
 
Niðurstöður úr lesfimiprófum 2017-2018 

Lesfimi vísar til sjálfvirkrar samhæfingar á umskráningu, orðaþekkingu og lesskilningi, þannig að 

lesturinn verði bæði nákvæmur, hraður og sjálfvirkur. Nákvæmni felst í að lesa rétt en sjálfvirkni í því 

að þekkja framburð og merkingu ritaðs orðs um leið og það ber fyrir augu, fyrirhafnarlaust og án þess 

að þurfa að einbeita sér að því að umskrá orðið. Lesturinn þarf að vera áreynslulaus og með réttum 

áherslum svo að athyglin geti beinst að lesskilningi. Lesfimi er samsett færni sem felst í leshraða, 

lestrarnákvæmni, áherslum og hrynjandi í lestri. Fjölmargar rannsóknir sýna að sterk tengsl eru milli 

lesfimi og lesskilnings og með því að bæta lesfimi nemenda eflist lesskilningur jafnframt. 

Nemendur með góða lesfimi hafa góðan sjónrænan orðaforða. Þeir eiga jafnframt auðvelt með að 

mynda tengsl milli lesefnis og eigin þekkingar og reynslu til að skilja orðin og textann. Lesfimi hefur 

mikilvægu hlutverki að gegna fyrir árangur í lestri og þess vegna þarf að þjálfa sjálfvirkni í öllum 

þáttum lestrarferlisins, strax frá byrjun. 

Lesfimiviðmið eru einskonar vörður sem settar eru þannig fram að þær sýna stíganda í lesfimi frá 

einum bekk til annars. Þetta eru almenn viðmið um færni nemenda í lesfimi sem gegna því hlutverki 

að setja upp markmið fyrir nemendur í hverjum árgangi þannig að þeir verði undirbúnir fyrir þær 

kröfur sem þeir munu þurfa að mæta á næstu stigum náms. Lesfimi er mæld sem rétt lesin orð á 

mínútu. Hægt er að sjá lesfimiviðmiðin á heimasíðu Bíldudalsskóla 

https://www.bildudalsskoli.is/lesfimi . 

Lesfimiprófin eru lögð fyrir í september, janúar og maí ár hvert en þau voru í fyrsta skipti lögð fyrir 

haustið 2016. Gert er ráð fyrir að allir nemendur Bíldudalsskóla þreyta prófin þrjú en niðurstaða 

prófanna birtist inn á svokallaðri skólagátt þar sem hægt er að sjá stöðu hvers bekkjar og nemanda. Í 

þessari skýrslu hafa niðurstöður fyrir skólann í heild verið teknar saman. Súluritin sýna hlutfall af 

nemendum í viðmiði 1 (90%), viðmið 2 (50%) og viðmið 2 (25%) í september-, janúar- og maíprófum á 

skólaárunum 2016-2017 og 2017-2018. 

Bíldudalsskóli 
Samskipti – Samvinna - Sköpun 

https://www.bildudalsskoli.is/lesfimi


Niðurstöður 

 

Mynd 1 

 

 

Mynd 2 

Niðurstöður septemberprófanna sýna að aukinn árangur er á milli skólaára þar sem fleiri nemendur 

er að ná viðmiði 1 (90%). Vísbendingar eru um að það starf sem unnið er á leikskólanum sé að skila 

sér í september og nemendur koma betur staddir inn í grunnskólann. Þá eru vísbendingar um að 

sumarlestur nemenda hafa áhrif á aukinn árangur. Þá sjáum við að fleiri nemendur eru að viðmiði 2 

(50%). Við höfðum sett okkur markmið að fjölga nemendum í viðmiði 2 og viðmiði 3 (25%) sem hefur 

tekist. Það eru fleiri nemendur sem ná viðmiði 2 og 3 og gera það fyrr á skólaárinu sem var markmið 

okkar eftir skólárið 2016-2017. 
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Viðmið 1 (90%), viðmið 2 (50%) og viðmið 3 (25%)

Árangur nemenda í Bíldudalsskóla 2016-2017

September Janúar Maí
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Viðmið 1 (90%), viðmið 2 (50%) og viðmið 3 (25%)

Árangur nemenda í Bíldudalsskóla 2017-2018

September Janúar Maí



Ljóst er að sú vinna sem lögð hefur verið í lesfimi sé að skila góðum árangri en vinnan felst einkum í, 

aukin tími í lestur í skólanum, aukið úrval af bókum, góð samvinna heimilis og skóla metnaðarfullir 

nemendur og kennarar. Nemendur eru meðvitaðir um hvernig þeir standa og hvert markmiðið er. 

Markmið fyrir komandi skólaár verður að auka hlutfall nemenda í viðmið  2 í september og janúar 

prófunum og auka hlutfall nemenda í viðmið 3 í öllum þremur prófunum. Með samstilltu átaki 

nemenda og foreldra er það hægt. 

 

18. júlí 2018 

Ásdís Snót Guðmundsdóttir, 

skólastjóri Bíldudalsskóla. 


