
 

 

Samþætting aðferða við 
læsiskennslu: 

Byrjendalæsi, K-Pals, Pals  

og Leikur að læra 

 
 
 
 
 
 
 

Sonja Dröfn Helgadóttir 

 
 

XXdeild/svið 

Kennaradeild 
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2016 





 
 

Samþætting aðferða við 
læsiskennslu: 

Byrjendalæsi, K-Pals, Pals  
og Leikur að læra 

 
 
 
 

Sonja Dröfn Helgadóttir 
 
 

Lokaverkefni til M.Ed-prófs með áherslu á lestrarfræði 
 

Leiðsögukennari: Rúnar Sigþórsson 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 
Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, febrúar 2016 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
Titill: Samþætting aðferða við læsiskennslu: Byrjendalæsi, K-Pals, Pals og 
Leikur að læra  
Stuttur titill: Samþætting aðferða við læsiskennslu  
30 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Educationis-prófi í 
menntunarfræði  
 
Höfundarréttur © 2016  Sonja Dröfn Helgadóttir 
Öll réttindi áskilin 
 
 
Kennaradeild 
Hug- og félagsvísindasvið 
Háskólinn á Akureyri 
Sólborg, Norðurslóð 2 
600 Akureyri 
 
Sími: 460 8000 
 
 
Skráningarupplýsingar: 
Sonja Dröfn Helgadóttir, 2015, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- og 
félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 149 bls. 
 
Prentun: Stíll 
Akureyri, febrúar 2016 

 



 

Ágrip 
Í þessari ritgerð er sagt frá starfendarannsókn á reynslu eins kennara af 

samþættingu fjögurra kennsluaðferða við læsiskennslu á yngsta stigi 

grunnskóla. Aðferðirnar eru: Byrjendalæsi, K-pals, Pals og Leikur að læra. 

Rannsóknin var gerð í fámennum skóla, þar sem kennarinn sem jafnframt var 

rannsakandi, starfar sem umsjónarkennari í 1.-2. bekk en þeim árgöngum er 

kennt saman. Markmið rannsóknarinnar var að meta hvort og þá hvernig 

samþætting þessara aðferða gæti auðgað læsisnám nemenda.  

Leitað var eftir mati nemenda, mati aðstandenda og auk þess fylgdist 

stuðningsfulltrúi með starfi kennarans og nemenda í völdum kennslustundum 

og skráði hjá sér athugasemdir. Gagna var aflað með dagbókarskrifum, 

viðtölum og viðhorfakönnunum, vettvangsathugunum og mati á afrakstri 

vinnu nemenda.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýna að nemendur sýndu námsefninu 

áhuga og voru virkir og viljugir til að læra nýtt efni. Einnig sýna niðurstöður 

að aðstandendur voru ánægðir með kennsluna, þeim fannst nemendur sýna 

náminu áhuga og vera ánægðir í skólanum.  

Niðurstöður benda til að samþætting aðferðanna hafi tekist og að 

kennarinn hafi fengið staðfestingu á réttmæti þess að nota fleiri en eina 

kennsluaðferð til að styrkja læsisnám nemenda.  

 



 

Abstract 
This dissertation reports a practioner research into the experience of one 

classroom teacher of the integration of four different methods of teaching 

literacy to young elementary students. These methods are Beginning 

Literacy, K–pals, Pals and Play to learn more. The research took place in a 

small school where the teacher, who is also the researcher, works as a class 

teacher in grades 1 and 2 where those grades are tought together as one multi-

age group. The aim of the research was to evaluate if and how integrating 

these methods would enrich the literacy learning of the students. 

Data was collected from students and parents and a classroom assistant 

also observed the teachers and students working in selected lessons and took 

notes. The data included journals, interviews, a questionnaire survey, field 

notes from observations, and evaluation of students work. 

The main results of the research is that the students were intresed in their 

activities, they were engaged and willing to learn something new. The results 

also indicate that parents were satisfied with the teaching, they felt the 

students were interested in learning and happy in school. 

The author concludes that the integration of the methods was successful 

and confirmed the value of using multiple methods to enrich the literacy 

education of students. 

 



 

 
 

Ég tileinka þessa rannsókn öllum þeim börnum sem ég hef verið svo lánsöm 

að kynnast á kennsluferlinum. Þau hafa kennt mér mikið og auðgað líf mitt á 

svo margan hátt.  

Auk þess tileinka ég rannsóknina pabba, Helga Jósefssyni. Hann var 

einstakur kennari sem lagði ávallt áherslu á velferð nemenda sinna. Pabbi 

veitti mér leiðsögn, hafði ávallt trú á mér og því sem ég tók mér fyrir hendur. 

Ég er stolt yfir að hafa haft svo frábæra fyrirmynd sem pabbi var. Ég veit að 

hann vakir yfir mér og styður mig áfram.  
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1. Inngangur 
Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir 30 eininga rannsókn til meistaraprófs í 

kennaradeild á Hug- og félagsvísindasviði við Háskólann á Akureyri. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hver sé reynsla kennara af 

samþættingu þekktra, en tiltölulega nýrra, kennsluaðferða til þess að styrkja 

læsisnám nemenda. Aðferðirnar eru: Byrjendalæsi, K-Pals, Pals og Leikur að 

læra. 

Ástæða þess að ég held af stað í þennan leiðangur er persónuleg reynsla 

mín af kennsluaðferðinni Byrjendalæsi. Ég útskrifaðist sem 

grunnskólakennari frá Háskólanum á Akureyri vorið 2001. Þá um haustið 

byrjaði ég að starfa í Oddeyrarskóla á Akureyri, á yngra stigi, sem 

umsjónarkennari í 2. bekk. Á þeim 14 árum sem síðan eru liðin hef ég alltaf 

verið umsjónarkennari á yngra stigi, í 1.-4. bekk. Í upphafi kennslunnar 

notaði ég sambland af hljóðaðferð, söguaðferð og LTG kennsluaðferð við 

lestrarkennsluna. Ég tvinnaði saman það sem ég hafði lært í náminu, eigin 

reynslu og stuðningi frá samkennara.  

Haustið 2006 byrjaði ég að kenna eftir nýrri kennsluaðferð, Byrjendalæsi. 

Ég tók þátt í mótun aðferðarinnar með því að vera ein af þeim fyrstu sem 

starfaði undir handleiðslu ráðgjafa. Ég ákvað að nota þetta tækifæri sem mér 

bauðst til að læra nýja aðferð og auka hæfni mína sem læsiskennari.  

Árið 2012 flutti ég búferlum og settist að í litlu sjávarþorpi á 

Norðurlandi. Þar hafði ekki verið unnið markvisst með ákveðna 

kennsluaðferð í lestrarkennslu heldur réðst það af hugmyndum hvers kennara 

fyrir sig hvaða aðferð hann notaði. Ég hóf að innleiða Byrjendalæsi meðal 
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nemenda minna í 1. bekk. Þau ár sem ég hef starfað í þessu þorpi hef ég verið 

umsónarkennari nemenda í 1. og 2. bekk sem kennt er í samkennslu. Í janúar 

árið 2013 fór ég á námskeið í kennsluaðferðinni K-Pals. Mér þótti sú leið 

forvitnileg og hafði áhuga á að vita hvernig hún myndi vinnast með aðferðum 

Byrjendalæsis. Auk þessa sótti ég námskeið í kennsluaðferðunum Leikur að 

læra og Pals. Þær aðferðir fléttaði ég einnig saman í kennslunni og því áleit 

ég að ég gæti ekki kallað mig Byrjendalæsiskennara, heldur voru aðferðirnar 

orðnar fleiri. Taldi ég mikilvægt að rannsaka hvort samþætting þessara 

aðferða skiluðu nemendum árangri af læsisnáminu.  

Rannsóknaraðferðin sem er notuð er starfendarannsókn. Ég taldi slíka 

rannsókn best til þess fallna að nálgast þær upplýsingar sem ég leita eftir. 

Starfendarannsókn miðar að því að rannsaka og bæta það starf sem unnið er á 

vettvangi með því að lýsa, túlka og skýra ferli eða atburði á sama tíma og 

leitast er við að bæta starfið. Rannsóknaraðferðin er á ábyrgð kennara, gerð 

til að efla, auka þekkingu og dýpka skilning kennarans á eigin starfi með það 

fyrir augum að auka gæði kennslunnar, nám nemenda og efla árangur (Jón 

Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002).  

Starfendarannsókn styður við það starf sem þegar er unnið og sannreynir 

það sem verið er að gera. Hún staðfestir, eða lagfærir, þá vinnu sem á sér stað 

og að vinnan skili þeim árangri sem lagt var upp með (McNiff, 2002, bls. 7). 

Því hefur verið haldið fram að kennarar prófi sig gjarnan áfram og öðlist 

reynslu og þekkingu án þess að skrá það eða setja í kerfisbundið, fræðilegt 

samhengi (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 249). Með þessari rannsókn tel ég 

mig víkja frá þessari kenningu, þar sem ég ætla að skoða, meta og skrá það 

sem ég er að vinna að. Meta það sem ég tel mína reynslu hafa sýnt að beri 

árangur, þó svo að hingað til hafi ég ekki haft nein haldbær gögn sem styðja 

það.  
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Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla, auk ágrips, formála og fylgiskjala. 

Á eftir inngangi er annar kafli sem er fræðileg umfjöllun um læsi, 

lestrarkennslu og þær fjórar aðferðir sem rannsóknin er byggð á. Í þriðja 

kafla er fjallað um rannsóknaraðferð, þar sem markmið rannsóknar er kynnt, 

rannsóknarsnið, þátttakendur, rannsóknargögn og gagnagreining. Í fjórða 

kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og í framhaldi af 

honum eru niðurstöðurnar skoðaðar með tilliti til rannsóknarspurningar og 

hins fræðilega bakgrunns. Í lokakaflanum er einnig dregið saman hvaða 

lærdóm rannsakandi telur að hann geti dregið af rannsóknarvinnunni og hver 

næstu skref geti verið. 
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2. Fræðileg umfjöllun 
Kaflanum er skipt í sex hluta, auk samantektar. Í fyrsta hluta kaflans er gerð 

grein fyrir læsishugtakinu og mikilvægi þess í nútíma samfélagi en traust 

kunnátta í móðurmáli er grunnur þess að einstaklingur sé fær um að nýta sér 

allt það sem samfélag hefur upp á að bjóða.  

Í öðrum hluta er fjallað um læsiskennslu. Gerð er grein fyrir því sem 

einkennir góðan kennara og sagt frá þremur aðferðum í læsiskennslu: 

sundurgreinandi aðferðum (heildaraðferð, e. top-down model), samtengjandi 

aðferðum (eindaraðferð, e. bottom-up model) og samvirkum aðferðum (e. 

interactive models). 

Í þriðja, fjórða, fimmta og sjötta hluta er sagt frá þeim kennsluaðferðum 

sem unnið var með í rannsókninni. Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð 

sem byggir á þróunarvinnu Rósu Eggertsdóttur. Pals og K-Pals eru aðferðir 

með það markmið að þjálfa alla nemendur samtímis í lestri með 

jafningjamiðaðri nálgun. Að lokum er fjallað um aðferðina Leikur að læra 

sem leggur áherslu á að nemendur séu í forgrunni og þeir upplifi námsefni í 

gegnum hreyfingu og mismunandi skynfæri. Í lok kaflans er samantekt á 

viðfangsefninu. 

2.1. Læsi  
Samkvæmt aðalnámskrá er traust kunnátta í móðurmáli einn af grunnþáttum 

menntunar og ein af forsendum þátttöku í samfélagi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 97). Læsi er sú tenging sem einstaklingur hefur við 

ritmál. Það er alls staðar í umhverfi okkar og því er lestur grundvallarfærni 
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sem talin er nauðsynleg í nútíma samfélagi. Mikilvægi fjölbreyttrar 

lestrarhæfni verður sífellt sýnilegri í fjölbreytileika nútíma samfélags 

(Eurydice, 2011, bls. 7). Læsi fjallar því um fleira en að lesa og skrifa, það 

fjallar um það hvernig við eigum samskipti í samfélagi. Það fjallar um 

félagsfærni og sambönd, um þekkingu, tungumál og menningu. Læsi á sér 

alls staðar stað og er óaðskiljanlegt frá annarri notkun tungumálsins.  

Læsi felur einkum í sér tvo þætti: lestur og ritun. En fyrirbærið læsi er 

margþætt og snýst í grunninn um að tengja orðin við lífið, okkar upplifun og 

reynslu. Læsi felur m.a. í sér hæfnina að breyta bókstöfum í hljóð, tengja 

hljóðin saman í orð, nota orðin til að útbúa málsgreinar, efnisgreinar, kafla og 

bækur. Samhliða því þarf getan til að ráða í merkingar og hugsun ritmálsins 

að vera til staðar (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 6). Læsi er alhliða hæfni til að 

skilja, nota og endurspegla ritmál til að öðlast persónulega og félagslega 

ánægju (Eurydice, 2011, bls. 7) 

Lestur er samspil nokkurra þátta og talið er að lestrarfærni sé samspil 

tveggja þátta: umskráningar á hljóðum í tákn og skilning á máli. Sá sem les 

þarf að þekkja tungumál, geta tengt saman stafi og hljóð og raðað saman í 

orð. Lesari þarf að geta tengt stafi við hljóð og nota hljóðasambönd til að búa 

til orð. Lestur krefst þess að sá sem les geti séð fyrir um það sem lesið er og 

þekkt uppbyggingu setninga, merkingu orða og merkingu textans sem lesinn 

er (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 39; Brown, 

2001, bls. 27). Lesskilningur er gagnvirkt ferli sem felur í sér að lesari hafi 

góðan orðaforða, hafi skilning á því sem lesið er og geti tengt textann eigin 

reynslu (NRP, 2000, bls. 13-14).  

Þrátt fyrir að grunnþættir læsis séu hæfni til að lesa hið ritaða mál og að 

færa hugsun sína í letur, þá hafa aðrir þættir einnig áhrif. Þá er ekki síst horft 

til þess að læsi sé merkingarsköpun sem tekur mið af reynsluheimi þess sem 

skapar. Læsi því er háð samvinnu og samtali og þannig geta tveir 
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einstaklingar skilið sama textann á gjörólíkan hátt. Segja má að 

meginmarkmið læsis sé að virkja nemendur í að umskapa og umskrifa 

heiminn, skapa eigin merkingu og skilning á því sem þeir lesa (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 18-19).  

Ekki er hægt að horfa fram hjá því að læsi kemur alls staðar við sögu og er 

háð því samfélagi sem einstaklingur er í, á hverjum tíma. Læsi þróast ekki 

einungis í skóla heldur í mun víðara samhengi (Perry, 2012, bls. 66). Þegar 

litið er á læsi sem félagslegt fyrirbæri er horft til þess hvað einstaklingur gerir 

með lestur, ritun og texta í raun og af hverju hann geri það. Með læsi er ekki 

einvörðungu átt við hljóð sem umbreytast í orð og stafi á blaði heldur og 

einnig getur læsi verið sýnilegt á marga aðra vegu. Læsi getur eingöngu verið 

merkingarbært þegar það er tengt við raunheiminn, þegar textinn tengist því 

umhverfi sem verið er í. Annars er læsi dautt orð á prenti (Perry, 2012, bls. 

54, 58-59, 60).  

Jákvæð sjálfsmynd nemenda er mjög mikilvæg við kennslu. Nemandi sem 

hefur góða sjálfsmynd er líklegri til að ná árangri. Kennari þarf því að haga 

verkefnum á þann hátt að nemandi ráði vel við þau og byggi upp jákvæða 

sjálfsmynd og sjálfstraust (Reid, G. 2005, bls. 11). Rannsóknir benda til að 

eftir því sem nemendur lesa meira, verði þeir betri lesarar. Betri lesari, þeim 

mun meiri líkur eru á auknu sjálfstrausti. Einnig hafa rannsóknir sýnt að 

engin ein kennsluaðferð skilar öllum nemendum árangri (Rog, 2003, bls. 5). 

Kennari þarf að vera tilbúinn að vinna með þessa þætti í tengslum við 

læsiskennslu, efla sjálfsmyndina og sjálfstraustið, auk þess að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir til að mæta öllum nemendum. Því læsi er færnin 

til að nota tungumálið á fjölbreyttan hátt, við lestur, ritun, hlustun, tal, sýn á 

hluti og að hugsa gagnrýnið um hugmyndir (Ontario Education, 2004 bls. 5). 
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2.2. Læsiskennsla 
Hall (2012, bls. 17) telur að góður kennari líti svo á að allir nemendur hans 

séu jafn hæfir til að vera læsir. Hann hefur því jafnmiklar væntingar til allra 

og kennslan ber það með sér. 

Kennsla er vandasöm iðja og þá sérstaklega ef kennarinn lætur sér ekki 

aðeins nægja að fara yfir efnið heldur gerir sér far um að ná til nemenda, 

hreyfa við þeim, fá þá til að hugsa, velta hlutunum fyrir sér og kenna þannig 

að nemendur þroskist á náminu, vitsmunalega, félagslega og tilfinningalega. 

Kennari sem vill kenna með þessum hætti beinir athyglinni að nemendum, 

veltir því fyrir sér hvað þeir eru að hugsa, hvaða hugmyndir þeir gera sér um 

námsefnið og hvernig hann, kennarinn, stuðlar að því að námsefnið verði 

ekki bara til prófs heldur líka til lífs. Með öðrum orðum hann leggur til 

eitthvað sem nemendur geti tekið með sér, orðið þeim að gagni, eitthvað sem 

getur hjálpað þeim að þroska sjálfsmyndina, skapa nýjar hugmyndir og horfa 

nýjum augum á umhverfi sitt (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 11). 

Kennari þarf að vera meðvitaður um mikilvægi læsis, einnig þarf hann að 

hafa á valdi sínu lestrarkennsluaðferðir sem hann þekkir vel og geta gagnast 

nemendum. Læsiskennsla er flókið fyrirbæri og gott að hafa hugfast að það 

sem gagnast einum, gagnast ekki öðrum. Auk þessa þurfa kennarar að þekkja 

kennslufræðina sem að baki liggur, til að geta metið hvað hentar hverjum 

nemanda og nemendahóp. Kennari þarf því ávallt að vera viðbúinn, vera 

meðvitaðir um kennsluaðferðir sínar og leita leiða til að styðja alla nemendur 

(Martin, Lovat og Purnell 2004, bls. 4). Lestur getur auðveldlega hjálpað 

nemendum að skilja atburði og annað fólk, auk þess sem lestur opnar þeim 

nýjan heim.  

Hall (2012, bls. 12-13) bendir á að góður kennari noti ýmsar leiðir til 

kennslu: leiki, námsspil, sögur og ljóð. Kennarinn nýti sér vitneskju sína um 
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nemendur til að hvetja þá og veita þeim leiðsögn. Kennari sé meðvitaður um 

að nemendur læri að nota móðurmálið á fjölbreyttan hátt og með því aukist 

þekking þeirra á læsi og færni sem lesarar.  

Lestrarkennsluaðferðum má skipta í þrjá flokka: sundurgreinandi aðferðir 

(heildaraðferð, e. top-down model), samtengjandi aðferðir (eindaraðferð, e. 

bottom-up model) og samvirkar aðferðir (e. interactive models). 

Með sundurgreinandi aðferðum er gengið út frá heildinni, orðum eða 

setningum og áhersla er lögð á innihald, orð og texta. Síðan eru þessir þættir 

greindir í sundur, í stafi, hljóð og atkvæði. Þær kennsluaðferðir sem heyra 

undir sundurgreinandi kennsluaðferðir eru t.d. setningaaðferð (e. sentence 

level), orðaaðferð (e. word method) og lestur byggður á talmálsgrunni (s. 

läsning på talets grund/LTG). Í sundurgreinandi aðferðum er lögð áhersla á 

að skilningur á lesefni komi með hlustun og/eða upplifun áður en farið er að 

kenna einstaka lestrartækni. Þannig er byggt á fyrri þekkingu lesarans, 

þekkingu hans á málinu og tengt við nýjan texta (Rósa Eggertsdóttir, 2008, 

bls. 10; Vacca o.fl., 2006, bls. 25-28). 

Í samtengjandi aðferðum er  gengið út frá minnstu einingum ritmálsins, þ.e. 

morfem. Nemendur byrja á því að læra hljóð og heiti bókstafanna og tengja 

stafina og hljóðin stærri einingum. Þær kennsluaðferðir sem heyra undir 

samtengjandi aðferðir eru t.d. stöfunaraðferð (e. alphabet method) og 

hljóðaaðferð (e. phonics). Samtengjandi aðferðir leggja einvörðungu áherslu 

á að merking komi fram, eftir að kenndir hafa verið einstaka bókstafir og orð, 

þar sem ekki er litið til fyrri þekkingar eða reynslu lesara (Rósa Eggertsdóttir, 

2008, bls. 8-9; Vacca o.fl., 2006, bls. 25-28). 

Samvirkar kennsluaðferðir falla á milli samtengjandi og sundurgreinandi 

aðferða (Vacca o.fl., 2006, bls. 25-28). Samvirkar kennsluaðferðir leggja 

áherslu á mikilvægi tæknilegra þátta og hlutverk tungumálsins, þ.e. skilning, 

tilgang og merkingu, auk umskráningar og hljóðkerfisvitund. Einnig er lögð 



 10 

áhersla á að jafnvægi sé á milli eindar- og heildarvinnu. Gert er ráð fyrir að 

nám eigi sér stað í málheildarlegum aðstæðum (Morrow, 2001, bls. 19-20). 

Lesið er fyrir nemendur úr bókmenntum eða fræðitexta og rætt um efni hans 

við þá. Leitast er við að nemendur kynnist vönduðum texta, ritun (til 

samskipta) og fjölbreyttum aðferðum við lestur (Rósa Eggertsdóttir, 2008, 

bls. 12-13). Auk þess leggja samvirkar kennsluaðferðir áherslu á samfélags- 

og menningarlega þætti sem falla að læsisferlinu. Mikilvægt er að kennarinn 

sé meðvitaður um að námsumhverfi kennslustofunnar sé skapandi og 

nemendur fái tækifæri til að túlka og vinna með margskonar texta (Unrau og 

Alvermann, 2013, bls. 76). 

2.3. Byrjendalæsi 
Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð sem byggir á þróunarvinnu Rósu 

Eggertsdóttur. Að baki þróunarvinnu hennar liggja kenningar og rannsóknir 

erlendra fræðimanna, eins og Gudschinsky, Solity, Frost og Leimar, um 

árangursríka læsiskennslu (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 35). Þó svo gjarnan 

sé talað um Byrjendalæsi sem eina aðferð er hún í raun námsskipulag þar sem 

mörgum kennsluaðferðum hefur verið fléttað saman. Við samfléttun 

kennsluaðferðanna hefur Byrjendalæsi verið skipt í þrjá meginþætti: inntak 

texta, tæknilega þætti lestrarnáms og enduruppbygginu texta, auk þess sem 

áhersla er lögð á stigskiptan stuðning í kennslunni (Rósa Eggertsdóttir, 2008, 

bls. 4; Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 35).  

Meginmarkið Byrjendalæsis er að styðja og styrkja alla nemendur til þess 

að ná góðum tökum á læsi sem fyrst. Lögð er áhersla á að mæta hverjum 

nemanda þar sem hann er staddur og að nemendur með ólíka færni geti unnið 

saman (Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 6). 
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Talið er að nemendur njóti góðs af samþættingu kennsluaðferða þar sem 

kennarinn þekki styrkleika og veikleika nemenda og kunni að grípa meðvitað 

og af þekkingu inní, þegar við á. Samþætting aðferða sem fela m.a. í sér: að 

tjá sig, teikna, leika, segja frá, gera tilraunir í ritun og lestur margskonar 

texta, gefur nemandanum sem kennaranum tækifæri til að reyna sig og auka 

möguleika sína (Hall, 2012, bls. 18-20). 

Byrjendalæsi tekur ákveðna þætti úr samtengjandi aðferðum og 

sundurgreinandi aðferðum. Sem dæmi má nefna að Byrjendalæsi leggur 

áherslu á að nota gæðatexta og byggja á þeirri þekkingu sem nemandi hefur. 

Lögð er áhersla á að nemandi hafi ákveðinn grunn og þekkingu þegar hann 

hefur nám og kennarinn vinnur út frá því (sundurgreinandi aðferð). Í 

Byrjendalæsi er einnig lögð áhersla á vinnu með einstök hljóð og stafi, 

verkefni eru valin af kostgæfni með tilliti til þarfa nemenda, til að styrkja 

hljóðvitund þeirra (samtengjandi aðferð). 

Í fyrsta þrepi Byrjendalæsis, þar sem áhersla er lögð á inntak texta, les 

kennari gæðatexta fyrir nemendur. Það getur verið saga, vísa, ljóð eða 

fræðiefni. Textinn er reglulega rifjaður upp meðan verið er að vinna með efni 

hans, a.m.k. tvisvar til þrisvar sinnum. Lögð er áhersla á umræður um efnið, 

merkingu og orðasambönd. Í öðru þrepi aðferðarinnar er lögð áhersla á 

tæknilega þætti lestrarnáms svo sem hljóðvitund, stafagerð, samband stafs og 

hljóðs, leshraða og nákvæmni. Í þessu þrepi hefst vinna með lykilorð en það 

er orð sem kemur fyrir í textanum og hentar tilgangi kennslunnar hverju 

sinni. Lykilorð er í upphafi valið af kennara. Þegar líður á og nemendur 

þjálfast í aðferðinni velja þeir lykilorð sjálfir. Lykilorðið er notað við 

tæknilega vinnu lestrarnámsins og tengir saman gæðatexta og vinnu 

nemenda. Í þriðja þrepi er unnið að enduruppbyggingu textans. Þá er lögð 

áhersla á að nemendur vinni út frá því sem lagt var upp með í upphafi, t.d. 
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með ritun, leikrænni tjáningu, teikningum og tónverki (Rósa Eggertsdóttir, 

2008, bls. 4-5; Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 39-40).  

Stigskiptur stuðningur (e. scaffolding) er hluti af aðferðum Byrjendalæsis. 

Við þróun á stigskiptum stuðningi var leitað í smiðju Vygotsky og stuðst við 

kenningu hans um svæði hins raunverulega þroska (e. zone of actual 

development) og hins mögulega þroska (e. zone of proximal development). 

Samkvæmt Vygotsky þarf nemandi stuðning til að ná hinum mögulega 

þroska og er bæði félagsleg og gagnvirk samvinna lykilþáttur. Stigskiptur 

stuðningur vísar til þeirrar aðstoðar sem nemandi þarf til að ná árangri á 

svæði hins mögulega þroska og hvernig slík aðstoð gerir nemandanum kleift 

að þroskast frá færni sem er háð öðrum til færni sem hann ræður yfir 

óstuddur. Stigskiptur stuðningur felur því í sér að kennari aðstoði nemendur, 

ýmist með sýnikennslu eða beinum stuðningi, í þeim tilgangi að efla færni 

þeirra. Þannig styður kennari við nemandann, ekki aðeins með því að gera 

verkefnið auðveldara heldur með því að styðja nemandann þar til hann verður 

færari í því sem liggur fyrir og getur unnið án aðstoðar (Bodrova og Leong, 

1998, bls. 4; Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 47).  

Í stigskiptum stuðningi vinna nemendur verkefni sem eru aðeins fyrir ofan 

þeirra getu og hlutverk kennara er að auka og viðhalda áhuga nemenda, auka 

val þeirra, leggja áherslu á aðalatriði, koma í veg fyrir að vinnan verði 

leiðigjörn og koma með viðbrögð við því sem nemendur gera. Það gerir 

kennari m.a. með því að spyrja nemendur spurninga sem krefjast þess að þeir 

svari með setningu (Harrison, 2004, bls. 93-94; Morrow, 2001, bls. 107). 

Með því er byggt ofan á þá þekkingu sem nemendur þegar hafa og nýrri bætt 

við. Það er kennarans að stýra vinnuferlinu og nýta það sem nemendum er 

kunnuglegt og tilheyrir reynsluheimi þeirra, einnig að verkefni séu á ábyrgð 

nemenda og það að þeir geti unnið þau án hjálpar frá kennara sé alltaf 

lokatakmarkið (Wilhelm, 2001, bls. 19). Lagt er upp með að nemandi hafi 
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smám saman meiri stjórn á námi sínu og eigi þannig auðveldara með að 

muna og skilja það sem hann gerir. Lokamarkmiðið sé að það sem nemandi 

vinnur í samvinnu í dag geti hann gert einn á morgun. Þó svo hér að framan 

sé ávallt talað um kennara sem stuðningsaðila þá getur það jafnvel verið 

samnemandi. Kemur stuðningurinn frá getumeiri samnemanda, enda er það 

ein ástæða þess hversu mikil áhersla er lögð á stigskiptan stuðning í 

Byrjendalæsi, þ.e. að nemendur fái tækifæri til að læra af hver öðrum 

(Brown, 2001, bls. 12-14; Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 17-18; Wilhelm, 

2001, bls. 21).  

Byrjendalæsi er byggt á því að móðurmálskennsla sé heildstæð og vefji 

saman í eina heild: lestri, tali, hlustun og ritun. Lögð er áhersla á að allir 

nemendur nái árangri þegar þeir njóta viðeigandi kennslu og gæði 

kennslunnar séu ávallt í forgrunni. Gengið er út frá því að nemendur læri á 

misjöfnum hraða og reynt sé að mæta þeim hvar sem þeir eru staddir hverju 

sinni. Eingöngu er kennd færni og þekking sem hefur bein tengsl við lestur 

og ritun. Byrjendalæsi leggur áherslu á að nemendur með ólíkan bakgrunn og 

ólíkar þarfir geti lært hlið við hlið en jafnframt fengið ögrandi viðfangsefni 

við hæfi. Gengið er út frá því að námsþörfum allra nemenda sé mætt í 

almennri kennslu en séu þarfir nemenda miklar sé komið á tveggja kennara 

kerfi (Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu, 2009, bls. 7, 15-16; Rósa 

Eggertsdóttir, 2008, bls. 3). 

Rósa Eggertsdóttir byggði kennsluaðferðina Byrjendalæsi að nokkru leyti 

á kenningum og hugmyndum Söruh Gudschinsky, Jonathan Solity (e. early 

reading reasearch, ERR), Jörgens Frost (heildarlestur), Ulriku Leimar (lestur 

á talmálsgrunni, LTG) og niðurstöðum National Reading Panel (NRP) um 

árangursríkar lestrarkennsluaðferðir.  

Sarah Gudschinsky (1919-1974) var málvísindakona sem vann fyrst og 

fremst að því að kenna lestur í samfélögum sem höfðu ekki ritmál og fólk var 



 14 

ólæst. Samkvæmt Gudschinsky er sá læs sem getur, út frá því tungumáli sem 

hann talar, lesið og skilið allt sem hann myndi skilja ef honum hefði verið 

sagt það og getur skrifað allt sem hann vill segja, þannig að aðrir megi lesa 

það (Boothe, Walter og Dawson, 1999). Gudschinsky notaði m.a. orð sem 

merkingarbæra heild, sem voru svo brotin niður í smærri einingar þar til búið 

var að einangra hljóðið eða táknið sem átti að vinna með. Orðið var byggt 

upp aftur og búin til ný orð með sömu stöfum. Orðið (lykilorðið) var notað, 

ásamt nýju orðunum, til að búa til sögu. Að lokum var ritun þar sem lagt var 

upp með þau orð sem búið var að vinna með (Gudschinsky, 1965, bls. 35-

36). Þessi aðferð samsvarar vinnu með lykilorð í Byrjendalæsi.  

Jonathan Solity þróaði kennsluaðferð (e. early reading research) sem 

hentar yngri nemendum. Þeim er kennt í hóp eða einstaklingslega, kennari les 

gæðatexta sem á að vekja áhuga þeirra og ritun nemenda byggist á því sem 

lesið er. Áhersla er á tvo þætti hljóðkerfisvitundar: samtengingu (samtenging 

einstakra hljóða) og sundurgreiningu (orð eru brotin upp í einstök hljóð). 

Nemendum er kennt samband stafs og hljóðs, í framhaldinu föst 

stafasambönd og síðan eru einnig kennd, sjónrænt, 100 þekkt orð í 

tungumálinu. Solity lítur svo á að horfa eigi til kennslu nemenda, þ.e. ekki 

hvernig nemendur læra, heldur hvaða kennsluaðferðir skili þeim árangri 

(Solity, 2003, bls. 8-10). Hugmyndir og kenningar Solity hafa verið lagaðar 

að hugmyndum Byrjendalæsis, þannig að m.a. er alltaf lagt upp með lestur 

gæðatexta í upphafi kennslulota.  

Með kenningum sínum um heildarlestur lagði Jörgen Frost áherslu á að 

lesinn texti ætti alltaf að vera merkingabær, þ.e. að nemendur lesi texta sem 

hefur merkingu fyrir þá. Síðan vinna nemendur verkefni úr textanum en í 

lokin er unnið áfram með upprunalega textann með því að skrifa hann upp 

aftur, bæta við nýjum endi eða myndum (Frost, 1985, bls. 16-17). Rósa 

Eggertsdóttir nýtir aðferð Frost í Byrjendalæsinu og má þar nefna hvernig 
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hún notar aðferð hans við að skipta náminu í þrep eða vinnustig: stig 

myndunar (inntak texta), sundurgreinandi stig (tæknilegir þættir lestrarnáms) 

og stig endurmyndunar (enduruppbygging texta). 

Ulrika Leimar kynnti lestrarkennsluaðferðina LTG, lestur á talmálsgrunni 

árið 1974 (Bryndís Gunnarsdóttir, 1988, bls. 5; Bryndís Gunnarsdóttir, 

Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987, bls. 115-121). 

Hún skipti kennsluferlinu í fimm stig: samtal, textagerð, úrvinnslu, 

endurlestur og nánari úrvinnslu. Leimer byggði aðferðina á talmáli og 

sköpunarhæfileikum nemenda en horfði fram hjá sérstökum lestrarbókum. 

Leimar leit á móðurmálskennslu sem eina heild: lestur, skrift og stafsetningu. 

Hún lagði áherslu á að nemendur vinni bæði einstaklingslega og í hópum, þar 

sem samtal, textagerð og úrvinnsla sé yfirleitt hópvinna en lestur og nánari 

úrvinnsla sé einstaklingsbundin. Í Byrjendalæsi er lögð áhersla á textagerð 

nemenda, hefðbundnar námsbækur eru lagðar til hliðar og unnið út frá 

efnivið sem nemendur leggja til (Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 5-6). 

National Reading Panel (NRP, 2000) er skýrsla unnin af bandarískum 

sérfræðingum um hvaða þættir skili bestum árangri í lestrarkennslu. Má þar 

nefna markvissa þjálfun hljóðkerfisvitundar, lestraröryggi og lesskilning. 

Rósa Eggertsdóttir nýtir margar þær leiðir sem bent er á í skýrslunni og 

fléttar saman við þær lestrarkennsluaðferðir sem hafa verið nefndar hér að 

ofan.  

Byrjendalæsi hentar bæði sem hóp- og einstaklingskennsla, vegna þeirra 

fjölbreyttu aðferða sem notaðar eru, ef kennarar ná að beita þeim af kunnáttu 

og leikni. 
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2.4. Pals 
Pals er skammstöfun á enska heitinu, Peer Assisted Learning Strategies, sem 

hefur fengið heitið á íslensku: Pör Að Læra Saman. Markmið aðferðarinnar 

er að kennari geti þjálfað alla nemendur samtímis í lestri með 

jafningjamiðaðri nálgun. Nemendur vinna saman í pörum og aðstoða hvern 

annan við að bæta lesturinn. Þjálfunin er þrisvar í viku, 35-45 mínútur í senn. 

Pörin nota stigakerfi sem hvatningu og gefa sér stig fyrir lesinn texta og 

verkefni. Kennari fylgist með pörunum og aðstoðar eftir þörfum (Fuchs, 

Fuchs, Simmons og Mathes, 2011). Pals er hugsað sem viðbót við aðra 

kennslu, ekki til að koma í staðinn fyrir hana og því einvörðungu til að 

styrkja það starf sem fyrir er. Aðferðin á að skila árangri, vera 

framkvæmanleg og skemmtileg (Morgan, Young og Fuchs 2006, bls. 27; 

PALSb, 2015). 

Margrar ára rannsóknir á Pals hafa sýnt að aðferðin skilar langflestum 

nemendum árangri og bætir lestrarstöðu þeirra, þ.e. umskráningu, lesfimi og 

lesskilning. Þess vegna hefur Pals hlotið þá viðurkenningu 

Menntamálaráðuneytis Bandaríkjanna að vera meðal bestu aðferðanna við 

þjálfun (e. best practice) og hafa margir skólar tekið Pals inn í lestrarstefnu 

sína (Best Evidence Encyclopedia (e.) 2015; McMaster, Fuchs og Fuchs 

2006, bls 7). 

Pals er byggt upp á fimm þáttum. Í fyrsta lagi eru allir nemendur paraðir 

saman þannig að leshraði nemenda er skoðaður og hvert par samanstendur af 

nemanda með mikinn leshraða og nemanda með lítinn leshraða. Í öðru lagi fá 

nemendur þjálfun í að hvetja, leiðrétta og veita endurgjöf. Í þriðja lagi þá 

felur aðferðin í sér stöðuga samræðu á milli nemenda í hverju pari og eykur 

tækifæri þeirra til endurgjafar. Í fjórða lagi skiptast nemendur á í hlutverkum 

sínum, í einni kennslustund er nemandi bæði leiðbeinandi og leikmaður. Í 

fimmta lagi þá felur aðferðin í sér ákveðnar leiðir og eru nemendur þjálfaðir 
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til að vinna þær sjálfstætt, eins og samvinnulestur með endurgjöf, taka saman 

aðalatriði og forspá (McMaster o.fl., 2006, bls. 8-9). 

Með tilkomu Pals er talið að koma megi í veg fyrir lestrarvanda síðar, þar 

sem áherslan á hljóðkerfisvitund er mikil. Auk þess er vel fylgst með 

skilningi nemenda og hljóðkerfisvitund þegar unnið er með Pals og því hægt 

að grípa inn í ef þörf er á. Þó svo Pals henti vel flestum nemendum er alltaf 

lítill hluti nemenda sem nær ekki tökum á aðferðinni. Svo virðist sem Pals 

henti síst nemendum með slaka hljóðkerfisvitund, einnig nemendum sem eiga 

erfitt með hegðun og einbeitingu (McMaster o.fl., 2006, bls. 19-21; PALSa, 

2015). 

Í upphafi parar kennari nemendur saman eftir leshraða þeirra. Hann raðar 

nemendum upp frá þeim sem les hraðast til þess sem les hægast, tekur listann 

í tvennt og setur saman, sá sem er efstur á fyrri hluta blaðsins raðast með 

þeim sem er efstur á seinni hluta blaðsins og svo koll af kolli. 

Nemendahópnum er skipt upp í tvö lið sem safna stigum á meðan Pals á sér 

stað. Nemendur skrá stigin á ákveðið stigablað og í lok vikunnar skráir 

kennari stiginn niður og tilkynnir sigurvegara vikunnar. Pörunum er svo skipt 

upp á þriggja til fjögurra vikna fresti (McMaster o.fl., 2006, bls. 5; McMaster 

o.fl., 2007, bls. 99).  

Pals er skipt upp í þrjá þætti: félagalestur með endursögn (e. partner 

reading with retell), stytting efnisgreinar (e. paragraph shrinking) og forspá 

(e. prediction rely). Hver nemandi les upphátt í fimm mínútur texta, sem 

kennari hefur valið með hliðsjón af þeim nemanda sem er slakari. 

Nemendapörin geta og ættu því að hafa ólíkan texta við lesturinn. Sterkari 

nemandinn les fyrst, er leikmaður og sá slakari er þjálfari. Eftir fimm mínútur 

skipta þeir um hlutverk (McMaster o.fl., 2006, bls. 5; McMaster o.fl., 2007, 

bls. 100). Ástæða þess að námslega sterkari nemandinn les fyrst er sú að þá 
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fylgist slakari nemandinn með og getur það auðveldað honum lesturinn þegar 

hann les sjálfur (Fuchs o.fl., 2001, bls. 17). 

Eitt það mikilvægasta í Pals er stöðug hvatning kennara. Þar sem 

nemendur eru að vinna saman í pörum, gefst kennara tækifæri á að ganga 

milli nemenda, fylgjast með, grípa inní og hvetja, þegar við á. Eins getur 

hann gefið nemendum stig fyrir góða hegðun, samvinnu, að fara eftir 

fyrirmælum og þátttöku. Í lok hverrar viku telur kennari saman stigin og 

verðlaunar þann hóp sem hafði flest stig í lok viku (Fuchs o.fl., 2001, bls. 17; 

McMaster o.fl., 2007, bls. 101). 

2.5. K-Pals 
Talið er að þeir nemendur sem eiga erfitt með lestur eigi erfitt með 

hljóðvitund og þurfi því meiri markvissa þjálfun í hljóðum stafa og 

orðþekkingu. K-Pals var hannað með því markmiði að koma til móts við 

kennara sem óskuðu eftir efni fyrir byrjendur í lestri en þó með Pals sem 

fyrirmynd. Í K-Pals vinna allir nemendur saman með hljóðgreiningu, 

umskráningu bókstafa í málhljóð og lestur stuttra texta og orða sem tengist 

þeim málhljóðum sem um ræðir hverju sinni. (Mathes og Babyak, 2001, bls. 

29-30). Nemendur læra ákveðnar reglur í K-Pals, eins og „að tala bara við 

félaga sinn og bara um Pals“, „nota inniröddina“ og „vinna vel saman“. 

Rétt eins og í Pals vinna nemendur saman í pörum. Kennari raðar 

nemendum eftir því hvernig þeir hafa komið út í stafakönnunum, þar sem 

nemendum er raðað upp frá þeim sterkasta til hins lakasta á eitt blað. Blaðið 

er tekið í tvo hluta og sá sem er efstur á fyrri hluta blaðsins parast með þeim 

sem er efstur á seinni hluta blaðsins. Fyrstu átta kennslustundirnar er kennari 

þjálfari og nemendur leikmenn. Nemendur ættu á þeim tíma að þekkja vel 

hlutverk K-Pals og taka því smám saman við. Nemendur fá að prófa sig sem 
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þjálfari fyrir framan hópinn í þessum fyrstu kennslustundum. Eftir að 

þjálfunartímabilinu er lokið er K-Pals þrisvar í viku, í 20 mínútur í senn 

(McMaster o.fl., 2006, bls. 12).  

Allir nemendur skiptast á hlutverkum, þ.e. sem þjálfari og leikmaður. 

Getumeiri nemandinn byrjar alltaf sem þjálfari og getuminni nemandinn sem 

leikmaður. Hvert par vinnur saman í fjórar til sex vikur og að þeim tíma 

liðnum endurskoðar kennari stöðu nemenda og parar upp á nýtt, ef þarf. K-

Pals samanstendur af tvenns konar verkefnum, hljóðaleikjum og 

umskráningarverkefnum (Fuchs o.fl., 2013, bls. 7; McMaster o.fl., 2006, bls. 

12-13). Verkefnin sem fylgja K-Pals miða við 70 kennslustundir (Fuchs o.fl., 

2013, bls. 86-90), það tekur því 18-25 vikur að fara yfir allt efnið. Hver 

kennslustund hefst á innlögn kennara, þar sem hann kynnir nýtt málhljóð og 

nýtt orð, sem nemendur munu síðan vinna með (McMaster o.fl., 2007, bls. 

105). 

Hljóðaleikir eru til að efla hljóðavitund nemenda og er mikilvæg 

undirstaða lestrarnáms. Verkefnin til að efla hljóðavitund nemenda eru fimm: 

að greina fyrsta hljóð, að greina síðasta hljóð, rím, sameiningu og 

sundurgreiningu. Alltaf er farið frá því auðvelda (klappa atkvæði) til hins 

erfiða (sundurgreining). Hver kennslustund felur í sér hljóðaleikjaverkefni og 

samsvarandi umskráningarverkefni og ætti alltaf að vera samhliða. Sem dæmi 

má nefna verkefnið að greina fyrsta hljóð, þar sjá nemendur mynd af fjórum 

hlutum, kennari segir fyrsta orðið og fyrsta hljóðið, t.d. orðið ás – ááá, í 

hvaða orðum heyrum við líka – ááá-? ár – sól – áll. (Fuchs, o.fl., 2013, bls. 7; 

McMaster, o.fl., 2006, bls. 13; McMaster, o.fl., 2007, bls. 102). 

Umskráningarverkefnin er fjögur: hvaða hljóð?, sjónorð, hljóðakassar og 

lestur setninga og bóka (Fuchs, o.fl., 2013, bls. 8-9; McMaster, o.fl., 2006, 

bls. 13). Öll verkefni eru á blaði í möppum nemenda auk skráningarblaðs þar 

sem þeir skrá fjölda broskalla. Eftir hvern lestur krossar þjálfari yfir einn 
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broskall en þeir eru fjórir á eftir hverju verkefni og þegar öllum verkefnum er 

lokið eða tíminn er liðinn telur hvert par fjölda broskalla og færir yfir á 

skráningarblaðið (McMaster o.fl., 2006, bls. 13).  

Fyrsta verkefnið er Hvaða hljóð? Í því eiga nemendur að segja hljóð 

stafanna og er undirbúningur fyrir umskráningu, þar sem það hjálpar þeim að 

ná sjálfvirkni við að tengja saman hljóð og staf. Verkefnið felur í sér nokkra 

stafi sem standa í línu, þrjár til fjórar línur. Fyrsti stafurinn er ávallt í kassa og 

með mynd sem táknar hann, ef hann er nýr. Það er ávallt nýr stafur í öðru 

hverju verkefni. Þjálfari spyr lesara um leið og hann bendir á staf: Hvaða 

hljóð? Leikmaður segir þá hljóðið. Ef hljóðið er rétt er haldið áfram, ef það er 

rangt segir þjálfari: Stopp. Hljóðið er _______. Hvaða hljóð? Þá endurtekur 

leikmaður hljóðið og og þjálfari segir: Lestu alla línuna aftur. Inn á milli 

stafa er broskall sem ætlað er að minna þjálfara á að hrósa leikmanni. Síðan 

skipta pörin um hlutverk (Fuchs o.fl., 2013, bls. 8; McMaster o.fl., 2006, bls. 

13-14; McMaster o.fl., 2007, bls. 103). 

Annað verkefnið er sjónorð. Tilgangur þess er að nemendur læri að þekkja 

algengar orðmyndir. Nokkur orð koma fyrir í tveimur línum og verður þyngd 

orðmyndar stigvaxandi þegar á líður. Ný orðmynd er kynnt í u.þ.b. þriðja til 

fjórða hverju verkefnablaði. Hlutverk leikmanna og þjálfara er það sama og 

hér að framan nema hvað orð kemur í stað hljóðs (Fuchs o.fl., 2013, bls. 8; 

McMaster o.fl., 2007, bls. 103). Leiðréttingarferlið er það sama í sjónorðum 

og í hljóðavinnunni. 

Þriðja verkefnið eru hljóðakassar. Tilgangur þess er að kenna nemendum 

að umskrá einföld orð. Búið er að kynna hljóðin sem koma fyrir áður og er 

eitt hljóð í kassa til þess að nemendur átti sig betur á hljóðum orða, t.d. er ey 

eitt hljóð en tveir stafir. Leikmaður les fyrst hægt, segir hvert hljóð innan 

orðsins og les og syngur svo hratt. Þjálfari segir: Lestu hægt. Leikmaðurinn 

segir þá hvert hljóð orðsins og bendir um leið og lesið er á stafina í 
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kössunum. Síðan segir þjálfari: Syngdu og lestu. Leiðréttingarferlið er eins og 

í fyrri verkefnum (Fuchs o.fl., 2013, bls. 9; McMaster o.fl., 2007, bls. 2013). 

Fjórða og síðasta verkefnið er lestur setninga og bóka. Þetta verkefni 

kemur ekki fyrr en líða tekur á tímabilið og nemendur hafa náð góðum tökum 

á fyrstu þremur verkefnunum. Þjálfarinn biður leikmanninn um að lesa 

setninguna og leiðréttir á sama hátt og áður, ef leikmaður gerir villu (Fuchs 

o.fl., 2013, bls. 9; McMaster o.fl., 2007, bls. 105). Í kennslustund númer 40 

hefur kennari möguleika á að bæta inn í verkefnin lestrarbók. Ávallt skal hafa 

í huga að bókin sé við hæfi þess nemanda sem er slakari. Öfugt við önnur 

verkefni á sá sterkari að byrja að lesa. Leikmaður les eina málsgrein áður en 

skipt er um hlutverk. Þjálfari leiðréttir eins og áður þegar þörf er á. Tilgangur 

þess að bæta við lestri bóka er að þjálfa nemendur í lesa bækur með félaga, 

auk þess sem það heldur öllum nemendum við efnið þann tíma sem K-Pals 

kennslustund á sér stað. Kennari stillir tímann á 15-20 mínútur og nemendur 

vinna í pörum verkefnablaðið og taka svo til við að lesa í lestrarbók, ef tími 

gefst til (Fuchs o.fl., 2013, bls. 67-69). 

Báðar þessar aðferðir, Pals og K-Pals, leitast við að skapa aðstæður þar 

sem nemendur keppast við að lesa hratt og rétt. Kennari hvetur til þess í 

upphafi þegar þjálfunin á sér stað. Síðan er notast við tímavaka þar sem 

nemendur geta sjálfir fylgst með þeim tíma sem þeir hafa til að vinna 

verkefnin. Að nota tímavaka felur tvennt í sér, það afmarkar þann tíma sem 

fer í K-Pals/Pals og einnig veitir það nemendum aðhald og hvatningu, þar 

sem þeir eru fljótir að átta sig á því að með því að vinna vel og vinna saman 

fá þeir fleiri stig (Morgan, o.fl., 2006, bls. 36) 
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2.6. Leikur að læra 
Kennsluaðferðin Leikur að læra leggur áherslu á að nemendur séu í forgrunni 

og þeir upplifi námsefni í gegnum hreyfingu og mismunandi skynfæri. 

Kristín Einarsdóttir (2015), sem þróaði aðferðina, telur að hreyfing sé 

manninum eðlislæg og að öll skynhreyfireynsla auki varðveislu þekkingar 

(Leikur að læra, 2015a). Eitt af gildum aðferðarinnar er: Kennum fag frekar 

en bók – kennum markmið frekar en blaðsíðu. Hefur þessi aðferð verið í 

þróun frá árinu 2007 og er hugsuð fyrir börn á aldrinum 2 – 9 ára (Kristín 

Einarsdóttir, 2015).  

Aðferðin leggur áherslu á að hún sé ekki ein bók, eitt spil eða ein 

námsgrein heldur sé hún kennslustíll. Nemendur læra í gegnum leik og 

hreyfingu á skemmtilegan og líflegan hátt, kennslan/leikurinn er 

kennarastýrður og kennarinn er virkur þátttakandi með því að stjórna, 

leiðbeina og spyrja nemendur spurninga. Sá efniviður, sem unnið er með 

hverju sinni, samsvarar því markmiði sem lagt er upp með í hverri 

kennslustund (Leikur að læra, 2015b). 

Leikur að læra tekur á sömu þáttum og aðrar aðferðir, einungis á ólíkan hátt. 
Áhersla aðferðarinnar er að hún sé einstaklingsmiðuð, auki hreyfingu 
nemenda, sé hægt að nota jafn auðveldlega úti sem inni, dragi úr 
verkefnavinnu þar sem hver og einn er með sitt verkefni við sitt borð, hún 
auki félagsfærni og styrki auk þess félagsleg tengsl nemenda (Leikur að læra, 
2015c). Í fylgiskjölum má finna tvö verkefni í Leikur að læra (Fylgiskjal 10 
og   
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Fylgiskjal 11). 

2.7. Samantekt 
Læsi er lykillinn að námi. Með fjölbreyttri læsiskennslu uppgötva nemendur 

tenginguna á milli lestrar, ritunar, hugsunar og þekkingar. Þeir meðtaka nýjar 

hugmyndir á sama tíma og þeir lesa, skrifa og taka þátt í samræðum um 

fjölbreytt efni (Ontario Education, 2004, bls. 11). Í fræðilega kaflanum hefur 

verið fjallað um fjórar aðferðir: Byrjendalæsi, K-Pals, Pals og Leikur að læra, 

sem eiga þetta sameiginlegt, auk þess sem áhersla þeirra er á að læsi feli í sér 

gleði og innsæi fremur en einungis á námslega þáttinn. En það er einn af 

grunnþáttum, að kennarar séu færir í að fá nemendur til að meta læsi og 

bækur útfrá þeirri ánægju sem þær veita (Connell, 2008, bls. 116). Þessar 

aðferðir eiga það einnig sameiginlegt að krefja kennarann um að hann veiti 

því athygli hvar áhugi nemenda liggur og nái að vekja áhuga nemenda og því 

sem aðalnámskrá leggur áherslu á. En það gefur kennaranum einnig tækifæri, 

jafnframt því að vera áskorun, að velja efni sem fléttar þessa þætti saman 

(Connell, 2008, bls. 117, 122). 

Þessar aðferðir, sem fjallað hefur verið um, gera allar ráð fyrir að 

kennarinn sé sérfræðingurinn í skólastofunni. Þær leggja áherslu á að 

kennarinn þekki aðferðirnar vel og geti beitt þeim af kunnáttu og leikni. Þær 

aðferðir, sem taldar eru upp hér að framan, leggja áherslu á virkni nemenda 

og fjölbreyttar námsaðstæður. 
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3. Rannsóknaraðferð 
Í þessum kafla verður fjallað um markmið rannsóknarinnar, settar fram 

tilgátur, rannsóknarspurningar og hvernig lagt er upp með að greina 

niðurstöður. 

3.4. Markmið rannsóknar 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig samþætting nýlegra 

kennsluaðferða reynist í kennslu. Sérstaklega er horft til þess hvernig 

kennsluaðferðin Byrjendalæsi vinnst með kennsluaðferðunum K-Pals, Pals 

og Leikur að læra. Skoðað verður hver sé reynsla kennara af því að samþætta 

þessar tiltölulega nýju aðferðir til að efla læsisnám nemenda. Fylgst var með 

starfi nemenda og kennara, verkefni nemenda skoðuð og tekin viðtöl við 

nemendur. Auk þessa var kannað hvaða viðhorf aðstandendur höfðu til 

þessara kennsluaðferða.  

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

Hver er reynsla kennara í 1. og 2. bekk í einum grunnskóla af því að 

samþætta kennsluaðferðirnar Byrjendalæsi, K-Pals, Pals og Leikur að læra 

með það fyrir augum að efla læsisnám nemenda? 

3.5. Hugmyndin að baki þemaverkefninu 
Þegar unnið er með ungum sem eldri nemendum skiptir miklu máli að það 

efni sem verið er að vinna með veki áhuga þeirra. Hall (2012, bls. 9) telur að 
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góður kennari þekki nemendur sína og tengi námið við þeirra raunheim, sé 

hvetjandi og gefi jákvæð viðbrögð. 

Hall (2012, bls. 10-11) telur jafnframt að góður kennari og góðir skólar 

hafa læsi ávallt í forgrunni og veita meiri tíma í lestur en aðrir. Nemendur 

lesa og skrifa meira, tjáning og sköpun er mikilvægur þáttur í kennslunni. 

Svo virðist sem góðir kennarar gefi sér meiri tíma í verkefni og hafi gaman af 

því sem þeir eru að gera. Þeir kenna nemendum í litlum hópum sem fela í sér 

beina kennslu, leshringi og beina kennslu í málhljóðum, skilningi og 

orðaforða. Einnig býður kennslustofan upp á samræður og jafnrétti, jafnframt 

er ákveðinn skýrleiki, það er ljóst til hvers er ætlast og nemendur finna til 

öryggis. 

Undanfarin ár hef ég horfið æ meir frá því að nota námsbækur eða það 

efni sem upp er lagt með að kenna í ákveðnum bekkjum, ekki eingöngu af 

því að Byrjendalæsi leggur áherslu á að minnka vægi námsbóka heldur ekki 

síður vegna þess að mér finnst ég ekki ná fullnægjandi árangri þegar 

einvörðungu er farið eftir blaðsíðu í bók. Ég er þó alls ekki laus við að nota 

námsbækur, hins vegar nota ég mun frekar bækur sem ég útbý, set saman það 

efni sem verið er að vinna með hverju sinni. Einnig legg ég áherslu á að 

nemendur læri að meta tungumálið, geti leikið sér með orðin og sjái alla þá 

möguleika sem það býður upp á. Samkvæmt Martin, Lovat og Purnell (2004, 

bls. 7-8) er mikilvægt að nemendur læri að orð séu skemmtileg, lestur sé 

skemmtilegur og opni á marga möguleika. Talið er að nemendur læri best 

þegar þeim finnst efnið áhugavert, skemmtilegt og spennandi, einnig þegar 

kennari hefur sjálfur áhuga á efninu, finnst það skemmtilegt og spennandi. 

Af því sem að framan er talið er ég farin að vinna með þemu í kennslunni. 

Þar hverf ég frá sjónarhorni Byrjendalæsis sem lítur svo á að unnið sé með 

eina bók í viku til tvær, unnið með tvo stafi á viku, lykilorð og gæðatexta. Ég 

legg áherslu á þemu sem standa yfir í 4-8 vikur. Með því að vinna með þema 
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á þennan hátt tel ég að nemendur átti sig á tengingu allra þátta læsis. 

Rannsóknir hafa sýnt að með því að vinna með þema á þennan hátt læra 

nemendur smám saman að lesa, skrifa og ræða um fjölbreytt efni (Ontario 

Education, 2004, bls. 11). 

Í starfendarannsókninni, sem sagt er frá í þessari ritgerð, var grunnþemað 

Risaeðlur. Unnið var út frá risaeðlum í öllum fögum sem ég kom að. Þar sem 

ég reyni að velja þema sem ég gef mér fyrirfram að nemendur hafa gaman af, 

þá leyfi ég mér að láta það ná yfir langt tímabil.  

Í upphafi varð þemað Risaeðlur fyrir valinu þar sem til er ágætis áætlun 

inni á sameiginlegum vef Byrjendalæsiskennara, Moodle. En eins og svo oft 

þá hafði ég áætlunina en fór svo ekkert eftir henni heldur gerði mér mína 

eigin og öll verkefnin sem unnin voru (Fylgiskjal 1). Auk þess tel ég að 

verkefni um risaeðlur veki upp eitthvað skemmtilegt, spennandi, óþekkt, 

fjarlægt og okkur hulið. Þemað stóð yfir í sex vikur. Byrjað var á því að 

kynna efnið fyrir nemendum og unnið út frá þeirra hugmyndum um risaeðlur 

og byggt ofan á þeirra vitneskju. Nemendur unnu ýmis verkefni, 

einstaklingslega sem og í samvinnu, auk þess sem þeir buðu aðstandendum í 

heimsókn og fjölluðu um risaeðlur á árshátíð skólans.  

Síðara þemað, sem tekið er fyrir í rannsókninni, var um líkamann. Það tók 

einnig yfir sex vikur, þar sem nemendur unnu ýmis verkefni í tengslum við 

mannslíkamann, þau sjálf og sína fjölskyldu. Í fylgiskjölum má sjá dæmi um 

verkefni nemenda þar sem nemendur safna saman í bók því efni sem þeir 

unnu í þemunum. 

3.6. Rannsóknarsnið 
Rannsóknaraðferðin sem ég nota er starfendarannsókn. Þessi aðferð varð fyrir 

valinu þar sem eðli rannsóknarspurningar og markmið rannsóknar kallaði á 
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þær aðferðir sem starfendarannsókn felur í sér. Megineinkenni 

starfendarannsókna miða að því að lýsa, túlka og skýra ferli eða atburði sem 

eiga sér stað á sama tíma og þær leitast við að bæta viðkomandi ferli 

(McNiff, 2010, bls. 5). Starfendarannsókn miðar að því rannsaka og bæta það 

starf sem unnið er á vettvangi. Hún er á ábyrgð kennara, gerð til að efla, auka 

þekkingu og dýpka skilning kennarans á eigin starfi (Jón Baldvin Hannesson, 

Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002, bls. 18). Kennari gerir 

starfendarannsókn til að bæta kennsluna og starf sitt innan skólans. Þannig er 

rannsakandinn sjálfur hluti af rannsókninni, tilgangur hans er að rannsaka 

eigið starf, starfshætti og leita leiða til umbóta (Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 352). 

Starfendarannsókn er samtengd hugmyndinni um fagmennsku og 

starfsþróun kennara. Sem kennari leitast ég við að vera fagleg í þeim 

skilningi orðsins að kenna af kunnáttu, færni og alúð (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 238). Fagmaður á að geta sagt til um hvað hann er að gera og hvers 

vegna hann gerir það. Starfendarannsókn er ferli þar sem lýst er hvað verið er 

að gera og hvers vegna. Starfendarannsókn felur það í sér að bæta við og 

staðfesta eigin þekkingu á eigin starfi. Fagmaður er fær um að færa rök fyrir 

starfi sínu. Með því að rannsaka eigið starf eykst rökstuðningur þinn og 

vitneskja um að þú vitir hvað þú ert að gera og hvers vegna (McNiff, 2010, 

bls. 11). 

Kennari safnar gögnum þann tíma sem rannsóknin fer fram. Hægt er að 

gera það á nokkra vegu: með dagbókarskrifum, vettvangsnótum, greinandi 

minnisblöðum, viðtölum og viðhorfskönnunum, bekkjarathugunum, könnun 

skriflegra gagna og greiningu á félagstengslum (Jón Baldvin Hannesson ofl., 

2002, bls. 22-23).  

Starfendarannsókn felur í sér að hún er opin, þ.e. hún hefst á ákveðinni 

hugmynd sem þróast og er metin, hvort hún hafi reynst eins og til var ætlast í 
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upphafi. Því er starfendarannsókn gagnleg sem matstæki, kennsla og sem 

sjálfsmat (McNiff, 2002, bls. 6). 

Annar grunnþáttur starfendarannsókna er að hún tekur í raun aldrei enda. 

Kennarinn er alltaf að skoða hvað hann geti gert betur, hvar getur hann bætt 

sig, lagað og aðlagað. Starfendarannsókn er hringrás, þar sem ein spurning 

leiðir af annarri, rannsóknin verður að ævistarfi, þar sem stöðug sjálfsmat á 

sér stað (McNiff, 2010, bls. 117). 

 

Mynd 1. Starfendarannsókn er ávallt í hringferli (Jóhanna Einarsdóttir, 2010) 

Starfendarannsókn felur í sér stöðuga hringrás þar sem rannsakandi heldur 

áfram að rannsaka. Þó svo einum hring sé lokið er ekki þar með sagt að 

rannsókn sé fulllokið og hægt að leggja hana til hliðar. Rannsóknin getur hafa 

leitt af sér ákveðna þætti, þar sem rannsakandi hefur náð betra valdi á eigin 

námi og kennslu, hann hefur sýnt fram á að hann er hæfur rannsakandi, hann 

hefur fært fræðin til kennslunnar og einnig hefur hann öðlast eigið mál og 

staðfestu (McNiff, 2010, bls. 122). 

3.7. Þátttakendur  
Þátttakendur í þessari rannsókn voru nemendur í 1. og 2. bekk í skólanum 

sem ég starfa við. Auk þess var aflað gagna frá aðstandendum þessara 
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nemenda. Stuðningsfulltrúi aðstoðaði einnig við gagnasöfnunina og var stöðu 

sinnar vegna hluti af ferlinu. Án aðstoðar stuðningsfulltrúa hefði ekki reynst 

gerlegt að vinna að rannsókninni, því erfitt getur reynst að vera einn að sinna 

starfendarannsókn og nauðsynlegt er að hafa einhvern sem hægt er að leita til 

við álitamál og fá hugmyndir og hvatningu (Jón Baldvin Hannesson o.fl., 

2002, bls. 27).  

Nemendahópurinn samanstendur af börnum á aldrinum fimm til sjö ára. Í 

1. bekk eru sjö nemendur og í 2. bekk eru sex nemendur. Það eru sex drengir 

og sjö stúlkur.  

3.8. Rannsóknargögn 
Gagnaöflun hófst í lok desember árið 2014. Þá hóf ég undirbúning 

kennslulotunnar með því að skoða kennsluáætlanir og leita mér upplýsinga 

um risaeðlur. Þó ber að hafa í huga að strax að hausti hafði ég ákveðið þetta 

þema, þó svo markviss vinna færi ekki af stað fyrr en í desember. Á 

tímabilinu var safnað gögnum frá nemendum, m.a. með einstaklingsviðtölum, 

spurningar voru lagðar fyrir aðstandendur, verkefni sem voru útbúin, 

dagbækur, fylgst var með innlögn kennara og vinnu nemenda, einnig voru 

myndir teknar við ýmsar aðstæður.  

Sú leið sem ég valdi var að skrá dagbók yfir rannsóknartímabilið, safna 

verkefnum, bæði verkefnum nemenda og einnig þeim verkefnum sem ég 

útbjó, taka stutt viðtöl við nemendur og leggja spurningalista fyrir 

aðstandendur. Auk þess fylgdist stuðningsfulltrúi með mínu starfi, starfi 

nemenda og skráði niður.  
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3.8.1. Skrifleg gögn 

Skrifleg gögn geta gefið mikilvægar upplýsingar um það starf sem á sér stað í 

hverjum skóla. Sem dæmi um skrifleg gögn má nefna kennsluáætlanir og 

sýnishorn af vinnu nemenda (Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002, bls. 23).  

Í upphafi voru skoðaðar kennsluáætlanir sem fundust á sameiginlegum vef 

byrjendalæsiskennara, Moodle. Þar voru tvær áætlanir um risaeðlur sem 

fjölluðu um efnið á skemmtilegan hátt. Eftir að hafa skoðað þær vel gerði ég 

aðra áætlun sem hentaði betur því sem stefnt var að (Fylgiskjal 1), auk þess 

sem hugmyndin var að flétta inn í starfið K-Pals, Pals og Leikur að læra. Ég 

var komin með hugmyndir að ýmsum verkefnum áður en ég fór að vinna að 

þeim en eins og reynsla mín hefur sýnt þá eiga þau það til að breytast, það 

bætist við og eitthvað fellur út þegar vinnuferlið er hafið. Allt er það háð 

viðbrögðum nemenda og eigin tímastjórnun. Mikill tími fór í þennan þátt, að 

leita verkefna og gera þau þannig að þau hentuðu nemendahópnum. Í 

framhaldi af vinnu með risaeðlur leitaði ég að verkefnum sem hentuðu næsta 

þema, sem var líkaminn. Það auðveldaði töluvert vinnuna að ég hafði áður 

unnið að svipuðu verkefni og gat því leitað í eigin gagnabanka, þar sem ég 

bætti svo við nýjum verkefnum og nýjum hugmyndum. 

Á tímabilinu söfnuðu nemendur verkefnum sínum í bók. Í lok tímabils 

voru því til bækur með margvíslegum verkefnum um efnið, sem nemendur 

höfðu lagt sig fram við að vinna, bæði um risaeðlur og líkamann. Í lok vetrar 

fengu nemendur það heimaverkefni að segja frá því sem þeir mundu eftir 

veturinn. Þar fékk kennari áhugaverðar upplýsingar um það sem nemendum 

er efst í huga eftir veturinn.  

3.8.2. Dagbókarskrif 

Dagbókarskrif eru mikilvægur hluti starfendarannsókna. Í hana skráir 

rannsakandi aðgerðir og áhrif þeirra, hugsanir, viðhorf og líðan rannsakanda, 

vandamál og úrlausn þeirra, þörfina fyrir að breyta áætlun eða stefnu 
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rannsóknar (Jón Baldvin Hannesson o.fl., 2002, bls. 22; Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 354).  

Ég skráði í dagbók vangaveltur um gengi hvers dags, hvað gekk vel og 

hvað hefði mátt betur fara, einnig yfirlit yfir það sem gert var hvern dag. Eftir 

á að hyggja hefði dagbókin þó mátt vera ítarlegri á margan hátt, þar sem 

skerpa hefði mátt betur á ígrundun um eigið starf og þau verkefni sem fyrir 

lágu. 

3.8.3. Vettvangsathuganir 

Vettvangsathuganir voru gerðar á tvo vegu. Annars vegar fylgdist 

stuðningsfulltrúi með starfi nemenda í tveimur ólíkum kennslustundum. Hins 

vegar fylgdist stuðningsfulltrúi með innlögn kennara í tveimur ólíkum 

kennslustundum. Í þessum fjórum tilvikum var athugandinn í stöðu hlutlauss 

áhorfanda. Þessar fjórar athuganir voru bæði opnar og einnig afmarkaðar. 

Þær voru opnar að því leyti að athugandinn skráði hjá sér flest af því sem 

hann sá en athugunin var þó takmörkuð við ákveðna nemendur. Þessir 

nemendur voru valdir með tilliti til aldurs og kyns, þ.e. að nemendur væru úr 

báðum árgöngum og að hvort tveggja væru stúlkur og drengir. Þegar 

athugandi fylgist með starfi kennarans var það afmarkað að því leyti að hann 

fylgdist einvörðungu með ákveðnum þáttum innlagnar, þ.e. hvernig kennara 

tókst að koma frá sér efninu og hvernig viðhorf hans var til nemenda.  

3.8.4. Viðtöl og viðhorfakannanir 

Viðtöl og viðhorfakannanir eru mikilvægar leiðir til að afla gagna. Með þeim 

má greina stöðu áður en farið er að stað, fylgjast með stöðu rannsóknar og 

meta áhrif hennar. Gott er að hafa í huga að gagnasöfnun af þessu tagi þarf 

ekki að vera yfirgripsmikil (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2013, bls. 355). Gagnlegt getur verið að nýta þessa leið til að fá upplýsingar 

frá nemendum og foreldrum og það getur verið tiltölulega einfalt að leggja 
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fyrir örfáar spurningar eða taka hópviðtöl (Jón Baldvin Hannesson o.fl., 

2002, bls. 23).  

Í þessari rannsókn var aðstandendum boðið í heimsókn þar sem þeir fengu 

að sjá og upplifa það sem nemendur voru að gera í náminu. Í framhaldi af 

heimsókninni óskaði ég eftir að aðstandendur svöruðu nokkrum spurningum 

um viðhorf þeirra til þess sem nemendur voru að fást við. Heimsóknir af 

þessu tagi hafa ekki tíðkast í samfélaginu og er því um nýjung að ræða.  

Tekin voru stutt einstaklingsviðtöl við nokkra nemendur og var 

tilgangurinn að fá þeirra sýn og upplifun á þemaverkefninu. 

3.9. Gagnagreining 
Þegar gagnasöfnun var lokið var hafist handa við að greina gögnin. Fyrsta 

skrefið var að flokka þau eftir því hvar þau ættu heima miðað 

rannsóknargögnin sem listuð eru hér að framan. Rannsóknin sýndi að starf 

kennarans er mun fjölbreyttara og meira flæðandi en ég hafði gert mér grein 

fyrir. Ég fór af stað með þá hugmynd að styrkja starf mitt og fá betri yfirsýn 

yfir þær kennsluaðferðir sem ég nota við læsiskennslu. Auk þess var 

markmiðið að geta fléttað saman starfið við fræðin og á þann hátt gæti ég 

fengið tæki í hendurnar til að rökstyðja af hverju ég kenni læsi á þennan hátt.  

Á rannsóknartímabilinu var verkefnið allt um lykjandi í starfi mínu, ég 

hafði það alltaf í huga, daga sem nætur, rétt eins og oft vill verða um þá sem 

leggja sig alla fram í því verkefni sem verið er að sinna hverju sinni. Því 

þurfti ég aðeins að hverfa frá, horfa á verkefnið utanfrá, áður en ég gat hafist 

handa við að setja niður hvað það var sem skipti mestu máli, hvað það var 

sem átti heima innan rannsóknar og hverju ætti að líta framhjá. Ég þurfti að 

skoða vel þau gögn sem ég hafði safnað á tímabilinu og hvernig ég vildi setja 

þau upp í niðurstöðukafla.  
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3.9.1. Réttmæti  
Réttmæti rannsóknar byggist á því hversu vel rannsakanda tekst að setja fram 

niðurstöður rannsóknar og hversu nálægt raunveruleikanum þær eru. Til þess 

að meta réttmæti eru niðurstöðurnar skoðaðar út frá þremur þáttum: góð 

röksemdarfærsla sem stenst gagnrýni, sannfærandi röksemdarfærsla útilokar 

gagnrýnisraddir og afgerandi röksemdarfærsla er hafin yfir vafa (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 259). Einnig verður að horfa til gildis rannsóknar en 

gildismat er það sem við teljum rétt á ákveðnum tíma. Til þess að breyta 

þessum gildum verður að taka um það meðvitaða ákvörðun að ætlunin sé að 

breyta og bæta það starf sem unnið er. En til þess að að það sé hægt og skili 

árangri þarf viljinn til breytinga og sjálfsmats að vera til staðar (Wood, 2013, 

bls. 56).  

Sú rannsókn sem hér um ræðir er starfendarannsókn. Þar er lögð áhersla á 

mat á eigin starfi og þess vegna þarf rannsakandi að gera fulla grein fyrir 

eigin reynslu, bakgrunni og hvaða hagsmuna hann hafi að gæta í 

rannsókninni. Til þess að tryggja enn frekar réttmæti rannsóknar þurfa gögnin 

að vera ítarleg og fjölbreytt, auk þess sem gott er að koma með beinar 

tilvitnanir í sjálf gögnin (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 80).  

Við gerð starfendarannsóknar er gerð krafa um öguð vinnubrögð, að 

tilgangur hennar sér skýr, áætlun skýr en samt sveigjanleg, samvinna sé við 

aðra, íhlutun sé vel lýst, gagnasöfnun sé öguð og gögnin fjölbreytt, mat á 

rannsókn sýni fram á að hún hafi leitt af sér bætta starfshætti og að 

niðurstöður séu birtar á aðgengilegan hátt (Jón Baldvin Hannesson o.fl., 

2002, bls. 24; Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 356). 

Í þessari rannsókn leitast ég við að rökstyðja, með kenningum og 

rannsóknum á læsiskennslu, það val mitt að flétta þessar aðferðir saman með 

því að þær muni í raun efla læsisnám nemenda. Mínir hagsmunir við 

rannsóknina voru augljósir, þar sem hún myndi styðja við mitt starf eða verða 
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til þess að ég yrði að leita nýrra leiða og nýrra kennsluaðferða til 

læsiskennslu. Með fjölbreytni í gagnasöfnun taldi ég mig auka réttmæti 

rannsóknarinnar og styrkja ennfremur gagnsemi þessara kennsluaðferða.  

3.9.2. Siðferðileg sjónarmið 
Í hverri rannsókn er nauðsynlegt að meta siðferðileg sjónarmið hennar. Huga 

þarf að því hvort rannsóknin feli í sér áhættu fyrir þátttakendur, hvers þurfi að 

gæta við val á þátttakendum og hvort nauðsynlegt sé að fá upplýst samþykki 

þeirra (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 162), auk þess sem markmið 

rannsóknar verða að auka þekkingu, hegðun og bæta velferð einstaklinga 

(Kvale, 1996, bls. 109).  

Almennt er litið til fjögurra meginreglna þegar rannsókn er gerð. Þær eru 

sjálfræðisregla, skaðleysisregla, velgjörðarregla og réttlætisregla. 

Sjálfræðisregla felur í sér virðingu fyrir hverri manneskju og sjálfstæði 

hennar, auk þess sem veita þarf þátttakendum nægilega upplýsingar um 

rannsóknina svo þeir geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku. 

Skaðleysisregla felur í sér að alltaf skuli forðast að valda þátttakendum skaða 

og því þarf rannsóknin að samræmast hagsmunum þátttakenda. 

Velgjörðarreglan felur í sér að valdar séu þær leiðir við rannsóknina sem 

leiða gott af sér. Réttlætisreglan felur í sér að vernda stöðu þeirra hópa sem 

veikari eru fyrir í samfélaginu (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 163-164).  

Sé horft til þeirrar rannsóknar sem hér um ræðir þá tel ég að auðveldlega 

ætti að vera hægt að uppfylla þau skilyrði sem talin eru upp hér að framan. 

Stefnt er að því að nægilega miklum upplýsingum verði komið til þátttakenda 

svo þeir geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku, rannsóknin ætti að koma 

þátttakendum hennar til góða, þar sem niðurstöður hennar gætu mögulega 

stutt við nýja kennsluhætti eða orðið til þess að endurbæta þá. 
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Mikilvægt er að hafa í huga að í svo litlu samfélagi sem Ísland er, er 

auðvelt að komast að hverjir eiga hlut að svo lítilli rannsókn sem þessi 

starfendarannsókn er. Því er nauðsynlegt að rannsakandi geri sér grein fyrir 

og meti það traust sem honum er sýnt. Einnig að hann geri þátttakendum ljóst 

eðli og tilgang rannsóknarinnar, hvar og hvernig niðurstöður komi fram. 

(Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 177). 

Ég tel að við þessa rannsókn hafi ég veitt þátttakendum, en þó enn fremur 

aðstandendum þátttakenda, ágætar upplýsingar um markmið og tilgang 

rannsóknar (Fylgiskjal 2). Aðstandendur voru jákvæðir í garð hennar og þess 

starfs sem ég sinni. Nemendur voru lítið að velta fyrir sér hvað átti sér stað, 

þegar ég var að skrá hjá mér athugasemdir eða þegar stuðningsfulltrúi var að 

fylgjast með þeirra starfi og mínu. Ég tel að þar sem þessi rannsókn hafi að 

mestu beinst að mínu starfi og mun væntanlega vera til góðs fyrir nemendur 

og skólasamfélagið hafi ég fengið svo jákvæð viðbrögð sem raunin var.  

3.10. Samantekt 
Rannsóknin var starfendarannsókn þar sem leitast var við að svara hvort að 

samþætting þriggja kennsluaðferða væri gagnleg. Rannsóknin beindist að 

þemavinnu í 1. og 2. bekk, annars vegar á tíu vikna tímabili og hins vegar á 

sex vikna tímabili. Safnað var gögnum með dagbókarskrifum, námsefnisgerð, 

bekkjar- og kennaraathugunum, spurningalista til aðstandenda, viðtölum við 

nemendur og viðhorfi nemenda til vetrarins. Að lokum var greint frá réttmæti 

niðurstaðna og siðferðisgildum rannsóknarinnar.  

 


