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Við fylgjumst vel með framförum hvers og eins nemanda og til þess notum við ýmis 

mælitæki. Eitt þeirra er lesfimipróf Menntamálastofnunnar sem eru lögð fyrir í september, 

janúar og maí. Það mælir vissulega aðeins einn þátt lestrar en rannsóknir og reynsla okkar 

sýnir að með auknum hraða þá eykst einnig lesskilningur nemenda.  

Í námi í kennslustofunni er áhersla á læsi í víðum skilningi, hljóðlestur, ritun, framsögn, 

túlkun, gagnrýni, skynjun, skilningur og miðlun texta og því fleiri leiðir farnar í námi og mati. 

Hér erum við að skoða lesfimi niðurstöður okkar frá því í vor, borið saman við æskileg 

viðmið Menntamálastofnunar og niðurstöður sem Menntamálastofnun birti í sumar um 

hvernig árgöngum landsins gekk  síðasta vor. Enginn árgangur náði lesfimiviðmiðum 

Menntamálastofnunar en eins og sjá má á myndunum þá stóðum við okkur nokkuð vel.  

Nánar má lesa um niðurstöður Menntamálastofnunar á heimasíðu hennar: 

https://mms.is/sites/mms.is/files/samantekt_lesfimi_vor_2017_-_juni_2017-loka_staerra_skjalid.pdf 

 

Við erum stolt af árangri okkar og áhersla síðustu ára skila hlutfallslega fleiri nemendum í „grænu flokkana“. Við stefnum því ótrauð áfram á sömu braut.  

Það er mörgum að þakka þennan árangur, nemendur sem eru viljugir að lesa og bæta sig, foreldrar sem hafa tekið frábærlega vel við sér, bæði hvað varðar 

heimalestur og tekið mjög virkan þátt í inngripum okkar t.d. hraðlestranámskeiðum, meiri opnun bókasafnsins, sérstök mánaðarlestraverkefni og heimsóknir 

rithöfunda. Kennarar okkar eiga mikið hrós skilið fyrir þá vinnu sem þeir hafa lagt á sig í endurmenntun og þróun læsiskennslu og inngripa og eru stöðugt á 

vaktinni um hvað má betur fara. 

 
Viðmið Menntamálastofnunnar 

Við lok skólaárs 

90 % 
viðmið 

50 % 
viðmið 

25 % 
viðmið 

1. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 20 55 75 

2. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 40 85 100 

3. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 55 100 120 

4. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 80 120 145 

5. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 90 140 160 
6. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 105 155 175 

7. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 120 165 190 

https://mms.is/sites/mms.is/files/samantekt_lesfimi_vor_2017_-_juni_2017-loka_staerra_skjalid.pdf
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STAÐA 2. M  

Í VOR 2017 
MIÐAÐ VIÐ LANDIÐ OG VIÐMIÐ 

MENNTAMÁLASTOFNUNAR 
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STAÐA 3. L 

Í VOR 2017 
MIÐAÐ VIÐ LANDIÐ OG VIÐMIÐ 

MENNTAMÁLASTOFNUNAR 
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STAÐA 4. K 

Í VOR 2017 
MIÐAÐ VIÐ LANDIÐ OG VIÐMIÐ 

MENNTAMÁLASTOFNUNAR 
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Í VOR 2017 
MIÐAÐ VIÐ LANDIÐ OG VIÐMIÐ 

MENNTAMÁLASTOFNUNAR 
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STAÐA 6. B 

Í VOR 2017 
MIÐAÐ VIÐ LANDIÐ OG VIÐMIÐ 

MENNTAMÁLASTOFNUNAR 



Læs náum við árangri 

       

  

BÁRA BIRGISDÓTTIR SEPTEMBER 2017 7 

 

 

 

 

 

 

Meðaltal bekkjarins eru 292 rétt lesin 

atkvæði á mínútu eða 160 orð. 

STAÐA 7. I 

Í VOR 2017 
MIÐAÐ VIÐ LANDIÐ OG VIÐMIÐ 

MENNTAMÁLASTOFNUNAR 


