæfni nemenda skólans. Í stefnunni 

er fjallað um þau tæki sem nýtt eru til að greina stöðu nemenda og þær leiðir sem farnar eru til að efla 

hæfni þeirra. 

Læsisstefna Garðaskóla hefur verið í smíðum um langt skeið. Skólinn birti síðast læsisstefnu árið 2008 

en síðan þá hafa bæði lög um grunnskóla og Aðalnámskrá breyst umtalsvert. Að auki hefur umræða 

um læsi og lestrarkennslu aukist til muna og markvissari vinnubrögð hafa verið þróuð og kynnt. 

Allir kennarar Garðaskóla hafa tekið þátt í mótun læsisstefnunnar. Á árunum 2014-2016 tóku kennarar 

þátt í „Læsi til náms“ undir stjórn Ragnheiðar Lilju Bjarnadóttur frá Skólaþróunarsviði Háskólans á 

Akureyri. Stór hópur kennara situr í læsisteymi skólans og fagstjórar taka virkan þátt í umræðu um 

árangur nemenda og kennsluhætti. List- og verkgreinakennarar við skólann hafa lagt mikið af mörkum 

til umræðunnar innan skólans og má á ýmsan hátt þakka þeim dýpri skilning starfsmanna á læsi í 

víðum skilningi. 

Þrír starfsmenn hafa dregið vagninn þegar kom svo að því að setja læsisstefnuna í orð og mikilvægt er 

að færa þeim sérstakar þakkir fyrir. Guðný Þóra Friðriksdóttir deildarstjóri námsvers stýrði 

þróunarverkefninu Læsi til náms og hefur haldið vel utan um framvindu í því mati á læsi sem fram fer í 

skólanum. Ásta Sölvadóttir starfaði vorið 2017 sem verkefnastjóri í Garðaskóla og dró þá saman alla þá 

þekkingu í málaflokknum sem safnast hafði upp innan skólans. Ásta setti upp ítarleg drög að 

læsisstefnunni og er sú stefna sem hér er birt byggð á þeim grunni. Haustið 2017 tók Tryggvi Már 

Gunnarsson til starfa í Garðaskóla sem deildarstjóri og fagstjóri læsis og hans aðkoma skipti sköpum til 

að skerpa stefnuna og ljúka vinnu við læsisstefnuna.  

Undirritaður skólastjóri tók loka ákvarðanir um birtingarmynd stefnunnar og er ábyrgðaraðili hennar í 

Garðaskóla.  

Lesum til gagns og gamans á hverjum degi, lesum til að lifa betur, 

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri Garðaskóla, 

júní 2018 

 

Læsisteymi Garðaskóla 
Skólaárið 2018-2019 mun læsisteymið vera skipað eftirfarandi starfsmönnum Garðaskóla: 

 Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri 

 Guðný Þóra Friðriksdóttir, deildarstjóri námsvers 

 Ingibjörg Anna Arnarsdóttir, aðstoðarskólastjóri 

 María Hrafnsdóttir, umsjónarmaður Ássins, bókasafns skólans 

 Ragnhildur Thorlacius, íslenskukennari 
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Um læsi 
Læsi er forsenda þess að einstaklingur geti verið sjálfstæður í þekkingaröflun sinni. Læsi er líka 

forsenda þess að einstaklingur geti verið virkur borgari í lýðræðissamfélaginu. Skv. Aðalnámskrá 

grunnskóla er læsi hæfni nemenda til að: 

 „umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan 

og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á.“1  

 
Nemendur niðursokknir í lestur. 

 

Þetta er nánar útskýrt í Hvítbók menntamálaráðherra frá árinu 2014:  

„Læsi þýðir í hefðbundnum skilningi það að geta lesið og skrifað. Í skilgreiningu á hugtakinu 

læsi, sem stuðst er við í PISA rannsókn OECD, er merkingin víðtækari og vísar til getu nemenda 

til að beita þekkingu sinni og færni í mikilvægum námsgreinum; til að greina, skilja, leysa og 

útskýra viðfangsefni ýmissa námsgreina, skilmerkilega og við alls kyns aðstæður. Þannig er til 

dæmis talað um læsi á stærðfræði og náttúrufræði, auk lesskilnings“.2 

Af þessum víðu skilgreiningum er ljóst að læsi felst í fjölda afmarkaðra færniþátta. Þeim er vel lýst í 

læsisstefnu Akureyrar þar sem læsi er skipt í fjóra undirþætti3: 

 Lestur og lesskilningur 

 Ritun og miðlun 

 Samræða, tjáning og hlustun 

 Lesfimi 

                                                           
1 Aðalnámskrá grunnskóla. (2011/2013), bls. 19. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 
2 Hvítbók, 2014. Bls. 7. 
3 Hvað er læsi? Læsisstefna Akureyrar. [2017]. http://lykillinn.akmennt.is/hvad-er-laesi/hvad-er-laesi-2/. Sótt á 
vefinn 21. október 2017. 

http://lykillinn.akmennt.is/hvad-er-laesi/lesskilningur/
http://lykillinn.akmennt.is/hvad-er-laesi/ritun-og-midlun/
http://lykillinn.akmennt.is/hvad-er-laesi/samraeda-tjaning-og-hlustun/
http://lykillinn.akmennt.is/hvad-er-laesi/lesfimi/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
http://lykillinn.akmennt.is/hvad-er-laesi/hvad-er-laesi-2/
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Læsi er skv. Aðalnámskrá einn af grunnþáttum menntunar. Í Garðaskóla er því litið á læsi með 

heildrænum hætti. Læsi er sameiginlegt verkefni nemenda, starfsfólks og heimila, allir taka virkan þátt: 

 

 

 

Unnið er með læsi á fjölbreyttan hátt á öllum sviðum skólastarfsins. Læsisstefna Garðaskóla er sett 

fram með það að markmiði að allir nemendur skólans verði virkir og skapandi málnotendur sem geti 

lesið sér til gagns og ánægju við lok grunnskólanáms. Stefnan tekur mið af því að í skólanum eru bara 

unglingar sem stunda nám í 8.-10. bekk. Skólinn tekur því við nemendum sem hafa stundað lestrarnám 

í öðrum skólum í sjö ár. Með læsisstefnu Garðaskóla er stuðlað að því að unglingar fái lestrarkennslu 

við hæfi og haldi áfram að bæta sig í lestri alla grunnskólagönguna.  
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upplýsinga

-vers

Skólastjórn
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Lestrarfærni nemenda Garðaskóla 
Ákvarðanir um þá framvindu sem lýst er í læsisstefnu Garðaskóla byggja á gögnum sem safnað er með 

stöðluðum skimunarprófum sem lögð eru fyrir nemendur. Byrjað var að leggja fyrir nemendur stöðluð 

próf í lesfimi vorið 2017. Samkvæmt þeim gögnum sem fengust úr þeim prófum er óhætt að fullyrða 

að staða læsis í Garðaskóla var þannig að nauðsynlegt var að bregðast við og gera læsisstefnu skólans 

að lifandi verkefni þar sem framfarir nemenda í læsi verða í forgrunni. Fjöldi nemenda í Garðaskóla 

sem greindust á tveimur lægri þrepum lesfimiviðmiða Menntamálastofnunar var alltof mikill. Vorið 

2017 var staðan alvarleg í öllum árgöngum. Þetta þýddi að tækifærin til framfara í lesfimi voru sett 

voru skýr markmið um hvert skyldi stefna. Á mynd hér að neðan má sjá stöðuna í lesfimi mælingum í 

Garðaskóla 2017-2018 og markmiðin sem sett voru:  

 

Nánari kynningar á stöðu og þróun mála á skólaárinu má nálgast í kynningum á vef Garðaskóla. 

 

Ábyrgð heimila 
Læsisþjálfun er sameiginlegt verkefni heimilis og skóla og áherslur í lestri taka mið að nemandanum 

hverju sinni. Foreldrar og fjölskyldur gegna lykilhlutverki í lestrarþjálfun barna sinna og unglinga og eru 

mikilvægar lestrarfyrirmyndir. Allir nemendur Garðaskóla eru hvattir til að ástunda heimalestur 

daglega allt til loka 10. bekkjar. 

Foreldrar eru hvattir til þess að kynna sér Læsissáttmála Heimilis og skóla4. Foreldrar þurfa að fylgjast 

með og taka virkan þátt í heimalestri unglinganna sinna. Allir nemendur Garðaskóla setja sér markmið í 

yndislestri í skólanum og farið er yfir þau á samráðfsfundum heimila og skóla í janúar og október. 

Hvatning og stuðningur foreldra er jafn mikilvægur og hjá yngri börnum. Foreldrar geta einnig 

aðstoðað unglinginn sinn við að hafa alltaf góða bók til taks í daglegum yndislestrartímum í skólanum 

og í heimalestri.  

                                                           
4 Læsissáttmáli heimilis og skóla: http://www.heimiliogskoli.is/laesissattmali/  

http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/innra-mat-2017-2018/
http://www.heimiliogskoli.is/laesissattmali/
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Á samráðsfundum heimila og skóla í október og janúar er farið yfir stöðu nemenda í lestri. Niðurstöður 

úr Lesfimi og öðrum könnunum sem lagðar hafa verið fyrir eru kynntar og lestrarmarkmið hvers 

nemanda endurskoðuð. 

Forráðamenn nemenda sem þurfa sértækari lestrarþjálfun en þá sem felst í daglegum yndislestri fá 

upplýsingar frá skólanum í kjölfar lesfimiprófa í september og janúar. Skólinn sendir lestrarpakka heim 

til þess hóps nemenda sem þarf á því að halda og foreldrar eru beðnir um að fylgja því eftir að lestur sé 

aukinn og lestrarpakkinn nýttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldrar og kennarar skoða námsbækur á námskynningu í 

Garðaskóla september 2016 

 

Mat á stöðu nemenda í læsi 
Við upphaf náms í 8. bekk metur starfsfólk Garðaskóla stöðu nemenda með hliðsjón af gögnum sem 

deildarstjórar fá afhent frá stjórnendum þeirra skóla sem nemendur hafa áður sótt skóla. Gögn eru 

ekki flutt milli skóla nema með samþykki forráðamanna en mikilvægt er að foreldrar geri sitt til að 

mikilvægar upplýsingar um börn þeirra liggi fyrir við upphaf skólagöngu.  

Í Garðaskóla eru nokkur matstæki notuð til að meta stöðu nemenda í læsi á hverju ári. Viðbúið er að 

breytingar verði á þeim tækjum sem notuð eru með tilkomu nýrra greiningartækja sem 

Menntamálastofnun er að þróa.5 

Niðurstöðum greiningarprófa er miðlað heim til forráðamanna. Umsjónarkennarar og deildarstjóri 

Námsvers sjá um að koma upplýsingum til forráðamanna. Í næstu köflum eru útskýringar á þeim 

greiningarprófum sem lögð eru fyrir í Garðaskóla á hverju ári. 

Lesfimi – lestrarhraði  
Menntamálastofnun vinnur að gerð mælitækja fyrir læsi sem kölluð eru lesferill. Lesferli er ætlað að 

meta grunnþætti læsis s.s. lesfimi, lesskilning, ritun, orðaforða og málskilning.6 Hugmyndin er sú að 

hver og einn nemandi eigi sinn lesferil og að hann spanni tímabilið frá þriggja til sextán ára aldurs.  

 

                                                           
5 Sjá nánar á upplýsingasíðu MMS um lesferil: https://mms.is/lesferill-2  
6 Sjá nánar á upplýsingasíðu MMS um lesferil: https://mms.is/lesferill-2 

https://mms.is/lesferill-2
https://mms.is/lesferill-2
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Fyrsti hluti lesferils, lesfimi, var tilbúin haustið 2016. Lesfimi er mæld sem rétt lesin orð á mínútu. 

Lesfimiprófin eru stöðluð miðað við aldur nemenda. Prófunum er ætlað að meta stöðu nemenda í 

nákvæmum raddlestri og framfarir innan árs og milli ára. Niðurstöður eru skráðar í lesferilinn.  

Lesfimi er mæld þrisvar sinnum ár ári í 1.-10. bekk: í september, janúar og maí. Viðmið um árangur 

nemenda eru eftirfarandi: 

Aldur nemenda 90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið 

8. bekkur 130 180 210 

9. bekkur 140 180 210 

10. bekkur 145 180 210 

 

Deildarstjóri námsvers og þjálfaðir kennarar sjá um framkvæmd lesfimi prófsins. Nemendur eru 

kallaðir úr kennslustundum í nokkrar mínútur í próftökuna. 

Niðurstöður eru birtar stjórnendum og kennurum um leið og fyrirlögn er lokið svo hægt sé að rýna 

stöðuna og bregðast við eftir þörfum. 

 

Orðalykill – orðaforði  
Orðalykill er nýttur til að mæla orðaforða nemenda í upphafi 8. bekkjar og aftur í upphafi 10. bekkjar til 

að fylgjast með framförum. Í prófinu eru 55 orð sem nemendur eiga að gefa skriflega skýringu á. 

Deildarstjóri námsvers skipuleggur fyrirlögn sem unnin er af umsjónarkennurum í yndislestrartímum. 

Kennurum eru kynntar niðurstöður um mitt haust og allar bóklegar deildir hvattar til að vinna 

markvisst að eflingu orðaforða nemenda.  
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Orðarún – lesskilningur 
Lesskilningur er markvisst þjálfaður í yndislestri og umsjónarkennarar fylgjast með lesskilningi hvers 

nemanda í gegnum þau verkefni sem unnin eru í kennslustundum. Í 8. bekk er Orðarún lögð fyrir til að 

mæla lesskilning en það er staðlað próf sem lagt er fyrir í september og apríl. Orðarún mælir nokkra 

þætti, t.d. staðreyndaskilning, ályktunarhæfni og orðaforða. Það hamlar eftirfylgni með lesskilningi 

unglinga að stöðluð próf/greiningartæki eru ekki fyrirliggjandi fyrir 9. og 10. bekk.  

Samræmd próf – lesskilningur  
Nemendur í 9. bekk fara í samræmd próf í mars ár hvert. Í samræmdum prófum er mikil áhersla lögð á 

lesskilning. Niðurstöður úr þessum prófum eru skoðaðar m.t.t. námsframvindu og ef niðurstaðan er í 

ósamræmi við það sem áður var talið eru gerðar ráðstafanir með því að endurskoða hvar nemandinn 

raðast í ferðir og/eða einstaklingsnámskrár aðlagaðar. Þessi eftirfylgni er í höndum umsjónarkennara 

og ákvarðanir eru teknar í fullu samráði við forráðamenn.  

Logos skimun – lestur, lesskilningur og stafsetning 
Logos skimunartækið mælir hljóðgreiningu nemenda og gefur góða vísbendingu um hvort nemendur 

séu með undirliggjandi lestrarvanda. Þeir sem eru með formlega lestrargreiningu eru ekki teknir í 

skimun heldur aðeins þeir nemendur sem mælast undir lágmarksviðmiðum Mennamálastofnunar. 

Lágmarksviðmið fyrir nemendur í 9. bekk eru 135 orð á mínútu. Ef Logos lestrarskimun gefur til kynna 

undirliggjandi lestrarvanda hjá nemanda þá var forráðamönnum hans boðin ítarlegri Logos 

lestrargreining. 

Logos greiningartækið – alhliða lestrargreining  
Logos greiningar mæla 15 þætti sem snerta lestur, lesskilning og stafsetningu. Greiningarnar gefa 

ítarlegar upplýsingar um lestrargetu og eru unnar af deildarstjóra námsvers. Logos greiningum er 

skilað með skýrslu á skilafundi með nemanda og forráðamönnum. Á fundunum er farið yfir hver staðan 

er og ef um lestrarerfiðleika er að ræða hvaða leiðir eru færar til að yfirvinna vandann og/eða læra að 

vinna með hann.  

 
Markvisst er unnið að læsi í list- og verkgreinum í Garðaskóla. 



 

Yfirlit um matstæki 
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Matstæki Lesfimi Orðarún Orðalykill Samræmd próf Lógos skimun 
Grunnþættir 
lestrar 

Staðlað raddlestrarpróf frá 
MMS, prófa umskráningu 

Staðlað próf með áherslu á 
lesskilning 

Staðlað próf með áherslu á 
orðaforða. 

Lesfimi, lesskilningur, 
umskráning (skimun) 

Lesfimi, lesskilningur, 
umskráning (skimun) 

Þátttaka Allir nemendur Allir nemendur í 8. bekk Allir nemendur í 8. og 10. 
bekk 

Allir nemendur í 9. bekk Nemendur í 9. bekk sem hafa 
lent undir viðmiðum í öðrum 
mælingum, um 40-60 
nemendur á ári. 

Tímasetning September, janúar, maí September próf 1  
Janúar próf 2 

September Mars Október-janúar 

Ábyrgðaraðili Deildarstjóri námsvers Deildarstjóri námsvers  Deildarstjóri námsvers Námsmatsstofnun Deildarstjóri námsvers 

Fyrirlögn Deildarstjóri námsvers og 
sérkennarar. 

Íslenskukennarar Yndislestrarkennarar Aðstoðarskólastjóri Deildarstjóri námsvers 

Skráning Skráð í Skólagátt MMS, 
niðurstöður afhentar með 
vitnisburðarblöðum að vori. 

Excel skjal deildarstjóra 
námsvers, Inna 

Excel skjal deildarstjóra 
námsvers. Tölvupóstur heim 
til nemenda undir lágmarks 
viðmiði 

Niðurstöður einstaklinga í 
skólagátt MMS. 
Heildarniðurstöður skóla í 
skýrslu stjórnenda 

Excel skjal deildarstjóra 
námsvers, Inna, bréf heim til 
nemenda sem boðin er greining 

Viðmið til 
íhlutunar  
 

Hæfni ekki náð (90% viðmið):  
0-130/140/145 orð á mín. 
Á réttri leið (50% viðmið):  
131/141/146-180 orð á mín. 
Hæfni náð (25% viðmið):  
181-210 orð á mín. 

Hæfni ekki náð: 
Undir 12 stigum af 20 stigum 
Á réttri leið: 
13-17 af 20 stigum 
Hæfni náð: 
18-20 stig 

Hæfni ekki náð:  
13 ára: undir 13 (meðaltalið 
er 28 orð) 
 
15 ára: undir 22 orð 
(meðaltalið er 37 orð) 

Niðurstöður nýttar til þess að 
skoða áherslur í skólastarfinu.  
Staða í lesskilningi borin saman 
við aðrar mælingar skóla 

Ef grunur vaknar um 
lestrarvanda nemanda er 
honum vísað í nánari 
lestrargreiningu (Logos) 

Íhlutun Þegar tekin er ákvörðun um hvort bjóða eigi nemendum inngrip og aukinn stuðning við lestrarþjálfunina er horft til niðurstaðna úr 
þeim könnunum sem taldar eru upp hér að ofan. Einnig er horft til almenns námsárangurs og hvort yndislestrarkennari verði var við 
að nemandi lesi lítið. Inngrip eru meiri eftir því sem lestrarvandi er víðtækari: 
Viðmiðum um lestrarfærni er ekki náð: Forráðamenn upplýstir og nemanda boðin einstaklingskennsla skv. einstaklingsnámskrá. 
Aðstoð við að finna lesefni við hæfi. Þjálfunarpakki heim og skráning á heimalestri. Hvatning. 
Lestrarfærni er á réttri leið en ekki fullnægjandi : Forráðamenn upplýstir og þjálfunarpakki sendur heim. Samtal um áhugasvið og 
aðstoð við að velja bækur sem höfða til áhuga. Hvatning. 
Hæfni náð: Nemandinn fær hrós og frekari hvatningu. 
Allir: Lestur og lesskilningur þjálfaður með markvissum aðferðum í yndislestrartímum. Hvatning. 
 

Yfirgripsmeiri Logos greining og 
skilafundur með 
forráðamönnum 
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Læsiskennsla 
Í Garðaskóla er stefnt að því að kennsla og þjálfun í læsi fléttist inn í allt skólastarf. Skólinn leggur mikla 

áherslu á að auka og styrkja læsi nemenda sinna. Í læsisstefnunni eru skilgreindar leiðir að settum 

markmiðum. Leiðirnar taka mið af stöðu mála hverju sinni og þarfnast reglulega endurskoðunar.  

Í hnotskurn eru helstu markmið skólans á sviði læsis eftirfarandi, með lýsingu á þeim leiðum sem 

nýttar verða til að stefna að þessum markmiðum: 

Markmið Leiðir 
Að nemendur taki virkan þátt í 
læsisþjálfun. 

Jákvæð lestrarmenning innan skólans. 
Daglegur yndislestur. 
Einstaklingsmiðuð læsisþjálfun. Gögn úr mati og greiningum nýtt til að 
skilgreina þá nemendur sem þurfa sértæk úrræði og bjóða slíkt 
kerfisbundið. 
Tryggt að nemendur með dyslexiu séu með viðeigandi greiningu og læri að 
nýta sér þau úrræði sem nýtast þeim til aukins læsis. 

Að kennarar sinni faglegu 
samstarfi á sviði læsis. 

Kennarar eru góðar fyrirmyndir í læsi.  
Námsumhverfið er lestrarhvetjandi. 
Læsisteymi, fagstjóri í læsi og deildarstjóri námsvers setja stefnuna.  
Upplýsingaver skólans er markvisst nýtt til að efla læsismenningu.  
Allir kennarar eru virkir þátttakendur í uppbrotsdögum sem fjalla um læsi. 

Að kennarar skipuleggi markvissa 
læsisþjálfun í öllum faggreinum 
með viðeigandi 
kennsluaðferðum. 

Læsisnámið er einstaklingsmiðað og kennsluhættir sveigjanlegir. 
Niðurstöður mats og greininga eru nýttar þegar ákvarðanir eru teknar um 
kennsluaðferðir. 
Kennarar nýta fjölbreyttar aðferðir til að efla læsi nemenda í víðum 
skilningi. 
Hugtakaskilningur allra nemenda er þjálfaður með sérstakri áherslu á þann 
orðaforða sem notaður er í faggreinum á borð við eðlisfræði, 
þjóðfélagsfræði, tölfræði og bókmenntafræði. 
Samræðufærni er þjálfuð til að efla ályktunarhæfni nemenda, sem og 
skapandi og gagnrýna hugsun. 
Unnið er með lesskilning á fjölbreyttan hátt 

Að samhugur og samstarf sé milli 
heimilis og skóla um daglegan 
lestur. 

Með auknu samstarfi heimilis og skóla má auka áhuga nemenda á læsi. 
Foreldrar gegna lykilhlutverki í læsisnámi barna sinna. Það gera þeir t.d. 
með því að vera góðar lestrarfyrirmyndir heima og fylgjast með og taka 
virkan þátt í heimavinnu nemenda þegar þess er þörf. 

Að læsisstefna skólans taki 
mið af faglegri ráðgjöf og 
stefnumótun í íslensku 
samfélagi. 

Fagleg ráðgjöf, fræðsla og starfsþróun er sótt til fagmanna í öðrum skólum, 
hjá háskólum og Menntamálastofnun. Ytri þekking er sótt til að ná 
markmiðum um læsi með því að þróa og innleiða læsisstefnu, þróa og 
innleiða markmiðssetningu nemenda og markvissa kennsluhætti, setja skýr 
viðmið um árangur nemenda og skipuleggja einstaklingsmiðuð úrræði fyrir 
nemendur. 

 

Lestrarþjálfunin fer fram með fjölbreyttum hætti og nýta kennarar ýmsar kennsluaðferðir til þess að 

auka lestrarhæfni nemenda. Kennsla í skólanum er skipulögð að miklu leyti í faggreinum og taka 

kennsluaðferðir í hverri grein mið af þeim aðferðum sem kennarar telja heppilegastar hverju sinni. 
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Aðferðir til að efla læsi 
Unnið er með læsi í öllum faggreinum í Garðaskóla og tekur kennslan jafnan mið af þeim 

kennsluaðferðum sem henta hverri grein. Í töflunni hér á eftir er yfirlit um helstu kennsluaðferðir sem 

kennarar Garðaskóla nýta í daglegu starfi. Upptalningin er ekki tæmandi en gefur yfirsýn um 

fjölbreytileikann: 

Kennsluaðferð Hvenær? Hvar? 

Yndislestur Daglega Yndislestur 
Lesið fyrir nemendur og unnið með 
texta 

Allir árgangar, nokkrum 
sinnum í viku. 

Allar bóklegar deildir 
Yndislestur, í lotum 

Einstaklingsmiðuð lestrarþjálfun Úrræði unnin í lotum, eftir 
þörfum nemenda 

Yndislestur, í lotum 

Læsisdagar/lestrarátak 1x á önn Um allan skóla 
Unnið með orðaforða/ málskilning/ 
lesskilning 

Daglega Allar fagdeildir 

Gagnvirkur lestur A.m.k. tvær lotur á ári Yndislestur 
Náttúrufræði 

Ritun/heimspekileg samræða 1x í viku, hálft skólaárið í 8. og 
9. bekk 

Íslensku 

Samvinnulestur 1x í viku Bóklegar fagdeildir 
KVL-aðferðin 1x í viku Flestar fagdeildir 
Hugtakakort Daglega Flestar fagdeildir 
Fróðleikskort Daglega Bóklegar fagdeildir 
Orð dagsins Vikulega Tungumál, skólasafn 
Hugtakagreining Daglega Allar fagdeildir 
PALS Lota 1x á önn Hægferðir í íslensku 

 

Yndislestur 
Til að auka áhuga nemenda á lestri og efla læsi skipuleggur Garðaskóli 20 mínútna yndislestur á dag 

fyrir alla nemendur skólans. Umsjónarkennarar kenna yndislestrartímana. Aðrir starfsmenn taka einnig 

þátt í yndislestrinum eins og kostur er.  

 
Yndislestur á alþjóðadegi læsis 8. september 2015 
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Framan af hausti lesa nemendur efni að eigin val í yndislestrartímunum. Nemendur halda sérstaka 

lestrardagbók og í hana skrá þeir hvað þeir lesa og mælingar á lestrarhraða. Í lestrardagbók eru líka 

skráð þau lestrarmarkmið sem hver nemandi lærir að setja sér. Til viðmiðunar eru lesfimiviðmið 

Menntamálastofnunar því lestrarmarkmið einstaklingsins verða að vera raunhæf og taka mið af stöðu 

hans í lestri. Þeir nemendur sem ná ekki lestrarviðmiðunum fá tilboð um viðeigandi íhlutun og 

lestrarþjálfun sem miðar að því að efla lestrarfærni þeirra. Markmiðið er að allir lesi og haldi áfram að 

bæta lestur sinn allt til loka grunnskóla.  

Umsjónarkennarar gegna lykilhlutverki í læsisstefnu Garðaskóla. Þeir gegna stóru hlutverki í að byggja 

upp lestrarmenningu skólans með daglegum lestri. Þar sem umsjónarkennarar sinna kennslunni í 

yndislestrartímum bera þeir ábyrgð á því að markmiðum læsisstefnunnar sé framfylgt gagnvart 

nemendum skólans. Við upphaf skólaárs kortleggja kennarar í samvinnu við fagstjóra í læsi þau 

verkefni sem þeim er ætlað að framkvæma. Hraðlestrarmælingar, skimanir og greiningarpróf eru sett 

inn í skóladagatal hvers árs í samvinnu við deildarstjóra námsvers sem hefur umsjón með þessum 

matstækjum. Helstu hlutverk yndislestrarkennara eru: 

 Hvetja og vera góð fyrirmynd.  

 Fylgjast með að allir nemendur, óháð því hver staða þeirra er í byrjun árs, sýni framfarir í læsi. 

 Kenna nemendum að mæla orð á mínútu svo að nemendur geta sjálfir fylgst með og skráð 

framvinduna. 

 Upplýsa forráðamenn um stöðu mála. 

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

Lestrarþjálfunin er samvinna heimilis og skóla og bera foreldrar ábyrgð á að heimalestri sé einnig sinnt.  

Danska 
Í samræmi við læsisstefnu Garðaskóla er í dönskudeildinni unnið með læsi út frá ólíkum námsþáttum. 

Unnið er með læsi gegnum lestur á texta, þýðingar, ritun, hlustun og talað mál sem byggist að miklu 

leyti á fjölbreyttum orðaforðaverkefnum og mismunandi nýtingu tungumálsins. Einnig er unnið með 

menningarlæsi í gegnum verkefni sem tengjast Danmörku með það að markmiði að auka þekkingu 

nemenda á danskri menningu og norrænu samstarfi.  

Íslenska  
Í íslenskudeild Garðaskóla eru eftirfarandi kennsluaðferðir og námsefni í notkun: 

 Hugarkort 

 Krossglímur 

 Vennkort 

 Tímalína 

 Tungufoss – nemendur lesa texta heima og 

svara spurningum úr honum – gagnvirkt 

forrit, kennarar sjá árangur 

 Tungufoss aftur: Farið yfir texta sem 

nemendur lásu, einstök orð og 

orðasambönd skoðuð og rædd 

 Bókmenntatextar: Efnið rætt og útskýrt, 

bæði orð og orðasambönd, rýnt í textann 

og lesið á milli línanna – nemendur finna 

skýringar á orðum (hópvinna). 

 Ljóð: Fjallað um merkingu einstakra orða 

og ljóða. Myndmál skoðað o.s.frv. 

 Lesskilningspróf: Einkum samræmd próf 

auk prófa frá Guðnýju Þóru. Höfum lítillega 

notað próf af Skólavefnum. 

 Ritunarverkefni 

 Heimspekileg samræða 

 Málfundir 
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Hér að ofan er eru talin upp helstu atriðin sem flokka má undir læsisvinnu í íslenskudeildinni. Fyrstu 

fjögur eru einkum notuð í sambandi við bókmenntir, bæði nútíma- og fornbókmenntir, en einnig í 

öðrum þáttum, t.d. hugarkort í málfræðikennslu. 

 

 

 

Efnið í Tungufossi er að ýmsu leyti vel fallið til að efla hugtaka- og lesskilning. Það er að mestu leyti 

stuttir textar, smásögur eða sögubrot, sem nemendur lesa heima og svara síðan spurningum úr 

textanum. Síðan er farið yfir efnið í tíma, einstök orð og orðasambönd skoðuð og rædd og oft verða 

skemmtilegar umræður í kjölfarið. Vinnan við Tungufoss er enn í mótun enda er um nýlegt efni að 

ræða. 

Lesskilningur hefur reglulega verið hluti af námsmati í íslensku en á því gæti orðið breyting með 

tilkomu lesskilningsprófa í Lesferli Menntamálastofnunar. 

Íslenskudeildin vinnur að því að efla ritun í öllum árgöngum. Kennsluaðferðum hefur verið breytt til að 

auka áhuga nemenda á ritun og virkja þá til að birta eigin hugmyndir og skoðanir með skrifum sínum. 

Frá hausti 2015 er ritun í 8. og 9. bekk kennd í hálfum hópum á meðan hinn helmingur bekkjarins fær 

kennslu í tjáningu og samræðu á málfundum og heimspekilegri umræðu.  

Í samræðuþjálfun er áhersla lögð á að nemendur spyrji gagnrýninna spurninga, hlusti vel á aðra, setji 

fram rökstuddar skoðanir og taki þátt í að hugsa um stórar spurningar með skólafélögum sínum. 

Samræðuþjálfunin miðar að því að efla ályktunarhæfni nemenda og þjálfa skapandi og gagnrýna 

hugsun. 

Náttúrufræði 
Náttúrufræðideildin nýtir Gagnvirkan lestur7 og Freyer model, hugtakakort og orðaveggir við 

lestrarþjálfun með nemendum. Aðferðirnar eru notaðar í öllum þremur árgöngunum.  

Stuðst er við skilgreiningu á vísindalæsi samkvæmt National Science Education standards í 

Bandaríkjunum sem er á þessa leið: Vísindalæsi felst í þekkingu og skilningi á vísindahugtökum og 

                                                           
7 Gagnvirkur lestur: http://vefir.nams.is/lesid_til_skilnings/lesidtilskilnings_klb.pdf 

http://vefir.nams.is/lesid_til_skilnings/lesidtilskilnings_klb.pdf
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ferlum sem eru nauðsynleg fyrir persónulega ákvarðanatöku einstaklings og þátttöku í lýðræðis- og 

menningarviðburðum sem og fyrir efnahagslegan vöxt þjóðfélagsins. 

Vísindalæsi er skv. Aðalnámskrá grunnskóla: 

Geta lesið texta um náttúruvísindi sér til gagns, nota hugtök úr náttúrugreinum í daglegu lífi og 

skilið náttúruleg og manngerð fyrirbæri. Auk þess geri þeir sér grein fyrir samspili manns og 

náttúru og valdi mannsins yfir tækni. Þessi hæfni eflir skilning þeirra á nútíma samfélagi og 

náttúru.8 

Samfélagsgreinar 
Í samfélagsgreinadeild er markvisst og ómarkvisst unnið með læsi. Lestur og lesskilningur er 

mikilvægur þáttur í að skilja samfélagið og hvernig hjólin þurfa að snúast í takt til þess að hlutirnir 

gangi upp – svokallað samfélagslæsi.  

Á markvissan hátt er unnið með hugtakakort og orð sem teljast torskilin en einnig orð sem ættu að 

vera í orðaforða allra. Það er meðal annars gert með því að nemendur lesa valda hluta úr köflum 

kennslubóka og velja orð sem þeir telja að þeir sjálfir eða aðrir nemendur skilji ekki. Að lokum er orðið 

útskýrt, hvort sem það er af nemanda eða kennara. 

Rýnilestur, hugtakalæsi og tímalínur eru einnig markvisst notaðar til þess að dýpka skilning á efninu. 

Viðmiðum samfélagsgreinanna er skipt í þrjú þrep og eru þau sýnileg á veggjum í viðkomandi 

kennslustofum. Fyrsta þrep er að þekkja efnið, skilgreiningu hugtaka og vera fær um að vera spurður 

um staðreyndir. Annað þrep er að skilja efnið, umorða skilgreiningu hugtaka og vera fær um að tengja 

saman staðreyndir. Þriðja þrep er svo að segja sína skoðun á efninu, beita hugtökum til þess að tjá og 

rökstyðja sína sýn á efninu. Þessi þrjú þrep eru lykill að farsælum árangri í samfélagsgreinum. 

 8. bekkur: Hugtakalæsi. Nemendur vinna með hugtök og búa til hugtakakort í kringum 

hugtakið. 

 9. bekkur: Rýnilestur, hugtakalæsi. Dagbókarfærslur þar sem nemendur setja sig í spor 

manneskju frá öðrum tíma á öðrum stað í öðrum aðstæðum. 

 10. bekkur: Merking orða utan samhengis, rýnilestur, hugtakalæsi. Mikið er unnið með 

tjáningu nemenda og er hún hluti af námsmati, þ.e. þátttaka í umræðum. Allir fyrirlestrar eru 

þátttökufyrirlestrar og nemendur hvattir til þess að tjá sig um efnið. Mikið gert úr því að gera 

efnið áhugavert og skemmtilegt. 

Stærðfræði 
Í stærðfræði er lögð áhersla á hugtakavinnu með stærðfræðileg 

hugtök. Í 8. bekk búa nemendur t.d. til hugtakakort og 

krossglímur.  

Í 9. bekk vinna nemendur með hugtakavinnu og leiðarbækur þar 

sem þeir skrifa um hvað þeir voru að læra, hvernig gekk og ýmsar 

vangaveltur sem tengjast stærðfræðináminu. Í 9. bekk er líka 

unnið verkefni þar sem lesin er bókin Talnapúkinn eftir Hans 

Magnus Enzensberger í þýðingu Arthúrs Björgvins Bollasonar.  

                                                           
8 Aðalnámskrá grunnskóla. (2013). Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Bls. 168.  
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Í 10. bekk er áfram byggt ofan á hugtakavinnuna og unnið munnlega með hugtök í rúmfræðiverkefni 

auk þess sem nemendur halda leiðarbók. 

Einstaklingsmiðuð lestrarkennsla 
Með vandaðra mati á stöðu nemenda í lestri verður auðveldara um vik að fylgjast með hverjum 

nemanda og laga kennsluna að þörfum einstaklingsins. Á meðan fagfólk skólans er að innleiða notkun 

á matstækjum er ljóst að viðmið fyrir úrræði til nemenda geta verið breytileg milli ára. Áhersla er lögð 

á að forgangsraða sérkennslu í þágu þeirra nemenda sem verst standa. Til mótvægis verða innleiddar 

kennsluaðferðir í yndislestrartímana sem nýtast öllum nemendum til að auka lesskilning og orðaforða. 

Í köflunum hér á eftir verður gerð grein fyrir þjónustu við nemendur með lestrarerfiðleika og 

nemendur með annað móðurmál en íslensku. 

Stuðningur við nemendur með lestrarerfiðleika 
Nemendum með lestrarerfiðleika stendur eftirfarandi þjónusta til boða í Garðaskóla, öll eða að hluta 

til, eftir þörfum og vilja hvers nemanda:  

 Leiðbeiningar um þjónustu Hljóðbókasafns Íslands og aðstoð við að nýta hljóðskrár frá safninu.  

 Svigrúm og aðstoð til að nýta hljóðskrár í öllum námsgreinum.  

 Svigrúm, þjálfun og aðstoð til að nýta tölvur til ritunar og ýmis forrit til aðstoðar við lestur og ritun 

(Foxit reader, Easy Tutor, Ivona o.fl.).  

 Litaðar glærur til að lesa í gegnum í daglegu starfi og á prófum.  

 Lengri próftími.  

 Munnleg próf.  

 Lesskilningspróf í ensku, dönsku og íslensku eru lesin á hljóðskrár sem nemendur hlusta á með 

MP3 spilurum.  

 Nemendum með lestrar- og ritunarerfiðleika gefst kostur á að nýta spjaldtölvur skólans til að skila 

verkefnum og setja fram hugmyndir sínar.  

Deildarstjóri námsvers heldur utan um upplýsingar um nemendur og upplýsir kennara um stöðu og 

þarfir hvers nemanda. Deildarstjóri fylgist einnig með að kennarar mæti þörfum þeirra nemenda sem 

þurfa á því að halda og leiðbeinir kennurunum um aðferðir, tæki og leiðir þegar þörf er á því. 

Umsjónarkennarar eru helsti tengiliður skólans við nemandann og forráðamenn, taka við óskum þeirra 

og fylgja málum eftir í réttan farveg.  

Nemendur með annað móðurmál en íslensku 
Unnið er samkvæmt lestrarstefnu Garðabæjar9 og kemur skólinn til móts við ólíkar þarfir barna með 

annað móðurmál en íslensku og barna sem dvalið hafa langtímum erlendis. 

 Íslenskukunnáttu barna af erlendum uppruna er metin og þeim kennd íslenska sem annað mál.  

 Nemendum og forráðamönnum er bent á upplýsingar um hvar hægt er að fá kennslu í eigin 

móðurmáli.  

 Starfsfólk er hvatt og stutt til að efla þekkingu og færni sína á fjölmenningarlegum 

kennsluháttum.  

                                                           
9 Lestrarstefna Garðabæjar: http://www.gardabaer.is/thjonusta-i-gardabae/skolar-og-daggaesla/utgefid-efni-a-
fraedslusvidi/lestrarstefna-gardabaejar/lestrarstefna/  

http://www.gardabaer.is/thjonusta-i-gardabae/skolar-og-daggaesla/utgefid-efni-a-fraedslusvidi/lestrarstefna-gardabaejar/lestrarstefna/
http://www.gardabaer.is/thjonusta-i-gardabae/skolar-og-daggaesla/utgefid-efni-a-fraedslusvidi/lestrarstefna-gardabaejar/lestrarstefna/


 

17 
 

 Upplýsingar eru aðgengilegar um bókasöfn sem hafa sérhæfðan bókakost til að koma til móts 

við móðurmálsþarfir nemenda með annað móðurmál en íslensku á grunn- og 

framhaldsskólastigi.  

 Túlkaþjónusta er aðgengileg eftir þörfum. 

Læsismenning 
Auk kennslu sem miðar beint að því að efla læsi er mikilvægt að bækur, miðlun og lestur sé sýnilegt um 

allan skóla. Viðhorf, aðbúnaður, talsmáti og ótal fleiri þættir skapa þá læsismenningu sem umlykur 

nemendur og starfsfólk skólans. Upplýsingaver skólans og sérstakir læsisdagar gegna veigamiklu 

hlutverki í þessu samhengi. 

Miðjan – Upplýsingaver Garðaskóla10 
Hlutverk upplýsingavers Garðaskóla er m.a. að styðja 

við og taka virkan þátt í læsisstefnu skólans. Eitt af 

markmiðum versins er að örva áhuga nemenda á að 

nýta það efni og þá aðstöðu sem er til staðar sér til 

skemmtunar, fróðleiks, miðlunar og þroska. Því 

markmiði verður best náð með því að hafa tiltækt á 

safninu lesefni og umhverfi sem höfðar til nemenda og 

örvar þá til frekari lesturs og miðlunar. Nauðsynlegt er 

að hafa gott úrval af unglingabókum, skáldritum og 

öðru efni sem hentar unglingum og nýtt efni verður að vera á boðstólnum. Aðstæður til sköpunar, t.d. 

stafrænnar, er einnig mikilvægur liður í að tengja læsi í víðum skilningi við skólaverkefni sem og daglegt 

líf nemenda.  

Starfsfólk upplýsingavers aðstoðar nemendur við bókaval og miðlunarleiðir hvort sem er til 

verkefnavinnu eða persónulegra nota. Þannig eflist lestraráhugi nemenda með því að tengja læsi við 

áhugasvið þeirra.  

Starfsemi upplýsingaversins miðar m.a. að því að skipuleggja lestrarhvetjandi viðburði og umhverfi s.s. 

bókakynningar, bókaútstillingar, upplestur rithöfunda og lestrarspretti. Einnig er á döfinni að 

starfrækja bókaklúbb í tengslum við skólasafnið. 

 Í upplýsingaverinu er fylgist vel með útlánum til nemenda og fæst með því góð mynd af því sem 

nemendur kjósa helst að lesa, hvaða nemendur lesa mikið og hverjir lesa minna. Þá er einnig hægt að 

fylgjast með þróun lesturs nemenda frá ári til árs. 

Skólinn stefnir að því að fjölga í bókakosti skólans og vera með bókahillur með bókum í á víð og dreif 

um skólann. Þetta er kjörið samstarfsverkefni heimila, nemendaráðs og foreldrafélags skólans. 

Læsisdagar 
Á hverri önn er skólastarf brotið upp með þemadögum sem tengjast gjarnan grunnþáttum menntunar. 

Haustið 2017 var í fyrsta sinn haldið „jólabókaflóð“ í desember. Þá var stundaskrá lögð til hliðar og 

nemendum boðið til fjölbreyttra læsisverkefna. Þar á meðal var upplestur, fjármálalæsi, 

samræðufundir o.m.fl. Markmið læsisdaga er að bæði kennarar og nemendur læri á fjölbreytt verkfæri 

                                                           
10 Mynd í kaflanum er sótt á vefinn 22. oktober 2017: https://www.slideshare.net/Curriculet/sxsw-2015-panel-

proposal.  

https://www.slideshare.net/Curriculet/sxsw-2015-panel-proposal
https://www.slideshare.net/Curriculet/sxsw-2015-panel-proposal
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tengd læsi og hafi gaman af. Skýrari mynd kemst á læsisdaga skólans með þeirri þróun og reynslu sem 

framundan er. 
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Eftirfylgni með læsisstefnu 
Stjórnendur Garðaskóla gæta þess að læsisstefnunni sé framfylgt með því að gæta árlega að 

eftirfarandi verkþáttum: 

 Að skipa í læsisteymi skólans og tryggja að hlutverk og verkaskipting sé skýr meðal 

starfsmanna. 

 Að vera í góðu samstarfi við heimilin og hvetja þau til samstarfs í þeim verkefnum og 

hlutverkum sem stefnan gerir ráð fyrir.  

 Að byggja stoðir og leiðir að markmiðunum. 

 Að ná markmiðum læsisstefnunnar. 

 Að stuðla að aukinni lestrarhæfni unglinga í skólanum og gera þá meðvitaða um gildi þess að 

lesa sér til ánægju.  

 Að sjá til þess að þeir nemendur sem ekki ná að fylgja almennum markmiðum 

lestrarstefnunnar fái viðeigandi úrræði. 

 Að tryggja að kennarar fylgi læsisstefnunni í starfi sínu og sinni þeim verkefnum sem hverjum 

árgangi eru falin. 

 Að leggja áherslu á að kennarar nýti öll gögn um stöðu og námsárangur barna til að skipuleggja 

kennslu við hæfi hvers og eins.  

 Að hvetja kennara til þess að sækja námskeið og kynna sér efni sem eflir lestrarkennslu og 

færni þeirra sem kennara.  

 Að sjá til þess að kennarar þekki til og nýti sér fjölbreyttar kennsluaðferðir og matsleiðir. 

Ítarefni 
 Aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013/2016: 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/  

 Ritröð um grunnþætti menntunar, læsi: http://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/laesi/  

 Lesferill Menntamálastofnunar: https://mms.is/lesferill-2 

 Lesvefurinn, um læsi og lestrarerfiðleika: http://lesvefurinn.hi.is/  

 Lestrarstefna Álftanesskóla: http://www.alftanesskoli.is/namid/laesisstefna/  

 Lestrarstefna Flataskóla: http://flataskoli.is/namid/lestrarstefna/  

 Lestrarstefna Hofsstaðaskóla: http://hofsstadaskoli.is/namid/lestrarstefna/ 

 Lestrarstefna Sjálandsskóla: http://www.sjalandsskoli.is/skolinn/lestrarstefna-skolans/  

 Læsisstefna Akureyrar: http://lykillinn.akmennt.is/ 

 Læsisstefna Árborgar: https://www.arborg.is/lifid-er-laesi-laesisstefna-arborgar/  

 Læsisstefna Reykjanesbæjar: https://www.reykjanesbaer.is/is/thjonusta/menntun-og-

fraedsla/grunnskolar  

 Lestrarstefna Skagafjarðar: https://www.skagafjordur.is/is/frettir/lestrarstefna-skagafjardar-hefur-

litid-dagsins-ljos  

  

https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
http://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/laesi/
https://mms.is/lesferill-2
http://lesvefurinn.hi.is/
http://www.alftanesskoli.is/namid/laesisstefna/
http://flataskoli.is/namid/lestrarstefna/
http://hofsstadaskoli.is/namid/lestrarstefna/
http://www.sjalandsskoli.is/skolinn/lestrarstefna-skolans/
http://lykillinn.akmennt.is/
https://www.arborg.is/lifid-er-laesi-laesisstefna-arborgar/
https://www.reykjanesbaer.is/is/thjonusta/menntun-og-fraedsla/grunnskolar
https://www.reykjanesbaer.is/is/thjonusta/menntun-og-fraedsla/grunnskolar
https://www.skagafjordur.is/is/frettir/lestrarstefna-skagafjardar-hefur-litid-dagsins-ljos
https://www.skagafjordur.is/is/frettir/lestrarstefna-skagafjardar-hefur-litid-dagsins-ljos
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Viðauki 1. Lestrardagbók nemenda, skráningarblað 
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Viðauki 2. Lestraráætlun nemenda, skráningarblað 

 

 


