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Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed. gráðu í grunnskólakennara-

fræðum (Menntun ungra barna í leik- og grunnskóla) við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands vorið 2014. Ritgerðin er eigindleg rannsókn sem byggir á 

hálfstöðluðum viðtölum og fjallar um upplifun leikskólastarfsmanna á 

notkun K-PALS aðferða til að þjálfa byrjandi lestrarfærni fimm og sex ára 

leikskólabarna.  

Misjafnar skoðanir eru um hvort lestrarkennsla eigi heima í leikskólum. 

Ég er farin að hallast að því, eftir tíu ára starfsreynslu á leikskóla og tveggja 

ára kennslu 1. bekkjar, að síðasta ár barna á leikskóla sé kjörið tímabil til að 

efla byrjandi lestrarfærni þeirra. Börn á þessum aldri eru flest svo opin og 

tilbúin í krefjandi verkefni og mörg farin að þróa með sér lestrarfærni. Þau 

sem ekki eru komin á þetta stig eru þau sem hagnast hvað mest á því að fá 

beina og markvissa kennslu eins og K-PALS felur í sér. Í ljósi þess að börn fá 

ekki öll viðeigandi örvun til lestrar heima hjá sér er mikilvægt að þau fái 

þessa örvun á leikskóla með fjölbreyttu lestrar- og ritmálsumhverfi. Þannig 

væri hægt að jafna stöðu barna og minnka bil lestrargetu þeirra við upphaf 

skólagöngunnar. K-PALS er viðbót við það lestrarumhverfi sem fyrir er í 

leikskólum og er ætlað að efla hljóðkerfisvitund og byrjandi lestrarfærni 

barna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að þeim leikskólastarfs-

mönnum sem rætt var við þykir K-PALS aðferðirnar árangursríkar til 

þjálfunar byrjandi lestrarfærni og að börnin verði glöð og stolt þegar þau 

uppgötva þá færni að geta lesið. Eftir þessa rannsóknarvinnu hallast ég enn 

frekar að því að efla skuli hljóðkerfisvitund barna á leikskóla. 

Leiðbeinandi minn við verkefnið var dr. Anna-Lind Pétursdóttir, dósent 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og þakka ég henni innilega fyrir alla 

þá aðstoð og leiðsögn sem hún hefur veitt mér. Þóra Sæunn Úlfsdóttir var 

sérfræðingurinn sem fór yfir verkefnið og fær hún einnig þakkir fyrir hennar 

aðkomu að verkefninu. Rannsóknin var unnin samhliða rannsókn Kristínar 

Svanhildar Ólafsdóttur á áhrifum K-PALS á byrjandi lestrarfærni fimm og sex 

ára leikskólabarna og vil ég þakka henni fyrir samstarfið. Einnig vil ég koma 

á framfæri þakklæti mínu til allra þeirra sem tóku þátt í rannsókninni og 

voru tilbúnir að veita mér viðtal. Án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að 

veruleika.  
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Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir þolinmæði, 

hvatningu og aðstoð á öllum stigum rannsóknarinnar. Móður og tengda-

móður þakka ég fyrir allar þær óeigingjörnu stundir sem þær eyddu með 

sonum mínum þegar ég var upptekin við námið og fyrir að vera alltaf 

tilbúnar að gæta þeirra fyrir mig þegar á þurfti að halda. Sérstaklega vil ég 

þakka unnusta mínum sem tók að sér húsmóðurstörf á meðan álagið var 

sem mest og hafði óbilandi trú á mér þegar ég átti ekki mikla trú eftir sjálf. 

Sonum mínum, sem á tímabili fannst þeir eiga bara helgarmömmu og eru 

farnir að hlakka til næsta vetrar þegar mamman verður ekki í neinu námi, 

þakka ég fyrir þolinmæði og skilning á meðan á náminu stóð.  
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Ágrip 

PALS (Peer-Assisted Learning Strategies) aðferðir í lestri leggja áherslu á 

fjóra af mikilvægustu þáttum lestrarþjálfunar; umskráningu, lesfimi, les-

skilning og auk hljóðkerfisvitundar. Aðferðirnar voru upphaflega þróaðar 

fyrir 2. – 6. bekk en hafa síðan verið útfærðar fyrir leikskóla, unglingastig 

grunnskóla og framhaldsskóla. Í PALS aðferðunum er notuð félagakennsla 

þar sem nemendur þjálfa hvor annan. K-PALS (Kindergarten Peer-Assisted 

Learning Strategies) felur í sér aðferðir til að ýta undir byrjandi lestrarfærni 

fimm og sex ára barna, nánar tiltekið hljóðkerfisvitund, umskráningu og 

orðavitund. Unnið er með tvenns konar verkefni. Annars vegar hljóða-

verkefni þar sem lögð er áhersla á rím, að greina fyrsta og síðasta hljóð í 

orði og að giska á orð út frá því hvernig kennarinn hljóðar orðið. Hins vegar 

umskráningarverkefni þar sem æfð eru hljóð bókstafa, sjónorð, sundur-

greining og samtenging hljóða. Nemendur vinna saman í pörum og þjálfa 

hvor annan eftir að kennari hefur kynnt verkefni.  

K-PALS aðferðir eru afar skipulagðar og vilji kennarar nýta sér aðferðir-

nar í starfi þurfa þeir að sækja þar til gert námskeið, þar sem þeir fá m.a. 

afhenta handbók með nákvæmum leiðbeiningum um innlögn aðferðanna. 

Þrátt fyrir ítarlega leit höfundar er honum ekki kunnugt um að aðrar rann-

sóknir hafi verið gerðar á upplifun kennara á K-PALS hérlendis eða erlendis. 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvernig starfsmönnum leik-

skóla þykir að vinna með aðferðir K-PALS. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 

þrettán starfsmenn fimm leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Viðtölin voru 

hljóðrituð og skrifuð upp og gögnin greind í þemu. Hafðar voru til hliðsjónar 

fyrri rannsóknir á upplifun starfsfólks á nýjum kennsluaðferðum eða 

þróunarstarfi. Viðtölin leiddu í ljós að þrátt fyrir neikvæðni í garð K-PALS 

aðferða í byrjun sáu viðmælendur að þær báru árangur og viðhorf þeirra 

breyttist. Starfsmenn voru sammála um jákvæð áhrif aðferðanna á lestur og 

félagsfærni barnanna og tóku eftir greinilegum framförum. Þeir höfðu allir 

góða upplifun af því að vinna með K-PALS aðferðirnar þó hugmyndir kæmu 

fram um hvernig mætti útfæra vinnu með þær. Viðmælendum fannst 

árangur barnanna vera greinilegur. Börnin væru ánægð og stolt og það 

fannst starfsmönnum skipta mestu máli. Af niðurstöðum rannsóknarinnar 

má draga þær ályktanir að K-PALS geti hentað vel sem viðbótarefni við það 

lestrarumhverfi sem fyrir er í leikskólum hérlendis og að leikskólastarfs-
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mönnum geti líkað vel að vinna með aðferðir K-PALS þrátt fyrir neikvæð 

viðhorf í upphafi. 
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Abstract 

„It only has positive effects on them“ 

Teachers´ perception of using Kindergarten Peer-assisted Learning 

Strategies (K-PALS) to teach beginning reading skills to five and six year 

old preschoolers in Iceland.  

Kindergarten Peer-Assisted Learning Strategies (K-PALS) is a program 

designed to encourage beginning reading skills of five and six year old 

students. PALS, for grades 2 – 6, focuses on four of the most important 

aspects of literacy; decoding, fluency and reading comprehension. K-PALS is 

used to train phonological awareness and decoding, through two kinds of 

tasks. The first task is called Sound Play where the focus is on rhyme, the 

first and last sound in words and segmenting. The second task is decoding, 

called Sounds and Words, where the focus is on lettersounds, sightwords, 

segmenting and blending. Students work in pairs and train one another 

after the teacher has introduced and modeled the tasks. K-PALS methods 

are highly organized and if teachers want to use them in their work they 

need to attend a special seminar where they, among other things, will 

receive a manual with detailed instructions on how to proceed. 

The author is unaware of any previous research on teachers´ perception 

of K-PALS methods. The aim of this study was to investigate how preschool 

teachers in Iceland perceive the use of K-PALS. Semi-standardized 

interviews were conducted to gather data. Thirteen preschool teachers, in 

five preschools in the capital region of Iceland, were interviewed. The 

interviews were recorded and transcribed verbatim, analyzed and cate-

gorized into themes. Previous studies on teachers´ perception of new 

teaching approaches were also taken into consideration. The interviews 

revealed that despite teachers´ negative attitude towards K-PALS in the 

beginning, they became more positive upon seeing how the children 

progressed in beginning reading skills. All of the preschool teachers were 

unanimous on the positive effects of K-PALS methods on the preschoolers´ 

beginning reading skills and social skills and reported significant 

improvements. Based on the findings it is concluded that K-PALS can be a 

beneficial addition to current preschool practices in Iceland and despite 

initial negative attitudes toward such guided teaching methods, preschool 

teachers might become more positive upon trying them.  
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1 Inngangur 

Í ritgerðinni verður fjallað um upplifun þrettán leikskólastarfsmanna í fimm 

leikskólum á höfuðborgarsvæðinu af notkun aðferða K-PALS (Kindergarten 

Peer-Assisted Learning Strategies) við þjálfun byrjandi lestrarfærni fimm og 

sex ára leikskólabarna. Verkefni þetta var valið vegna brennandi áhuga 

höfundar á lestri og byrjandi lestrarfærni ungra barna allt niður í leikskóla. 

K-PALS felur í sér aðferðir til að þjálfa byrjandi lestrarfærni barna og er 

notað til stuðnings annarri lestrarkennslu elstu barna í leikskóla og barna í 

1. bekk grunnskóla hér á landi. Í K-PALS er lögð áhersla á hljóðkerfisvitund, 

umskráningu og orðavitund. Aðferðir K-PALS fylgja skýru skipulagi. Þeir leik- 

og grunnskólakennarar sem ætla sér að nýta aðferðirnar í kennslu þurfa að 

fara á námskeið til þess að kynnast framkvæmdinni af eigin raun. Á 

námskeiðinu fá þeir afhentar handbækur þar sem farið er ítarlega yfir 

hverja kennslustund. Mælt er með því að þessum leiðbeiningum sé fylgt út í 

ystu æsar svo þjálfunin verði markviss. Svo mikið skipulag hentar mörgum 

vel en eflaust ekki öllum. Ekki er hefð fyrir því hérlendis að hefja lestrar-

kennslu í leikskóla en á einhverjum þeirra hefur þó verið unnið að því að 

efla byrjandi lestrarfærni barna. Höfundur fann engar upplýsingar um fyrri 

rannsóknir á viðhorfum kennara til K-PALS aðferðanna og því er það ætlunin 

að komast að því hvernig þrettán starfsmönnum fimm leikskóla á höfuð-

borgarsvæðinu þykir að vinna með K-PALS aðferðirnar. 

1.1 Uppbygging ritgerðarinnar 

Rannsóknin var eigindleg og byggðist á gagnaöflun í formi hálfstaðlaðra 

viðtala og úrvinnslu á þeim. Í viðtölunum voru viðmælendur m.a. spurðir að 

því hvernig þeim þætti að vinna með K-PALS aðferðirnar, hverjir kostir 

þeirra og gallar væru að þeirra áliti, hvað þeim þætti skemmtilegast við að 

nota aðferðirnar og hvað erfiðast, hvaða áskoranir þeir hefðu þurft að 

takast á við þegar þeir byrjuðu að vinna með aðferðirnar, hvort og þá 

hvernig þeim þætti aðferðirnar hafa áhrif á börnin og hvort þeir myndu vilja 

breyta einhverju við framkvæmd aðferðanna. Einnig var sóst eftir 

upplýsingum um hvort starfsmenn leikskólanna hafi fengið þjálfun og hand-

leiðslu við innleiðingu aðferðanna og hvort þeir hafi kynnt sér einhverjar 

rannsóknir á K-PALS aðferðunum, t.d. um áhrif á börn. Rannsóknar-

spurningin sem lagt er upp með hljómar svo: „Hver er upplifun leikskóla-
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starfsmanna á að nota K-PALS aðferðirnar til að efla byrjandi lestrarfærni 

fimm og sex ára leikskólabarna?“ 

Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um bakgrunn höfundar og hvers vegna 

þetta verkefni varð fyrir valinu. Á eftir þeirri umfjöllun hefst fræðilegi hluti 

ritgerðarinnar og verður þar m.a. farið yfir tengsl málþroska og læsis og 

rannsóknir sem hafa sýnt að góður málþroski sé undirstaða farsæls lestrar-

náms. Þá er komið að lestrinum og mikilvægi þess að geta lesið. National 

Reading Panel (2000) gerði úttekt á áratuga rannsóknum á lestri og hefur 

undirstrikað ákveðna þætti sem leggja þarf áherslu á í þjálfun byrjandi 

lestrarfærni. Þá er fjallað um kenningar sem tengja má við K-PALS með 

einhverjum hætti og kennsluaðferðir. Þar er t.d. sagt frá kenningu Ehri um 

sjónrænan lestur og Einfalda lestrarlíkaninu ásamt PALS aðferðunum. Næst 

er fjallað um rannsóknir á upplifun kennara á að vinna með samvinnunám 

og aðferðir stýrðrar kennslu. Eftir það er aðferðafræði rannsóknarinnar 

kynnt til sögunnar en rannsóknin byggir á hálfstöðluðum viðtölum sam-

kvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum. Þar er m.a. farið yfir framkvæmd 

rannsóknar, undirbúning, gagnaöflun, gagnagreiningu og niðurstöður. Að 

lokum eru umræður um niðurstöðurnar þar sem helstu niðurstöður eru 

dregnar saman í þemu og að endingu lokaorðin.  

1.2 Um höfund og val á verkefni 

Ég, höfundur þessa verkefnis, er meistaranemi við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Ég útskrifaðist með B.Ed. gráðu af námsbrautinni Kennsla 

yngstu barna í grunnskóla árið 2012. Ég valdi þá braut vegna þess að ég hef 

bæði áhuga á að kenna í grunnskóla og í leikskóla. Með því að velja þessa 

braut gat ég skipulagt námið þannig að ég fengi réttindi til að kenna yngstu 

börnunum í grunnskóla og elstu börnunum í leikskóla. Áður en ég hóf nám 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands starfaði ég á leikskóla í tíu ár. Þar 

kynntist ég mörgum börnum sem sum hver sýndu mikinn áhuga á bókum og 

bókstöfum og ýmsum þáttum sem eiga við byrjandi lestrarfærni. Þar má t.d. 

nefna rím, vinnu og leik með bókstafi og orð og lestur. Sum þeirra voru 

jafnvel farin að hljóða sig í gegnum einföld orð áður en þau hættu í leik-

skólanum. Sonur minn er einn af þeim börnum sem var farinn að lesa áður 

en hann yfirgaf leikskólann og var fjögurra ára þegar hann lærði að lesa. 

Hann sýndi alltaf mikinn áhuga á bókum og bókstöfum og ég ýtti undir þann 

áhuga hjá honum t.d. með því að segja honum hvað stafirnir heita og hljóð 

þeirra, sýna honum orð í umhverfinu og las þar að auki mikið fyrir hann. 

Einnig fékk hann einhverja örvun í leikskólanum. Sonur vinkonu minnar 

lærði líka að lesa fjögurra ára gamall og þegar við bárum saman bækur 
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okkar fórum við að hugsa að ef til vill mætti gera meira til að efla áhuga 

barna á þessum aldri, þ.e. elstu barna í leikskóla, á lestri og örva byrjandi 

lestrarfærni. Þessi rannsókn er unnin samhliða rannsókn sem vinkona mín 

vinnur að um K-PALS. Hennar hluti snýr að mælingum á árangri elstu barna 

leikskóla eftir að hafa hlotið þjálfun með K-PALS. Ég hef lagt áherslu á 

eigindlega rannsóknaraðferð í minni menntun og því var eðlilegt að minn 

hluti rannsóknarinnar fjallaði um upplifun leikskólastarfsmanna á því að 

nota K-PALS aðferðirnar. Þrátt fyrir ítarlega leit fundust engar rannsóknir á 

þessum þætti og því fannst leiðbeinanda mínum og mér upplagt að skoða 

þennan þátt. 

Ég valdi að vinna með lestur vegna þess að ég hef brennandi áhuga á 

lestri og tel að skipulegur undirbúningur fyrir byrjandi lestrarfærni ætti að 

hefjast áður en grunnskólagangan hefst. Einnig vegna þess að lestur er 

undirstaða alls bóklegs náms og því mikilvægt að börn nái undirstöðu-

atriðum snemma á lífsleiðinni. Einnig valdi ég lesturinn vegna þess að mikið 

hefur verið rætt um slakt gengi íslenskra barna í lestri, sérstaklega hvað 

varðar niðurstöður úr PISA rannsóknum.  

Hér á eftir hefst fræðilegi hluti ritgerðarinnar þar sem m.a. er skoðað 

hvers vegna það skiptir máli að hefja þjálfun með byrjandi lestrarfærni 

snemma.  
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2 Fræðilegur hluti 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og upphaf formlegrar menntunar. Þar fer 

fram mikilvægt tímabil náms og þroska þar sem lögð er áhersla á styrk og 

hæfni barnanna. Leikskólum er skylt að stuðla að velferð barna og farsælli 

skólagöngu og grípa til viðeigandi ráðstafana ef þurfa þykir til að mæta 

þörfum hvers og eins með hvatningu og viðfangsefni við hæfi. Þar á að ríkja 

lærdómssamfélag með virkri þátttöku barna, starfsfólks, foreldra og nær-

samfélags (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:23). Leikurinn er 

meginnámsleið barna og skapar börnunum tækifæri til að læra og skilja. Í 

leik skapa börnin félagslega hópa þar sem taka þarf tillit til skoðana allra. 

Leikurinn getur virkjað löngun barna til að læra og afla sér þekkingar og ber 

leikskólakennurum að styðja við nám barna í gegnum leik (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:26). Veita skal börnum tækifæri til 

jákvæðra og uppbyggilegra samskipta í barnahópnum og til að öðlast 

skilning á merkingu ritaðs máls. Skólagangan þarf að mynda samfellda heild 

og reynsla og nám barna nýtast þeim á næsta skólastigi. Elstu börn leikskóla 

þurfa að fá tækifæri til að kynnast starfi grunnskóla. Jafnframt þarf að 

viðhalda tengslum þeirra við leikskólann eftir að þau hefja nám í grunn-

skóla. Þessi tvö skólastig eru mikilvægur þáttur í ævimenntun barna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011: 32,34). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Almennur hluti, greinasvið 2013) stendur:  

„Góð lestrarfærni er undirstaða ævináms og þess að geta aflað 

sér upplýsinga sem gera kleift að taka virkan þátt í lífi og 

menningu þjóðarinnar. Leita þarf allra leiða til þess að bæta 

stöðu þeirra nemenda sem af einhverjum ástæðum gengur illa 

að læra að lesa og grípa þarf inn í sem allra fyrst“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 99).  

Sá sem ekki nær tökum á lestri snemma á skólagöngunni gæti átt í 

vandræðum með allt bóklegt nám á skólagöngu sinni þar sem lesefnið 

þyngist eftir því sem líður á skólagönguna. Því má segja að mikilvægt sé að 

kanna stöðu elstu barna í leikskóla, t.d. með HLJÓM-2 prófinu sem notað er 

til að athuga hljóðkerfis- og málvitund barna. Í prófinu er lögð áhersla á 

nokkra undirþætti hljóðkerfisvitundar; rím, samsett orð, samstöfur, hljóð-

greiningu, margræð orð, orðhlutaeyðingu og hljóðtengingu (Ingibjörg 
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Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002:16). Sterk 

tengsl eru milli hljóðkerfisvitundar og málþroska og getur góður málþroski, 

þ.á.m. hljóðkerfisvitund, aukið líkurnar á að lestrarnámið gangi vel 

(Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002: 8). Börnum með góða hljóðkerfisvitund 

gengur yfirleitt betur í lestrarnámi en hinum. Hægt er að þjálfa hljóðkerfis-

vitund barna allt frá leikskólaaldri og felur slík þjálfun þá yfirleitt í sér að 

börnunum er kennt að hlusta meðvitað eftir hljóðum í orðum og setningum 

í töluðu máli ásamt leikjum með tungumálið og má þar nefna rím og að 

klappa atkvæði (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002: 8-12). Mikilvægt er að 

grípa inn í og bæta stöðu þeirra barna sem gengur illa að læra að lesa. Til að 

slík íhlutun virki þarf hún að vera markviss og skipulögð með þarfir 

barnanna í huga (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2013: 5). Aðferðir K-PALS eru hentug viðbót við þann 

undirbúning byrjandi lestrarfærni sem fram fer á leikskólum þar sem 

hljóðkerfisvitund barna er þjálfuð á skipulegan og markvissan hátt. 

Amalía Björnsdóttir o.fl. (2013) gerðu langtímarannsókn á forspárgildi 

málþroskaathugana við 5-6 ára aldur um síðari líðan og reynslu á grunn-

skólagöngu. Árin 1997 og 1998 var málþroski 267 barna athugaður með 

HLJÓM-2 prófinu. Nokkrum árum síðar, þegar börnin voru orðin 18 og 19 

ára, þá fullorðnir einstaklingar, voru þau beðin um að svara spurningalista 

sem m.a. kannaði reynslu þeirra af grunnskólagöngu, líðan í grunnskóla og 

athugun á þáttum sem hamlaði þeim í námi (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2013: 

1). Rannsóknin leiddi í ljós að niðurstöður HLJÓM-2 prófsins tengdust 

reynslu barnanna af grunnskólagöngunni. Þeir sem sýndu slaka færni á 

HLJÓM-2 prófinu gekk ekki eins vel og þeim sem sýndu góða færni. Þeim 

þótti námið erfiðara og þurftu frekar á sérkennslu að halda. Þeim fannst 

einnig mörgum hverjum leiðinlegra í grunnskóla og áttu frekar við einhvers-

konar námsörðugleika að stríða. Einnig voru þeir hlutfallslega með fleiri 

greiningar en þeir sem greindust með meðalfærni og góða færni í HLJÓM-2 

prófinu (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2013: 9-10, 13-14). Þessar niðurstöður 

sýna fram á hversu miklu máli skiptir að börnum á leikskólaaldri sé hjálpað 

að ná tökum á byrjandi lestrarfærni með markvissri og skipulagðri þjálfun. 

PISA (e. Programme for International Students Assessment) er alþjóðleg 

rannsókn sem er framkvæmd á þriggja ára fresti um allan heim. Með 

rannsókninni er metið hversu vel nemendur hafa tileinkað sér þá færni sem 

þeir þurfa að búa yfir í nútíma samfélagi þegar þeir yfirgefa grunnskólann og 

hvernig þeim tekst að yfirfæra þekkingu sína og færni á óþekktar aðstæður 

innan og utan skólastofunnar. Miðað er við að nemendur séu á bilinu 15 til 

16 ára þegar könnunin er lögð fyrir (sjá Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013: 9 – 10). Niðurstöður úr PISA 
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rannsókninni frá 2012 benda til þess að frammistöðu íslenskra nemenda í 

lesskilningi fari hrakandi. Þeir sem ekki geta lesið sér til gagns, skilið tölur og 

lesið í umhverfi sitt munu líklegast dragast aftur úr öðrum í bóklegu námi og 

hvað varðar þætti í daglegu lífi sem krefjast lestrarfærni (Almar M. 

Halldórsson o.fl., 2013: 7, 76). 

Önnur rannsókn sem bendir til að lestrarfærni íslenskra barna fari 

hrakandi var lesskimun sem framkvæmd var í 2. bekk í grunnskólum Reykja-

víkur vorið 2013. Tilgangur skimunarinnar var m.a. að fá heildarmynd af 

lestrargetu nemenda við lok 2. bekkjar í Reykjavík og að þróa viðmið um val 

þeirra nemenda sem hugsanlega þyrftu sérkennslu í lestri við upphaf 3. 

bekkjar (Ásgeir Björgvinsson, Guðrún Edda Bentsdóttir og Hildur B. Svavars-

dóttir, 2013: 3 – 4). Mælitækið sem notað var kallast Læsi, lestrarskimun 

fyrir 1. og 2. bekk og mælir fimm þætti sem tengjast lestrarfærni; að lesa 

setningar og velja mynd, að hlusta og svara, að velja orð út frá samhengi, að 

lesa og svara spurningum og að lesa fyrirmæli og framkvæma. Í hverjum 

prófþætti er ákveðinn fjöldi atriða sem þarf að leysa og settu höfundar 

prófsins það viðmið að nemandi sem getur leyst a.m.k. 65% atriðanna rétt 

telst geta lesið sér til gagns, nemandi sem leysir 50 – 64% atriðanna rétt 

telst vera við að ná tökum á lestri en ef nemandi nær ekki 50% atriðanna 

rétt telst hann þurfa sérstakan lestrarstuðning (Ásgeir Björgvinsson o.fl., 

2013: 5). Niðurstöður lesskimunarinnar sýndu að hlutfall nemenda sem 

gátu lesið sér til gagns var sex prósentustigum lægra en fyrir tveimur árum 

og það lægsta síðan árið 2005 þegar skimunin var gerð að nýloknu verkfalli 

grunnskólakennara. Í öllum fimm prófþáttum lesskimunarinnar var meðal-

árangurinn lægri árið 2013 en árið 2012 (Ásgeir Björgvinsson o.fl., 2013: 7 

og 10). Því má með sanni segja að bregðast þurfi við þessum niðurstöðum. 

Finna þarf leiðir til að koma til móts við þau börn sem þegar í leikskóla er 

nokkurn veginn vitað að eigi eftir að lenda í vandræðum með nám svo þau 

dragist ekki aftur úr og líði illa í skólanum eins og rannsókn Amalíu Björns-

dóttur o.fl. (2013) sýndi fram á. Einnig þarf að skoða hrakandi lestrarfærni 

íslenskra barna, samanber niðurstöður úr PISA og lesskimuninni sem gerð 

var í grunnskólum Reykjavíkur vorið 2013, og endurskoða lestrarkennslu og 

undirbúning byrjandi lestrarfærni hér á landi. Til dæmis væri hægt að undir-

búa leikskólabörn með markvissum hætti undir lestrarnám með því að nota 

K-PALS aðferðir samhliða öðrum aðferðum sem nú þegar eru notaðar til að 

þjálfa byrjandi lestrarfærni á leikskólum. Þannig mætti hugsanlega auka 

möguleikana á jöfnum tækifærum allra til náms, m.a. lestrarnáms. Það gæti 

hugsanlega minnkað bilið á getu barna í lestri í fyrsta bekk. Þetta gæti verið 

áhugavert rannsóknarefni fyrir framtíðar rannsóknir. 
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Hér á eftir má lesa hvernig góður málþroski er undirstaða þess að geta 

lesið sér til gagns og gamans.  

2.1 Tengsl málþroska og læsis 

Málþroski er langt ferli sem hefst hjá ungabörnum um leið og þau byrja að 

gefa frá sér hljóð eins og grát eða hjal. Börnin fá svörun við þessum hljóðum 

sínum sem styrkir þau í að nota hljóðin aftur. Þannig má segja að verið sé að 

efla málþroska barnanna með því að sýna viðbrögð við hljóðum þeirra 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004: 9). Börnin heyra hvernig tungumálið er 

notað og er þá lagður grunnur að framtíðar málnotkun þeirra. Í máltöku-

ferlinu læra börn orð, merkingu þeirra, framburð og beygingar. Þau læra 

hvernig tengja má orðin í setningar sem síðan er hægt að flétta saman í 

samfellda heild, t.d. í frásögn. Þau læra einnig óskráðar reglur og hefðir um 

málsnið en allir þættir málþroska eru háðir bæði meðfæddum eiginleikum 

og uppeldisáhrifum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004: 9). Samkvæmt Byrnes 

og Wasik (2009: 39) tala málvísindafræðingar um þrjá færniþætti sem skipta 

einna mestu máli hvað varðar málþroska barna en það eru hljóðkerfisvitund 

(vitundin um að orð eru búin til úr smærri einingum), orðaforði (fjöldi þeirra 

orða sem einstaklingar ráða yfir) og þekking á notkun málfræði tungu-

málsins. 

Samskipti barna og fullorðinna eru mikilvæg málþroska barna því í 

gegnum þau fá börnin stuðning í að tileinka sér málið. Þegar lesnar eru 

bækur fyrir börn, sem hæfa aldri þeirra og þroska, eykst málþroski 

barnanna og einbeiting þjálfast sem og athygli (Ásthildur Snorradóttir og 

Sigurlaug Jónsdóttir, 2000: 47). En ekki er nóg að lesa fyrir börn. Þau þurfa 

einnig að fá tækifæri til að taka þátt í samræðum við sér eldra og reyndara 

fólk þar sem málumhverfið skiptir miklu máli og þurfa hinir fullorðnu að 

vera góð fyrirmynd í því. Eins og máltækið segir: „svo læra börnin sem fyrir 

þeim er haft“ (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000: 41-44). 

Markviss málörvun skiptir miklu máli varðandi árangur í lestrarnámi og 

getur dregið úr og jafnvel komið í veg fyrir ýmsa lestrarerfiðleika (Ásthildur 

Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000: 47). Málþroski, málnotkun og 

málskilningur eru undirstöðuþættir í lestrarnámi barna. Þau börn sem ekki 

hafa gott vald á þessum þáttum eiga sérstaklega á hættu að lenda í 

erfiðleikum með að læra að lesa og njóta sín í barnahóp, hvort sem er í leik- 

eða grunnskóla (Valborg Sigurðardóttir, 1991: 135). 

Þóra Kristinsdóttir fjallar í grein sinni Að lesa list er góð (2000) um að 

lengi hafi verið litið á lestur sem einangrað ferli. Í fræðasamfélagi nútímans 

er litið svo á að málþroski sé undirstaða þess að geta lært að lesa og góður 
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málþroski því grundvöllur góðrar lestrarfærni. Það er ekki meðfæddur 

hæfileiki að geta lesið. Lestur er félagslegt fyrirbæri sem þróast á löngum 

tíma frá unga aldri og fram á elliár. Mikilvægt er að börn skynji lestur sem 

áhugavert viðfangsefni þar sem fyrsta reynsla barna af ákveðnu viðfangsefni 

hefur oft áhrif á viðhorf þess síðar meir. Þar skiptir umhverfið miklu máli 

(Þóra Kristinsdóttir, 2000: 186, 192-193).  

Málþroski byrjar að þróast strax á unga aldri en til þess að það gerist þarf 

örvun. Þeir færniþættir sem skipta hvað mestu máli fyrir málþroska eru 

hljóðkerfisvitund, orðaforði og málvitund. Með markvissri örvun þessara 

þátta má draga verulega úr lestrarerfiðleikum meðal barna. Þar sem talað 

er um að lestur sé félagslegt fyrirbæri hentar félagakennsla vel og dæmi um 

kennsluaðferð í ætt við hana eru PALS aðferðirnar sem fjallað verður um 

seinna í ritgerðinni. Hér á eftir verður fjallað um lestur og mikilvægi þess að 

börn hefji undirbúning fyrir byrjandi lestrarfærni snemma á lífsleiðinni. 

2.2 Lestur og læsi 

„Góð lestrarfærni er nauðsynleg til þess að menn geti tekið 

virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi. Lestrarkunnátta er undirstaða 

almennrar menntunar. Hún er einnig forsenda lestraráhuga og 

þess að njóta bókmennta til afþreyingar og skemmtunar. 

Lestur bókmennta er liður í almennri lestrarþjálfun. Lestur 

stuðlar að auknum orðaforða og betra valdi á máli en hvort 

tveggja er mikilvægt í mannlegum samskiptum“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007: 9).  

Á þessum orðum Aðalnámskrár grunnskóla hefst kaflinn um lestur og 

læsi og á þeim má sjá hversu mikilvægt það er að geta lesið, hvort sem er til 

gagns eða gamans. 

Í kringum fjögurra og fimm ára aldurinn hafa flest börn öðlast ýmiskonar 

reynslu af ritmáli og vita margt um notkun þess. Ritmál er þeim oft sýnilegt 

frá unga aldri, bæði heima og í leikskólanum. Auk þess sjá þau ritmál allt í 

kringum sig í umhverfinu, t.d. á fötunum sínum, í blöðum sem foreldrarnir 

lesa, á skiltum og í sjónvarpinu (Rannveig Jóhannsdóttir, 2011: 2, 4). Að hafa 

ritmál sífellt fyrir augunum getur kveikt áhuga barnanna á því og þau fara 

smám saman að gera sér grein fyrir að tungumálið skiptist í orð og að orðin 

eru samsett úr bókstöfum. Þetta gerist þó ekki að sjálfu sér og þurfa börnin 

að hafa búið við örvandi umhverfi og aðstæður (Rannveig Jóhannsdóttir, 

2011: 4). Bækur eru mikilvægur þáttur í lífi barna og geta haft áhrif á 

málþroska þeirra. Auk þess eru samverustundir með fullorðnum mikilvægar 
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fyrir þróun læsis hjá börnum og ætti þá að vera lögð áhersla á samtöl, söng, 

vísur, lestur og leik, þar sem hinn fullorðni er fyrirmynd barnsins í mál-

notkun (Browne, 2009: 36). Rannveig Jóhannsdóttir (2011) gerði rannsókn á 

þróun læsis á meðal barna við lok leikskólagöngu í einu leikskólahverfi í 

Reykjavík og tóku fimm leikskólar þátt. Niðurstöðurnar benda til þess að 

börn á leikskólaaldri hérlendis eru farin að þróa byrjandi færni í læsi og 

áhuga á ritmáli. Þegar börn hafa áttað sig á því að það er munur á mál-

hljóðum í orðum er hljóðkerfisvitundin vakin og þegar þau átta sig á því að 

hver bókstafur á sér sérstakt hljóð er hljóðavitundin kviknuð. Þessir þættir 

eru mikilvægir í læsisþróun barna (Rannveig Jóhannsdóttir, 2011: 4). 

Læsi er víðtækt hugtak sem vísar til þeirrar hæfni að geta notað ritmálið 

og skilið það í mismunandi aðstæðum og tilgangi (Ásthildur Snorradóttir og 

Sigurlaug Jónsdóttir, 2000: 39). Samkvæmt Booth og Swartz (2004) getur 

það að lesa upphátt fyrir börn stuðlað að læsi og aukið áhuga barna á 

bókmenntum auk þess sem söguvitund þeirra þróast. Með því að fylgjast 

með þeim sem les geta börnin áttað sig á því hvernig bókin virkar, t.d. hvað 

varðar lesátt. Þau taka eftir því að orðin koma endurtekið fyrir í bókunum 

og þá þróast vitund þeirra um orðin og að þau hafa hlutverk. Þegar lesið er 

upphátt fyrir börn er lesandinn fyrirmynd í notkun tungumálsins og börnin 

sjá m.a. tilgang ritmálsins og öðlast jafnvel áhuga á að vilja læra að lesa sjálf 

(Booth og Swartz, 2004: 54 – 55). 

Lestur er athöfn sem byggir á hæfileikanum til að þekkja stafi og orð, 

vitundinni um tengsl bókstafs og hljóðs, hæfni til að geta sameinað röð 

hljóða til að búa til orð, vitund um tungumál og ritmál og skilningi á því sem 

lesið er. Börn þurfa strax í upphafi lestrarnámsins að fá kennslu með fjöl-

breyttum aðferðum til að verða farsælir lesendur (Browne, 2009: 25). 

Kennslu sem nær til allra undirþátta lesturs, sem samkvæmt National 

Reading Panel (2000) eru hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness), 

hljóðavitund (e. phonemic awareness), lesfimi (e. fluency), lesskilningur (e. 

reading comprehension) og orðaforði (e. vocabulary). Hljóðkerfisvitund er 

vitundin um að orð eru búin til úr smærri einingum sem kallast hljóðungar. 

Hljóðavitund er að þekkja tengsl stafs og hljóðs. Lesfimi er að geta lesið 

hratt og örugglega og náð um leið innihaldi textans ásamt því að lesa með 

réttum áherslum eftir því sem við á. Lesskilningur er þegar merkingu texta 

er náð og orðaforði er fjöldi þeirra orða sem einstaklingar ráða yfir (Center 

on Teaching and Learning, e.d.; National Reading Panel, 2000). 

„National Reading Panel“ er nefnd sem var stofnuð árið 1997 þegar 

bandaríska þingið bað barnaheilbrigðisstofnunina þarlendis „National 

Institute of Child Health and Human Development, NICHD“ að stofna 
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þjóðnefnd í samráði við menntamálaráðherra til að meta stöðu þekkingar á 

læsi byggða á rannsóknum. Nefndina skipuðu fjórtán einstaklingar, þ.á.m. 

rannsakendur sem voru leiðandi í rannsóknum á lestri, fulltrúar kennara-

háskóla, lestrarkennarar, menntastjórnendur og foreldrar (National Reading 

Panel, 2000: 1-1). Ástæðan var sú að í Bandaríkjunum, sem annars staðar, 

voru mörg börn sem áttu erfitt með að læra að lesa. Ef börn sem eiga erfitt 

með að læra að lesa fá ekki viðeigandi aðstoð munu þau dragast aftur úr í 

námi og eiga erfitt með lestur það sem eftir er ævinnar. Margar hugmyndir 

eru uppi um hvaða lestrarkennsluaðferðir henta best og sumar stangast á. 

Því var nefndin stofnuð og fengin til að meta rannsóknir á lestri til að finna 

bestu aðferðirnar til að kenna börnum að lesa (National Reading Panel, 

2000: 1-1). Árið 2000 lauk nefndin störfum sínum og samkvæmt henni voru 

bestu lestrarkennsluaðferðirnar þær sem fela í sér þjálfun hljóðkerfis-

vitundar og hljóðavitundar og aðferðir til að bæta lesfimi, lesskilning og 

orðaforða (National Reading Panel, 2000).  

Til að geta lesið notum við umskráningu (e. decoding) en það er að 

tengja hljóð stafanna saman í orð (Booth og Swartz, 2004:14). Markmiðið er 

að gera umskráninguna algerlega sjálfvirka svo lesandinn geti einbeitt sér að 

því að skilja textann sem hann les. Því er endurtekning mikilvæg. Það að 

sama orðið sé lesið aftur og aftur svo það festist í sjónorðaforðanum gerir 

það að verkum að við getum kallað fram mynd af orðinu fyrirhafnarlaust og 

einbeitt okkur að því að skilja textann (Booth og Swartz, 2004:14 – 17). Sum 

orð hafa óreglulegan framburð og er þá oft betra að læra sjónræna mynd 

þeirra en að umskrá þau. Einnig á þetta við um orð sem koma oft fyrir í 

textum sem lesnir eru. Það að þekkja orð sjónrænt getur hjálpað lesanda 

mikið við að skilja texta sem hann les þar sem hann þarf ekki að eyða 

löngum tíma í að umskrá hvert orð. Við byggjum upp sjónrænan orðaforða 

með því að lesa sama orðið aftur og aftur og með því að nota orðið í ritun 

(Browne, 2009: 29 – 30). 

2.3 Kenningar og kennsluaðferðir 

2.3.1 Kenning Ehri um sjónrænan lestur  

Linnea Ehri (2005) setti fram kenningu um sjónrænan lestur (e. Sightword 

Reading) og fjallar hún um hvernig börn byggja upp og þróa sjónrænan 

orðaforða í lestri. Það að geta þekkt orðin hratt, sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust 

kallast sjónrænn lestur. Sjónrænn lestur byggir á orðum sem hafa safnast í 

langtímaminnið í svokallaðan sjónrænan orðaforða en hann byggir á því að 

muna rithátt orða sem hafa verið lesin áður. Þegar orðið er komið í sjón-
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ræna orðaforðann þarf ekki að hljóða sig í gegnum það því um leið og augun 

nema orðið veit hugurinn samstundis hvað það merkir og hvernig á að bera 

það fram (Ehri, 2005: 168). Forsenda sjónræns lesturs er að lesandinn þekki 

hvern staf innan orðsins og hljóð hans. 

Ehri skiptir þróun læsis í fjögur stig;  

 Undanfari bókstafsstigs (e. Pre Alphabetic Phase) sem einkennist 

af því að lesturinn er algjörlega án tengsla stafs og hljóðs en barn 

þekkir orðin sjónrænt með því að notast við sjónrænar vís-

bendingar í kringum sig og tengja þær við framburð orðanna og 

merkingu.  

 Bókstafstig að hluta (e. Partial Alphabetic Phase) þar sem barnið 

er búið að læra flesta stafina í stafrófinu, og hljóð þeirra, og er 

farið að muna hvernig hægt er að þekkja orð sjónrænt með því 

að tengja suma stafi í orðum við hljóð í framburði. 

 Fullkomið bókstafstig (e. Full AlphabeticPhase) þar sem barnið 

hefur öðlast færni í umskráningu og að greina orð sem það 

þekkir sjónrænt og getur hlutað orð niður í einstök málhljóð 

ásamt því að muna orð sjónrænt. 

 Samtengt eða heildrænt bókstafsstig (e. Consolidated Alphabetic 

Phase) þar sem barnið er farið að þekkja orð eða orðhluta sem 

heildir og festa það í sjónrænu minni, bera kennsl á orðin í heild 

og jafnvel hluta setningar. Þegar barnið er komið á þetta stig er 

grunninum að sjálfvirkum, fyrirhafnarlausum sjónrænum lestri 

náð (Ehri, 2005: 173-176). 

Þessi fjögur stig lýsa ferlinu sem barnið gengur í gegnum í lestrarnámi 

sínu allt frá því að barn byrjar að uppgötva stafina og þangað til það er farið 

að lesa af öryggi. Flest börn ganga í gegnum þessi stig en fara þó mishratt í 

gegnum þau og röðin er yfirleitt sú sama (Ehri, 2005: 173-176). 

Þar sem kenningin um sjónrænan lestur byggir á því að þekkja bókstafi 

og hljóð þeirra og að festa orðin í sjónminni rímar hún vel við K-PALS 

aðferðir til lestrarþjálfunar. Verkefnin í K-PALS byggja annars vegar á 

umskráningarverkefnum þar sem lögð er áhersla á hljóð stafa, sjónorð, 

umskráningu og sundurgreiningu og hins vegar hljóðaverkefnum þar sem 

áherslan er á fyrsta og síðasta hljóð í orði og rím. 

Önnur kenning um lestur er kenningin um einfalda lestrarlíkanið sem 

eins og kenningin um sjónrænan lestur, byggir á því að þekkja alla stafina í 

orðunum og hljóð þeirra. Hér á eftir verður fjallað nánar um kenninguna um 

einfalda lestrarlíkanið.  
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2.3.2 Kenningin um einfalda lestrarlíkanið 

Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (e. The Simple View of Reading) byggist 

lestur á tveimur hugrænum aðgerðum, umskráningu og málskilningi. Ef 

umskráningarfærni er ekki til staðar nær sá sem les ekki að hljóða sig í 

gegnum texta og skilur hann því ekki. Að sama skapi hefur texti enga 

merkingu fyrir þann sem ekki skilur hann. Sem dæmi má nefna að ef 

einstaklingur les texta á dönsku án þess að skilja dönsku, þá hefur textinn 

enga merkingu þar sem hann skilur ekki textann. Þó þetta séu tvö aðskilin 

ferli tengjast þau saman í lestrarferlinu og þurfa bæði að virka svo 

einstaklingur geti talist læs (Hoover og Gough, 1990: 128, 132). Markmiðið 

með lestrarnámi ætti því að vera tvíþætt; annars vegar að nemendur öðlist 

færni við að lesa úr bókstafstáknum og hins vegar að þeir nái að skilja 

merkingu texta. Þar sem markmið lestrar er að skilja efnisinnihaldið er 

nauðsynlegt að vinna einnig með lesskilning til að tryggja að meginmarkmiði 

lestrarfærni sé náð (Hoover og Gough 1990: 130). 

Þegar við lesum erum við alltaf að fást við tungumálið á einhvern hátt. 

Markmiðið með kenningunni um einfalda lestrarlíkanið var að sýna með 

einföldum hætti þá málfærni sem lestur reynir á, umskráningu og mál-

skilning (hlustunarskilning). Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu má búast við 

lestrarerfiðleikum af einhverju tagi ef annan þáttinn vantar (Hoover og 

Gough, 1990: 132). Eins og sjá má á mynd 1 gerir einfalda lestrarlíkanið ráð 

fyrir að lestrarerfiðleikum sé hægt að skipta í fjóra flokka. Ef veikleikar eru í 

umskráningu en málskilningur er góður er líklegt að um lesblindu sé að 

ræða. Ef veikleikar eru í umskráningu og málskilningi gæti verið um les-

blindu og/eða lesskilningsvanda að ræða en ef umskráning er í lagi og 

málskilningur slakur er talað um sértæka lesskilningserfiðleika. Ef mál-

skilningur er góður og umskráning er í lagi er talað um sértæka lesskilnings-

erfiðleika (Catts, Adlof og Weismer, 2006: 291). Á mynd 1 má sjá skýringar-

mynd af því hvernig hægt er að nota einfalda lestrarlíkanið til að greina 

lestrarvanda.  
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Mynd 1. Byggt á einfalda lestrarlíkaninu (e. The Simple View of Reading) (Catts, 
W. H., Adlof, M. S. og Weismer, E. S., 2006: 291). 

Eins og kenningin um sjónrænan lestur byggir einfalda lestrarlíkanið 

annars vegar á umskráningu og hins vegar á lesskilningi. Eins og sjá má 

skiptir máli að geta lesið hratt og örugglega til að öðlast skilning á því sem 

lesið er og því gott að orðin festist í sjónminni svo ekki þurfi að eyða tíma í 

að umskrá hvert orð fyrir sig.  

2.3.3 Atferlisstefna 

K-PALS er dæmi um kennsluaðferð sem byggð er á hugmyndafræði atferlis-

stefnu (e. behaviorism). Í slíkum aðferðum er stuðst við skýr markmið og 

nákvæma kennsluáætlun sem felur í sér lýsingu á því sem nemendur eiga að 

geta og kunna, hvað nemendur eiga að gera, erfiðleikastig verkefna og 

viðmið fyrir viðunandi árangur (Vargas, 2009: 74). Innan rannsókna atferlis-

stefnunnar hafa verið skilgreind námslögmál sem hægt er að nýta beint í 

kennslu til að stuðla að betri námsárangri (Vargas, 2009: 36). Mikið af því 

námi sem fram fer í skólum byggist á virkri skilyrðingu þar sem hegðun og 

færni breytist í takt við þær afleiðingar sem fylgja í kjölfarið (Vargas, 2009: 

44). Hugtakið virk skilyrðing (e. operant conditioning) vísar til þess að 

einstaklingar læra tiltekna hegðun eða færni til að viðhalda eða forðast 

ákveðnar afleiðingar (Shaffer, 2002: 46; Snowman og McCown; 2012: 222). 

Þannig lærum við af reynslunni. B. F. Skinner kom fyrstur fram með hug-

takið virk skilyrðing. Hann var viss um að ef lögmál virkrar skilyrðingar væru 

notuð kerfisbundið í menntun mætti stuðla að betra námi nemenda. 

Skinner vildi leggja áherslu á fjóra þætti í kennslu: skýr markmið, skipulega 

uppröðun námsefnis frá hinu einfalda yfir í flóknari hluti, að nemendur 

fengju að læra á eigin hraða og nákvæma námsáætlun (Snowman og 

McCown, 2012: 227). 

Eitt af lykilhugtökum virkrar skilyrðingar er styrking (e. reinforcement) 

sem vísar til þess þegar líkur á hegðun aukast vegna áhrifa af afleiðingum 
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hennar. Þegar eitthvað eftirsóknarvert gerist í kjölfar hegðunar t.d. hrós eða 

umbun og líkur aukast á því að hegðunin verði endurtekin, er talað um 

jákvæða styrkingu. Ef hegðun verður til þess að einstaklingur losnar við eitt-

hvað sem honum þykir óþægilegt, t.d. skammir, og líkur á hegðuninni 

aukast, er talað um neikvæða styrkingu. Í báðum tilfellum eykst hegðunin 

eða styrkist (sjá Guðmundur B. Arnkelsson, 2006: 75; Snowman og 

McCown, 2012: 222-223).  

Ein útfærsla á jákvæðri styrkingu er að nota táknstyrkja (e. token) en það 

eru litlir hlutir sem hægt er að skipta út fyrir eitthvað sem hefur gildi fyrir 

einstaklinga. Táknstyrkjar geta t.d. verið í formi stigagjafar, broskarla, eða 

stjarna. Nemendur og kennari eru þá búnir að koma sér saman um hvað 

það er sem hægt er að skipta táknstyrkjunum út fyrir, t.d. frjálsan tíma eða 

leik, og hvað nemendur þurfa að gera til að öðlast táknstyrkja, t.d. klára 

ákveðin verkefni. Táknstyrkjar eru afhentir um leið og æskileg hegðun hefur 

átt sér stað og henta vel til að bæta námsárangur (Snowman og McCown, 

2012: 233). 

Ein af kennslunálgunum atferlisstefnu er stýrð kennsla þar sem námsefni 

er sett fram á einfaldan og skýran hátt. Hér á eftir má lesa nánar um 

kennslunálgunina stýrða kennslu. 

2.3.3.1 Stýrð kennsla 

Stýrð kennsla (e. Direct instruction), ein tegund beinnar kennslu, er kennslu-

nálgun sem þróuð var út frá hugmyndum atferlisstefnu. Kennslunálgunin 

byggir á tveimur meginreglum. Að kenna meira á styttri tíma og stjórna því 

sem gerist. Því er miðað við að námið gerist hratt en örugglega. Til að allir 

nemendur læri þarf kennari að kynna námsefnið með skýrum og ótvíræðum 

hætti. Bein, einföld og skýr skilaboð til nemenda (Shapiro, 2004: 184; Slavin, 

2009: 206). Námsefnið er hannað til að auka virka þátttöku nemenda í 

kennslustund. Kennari fer eftir handriti þar sem lýst er nákvæmlega hvað 

hann á að segja og gera í kennslustundum (Shapiro, 2004: 184-185; Slavin, 

2009: 226).  

Kennslustund þarf að vera skipulögð á rökréttan hátt og oft er notuð 

sýnikennsla þar sem kennari sýnir nemendum hvernig vinna á verkefnin 

áður en þeir fara í sjálfstæða vinnu. Hafa þarf í huga að nemendur geti leyst 

verkefnin áður en sjálfstæð vinna hefst og að þau séu ekki of löng. Leið-

beiningar þurfa að vera skýrar og fylgjast þarf vel með vinnubrögðum 

nemenda og veita endurgjöf (Slavin, 2009: 206, 213). Nemendur þurfa að 

vera meðvitaðir um námið og vita hvað þeir eiga að gera. Því þurfa markmið 

að vera skýr og sýnileg nemendum. Það getur aftur leitt til betri náms-

árangurs nemenda (Slavin, 2009: 204).  
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Sjö þættir einkenna aðferðir stýrðrar kennslu. Það eru handrit sem 

kennari fer eftir og öllu ferli nákvæmlega lýst, hópavinna nemenda sem 

skipt er upp í litla hópa, kórsvörun þar sem nemendur svara allir í einu, 

merki sem kennari notar t.d. þegar nemendur svara, hraði og stjórn á hraða, 

fyrirfram ákveðið leiðréttingarferli sem nemendur nota við að leiðbeina 

félögum sínum og veita endurgjöf jafnóðum og síðast en ekki hrós fyrir vel 

unnin störf (Shapiro, 2004: 185-187). 

Nemendur koma í grunnskólann með mismunandi færni í farteskinu og 

mislangt komnir í lestrarferlinu. Bein og stýrð kennsla á lögmálum staf-

rófsins, sérstaklega hvað varðar stafaþekkingu, tengsl stafs og hljóðs og 

hljóðavitund, er sérstaklega mikilvæg fyrir þau börn sem eru á eftir í lestri 

og ritun, en hentar líka vel fyrir kennslu alls hópsins. Þar sem nemendum er 

oft skipt í litla hópa eftir getu og nemendur aðstoða hver annan í þessum 

aðferðum, er hægt að mæta mismunandi þörfum nemenda. Hver hópur 

fæst við hraða verkefnavinnu sem byggist á munnlegri svörun í u.þ.b. 15 til 

20 mínútur í senn (Keaton, Palmer; Nicholas og Lake, 2007: 231,233). Sýnt 

hefur verið fram á að námsaðferðir sem fela í sér að nemendur byggi upp 

þekkingu með virkri þátttöku hafi hvetjandi áhrif á áhuga barna á lestri og 

ritun sem og auki vitsmunaþroska þeirra (Keaton o.fl., 2007: 229, 232).  

Í alþjóðlegri samanburðarrannsókn á viðhorfum til náms og kennslu kom 

fram að kennarar hérlendis hafa meiri trú á hugsmíðihyggju (e. 

constructivism) en kennarar í öðrum þjóðum en minna álit á beinni kennslu. 

Þeir töldu flestir að frumkvæði þekkingarleitar ætti að liggja hjá nemendum 

en felast síður í beinni kennslu staðreynda undir stjórn kennara (Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009: 29).  

Félagakennsla hentar vel með beinni kennslu þar sem báðar aðferðirnar 

voru hannaðar með það í huga að auka virkni nemenda í kennslustund. 

Báðar aðferðirnar ýta undir virka þátttöku nemenda. Námsefni beggja 

aðferðanna er hnitmiðað og skýrt og fá kennarar handbók í hendurnar þar 

sem þeir geta stuðst við nákvæmt handrit og leiðbeiningar um hvernig nota 

skuli aðferðirnar. Hér á eftir má lesa nánar um félagakennslu.  

2.3.4 Félagakennsla 

PALS aðferðirnar byggja á aðferðum félagakennslu (e. peer-tutoring) sem er 

ein tegund samvinnunáms. Félagakennsla var þróuð sem aðferð til að hjálpa 

kennurum að einstaklingsmiða kennslu en veita nemendum jafnframt næg 

tækifæri til að vera virkir í kennslustund. Nemendur fá tækifæri til að æfa 

færni og ná valdi á því sem þeir eiga að læra um leið og félagakennsla 

stuðlar að jákvæðum félagslegum samskiptum meðal nemenda (Crandall, 



 

31 

Jacobson og Sloane, 1997: 39). Beiting félagakennslu með öllum nemendum 

í bekk (e. Class Wide Peer tutoring) á uppruna sinn að rekja til rannsókna 

Delquadri, Greenwood og Stretton í Kansas. Útfærsla þeirra varð fyrirmynd 

félagakennslu um allan heim (Crandall o.fl., 1997: 39). Á grunnskólastigi er 

félagakennsla notuð til viðbótar hefðbundinni kennslu og er ætlað að leysa 

af hólmi ýmsa sætavinnu og hefðbundna bóklega kennslu ásamt aðstæðum 

þar sem kennarinn spyr spurninga yfir allan bekkinn. Með því að nota 

aðferðir félagakennslu gefst nemendum fleiri tækifæri til svörunar eða sem 

nemur hálfum bekknum á móti einum nemanda þegar kennari spyr yfir 

bekkinn (Shapiro, 2004: 179). Mikilvægur þáttur í árangri er að styrkja virka 

þátttöku með því að gefa nemendum stig fyrir góða frammistöðu. Kennari 

gefur þjálfurum stig fyrir það hvernig þeir sinna hlutverki sínu en lesarar fá 

stig frá þjálfurum sínum fyrir að leysa verkefni rétt. Oft er pörunum skipt í 

tvö lið og keppast nemendur um að safna stigum fyrir sitt lið. Það gera þeir 

með því að leysa hlutverk sitt vel af hendi. Allir þurfa að standa sig vel svo 

liðin fái stig og nái sameiginlegum markmiðum. (Crandall o.fl., 1997: 39-40).  

Í heildina veitir félagakennsla fjölbreytta þjálfun til að bæta bekkjar-

kennslu og framfarir nemenda. Félagsfærni þeirra getur aukist þar sem 

bókleg færni er kennd samhliða markvissri samvinnu. Gert er ráð fyrir 

nemendum með námserfiðleika og nemendum með vægar fatlanir í kennslu 

með aðferðum félagakennslu (Crandall o.fl., 1997: 41). Félagakennsla 

hentar einnig vel fyrir nemendur með hegðunarvandamál og getur leitt til 

jákvæðra breytinga á hegðun þeirra þar sem þeir læra að vinna með öðrum 

í hóp (Heward, 2013: 222).  

Eins og segir hér að ofan hafa orðið til mörg tilbrigði af félagakennslu um 

allan heim. Það sem aðferðirnar eiga nánast allar sameiginlegt er að 

kennarar styðjast við skýrar leiðbeiningar eða handrit við kennsluna, 

verkefnin eru skýrt skilgreind og námið er einstaklingsmiðað með hliðsjón af 

stöðu hvers nemanda. Nemendur eru virkari í kennslustundum en ella og fá 

fleiri tækifæri til svörunar, tafarlaus endurgjöf er veitt og nemendum hrósað 

fyrir góða frammistöðu (Heward, 2013: 75-76). Kennarar sem nota aðferðir 

félagakennslu styðjast við handbók sem þeir hafa til hliðsjónar við kennslu. 

Þar kemur m.a. fram hvernig á að kynna nýtt námsefni og hvaða hluta þess 

á að kenna, hvernig á að para saman nemendur og skipa þeim í lið, hvernig 

nemendur geta unnið sér inn stig og hvernig þjálfarar veita endurgjöf ásamt 

því hvernig á að nota félagslega umbun fyrir vinningslið vikunnar (Crandall 

o.fl., 1997: 40). Mælt er með því að fylgja leiðbeiningum um framkvæmd 

sem sýnt hefur góðan árangur í rannsóknum til að hægt sé að reikna með 

svipuðum áhrifum.  
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PALS aðferðirnar eru gott dæmi um félagakennslu og hér á eftir má lesa 

nánar um þær aðferðir. Fyrst verður fjallað almennt um PALS aðferðir, síðan 

um PALS fyrir 2. – 6. bekk þar sem það eru upprunalegu aðferðirnar og að 

lokum verður farið yfir þær aðferðir sem hafa verið þróaðar frá því að PALS 

aðferðirnar litu fyrst dagsins ljós.  

2.3.5 PALS 

Í þessum kafla verður fjallað um PALS (e. Peer Assisted Learning Strategies), 

sem eru aðferðir notaðar til að þjálfa lestrarfærni og stærðfræði. PALS var 

þróað af þeim Doug Fuchs og Lynn Fuchs, prófessorum í sérkennslufræðum, 

og öðrum rannsakendum í Vanderbilt háskólanum til að aðstoða kennara að 

koma til móts við ólíka nemendur og efla námsárangur þeirra með félaga-

kennslu. Upphaflega voru PALS lestraraðferðirnar ætlaðar nemendum í 2. – 

6. bekk grunnskóla en voru síðar þróaðar fyrir leikskóla (P-PALS og K-PALS), 

1. bekk, unglingastig og framhaldsskóla (McMaster, 2007: 100). 

Nafnið PALS hefur verið þýtt á íslensku sem „Pör Að Læra Saman“. SÍSL, 

Sérfræðingateymi í samfélagi sem lærir, er frumkvöðull innleiðingar PALS í 

skólum á Íslandi. Höfundar K-PALS handbókarinnar gáfu SÍSL leyfi til að þýða 

útgefið efni á íslensku, staðfæra það og þjálfa íslenska kennara í 

aðferðunum með því skilyrði að þær yrðu ekki notaðar í hagnaðarskyni. Það 

var Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar sem greiddi fyrir þýðingu handbókarinnar 

og stendur einnig fyrir námskeiðum í K-PALS fyrir leikskólakennara (Fuchs 

o.fl., 2013). 

PALS er hannað til að styðja við það námsefni sem verið er að nota en er 

ekki ætlað að koma í stað annars námsefnis (Vanderbilt Kennedy Center, 

e.d.). PALS byggir á félagakennslu þar sem hugmyndin er að auka þann tíma 

í kennslustund sem virk kennsla á sér stað og nemendur þjálfa hver annan 

(McMaster, 2007:99). Með slíkri samvinnu er tryggt að allir taki virkan þátt í 

kennslustund en samvinna er einnig góð leið til að styrkja börn félagslega og 

efla sjálfsmynd þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir, 2005: 75). Hægt er að nota aðferðirnar inni í bekk með 

öllum nemendum í einu. 

Þar sem þessi rannsókn er um K–PALS verður fjallað um lestrarþátt PALS 

aðferðanna. PALS aðferðir í lestri leggja áherslu á þrjá af mikilvægustu 

þáttum lestrarþjálfunar; umskráningu, lesfimi og lesskilning. Kennt er í 30 til 

40 mínútna lotum þrisvar til fjórum sinnum í viku. Misjafnt er hversu langt 

tímabil unnið er með PALS aðferðirnar þar sem þær eru nokkuð ólíkar 

innbyrðis, sérstaklega hvað varðar verkefnafjölda. Í P-PALS eru verkefnin 60 

en þau eru 70 í K-PALS. Þar að auki er misjafnt hversu mikill tími fer í 
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upphitunartíma og mögulegar endurtekningar á verkefnum. Kennari fer 

mjög nákvæmlega í gegnum PALS verkefnin með nemendum áður en þeir 

vinna með þau sjálfir. Til þess hefur hann í höndunum handbók þar sem 

kennslustundum er lýst skref fyrir skref. Eftir tveggja til fjögurra vikna 

sýnikennslu og æfingar fara nemendur að vinna verkefnin sjálfstætt í pörum 

(McMaster, 2007: 99 – 100). Kennari parar nemendur saman eftir getu og 

þörfum í lestrarnámi. Nemendum er raðað upp eftir lestrareinkunn (niður-

stöðum HLJÓM-2 í K-PALS á Íslandi) þar sem nemandinn með hæstu 

einkunnina er efst á blaði og nemandinn með lægstu einkunnina er neðst á 

blaði. Kennari tekur blaðið í sundur með helming nemenda á hvoru. Blaða-

helmingarnir eru lagðir hlið við hlið og kennarinn parar saman sterkasta 

nemandann í sterkari hópnum og sterkasta nemandann í slakari hópnum. 

Þannig fer hann niður allan listann þangað til allir nemendur hafa verið 

paraðir saman. Pörunum er síðan breytt reglulega, oft á þriggja til fjögurra 

vikna fresti (McMaster, 2007: 99). 

Í hverju PALS pari er annar nemandinn getumeiri en hinn. Sá getumeiri 

gegnir hlutverki fyrri lesara þannig að sterkari nemandinn les textann fyrst. 

Sá getuminni er þá þjálfarinn sem hefur það hlutverk að fylgjast með á 

meðan hinn les og veita endurgjöf jafnóðum og þörf er á. Skipt er um 

hlutverk eftir ákveðinn tíma (yfirleitt fimm mínútur) og fer þá þjálfarinn í 

hlutverk lesarans og lesarinn í hlutverk þjálfarans (Fuchs, Fuchs, Simmons 

og Mathes, 2011). Í K-PALS er þessu öfugt farið. Þá er það getuminna barnið 

sem byrjar að lesa og getumeira barnið er því þjálfari. Getumeira barnið 

hefur frekar forsendur til að taka eftir villum. Unnið er með hljóðkerfis-

vitund, umskráningu og orðavitund. Verkefni K-PALS eru frábrugðin verk-

efnum PALS fyrir 2. – 6. bekk að því leyti að þau hefjast ekki á lestri. Byrjað 

er á því að æfa hljóðavitund, þá eru æfð sjónorð, síðan umskráning og að 

lokum er lestur sem slíkur þjálfaður þar sem setningar hafa bæst við 

verkefnin og seinna eru notaðar bækur við lesturinn (McMaster, 2007: 102).  

Árið 2004 fengu Doug Fuchs og félagar styrk til að meta hvaða þættir í 

framkvæmd PALS aðferða hafa áhrif á árangur þeirra. Meðal annars voru  

bornir voru saman tveir kennarahópar sem höfðu eins árs reynslu af að 

kenna PALS. Niðurstöðurnar sýndu að nemendur þeirra kennara sem löguðu 

PALS örlítið að þörfum sinna bekkja t.d. með því að laga orðalagið að 

nemendum sínum og miða framkvæmd við þarfir hvers og eins, sýndu betri 

árangur en aðrir. Því var gerð skipuleg rannsókn á því hvort sveigjanleiki í 

framkvæmd hefði áhrif á árangur PALS. Niðurstöðurnar sýndu að nákvæmni 

er mikilvæg en aðeins upp að vissu marki (McMaster o.fl., 2010: 2). Svo 

lengi sem lykilþættir PALS (félagalestur með endursögn, stytting efnisgreina 

og hvatningarkerfi) voru vel framkvæmdir, virtist það jafnvel vera til bóta að 
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gefa kennara frelsi til að sníða aðferðir PALS að þörfum bekkjarins. Mögu-

lega gæti þessi aðlögun hafa leitt til eignarhalds kennaranna á aðferðunum, 

sem leiddi svo aftur til betri framkvæmdar og aðlögunar PALS aðferða að 

annarri lestrarkennslu. Nemendur gætu hugsanlega hafa verið áhugasamari 

og tekið meiri þátt vegna breytinganna. Því er eðlilegt að álykta sem svo að 

svolítill sveigjanleiki sé leyfilegur fyrir árangursríka notkun á PALS. Þetta 

þýðir þó ekki að hætta skuli að framkvæma PALS af nákvæmni því allir 

kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni höfðu a.m.k. eins árs reynslu af því 

að vinna með PALS á sem nákvæmastan hátt áður en þeir löguðu að-

ferðirnar að bekkjum sínum og héldu inni lykilþáttum PALS óbreyttum 

(McMaster o.fl., 2010: 4).  

Gerð var úttekt á rannsóknum á áhrifum PALS á byrjandi lestrarfærni af 

What Works Clearinghouse (WWC) sem fól í sér 45 rannsóknir á PALS en af 

þeim voru einungis þrjár rannsóknir sem féllu að rannsóknarkröfum WWC. Í 

þessum þremur rannsóknum voru 3.130 þáttakendur, börn í fimm ára bekk 

og 1. bekk fjögurra ríka í Bandaríkjunum, sem höfðu fengið þjálfun í byrjandi 

lestrarfærni m.a. með K-PALS aðferðum. Byggt á niðurstöðum þessara 

þriggja rannsókna telur WWC að PALS hafi marktæk áhrif á umskráningu en 

lítil á lesfimi og lesskilning (U.S. Department of Education, 2012: 1, 5). Tvær 

rannsóknanna þriggja mældu áhrif K-PALS á umskráningu og sýndi önnur 

þeirra fram á marktækan mun á hópnum sem fékk þjálfun með K-PALS og 

samanburðarhópnum þar sem K-PALS hópurinn sýndi meiri framfarir en 

samanburðarhópurinn. Hin rannsóknin sýndi fram á einhver áhrif en þau 

voru ekki nógu mikil til að teljast marktækt meiri hjá K-PALS hópnum en hjá 

samanburðarhópnum. Rannsóknirnar þrjár mældu einnig áhrif þjálfunar 

með K-PALS á lesskilning en ekki kom fram marktækur munur á K-PALS 

hópnum og samanburðarhópnum. Áhrif K-PALS aðferðanna á lesskilning 

voru því ekki talin mikil (U.S. Department of Education, 2012: 5-6) enda ekki 

lögð áhersla á lesskilning í K-PALS aðferðunum.  

PALS aðferðirnar hafa einnig fengið stimpilinn „best practice“ frá U.S. 

Department of Education Program Effectiveness Panel for Inclusion in the 

National Diffusion Network sem er stofnun á vegum American Institutes for 

Research. Þar standast PALS aðferðirnar hæstu kröfur um rannsóknar-

miðaðar kennsluaðferðir og eru taldar henta vel börnum sem eiga erfitt 

með umskráningu og lesskilning, félagsleg samskipti, stærðfræðihugtök og 

óhlutbundin hugtök ásamt börnum með hegðunarvandamál eða athyglis-

brest (American Institutes for Research, e.d.: 8). Á heimasíðu Best Evidence 

eru PALS aðferðirnar einnig í flokki aðferða með topp einkunn og þykja hafa 

sterkan rannsóknargrunn árangurs (e. Strong Evidence of Effectiveness). Á 
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heimasíðunni má einnig nálgast heildar skýrlsu um aðferðir til að bæta 

lestrarfærni nemenda (Best Evidence Encyclopedia, e.d.). 

Þrátt fyrir að PALS gagnist mörgum nemendum, þar á meðal nemendum 

sem glíma við námsvanda af einhverjum toga, eru ekki allir sem sýna aukinn 

námsárangur þrátt fyrir að hafa fengið þjálfun með aðferðunum. Lykilatriði 

er að fylgjast vel með framförum nemenda og geta þá gripið inn í ef þær eru 

litlar eða engar (McMaster, 2006: 19, 21). Í rannsókn sinni á notkun skyndi-

greininga (e. Brief Experimental Analysis) á áhrifaríkum inngripum fyrir 

byrjandi lestrarfærni notaði Anna-Lind Pétursdóttir o.fl. (2009) K-PALS efni 

með þeim börnum sem ekki tóku framförum og sneið það betur að þörfum 

þeirra með því að bæta við sýnikennslu, hvatningu og/eða einstaklings-

miðuðu markmiði um framfarir. Börnin voru fjögur og fengu 20 til 30 

mínútna þjálfun í senn, einu sinni til fjórum sinnum í viku í 10 til 15 vikur. 

Fullorðnir einstaklingar sem fengu þjálfun í notkun K-PALS aðferðanna unnu 

með börnunum fjórum (Anna-Lind Pétursdóttir o.fl., 2009: 220, 221, 225). 

Börnin náðu töluverðum framförum á því tímabili sem þau fengu þjálfun 

með einstaklingsmiðuðu K-PALS og náðu að lokum þeim færni markmiðum 

sem stefnt var að fyrir öll börnin efni (Anna-Lind Pétursdóttir o.fl., 2009: 

228-231) 

Hér á eftir fer nánari lýsing á PALS aðferðunum. Fyrst verður fjallað um 

PALS fyrir 2. – 6. bekk þar sem það er upphaflega aðferðin en síðan verður 

fjallað um þær PALS aðferðir sem þróaðar hafa verið eftir það.  

2.3.5.1 PALS fyrir 2. – 6. bekk  

Í grein sinni Promises and limitations of peer-assisted learning strategies in 

reading lýsir McMaster (2007: 100) PALS fyrir 2. – 6. bekk þannig að það 

samanstandi af þremur þáttum sem farið er yfir í hverjum PALS tíma. Það 

eru félagalestur með endursögn (e. Partner Reading with Retell), stytting 

efnisgreinar (e. Paragraph Shrinking) og að spá fyrir um framhaldið (e. 

Prediction Relay). Kennarinn velur bók fyrir hvert par og á hún að vera við 

hæfi slakari nemandans. Bækurnar geta verið af hvaða toga sem er, t.d. 

lestrarbækur. Það er alltaf sterkari nemandinn sem byrjar að lesa en eftir 

fimm mínútna vinnu skipta nemendur um hlutverk og þjálfarinn verður 

lesari og öfugt (McMaster, 2007: 100). Sterkari nemandinn er því lesari 1 og 

slakari nemandinn er þjálfari 1. Sterkari nemandinn byrjar að lesa þar sem 

hann hefur það hlutverk að vera fyrirmynd þess slakari í lestri. Það getur 

auðveldað slakari nemandanum lesturinn þar sem hann hefur þá heyrt 

textann lesinn áður en hann les sjálfur (Fuchs o.fl., 2001: 17).  

Fyrsta verkefnið er félagalestur með endursögn. Þessu verkefni er ætlað 

að efla nákvæmni í lestri og lesfimi (Fuchs o.fl. 2001: 17). Lesari 1 les í 
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bókinni í fimm mínútur og síðan les lesari 2 sama texta aftur í fimm mínútur 

(McMaster, 2007: 100). Í hvert sinn sem lesarinn gerir villu segir þjálfarinn: 

„Stopp, þetta orð er ______. Orðið er…….?“ Þegar lesarinn hefur lesið orðið 

rétt segir þjálfarinn: „Gott, lestu málsgreinina aftur“ (Fuchs o.fl., 2011: 35). 

Eftir að báðir nemendurnir hafa lesið endursegir slakari nemandinn textann 

sem hann las og hefur til þess tvær mínútur. Þjálfarinn spyr hann þá hvað 

gerðist fyrst, hvað gerðist næst o.s.frv. (Fuchs o.fl., 2001:17; McMaster, 

2007: 100). Endursögnin er mjög mikilvæg því með henni kemur í ljós hvort 

nemendur skilji textann sem þeir lásu eða ekki (Fuchs o.fl., 2011: 47). 

Næsta verkefni er stytting efnisgreinar. Þessu verkefni er ætlað að efla 

lesfimi (Fuchs o.fl., 2001: 17) og þróa lesskilning með því að draga saman 

það mikilvægasta í textanum. Nemendur nota spurningaaðferð til að finna 

út hver eða hvaða atburður það er sem er mikilvægur og stuðlar að því að 

atburðarásin fer af stað (McMaster, 2007: 100). Lesari 1 les eina efnisgrein 

og dregur saman mikilvægustu atriði hennar. Þjálfari biður lesara að segja 

sér um hvern eða hvað málsgreinin er og hvað er mikilvægast við þennan 

„hvern“ eða „hvað“. Síðan á lesari 1 að minnka þessar upplýsingar í tíu orð 

eða færri. Eftir fimm mínútur skipta nemendur um hlutverk (McMaster, 

2007: 100). Með því að draga saman efnisgrein læra nemendur að finna 

hvað er mikilvægast í textanum og skilja þannig betur það sem lesið er 

(Fuchs o.fl., 2011: 61).  

Þriðja og síðasta verkefnið er að spá fyrir um framhaldið en það er góð 

aðferð til að þjálfa lesskilning (McMaster, 2007: 100-101). Forspá er mikil-

væg fyrir þá sem lesa því hún krefst þess að hugsað sé um það sem þegar er 

vitað um söguna og að hugsað sé fram í tímann. Þannig verður lesarinn 

meiri þátttakandi í sögunni, verður einbeittari við lesturinn og man betur 

það sem gerist. Forspáin felst í því að spá fyrir um eða giska á hvað gerist á 

næstu hálfu blaðsíðu. Síðan les lesarinn þessa hálfu blaðsíðu og athugar 

hvort spáin rætist (Fuchs o.fl., 2011: 100, 114). Fyrir hvert verkefni vinna 

nemendur sér inn stig og getur kennarinn gefið aukastig fyrir góða hegðun, 

gott gengi og fyrir að fara eftir fyrirmælum. Oft er pörunum skipt í tvö lið 

sem keppast þá um að safna stigum fyrir sitt lið. Í lok vikunnar skila pörin 

inn stigunum sem þau hafa safnað fyrir sitt lið. Kennarinn tekur stigin saman 

og tilkynnir hvort liðið hefur unnið. Bæði liðin fá þó klapp og hrós fyrir að 

hafa staðið sig vel. Pörum og liðum er breytt á fjögurra vikna fresti 

(McMaster, 2007: 101). 

2.3.5.2 P-PALS  

P-PALS (e. Preschool PALS) er ætlað þriggja og fjögurra ára leikskólabörnum. 

Unnið er með heiti stafa og hljóð þeirra ásamt hljóðkerfisvitund. Verkefni  
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P-PALS eru 60 talsins. Í fyrstu 30 kennslustundunum kynnir kennarinn heiti 

og hljóð nokkurra stafa til að styrkja hugmyndina um hlutverk bókstafanna, 

þ.e. heiti þeirra og hljóð. Í næstu tólf kennslustundum æfa börnin sig í að 

aðgreina þessa stafi og hljóð þeirra og í síðustu átján kennslustundunum er 

unnið með verkefni tengd hljóðkerfisvitund (Morgan,Young og Fuchs, 2006: 

28). Hver P-PALS kennslustund skiptist í þrjá hluta sem hver um sig tekur um 

fimm mínútur. Fyrsti hlutinn er kennarastýrður þar sem farið er yfir stafi og 

hljóð þeirra. Kennarinn sýnir nemendum þar til gerð veggspjöld með efni 

kennslustundarinnar og parar myndir við stafina með aðstoð barnanna. Í 

öðrum hlutanum sýnir kennarinn börnunum hvernig vinna eigi verkefnin, er 

með sýnikennslu sem snýst um að hann fer yfir verkefni tímans með 

börnunum og er þá sjálfur í hlutverki þjálfara og börnin eru lesarar. Hvert 

barn fær blað með fjórum línum og í hverri línu er mynd og tveir stafir. 

Börnin gera hring utan um stafinn sem myndin á. Í þriðja hlutanum hefst 

paravinnan þar sem börnin vinna verkefnið sem kennarinn fór yfir í 

sýnikennslunni og skiptast þau á að vera þjálfarar og lesarar. Getumeiri 

nemandinn byrjar á að vera þjálfari og leiðir hann lesarann áfram. Lesarinn, 

getuminni nemandinn, fer eftir fyrirmælum þjálfarans (Morgan o.fl., 2006: 

27-30). 

Ráðlegt er að hafa fá börn í hóp, helst ekki fleiri en sex í einu. Mælt er 

með því að P-PALS sé kennt þrisvar í viku í fimmtán mínútur í senn. Til að 

undirbúa börnin fyrir félagakennsluna er kennarinn í hlutverki þjálfara yfir 

allan hópinn fyrstu vikurnar. Hann er þá fyrirmynd barnanna og útskýrir fyrir 

þeim hvernig á að vera þjálfari og lesari og hvernig fylgja skal reglunum. 

Þjálfarinn leiðréttir lesarann jafnóðum ef þörf er á og síðan er haldið áfram 

niður blaðið. Þegar því er lokið skipta börnin um hlutverk og þau fá ný blöð 

sem ekki er búið að skrifa á (Morgan o.fl., 2006: 30). 

Þær Anna María Gunnarsdóttir og Berglind Sigríður Harðardóttir (2011) 

gerðu rannsókn á áhrifum P-PALS á hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu 4 ára 

leikskólabarna á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að       

P-PALS hafi jákvæð áhrif á þessa þætti og getu barnanna til að greina stök 

hljóð í orðum, enda markvisst unnið með það í kennsluefninu. Marktækur 

munur var á framförum barnanna í tilraunahópnum og samanburðar-

hópnum þar sem börnin í þeim fyrrnefnda bættu sig meira í stafaþekkingu 

og getu til að greina stök hljóð í orðum. Eina undantekningin var rímið en 

ekki var marktækur munur á þeim þætti hjá tilraunahóp og saman-

burðarhóp (Anna María Gunnarsdóttir og Berglind Sigríður Harðardóttir, 

2011: 28-29).  
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2.3.5.3 K-PALS  

K-PALS er ætlað fimm og sex ára börnum og er bæði notað með elstu 

börnunum í leikskóla og í 1. bekk í grunnskóla hér á landi. Í K-PALS er unnið 

með hljóðkerfisvitund, byrjandi umskráningu og orðavitund. Allt eru þetta 

mikilvægir þættir lestrarnáms (McMaster, 2007: 102). Fyrstu fjórir tímarnir í 

K-PALS eru kynningartímar þar sem börnin læra reglurnar og hvernig eigi að 

vinna í K-PALS. Þá er einungis unnið með hljóðaleikjakynningar sem eru 

fjórar. Það er alltaf kennarinn sem leggur hljóðaleikina inn (Fuchs o.fl., 

2013: 7). Eftir fyrstu átta kennslustundirnar eru börnin ávallt í hlutverki 

þjálfara og lesara en kennarinn heldur þó áfram að leggja inn hljóðaleikina. 

Hann fær hjálp aðstoðarmanns úr hópnum við að leggja inn umskráningar-

verkefnin. Þá fá börnin tækifæri til að vera þjálfarar yfir allan hópinn og æfa 

sig þannig fyrir hlutverk sitt sem þjálfarar í K-PALS. Eftir að verkefnin hafa 

verið lögð inn af kennara fara nemendur í pörin (McMaster, 2007: 102). 

Áður en kennarinn parar saman nemendur þarf að kanna þekkingu 

þeirra á bókstöfunum með því að leggja fyrir þá stafakönnun þar sem þeir 

segja heiti og hljóð stafanna. Kennarinn notar sömu aðferð og í PALS fyrir 2. 

– 6. bekk til að finna út hvaða nemendur á að para saman, þ.e. með því að 

taka lista með nöfnum barnanna röðuðum eftir getu (sterkasta barnið efst 

og það slakasta neðst) í sundur, leggja saman helmingana og para þau börn 

sem eru hlið við hlið. Þó þarf að hafa í huga að ekkert sé því til fyrirstöðu að 

börnin geti unnið saman (Fuchs o.fl., 2001: 19). Þegar kemur að því að 

paravinna hefjist er það getumeira barnið sem byrjar að þjálfa þar sem 

hlutverk þess er að styðja getuminna barnið. Getuminna barnið byrjar þá á 

því að lesa yfir verkefnin og er hlutverk þess að fara eftir fyrirmælum 

þjálfarans. Börnin skipta um hlutverk í hverjum K-PALS tíma þannig að allir 

fá að vera þjálfarar og lesarar (Fuchs o.fl., 2013: 7). Kennarinn gengur á milli 

nemenda, fylgist með ástundun þeirra og veitir endurgjöf og umbun. Mælt 

er með því að K-PALS sé unnið þrisvar til fjórum sinnum í viku í um tuttugu 

til þrjátíu mínútur í senn og að tímarnir fari fram á sama tíma dags og sömu 

daga vikunnar (Fuchs o.fl., 2013: 11-12; McMaster, 2007: 102). Ef miðað er 

við að K-PALS sé haft þrisvar til fjórum sinnum í viku má reikna með að 70 

verkefni taki 18 til 24 vikur fyrir utan upphitunartíma og mögulegar 

endurtekningar á verkefnum. Hér á landi virðist hafa skapast sú hefð að 

leikskólar fari í 30 verkefni af þessum 70. Ef farið er í 30 verkefni má gera 

ráð fyrir átta til tíu vikum að viðbættum upphitunartímum og endur-

tekningum.  

Verkefni K-PALS eru 70 talsins og skiptast í tvo hluta. Annars vegar eru 

það hljóðaleikjaverkefni sem stuðla að þjálfun hljóðavitundar og hins vegar 
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umskráningarverkefni sem er ætlað að styrkja umskráningarfærni og orða-

þekkingu (Fuchs o.fl., 2013: 7, McMaster, 2007: 102). Í hljóðaleikjunum er 

unnið með að greina hljóð, rím, sameiningu hljóða í orð og sundurgreiningu 

orða í hljóð og eru verkefnin sett fram í formi leikja. Það er alltaf kennarinn 

sem leggur hljóðaleikina inn fyrir allan hópinn í einu og er það gert áður en 

farið er í umskráningarverkefnin. Hljóðaleikirnir eru skipulagðir þannig að 

farið er frá því auðvelda, eins og að klappa atkvæði, yfir í erfiðari færni eins 

og að sundurgreina orð í einstök hljóð. Hljóðaleikirnir þjálfa þá færni sem 

unnið er með í umskráningarverkefnunum og er því ætlast til að þau séu 

unnin samhliða, þ.e. hljóðaverkefni 5 sé unnið samhliða umskráningar-

verkefni 5 (Fuchs o.fl., 2013: 7). Í umskráningarverkefnunum eru unnin 

ferns konar verkefni; hvaða hljóð, sjónorð, hljóðakassar og lestur setninga 

og bóka (sjá viðauka 4).  

Fyrsta umskráningarverkefnið kallast Hvaða hljóð? og eiga börnin að 

segja hljóð stafanna. Þessu verkefni er ætlað að þjálfa upp færni í að segja 

hljóð stafa og undirbúa börnin undir umskráningu sem snýst um að tengja 

hljóðin saman í orð. Verkefnið samanstendur af nokkrum lágstöfum í 

þremur til fjórum línum. Þjálfarinn segir við lesarann um leið og hann bendir 

á staf: „Hvaða hljóð?“ Lesarinn segir hljóðið. Ef lesarinn segir hljóðið rétt 

bendir þjálfarinn á næsta hljóð og spyr aftur. Ef lesarinn segir rangt hljóð 

segir þjálfarinn: „Stopp. Hljóðið er____. Hvaða hljóð? Þá endurtekur 

lesarinn hljóðið og þjálfarinn segir: „Gott. Lestu alla línuna aftur“. Stjörnur 

eru inn á milli stafanna til að minna þjálfarann á að hrósa lesaranum 

reglulega. Nýtt hljóð er kynnt til sögunnar í öðru hverju verkefni (Fuchs o.fl., 

2013: 8; McMaster, 2007: 103).  

Næsta verkefni heitir Sjónorð og er tilgangur þess að kenna börnum að 

þekkja sjónrænt algeng orð með óreglulegum framburði. Þjálfarinn bendir á 

orð og segir: „Hvaða orð?“. Lesarinn segir orðið og ef hann segir það rétt er 

haldið áfram en ef hann gerir villu segir þjálfarinn: „Stopp. Orðið er _____. 

Hvaða orð?“ Lesarinn endurtekur orðið og þjálfarinn segir: „Gott. Lestu alla 

línuna aftur“. Nýtt sjónorð er kynnt til sögunnar í öðru hverju verkefni 

(Fuchs o.fl., 2013: 8; McMaster, 2007: 103). 

Þriðja verkefnið heitir Hljóðakassar og þar er börnum kennt að tengja 

saman hljóð í orð, fyrst með því að lesa hægt og segja hvert hljóð innan 

orðsins og síðan með því að syngja og lesa hratt. Hverju orði er skipt niður í 

hljóð í sér kössum. Þjálfarinn bendir á orðið og segir: „Lestu hægt“. Lesarinn 

hljóðar sig í gegnum orðið með því að hljóða hvern staf fyrir sig. Ef hann 

gerir villu leiðréttir þjálfarinn hann með því að segja: „Stopp. Orðið er____. 

Hvaða orð? Gott“. Lesarinn endurtekur orðið og þjálfarinn segir: „Lestu alla 
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línuna aftur“. Ef lesarinn les orðið rétt segir þjálfarinn: „Syngdu og lestu“. Þá 

á lesarinn að syngja orðið með því að láta hljóðin renna saman og lesa það 

síðan hratt (Fuchs o.fl., 2013: 9; McMaster, 2007: 103 ).  

Fjórða og síðasta verkefnið heitir Lestur setninga og bóka þar sem 

komnar eru inn setningar. Þessi hluti umskráningarverkefnanna hefst í 

kennslustund 30 (Fuchs o.fl, 2013: 7, 196; McMaster, 2007: 102). Þjálfarinn 

biður lesarann að lesa setninguna og leiðréttir ef lesarinn gerir villur. Þá 

segir þjálfarinn eins og áður: „Stopp. Orðið er _____. Hvaða orð?“. Lesarinn 

endurtekur orðið og þjálfarinn segir: „Gott. Lestu alla línuna aftur“. Þegar 

komið er að umskráningarverkefni 40 læra börnin að nota bækur í K-PALS 

tímum. Oft eru notaðar lestrarbækur sem hæfa þá slakari nemandanum í 

pari. Í þessu verkefni er notað sama leiðréttingaferli og áður. Ef sá sem les 

gerir villu segir sá sem þjálfar: „Stopp. Orðið er _____. Hvaða orð? Gott. 

Lestu alla línuna aftur“. Þjálfarinn byrjar að lesa fyrstu setninguna og bendir 

á orðin um leið og hann les þau. Síðan les lesarinn sömu setninguna. Þannig 

skiptast þeir á að lesa setningarnar þar til bókin er búin (Fuchs o.fl., 2013: 9, 

67; McMaster, 2007: 104).  

Eftir hvert umskráningarverkefni á blaðinu eru fjórir broskarlar og merkja 

börnin við einn broskarl þegar þau hafa unnið verkefnið einu sinni sjálf-

stætt. Lesarinn byrjar á að leysa verkefnið og þegar hann hefur lokið því 

merkir hann við einn broskarl. Síðan leysir þjálfarinn verkefnið og þegar 

hann hefur lokið því merkir hann við annan broskarl. Þá fara börnin í næsta 

verkefni og gera það sama. Ef þau ná að ljúka öllum verkefnum á blaðinu 

tvisvar áður en tíminn er búinn geta þau unnið sér inn fleiri broskarla með 

því að gera verkefnin aftur (Fuchs o.fl., 2013: 12). Í lok K-PALS tímans færa 

börnin broskarlana yfir á svo til gert stigablað og telja stigin sín. 

2.3.5.4 PALS fyrir 1. bekk  

Eins og í K-PALS leggur 1. bekkjar PALS áherslu á byrjandi umskráningar-

færni og orðavitund ásamt lesfimi. Í 1. bekkjar PALS er lesfimiþáttur sem er 

ætlað að kanna hversu hratt nemendur lesa og af hversu mikilli nákvæmni. Í 

tvær vikur eru nemendur þjálfaðir í að fara eftir PALS vinnubrögðum og í 

samvinnu og eftir það er farið í PALS þrisvar í viku í um 35 til 40 mínútur í 

senn (McMaster, 2007: 105). Hver PALS kennslustund hefst á stuttri innlögn 

frá kennara þar sem kynnt eru ný hljóð og sjónorð. Kennarinn leiðir 

nemendur svo áfram í sundurgreiningu og sameiningu hljóða í orð sem þeir 

koma til með að umskrá seinna í kennslustundinni. Hann nefnir orð, 

nemendur segja hljóðin í orðinu og rétta upp einn fingur fyrir hvert hljóð. 

Kennarinn sýnir nemendum orðið, þeir setja hljóðin í því saman og lesa það, 

fyrst hægt og síðan hratt (Fuchs o.fl., 2001: 20; McMaster, 2007: 105). 
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Tveir helstu þættir 1. bekkjar PALS eru Hljóð og orð og Félagalestur. 

Hljóð og orð þátturinn samanstendur af fjórum minni verkefnum. Fyrsta 

verkefnið er Að segja hljóð og svipar mikið til Hvaða hljóð? verkefnisins í    

K-PALS. Þegar lesarinn hefur sagt öll hljóðin merkir þjálfarinn við einn 

broskarl við verkefnið og fimm stig á stigablaðinu. Síðan skipta þeir um 

hlutverk og endurtaka ferlið (McMaster, 2007: 105). Næsta verkefni er 

Sameining hljóða og er þar unnið með orðin sem kennarinn sagði í upphafi 

kennslustundarinnar. Mynd af ör er undir hverju orði og litlir punktar undir 

hverju hljóði. Þjálfarinn bendir á orðin og segir: „Hljóðaðu orðið“. Lesarinn 

bendir á hvern punkt og segir hljóðið fyrir ofan. Síðan segir þjálfarinn: 

„Lestu hratt“ og lesarinn rennir fingrunum eftir örinni og les orðið hratt. Ef 

lesarinn gerir villu hljóðar þjálfarinn orðið og les það hratt og lesarinn 

endurtekur og byrjar aftur á línunni. Einnig hér merkir þjálfarinn við broskarl 

við verkefnið og fimm stig á stigablaðinu og nemendur skipta um hlutverk 

(McMaster, 2007: 105 – 106). Þriðja verkefnið er Lestu orðin og eru það 

algeng sjónorð sem nemendur eiga að lesa. Þjálfarinn segir: „Lestu orðin“ 

og lesarinn bendir á hvert orð um leið og hann les það. Fjórða og síðasta 

verkefnið í hljóða og orða hlutanum er Lestur smásagna þar sem koma fyrir 

stuttar sögur búnar til úr þeim orðum sem nemendur hafa þegar lært í PALS 

verkefnum. Áður en nemendur byrja á smásögunum kynnir kennarinn þeim 

mikilvæg orð sem bætt hefur verið við til að gera söguna áhugaverðari. 

Hann les söguna fyrst og gefur þannig lipra fyrirmynd af lestri. Síðan les 

lesarinn söguna. Ef hann gerir mistök eða hikar á orði í meira en þrjár 

sekúndur segir þjálfarinn rétta orðið og biður lesarann að endurtaka það og 

halda síðan áfram að lesa. Hér fá nemendur einnig broskarl og stig á 

stigablaðið og skipta um hlutverk eftir hvert unnið verkefni (McMaster, 

2007: 107). 

Eftir fjórar til sex vikur er Félagalestur kynntur til sögunnar. Þessi þáttur 

tekur tíu mínútur af hverjum PALS tíma og fylgir strax á eftir hljóða og orða 

verkefnunum. Nemendur nota hæfni sína í umskráningu og orðavitund, sem 

þeir hafa lært í PALS, til að lesa bækur. Kennarinn velur bækur sem henta 

slakari einstaklingi parsins. Þjálfarinn byrjar á að lesa titil bókarinnar og 

lesarinn endurtekur. Þjálfarinn les síðan eina blaðsíðu og bendir á hvert orð 

og lesarinn gerir slíkt hið sama. Þegar parið hefur lesið alla bókina merkir 

þjálfarinn fimm stig á stigablaðið, nemendur skipta um hlutverk og byrja 

aftur á bókinni. Hver bók er lesin fjórum sinnum áður en fengin er ný bók 

(McMaster, 2007: 107). 
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2.3.5.5 Unglingastigs PALS 

PALS fyrir unglingastig felur í sér sömu þrjá þætti og PALS fyrir 2. – 6. bekk 

en er þó frábrugðið að þrennu leyti. Í fyrsta lagi skipta nemendur um félaga 

á hverjum degi en ekki í fjórðu hverju viku. Í öðru lagi byggist hvatninga-

kerfið á vinnuþema þar sem nemendur vinna sér inn „PALS pening“ sem 

þeir geta síðan skipt út fyrir ýmsan varning á vegum skólans eða sem hefur 

verið fenginn sem styrkur frá fyrirtækjum eða einstaklingum, t.d. námsgögn, 

hamborgaratilboð á matsölustað bæjarins eða annað tilfallandi. Í þriðja lagi 

lesa nemendur á unglingastigi texta sem tengist lífi þeirra, eins og efni sem 

tengist atvinnu eða þjóðfélaginu (McMaster, 2007: 102). Þessar breytingar 

voru fyrst og fremst gerðar vegna mikillar fjarveru nemenda á unglingastigi í 

Bandaríkjunum, sem gerði það að verkum að erfiðara var að para nemendur 

saman í lengri tíma. Að auki var ákveðið að hafa PALS fyrir unglinga líkara 

heimi hinna vinnandi með því að gera umbunarkerfið svipað launakerfi þar 

sem unglingarnir skipta út PALS-peningum fyrir ávísanir sem þeir geta síðan 

notað til að panta úr þar til gerðum lista (Fuchs o.fl., 2001: 18). 

2.4 Rannsóknir á upplifun kennara af beinni kennslu 

Þar sem engar birtar rannsóknir fundust þrátt fyrir ítarlega leit var stuðst við 

rannsóknir á upplifun kennara af beinni kennslu eins og stýrðri kennslu og 

samvinnunámi. Fjallað var um félagakennslu, sem er ein tegund samvinnu-

náms, og stýrða kennslu fyrr í ritgerðinni. K-PALS aðferðirnar byggja að 

miklu leyti á stýrðri kennslu og samvinnu nemenda. Því hentaði vel að skoða 

upplifun kennara af þessum aðferðum. Hér á eftir má lesa um rannsókn 

Gillies og Boyle (2008) á upplifun kennara af samvinnunámi og rannsókn 

Bessellieu, Kozloff og Rice (2001) um upplifun kennara af stýrðri kennslu 

ásamt umfjöllun Fuchs, Fuchs og Burish (2000) um hvernig einn kennari 

aðlagaði PALS aðferðirnar að nemendum sínum í 3. bekk.  

Gillies og Boyle (2008) könnuðu upplifun sjö kennara á unglingastigi af 

samvinnunámi. Tvær kennslustundir hjá hverjum kennara voru hljóðritaðar 

til að skoða hvernig þeir miðluðu samvinnunámsaðferðum til nemenda 

sinna. Eftir það voru notuð hálfstöðluð viðtöl til að kanna upplifun 

kennaranna á að nota samvinnunám. Viðtölin voru afrituð og flokkuð í 

þemu. Helstu niðurstöðurnar voru þær að kennurum fannst samvinnunám 

mikilvægt þar sem nemendur geta þá stutt hvern annan í náminu. Ef 

nemendum finnst þeir vera hluti af liði er líklegra að þeir leggi eitthvað af 

mörkum sjálfir (Gillies og Boyle, 2008: 1333, 1343). Einnig var nefnt hvernig 

hópaskipting hentaði best og var m.a. talað um getuskipta hópa þar sem 

kennurunum fannst getuminni nemendur þá geta notið góðs af þeim 
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getumeiri með því að fylgjast með námshegðun þeirra og styrkjast jafnvel 

hvað varðar sjálfsmynd (Gillies og Boyle, 2008: 1343). Rúmlega helmingur 

kennaranna sagði samsetningu hópanna skipta máli og að allir í hópnum 

hefðu hlutverki að gegna. Hópfélagar yrðu einnig að skilja að þeir þyrftu að 

leggja sitt af mörkum til að hópurinn næði markmiðum sínum. Mikilvægi 

umbunar kom fram í viðtölunum, þar á meðal að hrósa nemendum fyrir vel 

unnin verk. Hrós frá hópfélögum virtist einnig vera mikilvægt nemendum 

(Gillies og Boyle, 2008: 1344). Allir kennararnir töluðu um mikilvægi þess að 

kenna nemendum hvernig æskilegt er að koma fram við aðra við samvinnu-

nám og leiðir til að ná fram áhrifaríkum samskiptum. Samkvæmt 

kennurunum lá ávinningur samvinnunáms helst í því að aðstoða nemendur 

við að sjá gildi ferlisins og að þróa námið í átt að vandaðri útkomu (Gillies og 

Boyle, 2008: 1345). 

Bessellieu o.fl. (2001) skrifuðu um upplifun 83 kennara á aðferðum 

stýrðrar kennslu við að kenna lestrarfærni. Kennarar voru spurðir hvernig 

þeim fannst notkun stýrðra kennsluaðferða hafa gagnast nemendum og 

þeim sjálfum og hvort þeir myndu vilja halda áfram að kenna með stýrðum 

aðferðum. Kennararnir voru almennt jákvæðir í garð stýrðrar kennslu 

(Bessellieu o.fl., 2001: 15). Þegar spurt var um áhrif stýrðrar kennslu á 

nemendur var árangur nefndur, sérstaklega hjá slakari nemendum, aukið 

sjálfstraust barnanna þegar þau fóru sjálf að sjá árangur og að þau væru 

farin að reyna sig við erfiðari orð. Kennurunum fannst börnin vera fljót að 

tileinka sér aðferðirnar, átta sig á tengslum stafs og hljóðs og tengja hljóðin í 

orð eftir að hafa verið kennt með aðferðum stýrðrar kennslu. Framfarir 

sáust á mörgum sviðum eins og t.d. lestrarfærni, félagsfærni, samvinnu-

hæfni, hlustun, að fylgja fyrirmælum og ritun. Öll börnin virtust sýna 

framfarir á einhverju sviði og voru kennararnir ánægðir með það og því 

hlynntir aðferðum stýrðrar kennslu (Bessellieu o.fl., 2001: 15-16). Þegar 

spurt var um gagnsemi stýrðrar kennslu hvað kennarana sjálfa varðaði voru 

nefnd atriði eins og hversu auðvelt væri að nota stýrða kennslu, hversu vel 

námsefnið væri sett upp, vel skipulagt og að ítarlegar leiðbeiningar fylgdu 

því í þar til gerðri handbók. Gott væri að vinna eftir aðferðunum og að minni 

tími hafi farið í að skipuleggja kennslustundir en ella þar sem allt skipulag og 

námsefni væri fyrir hendi í handbókinni. Það gerði áætlanagerð og námsmat 

einfaldara og skilvirkara. Einnig hversu vel aðferðir stýrðrar kennslu henta 

slökum nemendum og að auðveldara væri að fylgjast með framförum þeirra 

og átta sig á þörfum þeirra. Fram kom að gaman væri að fylgjast með 

framförum barnanna. Það gerði kennarana ánægða að sjá stolt nemenda og 

árangur og að það væri nóg til þess að flestir vildu halda áfram að nota 

aðferðir stýrðrar kennslu (Bessellieu o.fl., 2001: 16-17). Einungis fimm 



 

44 

kennarar nefndu erfiðleika tengda stýrðri kennslu. Annars vegar kom fram 

að sumir nemendur ættu erfitt með að halda athygli og hlusta sem bendir til 

þess að umrædd börn hafi verið látin fá of erfið verkefni og ekki verið búin 

að þróa með sér þá færni sem þurfti. Hins vegar kom fram að börn kvörtuðu 

undan mikilli endurtekningu sem bendir til þess að þau börn hafi verið látin 

hafa of auðveld verkefni og hafi ekki þurft alla þessa endurtekningu 

(Bessellieu o.fl., 2001: 16). 

 Fuchs, Fuchs og Burish (2000) byggðu grein sína m.a. á frásögn Pamelu 

Burish um það hvernig hún framkvæmdi PALS aðferðirnar með nemendum 

sínum í 3. bekk. Nemendahópurinn var mjög fjölbreyttur og lestrarfærnin 

eftir því á mjög mismunandi stigum. Pamela notaði PALS aðferðir fyrir 2. – 

6. bekk með þrennum hætti: til að mæta þörfum bráðgerra nemenda, 

tryggja að nemendur læsu uppbyggjandi bókmenntir og til að auka skilning 

nemenda á samfélagsfræði og vísindum. Hún lagaði aðferðirnar að 

nemendahópnum. Yfirleitt voru nemendur paraðir saman eftir getu en til að 

leyfa bráðgerum nemendum að njóta sín leyfði hún þeim einnig að vera 

saman (Fuchs o.fl., 2000: 87). Pamela notað ýmiss konar lesefni til að auka 

lesskilning nemenda sinna, t.d. tímarit, kaflaskiptar bækur, efni af inter-

netinu og fræðilega texta. Hún valdi lesefnið oft í því skyni að efla þekkingu 

nemenda. Til að gera PALS árangursríkt, framkvæmanlegt og skemmtilegt 

mælti Pamela með því að hafa PALS gögnin alltaf á sama stað, gera PALS að 

rútínu á sama tíma dagsins, vera óspar á hrós og hvetja félaga til að hrósa 

hverjum öðrum. Einnig að fylgjast vel með öllum nemendunum, nota 

breytilegt lesefni og miserfitt, fylgjast með vali nemenda á vali á lesefni og 

hafa í huga að hægt er að hafa þrjú börn saman í hóp ef ástæða þykir til og 

jafnvel að þriðji aðilinn getur verið fullorðinn einstaklingur. Að lokum nefndi 

Pamela mikilvægi þrautseigju og að hvetja nemendur til leggja hart að sér í 

PALS og gefast ekki upp (Fuchs o.fl., 2000: 87). 

Þær rannsóknir sem hér hefur verið fjallað um sýna vel upplifun kennara 

af því að nota samvinnunám og stýrða kennslu. Ekki kemur fram hvaða 

upplifun kennarinn í grein Fuchs, Fuchs og Burish (2000) hafði af PALS 

aðferðunum. Rannsaka mætti upplifun kennara af PALS aðferðum þar sem 

slíkar rannsóknir virðist vanta. Ætlunin með þessari rannsókn var að bæta úr 

því. Hér á eftir má lesa um helstu markmið þessarar rannsóknar og mikil-

vægi hennar.  

2.5 Markmið rannsóknar 

K-PALS er dæmi um kennsluaðferð sem byggð er á hugmyndafræði atferlis-

stefnu og felur í sér skýr markmið og nákvæma kennsluáætlun (Vargas, 
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2009: 74). Námsefni K-PALS er kennt með aðferðum beinnar kennslu. 

Kennarinn gefur einföld og skýr skilaboð og ætlast er til að nemendur séu 

allir virkir í kennslustundinni. Höfund langaði að fræðast um K-PALS 

aðferðirnar og hvernig leikskólastarfsmönnum á Íslandi finnst að nota þær, 

hvernig þeir upplifa að vinna með þær til að þjálfa byrjandi lestrarfærni 

fimm og sex ára leikskólabarna. Við leit fann höfundur engar rannsóknir á 

upplifun kennara af því að nota K-PALS við þjálfun byrjandi lestrarfærni. Ekki 

fundust heldur rannsóknir á upplifun kennara af því að nota aðrar PALS 

lestrarþjálfunaraðferðir, fyrir utan eina sem fjallar um hvernig einn kennari 

notar PALS fyrir 2. – 6. bekk til að kenna börnum í 3. bekk (Fuchs o.fl., 2000). 

Helstu markmiðin með rannsókninni voru að skoða K-PALS frá sjónarhóli 

leikskólastarfsmanna og upplifun þeirra af því að vinna með aðferðirnar. 

Einnig að athuga hvernig unnið er með aðferðirnar á fimm leikskólum og 

hvort starfsmenn þeirra myndu vilja breyta einhverju við K-PALS.  

Í kaflanum hér á eftir verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar sem 

er eigindleg rannsókn byggð á hálfstöðluðum viðtölum við þrettán leik-

skólastarfsmenn.  
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla er fjallað um rannsóknina sjálfa. Rannsóknin var eigindleg 

viðtalsrannsókn og byggði á hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum. Markmið 

rannsóknarinnar var að öðlast skilning á upplifun þrettán leikskólastarfs-

manna á fimm leikskólum af því að nota K-PALS aðferðir til að þjálfa 

byrjandi lestrarfærni hjá fimm og sex ára börnum og hvaða merkingu þeir 

leggja í upplifun sína. Með því að nota eigindlegar aðferðir er kastljósinu 

beint að fáum einstaklingum innan ákveðins hóps og reynt að ná fram dýpri 

skilningi á því hvernig þeir upplifa það sem verið er að rannsaka (Helga 

Jónsdóttir, 2003: 73; Lichtman, 2013: 15, 17). Í hálfstöðluðum viðtölum er 

leitast við að fá þátttakendur til að lýsa upplifun og reynslu sinni af viðfangs-

efni með eigin orðum á meðan rannsakandinn hlustar af athygli á það sem 

viðmælandi segir og fylgir eftir með því að spyrja nánar út í hlutina ef þurfa 

þykir (Helga Jónsdóttir, 2003: 77; Lichtman, 2013: 191). Rannsakandinn 

velur umræðuefnið en að öðru leyti er viðtalið ekki skipulagt fyrir utan 

viðtalsramma sem rannsakandinn hefur við höndina. Nauðsynlegt er að 

hafa vissan ramma utan um viðtölin en hversu nákvæmur hann er og hversu 

vel honum er fylgt eftir fer eftir rannsakandanum sjálfum og rannsókninni. 

Hafa skal í huga að grundvallaratriði hálfstaðlaðra viðtala er að þau séu opin 

og rannsakandinn eins lítið stýrandi og mögulegt er. Mikilvægt er að strax í 

upphafi viðtals skapist traust milli rannsakanda og viðmælanda og því getur 

verið gott að byrja á léttu spjalli áður en viðtalið hefst (Helga Jónsdóttir, 

2003: 73, 75-76). Þögn getur verið af hinu góða. Hún gefur viðmælanda 

tíma til að hugsa og tæma hugann. Þá er einnig hægt að nota þögnina til að 

koma á nýju umræðuefni (Helga Jónsdóttir, 2003: 78). 

Aðal rannsóknartækið í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn 

sjálfur. Hann velur rannsóknarefnið og hvernig það er rannsakað, hann spyr 

spurninganna og sér um gagnagreiningu og túlkun. Hann er sían sem gögnin 

fara í gegnum og sá sem velur hvaða upplýsingar birtast í niðurstöðum 

(Lichtman, 2013: 15). Því er mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir 

bakgrunni sínum og afstöðu til rannsóknarefnisins og átti sig á því að 

skoðanir hans geta haft áhrif á samskiptin í viðtalinu jafnframt því að gæta 

þess að skoðanir hans hafi ekki áhrif á gagnagreiningu. Á sama hátt þarf 

hann að virða viðhorf og skoðanir viðmælanda síns og leggja sig fram um 

virka hlustun án fordóma (Helga Jónsdóttir, 2003:74; Lichtman, 2013: 15, 

21, 22, 25). Virk hlustun er lykillinn að árangursríku viðtali og snýr að því 
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hvernig rannsakandi hlustar á viðmælanda sinn. Hlusta þarf á það sem 

viðmælandi segir og hvernig hann tjáir sig á annan hátt, t.d. með líkama-

num. Rannsakandi þarf einnig að gefa viðmælanda í skyn með látbragði eða 

orðum að hann sé að hlusta og að hann skilji það sem viðmælandi segir 

(Helga Jónsdóttir, 2003:75).  

3.1 Þátttakendur 

Markmiðsbundið úrtak var notað þar sem þátttakendur voru valdir vegna 

reynslu sinnar af því að vinna með aðferðir K-PALS. Haft var samband við 

nokkra þeirra leikskóla á höfuðborgarsvæðinu sem unnið hafa með 

aðferðirnar og þrettán leikskólastarfsmenn á fimm leikskólum fengnir í 

viðtal. Skriflegt leyfi var fengið hjá öllum þátttakendum sem skrifuðu undir 

upplýst samþykki. Þar komu fram upplýsingar um rannsóknina ásamt því að 

tilgreint var að þátttakendur gætu hætt þátttöku hvenær sem er í rann-

sókninni, að farið yrði með gögnin sem trúnaðarmál, að nafnleyndar yrði 

gætt og að rannsóknin hefði verið tilkynnt til Persónuverndar. Í töflu 1 má 

sjá yfirlit yfir helstu bakgrunnsþætti viðmælenda sem voru allir konur á 

ýmsum aldri. Öll nöfn sem notuð eru í ritgerðinni eru dulnefni.  

Tafla 1: Yfirlit yfir þátttakendur og bakgrunnsþætti 
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Leikskólinn Hálsakot   X X X X        

Leikskólinn Kot X X            

Leikskólinn Klettur       X X      

Leikskólinn Hraun         X X X   

Leikskólinn Fell            X X 

Starfsaldur í árum 12 12 25 12 2 30 4 17 13+ 15 8 20 35 

Unnið með K-PALS í 

árum 

5 5 2 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,25 2 3 4 

Grunnskólapróf   X           

Leikskólakennari X X  X  X X X X X  X X 

Grunnskólakennari X    X      X X  

Önnur menntun            X  
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Starfsreynsla kvennanna var á bilinu frá tveimur árum og allt að 35 árum. 

Flestar voru með meira en 12 ára starfsreynslu, eða tíu kvennanna. Þær 

sem höfðu mestu reynsluna af K-PALS höfðu unnið með það í fimm ár, eða 

frá því það var fyrst kynnt á Íslandi, en þær sem höfðu minnstu reynsluna í 

u.þ.b. sex mánuði. Meiri hlutinn hafði tveggja ára reynslu eða meira í          

K-PALS eða um níu konur.  

3.1.1 Arndís 

Arndís er menntaður leik- og grunnskólakennari og hefur unnið í tíu ár á 

Koti. Þar áður vann hún á öðrum leikskóla í tvö ár. Hún hefur unnið með     

K-PALS frá því það var fyrst kynnt á Íslandi árið 2009, í um fimm ár. Arndís 

fór á tveggja daga námskeið í K-PALS áður en hún byrjaði að vinna með það 

og studdist við handbók á ensku þar sem ekki var búið að þýða hana yfir á 

íslensku. Hún studdist einnig að einhverju leyti við drög að íslenskri þýðingu. 

Hún mætti á fundi sem voru haldnir með þeim sem héldu námskeiðið, eftir 

innleiðinguna, þar sem farið var yfir hvernig gengi með K-PALS. 

3.1.2 Bára  

Bára er menntaður leikskólakennari og útskrifaðist sem slíkur árið 1983. 

Hún hefur unnið í tólf ár á Koti en vann þar áður á öðrum leikskóla í einhver 

ár. Hún hefur unnið með K-PALS frá því það byrjaði á leikskólanum árið 

2009, í um fimm ár. Bára fór á tveggja daga námskeið áður en hún byrjaði 

að vinna með K-PALS og studdist við handbók á ensku þar sem ekki var búið 

að þýða hana yfir á íslensku. Hún studdist einnig að einhverju leyti við drög 

að íslenskri þýðingu. Eftir námskeiðið og innleiðinguna voru haldnir fundir 

þar sem farið var yfir hvernig gengi með K-PALS, kosti þess og galla og 

ávinning þess að notast við aðferðirnar.  

3.1.3 Dalía 

Dalía lauk grunnskólaprófi en fór ekki í meira nám eftir það. Hún hefur 

starfað í 25 ár með börnum, ýmist sem dagmóðir eða á leikskólum. Hún 

hefur unnið með K-PALS í tvö ár, frá því að hún þurfti að leysa aðra konu af 

vegna veikinda. Áður en hún tók við í K-PALS var hún til aðstoðar í K-PALS 

tímum hjá konunni sem hún síðan leysti af. Dalía fór á fjögurra tíma 

námskeið í K-PALS áður en hún tók við og finnst gott að geta leitað til konu 

sem vinnur með henni og hefur meiri reynslu af K-PALS en hún sjálf.  
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3.1.4 Eyrún  

Eyrún er menntaður leikskólakennari og hefur tólf ára starfsreynslu innan 

leikskóla. Hún hefur unnið með K-PALS í fimm ár og var fyrst til að vinna 

með K-PALS á leikskólanum Hálsakoti. Hún fór á námskeið og studdist við 

handbók á ensku þar sem ekki var búið að þýða hana yfir á íslensku. Hún 

studdist einnig að einhverju leyti við drög að íslenskri þýðingu og hefur haft 

stuðning annarrar konu á nærliggjandi leikskóla sem einnig var að hefja 

vinnu með K-PALS. 

3.1.5 Fía  

Fía er menntaður grunnskólakennari og er í framhaldsnámi. Fía hefur unnið 

í tvö ár á Hálsakoti en þar áður starfaði hún í grunnskóla í þrjú ár. Hún hefur 

unnið með K-PALS í u.þ.b. sex mánuði. Fía fór á fjögurra tíma námskeið áður 

en hún hóf vinnu með K-PALS og fékk að fylgjast með nokkrum kennslu-

stundum áður en hún byrjaði sjálf. Hún fékk heimsókn frá leiðbeinanda sem 

gat leiðbeint henni um hvað hún væri að gera rétt eða rangt og fannst það 

mjög gott. Henni finnst vanta meiri eftirfylgni í formi leiðbeiningar og 

stuðnings eftir námskeiðið, sérstaklega þegar verið er að hefja vinnu með  

K-PALS.  

3.1.6 Guðný  

Guðný útskrifaðist úr Fósturskólanum og hefur 30 ára starfsreynslu innan 

leikskóla. Í viðtalinu nefndi hún að í ár væri 30 ára starfsafmælið hennar. 

Hún hefur unnið með K-PALS í u.þ.b. sex mánuði en vann þar áður með      

P-PALS í tvö ár. Guðný fór á fjögurra tíma námskeið áður en hún byrjaði að 

vinna með K-PALS. Eftir að K-PALS var innleitt á Hálsakot voru haldnir fundir 

þar sem farið var yfir hvað starfsfólki fyndist um K-PALS en Guðnýju fannst 

ekki mikið gagn af þeim fundum.  

3.1.7 Helga  

Helga er menntaður leikskólakennari og útskrifaðist árið 2010. Hún hefur 

unnið á Kletti í fjögur ár og hefur unnið með K-PALS í u.þ.b. 6 mánuði. Helga 

fór á fjögurra tíma námskeið áður en hún byrjaði að vinna með K-PALS en 

gat einnig leitað til annarrar konu á leikskólanum sem tók þátt í að þýða     

K-PALS yfir á íslensku. Henni þykir gott að þær sem vinna með K-PALS 

hittast reglulega og meta stöðuna í K-PALS.  
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3.1.8 Inga  

Inga er menntaður leikskólakennari og útskrifaðist árið 1996. Hún hefur 

sautján ára starfsreynslu innan leikskóla og hefur unnið með K-PALS í u.þ.b. 

sex mánuði. Inga fór á fjögurra tíma námskeið áður en hún byrjaði að vinna 

með K-PALS.  

3.1.9 Ína  

Ína er menntaður leikskólakennari og útskrifaðist árið 2001. Hún er búin að 

vinna svo heillengi á leikskóla, að eigin sögn, að hún man ekki hvað það eru 

komin mörg ár. Hún starfaði einnig í grunnskóla í nokkur ár. Hún hefur 

unnið með K-PALS í tvö ár. Ína hefur ekki farið á námskeið en hefur setið 

fræðslufundi um K-PALS og horft á myndbönd.  

3.1.10 Jana  

Jana er menntaður leikskólakennari og útskrifaðist árið 1999. Hún hefur 

fimmtán ára starfsreynslu á leikskóla og hefur unnið með K-PALS í u.þ.b. 

þrjá mánuði. Þar áður vann hún með P-PALS. Jana fór á námskeið bæði í     

P-PALS og í K-PALS. Hún væri til í að fara aftur á námskeið eftir að hafa 

unnið með K-PALS í ár til að rifja upp og athuga hvort verið væri að nota     

K-PALS rétt. Henni finnst eftirfylgni mega vera meiri og samræður við aðra 

sem nota K-PALS, t.d. um hvernig þeir vinna með þetta, hversu margir eru í 

hóp hjá þeim, hvaða tímasetning þeim finnst henta best o.s.frv.  

3.1.11 Karen  

Karen er menntaður grunnskólakennari með áherslu á líffræði og náttúru-

fræði og útskrifaðist árið 1984. Hún bjó erlendis og vann þar í grunnskóla í 

sex ár. Eftir að hún flutti til Íslands hefur hún unnið á leikskóla í u.þ.b. átta 

ár og hefur unnið með K-PALS í tvö ár. Karen hefur ekki farið á námskeið en 

styðst við handbókina og lærir af hinum kennurunum sem vinna með henni 

með K-PALS. 

3.1.12 Lína  

Lína er menntuð sem sjúkraliði og leikskólaliði. Hún hefur tuttugu ára 

starfsreynslu á leikskóla og hefur unnið með K-PALS í þrjú ár. Lína fór á 

fjögurra tíma námskeið áður en hún byrjaði að vinna með K-PALS og getur 

leitað til einnar sem vinnur með henni á Felli og var meðlimur í nefndinni 

sem undirbjó K-PALS kennsluna. Henni finnst eftirfylgnin á Felli vera mikil 

þar sem þess er gætt að farið sé eftir námsefninu og því fylgt eftir.  
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3.1.13 María  

María er menntaður leikskólakennari og útskrifaðist 1980. Hún útskrifaðist 

með gráðu í stjórnun árið 1990 og lauk diplómanámi í stjórnun skóla-

stofnana árið 2010. Hún hefur 35 ára starfsreynslu á leikskóla og hefur 

unnið með K-PALS í fjögur ár. María hefur tvisvar farið á námskeið í K-PALS, 

árin 2009 og 2010. Hún var í nefndinni sem undirbjó K-PALS kennsluna og 

var þess vegna mikið í að leiðbeina öðrum leikskólakennurum með K-PALS.  

3.2 Réttmæti 

Reynt var að tryggja réttmæti rannsóknarinnar með því að rannsakandi 

gerði grein fyrir bakgrunni sínum og reynslu. Einnig var reynt að hafa 

viðtalsgögnin sem ítarlegust og tæmandi og leitast við að rannsakandi 

tryggði skilning sinn á því sem viðmælandi sagði í viðtali með því að beita 

virkri hlustun og spyrja nánar út í svör viðmælanda. Notaðar eru beinar 

tilvitnanir úr viðtölunum í niðurstöður þar sem það getur auðveldað lesanda 

að átta sig á réttmæti rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2003: 78-80). 

3.3 Siðferðileg atriði 

Rannsakandi var meðvitaður um að það er ekki nóg að nota dulkóðun og 

nafnleynd og gæta þess að lykillinn sem tengir dulnefnin við upphafleg 

kennimörk til að gögnin verði ópersónugreinanleg. Öruggasta leiðin er að 

eyða lyklinum sjálfum (Sigurður Kristinsson, 2003:167) og var það gert eftir 

að úrvinnslu gagna lauk.  

Þátttakandi í rannsókn hefur rétt á því að vita í hverju þátttaka hans 

felst, þ.e. út á hvað rannsóknin gengur, tilgang rannsóknarinnar og hvernig 

gögnin verða notuð. Hann hefur einnig rétt á því að hætta þátttöku hvenær 

sem hann vill. Aflað var upplýsts samþykkis hjá viðmælendum þar sem gerð 

var grein fyrir þessum þáttum, ásamt því að þar var tekið fram loforð um 

trúnað og þagmælsku af hálfu rannsakanda. Er það leið rannsakanda til að 

segja frá áformum sínum á heiðarlegan hátt (Sigurður Kristinsson, 2003: 

172-173). Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og tilskilinna leyfa 

aflað, m.a. frá leikskólastjórum viðkomandi leikskóla auk starfsmanna.  

3.4 Undirbúningur 

Í upphafi rannsóknar leitaði höfundur gagna um fyrri rannsóknir á notkun  

K-PALS til að þjálfa byrjandi lestrarfærni og rannsóknir á byrjandi lestrar-

færni ungra barna. Þrátt fyrir ýtarlega leit fundust ekki rannsóknir á upplifun 

kennara á K-PALS aðferðum. Haft var samband við fimm leikskóla og stjórn-



 

53 

endur þeirra beðnir um leyfi fyrir að rannsóknin yrði framkvæmd á leik-

skólunum. Útbúinn var spurningarammi sem rannsakandi studdist við í 

viðtölunum.  

3.5 Framkvæmd 

Rannsakandi heimsótti viðmælendur á vinnustaði þar sem viðtölin voru 

tekin. Í upphafi hvers viðtals var viðmælandi beðinn um að skrifa undir 

samþykktarblað þess efnis að hann hefði aflað sér upplýsinga um rann-

sóknina, vildi taka þátt í rannsókninni og að rannsakandi mætti nota 

upplýsingarnar úr viðtalinu í niðurstöður rannsóknarinnar. Óskað var eftir 

því að viðtölin yrðu tekin upp og gáfu allir þátttakendur leyfi fyrir því. Með 

því að taka viðtölin upp má auka trúverðugleika rannsóknarinnar þar sem 

gögnin styðja betur við efni rannsóknarinnar. Með þeim hætti getur 

rannsakandi einnig einbeitt sér betur að viðmælandanum og veitt honum 

fulla athygli. Rannsakandi getur þá hlustað á viðtalið síðar og er það kostur 

þegar kemur að gagnagreiningu þar sem hægt er að rita viðtölin niður orð 

fyrir orð sem hjálpar við að greina sameiginleg þemu (Esterberg, 2002: 106). 

Í viðtölunum studdist höfundur við fyrirfram ákveðinn spurningaramma 

sem hann hafði til hliðsjónar. Að öðru leyti er markmið hálfopinna viðtala 

að viðmælandi segi sögu sína með eigin orðum og að hann ráði miklu um 

hvernig viðtalið þróast.  

3.6 Gagnagreining 

Viðtölin voru skráð nákvæmlega, ásamt athugasemdum rannsakanda, og 

síðan kóðuð og greind með aðferðum eigindlegrar aðferðafræði þar sem 

hugtök eru meginundirstaða. Gögnin voru flokkuð með það í huga að leita 

eftir ríkjandi mynstrum og endurtekningum og búnir til flokkar eftir því sem 

fram kom í gögnunum. Helstu flokkarnir sem fundust voru vinna með          

K-PALS, Upplifun, Áhrif, K-PALS á leikskóla og útfærsla á vinnu. Eftir að 

viðtölin voru skráð og skoðuð komu í ljós dæmi um endurteknar hugmyndir 

leikskólastarfsmanna um K-PALS, sem seinna í ferlinu urðu að þemum í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Í greiningarferlinu nálgast rannsakandinn 

almennari staðhæfingar eða hugmyndir sem hann byggir á því sérstaka sem 

finnst í gögnunum (Lichtman, 2013: 6, 19). Í næsta kafla má lesa nánar um 

niðurstöður rannsóknarinnar með áherslu á það sem tæpur helmingur 

viðmælenda eða fleiri voru sammála um.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið yfir þær niðurstöður sem viðtölin leiddu í ljós. 

Viðtölin voru flokkuð og greind í nokkur þemu og undirþemu og verður 

fjallað um niðurstöðurnar í ljósi þeirra þema sem urðu til við gagna-

greiningu. Þemun eru eftirfarandi: 1) K-PALS frá sjónarhóli viðmælenda þar 

sem viðmælendur lýstu K-PALS með eigin orðum og hvernig þeir vinna með 

aðferðirnar, 2) upplifun viðmælenda af K-PALS, 3) erfiðleikar við K-PALS, 

hvað reyndi mest á í byrjun og helstu ókosti aðferðanna, 4) áhrif K-PALS á 

börnin, þar sem viðmælendur sögðu hvað þeim fannst skemmtilegast við   

K-PALS og helstu kosti aðferðanna, 5) Á K-PALS heima í leikskóla? þar sem 

viðmælendur ræddu hugmyndir að útfærslum á framkvæmd K-PALS og 

áframhaldandi vinnu og 6) annað sem viðmælendur vildu að kæmi fram. 

Undir flestum þessara þema eru undirþemu sem tengjast efni yfirheitisins.  

4.1 K-PALS frá sjónarhóli viðmælenda 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa K-PALS með eigin orðum nefndu 

flestir, tíu af þrettán, að K-PALS væri fyrst og fremst lestrarþjálfunaraðferð 

sem þjálfaði hljóðkerfisvitund barnanna. Í töflu 2 má sjá þá þætti sem 

viðmælendur nefndu þegar þeir voru beðnir um að lýsa K-PALS með eigin 

orðum. 
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Tafla 2. Yfirlit yfir þá þætti sem viðmælendur sögðu K-PALS snúast um: 
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Þætti tengda 

hljóðkerfisvitund 
X X X X X X X X  X  X  10 

Umskráningu  X X  X X  X X    X  7 

Lestur  X      X X  X   4 

Undirbúningur fyrir 

lestur 
  X  X X  X    X X 6 

Viðbót við 

lestrarumhverfi 
X   X X   X      4 

Læra stafina og 

hljóð þeirra 
X X X X  X     X X X 8 

Samvinnu  X X   X  X X  X X X 8 

 

Margir viðmælenda, tíu, sögðu K-PALS snúast um að efla hljóðkerfis-

vitund barnanna þar sem börnin læra stafina og hljóð þeirra ásamt 

samvinnu. Rúmlega helmingur viðmælenda sagði að K-PALS væri góður 

undirbúningur fyrir komandi lestrarnám og tæplega helmingur sagði K-PALS 

snúast um lestur og að það væri viðbót við lestrarumhverfi leikskólans.  

Þær Inga, Ína, Jana og Lína sögðu K-PALS einnig snúast um samvinnu. Ína 

hafði þetta að segja um K-PALS: 

K-PALS snýst um samvinnu, læra að leiðbeina öðrum og biðja 

aðra um að leiðbeina sér. Fyrst og fremst að læra að lesa og 

vera stolt af sjálfum sér. Menn geta hjálpað hver öðrum að 

komast yfir eitthvað verkefni. 

Verkefnum K-PALS var lýst þannig af viðmælendum að fyrst væru unnin 

hljóðaleikjaverkefni tengd rími, fyrsta og síðasta hljóði í orði og að giska á 

orð. Síðan væri farið í umskráningarverkefni þar sem börnin segja hljóð 

bókstafa, læra sjónorð og tengja stafi í tveggja og þriggja stafa orð. Helga 

sagði einnig að K-PALS væri nokkurs konar framhald af P-PALS sem er fyrir 

yngri leikskólabörn: 
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Í K-PALS er meira farið í svona leiki fyrst og svo eru kennslu-

stundir. Þá er verið að ríma í leikjunum og verið að giska á orð. 

Svo fara þau þegar þau eru aðeins lengra komin að tengja 

saman tvo og svo þrjá stafi. Þannig að þetta er svona að ýta 

undir hljóðkerfisvitund barnanna. Verkefnin í kennslustund-

unum skiptist í þrjá hluta. Þá er verið að segja hljóðin, svo er 

verið að segja orðin, þau eru núna að segja og og er. Svo er 

þriðji hlutinn og þá eiga þau að tengja stafi, lesa hægt. Þau eiga 

líka að syngja stafina. 

Þeir sem lýstu verkefnum K-PALS sögðu umskráningarverkefnin þríþætt. 

Enginn viðmælenda nefndi fjórða þátt umskráningarverkefnanna sem er 

Lestur setninga og bóka og kemur á eftir verkefni 29. Fáeinir viðmælendur 

nefndu að farið væri í 30 verkefni í leikskólanum en það er innan við 

helmingur æfinganna. 

Þær Arndís, Eyrún, Fía og Inga voru þær einu sem töluðu um K-PALS sem 

viðbót við það lestrarumhverfi sem fyrir er á leikskólum. Um þetta sagði 

Eyrún:  

Ég segi þetta er svona viðbót við lestrarumhverfi leikskólans. 

Þetta kennir þeim og þau eru náttúrulega að æfa og þjálfa 

hljóðin og læra stafina. Það náttúrulega snýst bara um það. 

Með þessari aðferð sko… þannig að þetta er í rauninni bara já… 

þetta er stafakennsla, við getum bara sagt það. 

Þær Bára og Inga nefndu að K-PALS væri gott tæki til að sjá hvaða börn 

gætu komið til með að eiga erfitt námslega þegar þau færu í grunnskólann, 

sérstaklega hvað varðar lestrarnám. Þær töldu K-PALS geta komið vel til 

móts við þau börn í leikskólanum og undirbúa þau enn frekar undir grunn-

skólagönguna. Inga sagði: 

K-PALS er lestrarundirbúningur og í raun lestur ef svo langt er 

farið, þá er farið að tengja hljóðin saman. Í stuttu máli undir-

búningur fyrir lestrarnám. Gott tæki til að finna út hverjir gætu 

átt í lestrarerfileikum og efla þá meira. 

Bára tók undir þetta og sagði einnig að fínt væri að byrja snemma að 

þjálfa hljóðkerfisvitund barnanna, einmitt strax í leikskóla, og talaði um 

snemmtæka íhlutun í því sambandi:  
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Mér finnst það bara, já það á alveg rétt á sér. Þú veist, það er 

einmitt bara fínt að byrja snemma. Mér finnst það. Gott að 

grípa svona snemma í… nota þessa snemmtæku íhlutun. Svona 

þegar þau eru móttækileg og eru alveg tilbúin í þetta.  

Öllum viðmælendunum fannst fimm ára leikskólabörn tilbúin að hefja 

þjálfun með byrjandi lestrarfærni og að K-PALS væri ágætis aðferð til þess.  

4.1.1 Hvernig unnið er með K-PALS 

Viðmælendur sögðust allir fara alveg eftir handbókinni en við greiningu á 

viðtölunum kom í ljós að svo var ekki alltaf. Um helmingur viðmælenda 

sagðist orða hlutina á sinn hátt en nota inntak þeirra setninga sem væru í 

handbókinni. Eyrún talaði um að það skipti máli að fylgja inntakinu en 

orðalaginu mætti breyta eftir þörfum:  

Já það er náttúrulega grundvallaratriði skilurðu „að fara eftir 

handbókinni“. Það er… PALS-ið er ekkert PALS nema þú farir 

bara eftir þessu, algjörlega frá A til Ö. Og við erum búnar að 

reka okkur á það, við fórum til Boston 2012 og þar kom óvænt 

inn að við ætluðum að skoða sem sagt einn skóla sem að gaf 

sig út fyrir að vera að vinna eftir PALS, vinna með K-PALS, en 

svo þegar við komum á staðinn þá var þar bara verið að 

styðjast við. Og það var náttúrulega lagt upp það á nám-

skeiðinu sem við fórum á, og við leggjum með rosalega mikla 

áherslu á það þegar við erum að halda þessi námskeið að 

annað hvort gerirðu þetta eins og þetta er lagt upp, þá ertu að 

vinna með K-PALS, annars ekki sko. Þú getur ekki stuðst við 

þetta segjum við. En auðvitað sko þá erum við að tala um 

námsefnið sem slíkt. 

Viðmælendur sögðust lesa handritið í handbókinni og reyna að leggja 

það á minnið eftir bestu getu þó þeir notuðu oftast eigið orðalag. Tekið var 

fram að á námskeiðum væri lögð mikil áhersla á að nota leiðbeiningarnar í 

handbókinni þar sem rannsóknir sýndu fram á að aðferðirnar nýttust best 

þannig. Fíu fannst að ef hún færi að lesa beint upp úr bókinni hvað hún ætti 

að segja og hvenær myndi hún missa sambandið við nemendur sína og þar 

með tapa athygli þeirra. Hún sagði: 

Við svona reynum það. Eftir bestu getu sko… Það var allavega 

áhersla á það á námskeiðinu. Að reyna bara að fara eins 
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nákvæmlega eftir bókinni og hægt er. Það er náttúrulega 

handrit sem er samt svona… það er í rauninni leiðbeiningar um 

orðalag fyrir margar kennslustundir saman. Það er ekki þannig 

að ég lesi beinlínis upp úr handbókinni af því að þá held ég að 

ég myndi algjörlega missa sambandið við nemendurna. Þannig 

að auðvitað reynir maður að læra þetta svona nokkuð utanað 

og allavega þekkja atriðin, fara í hverri kennslustund yfir PALS 

reglurnar, kannski minna á og aðeins fara yfir leiðréttingaferlið 

og svoleiðis þannig að nei maður er ekki kannski að fara eftir 

handritinu algjörlega frá orði til orðs en hérna reyna að halda 

inni öllum atriðunum og svoleiðis. 

Einn viðmælenda, Helga, sagðist hafa breytt einu atriði þegar hún lagði 

inn K-PALS. Börnin í hópnum hennar voru eitthvað feimin við að syngja 

orðin og vildu alls ekki gera það. Helgu fannst mikilvægt að börnin hefðu 

gaman af því sem þau voru að gera og ákvað því að pína þau ekki til að 

syngja sem ekki vildu það. Að öðru leyti sagðist hún fara eftir leiðbeiningum 

handbókarinnar.  

Á leikskólanum Hrauni var sérstaklega nefnt að einn leikskólakennarinn 

væri svo klár í að leggja inn verkefnin og því hafi verið ákveðið að nýta 

hæfileika hans með öllum börnunum. Brugðið var á það ráð að byrja K-PALS 

tímana á því að leggja inn verkefnin með öllum börnunum í einu en skipta 

þeim svo í tvo hópa þegar paravinnan hæfist. Ína sagði: 

Við breyttum starfsaðferð pínulítið. Við gerðum þetta alltaf í 

tvennu lagi en svo uppgötvuðum við að ein af okkur er svo góð 

í að gera þetta. Þannig að við erum bara með hana, hún fer í 

gegnum allt fyrst og við erum bara með henni og aðstoðum 

hana og svo sendir hún okkur út í hópana. Og þar sitjum við og 

getum þá veitt þeim 100% þjónustu.  

Viðmælendur virtust fylgja meginhugmyndum handbókarinnar og fara 

eftir leiðbeiningum um framkvæmd en töluðu um að þeir notuðu eigin orð 

til að kynna verkefnin.  

4.2 Upplifun viðmælenda af K-PALS 

Viðmælendur upplifðu K-PALS mjög misjafnlega þó upplifunin væri yfirleitt 

jákvæð. Tveir viðmælendanna töluðu um að þeir hefðu verið mjög 

neikvæðir gagnvart K-PALS í byrjun og fannst þetta mikil áskorun. Eyrún var 

ein af þeim sem glímdi við neikvæðni í byrjun: 
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Ég var rosalega neikvæð fyrst, en svo breyttist upplifunin bara… 

já kom mér mjög á óvart sko. Þá fyrst og fremst hvað 

krökkunum fannst þetta gaman og urðu aldrei leið allan 

veturinn. Já, það var bara… já, ég var mjög hissa á því. Og þetta 

svona, já, þetta er öðruvísi og brýtur upp og.. já, þetta er bara 

skemmtilegt. 

Helstu áskoranirnar sem viðmælendum fannst þeir þurfa að takast á við í 

byrjun voru m.a. að K-PALS virkaði mjög flókið og of stýrt fyrir leikskóla. 

Helga var búin að vinna með K-PALS í sex mánuði og fannst ekki komin 

nægjanleg reynsla fyrir sig til að segja af eða á með K-PALS. Hún var ekki 

hrifin af svona stýrðri kennslu í leikskóla og hafði m.a. þetta að segja: 

Þetta er svolítið öðruvísi en við erum vanar á leikskóla, þetta er 

meira svona kennsla. En þau, börnin voru rosa spennt og 

fannst þetta mjög spennandi að fara í svona kennslu. Þannig að 

það var svona mesta áskorunin jafnvel að viðurkenna þetta inn 

á leikskóla, fannst mér. Vil ég sem leikskólakennari fara í svona 

alveg stýrða kennslu? 

Þó svo Helga hafi ekki verið hrifin af stýrðri kennslu í leikskóla sá hún 

hversu gaman börnunum þótti í K-PALS og vildi gefa aðferðum K-PALS 

tækifæri. 

Flestir viðmælendanna nefndu að þeim fyndist skipta máli að börnunum 

þyki skemmtilegt að vinna í K-PALS. Ef börnunum þykir gaman, þá þykir 

kennurunum gaman. Það að sjá hversu skemmtilegt börnunum þykir þetta 

og hversu vel þeim gengur reyndist ákveðin hvatning fyrir kennarana til að 

halda áfram að vinna með K-PALS. Þetta sagði Inga: 

Þeim finnst þetta skemmtilegt. (…) Þau biðja um þetta, sem 

sagt, ef maður gleymir sér, bara: „Átti ekki að vera K-PALS í 

dag?“. Þannig að það er svolítið skemmtilegt. Maður bjóst ekki 

við því sko. Eða þú veist, oft finnst þeim svona hlutir kannski 

eitthvað erfiðir eða eitthvað, en þetta er skemmtilegt. Þau hafa 

áhuga á þessu þannig að það svona hvetur mann áfram, að 

maður veit að þau vilja þetta. (…) Þar sem ég sé árangur þá 

verður maður ennþá spenntari og þegar þau sýna framfarir. 

Þrátt fyrir óöryggi í byrjun og ýmsar áskoranir líkaði öllum viðmælendum 

nokkuð vel að vinna með K-PALS þó einstaka sinnum kæmu erfiðir tímar inn 
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á milli eins og Fía sagði. Viðmælendur sögðu ástæður þess að þeim líkaði vel 

að vinna með K-PALS væru sérstaklega þær að þeim fannst K-PALS virka, 

áhrif þess á börnin vera víðtæk og góð og að K-PALS væri góður undir-

búningur fyrir komandi lestrarnám barnanna. Inga hafði einnig orð á því að 

það væri gaman að skila börnunum af sér tilbúnari í grunnskólann. Nánar 

verður rætt um þessa þætti síðar í kaflanum um áhrif K-PALS á börnin.  

4.3 Erfiðleikar við K-PALS 

Nokkrir erfiðleikar virtust fylgja K-PALS, sérstaklega í byrjun. Hér á eftir 

verður farið yfir helstu erfiðleika sem viðmælendur nefndu í viðtölunum. 

Fyrst verður fjallað um það sem viðmælendum fannst erfiðast við aðlögun 

að K-PALS en síðan um vandamál við að kenna áhersluþætti efnisins. Einnig 

verða helstu ókostir K-PALS að mati viðmælenda skoðaðir.  

4.3.1 Erfiðleikar í byrjun 

Þær sem höfðu unnið lengst með K-PALS, í fjögur eða fimm ár, töluðu um að 

það hafi verið frekar erfitt að byrja að nota K-PALS þar sem þeim hafi verið 

hent beint í djúpu laugina. Arndísi fannst upphaflega erfiðast að finna 

hentugan tíma fyrir K-PALS og alla undirbúningsvinnuna sem fylgdi. Hún 

sagði þetta hafa verið mjög krefjandi í byrjun.  

Guð minn góður! Það var bara… þetta var mjög erfitt… það var 

bara að finna tíma, hvenær væri best að hafa þetta. Og þetta 

var bara mjög erfiður tími og mjög mikil áskorun. Hvenær væri 

best að hafa þetta. Og af því þetta er svona þrisvar til fjórum 

sinnum í viku varð maður að halda vel á spöðunum og það 

mátti svo sem ekkert þannig út af bera til þess að færi ekki allt í 

vitleysu með planið bara. Og svo var bara öll undirbúnings-

vinnan undir þetta, lesa fyrir hvern tíma og… þetta var bara 

mjög krefjandi, til að byrja með, eins og það gengur smurt núna 

sko. 

Þær Inga og Jana voru sammála Arndísi með að K-PALS krefðist heilmikils 

undirbúnings þegar það væri lagt inn í fyrsta skipti, sérstaklega hvað varðaði 

að lesa handbókina og tileinka sér efni hennar.  

Eyrún talaði um að það hafi verið erfitt að opna hugann fyrir því að        

K-PALS ætti kannski alveg heima á leikskóla þrátt fyrir að líta út fyrir að vera 

ekki spennandi námsefni: 
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Já, þær voru kannski nokkrar sko…. Þetta virkar voða flókið og 

þá kannski helsta áskorunin að fara í þetta með opnum hug og 

jákvæðni. Þetta virkaði voðalega svona… ítroðsla. Þetta virkaði 

ekkert svona spennandi fyrir, að maður hélt, þessi leikskóla-

börn. Það var eiginlega númer eitt, tvö og þrjú að fara í þetta 

með opnum hug og sjá hvert þetta myndi leiða okkur. Sem að 

við gerðum sko. Og svo náttúrulega var svona allskonar 

praktísk… ég meina þetta krefst ákveðins undirbúnings og allt 

það. En það var ekkert svo mikið. Það var ekkert sem að 

beinlínis stoppaði mann… Og svona sannfæra sjálfan sig um 

það að þetta gæti alveg átt heima hérna í leikskólanum… Af því 

við lítum á leikinn sem helstu námsleið barnsins svo manni 

fannst einhvern veginn þetta kannski ekki endilega passa þar 

inn sko. 

Báru fannst erfitt að sætta sig við hversu oft K-PALS átti að vera í viku og 

fannst það taka tíma frá öðrum skemmtilegum verkefnum. Dalía þurfti að 

takast á við hugsanir sínar um hvort hún gæti virkilega tekið við K-PALS þar 

sem hún hafði ekki háskólamenntun en ákvað síðan að hún gæti það alveg: 

Mér var náttúrulega bara dembt í það og ég var að hugsa hvort 

ég gæti þetta af því þegar maður er ekki með menntun þá 

heldur maður einhvern veginn að maður geti þetta ekki eins 

vel, en svo getur maður þetta alveg jafn vel sko. Þannig ég 

ákvað nú bara strax að taka þetta að mér en ekki að ýta því af 

mér af því einhver var með meiri menntun en ég.  

Karen nefndi að erfitt hafi verið að þurfa að láta börnin ganga í gegnum 

alla þessa endurtekningu, að vera alltaf að vinna með sömu stafina og sömu 

orðin. Guðný talaði einnig um endurtekninguna en nefndi einnig að henni 

hafi fundist erfitt að þurfa að vinna eftir svo stífu „prógrammi“. Henni 

fannst K-PALS svo niðurnjörvað og allt of mikið af endurtekningum: 

Þessar endalausu endurtekningar. Þú veist, maður er vanur að 

koma með svona spontant sko (smellir fingrum)… Þetta var 

svona niður njörvað, „nú áttu að segja þetta“, já þetta var 

svolítil áskorun fyrir mig, þú veist, að vera eitthvað frá A til Ö á 

einhverju blaði sem ég átti að segja og gera sko.  
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Þær Lína og María upplifðu K-PALS ekki sem áskorun heldur spennandi 

verkefni sem gaman yrði að fylgjast með og sjá hvaða árangur næðist.  

4.3.2 Erfiðast við K-PALS 

Þegar spurt var um hvað væri erfiðast í vinnu með K-PALS voru svörin 

nokkuð mismunandi. Arndís og Inga nefndu að oft væri erfitt að sjá hvaða 

börn gætu unnið saman og að finna út hvernig hægt væri að virkja þau börn 

sem ekki vildu taka þátt. Bára talaði um að sér þætti erfiðast að vinna með 

þau börn sem áttu erfitt með K-PALS en átti þar aðallega við þau börn sem 

gekk illa að læra hljóð stafanna og vinna áfram með þau í næstu verkefnum: 

Það er svona með þessi börn sem að gengur illa með og þá er 

svo erfitt að fá þau til að fara eftir fyrirmælunum… þetta er 

svolítið erfitt ef að það eru kannski hljóð sem þau ná ekki. 

Eyrún, Helga og Inga nefndu einnig að það erfiðasta við K-PALS væri að 

vinna með þau börn sem áttu erfitt með að ná efninu. Fíu og Guðný fannst 

erfiðast þegar börnin voru illa upp lögð og þegar athyglina vantaði. Þær 

töluðu um að þá yrðu þau oft óróleg og ættu það jafnvel til að trufla 

kennsluna. Guðný sagði að börnin væru oft „extra“ þreytt eftir langa 

inniveru þegar ekki var hægt að fara út vegna veðurs og þá væri oft mjög 

erfitt að halda athygli þeirra: 

Ekkert eitthvað eitt frekar en annað. Þú veist, það getur verið 

erfitt þegar þau eru ekki upplögð, eins og gerist suma daga 

sko… að þá þarf maður að vera með suma sko, fylgjast með 

þeim þegar þeir para sig. Það eru tvö hjá okkur sem eru 

stundum svona… Ooohhh, rosalega þreytt og gengur mjög 

hægt sko. Þá er maður orðinn alveg… „Stopp! Orðið er/hljóðið 

er“ þú veist, þá eru þau orðin alveg sko… athyglin er farin. Það 

er eins og með annað. Já, þegar athyglina vantar. 

Tíminn sem varið er í K-PALS var einnig nefndur. Tveimur viðmæl-

endanna fannst hann stundum of stuttur á meðan öðrum tveimur fannst 

hann of langur. Ínu og Karen fannst hver K-PALS tími vara of lengi. Karen 

sagði: 

Erfiðast? Að þau kannski sitja lengi og gera það sama. Af því 

þau eru mjög dugleg… t.d. í Hvaða hljóð, bara sama stafinn 
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aftur. Og þeim bara leiðist að segja aftur… að þau sitja svolítið 

lengi og gera allt aftur og aftur og aftur.  

Línu og Maríu fannst tíminn oft ekki nógu langur. María hafði orð á því að 

tíminn væri oft of stuttur fyrir börn með slaka hljóðkerfisvitund: 

Tíminn er stundum of stuttur fyrir þau börn sem eru lengi að 

vinna verkefnin, þau þurfa stundum lengri tíma. Það fer svolítið 

eftir nemendum og getu. Þau sem ná þessu fljótt eru fljót að 

vinna verkefnin en hin eru lengur.  

Þær Dalía og Jana upplifðu K-PALS ekki sem erfitt. Jönu fannst það bara 

skemmtilegt verkefni þar sem þarf að takast á við ýmislegt sem upp á kemur 

þegar þar að kemur, en Dalía sagði:  

Ég bara upplifi það ekki sem erfitt. Nei, mér finnst það ekki. 

Mér finnst það alltaf bara mjög gaman sko. 

4.3.3 Helstu ókostir  

Þegar viðmælendur voru spurðir um helstu ókosti K-PALS að þeirra mati 

voru svörin misjöfn. Í töflu 3 má sjá að sá ókostur sem oftast var nefndur, af 

fjórum viðmælendum, var að K-PALS tæki of langan tíma og væri frekar 

niðurnjörvað og stýrt. Þar má einnig sjá aðra ókosti sem viðmælendur 

nefndu.  
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Tafla 3. Helstu ókostir K-PALS að mati viðmælenda 
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Niðurnjörvað og stýrt X X     X   X    4 

Slök börn kalla á 

aukinn mannskap 
 X            1 

K-PALS á kostnað 

annarra verkefna 
 X            1 

Of langur tími í einu     X    X X X   4 

Of oft í viku        X      1 

Sjónorð of lík     X         1 

Of mikil endurtekning           X   1 

Námsefni „þurrt“     X     X    2 

Engir ókostir   X X  X      X X 5 

 

Þeir ókostir sem voru einungis nefndir af tveimur viðmælendum eða 

færri voru að K-PALS væri of lengi í einu og of oft í viku, tæki tíma frá öðrum 

verkefnum, námsefnið þurrt og of mikil endurtekning ásamt of líkum 

sjónorðum með stuttu millibili. Einn viðmælandinn tók þar að auki fram að 

ef börnunum gengi illa í K-PALS kallaði það á aðstoð í K-PALS tíma og það 

væri slæmt ef mannekla væri. Tæplega helmingi viðmælenda fannst engir 

ókostir við K-PALS.  

Dalía, Guðný, Lína og María sögðust ekki sjá neina ókosti við K-PALS. 

Einstaka sinnum áttu viðmælendur það til að nefna eitthvað ákveðið sem 

ókost en taka svo fram að það væri kannski ekki endilega ókostur. Þannig 

minntist Arndís t.d. á hversu niðurnjörvað K-PALS: 

Það er þessi ofboðslega hérna… ég kannski get eiginlega ekki 

sagt að það sé galli en samt sko… þegar þetta er svona alveg 

niður njörvað, þú veist. En samt er það líka kostur en stundum 

þá náttúrulega sveigir maður svolítið. En ég veit ekki hvort 

maður geti sagt að þetta sé galli. 

Einn viðmælandinn nefndi að ef barnahópurinn í K-PALS væri erfiður og 

margir sem þyrftu aðstoð kallaði það á auka mannskap. Það væri slæmt ef 
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mannekla væri á leikskólanum. Bára var á þessari skoðun og tók einnig 

undir það að K-PALS væri frekar niðurnjörvað: 

Gallarnir eru kannski þessir að þegar þú ert með hópa sem að 

það gengur illa með að þá kallar það á annað starfsfólk með 

manni. Það náttúrulega er… að geta þá mætt því að vera með 

sem sagt… fleira starfsfólk til að hjálpa manni. Og jú gallarnir 

eru kannski það líka að þetta er á kostnað annars sem þú 

myndir kannski vilja gera… ég myndi kannski vilja ekki hafa 

þetta svona alveg niður njörvað. 

Fíu, Ínu, Jönu og Karen fannst K-PALS tíminn of langur og að börnin væru 

oft farin að ókyrrast og missa einbeitingu eins og kom fram hér framar í 

kaflanum um erfiðleika. Einnig var minnst á að kennslan væri full stíf fyrir 

leikskóla og full mikil endurtekning á því sama eins og Karen sagði: „Af 

hverju þurfa börnin að gera sama stafinn og sama orðið aftur og aftur og 

aftur?“. Fía talaði um að sér þætti sjónorðin of lík og að erfitt væri fyrir 

börnin að læra svo lík orð með svo stuttu millibili, sérstaklega ef þau þekktu 

ekki hljóðin í þeim: 

Sá hluti sem að mér hefur oft þótt hvað mest krefjandi eða 

börnin vera sko óöruggust með, það eru sjónorð. Og sérstak-

lega ef þau þekkja ekki stafina í sjónorðunum. (…) Eitt í 

sambandi við þýðinguna og staðfæringuna… fyrstu fjögur 

orðin, ég man ekki alveg í hvaða röð, en það voru sem sagt og, 

er, ég og ekki. Og þessi þrjú fyrir utan ekki eru eiginlega ferlega 

lík og sérstaklega ef þú þekkir ekki stafina. Þau voru svolítið 

mikið að rugla saman og og ég og er og ekki, þannig að þá 

verður þetta kannski pínulítið ruglandi. Og þetta var ekki svona 

í ensku útgáfunni þar sem að… já, það var bara komið með 

ólíkari sjónorð, í rauninni. 

Í upphafi innleiðingar K-PALS fannst viðmælendum erfiðast að finna 

hentugan tíma fyrir K-PALS og alla undirbúningsvinnuna sem því fylgdi. 

Fáeinir áttu erfitt með að viðurkenna að K-PALS ætti heima í leikskóla sem 

svo bein og stýrð kennsla. Það sem viðmælendum fannst erfiðast í tengslum 

við K-PALS var m.a. að para börnin saman og koma til móts við þau sem 

gekk illa. Einnig fannst viðmælendum erfitt þegar athygli barnanna var ekki 

til staðar. Sumum fannst K-PALS vera of oft í viku og hver tími of langur á 

meðan öðrum fannst tíminn of stuttur. Stíf kennsla var einnig nefnd sem 
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ókostur ásamt mikilli endurtekningu og of líkum sjónorðum með stuttu 

millibili.  

4.4 Áhrif K-PALS á börnin 

Aðspurðir að því hvaða áhrif K-PALS hefði á börnin svöruðu viðmælendur 

yfirleitt á þá leið að áhrifin væru góð og víðtæk. Í töflu 4 kemur fram að 

margir viðmælenda, átta eða fleiri, nefndu þætti eins og sýnilegan árangur, 

að börnunum þætti skemmtilegt í K-PALS og liði vel, aukinn áhuga á ritmáli 

og samvinnu. Þar má einnig sjá aðra þætti sem viðmælendur nefndu.  

Tafla 4. Áhrif K-PALS á börnin að mati viðmælenda 
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Hjálpar slökum börnum  X     X    X    3 

Getur truflað slök börn 

að geta ekki verkefnin 
 X      X      2 

Gagngast tvítyngdum 

börnum vel 
         X    1 

Gagnast öllum börnum  X  X  X      X  4 

Börnum líður vel og/eða 

finnst gaman í K-PALS 
X X X X  X X X  X   X 9 

Læra að vinna saman X X   X X X  X X   X 8 

Aukin félagsfærni X    X X        3 

Aukinn áhugi á ritmáli X X X X X  X   X   X 8 

Aukin lestrarfærni   X  X   X X  X  X 6 

Aukin einbeiting    X X         2 

Aukið sjálfstraust     X X   X     3 

Fjölbreyttar framfarir   X   X X      X 4 

Þjálfast í framkomu   X  X X        3 

Sýnilegur árangur X X X X X X  X  X X  X 10 

Börnin geta orðið leið 

eftir langan tíma 
          X   1 
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Um helmingur viðmælenda nefndi aukna lestrarfærni og fjórir eða færri 

viðmælendur nefndu að K-PALS gagnist öllum börnum og hjálpi slökum 

börnum og tvítyngdum sérstaklega vel. Einnig voru fjórir eða færri viðmæl-

endur sem nefndu þætti eins og fjölbreyttar framfarir, aukna félagsfærni, 

meiri einbeitingu, aukið sjálfstraust, þjálfun í framkomu og að slökum 

börnum liði ekki eins vel í K-PALS og þeim sterkari. Að það gæti truflað slök 

börn þegar þau réðu ekki við verkefnin og að börnin yrðu oft leið eftir 

langan tíma.  

Áberandi var hversu margir nefndu sýnilegan árangur barnanna í lestri 

og hversu gaman það væri að sjá gleðina hjá börnunum þegar þau voru 

farin að ná undirstöðuatriðunum og átta sig á því að þau væru að lesa. 

Eyrún talaði m.a. um að börnin upplifðu sig stór og merkileg þegar þau 

byrjuðu í K-PALS:  

Þau eru náttúrulega mjög móttækileg sko og það er svona oft 

hjá mörgum kemur upp smá leiði kannski á síðasta árinu, þú 

veist, þau eru farin að bíða eftir því að taka næsta skref sko. Já 

þetta kemur svolítið fyrir þau sem næsta skref að fá svona smá 

upplifun á því að þau séu orðin voðalega stór og merkileg 

þegar þau eru komin í K-PALS, já. 

Þær Dalía, Eyrún, Fía og Guðný höfðu orð á því að K-PALS efli sjálfstraust 

barnanna og að þau fari að öðlast meiri trú á sjálfum sér, verða öruggari 

með sig. Fía hafði þetta að segja: 

Mér finnst sko eftir því sem þau komast áfram í lestrinum að 

það hafi alveg bara mjög jákvæð áhrif á sjálfstraust þeirra. Og 

svo eins og ég segi með alla þessa félagslegu þætti, þau 

náttúrulega fá þjálfun bæði í því að koma fram og standa fyrir 

framan aðra og vinna með öðrum. Þessi paravinna er örugglega 

mjög sko þroskandi. Þannig ég held að það sé bara gott sko 

fyrir félagslegan þroska líka. Já og málþroskann.  

Um helmingur viðmælendanna, sjö af þrettán, töluðu um að lestrarfærni 

barnanna hefði aukist og að mörg þeirra væru farin að reyna að hljóða sig í 

gegnum hin ýmsu orð. Sum þeirra væru meira að segja farin að lesa. Dalía 

kom með gott dæmi um hvernig árangurinn sést þegar börnin fara á 

bókasafnið:  



 

69 

Mér finnst þau vera svona öflugri. Eins og við fórum á bóka-

safnið í gær og þau eru miklu meira að reyna að lesa sjálf, finna 

sér verkefni og bækur við hæfi og svona… fyrir þeirra aldur. Þau 

eru að reyna að stauta sig fram úr hvað bækurnar heita, og 

aðalsöguhetjurnar og allt það. Þau reyna að finna út úr þessu 

og segja sögurnar jafnvel. Þegar þau tóku sögustund í gær og 

þá voru þau með opna bók og voru að reyna að stauta sig 

áfram og segja söguna á sínum forsendum, sko eins og 

kennarar. Mjög gaman að sjá þetta. En mér finnst þetta hafa 

breyst bara í bókasafninu, hvernig áhuginn bara einhvern 

veginn kviknar. Þannig að það er bara gaman að sjá það. 

Einnig nefndu margir viðmælendur, átta af þrettán, að áhugi barnanna á 

ritmáli almennt virtist hafa aukist eftir að þau höfðu verið í K-PALS. Það 

mætti m.a. sjá á leik barnanna þegar ljósrituð voru of mörg eintök af K-PALS 

blöðunum og börnin fengu þau til að teikna á eins og Helga sagði: 

Þau eru rosalega jákvæð með þetta og þeim finnst gaman að 

fara í PALS. Til dæmis eins og við höfum haft… við kannski 

ljósritum of mörg eintök þá höfum við bara haft það í pappírs 

skúffunni og leyft þeim þá að lita á þetta eða eitthvað. Og þau 

alveg þú veist ef þau sjá þetta þá einmitt fara þau í leik að þau 

séu í PALS. Þannig að mér finnst þau alveg rosalega jákvæð 

gagnvart PALS-inu. Það hefur bara jákvæð áhrif á þau finnst 

mér. 

Viðmælendur höfðu orð á því að lestrarfærni væri ekki það eina sem 

ykist við þjálfun með K-PALS þar sem fjölþætt þjálfun fælist í aðferðunum. 

Þær Arndís og Fía töluðu um aukna félagsfærni og þær Arndís, Bára, Guðný, 

Ína, Jana og María nefndu að börnin lærðu að vinna betur saman. Bára 

sagði: 

Þau náttúrulega læra að vinna saman í hópum sem er mjög 

gott, að vinna svona tvö og tvö og það er náttúrulega gott fyrir 

þau að læra að fara eftir reglum. Og svo eru þau með þessa 

stigatöflu, þú veist, þau geta unnið sér upp í hundrað og þau 

eru voðalega spennt að… merkja alltaf við… Já mér finnst þetta 

vera að hjálpa þeim rosalega mikið. Og maður sér þau eru að… 

þau hafa orðið meiri áhuga á svona öllu sem að sko lítur að 

stöfum. Þau eru alltaf að spá í hvað stendur þarna og ég get 
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lesið og þú veist… Þau eru voðalega mikið að skrifa einmitt og 

spá og ef þau sjá einhversstaðar… sem sagt skrifað eitthvað 

svona ritmál eins og við erum með allar skúffur merktar, þá eru 

þau að leita í það og skrifa niður, gera eins. 

Á viðtalinu við Guðnýju má glögglega sjá hversu fjölbreytt áhrif henni 

fannst K-PALS hafa á börnin: 

Það er eins og ég segi, mér finnst bara þessi árangur það, að 

þau læra þarna, og það sýnir mér bara í leik og annað, og vinna 

saman og það að margir sem voru bara frekar feimnir, þeir eru 

orðnir öruggari með sig. Og svo náttúrulega bara hljóðvitundin 

og allt þetta sko. Og málþroskinn. Já, mér finnst það svona 

aðallega það. 

Dalía nefndi líka hversu fjölþætt þjálfun lægi í K-PALS og hversu 

mikilvægt henni þætti að börnunum liði vel, að þetta væri ekki einhver kvöð 

fyrir þau: 

En aðalatriðið finnst mér að þetta sé ekki einhver kvöð fyrir 

krakkana, þú veist, reyna að finna aðeins inná en höfða samt til 

þeirra. Þau fara eftir fyrirmælum og fara eftir reglunum og taki 

svolitla ábyrgð sko. Já, og ábyrgð á sínum félaga og svona, 

hjálpi og allt þetta, þannig að þau eru að læra mjög margt í 

leiðinni. Taka tillit og vera þolinmóð og hjálpsöm og svona. 

Virkilega finna til sín sem sko þjálfara til dæmis. Og að lesarinn 

geti þá leitað til… að hann verði ekki skammaður eða óþolin-

móður einhver sem að er að kenna honum. Þannig að mér 

finnst þetta bara mjög… mjög góð þjálfun sko, í það heila. (…) 

Ég vil helst að PALS-ið sé þannig sko. Að það sé eitthvað sem 

manni finnst skemmtilegt, hvetjandi og að sjá árangur 

Einnig voru nefndir þættir eins og að börnin þjálfuðust í framsögn, að 

taka ábyrgð á sjálfum sér og öðrum, fara eftir reglum, aðstoða aðra, sýna 

þolinmæði og taka tillit til annarra. Dalíu fannst framsögn skipta miklu máli 

og að börn almennt fengju þjálfun í að koma fram. Hún sagði:  

Það er mjög áberandi finnst mér fyrst svona þegar við byrjum í 

þessu þá eiga þau mjög erfitt með að bara koma upp þannig að 

mér finnst það líka bara vera mikil þjálfun með því, að koma 
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fram og segja frá og þora að standa fyrir framan aðra og allt 

þetta. 

Í viðtölunum var nefndur óvæntur árangur barna sem hafði gengið illa á 

HLJÓM-2 prófum sem notuð voru til að para börnin eftir. „Meira að segja 

krakkar sem að koma kannski ekki vel út úr HLJÓM-i, þau eru alveg að 

brillera í þessu“ sagði Arndís. Þær Inga og Helga höfðu einnig reynslu af 

börnum sem komu illa út úr HLJÓM-2 prófinu en gekk vel í K-PALS en Helga 

hafði einnig séð börn sem komu illa út úr HLJÓM-2 prófinu og réðu illa við 

aðferðir K-PALS: 

Við tökum HLJÓM próf á haustin og þau börn sem koma illa úr 

HLJÓM prófinu, þeim gengur t.d. illa í PALS-inu og eru ekki 

alveg að ná þessu. Þá myndi ég frekar… í staðinn fyrir að vinna í 

PALS, þá myndi ég frekar vilja taka Markvissa málörvun til að 

hífa þau upp í HLJÓM prófinu og svo láta þau taka aftur aðeins 

seinna. En svo eru sum börn sem koma illa úr HLJÓM prófinu 

og maður svona gerir ráð fyrir að þeim muni svo ganga illa í 

PALS-inu en ná svo allt í einu bara.  

Hvað líðan barna varðaði töluðu flestir viðmælendur um að börnin 

virtust kunna vel við K-PALS og að þeim liði vel í tímunum, sérstaklega þeim 

börnum sem gekk vel. Bára hafði svolitlar áhyggjur af líðan slakari barnanna 

í K-PALS, sem ekki fundu árangurinn hjá sjálfum sér og væru því ekki eins 

ánægð og þessi sterkari. Þeim fyndist ekki alltaf eins skemmtilegt í K-PALS 

þar sem þau þyrftu oftar að endurtaka sama efnið til að ná því. Um þetta 

sagði Bára: 

Ja þessum sem að gengur vel þeim líður náttúrulega vel en 

hinum kannski líður ekki alveg eins vel sem að gengur illa. Og 

maður er kannski í því að endurtaka efnið með hinum alveg 

trekk í trekk. Maður sér ekkert þennan góða árangur kannski 

alveg með þeim. Og maður náttúrulega sér að þetta eru 

kannski börn sem að maður veit að mun ganga illa þegar þau 

halda áfram í skólanum, verða í einhverjum lestrarerfiðleikum.  

Þetta átti þó ekki við um öll getuminni börnin þar sem mörg þeirra bættu 

árangur sinn töluvert með því að vera í K-PALS eins og viðmælendur tóku 

fram og urðu þá ánægð með sjálf sig og stolt af árangrinum. 
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4.4.1 Gaman að sjá árangur  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað væri skemmtilegast í sambandi við   

K-PALS var nánast undantekningarlaust minnst á árangur. Að sjá þegar 

börnin náðu að kveikja og uppgötvuðu að þau gátu lesið. Helga var ein 

þeirra sem minntist á hversu gaman væri að sjá árangurinn: 

Það er alveg rosalega gaman að sjá þegar þau eru farin að 

kveikja og tengja saman og eru farin að lesa orð með þremur 

stöfum í. Það er mjög skemmtilegt. 

Arndís var á sömu skoðun og Helga og sagði sögu um dreng sem var svo 

ánægður þegar hann uppgötvaði að hann gat lesið: 

Mig langar svo að segja þér frá því, mér fannst það svo frábært 

þegar að ég var eitthvað að blaða í möppunni og var komin á 

verkefni 31 eða 2 og þá eru komnar setningar. Og þar var 

setning sem var „ég á ís“. Og það var strákur sem var að spá í 

þetta sem er MJÖG áhugasamur um PALS-ið. Hann er að skoða 

þetta og ég segi: „Já sjáðu hérna, hérna ertu farinn að lesa“. Og 

hann segir: „Nei, ég kann ekki að lesa“. Og þá sagði ég: „Hvaða 

orð?“ „Ég“, „Hvaða hljóð?“ „á“ svo sagði ég: „Lestu hægt“. „Í, S, 

ís! ég á ís!“ Þá bara… þú veist, hann las það, þegar hann fattaði 

það sjálfur. Það var ótrúlega gaman að sjá þetta. Og svo var 

hann alltaf að segja: „Ég kann að lesa“. (…) Þegar maður sér 

árangurinn, eins og t.d. með þennan dreng, þá er þetta mjög 

gaman. 

Einnig var minnst á hversu gaman væri að fylgjast með margskonar 

framförum barnanna og var þá helst talað um framfarir í lestri, í að þora að 

koma upp og standa fyrir framan aðra, í samvinnu, samskiptum og félags-

legri færni. Fía var ein af þeim sem ræddi hversu gaman það var að sjá 

margskonar framfarir hjá börnunum: 

Það er náttúrulega alltaf skemmtilegt að sjá framfarir og sko 

margskonar framfarir, ekki bara framfarir í lestri, heldur þjálfar 

þetta náttúrulega líka félagslega þætti; hvernig á að koma 

fram. Því að nemendurnir þeir eru stundum þjálfarar, sem sagt 

koma upp og eru þjálfarar hópsins. Og svo vinna þeir líka í 

pörum og það er heilmikil félagsleg þjálfun með því. Og það er 

reyndar rosalega gaman að sjá ofboðslega feimna krakka 
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komast upp í að standa fyrir framan hóp og vera bara örugg 

þar. Þannig að svona þessir félagslegu þættir kannski… já það 

er ekkert síður gaman að sjá framfarir þar heldur en eins og 

framfarirnar í lestrinum. Og líka bara sem sagt þegar þau fara 

að átta sig á að: „Já, nú kann ég þetta, nú get ég þetta“, þannig 

að… já, það er gaman að sjá framfarir. Held að það sé kannski 

svona sem að er mest gefandi í þessu. 

Það sem viðmælendum fannst skemmtilegast við K-PALS var þegar þeir 

náðu að kveikja áhuga barnanna, jákvæð upplifun þeirra af K-PALS og áhugi, 

að virkja áhuga þeirra ásamt því að fylgjast með börnunum í K-PALS ferlinu. 

Stoltið og gleðin sem ríkir í andliti barnanna þegar þau uppgötva að þau geti 

lesið var eitt af því besta sem þátttakendur gátu nefnt um vinnuna með      

K-PALS. 

4.4.2 Helstu kostir  

Þegar kom að því að ræða um kosti og galla K-PALS að mati viðmælenda 

voru kostirnir í meirihluta. Í töflu 5 má sjá þá þætti sem viðmælendum 

fannst vera kostir við K-PALS. 
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Tafla 5. Helstu kostir K-PALS að mati viðmælenda 
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Að unnið sé með hljóðin X             1 

Efling hljóðkerfisvitundar          X    1 

Samvinna barnanna X     X X  X X  X  6 

Gott skipulag, skýrt og 

markvisst 
X   X X  X X     X 6 

Auðvelt að vinna eftir       X X      2 

Aukinn áhugi á ritmáli  X          X  2 

Góður undirbúningur fyrir 

lestrarnám 
  X    X  X  X X  5 

Sýnilegur árangur    X      X   X 3 

Hrós og/eða kurteisi      X X       2 

Kemur í veg fyrir að það 

verði einhver sem „kann 

ekki neitt“ 

    X         1 

 

Í töflu 5 kemur fram að kostirnir sem flestir nefndu, eða um helmingur 

viðmælenda, voru samvinna barnanna og hversu vel aðferðirnar væru 

skipulagðar, skýrar og markvissar. Tæplega helmingur sagði það vera kost 

hversu vel K-PALS undirbyggi börnin undir lestrarnám. Þrír eða færri nefndu 

þætti eins og sýnilegan árangur, aukinn áhuga á ritmáli, hrós, eflingu hljóð-

kerfisvitundar og að K-PALS kæmi í veg fyrir „algjöra botna“ eins og Fía 

sagði. Guðný var ein af þeim sem nefndi samvinnu sem stóran kost við       

K-PALS:  

Mér finnst líka samvinnan að vinna saman, hjálpa hvort öðru. 

Mér finnst það mjög góður kostur. Og líka það að við vorum til 

dæmis með einn dreng sem var mjög feiminn, og átti mjög 

erfitt með að, mjög óframfærinn sko, að koma þarna upp og 

æfa sig að segja hátt og skýrt. Og þessi þjálfun líka, koma fram 

og tala máli sínu hægt, skýrt og hægt og allir heyrðu, og þora 

því sko. Það finnst mér líka mjög góð æfing. Og svo bara þessi 
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mikla samvinna. Og hrós og allt þetta. Þau æfa að hrósa hvort 

öðru og hjálpa hvort öðru. Mér finnst það mjög góður kostur. 

Einn af stóru kostunum. 

Arndísi, Báru, Dalíu, Helgu, Ínu, Jönu og Karen þótti einnig mikill kostur 

hversu hljóðkerfisvitund barnanna eflist og þá sérstaklega hljóðavitundin 

þar sem lögð er áhersla á hljóð stafanna en ekki heiti þeirra. Þeim þótti 

þetta geta hjálpað börnunum að átta sig á þeirri tækni sem felst í því að 

geta lesið. Arndís var ein af þeim sem minntist sérstaklega á áhersluna á 

hljóðin: 

Þau eru bara að læra hljóðin í stöfunum, mér finnst það bara 

mjög sniðugt. Og þetta einhvern veginn… þegar þau læra bara 

hljóðin að þá verður þetta svona einhvern veginn rennsli á 

þessu. Þetta gengur vel, mjög vel. 

Helga minntist á það hversu góður undirbúningur þetta væri fyrir 

skólann þar sem börnin væru þá komin með flest hljóðin og farin að tengja 

hljóðin saman í orð.  

Rúmlega helmingur viðmælenda sagði börnin læra að vinna saman og 

læra leiðir til að leiðbeina hvert öðru. Þau lærðu einnig að vera sjálfstæðari 

og að leita hjálpar til jafnaldra. Ína sagði að sér fyndist skipta máli að börnin 

lærðu að leita sér hjálpar og biðja félagana um aðstoð:  

Kosturinn við K-PALS er þessi samvinna og þau ná að lesa, af 

því mér finnst skipta öllu að þau geti lært að lesa og bjarga sér. 

Geta stautað, fundið út hvar þau eru, við fórum t.d. með hvar 

áttu heima og ýmislegt svona, og það er svo gott að geta 

stautað sig fram úr heimilisfanginu sínu eða einhverju. Mér 

finnst það nauðsynlegt. Gera þau svona sjálfbjarga meira. Og 

með því til dæmis að þau geti stautað sig áfram þá getur það 

hjálpað þeim. (…) Þetta að þau verði að læra saman, þau verði 

að hjálpa hvort öðru. Ég er mjög mikið í því að þau snúi sér 

bara að næsta og hann geti bara hjálpað. Það þarf ekki að kalla 

alltaf á einhverja kennara til að gera alla hluti. Og þetta með að 

vera sjálfbjarga, klæða sig og biðja þá bara næsta að renna upp 

fyrir sig.  

Tæplega helmingi viðmælenda þótti mikill kostur hversu vel leiðbein-

ingarnar eru settar upp. Í handbókinni er mjög nákvæmt handrit að orðalagi 
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og hvernig skuli vinna með verkefnin. Þeim þótti K-PALS vera skýrt og 

skipulagt námsefni sem auðvelt væri að vinna eftir, eða eins og Helgu varð 

að orði: „Þetta er svo idiotproof aðferð“! Fía talaði einnig um hversu gott 

væri að vinna eftir svo skýrum og markvissum aðferðum og hvernig börnin 

græða á því: 

Sko framyfir þá lestrarkennslu sem ég hef kynnst áður þá er 

það hvað þetta er markvisst og skýrar leiðbeiningar. Ef að 

einhver hefur ekki náð því sem verið var að kenna núna þá bara 

á að bakka og fara í aðeins einfaldara þar sem að hann er 

öruggur, sem sagt það er alltaf verið að vinna að sjálfvirkni og 

öryggi og þetta… já eins og ég segi, þetta er svo markvisst (…) 

Ég held að við séum svolítið að koma í veg fyrir það að það 

verði þarna algjörir botnar. Já, það verður enginn eftir sem að 

kann ekki neitt. 

4.5 Á K-PALS heima í leikskóla? 

Þegar spurt var hvort viðmælendum þætti K-PALS eiga við í leikskóla sem 

svona skipulögð lestrarþjálfunaraðferð varð svarið undantekningarlaust já. 

Eyrún hafði mjög neikvæða mynd af K-PALS í upphafi og fannst það alls ekki 

eiga við í leikskóla en eftir því sem hún vann meira með K-PALS breyttist 

skoðun hennar á því: 

Já, það er það sem við vorum alltaf að segja og ég var alltaf að 

segja sko, okkur fannst þetta engan veginn passa, engan veginn 

sko. Það eru náttúrulega deildar meiningar um það að það eigi 

að vera svona skipuleg, af því þetta er eiginlega skipulögð 

lestrarkennsla, á hún við í leikskóla eða ekki? Það eru 

náttúrulega ekki allir sammála um það. Mér finnst þetta hafa 

heppnast vel og það tapar enginn á þessu, þetta gerir engum 

eitthvað slæmt. Þannig að svona hóflega þá mér finnst það, 

þetta bara passa mjög vel við. Þetta tekur stutta stund á 

hverjum degi, þrjátíu mínútur í mesta lagi, og þetta er ekki 

allan veturinn eða allt árið. Þú tekur smá pásur og meðan þú 

ert ekki að fara of langt, eins og ég segi, að þá finnst mér þetta 

bara eiga bara mjög vel við hérna, já. 

Helga var nokkuð óviss hvort henni fyndist K-PALS eiga við í leikskóla 

vegna þess hve stíf kennslan er. Henni fannst hún ekki vera komin með 

nógu mikla reynslu til að mynda sér skoðun á því hvort þetta eigi heima 
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óbreytt á leikskóla en hallast frekar að því að halda inni K-PALS þar sem það 

virkar og börnin eru ánægð með það:  

Þetta er svolítið ólíkt öllu öðru sem við erum að gera þannig að 

spurning einmitt sko hvort að maður vill fara að vera með 

svona stífa kennslu. Þannig að auðvitað í rauninni… þetta á 

alveg heima á leikskólanum en samt er þetta öðruvísi. Og 

einmitt út af því um leið og maður sér að börnin hafa gaman af 

þessu og þetta er eitthvað nýtt, þá er þetta allt í lagi. En út af 

því að maður er eiginlega bara að aðlaga sig að þessu líka, 

maður þarf alveg tíma til að viðurkenna þetta inn á leikskóla. 

En um leið og maður myndi sjá að þetta væri að skila árangri, 

þá myndi maður náttúrulega… auðvitað vil ég hafa þetta inni á 

leikskólanum.  

Bára var ekki alveg viss um að hún vildi halda áfram með K-PALS en hún 

vildi hafa markvissa þjálfun hljóðkerfisvitundar í leikskólum. Arndís, Inga, 

Jana, Karen og María töluðu um að börn í dag væru svo dugleg og svo miklir 

svampar að þau þyrftu stöðuga örvun og því upplagt að nýta þetta tímabil 

þegar börnin eru móttækileg fyrir nýjum aðferðum og að læra eitthvað nýtt. 

Arndís sagði: 

Mjög flott! Þetta er mjög flott af því að þau eru svo miklir 

svampar að þau vantar eitthvað svona. Þetta er mjög góð 

viðbót við alla hina málörvunina sem við erum með. Af því 

þetta er svona uppsett og þú ert að gera þetta þá verður þetta 

svo svakalega markvisst. Þetta virkar mjög vel. Þannig að þetta 

á bara mjög vel við. mjög svo. 

Arndís, Bára, Dalía og Inga voru voru þeirrar skoðunar að upplagt sé að 

hefja þjálfun á byrjandi lestrarfærni snemma, nota snemmtæka íhlutun fyrir 

öll börn. Bára er ein af þeim sem vill grípa snemma inn í: 

Það á alveg rétt á sér. Það er einmitt bara fínt að byrja 

snemma. Mér finnst það. Gott að grípa svona snemma í… nota 

þessa snemmtæku íhlutun, svona þegar þau eru móttækileg og 

eru alveg tilbúin í þetta.  

Karen er af erlendum uppruna og er vön meira námi fimm ára leikskóla-

barna. Hún hefur kynnst því hvað þessi aldurshópur er duglegur og er viss 
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um að þau geti mikið meira en fyrir þau er lagt. Hún vill sjá meira nám fyrir 

fimm ára börn á Íslandi og finnst K-PALS eiga mjög vel við í leikskóla þó hún 

myndi vilja breyta því örlítið, en fjallað verður um það síðar. Fía var einnig 

þeirrar skoðunar að K-PALS eigi algjört erindi til fimm ára barna og var með 

áhugaverðar hugmyndir fyrir framtíðar leikskólastarf: 

Ég held að skipulögð lestrarþjálfunaraðferð eigi ALGJÖRT erindi 

til fimm ára barna. Ef að maður myndi eitthvað breyta úr þessu 

þá held ég að það verði skólaskylda fyrir fimm ára börn. Ekkert 

endilega sko frá hálf átta til hálf fimm, eitthvað svoleiðis, 

heldur fáeinir tímar á dag. Þannig mér finnst þetta alveg 

algjörlega eiga heima fyrir fimm ára börn. Og ég vildi alveg hafa 

meiri skipulagða kennslu fyrir þennan aldurshóp. Þá er ég ekki 

að tala um skipulagðan skóla allan daginn, heldur nám og svo 

bara… já, kannski nám og leik svolítið meira til skiptis. Þannig 

að það sé líka hægt að vinna úr náminu í leiknum, námið sé í 

rauninni svolítið fóður fyrir leikinn. Þá sé hægt að leika sér með 

stafi, þegar þú ert búin að læra þá og svoleiðis. Þú ert komin 

með vald á þessu. 

Það sem flestir viðmælendur voru sammála um var að K-PALS eigi vel 

heima í leikskóla fyrst og fremst vegna þess að það skilar árangri og 

börnunum finnst þetta spennandi og skemmtilegt. Þeim finnst spennandi að 

vera að byrja lestrarnámið, sérstaklega þegar þau eru farin að uppgötva 

tæknina á bak við lestur og að þau geti lesið. 

4.5.1 Hugmyndir að útfærslum á framkvæmd K-PALS 

Viðmælendur voru m.a. spurðir út í það hvernig þeim þætti að vinna með  

K-PALS og hvort þeir myndu vilja halda áfram að vinna með þær aðferðir. Ef 

svarið var jákvætt voru viðmælendur spurðir hvort þeir vildu breyta 

einhverju við K-PALS. Aðallega var talað um að bæta við aðferðirnar eins og 

t.d. ritun, leikjum og myndum. Karen vildi einmitt sjá meiri ritun í K-PALS. 

Fjórir viðmælendur, þær Arndís, Eyrún, Fía og Inga, nefndu að K-PALS væri 

ætlað sem viðbót við það lestrarumhverfi sem fyrir er í leikskólanum. Í töflu 

6 er yfirlit yfir þær breytingar sem viðmælendur nefndu að þeir myndu vilja 

gera á framkvæmd K-PALS.  
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Tafla 6. Breytingar sem viðmælendur nefndu að þeir myndu vilja gera á 
framkvæmd K-PALS 

 

A
rn

d
ís

 

B
ár

a 

D
al

ía
 

Ey
rú

n
 

Fí
a 

G
u

ð
n

ý 

H
el

ga
 

In
ga

 

Ín
a 

Ja
n

a
 

K
ar

en
 

Lí
n

a 

M
ar

ía
 

A
lls

 a
f 

1
3

 

Styttri tíma  X            1 

Sjaldnar, 1 – 2 sinnum í 

viku 
      X   X    2 

Breyta sjónorðum     X         1 

Meira í gegnum leik       X    X   2 

Meira myndrænt       X X      2 

Bæta ritun við K-PALS           X   1 

Engar breytingar X  X X  X   X   X X 7 

 

Rúmlega helmingur viðmælenda vildi halda áfram að vinna með K-PALS 

óbreytt. Einn viðmælendanna vildi hafa K-PALS í styttri tíma, tveir vildu hafa 

það sjaldnar, einn vildi breyta röðinni á sjónorðunum, tveir vildu hafa          

K-PALS meira í gegnum leik, tveir vildu hafa það myndrænna og einn vildi 

bæta ritun við K-PALS. Einnig var tíminn nefndur, ýmist að hann væri of 

stuttur eða of langur. Helga myndi vilja hafa K-PALS einungis einu sinni í viku 

og þá Markvissa málörvun á móti. Jönu fannst of mikið að hafa K-PALS 

þrisvar í viku og Bára vildi hafa K-PALS yfir styttra tímabil að vetrinum, færri 

tíma í viku og þá eitthvað annað á móti:  

Sko ég veit að það er rosalega margt annað skemmtilegt efni í 

gangi hef ég heyrt. Ég myndi kannski ekki hafa það alveg hreint 

svona… kannski í hálfan vetur eða eitthvað, ég veit það ekki. 

Kannski ekki allan veturinn. Ég væri alveg til í að vera kannski 

líka með eitthvað annað á móti, skilurðu? Þannig að maður sé 

ekki svona alveg hreint allan veturinn í þessu sama verkefni. Af 

því ég veit að það er margt annað sem að er skemmtilegt sem 

að maður getur nýtt og er alveg að skila sér hefur maður heyrt. 

Helga og Inga vildu báðar hafa K-PALS meira í leikjaformi og efnið meira 

myndrænt. Helga sagði að mögulega væri hægt að búa til einhvers konar 

minnisspil út frá K-PALS sem börnin gætu þá leikið sér með: 
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Það væri hægt, eins og við gerðum með P-PALS-ið, þá bjó ég til 

svona minnisspil og þá var það t.d. stafur og myndin fyrir 

hljóðið. Þá var t.d. A og api fyrir A. Það væri hægt að gera 

þannig minnisspil. Svo mætti líka hafa myndir á veggjunum og 

vekja athygli þeirra á myndum, hafa þetta aðeins litríkara.  

Á Koti og Hálsakoti fá börnin óvæntan glaðning þegar komin eru 100 stig. 

Börnin hafa þá tekið þátt í að velja þetta óvænta með því að koma með 

hugmyndir um hvað það gæti verið og síðan eru greidd atkvæði. Guðný lýsti 

því hvernig farið er að á leikskólanum hjá þeim og sýnir þetta dæmi einnig 

hversu fjölþætt þjálfun felst í K-PALS: 

Þau eru voða spennt að telja stigin og það kemur náttúrulega 

inn talnaskilningurinn þar. En þegar þau voru komin upp í 

hundrað þá veittum við þeim verðlaun. Við gerðum eitthvað 

skemmtilegt. Og það er svolítil gulrót líka, það þarf að vera smá 

gulrót sko. Og þau voru voða spennt og það var þing, þetta var 

mjög lýðræðislegt. Þá komu allir með uppástungur um hvað 

þau vildu fá að gera í verðlaun. Sum vildu poppa, önnur vildu 

fara í gönguferð og svo vildi einn fara til útlanda. Síðan 

greiddum við atkvæði og það átti að rétta upp hönd, en þau 

gátu ekki rétt upp hönd með öllu. Þau þurftu að vera mjög viss 

um að þau vildu þetta og gætu ekki valið allt. Þannig að það 

sem að myndi fá mest atkvæðin myndi ráða því hvað við 

myndum gera. Þannig að þetta var líka hluti af því að þau þurfa 

að gera upp hug sinn og meirihlutinn ræður og allt þetta sko. 

Á tveimur leikskólum var samkvæmt viðmælendum unnið með annað 

námsefni á móti K-PALS. Á Kletti var Markviss málörvun notuð en á Hrauni 

unnu börnin verkefni úr bókinni Lubbi finnur málbein.  

Rúmlega helmingur viðmælenda, þær Arndís, Dalía, Eyrún, Guðný, Ína, 

Lína og María voru allar sammála um að halda áfram að vinna með K-PALS 

óbreytt. Þeim fannst það virka vel fyrir alla eins og unnið var með það. 

Aðspurð að því hvort hún vildi breyta einhverju við K-PALS sagði Eyrún: 

Nei, í rauninni ekki. (…) Aðferðin virkar fyrir næstum því alla, já 

eða ég held ég geti bara sagt alla þannig að hérna ég sé ekkert í 

fljótu bragði. Nei, það er ekkert sem að mér finnst megi breyta. 
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Og Arndís svaraði á sömu leið: 

Nei, mér finnst þetta virka bara rosalega vel. Þetta alveg svín-

virkar. 

4.5.2 Áframhaldandi vinna með K-PALS  

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir myndu halda áfram að 

vinna með K-PALS ef þeir hefðu val svöruðu allir því játandi. Flestir 

viðmælendanna, eða átta af þrettán, vildu halda áfram að vinna með          

K-PALS óbreytt þar sem það virkar vel eins og það er. Ein af þeim er Arndís 

sem hefur nokkurra ára reynslu af því að vinna með K-PALS: 

Ég myndi halda þessu áfram Ég sé mestan árangur þegar þetta 

er gert þrisvar til fjórum sinnum í viku og eins og það er lagt 

upp með á sama tíma. (…) Það hentar mjög vel og þegar ég sé 

árangurinn, það er bara alveg stórkostlegt sko. Og þegar þau 

eiga að lesa hægt og syngja og lesa, þetta er bara farið að 

gerast sjálfkrafa. Ég þarf ekki að segja: „Lestu hægt“ heldur 

bara… eða ef ég segi: „Lestu hægt“ þá kannski bara lesa þau 

orðið. Af því það er komið á svo gott skrið. Og þegar maður sér 

þennan árangur þá er maður bara alveg sannfærður um að… já, 

þetta er málið!  

Fía er einnig hlynnt því að halda áfram með K-PALS en vill hafa annað 

efni með þar sem henni finnst K-PALS vera frekar „þurrt“ eitt og sér, enda 

sé það hannað sem viðbót við þá lestrarkennslu sem fyrir er á leikskólanum: 

Ég held helst bara sko það sem að mundi svona bæta við er að 

vera með… sko ekki í sjálfu sér breyta K-PALS-inu heldur vera 

með meiri viðbót. Já, vinna og leikur með stafi og svoleiðis.  

Ég held reyndar að PALS, sko K-PALS eitt og sér sé of einhæft 

sem lestrarkennsla, held það sé eiginlega mjög mikilvægt að 

vera með eitthvað meðfram því, einhvers konar stafavinnu, 

eitthvað með hljóðkerfisvitund, helst ritun. Þannig að þau séu 

að fá bæði svona breiðari þjálfun og víðtækari reynslu. Já, að 

lestur sé ekki bara PALS, að þau sjálf fái að spreyta sig og líka 

leika sér með stafi og séu með eitthvað meira svona við hliðina 

á því. Enda hérna, já, það líka hefur komið fram í rannsóknum 
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að þetta sé hugsað sem viðbót við lestrarprógramm, þetta sé 

ekki eitthvað sem á að vera eitt. 

4.5.3 Góður undirbúningur 

Allir viðmælendurnir töldu K-PALS vera gott veganesti þegar börnin færu í 

grunnskólann þar sem það eflir hljóðkerfisvitund barnanna og flest þeirra 

yrðu komin með undirstöðuatriði lesturs á hreint og væru því betur undir 

það búin að takast á við lestrarnámið. Bára talaði t.d. um að K-PALS væri í 

raun „byrjendalæsi“ þar sem það snerist um að börnin tileinki sér stafina og 

byrji að lesa. Eyrún var sammála Báru um að K-PALS væri stafakennsla þar 

sem börnin læra og þjálfa hljóðin og tengja þau saman í orð. Dalía sagði      

K-PALS vera undirbúning fyrir lestur á fjölbreyttan máta: 

Þannig að þetta er svona held ég fjölþætt þjálfun og svo 

náttúrulega hljóða stafina og ríma og já bara undirbúningur 

fyrir lestur á mjög fjölbreyttan máta. Ríma og heyra fyrsta 

hljóð, síðasta hljóð. 

Guðný tók einnig undir það að K-PALS væri góður undirbúningur fyrir 

lestrarkennslu þar sem hljóðkerfisvitund barnanna eflist með því að þau æfi 

stafina. Karen minntist á að K-PALS væri góður undirbúningur fyrir grunn-

skólann og að hún vildi að kennarar 1. bekkja kæmu í leikskólann og sæju 

hversu dugleg börnin væru orðin, vildi fá meira samstarf milli leikskólans og 

grunnskólans. Helga var á sömu skoðun og sagði m.a. að ef hún væri viss um 

að haldið yrði áfram með PALS í grunnskólanum myndi hún „pottþétt“ 

halda áfram með K-PALS.  

Öllum viðmælendum fannst K-PALS undirbúa börnin fyrir komandi nám í 

grunnskóla þar sem þau yrðu búin að læra flest hljóðin og mörg hver farin 

að umskrá og jafnvel orðin læs.  

4.5.4 Annað sem viðmælendur vildu að kæmi fram 

Þegar viðtölum var lokið gafst viðmælendum kostur á að koma á framfæri 

því sem þeim fannst ekki hafa komið fram í viðtalinu. Ekki var mikið sem 

þeir vildu bæta við en þó eitthvað og þá aðallega til að hvetja aðra leikskóla 

að prófa K-PALS. Hér á eftir koma nokkrir punktar frá þeim. Guðný vildi 

koma þeim skilaboðum á framfæri að henni fannst K-PALS virka og 

árangurinn vera sýnilegur, þrátt fyrir að hún hafi aðeins unnið með K-PALS í 

sex mánuði: 
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Það eru örugglega margar góðar leiðir til sem að búa börnin 

undir lestrarkennslu en þetta er ein af þeim leiðum, maður 

hefur prófað ýmislegt, þetta er eina leiðin sem mér finnst hafa 

notið bestan árangur. Ég sé GREINILEGA árangur. Og það er 

það sem maður náttúrulega vill. Og númer 1, 2 og 3 sko. 

Árangur. Og maður sér hann. Greinilega. Þess vegna mun ég 

mæla með því að hafa það áfram. 

Eyrún hvetur leikskóla til að kynna sér K-PALS og prófa því henni finnst 

það virka og þykir það skemmtilegt bæði fyrir börn og fullorðna: 

Mér finnst að fólk eigi að prófa, já. Þetta virkar svona frá-

hrindandi fyrst þegar þú færð þessa stóru bók og svoleiðis sko, 

en þetta er bara mjög skemmtilegt. Bæði fyrir börn og starfs-

fólk. 

Auk þess vildi Dalía meina að þessi skipulega vinna skili árangri og hjálpi 

börnunum að grípa ritmálið. Inga og Ína mæltu báðar með því að K-PALS 

haldi áfram upp í grunnskóla og myndi þar með svolitla samfellu milli skóla-

stiga. Jana var handviss um að K-PALS bæti menntun barnanna og sé góður 

undirbúningur fyrir almennt bóklegt nám í grunnskóla. María sagði áhuga 

barnanna á K-PALS vera hvatning fyrir þau til að leita sér meiri þekkingar og 

nýta þekkingu sína og færni. Að lokum vildi Arndís hvetja alla leikskóla til að 

taka inn K-PALS og sagði að það væri ekki eins erfitt og það lítur út fyrir að 

vera: 

Eins og við erum oft að segja, þetta virðist alveg ótrúlega flókið 

þegar maður byrjar, mjög flókið, en þetta er ekkert flókið. 

Þetta eru engin geimvísindi sko!  

Hér á eftir fer umræðukaflinn þar sem niðurstöðurnar verða settar í 

fræðilegt samhengi.  

 

 





 

85 

5 Umræða 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í 

fræðilegt samhengi. Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun leik-

skólastarfsmanna á notkun K-PALS aðferða til að þjálfa byrjandi lestrarfærni 

fimm og sex ára leikskólabarna. Viðmælendur sögðu flestir, tíu af þrettán, 

að K-PALS snerist um að efla hljóðkerfisvitund barnanna og umskráningu, 

þar sem þau læra stafina og hljóð þeirra, ásamt samvinnu. Tveir viðmæl-

endanna voru neikvæðir í garð aðferðanna þegar þeir byrjuðu að vinna með 

þær en um leið og þeir fóru að sjá árangurinn hjá börnunum breyttist sú 

skoðun. Það sem oftast var talað um að hefði verið erfiðast í byrjun var að 

fara eftir svo stífu ferli, undirbúningurinn sem fylgdi því að innleiða K-PALS 

væri mikill og að tímarnir væru of langir. Viðmælendur voru þó almennt 

ánægðir í garð K-PALS aðferða og töldu þær hafa jákvæð áhrif á börnin, að 

þær virkuðu vel og skiluðu árangri. Það sem flestir töluðu um að væri 

skemmtilegast við K-PALS var að sjá árangurinn sem þjálfunin hafði á 

börnin. Viðmælendum þótti árangurinn sýnilegur og gaman að fylgjast með 

börnunum þegar þau uppgötvuðu að geta lesið. 

5.1 K-PALS frá sjónarhóli viðmælenda 

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa K-PALS með eigin orðum. Það sem 

flestir, tíu af þrettán, nefndu var að K-PALS væri fyrst og fremst lestrar-

þjálfunaraðferð sem þjálfaði hljóðkerfisvitund barnanna. Fáeinir lýstu verk-

efnum K-PALS lítillega og sögðu K-PALS samanstanda af tvenns konar verk-

efnum; hljóðaleikjum og umskráningarverkefnum. Í hljóðaleikjunum væri 

farið í þætti sem tengjast hljóðkerfisvitundinni en umskráningarverkefnin 

skiptust í þrjá hluta; hljóð stafa, sjónorð og umskráningu. Enginn viðmæl-

enda nefndi fjórða hluta umskráningarverkefnanna sem er lestur setninga 

og bóka. Erfitt er að átta sig á því hvort það er vegna þess að þeir eru ekki 

meðvitaðir um að umskráningarverkefnin skiptast í fjóra hluta eða vegna 

þess að ekki er farið svo langt í verkefnin í leikskóla og þeim því ekki þótt 

viðeigandi að nefna fjórða verkefnið. Viðmælendur sögðu að ekki væri farið 

lengra en í verkefni 30 af þeim 70 sem eru hluti af K-PALS í leikskólunum en 

í 30. verkefni hefst lestur setninga. Velta má fyrir sér hvort verkefnin þyki of 

mörg til að nota í leikskólum á þessu stigi innleiðingarinnar á Íslandi.  

Þar sem ekki er búið að þýða 1. bekkjar PALS yfir á íslensku og staðfæra 

það hafa grunnskólar verið að nota K-PALS í 1. bekk og tekið þá við þar sem 
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leikskólar hættu, ef K-PALS hefur verið notað þar. Í Aðalnámskrá leikskóla 

kemur fram að reynsla barna í leikskóla eigi að nýtast þeim áfram í 

grunnskólann. Þannig er hægt að stuðla að mikilvægri samfellu milli skóla-

stiga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011: 32). Reynsla barnanna 

af K-PALS nýtist þeim þegar lestrarnámið hefst í grunnskólanum.  

Ekki er ljóst hvers vegna eingöngu er farið í fyrstu 30 verkefnin en miðað 

við mína reynslu af kennslu elstu barna í leikskóla tel ég vera svigrúm til að 

halda áfram með K-PALS í það minnsta að verkefni 40 þar sem gert er ráð 

fyrir að lestur bóka hefjist (Fuchs o.fl., 2013: 67). Velta má fyrir sér hvort sú 

færni sem lærist í K-PALS verði gleymd þegar börnin fara í grunnskólann, 

sérstaklega ef ekki er unnið áfram með hana fram að þeim tíma. Ég myndi 

vilja að haldið yrði áfram með K-PALS að lokum leikskólagöngunnar, sérstak-

lega með slakari börnunum því slík kennsla sem K-PALS er getur hjálpað 

þeim mikið við undirbúning byrjandi lestrarfærni (McMaster, 2006: 19; 

Shapiro, 2004: 184).  

Viðmælendur sögðu K-PALS einnig snúast um samvinnu þar sem börnin 

eflast á fjölbreytilegan hátt við þjálfun með K-PALS. Einn nefndi einnig að   

K-PALS væri gott tæki til að sjá hvaða börn gætu komið til með að eiga erfitt 

námslega þegar þau kæmu í grunnskólann og að það væri einnig kjörið til að 

efla hljóðkerfisvitund þeirra barna og búa þau betur undir grunnskólann.  

Lestur er félagslegt fyrirbæri sem þróast á löngum tíma (Þóra Kristins-

dóttir, 2000: 192). Því er upplagt að hefja þjálfun byrjandi lestrarfærni í 

leikskóla og nota til þess félagakennslu. Félagakennsla byggir á samvinnu 

nemenda sem þjálfa hver annan í getuskiptum pörum (Heward, 2013: 74) 

og stuðlar að félagslegum samskiptum (Crandall, Jacobson og Sloane, 1997: 

39). K-PALS aðferðir byggja á að félagar hjálpi hver öðrum með lestrarnámið 

og telst því í ætt við félagakennslu. Í verkefnum K-PALS er notast við staðlað 

leiðréttingaferli sem börnin nota til að leiðrétta hvert annað. Í stað þess að 

gera lítið úr þeim sem gerir villu er notað staðlað orðalag og kennir það 

börnunum að koma fram af virðingu við félaga sinn (Fuchs o.fl., 2011: 8). 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála þessu og sögðu frá leið-

réttingaferlinu og hversu gagnlegt væri að nota það með börnunum. Félaga-

kennsla er notuð til viðbótar við lestrarumhverfi leikskóla og grunnskóla. 

Það á einnig við um K-PALS og minntust fjórir viðmælenda á að K-PALS væri 

góð viðbót við það lestrarumhverfi sem fyrir er á leikskólum.  

5.1.1 Hvernig unnið er með K-PALS 

Þegar farið er á námskeið í K-PALS er afhent stór og mikil handbók. Í henni 

eru m.a. verkefni til að ljósrita, reglur sem þarf að fylgja í K-PALS tímum, 
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myndskýringar og nákvæmt handrit að kennslustundunum. Þetta er eitt af 

því sem einkennir félagakennslu samkvæmt Shapiro (2004: 179). Við-

mælendur sögðust fara alveg eftir handbókinni. Við nánari athugun kom í 

ljós að rúmlega helmingur viðmælenda notuðu eigið orðalag en héldu 

innihaldi leiðbeininganna eins vel og þeir gátu. Tveir viðmælendur nefndu 

að það sem skipti mestu máli væri að halda sig við inntakið en það væri í 

lagi að breyta orðalaginu og nota sín orð svo lengi sem það kæmi ekki niður 

á inntakinu. Þó viðmælendur hafi notað sitt orðalag en fylgt inntakinu sáu 

þeir allir árangur hjá börnunum sem bendir til þess að það hafi ekki neikvæð 

áhrif þó svo orðalagi handbókarinnar sé ekki fylgt nákvæmlega eftir.  

Þó örlítill sveigjanleiki sé viðhafður þýðir það ekki endilega að minni 

árangur sé sjáanlegur. Niðurstöður rannsóknar á sveigjanleika í PALS sýndu 

að nákvæmni er mikilvæg en aðeins upp að vissu marki. Svo lengi sem 

lykilþættir PALS voru rétt framkvæmdir, þá virtist það hafa jákvæð áhrif á 

árangur nemenda að kennari hefði svigrúm til að laga einhverja þætti PALS 

að þörfum nemenda og kennurum virtist eðlislægara að framkvæma PALS 

með örlítið breyttum hætti, sem gæti hafa gert það að verkum að þeir náðu 

að koma efninu betur til skila. Út frá niðurstöðunum fannst höfundum rann-

sóknarinnar eðlilegt að álykta sem svo að það að kennarar hafi svolítinn 

sveigjanleika geti verið mikilvægt fyrir árangursríka notkun á PALS 

(McMaster o.fl., 2010: 4). Hins vegar er óvíst hvort það sama eigi við um 

aðferðir K-PALS þar sem áhrif sveigjanleika í framkvæmd þeirra aðferða 

hafa ekki verið rannsökuð.  

5.2 Upplifun viðmælenda af K-PALS 

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa upplifun sinni af því að vinna með      

K-PALS. Allir höfðu þeir jákvæða upplifun af aðferðunum. Tveir viðmæl-

endanna töluðu um að þeir hefðu verið neikvæðir í garð K-PALS í byrjun og 

ekki fundist svo stýrð og skipuleg kennsla eiga heima í leikskóla. Þetta 

kemur ágætlega heim og saman við niðurstöður í alþjóðlegri samanburðar-

rannsókn á viðhorfum til náms og kennslu þar sem íslenskir kennarar voru 

síður hlynntir beinni kennslu (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2009: 29). Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) er leikur þungamiðja 

leikskólastarfsins og meginnámsleið barna þar sem þau leika á eigin 

forsendum. Þessi áhersla á frjálsa leikinn gæti gert það að verkum að álitið 

sé að bein kennsla eigi alls ekki heima þar jafnvel þó hún sé í formi leikja. 

Hugsanlega væri hægt að túlka þetta þannig að áherslur og kennsluaðferðir 

K-PALS séu á skjön við áherslur Aðalnámskrár leikskóla.  
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Fáeinum fannst K-PALS virka mjög flókið og óspennandi. Þegar leið á 

vinnuna með K-PALS breyttist viðhorf þessara viðmælenda þegar þeir sáu 

að það skilaði árangri og börnunum þótti gaman að fara í K-PALS. Að vísu 

var líka talað um hæðir og lægðir í K-PALS og að börnin yrðu stundum 

þreytt. Þrátt fyrir ýmsa erfiðleika og áskoranir í byrjun líkaði viðmælendum 

vel að vinna með K-PALS og sögðu ástæður þess m.a. vera hversu auðvelt 

það væri að fara eftir leiðbeiningum handbókarinnar, sýnilegur árangur 

barnanna og hversu víðtæk og góð áhrif K-PALS virtist hafa á börnin, svo 

ekki sé minnst á hversu góður undirbúningur fyrir áframhaldandi nám 

viðmælendum fannst K-PALS vera.  

Niðurstöður rannsóknar Gillies og Boyle (2008), sem fjallaði um upplifun 

kennara á unglingastigi af samvinnunámi, eru í þó nokkru samræmi við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Þeir kennarar sem Gillies og Boyle ræddu 

við, fannst samvinnunám mikilvægt vegna þess að með því geta nemendur 

stutt hvern annan í námi. Kennararnir sögðust nota mismunandi hópa-

skiptingar en oft væru hóparnir getublandaðir þar sem hlutverk sterkari 

nemenda væri að styðja þá getuminni sem nytu góðs af því að fylgjast með 

námshegðun sterkari nemenda og gætu jafnvel tileinkað sér vinnubrögð 

þeirra í náminu (Gillies og Boyle, 2008: 1343). Kennararnir nefndu einnig að 

allir í hópnum ættu að hafa hlutverki að gegna og að allir þyrftu að leggja 

sitt af mörkum til að ná sameiginlegum markmiðum hópsins og skilja að allir 

í hópnum bæru ábyrgð á náminu. Að auki töluðu kennararnir um mikilvægi 

viðurkenningar á vinnu nemenda, t.d. í formi hróss, og umbunar. Viður-

kenning frá hópfélögum virtist skipta nemendur jafn miklu máli og frá 

kennurunum og nefndu kennararnir í rannsókninni að dæmi væru um að 

sjálfstraust nemenda hefði aukist við að fá viðurkenningu frá hópfélögum 

og við að vinna í hóp með öðrum nemendum sem höfðu mikið sjálfstraust. 

Að auki fannst kennurunum mikilvægt að nemendur lærðu samskiptafærni í 

samvinnu, að koma vel fram við hópfélagana til að ná fram árangursríkum 

samskiptum (Gillies og Boyle, 2008: 1345) .  

Það sem var líkt með þessari rannsókn og rannsókn Gillies og Boyle 

(2008) var helst hversu mikið var talað um samvinnu og að börnin lærðu 

góð samskipti til að ná góðum árangri. Mikilvægi viðurkenningar og 

umbunar kom fram í báðum rannsóknunum og að nemendur aðstoðuðu 

hvern annan í náminu þar sem sá getuminni nyti góðs af færni þess getu-

meiri. Aukið sjálfstraust nemenda var áberandi í báðum rannsóknunum og 

hlutverkaskipting hópfélaga þar sem allir höfðu ákveðnu hlutverki að gegna. 

Ekki var talað um stigagjöf í rannsókn Gillies og Boyle en hún virtist vera 

mikilvægur þáttur K-PALS samkvæmt viðmælendum þessarar rannsóknar. 

Annað sem einkenndi þessa rannsókn en kom ekki fram í rannsókn Gillies og 
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Boyle var sýnilegur árangur barnanna jafnvel þó þau hefðu ekki verið lengi í 

K-PALS og mikilvægi þess að börnunum þætti skemmtilegt í K-PALS tímum. 

Aftur á móti kom fram að kennurunum í rannsókn Gillies og Boyle fannst 

samvinnunám vera skapandi vinnubrögð þar sem nemendur gátu komið 

fram með hugmyndir sínar, fengið viðbrögð frá hópfélögum sínum og lærðu 

að skoða hugsanir sínar út frá þessum viðbrögðum. Mögulega gæti þessi 

munur stafað af því að verið var að kenna börnum á leikskólastigi annars 

vegar og börnum á unglingastigi hins vegar.  

Í samtölum Bessellieu og félaga (2001) við kennara sem höfðu reynslu af 

því að vinna með stýrða kennslu í lestrarfærni kom fram að flestum líkaði 

það vel. Kennararnir töluðu um að stýrð kennsla hefði jákvæð áhrif á 

börnin, sérstaklega hvað varðar lestrarfærni, félagsfærni og aukið sjálfs-

traust. Talað var um framfarir þeirra barna sem voru slök í lestri og að stýrð 

kennsla gagnaðist öllum börnunum á einhvern hátt. Einnig nefndu kennarar 

gott skipulag stýrðrar kennslu og að auðvelt væri að vinna eftir aðferðum 

hennar þar sem námsefni væri til staðar í handbók og ítarlegar leiðbeiningar 

um notkun þess (Bessellieu o.fl., 2001: 15-17). Einungis fimm kennarar af 83 

í rannsókn Bessellieu o.fl. nefndu erfiðleika við aðferðir stýrðrar kennslu en 

hægt var að rekja ástæður þeirra til rangrar vinnu með aðferðirnar. Það sem 

þeir kennarar nefndu var helst að nemendur kvörtuðu undan endur-

tekningu og að sumir ættu erfitt með að halda athygli (Bessellieu o.fl., 2001: 

17).  

Það sem þessi rannsókn og rannsókn Bessellieu og félaga á stýrðri 

kennslu eiga sameiginlegt er jákvæð upplifun kennaranna af notkun 

aðferðanna. Í báðum rannsóknunum var talað um árangur barnanna á 

mörgum sviðum, ekki bara í lestri og aukið sjálfstraust þeirra. Viðmæl-

endum í báðum rannsóknunum fannst gott að vinna eftir skipulögðum 

aðferðum og aðgengilegu námsefni og leiðbeiningum. Margir töluðu um 

hversu gaman það væri að sjá framfarir hjá börnunum og gleði þeirra yfir 

auknum árangri og að það væri helsta ástæða þess að þeir vildu halda 

áfram með aðferðirnar. Það sem rannsóknirnar áttu sameiginlegt var að 

tekið var fram að aðferðirnar henti öllum börnum á einhvern hátt og að öll 

börnin sýni árangur á einhverju sviði. Einnig áttu þær sameiginlegt að 

erfiðleikarnir sem minnst var á voru m.a. að halda athygli nemenda og mikil 

endurtekning. Það sem helst skildi rannsóknirnar að var að í þessari rann-

sókn fannst fáeinum, tveimur til fjórum, viðmælendanna ferli K-PALS helst 

til stíft og neikvæðni ríkti hjá sumum í byrjun. Í rannsókn Bessellieu og 

félaga töluðu kennararnir um að minni tími færi í skipulag kennslustunda 

sem gerði áætlanagerð og námsmat einfaldara og skilvirkara.  



 

90 

5.3 Erfiðleikar í byrjun 

Þrátt fyrir ýmsar áskoranir í byrjun voru viðmælendur samt jákvæðir í garð 

K-PALS, meira að segja þeir sem höfðu unnið styst með aðferðirnar. Helstu 

áskoranir sem viðmælendum fannst þeir þurfa að takast á við þegar þeir 

byrjuðu að vinna með K-PALS voru t.d. að finna hentugan tíma þar sem 

mælt var með að hafa K-PALS alltaf á sama tíma dagsins og finna tíma til 

undirbúnings þar sem margt þurfti að skipuleggja. Þrír viðmælendur nefndu 

að það hefði verið erfitt að viðurkenna K-PALS sem efni sem hæfði börnum 

á leikskólaaldri þar sem þeim fannst það frekar stíf og stýrð kennsla. Þrír 

viðmælendur töluðu einnig um að það væri leikurinn sem skipti mestu máli í 

leikskólum og að börnin lærðu í gegnum leik. Stýrð kennsla fannst þeim 

stríða á móti slíkum áherslum. En þar sem K-PALS tekur fremur stuttan tíma 

ætti það ekki að taka mikið frá leiknum auk þess sem verkefni eru sett fram 

í leikjaformi, samanber hljóðaleikjaverkefnin. Víða erlendis er síðasta ár leik-

skólans oft fyrsta stig grunnskólans og byrja börnin þar fimm ára í skóla (sbr. 

Kindergarten). Eins og fram kom í viðtalinu við Karen sem er af erlendum 

uppruna hafði hún reynslu af því að vinna með fimm ára börnum í kennslu 

og sagði hún að börn á þessum aldri gætu gert miklu meira en þau væru að 

fást við hér á Íslandi. Velta má fyrir sér hvers vegna leikskólinn sé ekki skylda 

hér á Íslandi, sér í lagi síðasta árið þar sem fram fer svo mikil þjálfun með 

félagslegum samskiptum svo ekki sé minnst á málörvun sem er undirstaða 

góðrar lestrarfærni. Þannig væri jafnvel hægt að tryggja að öll börn fengju 

örvun við hæfi og undirbúning fyrir lestrarnámið og grunnskólagönguna.  

5.4 Erfiðleikar við K-PALS 

Það sem viðmælendur nefndu að væri erfiðast við K-PALS var m.a. að finna 

út hvernig para ætti börnin saman. Á öllum leikskólunum var parað eftir 

árangri barnanna á HLJÓM-2 (2002) prófi en einnig þarf að ganga úr skugga 

um að börnin geti unnið saman. Einn viðmælendanna nefndi að það hefði 

komið fyrir að pör gætu ekki unnið saman t.d. vegna skapsmuna og þá 

þurfti að endurraða pörunum. Annað sem viðmælendur nefndu var að það 

gæti verið erfitt að virkja þau börn sem ekki vildu taka þátt eða ættu erfitt 

með að tengjast viðfangsefninu. Stundum virkaði það að leyfa börnunum að 

koma og vera þjálfarar yfir allan hópinn til að virkja þau. Önnu-Lind Péturs-

dóttur reyndist vel að bæta sýnikennslu, einstaklingsmiðuðum markmiðum 

og/eða hvatningu við K-PALS efni í rannsókn sinni með börnum sem ekki 

sýndu framfarir í K-PALS bekkjarkennslu (Anna-Lind Pétursdóttir o.fl., 2009: 

220, 231).  
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Einnig var nefnt að erfitt væri að vinna með K-PALS þegar börnin voru illa 

upplögð eins og t.d. á innidögum, þegar ekki var hægt að fara út. Þá voru 

þau þreytt og einbeitingaskortur gerði vart við sig. Fáeinir viðmælendanna, 

þrír til fjórir, nefndu að börnin ættu oft erfitt með að sitja svo lengi í einu og 

fannst of mikið að hafa tímann í 30 mínútur, fjóra daga í viku. Samkvæmt 

McMaster (2007) á K-PALS að vera fjórum sinnum í viku í allt að 30 mínútur 

í senn þar sem rannsóknir hafa sýnt að sá tími skilar árangri. Ef K-PALS væri 

haft sjaldnar í viku er ekki víst að sambærilegur árangur næðist (McMaster, 

2007: 102). Þá yrði lengra á milli tímanna og hætta á að börnin gleymdu því 

sem þau voru að vinna að og ættu þá erfiðara með að tileinka sér þessa 

hljóðafærni og umskráningu sem þau væru annars að vinna með nánast 

daglega. 

Viðmælendur töluðu sérstaklega um að þau börn sem ekki náðu að 

tengjast viðfangsefninu eða þurftu að endurtaka sama verkefnið aftur og 

aftur ættu erfitt með að einbeita sér í langan tíma. Sú hugmynd kom fram 

að mögulega væri hægt að fá foreldra í lið með sér og biðja þá um að vinna 

svona verkefni heima með börnunum. Með því aukast líkurnar á að þau nái 

að vera samferða félögum sínum í leikskólanum og upplifi ekki þessa endur-

tekningu þar. Börnin í rannsókn Önnu-Lindar Pétursdóttur fengu leiðsögn 

frá fullorðnum einstaklingum sem höfðu fengið stutta þjálfun með að vinna 

með K-PALS. Þau náðu færnimarkmiðum sem stefnt var að og gefa forspá 

um gott gengi á næsta skólaári (Anna-Lind Pétursdóttir o.fl., 2009: 220, 

231). Hugsanlega væri hægt að fá foreldra í lið með sér og sýna þeim þá 

hvernig K-PALS er notað áður en þeir færu að vinna með það heima.  

Einum viðmælendanna fannst K-PALS taka of mikinn tíma frá öðrum 

verkefnum í leikskólanum og fannst það eiginlega bara of tímafrekt. En ef 

leikskólar vinna með 30 verkefni af 70, fjórum sinnum í viku og 30 mínútur í 

senn er þetta í rauninni ekki mikill tími. Ekki nema í mesta lagi tvær 

klukkustundir á viku í sjö til átta vikur miðað við að farið er yfir 30 verkefni. 

Tveimur öðrum fannst þetta ekki mikill tími og ekkert til setja fyrir sig. Hver 

kennslustund væri stutt og annað þá einfaldlega látið bíða á meðan. Fáeinir 

nefndu einnig að yfirleitt eru teknar pásur á milli, t.d. í desember og í 

kringum páskana. 

5.4.1 Helstu ókostir 

Þó að fimm viðmælendum hafi ekki fundist K-PALS hafa neina ókosti, þá 

voru átta sem nefndu allavega einn ókost. Það sem var helst nefnt, eða af 

fjórum, var að efnið þætti niðurnjörvað og stýrt og tæki of langan tíma. Einn 

nefndi að um of mikla endurtekningu væri að ræða. Hún er þó nauðsynleg 
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þegar verið er að læra að lesa til að umskráning orðanna verði sjálfvirk 

(Booth og Swartz, 2004: 14-17).  

Einum viðmælendanna fannst að sjónorðin væru sum of lík með stuttu 

millibili og að börnin ættu stundum erfitt með að greina á milli þeirra, 

sérstaklega ef þau þekktu ekki hljóð stafanna í þeim. Forsenda sjónræns 

lesturs að lesandinn þekki hvern staf innan orðsins og hljóð hans (Ehri, 

2005: 173). Í upprunalegu útgáfu K-PALS var lögð áhersla á að hafa ekki lík 

orð með stuttu millibili. Verið gæti að þetta sé galli á íslensku þýðingunni en 

mögulega eru aðrar ástæður fyrir þessari röð sjónorðanna.  

Það er mikilvægur þáttur í stýrðri kennslu, að hafa ekki of lík orð eða 

hljóð með stuttu millibili, þar sem námsefnið á að vera skýrt og ótvírætt og 

skilaboðin bein, einföld og skýr. Börn þurfa að hafa öðlast ákveðna færni til 

að vinna verkefnin sjálfstætt (Slavin, 2009: 206, 213) og hafi þau ekki náð 

færni í umskráningu getur verið erfitt fyrir þau að sjá muninn á orðum eins 

og „ég“ og „og“. Þau hafa ekki forsendur til að greina á milli stafanna é og o 

í þessu tilfelli.  

5.5 Áhrif K-PALS á börnin 

Viðmælendum fannst flestum K-PALS hafa mjög góð og víðtæk áhrif á 

börnin og nefndu í því samhengi árangur barnanna í lestri og aukna færni í 

samskiptum og samvinnu. Fáeinir, þrír af þrettán, minntust einnig á að 

sjálfstraust barnanna hafi aukist og að þau hefðu meiri trú á sjálfum sér 

þegar þeim var farið að ganga vel í K-PALS. Svo virtist sem börnin fengju 

meira sjálfstraust þegar þau uppgötvuðu að þau væru góð í einhverju. 

Viðmælendum fannst árangurinn mjög svo sýnilegur og tóku meira að segja 

eftir því að K-PALS virtist smita út frá sér í leikinn, t.d. þegar börnin voru að 

teikna og lita. 

Í þeim leikskólum sem farið var á var ritmál sýnilegt börnunum. Viðmæl-

endur sögðu börnin mörg hver vera farin að reyna að hljóða sig í gegnum 

þau orð sem þau sæju, eftir að þau fengu þjálfun með K-PALS, og sum meira 

að segja farin að lesa. Að hafa ritmál sífellt fyrir augunum getur kveikt áhuga 

barnanna og þau fara smám saman að gera sér grein fyrir að tungumálið 

skiptist í orð og að orðin eru samsett úr bókstöfum (Rannveig Jóhannsdóttir, 

2011: 4). 

Það var athyglisvert að sum börn sem komu illa út úr HLJÓM-2 náðu 

góðum árangri í K-PALS. Þrír viðmælendur töluðu um að K-PALS gagnaðist 

sérstaklega vel slökum börnum þó einn hafi talað um að sumum börnum 

sem hefðu komið illa út úr HLJÓM-2 prófinu gengi illa í K-PALS. Það átti ekki 
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við um þau öll því sá viðmælandi hafði einnig séð börn sem hafði gengið illa 

í HLJÓM-2 en náðu góðum árangri í K-PALS. 

5.5.1 Gaman að sjá árangur 

Lestur er athöfn sem byggir á hæfileikanum til að þekkja bókstafi og orð, 

vitundinni um tengsl bókstafs og hljóðs og hæfni til að geta sameinað röð 

hljóða í orð ásamt vitund um tungumál og ritmál (Browne, 2009: 25). Allir 

viðmælendurnir minntust fyrst og fremst á árangur barnanna í lestri og að 

hljóðkerfisvitund barnanna hafi aukist ásamt umskráningarfærni. Sam-

kvæmt National Reading Panel (2000) eru bestu lestrarkennsluaðferðirnar 

þær sem fela í sér þjálfun hljóðkerfisvitundar og hljóðavitundar og aðferðir 

til að bæta lesfimi, lesskilning og orðaforða. K-PALS aðferðirnar henta því 

vel til að þjálfa byrjandi lestrarfærni barna.  

Viðmælendur töluðu einnig um hversu skemmtilegt það væri að sjá 

börnin þegar þau uppgötvuðu að þau gátu lesið og sögðu sýnilegar framfarir 

barnanna vera hvatningu til áframhaldandi vinnu með K-PALS. 

5.5.2 Helstu kostir 

Helmingi viðmælenda fannst skýrt skipulag K-PALS vera kostur og hversu 

auðvelt væri að fara eftir leiðbeiningunum sem þeim fannst svo vel settar 

upp. Aðrir kostir K-PALS fannst viðmælendum m.a. vera samvinna barnanna 

og hversu vel K-PALS býr börnin undir áframhaldandi nám í grunnskóla. 

Einnig fannst þeim kostur hversu vel K-PALS eflir hljóðkerfisvitund barnanna 

og kveikir áhuga þeirra á ritmáli almennt. Fleiri kostir voru nefndir og sneru 

þeir að aukinni færni barnanna eins og að þora að koma fram og tala fyrir 

framan hópinn, að geta beðið um aðstoð og að geta notað boðlegar leiðir til 

að leiðrétta félaga sína.  

5.6 Á K-PALS heima í leikskóla? 

Öllum viðmælendunum fannst K-PALS eiga heima í leikskóla þar sem þeim 

fannst aðferðirnar bera árangur. Þeim fannst öllum börnin vera tilbúin í 

markvisst verkefni sem væri krefjandi fyrir þau og að hentugt væri að byrja 

snemma að efla hljóðkerfisvitund barnanna svo þau verði tilbúnari þegar 

formleg lestarkennsla hefst í grunnskólanum. Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) er góð lestrarfærni undirstaða ævináms og þátttöku í 

nútíma þjóðfélagi. Því er mikilvægt að leita leiða til að bæta stöðu þeirra 

sem eiga erfitt með lestrarnám og grípa þarf inn í sem allra fyrst (Aðalnám-

skrá grunnskóla, 2013: 99). Ef börn sem eiga erfitt með að læra að lesa fá 

ekki viðeigandi aðstoð munu þau dragast aftur úr í námi og eiga erfitt með 
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lestur það sem eftir er ævinnar (National Reading Panel, 2000: 1-1). Við-

mælendum fannst K-PALS ekki síður eiga heima á leikskólanum vegna þess 

að börnunum fannst það skemmtilegt og spennandi.  

5.6.1 Útfærslur á vinnu  

Á leikskólanum Hrauni var unnið á annan hátt með K-PALS en á hinum 

leikskólunum. Þar kom í ljós að ein starfskonan var „svo ofboðslega flink í 

þessu“ eins og Ína orðaði það, að ákveðið var að leyfa öllum börnunum að 

njóta góðs af hæfileikum hennar. Þannig að nú byrja öll börnin saman 

frammi á sal þar sem þessi kona fer yfir verkefnin með þeim öllum í einu. 

Eftir það er börnunum skipt í minni hópa sem síðan fara inn í sínar stofur og 

vinna verkefnin þar með aðstoð tveggja starfsmanna. Þar fá börnin einnig 

eins mikinn tíma og þau þurfa til að klára verkefnin. Þegar K-PALS par er 

búið að fara fjórum sinnum í gegnum hvern hluta af umskráningarverk-

efninu og hefur sýnt að það náði því sem verið var að kenna fær parið að 

fara út eða að gera eitthvað annað. Allir fá að ljúka verkefninu og skila inn 

fullu húsi stiga. Þegar þetta var tekið fram í viðtalinu varð höfundi hugsað 

sem svo að þetta ætti vel rétt á sér, þ.e. að gefa öllum börnunum tíma til að 

klára verkefnin. Oft eru það slakari börnin sem ná ekki að klára verkefnin og 

það eru þau börn sem virkilega þurfa á svo markvissri kennslu að halda. 

Með því að gefa þeim tíma til að klára verkefnin geta þau einnig verið á 

svipuðu róli með stigafjölda og sterkari börnin og fylgjast þannig að sem er 

mjög hentugt þegar kemur að umbuninni sem oft fylgir því að fá 100 stig. 

Þetta má þó að sjálfsögðu ekki verða þannig að börnin eru pínd áfram eða 

að þetta sé einhver kvöð fyrir þau en að þau fái tækifæri til að klára að 

safna sínum stigum og vera jafnvel samferða hinum börnunum í hópnum. 

Einstaklingsmiðun K-PALS verkefna getur aukið líkurnar á því að þau börn 

sem taka hægustu framförunum nái sömu markmiðum og hin börnin og geti 

verið samferða þeim (Anna-Lind Pétursdóttir o.fl., 2009). 

Á Koti og Hálsakoti var tekið fram að veitt er umbun þegar pörin eru 

komin með 100 stig og er það gert víða þar sem unnið er með K-PALS. Þá fá 

börnin að taka þátt í að velja umbun og geta síðan greitt atkvæði um hvaða 

umbun þau vilja fá. Ef öll pörin fengju tíma til að klára verkefnin sín næðu 

þau að vera samferða hinum börnunum í hópnum hvað varðar stigafjölda 

og gæti það einfaldað til muna að ákvarða hvenær umbunin gæti átt sér 

stað. Að vísu getur kennarinn gefið aukastig fyrir að fara eftir reglum og að 

leggja sig fram eða gefast ekki upp o.s.frv. Þann sveigjanleika mætti nýta 

með markvissari hætti. Það er á valdi kennarans að stýra því fyrir hvað 
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börnin fá stig en öll börnin ættu að fá auka stig frá kennaranum en fyrir 

mismunandi hluti byggt á því hvað hvert þeirra er að vinna að.  

5.6.2 Áframhaldandi vinna með K-PALS  

Aðspurðir sögðust allir viðmælendur vilja halda áfram að vinna með K-PALS 

en fáeinir sögðust vilja gera það með öðrum hætti en nú. Þar komu t.d. 

hugmyndir um að hafa K-PALS sjaldnar, allt niður í einu sinni í viku. Fáeinir 

vildu bæta við þá þætti sem farið er í eins og t.d. ritun. Tveir viðmælendur 

töluðu um að þeir vildu hafa K-PALS meira í formi leikja og meira myndrænt. 

Einungis fjórir viðmælendur nefndu að K-PALS væri ætlað sem viðbót við 

það lestrarumhverfi sem fyrir er í leikskólum. Ekki er víst að allir hafi gert sér 

grein fyrir þessari staðreynd en sú er raunin. PALS aðferðunum er ætlað að 

styðja við annað námsefni sem notað er til lestrarkennslu (Vanderbilt 

Kennedy Center, e.d.).  

Fía kvaðst vilja halda áfram að vinna með K-PALS en einnig að hún væri 

til í að leggja minni áherslu á sjónorðin til að byrja með þar sem henni 

fannst koma of lík orð með stuttu millibili. Sjónorðin eru þó mikilvægur hluti 

K-PALS þar sem sum orð hafa óreglulegan framburð og getur þá oft verið 

auðveldara og betra að læra sjónræna mynd þeirra og þar skiptir endur-

tekning miklu máli (Browne, 2009: 29). Samkvæmt kenningu Ehri um sjón-

rænan orðaforða er forsenda sjónræns lesturs að lesandinn þekki hvern 

bókstaf innan orðsins og hljóð hans (Ehri, 2005: 173). 

Sjö viðmælendur af þrettán vildu halda áfram að vinna með K-PALS 

óbreytt og sögðu þeir helstu ástæðuna fyrir því vera að það skilaði árangri 

eins og unnið var með það. Þó hefur verið sýnt fram á að lítillegar 

breytingar á framkvæmd PALS aðferða, t.d. þegar kennarar laga aðferðirnar 

að þörfum nemenda í bekknum, geta haft jákvæð áhrif á árangur nemenda 

(McMaster, 2010: 4). Í grein Fuchs, Fuchs og Burish (2000) er lýst hvernig 

kennari lagaði PALS aðferðirnar að þörfum nemenda sinna og leyfði t.d. 

bráðgerum nemendum stundum að lesa saman og lét nemendur einstaka 

sinnum lesa efni við hæfi sterkari nemandans í pari (Fuchs o.fl., 2000: 87). 

Mögulega væri hægt að laga aðferðir K-PALS að börnunum t.d. með því að 

bæta við meiri sýnikennslu og hvatningu fyrir slök börn, eins og Anna-Lind 

gerði í rannsókn sinni (Anna-Lind Pétursdóttir o.fl., 2009), eða nota fjöl-

breyttara lesefni fyrir sterkari börnin.  

5.6.3 Góður undirbúningur 

Langflestir viðmælenda nefndu hversu góður undirbúningur K-PALS væri 

fyrir 1. bekk grunnskóla, sérstaklega vegna þess hversu hljóðkerfisvitundin 
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eflist við þjálfun með K-PALS. Börnin yrðu sem sagt komin vel á veg með 

stafaþekkingu og byrjandi umskráningarfærni og sum hver jafnvel farin að 

lesa. Mögulega væri hægt að minnka bilið milli sterkasta nemandans náms-

lega og þess slakasta með því að hafa svo markvissa lestrarþjálfun sem       

K-PALS er inni á leikskóla. 
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6 Lokaorð 

Yfirheiti ritgerðarinnar „Það hefur bara jákvæð áhrif á þau“ eru orð höfð 

eftir einum þátttakanda rannsóknarinnar sem var að lýsa því hvaða áhrif    

K-PALS hefði á börnin. Því var tilvalið að nota þessi orð sem yfirheiti þar sem 

margir viðmælendanna nefndu jákvæð áhrif K-PALS á börnin.  

Upplifun kennara á notkun K-PALS aðferða til að þjálfa byrjandi lestrar-

færni fimm og sex ára barna hefur lítið sem ekkert verið rannsökuð. 

Markmiðið með þessari rannsókn var að bæta úr því og kanna viðhorf 

starfsmanna leikskóla til K-PALS aðferða, kennsluþátta og ytri ramma. 

Niðurstöðurnar sýndu að allir þeir sem tóku þátt í rannsókninni höfðu góða 

upplifun af K-PALS aðferðunum og fannst þær skila góðum árangri hvað 

varðar lestrarfærni barnanna og félagsfærni. Þeir sem voru neikvæðir 

gagnvart K-PALS í byrjun höfðu skipt um skoðun eftir að hafa unnið með 

aðferðirnar í einhvern tíma og séð árangurinn hjá börnunum.  

Þeir þættir sem voru oftast nefndir þegar viðmælendur voru spurðir 

hvað væri erfiðast við K-PALS, þó aðeins af þremur viðmælendum, voru að 

para börnin saman, virkja slök börn og halda athygli barnanna allan tímann. 

Helstu ókostir, sem mest fjórir af þrettán viðmælendum nefndu, voru 

hversu niðurnjörvað og stýrt K-PALS er og tíminn sem fer í það of langur. 

Fimm viðmælendur sögðu enga ókosti við K-PALS. Þegar viðmælendur voru 

spurðir um áhrif K-PALS á börnin voru þættir eins og sýnilegur árangur, 

vellíðan barnanna, samvinna, aukinn áhugi á ritmáli og aukin lestrarfærni 

oftast nefndir, af helmingi viðmælenda eða fleirum. Það sem viðmælendum 

fannst skemmtilegast við K-PALS var að sjá árangur barnanna og helstu kosti 

sögðu fimm eða fleiri viðmælendur vera samvinna, gott skipulag og mark-

visst og hversu góður undirbúningur fyrir lestrarnámið K-PALS væri. Öllum 

viðmælendum fannst K-PALS eiga vel við í leikskóla og vildu halda áfram að 

vinna með aðferðirnar þó fáeinir vildu breyta vinnuaðferðum lítillega og þá 

aðallega að bæta við þær. Var þá helst talað um að hafa K-PALS sjaldnar í 

viku, gera það myndrænna og hafa það meira í formi leikja. Sjö af þrettán 

viðmælendum vildu halda áfram með K-PALS óbreytt vegna þess að þeim 

fannst það virka eins og það er kennt. Viðmælendur áttu það sameiginlegt 

að bera hag barnanna fyrir brjósti eins og glögglega mátti sjá í einu viðtalinu 

þar sem Helga var ekki alveg viss um hvað henni fyndist um að taka svo stífa 

og stýrða kennslu inn í leikskólastarfið en af því að börnin höfðu gaman af 

K-PALS og sýndu framfarir þá var hún tilbúin að gefa því tækifæri. 
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Þegar viðtölin voru tekin vöknuðu ýmsar spurningar, t.d. hver framtíðar-

áhrif K-PALS væru, hvernig aðrir leikskólakennarar vinna með aðferðir         

K-PALS og hvort K-PALS væri einungis kennt á leikskólum á höfuðborgar-

svæðinu. Eftir viðtölin og við úrvinnslu gagna komu upp hugmyndir að 

framtíðarrannsóknum á K-PALS. Það gæti t.d. verið gaman að bera saman 

niðurstöður þessarar rannsóknar á upplifun leikskólastarfsmanna á vinnu 

með K-PALS og upplifun kennara 1. bekkjar á vinnu með K-PALS, þar sem 

seinni hluti K-PALS er notaður með nemendum 1. bekkjar á Íslandi. Einnig 

gæti verið gaman að skoða áhrif K-PALS á börn þar sem bornir væru saman 

hópar barna eftir þjálfun með K-PALS og hópar barna sem hefðu ekki fengið 

þjálfun með K-PALS. Ein slík rannsókn stendur yfir hér á Íslandi sem Kristín 

Svanhildur Ólafsdóttir vinnur að. K-PALS er ennþá frekar nýtt fyrirbrigði hér 

á Íslandi þó það sé búið að vera til staðar í sex ár á einhverjum leikskólum. 

Þetta virðist þó vera að dreifast um landið og æ fleiri leikskólar taka þetta 

upp í starfi sínu (Hulda Karen Daníelsdóttir, munnleg heimild, apríl 2014). 

Er það einlæg von mín að niðurstöður þessarar rannsóknar verði til þess 

að fleiri leikskólar um land allt taki það til athugunar hvort K-PALS ætti ekki 

heima í því leikskólastarfi sem þar á sér stað. Einnig er það von mín að 

niðurstöður þessarar rannsóknar nýtist til að vekja athygli á K-PALS að-

ferðum sem góðri viðbót við lestrarumhverfi leikskólans og hversu mikil-

vægt það er að aðstoða börn við að efla hljóðkerfisvitund sína og byrjandi 

lestrarfærni til að takast á við áskoranir komandi grunnskólagöngu. Góð 

lestrarfærni er undirstaða alls bóklegs náms og grundvöllur þess að geta 

fótað sig í nútímasamfélagi.  
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Viðauki 1: Samþykktarblað leikskólastjóra 

Dags:  

Ágæti leikskólastjóri 

 

Kristín Helga Guðjónsdóttir heiti ég og er meistaranemi í grunnskóla-

kennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að vinna að loka-

verkefni mínu, sem er rannsókn á upplifun leikskólakennara (og annarra 

starfsmanna leikskóla) á að vinna með K-PALS aðferðina til að þjálfa 

byrjandi lestrarfærni fimm og sex ára barna í leikskóla, undir handleiðslu dr. 

Önnu-Lindar Pétursdóttur dósents við Háskóla Íslands.  

 

Ég yrði afar þakklát ef þú gæfir mér leyfi til að taka viðtal við þá starfsmenn 

leikskólans sem hafa unnið með K-PALS aðferðina, með þeirra samþykki. 

Fulls trúnaðar verður gætt og frjálst er að hætta þátttöku hvenær sem er. 

Notuð verða dulnefni þegar fjallað verður um niðurstöður rannsóknarinnar. 

Rannsóknin er tilkynnt til Persónuverndar.  

 

Ef spurningar vakna getur þú haft samband við mig. 

 

Bestu kveðjur 

Kristín Helga Guðjónsdóttir  

Netfang: khg11@hi.is 

Sími: 868-2019 

 

 

Ég undirrituð/aður gef leyfi fyrir að Kristín Helga taki viðtal við þá 

starfsmenn leikskólans sem unnið hafa með K-PALS aðferðina.  

 

 

________________________________  ___________________ 

Nafn      Dags. 
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Viðauki 2: Samþykktarblað starfsmanna leikskóla 

Dags:  

Ágæti leikskólakennari 

 

Kristín Helga Guðjónsdóttir heiti ég og er meistaranemi í grunnskóla-

kennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að vinna að loka-

verkefni mínu, sem er rannsókn á upplifun leikskólakennara (og annarra 

starfsmanna leikskóla) á að vinna með K-PALS aðferðina til að þjálfa 

byrjandi lestrarfærni fimm og sex ára barna í leikskóla, undir handleiðslu dr. 

Önnu-Lindar Pétursdóttur dósents við Háskóla Íslands.  

 

Ég yrði afar þakklát ef þú sæir þér fært að taka þátt í rannsókninni og veita 

mér viðtal þar sem ég gæti spurt þig um upplifun þína á að vinna með K-

PALS aðferðina. Fulls trúnaðar verður gætt og þér er frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er. Notuð verða dulnefni þegar fjallað verður um 

niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsóknin er tilkynnt til Persónuverndar.  

 

Ef spurningar vakna getur þú haft samband við mig: 

Kristín Helga Guðjónsdóttir  

Netfang: khg11@hi.is 

Sími: 868-2019 

 

 

 

Ég undirrituð/aður samþykki hér með að taka þátt í rannsókn Kristínar 

Helgu. 

 

 

_______________________________   ________________ 

Nafn       Dags. 
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Viðauki 3: Spurningar 

1. Segðu mér aðeins frá sjálfri/sjálfum þér. t.d. menntun, starfsaldur, 

hve lengi kennt K-PALS, hvenær farið var á námskeið. 

2. Geturðu sagt mér aðeins frá K-PALS, t.d. um hvað það snýst? 

3. Hefurðu kynnt þér einhverjar rannsóknir á K-PALS? 

4. Hvaða áskoranir þurfti að takast á við þegar aðferðin var innleidd? 

Eða þegar þú byrjaðir að vinna með K-PALS? 

5. Fenguð þið þjálfun og/eða handleiðslu við innleiðingu aðferðar-

innar? Ef já, þá hvernig? 

6. Er einhver eftirfylgni? T.d. einhver sem fylgist með hvernig 

aðferðirnar eru framkvæmdar? 

7. Hvernig er aðferðin notuð hér hjá ykkur? Þ.e. er henni fylgt í 

hvívetna, hversu oft í viku, kennarastýring, nemendamiðað… 

8. Hver er þín upplifun á að vinna með K-PALS? (Hvernig finnst þér að 

vinna eftir aðferðinni?). 

9. Hvernig líkar þér að vinna með K-PALS og hvers vegna þá? 

10. Hvað finnst þér skemmtilegast við K-PALS? 

11. Hvað finnst þér erfiðast við K-PALS?  

12. Hverjir eru helstu kostir K-PALS? En gallar? 

13. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta í vinnunni með K-PALS? 

14. Hvernig finnst þér K-PALS eiga við í leikskóla, þ.e. sem skipulögð 

lestrarþjálfunaraðferð? Er t.d. eitthvað sem þér finnst ekki eiga 

heima þar og hvað þá helst? 

15. Hver finnst þér áhrif kennslunnar vera á börnin, t.d. hvað varðar 

líðan, samskipti, færni og árangur? 

16. Geturðu sagt mér frá einhverju óvæntu sem hefur komið fyrir þegar 

þú hefur verið að kenna K-PALS? T.d. öðruvísi, skemmtilegt atvik… 

17. Ef þú hefðir val, myndirðu halda áfram að vinna eftir K-PALS? 

Hvernig? Hvers vegna/hvers vegna ekki?  

18. Er eitthvað fleira sem þú villt koma að? 
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Viðauki 4: Umskráningarverkefni K-PALS 

Mynd 2. Umskráningarverkefni í K-PALS (Fuchs o.fl. 2013: 177).  


