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Útdráttur 

Stýrð kennsla Engelmanns (e. Direct Instruction) og fimiþjálfun (e. Precision Teaching) eru 

raunprófaðar kennsluaðferðir sem reynst hafa nemendum með námsörðugleika vel. Stýrð 

kennsla Engelmanns byggir á hröðum takti þar sem kennslan er brotin niður í vel afmörkuð 

þrep. Kennarinn leiðir nemendur í gegnum þrepin með markvissri stýringu og gætir þess að 

allir taki virkan þátt í kennslunni.  Gengið er úr skugga um að færnin sé lærð áður farið er yfir 

í næsta þrep. Í fimiþjálfun fær nemandinn að æfa ný atriði sem talin eru lærð með því að 

renna yfir stuttar tímamældar æfingar. Með þessu er stuðlað enn frekar að fumlausri færni auk 

þess sem æfingarnar gefa góðan mælikvarða á hvernig námið gengur. Nemendur, bæði í 

almennri bekkjarkennslu og sérkennslu,  hafa náð skjótum árangri þegar stýrð kennsla 

Engelmanns er notuð samhliða fimiþjálfun. Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna 

áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar á grunnfærni við hljóðun stafa hjá sjö ára 

stúlku með miðlungs þroskahömlun, dæmigerða einhverfu, athyglisbrest og flogaveiki. 

Niðurstöður sýndu að færni hennar jókst fyrir tilstuðlan þessara kennslu aðferða. 
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Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar á lestrarfærni 7 ára stúlku með 

miðlungs þroskahömlun 

 

Grunnurinn að læsi er talinn hefjast í frumbernsku þegar ungabörn fara að greina á 

milli hljóða í móðurmáli og erlendum tungumálum (Jörgen Pind, 2002). Smám saman 

breytast hljóðin í orð og setningar sem umlykja barnið í daglegu lífi og leggja grunn að 

skilningi og læsi á umhverfið. Þau læra sjálf að tala og geta þannig verið í virkum samskiptum 

við umhverfið, látið í ljós vangaveltur og jafnvel afdráttarlausar skoðanir. Þegar líður á 

bernskuna læra þau að verða læs á ritað mál, öðlast færni við að umbreyta torkennilegum 

leturtáknum í orð, frásagnir og sögur. Við þetta opnast heill heimur af upplýsingum og þau 

eru komin skrefi nær því að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Jafnframt læra þau að 

umbreyta töluðu máli í leturtákn. Þessi lærdómur kemur ekki af sjálfu sér og krefst yfirleitt 

markvissrar handleiðslu (Jörgen Pind, 1997). Hið „einfalda lestrarlíkan“ (e. Simple view of 

reading) gerir ráð fyrir að lestur byggist annars vegar á færni við að umrita úr bókstafstáknum 

og hins vegar að skilja það sem lesið er (Hoover & Gough, 1990). 

 

Lestrarörðugleikar 

Hér áður fyrr þegar börn lærðu að lesa í heimahúsum var svokölluð stöfunaraðferð 

ríkjandi þar sem börn stöfuðu orðin og sögðu þau síðan upphátt (Jörgen Pind, 1997).  

Kennsluaðferðir hafa þróast síðan þá og hefur svokölluð hljóðaaðferð orðið ríkjandi en hún 

byggir á grunneindum málsins. Þá læra börn þau hljóð sem bókstafirnir standa fyrir og svo að 

tengja þessi hljóð saman í atkvæði og orð (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009; Lundberg, 1994). 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands (e.d.) þurftu tæplega 30% barna á 

grunnskólaaldri á sérkennslu að halda veturinn 2014-2015. Ætla má að hátt hlutfall þeirra eigi 

við lestrarörðugleika að stríða þar sem niðurstöður PISA rannsóknar frá árinu 2015 benda til 

þess að 22% nemenda sem tóku þátt eigi erfitt með að lesa sér til gagns (Menntamálastofnun, 

2015). Mikilvægt er að grípa sem fyrst inn í svo hægt sé að aðstoða þessi börn með 

markvissum og gagnreyndum aðferðum (Foorman, Fletcher, Francis og Schatschneider, 1998; 

Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin Þorsteinsdóttir, 2009). Rannsóknir sýna að hægt er að ná 

mestum árangri með kennslu sem byggir á grunni atferlisgreiningar. Stýrð kennsla 

Engelmanns (e. Direct Instruction) og fimiþjálfun (e. Precision teaching) eru dæmi um slíkar 

aðferðir sem gefið hafa góða raun, bæði í bekkjarkennslu og í sérkennslu hjá börnum með 

sértæka námsörðugleika (Flores og Ganz, 2007; Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009; Mitchell 

2014; Sexton, 1989).  
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Stýrð kennsla Engelmanns 

Stýrð kennsla Engelmanns er aðferð sem var þróuð af Sigfried Engelmann og félögum 

hans Wesley Becker og Carl Bereiter í því skyni að koma til móts við nemendur sem áttu við 

einhvers konar námsörðugleika að stríða (Kozloff, LaNunziata, Cowardin og Bessellieu, 

2001). Gengið var út frá því að allir ættu að geta lært, ef nemandi gæti ekki tileinkað sér 

námsefnið þá væri það ekki honum að kenna, heldur þyrfti kennarinn þá að endurskoða sínar 

aðferðir. Í stýrðri kennslu er yfirleitt stuðst við nákvæmt, raunprófað handrit sem leiðir 

kennarann í gegnum námsefnið. Námsefnið er bútað niður í örsmá þrep sem raðast upp eftir 

þyngd. Ekki má hlaupa yfir þrepin þar sem þau byggja hvert á öðru og veita nauðsynlega 

undirstöðu yfir í næsta þrep. Þegar um bekkjarkennslu er að ræða er nemendum skipt í hópa 

eftir því á hvaða þrepi þeir eru svo allir séu á réttum stað miðað við getu. Mikið er lagt upp úr 

markvissum fyrirmælum og snerpu í kennslunni. Kennarinn þarf að bregðast hratt við allri 

svörun hjá nemendum. Byrjað er á að sýna nemendum það sem á að læra, til dæmis eitt 

málhljóð, því næst eru þeir látnir endurtaka ásamt kennara þegar hann gefur merki. Að lokum 

eiga nemendur sjálfir að segja hljóðið án þátttöku kennarans þegar gefið er merki um að 

svara. Hrósað er fyrir rétt svör en villur eru leiðréttar með stýringu. Smám saman er svo 

dregið úr stýringunni (Frederick og Hummel, 2005; Slocum, 2005).  

Þess er gætt að allir nemendur séu samtaka til að koma í veg fyrir að einhver heltist úr 

lestinni og sé eingöngu að herma eftir hinum án þess að læra. Mikilvægt er að allir séu virkir 

þátttakendur svo hægt sé að meta hvort einhverjir innan hópsins þurfi á meiri kennslu og 

æfingu að halda áður er farið er yfir á næsta þrep. Í sérkennslu er handritið gjarnan notað í 

einstaklingstímum svo hægt sé að sníða kennsluna að nemandanum. Þá er oft stuðst við 

áþreifanlegan styrki til að hvetja nemendur áfram. Reynslan sýnir að þar sem nemendur ná 

yfirleitt skjótum árangri þá verður það að hvatningu og umbun í sjálfu sér (Fredrick og 

Hummel, 2004; Joseph, Alber-Morgan og Neef, 2015; O’Connor, Jenkins, Cole og Mills, 

1992; Slocum, 2004).  

Árið 1967 var Project Follow Through hleypt af stokkunum í Bandaríkjunum að 

frumkvæði þáverandi forseta, Lyndon B. Johnson, í því skyni að finna skilvirkar 

kennsluaðferðir. Þetta er ein viðamesta rannsókn sinnar tegundar en hún stóð yfir í 14 ár og 

yfir 200.000 nemendur úr 178 skólahverfum víðsvegar um Bandaríkin tóku þátt í henni. 

Rannsóknin var liður í átaki ríkisstjórnarinnar gegn fátækt og miðaði ekki síst að því að finna 

árangursríkar aðferðir fyrir þá sem tilheyrðu minnihlutahópum eða stóðu höllum fæti í námi. 

(Axelrod og Kim, 2005). Niðurstöður leiddu í ljós að stýrð kennsla kom mun betur út en aðrar 

aðferðir. Stýrð kennsla skilaði ekki einungis bestum árangri í grunngreinum eins og lestri og 
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stærðfræði, heldur einnig við úrlausn vandamála, við að efla hugræna færni og stuðlaði 

jafnframt að bættri sjálfsmynd hjá nemendum umfram aðrar aðferðir (Watkins, 1997). Enda er 

mikil áhersla á nákvæma framsetningu námsefnis sem er hannað í því skyni að lágmarka 

villusvörun hjá nemendum og gera þeim kleift að ná tökum á efninu á skömmum tíma. Í 

rannsókn Shippen o.fl. (2005) jókst einmitt sjálfstraustið hjá 12-13 ára börnum í kjölfar þess 

að ná skjótum árangri með stýrðri kennslu. Enda ekki furða þar sem þau voru þá ekki lengur 

tveimur skólaárum á eftir jafnöldrum.  

 

Fimiþjálfun 

Hægt er að ná enn betri árangri með því að bæta fimiþjálfun (e. Precision Teaching) 

við stýrða kennslu Engelmanns (Kubina, Morrison og Lee, 2002). Þá fær nemandinn að æfa 

ný atriði sem talin eru lærð með því að renna yfir stuttar tímamældar æfingar sem oftast eru 

ein mínúta. Með þessu er stuðlað enn frekar að fimi í námi auk þess sem æfingarnar gefa 

góðan mælikvarða á hvernig námið gengur. Niðurstöðurnar má setja fram jafnóðum í graf 

sem nefnist staðlað hröðunarkort (e. Standard Celeration Chart) en það var þróað af Ogden 

Lindsley á sjöunda áratug síðustu aldar til að geta fylgst með framförum skólakrakka á 

áþreifanlegan hátt (Lindsley, 1990). Þá er mikilvægt að skilgreina hegðun sem hægt er að 

fylgjast með og mæla til að meta árangur inngrips. Í lestrarþjálfun eru afköst mæld sem tíðni 

tiltekinna atriða, yfirleitt hljóða eða atkvæða/orða, á tímaeiningu og út frá því er metið hvort 

nemandinn hafi öðlast þá færni sem stefnt var að í æfingunni eða þrepinu. Hröðunarkortið 

getur verið hvetjandi fyrir nemandann þar sem hægt er að sjá með greinilegum hætti þegar 

framfarir verða og jafnframt gott mælitæki fyrir kennarann til að meta hvort aðferðin sem 

beitt er skili árangri. Fimi er mikilvæg við geymd (e. retention) námsins því þegar nemandi 

hefur náð slíkri færni, að geta beitt nýrri þekkingu hiklaust, ætti að vera hægt að sýna hana við 

nánast hvaða aðstæður sem er (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009; Lindslay, 1992; Merbitz, 

Vieitez, Merbitz og Pennypacker, 2004; West, Young og Spooner, 1990). 

 

Raunprófaðar kennsluaðferðir 

Bandaríski skólinn Morningside Academy er gott dæmi um hversu góðum árangri er 

hægt að ná með því að nota stýrða kennslu og fimiþjálfun á markvissan hátt. Hægt er að sækja 

skóla á vegum Morningside akademíunnar á nokkrum stöðum í Bandaríkjunum og eru þeir 

fyrst fremst ætlaðir krökkum sem hafa af einhverjum örsökum dregist aftur úr í venjulegum 

skólum. Kennarar á vegum Morningside skólans eru sérstaklega þjálfaðir í að beita aðferðum 

stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar. Heitið er fullri endurgreiðslu á skólagjöldum ef ekki tekst á 
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einum vetri að fleyta nemendum upp um tvö skólaár í þeim fögum þar sem þeir standa 

höllustum fæti. Skemmst er frá að segja að í þrjátíu og eins árs sögu skólans hefur þetta 

einungis átt sér stað í innan við eitt prósent tilfella. Rannsókn sem náði yfir 11 ára tímabil 

sýndi að nemendur skólans náðu að meðaltali að fara upp um tvö og hálft skólaár í lestri á 

einungis einum vetri. Nemendur sem innritast í skólann vegna námsörðugleika eru oftar en 

ekki farnir að skara fram úr jafnöldrum eftir veru sína í skólanum (Johnson og Street, 2012). 

Ávallt er leitast við að tryggja áreiðanleika við raunprófun kennsluaðferða. 

Mikilvægur liður í því er samræmi matsmanna þar sem mælingar og skráningar rannsakanda 

eru bornar saman við skráningar hjá óháðum matsaðila. Einnig þarf að huga að 

meðferðartryggð sem felst í því að ganga úr skugga um að verið að sé að beita réttum og 

samræmdum aðferðum. Þetta er ekki síst mikilvægt þegar fleiri en einn annast kennsluna. 

Meðferðartryggð er mæld með beinu áhorfi þar sem óháður matsaðili skráir ákveðin atriði er 

varða kennsluna, eins og töf að umbun og fleira sem skiptir máli að gert sé á samræmdan hátt 

til að lágmarka ytri áhrif. Æskilegt er að rannsakanda og matsmanni beri saman í að minnsta 

kosti 80-90% tilfella svo gögnin megi teljast sýna það sem fram kom. Enn betra ef samræmi 

er yfir 90% (Barlow, Nock og Hersen, 2009). 

 

Markmið rannsóknar 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna áhrif stýrðrar kennslu samhliða 

fimiþjálfun á grunnfærni 7 ára stúlku með miðlungs þroskahömlun við að hljóða stafi. Stúlkan 

er jafnframt með dæmigerða einhverfu, athyglisbrest og illvíga flogaveiki. Stýrð kennsla var 

notuð til að kenna henni að umrita bókstafi í hljóð og fimiþjálfun til að hjálpa henni að öðlast 

fimi í þeim hljóðum sem hún lærði. Fimiþjálfun var jafnframt notuð sem mælikvarði á 

frammistöðu þátttakanda.  

Aðferð 

Þátttakandi 

 Þátttakandi var 7 ára stúlka. Stúlkan er greind eftir ICD-10 með miðlungs 

þroskahömlun, dæmigerða einhverfu, athyglisbrest, jafnvægis- og samhæfingarvanda (e. 

Apraxia), sem hefur meðal annars áhrif á getu hennar til þess að skrifa með blýanti, 

svefnröskun og illvíga flogaveiki. Ásamt því er stúlkan greind með ónefnt heilkenni sem ekki 

verður nefnt til þess að gæta fyllsta trúnaðar. Bæði svefnröskun og flogaveiki stúlkunnar hafa 

mjög mikil áhrif á líðan og dagsform hennar. Um hentugleikaval var að ræða þar sem einn af 

rannsakendum hafði verið með stúlkuna í atferlisþjálfun áður en rannsóknin hófst. 

Þátttakandinn var því vel kunnug umgjörð kennslunnar því hún byggir á sama grunni og 
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atferlisþjálfun. Stúlkan hafði áður hlotið kennslu á nöfnum og hljóðum bókstafa eftir 

aðferðum The Assessment of Basic Language and Learning Skills – Revised (ABLLS-R; 

Partington, 2008). Hún hafði þó aldrei áður tekið þátt í lestrarþjálfun með stýrðri kennslu eða 

fimiþjálfun. 

 

Tilraunaaðstæður 

 Stýrð kennsla og fimiþjálfun fóru fram á heimili þátttakanda alla virka daga að loknum 

skóladegi. Rannsakendur höfðu aðgang að herbergi þátttakanda sem er einnig nýtt í 

atferlisþjálfun. Þar inni eru persónulegar eigur þátttakanda, svo sem rúm, dót, fataskápur og 

fleira. Kennslan fór fram við skrifborð og þátttakandi sat í sérstökum vinnustól sem gefur 

aukinn stuðning við handleggi og fætur og hægt er að hækka og lækka rafrænt. Á stólnum er 

belti sem sett er yfir lærin á þátttakanda en hann var því vanur þar sem beltið er líka notað við 

kennslu í skólanum og í atferlisþjálfun sem fer fram heima við. Í upphafi sat kennarinn á stól 

hinum megin við borðið, andspænis þátttakanda. Þá sneri hægri hlið þátttakanda að veggnum 

og horfði hann beint á kennarann. Að loknum grunnskeiðsmælingum var borðið fært upp við 

vegg svo þátttakandi og kennari gætu setið hlið við hlið. Með þessu var auðveldara að ná til 

þátttakanda og kynna námsefnið. Sá ljóður var þó á að við blasti stór fataskápur með 

speglahurð sem var talsverð truflun fyrir þátttakanda þar sem hann hefur einstaklega gaman 

að því að sjá sjálfan sig í spegli. Engin áreiti voru á skrifborðinu fyrir utan námsefni, lampa 

og styrkir sem var breytilegur eftir kennslustund.  

 

Mælitæki 

 Beint áhorf var notað til að meta frammistöðu þátttakanda á öllum stigum 

rannsóknarinnar, það er við grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar, í stýrðri kennslu og 

fimiþjálfun. Til að gæta að samræmi matsmanna og meðferðartryggð mættu tveir 

rannsakendur í 12 skipti af 30 þar sem annar sá um kennsluna en hinn mældi 

meðferðartryggð. 

 Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Útbúið var sérstakt eyðublað fyrir 

grunnskeiðsmælingar þar sem fram komu allir stafir stafrófsins í lágstöfum, alls 32 áreiti. 

Áreitin voru birt á spjaldtölvu með því að nota sérkennsluforritið Bitsboard (Grasshopper 

Apps, 2017). Birt var eitt áreiti í einu og þátttakandi beðinn um að segja hljóð þess bókstaf 

sem birtist. Ef þátttakandi gaf rétt hljóð bókstafsins var merkt við rétta svörun, einnig ef hann 

leiðrétti sig. Annars var merkt við ranga eða enga svörun. 

 Stýrð kennsla Engelmanns. Farið var eftir handriti stýrðrar kennslu úr bókinni Teach 
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your child to read in 100 easy lessons eftir Engelmann, Haddox og Bruner (1986). Stuðst var 

við íslenska útgáfu af handritinu sem var staðfærð af Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur og Finnu 

Pálmadóttur (2014).  

 Fimiþjálfun. Notaðir voru sérstakir hljóðalistar til að meta færni þátttakanda í byrjun 

og lok hverrar kennslustundar. Listarnir voru útbúnir með hliðsjón af markáreiti hverju sinni 

og hver mæling tók tvær mínútur. Hljóðalistinn samanstóð af 45 áreitum eða hljóðum. Eina 

óþekkta áreitið á listanum var markáreitið sem kom 12 sinnum fram. Það var látið birtast 

tilviljunarkennt innan um önnur þekkt áreiti á listanum sem voru átta talsins og kom hvert 

fjórum til fimm sinnum  tilviljunarkennd fyrir á listanum. Þetta var endurtekið fyrir hvert 

markáreiti og enginn hljóðalisti var því eins. Þegar þátttakandi hafði náð 100% árangri á 

markáreiti sem var til kennslu var nýr hljóðalisti kynntur. Þegar nýr listi var gerður var síðasta 

markáreiti notað sem þekkt áreiti.  

 Rannsakendur skráðu rétt og röng svör á meðan fimiþjálfun stóð yfir. Leiðrétt svör 

voru skráð sem röng svörun. Svörin voru svo færð yfir í dagbók rannsakenda sem var útbúin 

til þess að fylgjast með frammistöðu þátttakandans.  

 

Rannsóknarsnið  

A-B rannsóknarsnið var notað til að meta áhrif á færni þátttakanda í stýrðri kennslu og 

fimiþjálfun. A-hluti rannsóknarinnar fólst í grunnskeiðsmælingum þar sem metin var færni 

við að hljóða lágstafi í upphafi rannsóknar. B-hlutinn var þá inngripið sjálft sem fólst í stýrðri 

kennslu og fimiþjálfun. Að því loknu fóru fram eftirfylgdarmælingar. 

 Frumbreytur rannsóknarinnar voru stýrð kennsla Engelmanns og fimiþjálfun. Í stýrðri 

kennslu var  handriti fylgt að mestu. Þar sem þátttakandi hafði ekki næga færni til þess að 

hljóða alla stafi var ákveðið að byrja á byrjun handritsins. Kennsla hófst á þeim bókstöfum 

sem þátttakandi hafði góða færni á eða um 83% og þar næst var unnið með þá stafi þar sem 

þátttakandi hafði aðeins minni færni á eða um 67% færni. Þar sem þátttakandi er haldinn 

einbeitingarskorti og þarf almennt mikla hvatningu til að hafa úthald í kennslu þótti meira 

hvetjandi að vinna fyrst með stafi sem þátttakandi þegar hafði meiri færni í heldur en að byrja 

þar sem færnin var nánast engin. Rannsakendur þurftu þess vegna að hagræða handriti 

allmikið fyrir kennslu svo þeir bókstafi sem þátttakandi hafði 83% færni á kæmu fyrst fyrir í 

kennslustund. Með því að láta hvert hljóð sem unnið var með koma fram í fimiþjálfun var 

hægt að nota þjálfunina bæði til þess að auka færni við hljóðun hvers stafs og mæla árangur 

kennslunnar. 

 Fylgibreyta var frammistaða í fimiþjálfun sem lögð var fyrir við upphaf og lok 
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kennslustundar. Þá átti þátttakandi að hljóða bæði lærða stafi og einn nýjan innan ákveðinna 

tímamarka.  

Sístyrkingu markhegðunar var beitt. Stundum var eingöngu hrósað fyrir rétta svörun 

en þegar verkefnin þóttu mjög krefjandi var hrósið parað við áþreifanlegan styrki. Ætilegur 

styrkir varð þá helst fyrir valinu, svo sem epli, vínber, sleikjó og súkkulaðikurl en stundum 

var kitlað eða umbunað með leiktíma í spjaldtölvu. Val á styrki var breytilegt milli 

kennslustunda þar sem misjafnt var eftir dagsformi hversu mikla hvatningu þátttakandi þurfi. 

Hann fékk yfirleitt að velja í upphafi kennslustundar hverskonar styrki hann vildi vinna fyrir í 

það skiptið.  

 Ætilegur styrkir var oft settur í krukku jafnóðum til að lágmarka truflun við kennsluna 

og svo fékk þátttakandi krukkuna við lok verkefnisins.   

 

Framkvæmd 

 Kennslutímabil. Rannsóknin fór fram í mars, apríl og maí 2017. Tveir rannsakendur 

tóku að sér að annast kennsluna. Ekki þurfti að verja miklum tíma í að leyfa þátttakenda að 

kynnast rannsakendum þar sem hann þekkti annan þeirra vel eftir að hafa verið í 

atferlisþjálfun áður en þessi rannsókn hófst. Rannsakandinn sem ekki þekkti þátttakandann 

fyrir fór í þrjár heimsóknir áður en eiginleg kennsla hófst. Grunnskeiðsmælingar stóðu yfir frá 

7.-21. febrúar. Drjúgur tími fór í að útbúa kennslugögn og undirbúning fyrir kennslu þar sem 

töluvert þurfti að laga handrit að þátttakanda. Kennsla hófst 22. mars og lauk 5. maí og fór 

fram alla virka daga og stóð yfir í allt frá 40 mínútum og uppí tvær klukkustundir í senn. 

Dagsform þátttakanda hafði áhrif á lengd kennslustunda ásamt því að kennslustundirnar urðu 

viðfangsmeiri eftir því sem leið á kennsluna. Rannsakendur skiptu á milli sín dögum þannig 

að rannsakandi A mætti þrisvar í viku en rannsakandi B mætti tvisvar í viku. Hlé var gert á 

kennslu meðan páskafrí stóð yfir dagana 14.-17. apríl. Einnig féllu niður þrjár kennslustundir 

á tímabilinu vegna veikinda þátttakanda.  

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Áður en kennsla hófst fóru fram 

grunnskeiðsmælingar til að meta færni þátttakanda við að hljóða lágstafi við upphaf 

rannsóknar. Grunnskeiðsmælingar gáfu einnig mikilvægar upplýsingar um hvar átti að bera 

niður í handriti stýrðrar kennslu. Gerðar voru sex mælingar þar sem allir stafir stafrófsins, alls 

32, voru birtir af handahófi í hverri mælingu til að fyrirbyggja að þátttakandinn legði hljóðin á 

minnið eftir ákveðinni röð. Áreitin voru birt á spjaldtölvu í gegnum sérkennsluforritið 

Bitsboard (Grasshopper Apps, 2017). Greinireitið var alltaf hið sama: „Hvaða hljóð segir 

þessi stafur?“ Ef þátttakandi svaraði með nafni bókstafsins var honum veitt tækifæri á að 
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leiðrétta sig með því að segja: „Já, hann heitir x en hvaða hljóð segir hann?“  Í hverri mælingu 

voru svörin skráð niður á sérstakt skráningarblað (sjá viðauka B). Ef þátttakandi gaf fyrst 

rangt svar en leiðrétti sig áður en næsta greinireiti var birt var það skráð sem rétt svar. Ef 

þátttakandi svaraði ekki var það skráð sem rangt svar. Þátttakandi þurfti að svara hverju áreiti 

rétt í öll sex skiptin svo það mætti telja að hún hefði færni í að hljóða stafinn. 

Eftirfylgdarmælingar fóru fram á sama hátt og verður það ekki útskýrt nánar.  

Stýrð kennsla Engelmanns. Að loknum grunnskeiðsmælingum hófst stýrð kennsla 

þar sem farið var eftir áðurnefndu handriti. Þar sem hún hafði einungis fulla færni við að 

hljóða sex stafi: í, k, ó og s, ú og ö, var ákveðið að byrja á fyrstu kennslustundinni í handritinu 

en raða hljóðunum upp eftir hentugleika. Byrjað var að vinna með þau hljóð sem hún svaraði í 

fimm skipti rétt af sex í grunnskeiðsmælingum og svo fjögur skipti rétt af sex. Ekki gafst tími 

fyrir fleiri hljóð. Greinireitin sem notuð voru í kennslustundum voru búin til af rannsakendum 

samkvæmt handriti, þau voru höfð í 150 punkta stærð í leturgerðinni Arial.  

Fimiþjálfun. Samhliða stýrðri kennslu fór fram fimiþjálfun, bæði við upphaf og lok 

kennslustundar, þar sem þátttakandinn átti að hljóða stafi á þar til gerðum lista (sjá nánar hér 

að ofan) í tvær mínútur í senn. Listarnir voru samansettir af lærðum stöfum ásamt  einum 

nýjum staf sem viðkomandi kennslustund beindist að. Stafirnir birtust í handahófskenndri röð 

og sami listi aldrei notaður oftar en einu sinni. Frammistaða á fimiþjálfun réði því hvort 

haldið var áfram yfir í næstu kennslustund. Rannsakandi skráði ranga svörun samtímis á 

skráningarblað (sjá viðauka C) án þess að þátttakandi sæi til. Umbunað var fyrir hverja línu á 

blaðinu, óháð rangri eða réttri svörun, til að auka einbeitingu við æfinguna. Markmiðið með 

fimiþjálfuninni var fyrst og fremst að fá mælikvarða á frammistöðu og stuðla að aukinni færni 

á því sem kennt var upp úr handriti stýrðrar kennslu. Þátttakandi var ekki látinn færa 

niðurstöður sjálfur í hröðunarkort þar sem það þótti of flókið. 

Viðmið. Gerðar voru kröfur um 100% rétta svörun á markáreitum en 90% rétta svörun 

á lærðum áreitum í hverri fimiþjálfun fyrir sig. Reiknað var út frá fjölda stafa sem hún náði að 

hljóða sig í gegnum á tveimur mínútum. Þar sem dagsform þátttakanda var gífurlega misjafnt 

á milli kennslustunda var ákveðið að miða tímaramma við hljóðun á bókstöfum þannig að 

engar kröfur voru gerðar um að klára þyrfti ákveðinn fjölda af stöfum. 

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð. Rannsakendur mættu tveir saman í níu 

af 27 kennslustundum til þess að athuga meðferðartryggð og samræmi mælinga ásamt því að 

mæta saman í tveimur af sex grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Annar rannsakandinn sá 

um kennslu og skráningu á meðan hinn fylgdist með og skráði einnig hjá sér. Skráningarnar 

voru síðan bornar saman. Samræmi milli matsmanna má sjá í töflu 1 en hann var mældur í 
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grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og í eftirfylgdarmælingum, alltaf í að minnsta kosti 33% 

tilfella.   

 

Tafla 1. 

Samræmi matsmanna í skráningu á hljóðun bókstafa.  

Mæling            Spönn Samræmi 

Grunnskeið 96,88%-96,88% 96,88% 

Fimiþjálfun 85,71%-100% 96,74% 

Eftirfylgd 96,88%-100% 98,44% 

Heildaráreiðanleiki               96,92% 

 

Meðferðartryggð var metin með því að einn rannsakanda fylgdist með kennslu hjá öðrum og 

skráði hjá sér, á þar til gert skráningarblað, hvort hann bæri sig rétt að (sjá viðauka E). Fylgst 

var með þremur atriðum;  hvort rannsakandi gæfi þátttakanda rétt fyrirmæli samkvæmt 

handriti, hvort rannsakandi leiðrétti þátttakanda strax við ranga svörun samkvæmt handriti og 

hvort rannsakandi hrósaði þátttakanda strax við rétta svörun. Heildarmeðferðartryggð í stýrðri 

kennslu var 99,25% og spönn frá 98% til 100%. 
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Niðurstöður 

Færni í hljóðun stafanna  „a“ og „á“ var mjög lág í grunnskeiðsmælingum, um 17% 

fyrir „a“ og 33% fyrir „á“, því var bætt við handritaðri útgáfu af stöfunum „a“ og „á“, til að 

mæla raunþekkingu þátttakanda. Þær mælingar sýndu lakari færni, 0% fyrir „a“ og um 17% 

fyrir „á“, prentstafir voru því notaðir í kennslunni sem fylgdi á eftir.  

Tafla 2 sýnir tíðni réttra svara á hljóðun stafa við grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingar. Samanburðurinn kemur enn betur fram á mynd 1. Fram kemur hversu 

mörgum hljóðum var svarað rétt í sex skipti af sex, fimm skipti af sex og þannig koll af kolli. 

Viðmiðin eiga eingöngu við um lágstafi þar sem ekki voru kenndir hástafir í stýrðri kennslu 

og fimiþjálfun.  

 

Tafla 2. 

Tíðni réttra svara í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum á hljóðun bókstafa 

        Grunnskeiðsmælingar       Eftirfylgdarmælingar 

Fjöldi 6/6 rétt 6 13 

Fjöldi 5/6 rétt 3 4 

Fjöldi 4/6 rétt 3 0 

Fjöldi 3/6 rétt 5 2 

Fjöldi 2/6 rétt 5 2 

Fjöldi 1/6 rétt 6 6 

Fjöldi 0/6 rétt 4 5 

Stafir alls 32 32 

Hlutfall 6/6 rétt 18,75 40,63 

 

Í grunnskeiðsmælingum kom fram 100% rétt svörun á hljóðun sex stafa; í, k, ó, s, ú og ö,  sem 

er 18,75% af heildarfjölda stafa í stafrófi. Í eftirfylgdarmælingum kom fram 100% rétt svörun 

á hljóðun 13 stafa sem er 40,63% af heildarfjölda stafa. Færni þátttakanda við hljóðun lágstafa 

jókst þá í heildina um 117%. Færni þátttakanda á hljóðun stafanna; í, k, ó, s, ú, og ö hélst sú 

sama í eftirfylgdarmælingum og var á grunnskeiði. Færni þátttakanda við hljóðun lágstafanna 

p, r og o jókst úr fimm af sex réttum yfir í 100% svörun. Færni við hljóðun lágstafanna t og f 

jókst úr fjórum af sex réttum yfir í 100% svörun. Færni við hljóðun æ jókst úr þremur af sex 

réttum yfir í 100% svörun. Færni við hljóðun á og b jókst úr tveimur af sex réttum yfir í 50% 

svörun og færni við hljóðun á m jókst úr tveimur af sex réttum yfir í fimm af sex réttum. 
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Færni við hljóðun a jókst úr einu af sex réttum yfir í 100% svörun. 

 

 

Mynd 1. Árangur í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

 

Þátttakandinn hafði áður lært heitin á stöfunum og því var erfitt að ná áreitastjórn á 

hljóðun, hann virtist bregðast oft við á svipaðan máta við greinireitin „hvað heitir?“ og „hvaða 

hljóð?“.  Þátttakanda var því gefið tækifæri á að leiðrétta sig.  

Stafurinn s var kenndur í fyrstu kennslustund þrátt fyrir að þátttakandi hafi sýnt 100% 

færni í grunnskeiðsmælingum því þátttakandi sagði alltaf ,,stafurinn ess’’ í 

grunnskeiðsmælingum. Þar sem þátttakanda tókst alltaf að leiðrétta sig þegar áréttað var að 

það ætti að segja hljóð stafsins var það skráð sem rétt svörun. Eftir fyrstu kennslustundirnar 

kom í ljós að breyta þurfti handritinu til að laga það að nemandanum. Erfiðleikar með 

framburð og lítill skilningur á fyrirmælum gerði þátttakanda erfitt fyrir. Fyrirmæli þurfti að 

einfalda töluvert, einnig þurfti að taka úr tvennskonar verkefni. Annarsvegar verkefni sem 

fólu í sér rím og hinsvegar verkefni þar sem þátttakandi átti að endurtaka orð hægt eða hratt. 

Í upphafi kennslu var fimiþjálfun höfð í 30 sekúndur en þátttakandi gat einungis 

hljóðað örfáa bókstafi á þeim tíma og jafnvel ekkert markáreiti, 2 mínútur þóttu hæfilegur tími 

fyrir þátttakanda. Í fyrstu mælingum fékk þátttakandi ekki að undirbúa sig fyrir mælingu (A1) 

en fljótlega fékk hann að æfa sig einu sinni á viðkomandi hljóðalista, áður en mæling hófst 

(A2). Þá var umbunað fyrir rétta svörun til að ýta undir yfirfærslu því þrátt fyrir góða 

frammistöðu í kennslustundinni hljóðaði hún einstaka sinnum ekki stafina í fimiþjálfuninni 

heldur sagði heiti þeirra. Eins og sjá má á mynd 2 minnkaði villufjöldi töluvert við þessa 
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breytingu en jókst síðan aftur þegar unnið var með bókstafinn i (fimiþjálfun nr. 24-39) en 

líklegt er að það sé vegna aðgreiningarvanda. 

 

Mynd 2. Fjöldi villna í fimiþjálfun 

 

Alls voru sex markáreiti; r, s, o, p, i og t. Hver fimiþjálfunaræfing varði í tvær mínútur 

og þurfti þátttakandi að ná fram 100% villulausri svörun á markáreiti og 90% á aukaáreitum 

til að færast upp um þrep.  

 

 

Mynd 3. Hlutfall réttra svara í hljóðun bókstafsins r. 
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Mynd 4. Hlutfall réttra svara í hljóðun bókstafsins s. 

 

 

Mynd 5. Hlutfall réttra svara í hljóðun bókstafsins o.  
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Mynd 6. Hlutfall réttra svara í hljóðun bókstafsins p. 

 

 

Mynd 7. Hlutfall réttra svara í hljóðun bókstafsins t. 

 

Á myndum 3 til 7 má sjá hlutfall réttra svara í hljóðun bókstafanna sem unnið var með 

í stýrðri kennslu í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum. Eins og sjá 

má náðist 100% færni á r, s, o, p og t í eftirfylgdarmælingum. Eins og sést þurfti misjafnlega 

margar tilraunir til þess að ná fullri færni á markáreiti í fimiþjálfun.  Þegar unnið var með 

bókstafina p og r var haldið áfram með fimiþjálfun þó svo að fullri færni hafi verið náð þar 

sem kennslu á þeim bókstöfum var ekki lokið samkvæmt handriti stýrðrar kennslu. 

Aðgreiningarvandi. Upp kom aðgreiningarvandi við kennslu á bókstafnum i. 
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Þátttakandi sýndi viðunandi færni við hljóðun á bókstafnum í við grunnskeiðsmælingar 

þannig að hann var ekki þjálfaður sérstaklega í stýrðri kennslu en notaður ásamt öðrum 

þekktum áreitum í fimiþjálfun. Þegar i var tekið fyrir í stýrði kennslu og fimiþjálfun fór 

þátttakandi að víxla i og í og jafnframt bera fram einhvers konar blöndum af báðum hljóðum. 

Fram að þessu hafði þetta vandamál aldrei komið fram við birtingu í í fimiþjálfun.  

 Aðgreiningarkennsla hófst þá með áreitunum i og í úr stýrðu kennslunni (sjá viðauka 

D). Þá var byrjað á því að fá stöðuga svörun þrisvar sinnum í röð án stýringar fyrir hvort 

áreitið um sig og voru þau ekki birt samtímis. Þegar viðunandi árangur náðist úr þessari 

þjálfun var farið í að birta áreitin samtímis. Viðmiðin voru þau sömu; stöðug svörun án 

stýringar. Þriðja og síðasta skrefið var eitt áreiti í einu en tilviljun réði birtingarröð áreitanna. 

Þar voru viðmiðin einnig stöðug svörun án stýringar. Það dugði hins vegar ekki þar sem engar 

framfarir urðu í fimiþjálfun í kjölfarið. Þá var gripið til þess ráðs að reyna stærðaraðgreiningu 

með því að stækka i á fimiþjálfunarblaðinu í 48 punkta letur á meðan öll önnur áreiti á 

blaðinu, þar á meðal talið í, héldu sinni upprunalegu stærð sem var 36 punkta letur. Engar 

framfarir urðu við þetta inngrip. Tveimur dögum síðar var ákveðið að nýta 

fimiþjálfunarblaðið sem stóð til að nota þann dag og lita i og í ólíkum litum. Þátttakandi tók 

virkan þátt í því að lita stafina og rannsakandi aðstoðaði við það. Á meðan þátttakandinn litaði 

bókstafina átti hann einnig að hljóða þá. Í næstu kennslustund var slíkt hið sama gert nema 

með öðrum litum. Eftir þá kennslustund var önnur fimiþjálfun lögð fyrir, með engum litum, 

þar sem þátttakandi sýndi viðunandi frammistöðu. Það þótti bera vott um að inngripið hefðu 

skilað árangri og vandinn yfirstaðinn. Alls tók það þátttakanda 16 kennslustundir að ná 

þessari aðgreiningu en kennsla á öðrum bókstöfum tók fjórar til átta kennslustundir.   
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Mynd 8. Árangur í fimiþjálfun fyrir i. 

 

Mynd 8 sýnir misjafnan árangur inngripa A1 og A2. Inngrip A1 var 

stærðaraðgreining, í þriðju fimiþjálfun eftir inngripið jókst árangur upp að 70% en féll svo 

niður í 10% árangur í næstu mælingu. Inngrip A2 var litaaðgreining, í annarri mælingu féll 

árangur niður í 60% eftir að hafa byrjað í 80%, en í þriðju mælingu náðist 100% árangur í 

fyrsta skipti með i síðan fimiþjálfun á þeim bókstaf hófst. 
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Umræða 

 Markmiðið með þessari rannsókn var að athuga áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar 

á grunnfærni sjö ára stúlku með miðlungs þroskahömlun við að hljóða stafi. Hún er einnig 

með dæmigerða einhverfu, athyglisbrest og illvíga flogaveiki. Niðurstöður 

eftirfylgdarmælinga sýna að grunnfærni við að hljóða lágstafi jókst frá 

grunnskeiðsmælingum. 

 Lagt var upp með að hafa 30 kennslustundir en þær urðu að lokum 27 þar sem 

kennslustundir féllu niður vegna veikinda hjá þátttakanda. Alls voru fimm nýir stafir teknir 

inn í stýrða kennslu og fimiþjálfun: o, p, i, t og r. Við eftirfylgdarmælingar sýndi þátttakandi 

viðunandi færni við hljóðun á öllum þessum stöfum utan i en þá náði hún að svara rétt í fimm 

skipti af sex. Áður en rannsókn hófst sýndi hún viðunandi færni við hljóðun á sex stöfum: í, k, 

ó og s, ú og ö. Áhugavert er að við eftirfylgdarmælingar bætti hún við sig viðunandi færni við 

hljóðun á þremur stöfum: a, f og æ, sem ekki höfðu verið þjálfaðir sérstaklega. Vert er að geta 

þess að þátttakandi hafði áður hlotið kennslu í bæði hljóðum og heitum bókstafa. Þegar 

rannsókn hófst virtist það rugla hana í ríminu að verið væri að biðja um hljóðun stafanna þar 

sem hún hafði þá nýlega lært heiti þeirra. Sökum þessa var ákveðið að hafa sex umferðir í 

grunnskeiðsmælingum í stað fjögurra eins og oft er venjan. Svo virðist sem þessi mikla 

áhersla á hljóðun stafa með leiðsögn handritsins hafi stuðlað að yfirfærslu á hljóðun umfram 

heiti stafa, ekki síst þar sem hún bjó yfir byrjendaþekkingu í hljóðun. Enda var frammistaða 

almennt betri í eftirfylgdarmælingum, fjöldi stafa sem hún gat hljóðað í tvö til fjögur skipti af 

sex í grunnskeiðsmælingum minnkaði samhliða aukningu á stöfum sem hún gat hljóðað í 

fimm skipti af sex eða rétt í öll sex skiptin. Fjöldi stafa sem hún gat alls ekki hljóðað eða bara 

í einni umferð af sex stóð hins vegar nánast í stað. Þetta rennir stoðum undir að stýrða 

kennslan og fimiþjálfunin hafi ýtt undir yfirfærslu á þau hljóð þar sem byrjendaþekking var 

þegar til staðar. Mögulega hefði verið hægt að komast yfir fleiri stafi á þeim stutta tíma sem 

var til ráðstöfunnar ef ekki hefði komið upp aðgreiningarvandi við þjálfun á i en hann var 

hljóðaður sem í og fóru átta kennslustundir í að æfa aðgreiningu sem skilaði árangri að lokum. 

Það sem gæti hafa ýtt undir þennan aðgreiningarvanda hjá þátttakanda var ósamræmi á milli 

rannsakanda, það er þeir voru ekki alltaf sammála um hvenær þátttakandi sagði i og í. Því 

gæti verið að þeir hafi styrkt ólíka hegðun.  

 Fyrstu skiptin fóru að mestu í að prófa handritið ásamt því að kenna þátttakanda inn á 

greinireitin. Fljótlega kom í ljós að aðlaga þurfti handritið að þátttakanda þar sem ákveðin 

atriði þóttu of flókin og tefja fyrir kennslunni. Vissar efasemdir vöknuðu um að handritið 

hentaði ekki þessum einstaklingi, ekki síst þar sem því vindur hratt áfram. Þó verið sé að 
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vinna með hljóðun einstakra stafa er fljótlega farið að bæta inn hljóðun orða sem var mikil 

áskorun fyrir þátttakandann. Eftir því sem á leið kom þó í ljós að uppsetning á áreitum og 

framsetning á efninu átti vel við þátttakandann. Örvarnar undir stöfunum nýttust mjög vel sem 

greinireiti fyrir hljóðun og þátttakandi var sjálfur farinn að rekja fingurinn eftir örinni til að 

hljóða. Þátttakandi var farinn að sýna byrjendafærni við að hljóða tvo til þrjá stafi saman sem 

hluta af kennslu eftir handritinu. Ef haldið hefði verið áfram með kennsluna hefði fljótlega 

verið hægt að fara að vinna með það sérstaklega. Einnig kom sér vel fyrir þátttakandann að 

öðlast strax færni við að umrita stafina í prentað mál með því að færa þá inn í spjaldtölvu.  

Þátttakandi þurfti talsverða kennslu til að læra inn á fimiþjálfunina og gat ekki nýtt sér 

þann innri hvata að geta fylgst með framförum á hröðunarkorti sökum skerðingar sinnar. 

Kennslustundir drógust á langinn og reyndu talsvert á úthald þátttakanda, ekki síst þar sem 

hann á við athyglisbrest að stríða. Svefnóregla samhliða flogum hafði líka mikil áhrif á 

dagsformið þannig að hann var misjafnlega vel upplagður. Frammistaða í fimiþjálfun var oft 

lakari við lok kennslustundar heldur en við upphaf þrátt fyrir að þá hafi verið búið að æfa 

markáreitið betur. Þátttakandi þurfti mikla hvatningu til að halda sér við efnið í 

fimiþjálfuninni og átti erfitt með að halda uppi hraðri og nákvæmri svörun. Það batnaði þó 

mikið eftir að hann fékk að æfa sig á listanum með stýringu áður en farið var að prófa. Eins 

hafði það áhrif að hrósa fyrir að vera duglegur að svara við hvert áreiti. Viss ókostur fylgir því 

að geta ekki leiðrétt í fimiþjálfun eins og með stafinn i sem hann sagði alltaf rétt í stýrðu 

kennslunni en yfirfærði ekki í fimiþjálfunina. Þegar ekki er leiðrétt fyrir slíka villusvörun er 

mögulega verið að styrkja hana enn frekar í sessi. Þrátt fyrir að fimiþjálfun hafi stundum 

gengið seinlega nýttist hún mjög vel til að yfirfæra og æfa betur hljóðin sem unnið var með í 

stýrðu kennslunni. Þessi æfing er kannski ekki síst mikilvæg fyrir einstaklinga sem þurfa 

langan tíma til að læra.  

Heilt á litið benda niðurstöður til þess að stýrð kennsla og fimiþjálfun hafi borið 

árangur við að bæta grunnfærni í hljóðun lágstafa. Áhugavert hefði verið að halda áfram með 

verkefnið þar sem þátttakandi var farinn að kunna vel inn á aðferðina í lokin og komnar 

forsendur fyrir því að hefja kennslu í hljóðun tveggja til þriggja stafa orða. Engu að síður er 

stýrð kennsla Engelmanns hönnuð fyrir börn án þroskahamlana og setti það mikinn svip á 

kennsluna. Ef til vill hefði verið hentugra að hafa einfaldari leiðbeiningar, fleiri 

endurtekningar, hægari framvindu og færri verkefni í hverri kennslustund en er í stýrðri 

kennslu Engelmanns. Jafnvel hefði verið betra að fylgja ekki fyrirfram gerðu handriti jafn 

ítarlega og var heldur láta getu og árangur þátttakanda stjórna uppbyggingu og framvindu 

kennslunar. Einnig hefði ef til vill verið hentugra að útfæra fimiþjálfun á annan hátt en 
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hefðbundið er og nota sekt (e. response cost), til dæmis með því að láta þátttakanda byrja 

uppá nýtt þegar hann sýnir ranga svörun.   

 Þó svo að þátttakandi hafi aukið grunnfærni í lestri telja rannsakendur að mögulega 

hafi þátttakandi geta náð meiri og hraðari árangri ef ekki hefði verið fylgt handriti jafn ítarlega 

og var. Full ástæða er því til að rannsaka enn frekar áhrif stýrðrar kennslu samkvæmt handriti 

og fimiþjálfunar á lestrarkunnáttu barna með miðlungs þroskahömlun og dæmigerða 

einhverfu þar sem lítið hefur verið um slíkar rannsóknir á Íslandi.  
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Viðauki A. Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/aður samþykki hér með að _________________________ taki þátt í rannsókn 

Steinunnar Júlíu Rögnvaldsdóttur, Erlu Hrannar Unnsteinsdóttur og Laufeyjar Erlu 

Jónsdóttur, B.S. nema í sálfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi þeirra sem og 

ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, dósent í sálfræði við 

Háskóla Íslands. 

Rannsóknin felst í því að unnið verður að lestri með aðferðum stýrðrar kennslu 

Engelmanns og fimiþjálfunar en fyrirlögn rannsóknarinnar hefst í febrúar 2017 og mun standa 

yfir í sex vikur. Ég heimila skráningu og söfnun á gögnum um frammistöðu 

________________ í lestri og skilst að ________________ á að taka þátt 5 daga vikunnar og 

vinna með Steinunni Júlíu, Erlu Hrönn eða Laufeyju Erlu í um það bil klukkustund á dag. 

Ég gef leyfi á því að persónugögnum verði safnað um ________________ til þess að 

sníða rannsóknina að hennar þörfum. Gögnin sem notuð verða í verkefninu verða hvorki 

persónugreinanleg né rekjanleg en ég samþykki að gögn sem safnast varðandi frammistöðu 

barnsins komi fram í B.S. lokaverkefni við Háskóla Íslands, í grein til birtingar í fagtímariti 

og á ráðstefnum fagmanna, ef til kemur. Aðeins þeir sem koma að rannsókninni munu hafa 

aðgang að gögnunum og þau munu ekki vera notuð í öðrum tilgangi en hér stendur nema með 

mínu samþykki. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og skráningu þeirra í 

samræmi við lög nr.77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Frumgögnum, 

ljósritum og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

Ég get haft samband við Steinunni Júlíu (sjr6@hi.is), Erlu Hrönn (ehu1@hi.is), 

Laufeyju Erlu (lj@hi.is) eða leiðbeinanda þeirra Zuilmu Gabríelu (zuilma@hi.is) hvenær sem 

er ef mig vantar frekari upplýsingar um rannsóknina eða þátttöku okkar í henni. 

Ég staðfesti hér með að mér hefur verið kynntur réttur minn til þess að hætta þátttöku í 

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

dóttur mína eða mig.  

 

_________________________________   

Staður og dagsetning 

 

_________________________________  _________________________________ 

Nafn      Kennitala 
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Viðauki B. Skráningablað fyrir grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar 

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarsmælingar á lágstöfum nr. ______ 
 

  Stafur Rétt Rangt Leiðrétt Engin svörun 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

Alls       

Dagsetning / Tími :   

 

____________ /_______ 

 

Þjálfi : 

 

____________________________________

  

Athugasemdir : 

______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
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Viðauki C. Hljóðalisti 
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Viðauki D. Áreiti fyrir stýrða kennslu 
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Viðauki E. Skráningablað fyrir meðferðatryggð 

 

Meðferðartryggð 

 
 

Þjálfari : __________________   Dagsetning : _____________ 

 

Matsmaður : _______________   Tími : __________________ 

 

 

Númer 

verkefnis 

Réttar 

leiðbeiningar 

Leiðrétt strax Hrósað Heildarfjöldi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Heildarhlutfall     

 


