
1.bekkur 
 

Stuðnings- 
kennsla 

Fylgjast 
Vel með 

Sjá nemendum 
fyrir krefjandi 

verkefnum 

Leið til læsis. <12. Röð 
<10. röð 

13. – 20. röð 
<20. röð 

 

Stöðupróf í bókstöfum eru lögð fyrir 
eftir að 10 bókstafir hafa verið 
kenndir. 

Endurinnlögn   

Raddlestrarpróf í janúar og maí. 0-9 
atkv./mín. 

10-20 
atkv./mín. 

>20 
atkv./mín. 

Viðmið skólans í raddlestri er 10-60 
atkv./mín. 

   

Hljóðfærnigreining- nemendur sem 
lenda í áhættu 1 og 2 í Leið til Læsis 
fara í 6 vikna þjálfun í hljóðfærni og í 
hljóðfærnigreiningu í desember. 

<95. röð >100. röð  

2.bekkur Stuðnings- 
kennsla 

Fylgjast 
vel með 

Sjá nemendum 
fyrir krefjandi 

verkefnum 

Leið til læsis – eftirfylgd, sjónrænn 
orðaforði og lesfimi í október og 
nóvember. 

<10. röð <20. röð <50. röð 

Leið til læsis- eftirfylgd, sjónrænn 
orðaforði og lesfimi í apríl/maí, 
nemendur sem voru undir 20. röð 
um haustið. 

<10. röð <20. röð  

Raddlestrarpróf í október, janúar og 
maí (sama próf í október og maí til 
að bera saman). 

<20 atkv. /mín. 20-40 atkv./mín. >50 atkv. /mín 

Aston Index stafsetningarpróf að 
hausti og vori 

Viðmiðunar- 
hópur 1 

Viðmiðunar- 
hópur 2 

Viðmiðunar- 
hópur 5 

Viðmið skólans í raddlestri er 50-100 
atkv./mín. 

   

3.bekkur Stuðnings- 
kennsla 

Fylgjast 
Vel með 

Sjá nemendum 
fyrir krefjandi 

verkefnum 

Leið til Læsis – eftirfylgd, sjónrænn 
orðaforði og lesfimi í 

október/nóvember. 

<10. röð <20. röð <50. röð 

Leið til læsis – eftirfylgd, sjónrænn 
orðaforði og lesfimi í apríl/maí, 
nemendur sem voru undir 20. röð 
um haustið. 

<10. röð <20. röð  



Raddlestrarpróf í október, janúar og 
maí, (sama próf í október og maí til 
samanburðar). 

<40 atkv./mín. 40-90 
atkv. /mín. 

>120 atkv./mín. 

LOGOS lestrargreining. <15. röð   

Aston Index stafsetningarpróf að 
hausti og vori. 

Viðmiðunar-
hópur 1 

Viðmiðunar- 
hópur 2 

Viðmiðunar- 
hópur 5 

Próf í markvissri málörvun að vori.    

Viðmið skólans í raddlestri er 140-
170 atkv./mín. 

   

4.bekkur Stuðnings- 
kennsla 

Fylgjast 
vel með 

Sjá nemendum 
fyrir krefjandi 

verkefnum 

Leið til Læsis – eftirfylgd, sjónrænn 
orðaforði og lesfimi í 
október/nóvember. 

<10. röð <20. röð <50.röð 

Leið til læsis – eftirfylgd, sjónrænn 
orðaforði og lesfimi í mars/apríl, 
nemendur sem voru undir 20. röð 
um haustið. 

<10. röð <20. röð  

Raddlestrarpróf í október, janúar og 
maí (sama próf í október og maí til 
að vera saman). 
 
Viðmið skólans í raddlestri er 170-
200 atkv./mín. 

<90 atkv./mín 90-120 
atkv./mín 

>140 atkv./mín. 

Samræmt könnunarpróf í íslensku í 
september.  
(0-60 normaldreifð einkunn). 

<21.röð 23.-37. röð >40. röð 

Samræmt könnunarpróf í stærðfræði 
í september. 
(0-60 normaldreifð einkunn). 

<21.röð 23.-37. röð >40. röð 

Próf í markvissri málörvun. 
 

   

Aston Index stafsetningarpróf að 
hausti og að vori. 

Viðmiðunar- 
hópur 1 

Viðmiðunar- 
hópur 2 

Viðmiðunar- 
hópur 5 

Logos-lestrargreining. 
 

<15. röð   

Orðarún, mat á lesskilningi í 
apríl/mai. 
 

<10. röð   

5.bekkur Stuðnings- 
kennsla 

Fylgjast 
vel með 

Sjá nemendum 
fyrir krefjandi 

verkefnum 



Raddlestrarpróf í október, janúar og 
maí. (sama próf í október og maí til 
samanburðar). 

<140 
atkv./mín. 

140-170 
atkv./mín 

200-250 
atkv./mín. 

Viðmið skólans í raddlestri  
er 200-300 atkv./mín. 

   

Logos lestrargreining. <10.röð. 
 

  

Orðarún mat á lesskilningi apríl/mai. 
 

<10.röð.   

6.bekkur Stuðnings- 
kennsla 

Fylgjast 
vel með 

Sjá nemendum 
fyrir krefjandi 

verkefnum 

Raddlestrarpróf í október, janúar og 
maí. (sama próf í október og mai til 
samanburðar). 

<140 
atkv./mín. 

140-170 
atkv./mín 

200-250 
atkv./mín. 

Framsagnarpróf að vori.    

Logos lestrargreining.    

Viðmið skólans í raddlestri er 230-
300 atkv./mín. 
Þegar viðmiðunum er náð og góðu 
lestrarlagi eru lögð fyrir 
framsagnarpróf. 

   

7. bekkur Stuðnings- 
kennsla 

Fylgjast 
vel með 

Sjá nemendum 
fyrir krefjandi 

verkefnum 

Raddlestrarpróf í október, janúar og 
maí. (sama próf í október og mai til 
samanburðar). 
Framsagnarpróf 

<140 
atkv./mín. 

140-170 
atkv./mín 

200-250 
atkv./mín. 

Samræmt könnunarpróf í íslensku í 
september. (0-60 normaldreifð 
einkunn). 

<21.röð <23.-39. röð >40.röð 

Samræmt könnunarpróf í stærðfræði 
í september. (0-60 normaldreifð 
einkunn). 

<21.röð <23.-39. röð >40.röð 

Logos lestrargreining. 
 

   

Viðmið skólans í raddlestri er 300-
350 atkv./mín. 
Þegar viðmiðunum er náð og góðu 
lestrarlagi eru lögð fyrir 
framsagnarpróf. 
 

   

8.bekkur Stuðnings- 
kennsla 

Fylgjast 
vel með 

Sjá nemendum 
fyrir krefjandi 

verkefnum 

Raddlestrarpróf lögð fyrir nemendur 
sem eru með einkunn undir 200 
atkv./mín. (einkunn 8,0) í raddlestri. 

   

Lesskilningur. <3 3-5 >6 



Logos lestrargreining.    

Próf í markvissri málörvun að vori.    

9.bekkur Stuðnings- 
kennsla 

Fylgjast 
vel með 

Sjá nemendum 
fyrir krefjandi 

verkefnum 

Raddlestrarpróf lögð fyrir nemendur 
sem eru með einkunn undir 200 
atkv./mín. (einkunn 8,0) í raddlestri. 

   

Lesskilningur. <3 3-5 >6 

Logos skimun – allir nemendur.    

Logos lestrargreining.    

10.bekkur Stuðnings- 
kennsla 

Fylgjast 
vel með 

Sjá nemendum 
Fyrir krefjandi 

verkefnum 

Raddlestrarpróf lögð fyrir nemendur 
sem eru með einkunn undir 200 
atkv./mín. (einkunn 8,0) í raddlestri. 

   

Lesskilningur. <3 3-5 >6 

Samræmt könnunarpróf í íslensku í 
september. (0-60 normaldreifð 
einkunn). 

<21.röð 21.-39. röð >40.röð 

Samræmt könnunarpróf í stærðfræði 
í september. (0-60 normaldreifð 
einkunn). 

<21.röð 21.-39. röð >40.röð 

Samræmt könnunarpróf í ensku í 
september. (0-60 normaldreifð 
einkunn). 

<21.röð 21.-39. röð >40.röð 

Logos lestrargreining.    

Próf í markvissri málörvun að vori.    

 


