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Í umbótaráætlun Breiðholtsskóla eru sett markmið um að sem flestir nemendur geti lesið sér til gagns 

og séu læsir í víðum skilningi þess orðs miðað við viðmið hvers árgangs. Í Breiðholtsskóla er unnið 

markvisst að því að efla læsi. Unnið er eftir samræmdri læsisstefnu allra grunnskólanna í Breiðholti og 

viðmiðum um læsi frá Menntamálastofnun.  

Nýttar eru fjölbreyttar leiðir við mat á læsi nemenda eins og lesskilning, lesfimi og regluleg hlustun 

kennara eftir lestrarlagi nemenda. Að loknu mati á eru niðurstöður rýndar og unnið markvisst að 

leiðum til að bæta stöðu nemenda og styðja við þá í náminu. Þeir nemendur sem ekki ná viðmiðum fá 

sérkennslu. 

LESFIMI 

  

Gagnagrunnur Menntamálastofnunnar, Skólagáttin gefur okkur mynd af stöðu skólans miðað við 

viðmið Menntamálastofnunnar og landsmeðaltal sem er heldur undir þeim viðmiðum sem 

Menntamálastofnun setti. Myndin hér að ofan sýnir að nemendur Breiðholtsskóla halda nokkuð í við 

Landsmeðaltal upp í 6. bekk en efri bekkir eru töluvert undir landsmeðaltali. Línuritin hér sýna meðaltöl 

árganga Breiðholtsskóla vorið 2018 og 2019.  

  

Meðaltal skólans vorið 2018 var 108,8 lesin orð á mínútu og meðaltal skólans árið 2019 var 113,6 lesin 

orð á mínútu. Í heildina hefur bætingin verið um 4%. Betur má ef duga skal því að eldri bekkir eru enn 

undir landsmeðaltali. 

https://issuu.com/athygliehf/docs/lesfimividmid_nov_2016_150
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Viðmið Menntamálastofnunar er 

gott mælitæki til að bera saman 

ásamt niðurstöðum á landsvísu. Í 

bláan flokk fara þeir nemendur sem 

hafa náð 25 % viðmiðum MMS, 

grænan flokk þeir sem hafa náð 50%, 

gulan flokk þeir sem náð hafa 90% 

viðmiðum og rauðan flokk þá sem 

eru undir 90% viðmiðunum.   

 

 

 

 

Nemendur sem falla í gulan og rauðan flokk eru á vaktlista skólans (ef nemandi er með góða lesfimi 

(hraða) en slakan skilning fer hann einnig á listann. Yfirleitt er fylgni þarna á milli þó með örfáum 

undantekningum) og fylgst er náið með framvindu þeirra nemenda, bæði hvað varðar lesfimina og 

einnig niðurstöður úr öðru læsismati eins og Læsi, Orðarún og Logos sem deildastjóri sérkennslu leggur 

fyrir. Einnig er lögð fyrir skimun í 1. bekk, Lesferill – lesskimun fyrir 1. bekk og 2. bekk með prófinu Læsi.   
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LESSKILNINGUR – NIÐURSTÖÐUR ORÐARÚNAR 

Orðarún- mat á lesskilningi  er staðlað próf fyrir nemendur í 3. – 8. bekk  grunnskóla. Prófin eru alls 12, 

tvö fyrir hvern árgang, fyrra prófið er lagt fyrir í október og síðara prófið í apríl.  

Prófið Orðarún kannar hversu vel nemendur skilja meginefni textans og átta sig á staðreyndum. Prófið 

kannar einnig hversu vel nemendur geta lesið á milli línanna og þannig dregið ályktanir um þætti sem 

standa ekki beinlínis í textanum. Að auki gera nemendur grein fyrir þekkingu sinni á erfiðum orðum og 

orðasamböndum.  

Spurningar í Orðarún  reyna í stórum dráttum á ferns konar færni:  

• Að greina staðreyndir sem koma fram í texta, orðréttar eða umorðaðar. 

• Að draga ályktanir af því sem ekki er sagt með berum orðum í texta.  

• Að átta sig á meginefni texta.  

• Að útskýra orð og orðasambönd.  

Niðurstöður prófsins segja fyrst og fremst til um hvernig hefur tekist til í námi og kennslu og er prófið 

því leiðbeinandi um næstu skref fyrir nemandann í námi. Niðurstöðuflokkarnir eru í Mentor 

framúrskarandi (gott), hæfni náð (meðal), þarfnast þjálfunar (slakt) og hæfni ekki náð (mjög slakt). En 

Menntamálastofnun tók við þessum prófum og hafa heiti flokkanna breyst við það. Niðurstöður 

Orðarúnar koma fram í Mentor hjá nemendum. Niðurstöður þeirra nemenda sem tóku prófin sem 

hlustun eða tóku ekki prófin eru ekki með í samantekt bekkjarins.  

Staða þeirra nemenda sem lentu í flokknum mjög slakt verður skoðuð sérstaklega og fylgst með 

framvindu þeirra nemenda áfram og þeir fara á vaktlista skólans. Niðurstöður bekkjanna í samanburði 

við aðra árganga skólans má sjá hjá hverjum bekk fyrir sig hér. 
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