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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga áhrif stýrðrar kennslu á frammistöðu nemanda 

með námsörðugleika í lestri. Stýrð kennsla byggir á lögmálum náms og er gott dæmi um 

hagnýtingu þeirra. Þátttakandi var  níu ára stúlka með lestrarörðugleika og langt á eftir 

jafnöldrum sínum í lestri. Breytilegt viðmiðssnið var notað til að kanna áhrif stýrðrar 

kennslu á frammistöðu hennar í lestri. Gagnasöfnun stóð yfir í rúma fjóra mánuði. Alla 

jafna var kennt fjórum sinnum í viku 50-60 mínútur í senn eftir aðferðum stýrðrar 

kennslu. Kennsla fór oftast fram í skóla stúlkunnar í afmörkuðu rými. Staða stúlkunnar í 

lestri var metin með forprófun. Kennsla hófst á nefnun stafa, því næst hljóðun stafa, þá 

lestri tveggja stafa orða og að lokum lestri þriggja stafa orða. Samhliða kennslu var 

umbunakerfi notað sem byggði á táknstyrkjum. Áreiti voru allir bókstafir íslenska 

stafrófsins, 15 tveggja stafa orð og 28 þriggja stafa orð. Þau voru birt þátttakanda og 

hann ýmist beðinn um að nefna staf, hljóða staf eða lesa orð. Tafarlaust var hrósað fyrir 

rétt svör og röng svör leiðrétt. Í upphafi og lok hverrar kennslustundar var stöðupróf. Þá 

voru svör skráð á skráningarblöð og engin endurgjöf gefin. Frammistaða fylgdi ágætlega 

þeim viðmiðum sem sett voru og greinilegar framfarir komu í ljós. Í upphafi rannsóknar 

gat stúlkan ekki nefnt alla stafina en í lok hennar var hún farin að lesa þriggja stafa orð 

með góðum árangri. Niðurstöður benda því til þess að stýrð kennsla beri góðan árangur á 

skömmum tíma í íslenskum aðstæðum. 
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Inngangur 

Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns (Direct Instruction) á færni níu ára stúlku með 

námsörðugleika í lestri 

Lestur er undirstaða alls náms. Hefðbundið nám hefst á lestri og áframhaldandi 

nám byggir á þeirri kunnáttu. Barn sem ekki nær tökum á lestri á ekki einungis í 

erfiðleikum með bóklegt nám heldur verða dagleg verkefni erfiðari viðfangs (Høien og 

Lundberg, 2000; Morris, 2005). Skriflegar leiðbeiningar, götuheiti, dyrabjöllur og aðrar 

upplýsingar sem fela í sér lesefni til upplýsingaöflunar verða hindranir í daglegu lífi. 

Framúrskarandi menntun er réttur hvers barns, þó fá ekki öll börn að njóta hennar 

(Barret o.fl., 1991). Menntun er brýnt málefni og í raun samfélagsmein ef börn fá ekki 

kennslu við hæfi. Á Íslandi er skólaskylda og samkvæmt 3.gr. laga nr. 91/2008 um 

grunnskóla er börnum skylt að ganga í skóla frá aldrinum 6-16 ára. Íslenskt þjóðfélag 

leggur þannig upp úr því að öll börn eigi kost á skólagöngu, með því er þó 

framúrskarandi menntun ekki tryggð (Fredrick og Hummel, 2004). 

Frammistaða íslenskra barna í lestri 

Rannsóknir á lesskilningi íslenskra barna benda til þess að honum fari hrakandi 

(Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013). Þá er hlutfall 

nemenda sem fá sérkennslu í grunnskólum Reykjavíkur hátt sem rennir stoðum undir að 

skoða þurfi almenna kennslu í grunnskólum (Anna Ingeborg Pétursdóttir, Auður 

Hrólfsdóttir og Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 2000; Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2005). 

Samkvæmt könnun á sérkennslu grunnskólanema í Reykjavík voru um 14% 

barna í almennri sérkennslu á árunum 1998 til 1999. Að mati kennara og foreldra hafði 

þriðjungur í raun þörf á sérkennslu. Um 95-99% þeirra sem fengu almenna sérkennslu 

fengu hana í lestri, stafsetningu og stærðfræði. Munur var á hversu hátt hlutfall nemenda 

var í almennri sérkennslu á milli skóla. Sá munur gaf ekki til kynna mismikla þörf fyrir 

http://www.google.is/search?hl=is&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Torleiv+H%C3%B8ien%22
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sérkennslu eftir skólum heldur einungis hlutfall nemenda sem fékk sérkennslu. Ólíkur 

bakgrunnur nemenda gat ekki skýrt hlutfallslegan mun á fjölda nema í sérkennslu milli 

skóla (Anna Ingeborg Pétursdóttir o.fl., 2000). 

Árið 2005 höfðu um 21% grunnskólanema í Reykjavík fengið sérkennslu fyrir 

lok vorannar. Nær allir grunnskólar höfðu sérkennsluver og deildarstjóra yfir sérkennslu. 

Vel flestar sérkennslustundir í lestri fóru fram utan stofu (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 

2005). Ofangreindar niðurstöður benda til þess að fjöldi barna í sérkennslu sé að aukast. 

Fjöldi sérkennslunemenda er ekki einungis að aukast heldur virðist lestrarfærni almennt 

fara hrakandi (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013).  

Niðurstöður PISA rannsóknar (e. Programme for International Student 

Assessment) frá 2012 benda til þess að síðastliðinn áratug hafi lesskilningi íslenskra 

nemenda hrakað. Rannsóknin er alþjóðleg og tekur til aðildaríkja Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar (OECD), auk nokkurra annarra. Tilgangur hennar er að meta 

lesskilning, náttúrufræði- og stærðfræðilæsi nemenda við lok grunnskóla. Með 

hugtakinu læsi er átt við getu til að beita þekkingu og hæfni sinni í fyrrnefndum 

greinum. Ísland mældist undir meðaltali í lesskilningi samanborið við önnur OECD ríki. 

Þá var Ísland í hópi þriggja þátttökuríkja sem fór hvað mest aftur á árunum 2000 til 

2012. Hlutfall þeirra sem standa sig verst er að aukast ásamt því að afburðanemendum 

fer fækkandi hér á landi (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013). Þessar niðurstöður ættu að 

valda áhyggjum þar sem námsvandi getur stuðlað að brottfalli úr námi, agavanda og 

afbrotum (Hinshaw, 1992; Morris, 2005; Rumberger, 2006). 

Samkvæmt Duncan o.fl. (2007) hefur færni í lestri á grunnskólaaldri meira 

forspárgildi um síðari velgengni í námi en hegðunarvandi og félagslegur bakgrunnur. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður PISA rannsóknar frá árinu 2012 sem gefa til kynna 
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að efnahagur og aðstæður íslenskra nemenda skýri ekki lakari árangur í lesskilningi 

(Almar M. Halldórsson o.fl., 2013). Skýringar má þá jafnvel finna í kennsluaðferðum 

íslenskra grunnskóla og ber að taka alvarlega þar sem lestrarfærni fer hrakandi meðal 

íslenskra nemenda.  

Orsakir lestrarörðugleika 

Langvarandi ágreiningur hefur verið uppi um orsakir lestrarörðugleika barna. Þá 

hvort vandinn liggi í námsefninu, hjá kennurum, til að mynda í þjálfun þeirra eða hæfni 

eða hjá barninu, svo sem skortur á hæfni, áhuga eða þroska. Undanfarna áratugi hefur 

megináherslan í Bandaríkjunum verið lögð á að athuga kennsluaðferðir og ágæti þeirra 

(Morris, 2005).  

Með auknum áherslum á vísindalegar athuganir á árangri á 21. öldinni komst 

þróun kennsluaðferða á skrið. Þeim áherslum fylgdu kröfur um aukin gæði 

kennsluaðferða. Þó voru vísindamenn sem tileinkuðu sér aðferðir byggðar á lögmálum 

náms farnir að vinna eftir slíkum kröfum áratugum áður (Moran, 2004). Nám vísar hér 

til þess þegar lífvera tileinkar sér, viðheldur og breytir hegðun sinni í kjölfar reynslu. Öll 

hegðun hefur afleiðingar, þau hegðunarsvör sem verða til jákvæðra afleiðinga eru 

líklegri til þess að vera endurtekin og þar með lærð (Pierce og Cheney, 2008). 

Árangursrík og raunprófuð lestrarkennsla 

Í lok sjöunda áratugar síðustu aldar kom Sigfried Engelmann fram með 

kennsluaðferð sem margsinnis hefur verið sýnt fram á að beri árangur í kennslu (Binder, 

1990; Kozloff, LaNunziata, Cowardin og Bessellieu, 2001). Aðferðin sem ber nafnið 

stýrð kennsla (e. Direct Instruction) byggir á lögmálum náms og er gott dæmi um 

hagnýtingu þeirra.  



8 

 

 

Á meðal þeirra rannsókna sem sýnt hafa fram á árangur stýrðrar kennslu er 

langtímarannsóknin Project follow through sem sett var af stað árið 1967. Gagnasöfnun 

lauk árið 1976 en verkefnið var fjármagnað af ríkisstjórn Bandaríkjanna allt til ársins 

1995. Mikið fjármagn var lagt í rannsóknina sem var yfirgripsmikil og mat áhrif 13 

ólíkra kennsluaðferða í bandarískum skólum. Sú staðreynd að börn af lægri stéttum 

sýndu lakari námsárangur samanborið við börn í efri stéttum var upphaflega kveikjan að 

verkefninu. Markmið verkefnisins var því að jafna námstækifæri barna úr öllum stéttum. 

Upphaflega tóku 3000 börn í 25 ríkjum Bandaríkjanna þátt, ári síðar voru þátttakendur 

190.000 talsins. Stýrð kennsla kom best út í lestri, stærðfræði og hugtakaskilningi 

samanborið við aðrar kennsluaðferðir og samanburði. Fast á hæla hennar fylgdi aðferð 

atferlisgreiningar (e. Behavior analysis model) sem byggði kennslu á táknstyrkjakerfi. Þá 

gátu nemendur skipt út táknstyrkjum fyrir eftirsóknarverða hluti eða athafnir ef 

frammistaða var góð og tók framförum (Watkins, 1997).  

Markmið stýrðrar kennslu er að finna leiðir til að skipuleggja kennsluefni svo 

nám verði skilvirkara. Kenna þarf almenna þætti sem kerfisbundið leggja grunninn að 

áhrifaríkri kennslu. Sem dæmi, er lestrarkennsla skilvirkust þegar stafir eru kenndir fyrst, 

svo hljóð þeirra og því næst orð. Þannig er byggður grunnur sem alhæfist á lestur 

flóknari orða og orðasamsetninga (Slocum, 2004).  

Stýrð kennsla er einföld, skýr og alltaf í ákveðinni röð. Samkvæmt Slocum 

(2004) fer röð kennslunnar eftir þremur grundvallarreglum. Í fyrsta lagi þarf að vera til 

staðar ákveðin grunnfærni til að byggja síðara nám á. Í öðru lagi þarf færni á hverju stigi 

kennslu að vera vel lærð áður en haldið er á næsta stig. Slík færni krefst mikilla æfinga. 

Ef farið er á næsta stig of snemma geta nemendur gert fjölda villna vegna fljótfærni og 

rangra alhæfinga. Í þriðja lagi ætti að aðgreina lík atriði í röð kennslunnar. Það er, lík 
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atriði ekki kennd hvert á eftir öðru. Þetta er gert vegna þess að þegar rétt svörun er styrkt 

geta önnur svipuð svör orðið tíðari, það er alhæfing getur átt sér stað. Þó má deila um 

þriðju regluna því sundurgreining næst þegar lík atriði eru kennd og svörun er styrkt í 

einum aðstæðum en ekki í hinum (Pierce og Cheney, 2008).  

Yfirleitt fer stýrð kennsla fram í stuttum lotum. Í flestum tilvikum er meiri 

stuðningur í upphafi sem smám saman er dregið úr. Skref eru tekin í átt að takmarki þar 

til leikni er náð að fullu. Fyrst sýnir kennarinn rétta svörun, þá leiðir hann nemanda í átt 

að réttri svörun og fær hann að lokum til að gefa rétt svar án aðstoðar. Lykilþátturinn er 

að jákvæðar afleiðingar fylgi tafarlaust réttri svörun og auki þar með líkur á henni. Þá 

þarf leiðrétting á rangri svörun einnig að vera tafarlaus, annars er hætta á að röng svörun 

festist í sessi og geri nemanda erfiðara fyrir. Kennsla er aðlöguð að þörfum nemenda 

með kerfisbundnum árangursprófum samhliða þjálfun. Þar með hámarkast tækifæri 

nemenda til að ná tökum á öllum námsþáttum (Kozloff o.fl., 2001; Maloney, 1998; 

Slocum, 2004).  

Morningside, rannsóknarskóli í Bandaríkjunum, skipuleggur nám út frá 

raunprófuðum aðferðum, þar á meðal stýrðri kennslu. Flestir nemendur skólans standa 

ekki jafnfætis jafnöldrum sínum og hafa ekki náð að fullnýta námshæfileika sína. Ekki 

hafa allir nemendur skólans greinda námsörðugleika eða þroskahamlanir. Frá árinu 1991 

hefur Morningside skólinn með góðum árangri innleitt aðferðir sínar í fjölda skóla og 

stofnana og náð til um 40.000 nemenda í mörgum ríkjum Bandaríkjanna. Aðferðir 

skólans hafa því bæði sýnt árangur í tilraunaumhverfi og almennum skólum (Johnson og 

Street, 2012). 

Yfir fimm ára tímabil var metinn árangur tveggja hópa sem fengu kennslu með 

aðferðum Morningside skólans í afskekktum skóla í Bandaríkjunum. Annar hópurinn 
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taldi nemendur í þriðja til fimmta bekk og hinn fimmta til sjöunda. Báðir hópar sýndu 

markvissa framför í lestri og stærðfræði. Innan tveggja ára höfðu nemendur náð 

landsmeðaltali og vel yfir meðaltal eftir fjögur ár (Johnson og Street, 2012).  

Annar grunnskóli í Bandaríkjunum, Carter-Woodson Elementary School, náði 

einnig undraverðum árangri í samstarfi við Morningside skólann. Í byrjun rannsóknar 

voru allir þátttakendur á eftir jafnöldrum sínum í lestri, það er, undir bekkjarviðmiði (e. 

grade level), en innan sjö mánaða höfðu 27% náð því viðmiði (Johnson og Street, 2012). 

Stýrð kennsla hefur einnig verið árangursrík í lestrarkennslu barna með 

þroskahamlanir, einhverfu og lestrarörðugleika (Flores og Ganz, 2007; Ragnarsdóttir, 

2007). Ennfremur hafa Ragnarsdóttir (2007), Erla Margrét Hermannsdóttir (2009), Ásta 

Harðardóttir (2011) og Thelma Lind Tryggvadóttir (2012) sýnt fram á ágæti hennar í 

íslenskri lestrar- og stærðfræðikennslu. Þá báru Darch, Gersten og Taylor (1987) saman 

árangur stýrðrar kennslu og hefðbundinnar kennslu yfir sjö ára tímabil. Yfir 600 

nemendur voru prófaðir í lestri, stærðfræði, málfræði og stafsetningu. Nemendur sem 

fengu stýrða kennslu stóðu sig betur en samanburður á öllum þáttum.   

Markmið rannsóknarinnar 

Raunprófanir á stýrðri kennslu hafa sýnt fram á góðan árangur í erlendum og 

íslenskum rannsóknum. Árangursrannsóknir duga þó skammt því ekki er nóg að sýna 

fram á gæði kennsluaðferðar ef hún er ekki hagnýtt (Fredrick og Hummel, 2004). Eins 

og áður hefur komið fram virðast kennsluaðferðir á Íslandi ekki skila tilætluðum árangri. 

Markmið eftirfarandi rannsóknar var að athuga áhrif stýrðrar kennslu. Þetta var 

gert með því að kenna stúlku með lestrarörðugleika, sem var langt á eftir jafnöldrum 

sínum í lestri, að lesa með stýrðri kennslu. Rannsóknin er lokaverkefni til  B.Sc gráðu í 

sálfræði og er liður í stærra verkefni í MS ritgerð Hörpu Óskarsdóttur.  
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Aðferð 

Þátttakandi 

Þátttakandi í rannsókninni var níu ára stúlka í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Stúlkan var valin af hentugleika vegna ábendinga frá sálfræðingi á þjónustumiðstöð. 

Hún var með minni lestrarfærni samanborið við jafnaldra sem var eina krafan sem sett 

var fyrir þátttöku í rannsókninni. Stúlkan hafði áður fengið kennslu með aðferðum 

stýrðrar kennslu í fjórar vikur. Í kjölfarið var henni boðið að taka þátt í rannsókninni þar 

sem ljóst var að hún þurfti áframhaldandi kennslu. Stúlkan var í hópi þátttakenda í stærri 

rannsókn. 

Áreiti og mælitæki 

Áreiti voru allir bókstafir íslenska stafrófsins, 15 tveggja stafa orð og 28 þriggja 

stafa orð. Hver stafur og hvert orð var plastað, stafir voru í 72 punkta leturstærð og orð í 

48 punkta, allt lágstafir í Ariel leturgerð. Tveggja og þriggja stafa orðin má sjá í viðauka 

A. 

Þar til gerð skráningarblöð voru notuð til að skrásetja frammistöðu stúlkunnar í 

stöðuprófum í upphafi og lok hverrar kennslustundar (sjá viðauka B). Hljóðupptökutæki 

voru notuð fyrir áreiðanleikamælingar.  

Rannsóknaraðstæður 

Kennsla fór fram á mismunandi stöðum í skóla stúlkunnar, að undanskildum 

fjórum tilvikum þar sem kennt var á heimili hennar. Þar var kennt við eldhúsborð. 

Ekkert var á borðinu fyrir utan þau kennslugögn sem voru í notkun hverju sinni. 

Fjölskyldumeðlimir voru heima en áttu ekki samskipti við stúlkuna meðan á kennslu 

stóð. Slökkt var á raftækjum, svo sem sjónvarpi og útvarpi.  
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Í skóla stúlkunnar fór kennsla fram í sérkennslustofu skólans þegar því var komið 

við. Stofan var um 15-20 fermetrar, þar inni voru fjögur borð með tölvum, stólar, hilla 

með spilum, bókum og skjölum, skápur og motta með tveimur púðum. Kennsla fór fram 

á mottunni sem var í horni stofunnar.  

Í undantekningartilfellum var kennt í öðrum skólastofum. Tvisvar var kennt í 

smíðastofu sem var um 30 fermetrar. Þar fór kennsla fram við hátt borð, ekkert var á 

borðinu fyrir utan þau kennslugögn sem voru í notkun hverju sinni. Í stofunni voru hillur 

með kössum, skápar og smíðabekkir. Þrisvar var kennt í  tónlistarstofu sem var um 30 

fermetrar. Þar inni var skápur, skrifborð með tölvu, borð, stólar og sófi. Kennt var í 

sófanum. Í eitt skipti var kennt á skrifstofu sem var um 5-10 fermetrar. Þar inni var 

skrifborð með tölvu, hringborð, hillur með skjölum og stólar. Kennsla fór fram við 

hringborðið, ekkert var á borðinu fyrir utan þau kennslugögn sem voru í notkun hverju 

sinni.  

Truflun var í lágmarki, þó kom fyrir að kennari gekk inn meðan á kennslu stóð 

en hafði þá engin samskipti við stúlkuna. Rannsakendur töldu þessi atvik ekki hafa orðið 

til truflunar á kennslu. Kennsla hófst í nóvember og lauk í apríl. 

Rannsóknarsnið 

Til að meta áhrif stýrðrar kennslu á lestrarfærni þátttakanda var breytilegt 

viðmiðssnið (e. changing criterion design) notað. Sniðið hefur ýmsa kosti umfram önnur 

algengari snið, til dæmis þarf ekki að afnema inngrip sem er hentugt þegar kenna á 

hegðun sem aflærist ekki. Samkvæmt Hartman og Hall (1976) hentar sniðið vel þegar 

breyting á markhegðun verður í þrepum líkt og á við hér. 

Þegar breytilegt viðmiðssnið er notað þarf að mæla grunnskeið ákveðinnar 

markhegðunar áður en inngrip er innleitt. Við upphaf inngrips eru kröfur um 
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hegðunarbreytingu settar upp og eru þær kröfur litlar, það er, sett er viðmið um hvernig 

breytingin á hegðun eigi að vera. Þegar hegðun hefur náð settu viðmiði nokkrum sinnum 

er nýtt viðmið sett og inngripið á að leiða til þess að hegðun nái nýju viðmiði. 

Mælt er hvort breyting á fylgibreytu fylgi settu viðmiði í hvert skipti sem nýtt 

viðmið er sett. Þar með virkar hvert stig sem grunnskeið fyrir næsta stig sem fylgir á 

eftir. Þegar breyting markhegðunar fylgir endurtekið breyttum viðmiðum eru áhrif 

inngrips endurtekin og þannig er tilraunastjórn metin (Hartman og Hall, 1976). 

Í samræmi við breytilegt viðmiðssnið var nýtt viðmið sett þegar markhegðun var 

talin stöðug við eða hærri en viðmið hverju sinni. Viðmið voru valin út frá getu á næsta 

viðmiði á undan. Áður en farið var á næsta stig kennslu, var alltaf krafist 100% færni 

þrisvar til fjórum sinnum í röð í viðmiðinu sem var í gildi þá. 

Frumbreytan var stýrð kennsla. Hún fól í sér kennslu í nefnun stafa, hljóðun stafa 

og lestri tveggja og þriggja stafa orða (sjá fyrirmæli og lýsingu á kennsluaðferðum í 

viðaukum C og D). Táknstyrkjakerfi var  notað samhliða kennslu þar sem styrkjar voru 

veittir í lok hverrar kennslustundar og möguleiki á umbun í annarri hverri kennslustund 

(sjá viðauka E). Hver kennslustund var 50-60 mínútur og oftast kennt fjórum sinnum í 

viku. Við kennslu sat rannsakandi á móti stúlkunni. Stúlkan var ein með rannsakanda 

fyrir utan þau skipti sem áreiðanleikamælingar fóru fram með beinu áhorfi. 

Fylgibreytan var frammistaða og tók eftirfarandi gildi: nefnun stafa, hljóðun 

stafa, lestur tveggja stafa orða og lestur þriggja stafa orða. Frammistaða var metin með 

stöðuprófi í upphafi og lok hvers tíma. Þegar þátttakandi gaf rétt svar hratt og örugglega 

var það skráð með því að merkja X á viðeigandi stað á skráningarblaði, það er, við þann 

staf/það orð sem spurt var um hverju sinni. Rangt svar var skráð með því að merkja O á 

viðeigandi stað á skráningarblað þegar þátttakandi gaf rangt eða ekkert svar. 
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Framkvæmd 

Þátttakandi var í hópi þátttakenda í stærri rannsókn og var valinn af hentugleika 

vegna ábendinga frá sálfræðingi á þjónustumiðstöð. Eina krafan fyrir þátttöku var minni 

lestrarfærni samanborið við væntingar um frammistöðu jafnaldra. Aðferðir stýrðrar 

kennslu voru kynntar á fundi með foreldrum þátttakanda og útskýrt hvað fælist í 

þátttöku. Foreldrar og þátttakandi skrifuðu undir upplýst samþykki (sjá viðauka F).  

Fyrsta skrefið var að meta lestrarfærni þátttakanda. Þetta var gert með forprófun. 

Þá var kunnátta hans í að nefna bókstafi metin með stöðuprófi. Í stöðuprófi í nefnun 

bókstafa var hver stafur íslenska stafrófsins sýndur þátttakanda, einn í einu, hver á eftir 

öðrum, í handahófskenndri röð. Þegar hver stafur var sýndur gaf rannsakandi fyrimæli í 

formi spurningarinnar: „hvað heitir þessi stafur?“ Þá átti þátttakandi að nefna þann staf 

sem sýndur var hverju sinni. Eftir að rétt, rangt eða ekkert svar var gefið var stafurinn 

lagður niður á gólf eða borð eftir aðstæðum. Hann var látinn snúa niður, réttir stafir í 

einn bunka og rangir í annan. Ekki var veitt endurgjöf, það er, gefið til kynna hvort svar 

væri rétt eða rangt. Þá var skilrúm notað svo þátttakandi gæti ekki séð hvar stafirnir voru 

lagðir niður. Eftir hentugleika var ýmist notuð taska, bók eða mappa í þeim tilgangi. Rétt 

og röng svör voru skráð (sjá viðauka B). Þar sem þátttakandi gat ekki nefnt alla bókstafi 

í forprófun var ekki nauðsyn að forprófa flóknari færni. Því hófust grunnskeiðsmælingar 

á fyrsta stigi, það er, nefnun bókstafa.  

Næsta skref var að mæla grunnskeið. Grunnskeiðsmælingar náðu yfir þriggja 

daga tímabil og voru lögð fyrir tvö stöðupróf í nefnun stafa í hvert skipti sem unnið var 

með þátttakanda. Tíminn á milli prófa var nýttur til að kynnast þátttakanda, meðal 

annars með því að spila. Í lok hverrar kennslustundar var umbun gefin fyrir þátttöku í 

formi sælgætis, til dæmis pez eða sleikibrjóstsykur. 
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Eftir grunnskeiðsmælingar hófst kennsla á nefnun stafa og umbunakerfi samhliða 

henni. Þá var tími milli stöðuprófa nýttur í kennslu í nefnun stafa með aðferðum stýrðrar 

kennslu. Hlé voru gerð á kennslu með reglulegu millibili. Þá var oftast spilaður 

veiðimann, stundum spilagaldrar, hús byggð úr spilum, spjallað og annað sem 

þátttakandanum þótti eftirsóknarvert. Hver kennslustund fór fram með eftirfarandi hætti: 

stöðupróf í upphafi tímans, 15 mínútna stafaþjálfun, fimm mínútna hlé, tíu mínútna 

stafaleit, fimm mínútna hlé, tíu mínútna stafaþjálfun og að lokum stöðupróf. Fyrirmæli 

og nánari lýsingar á kennsluaðferðum í nefnun stafa má sjá í viðauka C. Í lok tímans 

fékk þátttakandi endurgjöf á frammistöðu í formi táknstyrkja. Hann átti möguleika á að 

fá fjóra táknstyrkja í hverri kennslustund. Hægt var að skipta átta táknstyrkjum fyrir 

umbun í formi sælgætis eða leikfanga. Þátttakandi gat mest fengið umbun í lok annars 

hvers tíma (sjá viðauka E).  

Þegar færni í nefnun stafa var metin stöðug, það er, þegar þátttakandi gat nefnt 

alla stafina rétt í fjórum stöðuprófum í röð, tók við kennsla í hljóðun stafa. Kennsla fór 

þá fram með sama hætti og áður (sjá í viðauka C). Þegar þátttakandi gat hljóðað alla 

stafina rétt í þremur stöðuprófum í röð þótti færni í hljóðun orðin stöðug.   

Við tók kennsla í tveggja stafa orðum og enn með sama hætti og áður. Þá var 

stöðupróf í upphafi tímans, 15 mínútna orðaþjálfun, fimm mínútna hlé, tíu mínútna 

orðaleit, fimm mínútna hlé, tíu mínútna orðaþjálfun og að lokum stöðupróf. Fyrirmæli 

og nánari lýsingar á kennsluaðferðum í lestri tveggja stafa orða má sjá í viðauka D. 

Þegar leið á kennslu var orðaleit tekin út og áhersla lögð á orðaþjálfun. Þegar þátttakandi 

gat lesið öll orðin rétt í þremur stöðuprófum í röð var farið yfir í þriggja stafa orð.  

Í fyrstu átti kennsla í þriggja stafa orðum að fara fram með sama hætti og áður. 

Þátttakandinn átti í miklum erfiðleikum með að lesa orðin og var þá ákveðið að stytta 
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vinnulotur og auka á hvatningu. Byrjað var á stöðuprófi í upphafi tímans, síðan ein 

umferð í orðaþjálfun og spilað fram að stöðuprófi í lok tímans. Vinnulotur voru síðan 

lengdar smátt og smátt. Næsta dag var tekið stöðupróf í upphafi tímans, þrjár umferðir í 

orðaþjálfun og spilað fram að stöðuprófi í lok tímans. Þriðja daginn var stöðupróf lagt 

fyrir, þrjár umferðir í orðaþjálfun, spilað, orðaleit og próf í lok tímans. Til að auka á 

hvatningu var nýtt umbunakerfi innleitt (sjá viðauka E). Fyrirmæli og nánari lýsingar á 

kennsluaðferðum í lestri þriggja stafa orða má sjá í viðauka D. 

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki var metinn í 30% mælingaskipta. Í 55% áreiðanleikamælinga kom 

áreiðanleikamaður í kennslustund og skráði samhliða rannsakanda, þá var gætt að því að 

skráningar væru ekki sjáanlegar hinum skráningaraðila. Í 45% áreiðanleikamælinga var 

kennsla hljóðrituð og áreiðanleiki metinn eftir á. Reikniformúla fyrir áreiðanleika var 

(fjöldi eins skráðra svara/heildarfjöldi skráðra svara)X100 = áreiðanleiki. Fullkomið 

samræmi var á milli rannsakanda og áreiðanleikamanns að undanskildu einu tilviki þar 

sem mældist 96% áreiðanleiki. Heildaráreiðanleiki var 99,89%. 
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Niðurstöður 

Í forprófun sem samanstóð af tveimur stöðuprófum í nefnun stafa gat þátttakandi 

nefnt að meðaltali 81% þeirra stafa sem lagðir voru fyrir.  

 Mynd 1 sýnir áhrif stýrðar kennslu á hlutfall réttra svara eftir stöðuprófum á 

hverju stigi rannsóknarinnar. Lok grunnskeiðs afmarkast af samfelldri lóðréttri línu. 

Lóðréttar brotalínur afmarka hvert kennslustig, það er, nefnun stafa, hljóðun stafa og 

lestur tveggja og þriggja stafa orða. Viðmið hvers stigs eru merkt inn á ritið með 

láréttum línum. Hver punktur á ritinu táknar hlutfall réttra svara á einu stöðuprófi en tvö 

stöðupróf voru lögð fyrir í hverri kennslustund. 

Á grunnskeiði voru lögð fyrir sex stöðupróf  í nefnun stafa. Þá gat þátttakandi að 

meðaltali nefnt 85% stafa rétt. Þar var ekkert viðmið. Frammistaða varð betri eftir að 

kennsla hófst og gat þátttakandi þá nefnt að meðaltali 96% stafa.   

Eins og sjá má á mynd 1 var viðmið í nefnun stafa alltaf 100%. Þá þurfti 

frammistaða að vera 100% í fjórum stöðuprófum í röð til að kennsla færi á næsta stig, 

það er, hljóðun stafa. Frammistaða var nokkuð sveiflukennd og sveiflaðist í kringum 

viðmið þar til takmarki var náð. Á milli tíunda og ellefta stöðuprófs má sjá hlé merkt á 

x-ás sem varð vegna jólafrís. Þá liðu fleiri en sjö dagar milli mælinga. 
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Mynd 1. Breytilegt viðmiðssnið sem sýnir áhrif stýrðrar kennslu á hlutfall réttra svara 

eftir stöðuprófum á hverju stigi, það er, grunnskeiði, nefnun stafa, hljóðun stafa og  

tveggja og þriggja stafa orðum. Hver gagnapunktur sýnir frammistöðu á einu stöðuprófi. 

Í upphafi hljóðunar stafa var viðmið 95% frammistaða tvisvar í röð. Þegar því 

var náð fór viðmið í 100% frammistöðu þrisvar í röð. Eins og sést á mynd 1 fylgdi 

frammistaða viðmiðum og jókst þegar viðmið hækkaði í 100%.   

Í upphafi kennslu tveggja stafa orða var viðmið 90% frammistaða tvisvar í röð og 

100% þrisvar í röð eftir að því var náð. Þá má sjá á mynd 1 að frammistaða fylgir 

viðmiði að nokkru leiti að undanskildum þremur tilvikum eftir að viðmið hækkaði í 

100%. 
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Kennsla þriggja stafa orða hófst með viðmiði um 65% frammistöðu tvisvar í röð. 

Þá má sjá að frammistaða lækkaði umtalsvert frá því í tveggja stafa orðum. Hér er ekki 

hægt að sjá að frammistaða fylgi viðmiði og virðist því sem aðrar breytur hafi áhrif. 

Þegar 65% frammistöðu var náð tvisvar í röð hækkaði viðmiðið í 90% frammistöðu 

þrisvar í röð. Þar virðist frammistaða fylgja viðmiði betur. Í kjölfarið hækkaði viðmið í 

100% og frammistaða samhliða því, að undanskildu einu skipti þar sem frammistaða fór 

undir fyrra viðmið. Ein mæling á þessu kennslustigi var ekki tekin með í niðurstöður þar 

sem truflun varð í miðju stöðuprófi sem hafði áhrif á frammistöðu og umbun. Hún leiddi 

til þess að mælingin þótti ekki lýsandi fyrir getu þátttakanda og þar með ómarktæk. 
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Umræða 

Markmið rannsóknar var að athuga áhrif stýrðrar kennslu á frammistöðu níu ára 

stúlku með lestrarörðugleika. Það tók stúlkuna nokkuð langan tíma að ná fyrsta 

markmiði þar sem hún ruglaði saman líkum stöfum. Í upphafi kennslu var farið eftir 

grundvallarreglum stýrðrar kennslu og líkir stafir ekki kenndir saman. Þar sem stúlkan 

ruglaði endurtekið saman líkum stöfum þrátt fyrir aðgreiningu þeirra í kennslu var 

ákveðið að kenna líka stafi saman. Það var gert til að auka líkur á sundurgreiningu og 

skilaði tilætluðum árangri að lokum. Mögulega höfðu skipti á rannsakanda áður en 

nefnun stafa var lærð áhrif á hversu langan tíma sundurgreining tók. Nýr rannsakandi tók 

við kennslu þegar 31 umferð var búin og nefnun stafa nánast lærð. Mögulega hefði verið 

betra að sami aðili hefði séð um kennslu í nefnun stafa sem jafnvel hefði stytt þann 

námstíma. Þá varð vikuhlé á mælingum í nefnun stafa vegna jólafrís. Mikil framför varð 

hjá stúlkunni eftir að unnið hafði verið með henni aðeins einu sinni eftir hlé. Stúlkan  

gerði þónokkrar villur í fyrsta stöðuprófi eftir hlé en eftir einungis eina kennslustund  

með aðferðum stýrðrar kennslu náðist fullkominn árangur. Líklega hafði stýrða kennslan 

þar áhrif. 

Kennsla á næsta stigi, hljóðun stafa, gekk mun betur og stúlkan var fljót að ná 

færni í henni. Þá var skýrt að árangurinn kom til vegna stýrðrar kennslu. Þar sem stúlkan 

hafði lært að nefna alla stafina má ætla að sú kunnátta hafi einnig hjálpað við að ná fullri 

færni í hljóðun á skemmri tíma. Það samræmist Slocum (2004), að góður grunnur 

almennra þátta stuðli að áhrifaríkri kennslu. 

 Í byrjun kennslu tveggja stafa orða féll frammistaða í fyrstu en fljótlega náðist 

tilætlaður árangur. Það er, frammistaða færðist nær viðmiði. Á kennslustigi tveggja stafa 

orða má ætla að aðrir þættir en stýrða kennslan hafi haft einhver áhrif. Það sést 
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bersýnilega á mynd 1 þar sem áberandi fall verður á frammistöðu um miðbik 

kennslustigs sem samræmdist ekki þáverandi viðmiði. Á þeim tímapunkti skynjaði 

rannsakandi áhugaleysi hjá stúlkunni. Brugðist var við því áhugaleysi með auknu hrósi 

og hvatningu fyrir vel unnin störf sem skilaði sér í betri frammistöðu. 

 Þegar farið var yfir í kennslu þriggja stafa orða varð nokkuð fall í frammistöðu 

eins og búist var við. Fallið var þó heldur mikið og samræmdist viðmiðum kennslunnar 

ekki nógu vel. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því. Mögulega var farið of geyst í nýtt 

námsefni en líkt og Slocum (2004) hefur bent á getur það aukið líkur á villum. 

Nauðsynlegt er að grunnur sé vel lærður áður en haldið er á næsta stig kennslu. Einnig 

virtist umbun ekki nægilega eftirsóknarverð miðað við auknar kröfur. Nýju umbunakerfi 

var því komið á (sjá viðauka E), frammistaða batnaði og fylgdi betur viðmiðum. Þar með 

komu áhrif stýrðrar kennslu betur í ljós. Þó féll frammistaða á síðari hluta stigsins en þá 

hafði liðið lengri tími á milli mælinga og frammistaða ekki orðin stöðug áður en hún féll. 

Einnig var nýr rannsakandi að taka við kennslunni á þeim tímapunkti og hefur það 

mögulega haft áhrif. 

Eins og komið hefur fram er hugsanlega betra að einn aðili sjái um kennslu á 

hverju stigi. Það er, nýr rannsakandi taki við þegar kennsla á nýju efni hefst og 

frammistaða fyrra stigs er stöðug. Niðurstöðurnar benda þó til þess að stýrð kennsla beri 

árangur óháð aðstæðum þar sem frammistaða aðlagast breytingum. Þetta er skýrt þar 

sem heilt á litið stigmagnast árangur þrátt fyrir breyttar aðstæður svo sem nýja kennara 

eða námsumhverfi, það er, þegar skipt var um rannsakanda eða skólastofu í kennslu. 

Niðurstöður benda til þess að stýrð kennsla hafi stuðlað að námi hjá stúlkunni. 

Það er í samræmi við niðurstöður Ragnarsdóttur (2007) sem beitti aðferðum stýrðrar 

kennslu í lestrarkennslu með góðum árangri sem og fjölda rannsókna sálfræðinema sem 
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unnar hafa verið sem lokaverkefni undir handleiðslu Zuilmu Gabríelu Sigurðardóttur á 

undanförnum árum (Ásta Harðardóttir, 2011; Erla Margrét Hermannsdóttir, 2009; 

Thelma Lind Tryggvadóttir, 2012). Heilt á litið gekk kennsla vel og mikil framför varð í 

lestrargetu stúlkunnar. Hún gat ekki nefnt alla stafina þegar hún hóf þátttöku en var farin 

að lesa þriggja stafa orð rúmum fjórum mánuðum síðar. Samanborið við lestrarfærni í 

upphafi rannsóknar, þegar stúlkan hafði gengið í almennan grunnskóla í rúm þrjú ár, 

varð lestrarfærni meiri með aðferðum stýrðrar kennslu á skömmum tíma. Árangurinn er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Darch o.fl. (1987) sem sýndu fram á yfirburði 

stýrðrar kennslu samanborið við almenna kennslu. 

Eins og komið hefur fram virðist sem almenn lestrarkennsla í grunnskólum á 

Íslandi sé ekki eins og best verður á kosið. Fjöldi nemenda í sérkennslu er að aukast og 

almennri námsgetu að hraka. Slíkar breytingar hafa í för með sér aukinn kostnað sem 

bitnar á samfélaginu. Kostnaður getur meðal annars falist í fjölgun kennara, 

sérkennsluvera og til lengri tíma litið aukinni félagslegri þjónustu. Hrakandi lestrarfærni 

eykur kostnað innan skólakerfisins en eins og áður hefur komið fram getur alvarleg 

þróun námsvanda til að mynda haft í för með sér brotfall úr námi og aukin afbrot. Slík 

þróun er ekki einungis kostnaðarsöm heldur byrði á samfélagið í heild.  

Þar sem félagslegur bakgrunnur getur ekki skýrt hrakandi námsframvindu má 

ætla að kennsluaðferðum sé ábótavant (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013). Samkvæmt 

Morris (2005) getur námsvandi haft í för með sér lakari lífsskilyrði og því er mikilvægt 

fyrir samfélagið í heild að árangursríkum kennsluaðferðum sé beitt. Árangursríkar 

kennsluaðferðir skila því ekki einungis betri námsmönnum heldur einnig betra 

samfélagi. Það ætti því að vera sameiginlegt markmið allra að nota aðferðir sem virka. 
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Eins og áður hefur komið fram hefur stýrð kennsla endurtekið sýnt góðan 

árangur á Íslandi með börnum sem hafa dregist aftur úr í lestri eða stærðfræði (Ásta 

Harðardóttir, 2011; Erla Margrét Hermannsdóttir, 2009; Ragnarsdóttir, 2007; Thelma 

Lind Tryggvadóttir, 2012). Þessi rannsókn er þar engin undantekning. Því ætti að vera 

ljóst að stýrð kennsla er árangursrík kennsluaðferð. 

Gaman er að segja frá því að kennslu þátttakanda er ekki lokið, hún heldur áfram 

að fá kennslu í lestri með aðferðum stýrðrar kennslu. Áhugavert væri að fylgjast með 

áframhaldandi framförum hennar í lestri. Einnig væri gaman að sjá hvort stýrð kennsla 

skili henni færni á við jafnaldra sína að lokum. 
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Viðauki A 

Tveggja stafa orð:   

að, af, ég, en, er, fá, nú, of, og, um, úr, út, þá, þó, þú. 

 

Þriggja stafa orð:  

eða, eru, fór, frá, hér, hjá, hún, inn, kom, með, mér, mig, oft, sem, sér, sig, svo, til, upp, 

var, vel, við, það, þær, þar, þau, þér, því. 
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Viðauki B 

Skráningarblöð 

Rétt svör eru skráð með X og röng svör með O. 

Nefnun / Hljóðun Bókstafa: Prófun í Upphafi (U) og Lok (L) tíma 

 

 

 Dags:     

Bókstafur: U L U L U L U L 

a 

        á 

        b 

        d 

        ð 

        e 

        é 

        f 

        g 

        h 

        i 

        í 

        j 

        k 

        l 

        m 

        n 

        o 

        ó 

        p 

        r 

        s 

        t 

        u 

        ú 

        v 

        x 

        y 

        ý 

        þ 

        æ 

        ö 

        Fjöldi rétt: 

        Fjöldi rangt: 

        Hlutfall: 

        Markmið: 
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Orðalestur, 2 stafa orð - Prófun í Upphafi og Lok tíma 

 

 

   
Dags:        

  U L U L U L U L U L 

að 

      
        

af 

      
        

ég 

      
        

en 

      
        

er 

      
        

fá 

      
        

nú 

      
        

of 

      
        

og 

      
        

um 

      
        

úr 

      
        

út 

      
        

þá 

      
        

þó 

      
        

þú 

      
        

Fjöldi rétt: 

      
        

Fjöldi rangt: 

      
        

Hlutfall: 

      
        

Markmið: 
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Orðalestur, 3 stafa orð - Prófun í Upphafi og Lok tíma 

 

 

   Dags:        

  U L U L U L U L U L 

eða 

      
        

eru 

      
        

fór 

      
        

frá 

      
        

hér 

      
        

hjá 

      
        

hún 

      
        

inn 

      
        

kom 

      
        

með 

      
        

mér 

      
        

mig 

      
        

oft 

      
        

sem 

      
        

sér 

      
        

sig 

      
        

svo 

      
        

til 

      
        

upp 

      
        

var 

      
        

vel 

      
        

við 

      
        

það 

      
        

þær 

      
        

þar 

      
        

þau 

      
        

þér 

      
        

því 

      
        

Fjöldi rétt: 

      
        

Fjöldi rangt: 

      
        

Hlutfall: 

      
        

Markmið:     
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Viðauki C 

Fyrirmæli og kennsluaðferðir – nefnun/hljóðun stafa 

Próf 

Hver stafur íslenska stafrófsins sýndur þátttakanda, einn í einu, hver á eftir öðrum í 

handahófskenndri röð. Þegar hver stafur er sýndur á þátttakandi að nefna/hljóða hann. 

Fyrirmælin eru: ,,hvað heitir/segir þessi stafur?“ Fyrirmælin eru einungis gefin í upphafi 

prófs. Eftir að rétt, rangt eða ekkert svar er gefið er stafurinn lagður niður á gólf eða borð 

eftir aðstæðum. Hann látinn snúa niður, réttir stafir í einn bunka og rangir í annan. Engin 

endurgjöf gefin, það er gefið til kynna hvort svar sé rétt eða rangt. Rétt og röng svör eru 

skráð. 

 

Stafaþjálfun  

Nokkrir stafir valdir, sumir sem þátttakandi kann og aðrir sem hann á erfitt með að 

nefna. Hver stafur sýndur þátttakanda. Fyrirmælin eru: ,,hvað heitir/segir þessi stafur?“ 

Spurt er oft í röð um stafi sem hann nefnir/hljóðar rangt í prófi. Tafarlaus endurgjöf 

gefin, það er hrósað fyrir rétt svör en röng svör leiðrétt. Svörun leiðrétt með því að 1) 

sýna rétta svörun, nefna/hljóða staf, 2) leiða þátttakanda að réttri svörun og þar af 

leiðandi fá hann til að gefa rétt svar án aðstoðar. 

 

Stafaleit 

Nokkrir stafir lagðir fyrir framan þátttakanda, sumir sem hann kann og aðrir sem hann á 

erfitt með að nefna/hljóða. Letrið snýr upp og að þátttakanda. Fyrirmælin eru: ,,finndu -

stafaheiti/stafahljóð-“. Til dæmis ,,finndu A“ eða ,,finndu Aaaa“. Þá á þátttakandinn að 

taka stafinn upp, snúa honum að rannsakanda, nefna/hljóða stafinn og leggja hann aftur 

niður. Tafarlaus endurgjöf gefin, það er hrósað fyrir rétt svör en röng svör leiðrétt. 

Svörun leiðrétt með því að 1) sýna rétta svörun, taka upp réttan staf og nefna/hljóða 

hann, 2) leiða þátttakanda að réttri svörun og  þar með fá hann til að gefa rétt svar án 

aðstoðar.    
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Viðauki D 

Fyrirmæli og kennsluaðferðir – tveggja og þriggja stafa orð 

 

Próf 

Hvert orð er sýnt þátttakanda, eitt í einu, hvert á eftir öðru í handahófskenndri röð. Þegar 

hvert orð er sýnt á þátttakandi að lesa það. Fyrirmælin eru: ,,lestu orðið“. Fyrirmælin eru 

einungis gefin í upphafi prófs. Eftir að rétt, rangt eða ekkert svar er gefið er orðið lagt 

niður á gólf eða borð eftir aðstæðum. Það látið snúa niður, rétt orð í einn bunka og röng í 

annan. Engin endurgjöf gefin, það er gefið til kynna hvort svar sé rétt eða rangt. Rétt og 

röng svör eru skráð. 

 

Orðaþjálfun  

Nokkur orð valin, sum sem þátttakandi kann og önnur sem hann á erfitt með að lesa. 

Hvert orð sýnt þátttakanda. Fyrirmælin eru: ,,lestu orðið“. Spurt er endurtekið um orð 

sem hann les rangt í prófi, miðað er við þrjár til fjórar umferðir í þjálfun. Tafarlaus 

endurgjöf gefin, það er hrósað fyrir rétt svör en röng svör leiðrétt. Svörun leiðrétt með 

því að 1) sýna rétta svörun, lesa orðið, 2) leiða þátttakanda að réttri svörun og þar af 

leiðandi fá hann til að gefa rétt svar án aðstoðar.    

 

Orðaleit 

Nokkur orð lögð fyrir framan þátttakanda, sum sem hann kann og önnur sem hann á 

erfitt með að lesa. Letrið snýr upp og að þátttakanda. Fyrirmælin eru: ,,finndu -orð-“. Til 

dæmis ,,finndu Fá“. Þá á þátttakandinn að taka orðið upp, snúa því að rannsakanda, lesa 

orðið og leggja það aftur niður. Tafarlaus endurgjöf gefin, það er hrósað fyrir rétt svör en 

röng svör leiðrétt. Svörun leiðrétt með því að 1) sýna rétta svörun, taka upp rétt orð og 

lesa það, 2) leiða þátttakanda að réttri svörun og  þar með fá hann til að gefa rétt svar án 

aðstoðar.    
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Viðauki E 

Umbunakerfi: 

Broskall er veittur fyrir hvern þátt frammistöðu í kennslustund. Umbun er veitt eftir átta 

broskalla, mest eftir annan hvern tíma. Ef frammistaða er metin óviðunandi er ekkert 

tákn gefið.  

 

Skráningablað: 

 
Glöð og dugleg að vinna 

 
Leggur sig fram við að 

nefna stafina 

 
Leggur sig fram við að 

horfa á stafina 

 
Fljót að byrja að vinna 

eftir pásu 

    

   Verðlaun  
 

    

   Verðlaun  

    

   Verðlaun  

    

   Verðlaun  

    

   Verðlaun  

 

 

Nýtt umbunakerfi: 

Til að auka á hvatningu er gefin stjarna eftir góða frammistöðu í kennslustund. Þá 

stjörnu fær þátttakandi að föndra og taka með heim. Foreldrar veita þá umbun heima 

fyrir, til að mynda leyfa þátttakanda að ráða hvað sé í matinn. 
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Viðauki F 

Upplýst samþykki 

 
Ég, - nafn barns - samþykki hér með að taka þátt í rannsókn Hörpu Óskarsdóttur M.S. 

nema í sálfræði við Háskóla Íslands. Harpa hefur útskýrt fyrir mér hvað þátttaka í 

rannsókninni felur í sér, t.d. að mæta 4 sinnum í viku í ca. klukkustund á þann stað sem 

við komum okkur saman um að vinna á. Námsmaður sem vinnur að BS lokaverkefni 

mun vinna með mér undir stjórn Hörpu og leiðbeinanda hennar. Nokkrir námsmenn 

sem vinna að lokaverkefni sínu munu vinna með mér en sá sami í nokkrar vikur áður 

en nýr tekur við. Ætlunin er að vinna með mér fram til loka maí 2014 ef þess þarf. 

 

Ég ætla að mæta í kennslustundir í lestri og gera mitt besta. 

 

 

 

 

 

 

 

       

Staður og dagsetning 

 

 

 

              

Nafn       kennitala 
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Ég undirrituð/aður samþykki hér með að - nafn barns - taki þátt í rannsókn Hörpu 

Óskarsdóttur M.S. nema í sálfræði við Háskóla Íslands.  Leiðbeinandi hennar og 

ábyrgðarmaður verkefnisins er Dr. Z. Gabríela Sigurðardóttir (zuilma@hi.is), dósent í 

sálfræði við HÍ.  Rannsóknin felst í því að unnið verður með lestur  með aðferðum 

Stýrðrar Kennslu og Fimiþjálfunar frá nóvember 2013 eins lengi og þörf er talin á, þó 

ekki lengur en til 30. maí 2014.  

Ég heimila að Harpa og BS nemar í sálfræði skrái og safni gögnum um frammistöðu - 

nafn barns - í lestri og skilst að barnið mitt á að mæta 4 virka daga og vinna með 

námsmanni í grunnnámi í sálfræði í ca. klukkustund á dag á þeim stað sem við komum 

okkur saman um að unnið verði á. Ég skuldbind mig til að sjá til þess að barnið mæti 

daglega til að vinna í rannsókninni og láta vita ef barnið getur ekki mætt af einhverri 

ástæðu. Ég leyfi að gögn sem safnast um frammistöðu barnsins komi fram í 

lokaverkefni við Háskóla Íslands, í grein til birtingar í fagtímariti og á ráðstefnum 

fagmanna en gögnin verða pópersónugreinanleg og órekjanleg til mín eða barnsins. 

Aðeins þeir sem koma að rannsókninni munu hafa aðgang að gögnunum og þau munu 

ekki vera notuð í öðrum tilgangi en hér stendur nema með mínu samþykki.  Engum 

persónugögnum verður safnað öðrum en upplýsingum um námssögu og  

námsframmistöðu í tiltekinni námsgrein. Farið verður með allar upplýsingar sem 

trúnaðarmál og samkvæmt lögum um meðferð persónuupplýsinga.  

Ég get haft samband við Hörpu (harpaos@gmail.com; sími 869-0906) eða leiðbeinanda 

hennar í netfangið zuilma@hi.is hvenær sem er ef mig vantar frekari upplýsingar um 

rannsóknina eða þátttöku mína í henni.  Ég hef rétt á að hætta þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem er án þess að það hafi neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir mig eða 

barnið mitt. 

 

       

Staður og dagsetning 

 

              

Nafn       kennitala 

mailto:zuilma@hi.is
mailto:hao2@hi.is
mailto:zuilma@hi.is
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