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Ágrip  

Þetta verkefni er unnið sem lokaverkefni til B.Ed- gráðu í grunnskólakennslu við 

kennaradeild við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þessi ritgerð er í senn heimildaritgerð 

um lestur og rannsókn á framkvæmd á aðferð sem líkist PALS. Einnig gerir höfundur grein 

fyrir framkvæmd rannsóknar og hvers vegna breytt var um kennsluhætti. Það er engin ein 

rétt kennsluaðferð til að kenna lestur en að notast við fjölbreyttar leiðir til að bæta 

lestrarkennslu eru líklegri til að ná árangri. Fyrst er fjallað almennt um læsi og þær kenningar 

sem skipta máli í tengslum við lestur. Þá er vikið að umfjöllun um rannsóknina og tilgang 

hennar og árangur, sem var undraverður. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja samræmið á 

milli góðrar lestrarfærni og aukinnar ánægu á lestri. Huga þarf vel að kennsluaðferðum og 

skipulagningu lestrarkennslu ungra barna.  
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Formáli 

Ég hef lengi haft mikinn áhuga á lestri og þeim þáttum sem hafa áhrif á lestrarfærni ungra 

barna. Lestur er grunnur að öllu námi og því mikilvægt fyrir verðandi kennara að gera sér 

grein fyrir mikilvægi lestrarfærni almennt. Sú þekking sem ég hef tileinkað mér við skrif 

ritgerðarinnar er góður undirbúningur fyrir kennslu yngstu barna í grunnskóla. Ég vil þakka 

leiðsögukennara mínum, Sigurði Konráðssyni prófessor á Menntavísindasviði við Háskóla 

Íslands. Honum vil ég þakka fyrir góða leiðsögn og ábendingar í tengslum við lokaverkefnið.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, október 2017 

 

Páley Sonja Wüum Ragnarsdóttir_________________________________  
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Inngangur  

Enginn veit fyrir víst hvernig fólk lærir að lesa, hvað það er sem gerist í heilanum þegar 

mönnum verður ljóst að bókstöfum fylgir hljóð og þau megi tengja saman í merkingarbær 

orð. Góður lesskilningur er forsenda þess að njóta lesturs. Til að ná árangri í að verða 

þjálfaður lesari þarf að samhæfa fjölda hæfnis- og færniþætti þar sem hver og einn þáttur 

fær þjálfun (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 185-198.  

Mikil áhersla er af hendi hins opinbera af efla kennslu í lestri og læsi. Sérstöku átaki 

Menntamálastofnunar var hleypt úr vör árið 2016 þar sem áhersla var lögð á skimun og 

aukna færni í lestri (Menntamálastofnun, 2016). Þessar áherslur hafa það meðal annars í för 

með sér kröfur til kennara að breyta kennsluháttum. Slíkt ferli er vandasamt og þarf að hafa 

í huga að mistök geta orðið eða verulegar breytingar til góða (Keaton o.fl., 2007, bls. 229-

232). 

Eftirfarandi er ritgerð til B.Ed gráðu í grunnskólakennslu við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er fjallað um rannsókn höfundar sem byggir á tilraun með 

lestrarkennslu í eigin bekk með aðferð sem líkist PALS (e. Peer assistand learning strategies, 

eða Pör Að Læra Saman). Aðferðin byggir á gagnvirkum lestri og felst í samlestri eða 

paralæsi. Aðlaga þurfti þessa aðferð að börnunum sem voru aðeins tíu talsins og mjög 

misjafnlega vel á vegi stödd. Rannsóknin var unnin með megindlegri aðferðafræði og sett 

fram sem lýsandi tölfræði með tíu börnum sem stóð frá janúar til maí og fólst í annarskonar 

lestrarþjálfun en verið hefur í þessum nemendahóp. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp 

með hljómar svo: „Hvernig má hafa áhrif á lestur með sérstakri lestrarþjálfun í 10 nemenda 

hópi í 2. bekk“? 

Mín tilgáta var sú að hún muni bera árangur þó að nemendafjöldinn sé svo lítill. 

Lestur er félagslegt fyrirbæri sem þróast á löngum tíma frá unga aldri og stendur ævilangt. 

Fyrsta reynsla barna af ákveðnu viðfangsefni hefur oft áhrif á viðhorf þeirra síðar meir. Því er 

mikilvægt að börn skynji lestur sem áhugavert viðfangsefni og skiptir umhverfið því miklu 

máli (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 186 og 192-198). Því fer fjarri að lestur takmarkist 

einungis við aðferðina sjálfa „að lesa“ því margt býr að baki þeirri færni.  
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Þessari ritgerð er ætlað að draga fram það helsta um lestur og aðferðina PALS með 

hliðsjón af einfalda lestrarlíkaninu. Helstu kenningar fræðimanna í tengslum við læsi og 

undirstöðuþætti lesturs er umfjöllunarefni fyrri hluta ritgerðar en í þeim síðari er gerð grein 

fyrir framkvæmd á rannsóknar og niðurstöðum. 
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Lestur og læsi 

Í  hugum margra er hugtakið læsi (e. literacy) tengt við lestur (e. reading) sem er aðeins einn 

angi af læsi. Samvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls.18) hefur læsi „löngum verið 

tengt við þá kunnáttu og færni sem á þarf  að halda til að geta fært hugsun sína í letur(ritað) 

og skilið prentaðan texta (lesið)“. En hugmyndir manna hafa breyst með tímanum og eru 

flestir fræðimenn sammála um að læsi snúist um samkomulag manna um málnotkun og 

merkingu orða í málsamfélaginu og því félagslegt í eðli sínu. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011, bls. 18) stendur að ,,læsi snúist um kerfisbundin tákn og miðlunartækni sem ber að 

undirstrika að það snýst fyrst og fremst um sköpun merkingar og sú merkingarsköpun á sér 

aldrei stað í tómarúmi,,. Góður lesskilningur er forsenda þess að njóta lesturs, hann byggir á 

hraða og sjálfvirkni við að lesa úr ritmáli. Það að geta lesið er ekki meðfæddur hæfileiki, 

lestur er ferli sem þróast frá unga aldri og fram á fullorðinsár. Það eru margir þættir 

nauðsynlegir til þess að einstaklingur geti skilið ritaðan texta. Þessir þættir eru bæði 

líffræðilegir og tilfinningalegir eins og sjón, heyrn, vitsmunaþroski, málþroski, hvatning og 

sjálfsímynd. Jafnframt hafa ýmsir umhverfis- og félagslegir þættir áhrif á lestur, eins viðhorf 

til lestrar á heimilum, lestrarfyrirmyndir, kennarar og kennsluaðferðir (Þóra Kristinsdóttir, 

2000, bls. 186). Málörvun barna í tengslum við lestur er verðugt viðfangsefni að fjalla um. Á 

löngum tíma hafa fræðimenn náð að kortleggja með  nákvæmari hætti hvernig börn ná 

tökum á lestri en lengi var litið á lestur sem einangrað ferli. Því fer fjarri að lestur takmarkist 

einungis við aðferðina sjálfa ,, að lesa” því margt býr að baki þeirri færni. Til að ná árangri í 

að verða þjálfaður lesari þarf að samhæfa fjölda hæfnis- og færniþætti þar sem hver og einn 

þáttur fær þjálfun(Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 192-193).  

Scarborough hefur líkt lestrarfærni við kaðal sem er undinn úr fjölda þráða sem eru 

ofnir saman á þeirri braut til að verða þjálfaður lesari (2002, bls. 98) líkt og er sýnt á 

neðangreindri skýringarmynd. 
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Að mati Scarborough eru þessi tvö ferli; málskilningur og orðakennsl í gagnvirkri úrvinnslu 

(Scarborough, 2002, bls. 97). Það er alveg ljóst að ritmálið á ekki eins greiðan aðgang að 

huga barnsins og talmálið. Til þess að barn geti náð tökum á lögmálum stafrófsins (e. 

alphabetic principle) verður það að skilja að tungumálið er sett saman úr hljóðeiningu (e. 

phonemes), þ.e. að hver stafur á sitt hljóð. Að ná tökum á þessu lögmáli krefst flókinnar 

hugsunar og því kannski ekki skrítið að börnum skuli stundum þykja erfitt að læra að lesa 

(Scarborough, 2002, bls. 97).  

Mikill einstaklingsmunur getur verið á þróun læsis, sumir ná góðum tökum á lestri án 

mikillar kennslu, önnur þurfa markvissari kennslu og ná þá oftast góðum tökum. Svo eru það 

þau sem eru lengi að ná tökum á hljóðum og bókstöfum þrátt fyrir markvissa og mikla 

þjálfun, bæði heima fyrir og í skóla en að þeim þarf sérstaklega að huga að því þau geta oft 

verið í áhættuhópi vegna lestrarvanda(Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 192-193).  

 

Tengsl málþroska og læsis 

Mál er meðfædd hæfni og læra börn það eftir lögmálum atferlisfræðinnar með áreiti og 

styrkingu. Máltakan hefst strax á fósturskeiði, þá nema börnin málhljóð og laga sig að 

móðurmálinu sínu sem þróast hægt á fyrsta árinu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls 9). 

Þegar barn tekur mál gengur það í gegnum ákveðin málþroskastig. Málþroski barna tengist 

öðrum þroskaþáttum eins og félags- og vitsmunaþroska. Málþroski er flókið fyrirbæri og 
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felur í sér að tileinka marga ólíka þætti sbr. formgerð málsins, merkingu og notkun. Einnig er 

það forsenda fyrir þátttöku í menningu og samfélagi, því að börn læra málið í samskiptum 

við fullorðna. Allt frá því að börnin byrja að hjala þarf að bregðast við og örva málþroskann 

(Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 40-42). Eftir því sem árin líða hjá 

börnum þá eru þau stöðugt að leika sér með tungumálið og er það einn mikilvægasti 

þátturinn í málþroska barnsins. Í máltökuferlinu þá læra börn orð, merkingu þeirra, 

framburð og beygingar sem þau búa að alla ævi. Orðaforði barna er t.d. undir því kominn 

hversu mikinn orðaforða þau komast í tæri við í sínu málumhverfi, á meðan málfræði 

sprettur fram hjá börnum hvort sem talað er mikið við þau eða lítið (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004). Þeir færniþættir sem skipta mestu máli fyrir málþroska eru 

hljóðkerfisvitund, orðaforði og málvitund (Byrnes og Wasik, 2009, bls. 39). Þegar lesið er 

fyrir börn þá þjálfar það einbeitingu, hlustun, örvar sköpunargáfu og hugmyndaflug barna. 

Þó þau séu ung að árum og skilningur þeirra takmarkaður þá venjast þau við að hlusta og 

gegnir það mikilvægu hlutverki fyrir máltöku barnsins (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug 

Jónasdóttir, 2000, bls.42-43).  

Hægt er að draga verulega úr lestrarerfiðleikum barna með markvissri málörvun og 

er talað um að lestur sé félagslegt fyrirbæri og hentar félagakennsla því vel(Heward, 2013, 

bls.75-76).  

Lev. Vygotsky 

Vygotsky (1896 -1934) var rússneskur kennari og sálfræðingur. Hann setti fram kenningu í 

upphafi 20. aldar sem heyrir undir kenningar um félagslega hugsmíðahyggju(e. social 

interactionist theories) og lagði áherslu á að samspil einstaklings, menningar og umhverfis. 

Hann taldi að tungumálið væri miðja félags- og menningarlegra þátta og mikilvægasta 

táknkerfið í hverju samfélagi sem lærðist vegna áhrifa frá samfélaginu. Hann taldi að börn 

lærðu málið til að geta tjáð sig við aðra í samfélaginu með því að talað sé við þau (Pence og 

Justice, 2012, bls. 60). Hann taldi að allt nám og þroski færi fram í félagslegum athöfnum og 

að gott félagslegt umhverfi væri forsenda góðra námsaðstæðna. Vygotsky sagði hugsun og 

tal barna þróast í sitt hvoru lagi en á vissum tímapunkti í þroskaferli þeirra nái þau ákveðinni 

færni í tungumálinu sem örvi um leið vitsmunaþroska þeirra. Á þeim tímapunkti fari þau að 

geta skipulagt eigin hugsanir með sjálflægu tali (Riley, 2006, bls. 6). Með sjálflægu tali átti 
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hann við að börn tali við sig sjálf til að koma reglu á hugsanir sínar og til að ná eigin 

markmiðum. Hann taldi meðal annars að börn skipuleggi eigin lausnaleit (e. problem 

solving) með sjálflægu tali (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 262−263) 

        Vygotsky er þekktastur fyrir kenningu sína um svæði hins mögulegs þroska (e.zone of 

proximal development ZPD) en hún gengur út á að barnið bæti við fyrri þekkingu og reynslu í 

samspili við getumeiri börn og fullorðna. Það er að segja að þroskasvæðið sé á milli þess sem 

barnið ræður við eitt og hámarks þess sem það ræður við með stuðningi hæfari einstaklinga. 

Það sem barnið getur sjálft án stuðnings, er neðan við þroskasvæðið þess (Vygotsky, 1978).   

Mikilvægt er að verkefnin liggi innan svæðis hins mögulega þroska en séu örvandi og 

aðeins fyrir ofan getu barnanna. Hinir fullorðnu eiga að mati Vygotsky að sjá börnum fyrir 

verkefnum ásamt því að leiðbeina þeim og styðja þegar þörf krefur (Vygotsky, 1978).  

Hugtakið vinnupallar (e. scaffolding) var sett fram af sálfræðingnum Bruner í 

tengslum við svæði hins mögulega þroska. Samkvæmt hugtakinu er vitsmunaþroski 

umlukinn margskonar vinnupöllum sem barnið reisir en félagslegt umhverfi barna er einmitt 

mikilvægur vinnupallur (stuðningur) sem gerir þeim kleift að þroskast og þróa með sér nýja 

hæfni (Berk og Winsler, 1995, bls. 27−30). Hoorn og félagar (2007) benda hins vegar á að 

hugmyndir Vygotsky um þroskasvæðið hafi haft mikil áhrif á kennara og margir hafi tekið 

þeim of bókstaflega og túlkað þannig að hinn fullorðni ætti að stýra gjörðum barnsins til að 

færa það ofar í þroska. Vygotsky taldi að hægt væri að örva mál barna með aðstoð þroskaðri 

einstaklinga, sem er í samræmi við niðurstöður rannsókna (Beck, McKeown og Kucan, 2013, 

bls. 3−5, 55−59). 

Linnea C. Ehri 

Ehri hefur þá kenningu að leiðin að lestri sé sjónrænn lestur það er  að þekkja orð hratt, 

örugglega og án fyrirhafnar. Að hennar mati er slíkur lestur árangursríkastur og skilvirkasta 

leiðin til að lesa því þá sé nánast um ósjálfrátt ferli að ræða. Lesendur noti hina fullkomnu 

þekkingu á tengslum bókstafa og hljóða. Lesendur nota umskráningar tækni aðallega til að 

lesa orð sem þeir hafa ekki lesið áður. Byrjendur lesi orð með því að skoða hvern einasta staf 

en með meiri reynslu lesa nemendur orð sem eru orðin stærri og búa til eins konar mynstur. 

Það er mjög mikilvægt fyrir lesendur að byggja upp orðaforða sinn með þeirra augum en það 
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krefst mikils tíma. Þegar búið er að byggja upp orðaforða með því að lesa texta er skýringin 

sú að þeir hafi umskráningar hæfileika sem gerir þeim kleift að lesa ný orð á auðveldari hátt 

(Ehri, 2002, bls. 7-28). Kenning hennar um sjónrænan orðaforða hefur hlotið mikla athygli en 

þar skiptir Ehri ferlinu í fjögur stig. 

1. Undanfari bókstafstigs (e. Pre-Alphabetic Phase) kemur fram áður en formlegt 

lestrarnám hefst hjá ungum börnum. Börnin hafa litla sem enga þekkingu á stafrófinu en 

geta engu að síður ,,lesið” nokkur orð. Þau þekkja orðin út frá sjónrænum einkennum og 

hafa lært, oftast er þetta nafn þeirra eða algeng vörumerki t.d. búða eða bankaheiti. Börn á 

þessu stigi eru í rauninni ólæs og öll geta þeirra til að lesa orð er byggð á vísbendingum sem 

eiga sér enga stoð í stafrófinu og hafa rannsóknir sýnt að það truflar þau ekki þótt einum 

staf í vörumerki sem þau þekkja sé breytt. Börnin sjá ekki mun á xepí eða Pepsí þrátt fyrir að 

þeim hafi verið bent á að um mistök gæti verið að ræða. Einnig sjá þau ekki mun ef orð er 

með tveimur samhljóðum, sem dæmi má nefna orðið fíll, en þau gætu lesið orðið “halló” 

sem “fíll”. Það sýnir að lestur orða á þessu stigi byggist eingöngu á sjónrænu minni.  

2. Bókstafastig að hluta (e. Partial-Alphabetic Phase). Börn færast yfir á þetta stig þegar 

þau læra heiti og hljóð bókstafa og fara að nýta sér þau til að lesa orð. Í byrjun ná þau aðeins 

hluta af hljóðum stafanna og gengur þeim iðulega best með fyrsta hljóð og síðar bætist 

hljóðið í enda orðsins, t.d. í orðinu rúm heyra þau fyrst  “r” hljóð og síðan bætisti “m” hljóðið 

við. Á þessu stigi eiga þau auðvelt með að rugla saman orðum sem eiga sama upphafsstaf. 

Takmörkuð geta er til umskráningu orða þar sem þau geta ekki sundurgreint öll málhljóð í 

orðum og hafa ekki öðlast fulla þekkingu á stafrófinu og þá sérstaklega ekki  á sérhljóðum. Á  

þessu stigi eiga börn því erfitt með að umskrá orð sem þau þekkja ekki. Stafsetning er komin 

frekar stutt á veg og stafir með veik hljóð og stafir í miðju orði falla gjarnan út. Einkenni 

ófullkomins bókstafastigs sjást ekki einungis hjá þeim sem eru að hefja lestrarnám heldur 

geta þau líka átt við um nemendur með lestrarerfiðleika þegar þeir eiga í erfiðleikum með að 

þróa sjónrænan orðaforða. 

3. Fullkomið bókstafastig (e. Full-Alphabetic Phase) er næsta stig þá hafa börnin náð 

fullu valdi á stafrófinu og áttað sig á tengslunum milli stafsetninga, fónema og framburðar. 

Hér byrja börn að þroska hjá sér sjónrænan orðaforða. Færni þeirra grundvallast á því að 

þau þekki samræmið á milli bókstafs og fónema. Að þau geti auðveldlega brotið framburð 
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orða upp í fónem og tengt þau við bókstafina sem þau sjá. Með mikilli æfingu og þjálfun 

fæst ávinningur og börnin fara að ná að þekkja orðhluta og orð í sjón sem er upphafið að 

þróun sjónræns orðaforða. Kosturinn við sjónrænan orðaforða er að lesturinn verður mun 

nákvæmari og dregur mikið úr líkum á að lesari ruglist á orðum sem eru lík  í útliti.  Á þessu 

stigi geta börnin umskráð orð sem þau þekkja ekki og í stafsetningu finna þau tákn fyrir öll 

fónemin. Þau eiga mun auðveldara með að muna hvernig einstök orð eru stafsett en börn á 

bókstafsstigi að hluta. 

4. Samtengt/heildrænt bókstafsstig (e. Consolidated-alphabetic Phase) einkennist af 

vaxandi sjónrænum orðaforða. Börnin  sjá orð og skilja það beint, fara að lesa af lipurð, fimi 

og sjálfvirkni. Börnin læra að þekkja og bera fram fleiri stafamunstur sem koma fyrir í ólíkum 

orðum og með því eykst lestrarfærni þeirra. Þá er átt við orðhluta og orð sem ríma, 

samstöfur, (e. syllables ) heil orð og orðasambönd. Þegar börn hafa náð þessu stigi er 

mikilvægt að þau lesi sem mest svo að þau geti byggt upp sjónrænan orðaforða og öðlist 

færni til að lesa hratt og örugglega. Því meira sem þau lesa því meiri verður sjónræni 

orðaforðinn og það verður til þess að athöfnin að lesa orð hefur ekki hamlandi áhrif á 

lesskilning sem í rauninni knýr lestrarferlið áfram (Ehri, 2002  bls. 9-18). 

Jafnvel börn sem eru ekki enn orðnir lesendur eru færir um að nota hljóðavitund til þess að 

lesa orð ef þeir búa aðeins yfir þekkingu á stafrófinu (Ehri, 2005, bls. 144). Ef barn hefur 

aðeins kunnáttu á hluta stafa og hljóða þá nær það ekki færni í hljóðrænni umskráningu og 

er lengur að byggja upp sjónrænan orðaforða (Ehri, 2002, bls. 17). Þrátt fyrir að kenning Ehri 

fjalli aðallega um markvissa lestrarkennslu og sjónrænan lestur þá rímar hún vel við PALS 

aðferð til lestrarþjálfunar. Önnur kenning um lestur er einfalda lestrarlíkanið eða The Simple 

View of Reading og ætla ég að fjalla aðeins nánar um hana.  

Einfalda lestrarlíkanið 

Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (e. The Simple View of Reading) eru tveir þættir sem 

lestur byggist á en þeir eru umskráning og málskilningur. Ef umskráningarfærni er ekki til 

staðar skilur lesarinn ekki lestextann því hann nær ekki að hljóða sig í gegnum hann. Eins er 

það með texta, hann hefur enga merkingu fyrir lesarann ef hann skilur hann ekki. Þó þetta 

séu tvö aðskilin ferli þá hafa þau þýðingu fyrir hvort annað og þurfa bæði að virka svo 

einstaklingur geti talist læs (Hoover og Gough, 1990, bls 128-132). Saman mynda þessi tvö 
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meginferli grunninn að sjálfvirkum lestri og lesfimi. Umskráning er færni háð því að 

umbreyta hverjum bókstaf í hljóð, tengja hljóðin saman í orð og bera orðið fram til að skilja 

merkingu þeirra. Hlustunarskilningur aftur á móti vísar til skilnings á töluðu máli sem er 

skynjaður í gegnum hlustun. Börn þurfa að ná tökum á þessum báðum þáttum til að teljast 

læs og þar af leiðandi er ekki hægt að tala um virkan lestur nema þessi tvö ferli vinni 

saman(Hoover og Gough, 1990, bls.130). Það skiptir því máli að geta lesið hratt og örugglega 

til að öðlast skilning á lestrarefninu og því er gott að orðin festist í sjónminninu svo ekki þurfi 

að eyða miklum tíma í að umskrá hvert orð fyrir sig. Umskráning og lesskilningur eru þeir 

tveir  þættir sem koma fyrir í einfalda lestrarlíkaninu og kenningunni um sjónrænan lestur. 

Þetta skiptir miklu máli í félagakennslu sem PALS aðferðin  byggir á. Hægt er að nota 

einfalda lestrarlíkanið til að greina vísbendingar um veikleika og styrkleika í þessum tveim 

megin undirþáttum og það skiptir sköpum þegar velja á saman pör(Hoover og Gough, 1990, 

bls 128-132). 

Félagakennsla 

Félagakennsla (e.Peer Tutoring) er ein aðferð við samvinnunám nemenda og byggist á 

samvinnu tveggja eða fleira nemenda þar sem einn hefur það hlutverk að miðla tiltekinni 

þekkingu til hins/hinna eða sjá til þess að nám eigi sér stað. Mikilvægt er að allir nemendur 

fái tækifæri til að vera í hlutverki kennarans og það hefur sýnt sig að aðferðin hefur kosti 

fyrir þá sem kenna ekki síður en þá sem njóta kennslunnar. Þegar félagakennsla er notuð til 

viðbótar hefðbundinni kennslu þá er henni ætlað að leysa af hólmi ýmsa sætavinnu og 

hefðbundna bóklega kennslu (Shapiro, 2004, bls.  179). Mikilvægur þáttur til að ná góðum 

árangri er að styrkja virka þátttöku með því að gefa nemendum stig fyrir frammistöðu. 

Kennari gefur þjálfurum stig fyrir sitt framlag á sínu hlutverki en lesarar fá stig frá þjálfurum 

sínum fyrir að leysa verkefni. (Crandall o.fl., 1997, bls. 39-40) 

Ef litið er heilt yfir þá veitir félagakennsla fjölbreytta þjálfun til að bæta kennslu í 

bekk og einnig framfarir nemenda. Nemendur eru að öllu jafna virkari í kennslustundum og 

fá fleiri tækifæri til svörunar, endurgjöf er veitt strax og nemendum hrósað fyrir góða 

frammistöðu (Heward, 2013, bls.75-76). Á heildina litið er félagakennsla fjölbreytt þjálfun og 

er góð til að bæta bekkjarkennslu og framfarir nemenda, að auki getur félagsfærni aukist.  
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 PALS 

Lestrarkennsluaðferðin PALS (e. Peer assistand learning strategies) eða á íslensku „pör að 

læra saman” er mikið rannsökuð og árangursrík kennsluaðferð til að þjálfa lesfimi og 

lesskilningsaðferðir í blönduðum hópum (McMaster,Fuchs og Fuchs, 2006, bls. 7-8). Til eru 4 

flokkar PALS aðferðarinnar og eru þær ætlaðar nemendum á mismunandi aldri. Ég ætla 

einungis að taka fyrir PALS fyrir 2.-6. bekk.  PALS er hannað til að styðja við núverandi 

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

e.d.). PALS byggir á félagakennslu þar sem virk kennsla á sér stað og nemendur þjálfi hvern 

annan. Samvinna er góð leið til að styrkja börn félagslega og efla sjálfsmynd þeirra en með 

slíkri samvinnu er nær öruggt að allir taki virkan þátt í kennslustund (Hafdís Guðjónsdóttir 

o.fl., 2005, bls. 75).  

PALS var þróað  af Doug Fuchs og Lynn Fuchs, prófessorum í sérkennslufræðum og 

öðrum rannsakendum í Vanderbilt háskólanum. Tilgangurinn var að finna leið til að aðstoða 

kennara að koma til móts við ólíka nemendur og efla námsárangur þeirra með félagakennslu 

(McMaster,Fuchs og Fuchs, 2006, bls. 7-8).  

Á heimasíðu Best Evidence (e.d) eru PALS aðferðirnar í flokki aðferða sem gefa 

einkum jákvæðan námsárangur og hafa þau áhrif á árangur fyrir flest alla. Þrátt fyrir að PALS 

gagnist mjög mörgum nemendum, þar á meðal þeim sem glíma við námsvanda af 

einhverjum toga, eru ekki allir sem sýna aukinn námsárangur þrátt fyrir að hafa fengið 

þjálfun með aðferðunum. Lykilatriði er að fylgjast vel með framförum nemenda og geta 

gripið inn í ef þær eru litlar eða engar (McMaster, 2006, bls. 19, 21). Því er mikilvægt að vera 

með sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir, þótt ein virki fyrir stóran hluta af nemendum þá 

þurfa hinir öðruvísi nálgun. 

Atferlisstefna 

PALS er kennsluaðferð sem er byggð á hugmyndafræði atferlisstefnu (e. behaviorism). Í 

slíkum aðferðum er hlutverk kennara að vera miðlari, stuðst er við mjög skýr markmið og 

afar nákvæma kennsluáætlun sem felur i sér lýsingu á viðfangsefnum hvað nemendur eiga 

að geta og kunna, hvað þeir eigi að gera, erfiðleikastig verkefna og hver séu viðmið fyrir 

ákveðinn árangur (Vargas, 2009, bls. 74). Tilgangur með þessum kennsluathöfnum er að þá 
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setur kennari upplýsingarnar fram í smáum skömmtum, er með sýnikennslu og lætur 

nemendur gera æfingar. Kennari þarf að greina námsefnið í hæfilegar verkeiningar þannig 

að hægt sé að fylgjast með í hvaða röð námsathafnir fara fram. Mjög mikið af því námi sem 

fram fer í skólum byggist á virkri skilyrðingu þar sem hegðun og færni breytast og nemandi 

verður fær um að sýna tiltekna frammistöðu í verki.  

Skinner kom fyrstur fram með hugtakið virk skilyrðing og var hann viss um að ef hún 

væri notuð kerfisbundið þá leiddi það að betra námi nemenda. Skinner lagði áherslu á fjóra 

þætti í kennslu en þeir eru skýr markmið, skipulega uppröðun námsefnis - hið einfalda yfir í 

flóknara, nemendur lærðu á eigin hraða og nákvæmni námsáætlana (Snowman og McCown, 

2012, bls 227).  

Styrking er eitt af lykilhugtökum virkrar skilyrðingar og vísar það til þess þegar líkur á 

hegðun aukast vegna áhrifa frá henni. Bæði er talað um jákvæða styrkingu og neikvæða 

styrkingu og eykst hegðunin eða styrkist í báðum tilfellum. Jákvæð styrking er þegar eitthvað 

eftirsóknarvert gerist í kjölfar hegðunar t.d. umbun eða hrós. Neikvæð styrking verður ef 

hegðun verður til þess að einstaklingur losnar við eitthvað sem honum þykir óþægilegt t.d. 

skammir og líkur á hegðuninni eykst (Snowman og McCown, 2012, bls. 222-223).  

Stýrð kennsla er ein nálgun atferlisstefnunnar sem snýst um að námsefni sé sett fram 

á einfaldan og skýran hátt. Þetta er ein tegund beinnar kennslu og byggist hún á tveimur 

meginreglum. Að kenna meira á styttri tíma og stjórna því sem gerist, því er gengið út frá því 

að námið gangi hratt en örugglega. Bein og stýrð kennsla nýtist best við kennslu á 

undirstöðuatriðum við kennslu ungra barna, seinfærra nemenda og raunar allra nemenda ef 

um er að ræða nýtt námsefni sem erfitt er að ná utan um. Sýnt hefur verið fram á að 

námsaðferðir sem fela í sér uppbyggingu nemenda með virkri þátttöku hafi einnig hvetjandi 

áhrif á áhuga  barna á lestri (Keaton o.fl., 2007, bls. 229-232).  

Félagakennsla hentar afar vel með beinni kennslu þar sem báðar aðferðirnar ýta 

undir virka þátttöku nemenda og auka virkni þeirra í kennslustund. Báðar aðferðirnar eru 

með hnitmiðað námsefni og fá kennarar handbók í hendurnar og þar geta þeir stuðst við 

nákvæmt handrit og leiðbeiningar um notkun aðferðanna (Vargas, 2009, bls. 74).  
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Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var framkvæmd haustið 2015 á eigin umsjónarbekk nemenda á 2. ári 

grunnskóla. Notast var við megindlega aðferðafræði og sett fram sem lýsandi tölfræði en 

rannsóknir eru gerðar til þess að finna annað sjónarhorn á veruleikanum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 219). Snemma á nítjándu öld setti Auguste Comte fram hugmyndir 

um að hægt væri að skoða félagslegan veruleika með vísindalegum aðferðum, þetta var 

upphafið af hinni svokölluðu staðreyndahyggju. Staðreyndahyggja byggir á þeirri hugmynd 

að hægt sé að skoða litla hluta veruleikans í senn og sú þekking sem þannig fæst byggist 

smám saman upp þangað til við getum myndað okkur heildarskoðun á því hvernig veröldin 

sé (Robinson, 1981). Út frá kenningunni eru settar fram tilgátur sem hægt sé að prófa, þær 

eru aðgerðabundnar, settar í samhengi sem hægt er að mæla hvort þær standist. Síðan er 

aflað gagna sem annað hvort styðja tilgátuna eða ekki og út frá þeim gögnum er hægt að 

setja fram ályktun, hvort kenningin eða tilgátan standist eða ekki (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003, bls. 219). Tölfræði er það tæki sem við notum til að taka saman og vinna úr 

upplýsingum. Alltaf er unnið með breytur en það eru hvert það fyrirbæri sem rannsakað er 

og er breytilegt á milli einstaklinga eða fyrirbæra (Amalía Björnsdóttir, 2003, bls. 115-118).  

Úrvinnsla gagna minna er einföld lýsing á niðurstöðum mínum og því kallast það 

lýsandi tölfræði. Fundið var hvað er dæmigert fyrir gögnin og hversu miklu munar á 

einstaklingum í hópnum(Amalía Björnsdóttir, 2003, bls. 115-118). Í töflunni sem ég setti upp 

í Niðurstöðum rannsókna sést munurinn á milli einstaklinga í hópnum og þess vegna var 

megindleg aðferðafræði notuð og sett fram í formi lýsandi tölfræði því slík framsetning náði 

mínum markmiðum. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með hljómar svo: „Hvernig má 

hafa áhrif á lestur með sérstakri lestrarþjálfun í 10 nemenda hópi í 2. bekk“? Til þess að geta 

leitað svara við þeirri spurningu þurfti ég að vinna úr gögnunum með megindlegri 

rannsóknarvinnu og setja þá vinnu upp sem lýsandi tölfræði. 
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Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 10 nemendur í minni umsjón í 2. bekk grunnskóla. 

Þátttakendur voru paraðir, ekki er greint frá kyni en einkenni þeirra eru dregin fram sem 

námsmanna.  

Par 1a Hlédrægur en vinmargur, lærði sjálfur að lesa því honum leiddist 

Par 1b Tvítyngdur, þarf mikla aðstoð við skilning og þarf einstaklingsútskýringar 

Par 2a ADHD 

 

Par 2b Mjög óöruggur og þarf sífellt að fá staðfestu á að verið sé að gera rétt 

Par 3a Heyrnardaufur og notast við heyrnartæki, hamlar það stundum virkni og 

þátttöku í verkefnum 

 

Par 3b Að öllum líkindum lesblindur (miðað við gengi námslega og sögu eldri 

systkina), mikil reiði og finnst allir vera að ráðast á sig 

 

Par 4a Afskaplega hæglæs og vantar alla örvun og þjálfun heima fyrir 

Par 4b Að öllum líkindum lesblindur (miðað við gengi námslega og sögu eldri systkina) 

Par 5a Tengslarof við foreldra, lítið bakland og stuðningur, þarf mikla alúð og aðstoð 

við hvað sé rétt og rangt, kann ekki samskipti og les ekki í aðstæður 

Par 5b Mikið einhverfur, mótþróaþrjóskuröskun, ADHD 

 

 

Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin fól í sér breytta kennsluhætti þar sem áhersla var á félagalestur í ætt við PALS. 

Þrátt fyrir ekki mikinn fjölda barna þá var margt sem þurfti að huga að til að allir fengju nám 

við sitt hæfi og þroskuðust meðal jafningja. Ég byrjaði alla daga á yndislestri, þetta var gott 

til að ná ró, þau sem voru að koma of seint fundu ekki eins fyrir augnagotum bekkjarfélaga 

sinna og þau æfðust í lestri sem var aðalmálið. En þegar leið á veturinn þá voru krakkarnir 

komnir með dálítinn leiða á yndislestrastundum. Þó ég passaði mig á að vera með 

fjölbreyttar bækur/tímarit/teiknimyndablöð, braut upp með ákveðnu þema, einnig hvar ætti 
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að lesa. Lét þau draga spjald sem sagði hvar ætti að vera eins og undir borði, frammi á gangi, 

uppi á borði, úti í glugga o.þ.h.  

Ég var mjög áhugasöm um PALS en var ekki nægilega örugg um að geta náð 

aðferðinni svo hún nýttist krökkunum svo ég ákvað að taka aðeins úr henni og blanda saman 

við aðrar aðferðir. Það var í byrjun desembers sem ég undirbjó mig sjálfa, fór að lesa mér vel 

til og fór að taka til efni sem gæti nýst. Í byrjun janúar tók ég þau flest öll í lestrarpróf til að 

sjá hver staðan væri á þeim tímapunkti, einnig til að geta miðað við eitthvað þegar liði á. 

Tveir fóru í stafaþekkingarpróf þar sem geta þeirra bauð ekki upp á annað. 

Lögð voru fyrir fimm próf á fjögurra mánaða tímabili þar sem atkvæðafjöldi var 

metinn. Prófin sem voru lögð fyrir eru:  

1 7. janúar próf lagt fyrir, ýmist 1B eða 1A – fór eftir því hversu langt þau voru komin 

og stafaþekking. 

2 3. febrúar próf lagt fyrir, stafaþekking, 1A, 1B, 1C eða 1E – fór eftir því hversu vel 

gekk í prófinu mánuðinum á undan, miðað við atkvæðafjölda, ef lesið var yfir 75 atkvæði þá 

var næsta próf eða enn erfiðari. 

3. 4. mars próf lagt fyrir, stafaþekking, 1A og 2A – 2A var lagt fyrir 8 nemendur, þeir 

sem voru farnir að lesa. Þetta var viðmiðunarprófið til að geta séð í maí raunverulegan 

árangur. 

4. 1. apríl próf lagt fyrir, 1A, 1E, 2A og 2C – fór eftir því hversu vel gekk í prófinu 

mánuðinum á undan, miðað við atkvæðafjölda, ýmist sama próf, þyngra eða léttara. 

5. 5. maí próf lagt fyrir, 2A fyrir níu nemendur og 1A fyrir einn nemenda – 

viðmiðunarprófið til að sjá raunverulegan árangur. 

Ég setti saman tvo sterkustu í lestri og næstu tvo og svo koll af kolli, en ég lenti í 

miklum vandræðum með þá sem voru slakastir, en það voru akkúrat tveir nemendur. Annar 

var með mikla einhverfu og var rétt farinn að þekkja stafina og hinn var með mjög lélegt 

bakland og var næstum ekkert læs.  

Ég sýndi krökkunum flóruna af bókunum sem þau myndu fá en útskýrði jafnframt fyrir þeim 

að þau fengju ekki allar þessar bækur og ekkert par myndi vera með eins bækur og hin 

pörin, ég stjórnaði hvaða bækur væru í boði í hvert skipti.  
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Ég sýndi þeim að hvert par væru með eins bók, annar byrjaði á að lesa fyrir hinn og 

sá sem væri að hlusta átti að fylgjast vel með í sinni bók og leiðrétta ef ekki var rétt lesið og 

passa upp á að lesarinn myndi eftir að „anda“ þegar punktar voru, til að lesturinn yrði ekki 

allur í samfellu. Ég leyfði þeim að heyra hver munurinn væri á samfelldum lestri og hvernig 

væri að „anda“ á eftir punktum, þeim fannst munurinn mikill og skildu hvað ég var að tala 

um. Krakkarnir komust fljótt upp á lag með þetta og fannst spennandi að vera í ákveðnu 

hlutverki, þegar lesarinn var búinn að lesa í fimm mínútur tók hinn við og byrjaði aftur á 

bókinni og þá var sá sem las kominn í hlutverk hlustanda og aðstoðaði við að rétt væri lesið.  

Parið sem var lakast, fengu annað efni en þeir voru með stafabunka og fylgdi 

stuðningsfulltrúi þeim eftir til aðstoðar. Þeir áttu að nefna stafi, hvað þeir hétu, hljóð þeirra 

og finna eitthvað orð sem byrjaði á stafnum sem var dreginn. Þeir skiptust á að draga spjald 

úr bunkanum og á spjaldinu var ýmist stór eða lítill stafur úr stafrófinu. 
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Niðurstöður rannsóknar 

Rannsóknin sýndi árangur bæði hvað varðar aukna lesfærnii og aukna stafaþekkingu. 

Árangur hjá krökkunum var ótrúlega mikill miðað við töfluna hér að neðan ef miðað er við 

hvar þau voru stödd þegar við byrjuðum á þessu verkefni. 

 

 

 

*Viðauki 1 

**Viðauki 2 

***Viðauki 3 

****Viðauki 4 

 Atkvæðafjöldi 

þegar byrjað 

var á þessari 

prófun  

janúar 

Atkvæðafjöldi 

febrúar 

Atkvæðafjöldi 

mars 

 

Atkvæðafjöldi 

apríl 

Atkvæðafjöldi 

maí 

Bæting í 

atkvæðafjölda 

milli mars og 

maí, sama 

prófið hjá 8 

nemendum 

Par 1a 124 próf 1B 150 próf 

1E**** 

137 próf 

2A***** 

132 próf 

2C****** 

184 próf 2A 47 

Par 1b 92 próf 1B 132 próf 1C 128 próf 2A 130 próf 2C 185 próf 2A 57 

Par 2a 78 próf 1B 119 próf 

1C*** 

122 próf 2A 108 próf 2C 143 próf 2A 21 

Par2b 46 próf 1B** 107 próf 1B 93 próf 2A 94 próf 2A 123 próf 2A 30 

Par 3a 44 próf 1A* 79 próf 1A 62 próf 2A 76 próf 2A 115 próf 2A 53 

Par 3b 30 próf 1A  43 próf 1A 43 próf 2A 52 próf 1E 64 próf 2A 21 

Par 4a 28 próf 1A 49 próf 1A 65 próf 2A 69 próf 2A 77 próf 2A 12 

Par4b 27 próf 1A 38 próf 1A 27 próf 2A 39 próf 1E 39 próf 2A 12 

Par 5a 45 stafir af 

70 

63 stafir af 

70 

48 próf 1A 45 próf 1E 84 próf 2A Úr 45 stöfum í 

84 atkvæði 

Par 5b 26 stafir af 

70 

41 stafir af 

70 

59 stafir af 

70 

28 próf 1A 36 próf 1A Úr 26 stöfum í 

36 atkvæði 
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*****Viðauki 5 

******Viðauki 6 

Þegar horft er á töfluna þá er sjáanlegur mikill munur á bætingu hjá nemendum. Það 

er afar stórt stökk á milli prófa eins og sjá má í viðaukum, sérstaklega á milli prófa 1a og 2a.  

Par 1a og 1b bættu sig umtalsvert á ekki lengri tíma, þessi aðferð hentaði þeim vel og voru  

þeir orðnir mjög jafnir þegar liðið var á vorið. Par 2a og 2b bættu sig einnig og var dálítið 

gaman að sjá að sá sem var lakari fyrir, bætti sig meira heldur en sá sterkari í því pari. Það 

sem virtist vera hamlandi fyrir þá var að annar var mjög óöruggur um að hann væri að gera 

rétt í hvert skipti sem þessi aðferð var notuð og þá varð hinn fljótlega pirraður og þá varð 

minna um lestur heldur en getan var. Eftir á að hyggja hefðu þeir þurft að vera með öðrum í 

pari til að fá að njóta sín betur. Par 3a og 3b pössuðu vel saman, þrátt fyrir að munurinn væri 

mikill á þeim þegar á leið. Par 3a naut sín mjög í þessari aðferð og nýttist þetta honum til 

muna og er það líklega vegna þess að þarna voru þeir einungis tveir og hann gat einbeitt sér 

að lestrinum án þess að verða fyrir utanaðkomandi áreiti. Par 3b bætti sig einnig heilmikið 

þó ekki eins og félagi hans en miðað við erfiðleika hans þá var þetta heilmikil persónuleg 

bæting. Par 4a og 4b bættu sig lítillega en þó par 4a mun meira því þarna fékk hann 

þjálfunina sem honum sárlega vantaði og hentaði mjög vel. Par 4b bætti sig mikið 

persónulega þrátt fyrir erfiðleika hans og fékk hann að njóta sín meðal jafningja í þessu ferli.  

Umræður 

Ég ákvað strax og ég byrjaði á þessu að prófa þau einu sinni í mánuði, ég þurfti að sannfæra 

sjálfa mig um að þetta væri að virka. Í mars setti ég þau öll í próf 2A og gerði það svo aftur í 

maí. Í apríl setti ég þau í próf eftir því hvað prófið á undan var þeim auðvelt/erfitt. Þegar 

horft er á töfluna þá er ótrúlega mikil bæting og ég tala nú ekki um par 5a og b, farnir að lesa 

eins og ekkert sé, bara með aukinni þjálfun og öðruvísi þjálfun. Ekki var talið að sá einhverfi 

myndi geta lesið nema að mjög takmörkuðu leyti en raunin varð allt önnur. Mikill 

erfiðleikamunur er á milli prófa eins og 1A og 2C og er hægt að sjá þau í viðauka. Mín 

tilfinning er að sjálfstraustið jókst til muna og varð það mesta bætingin. Par 5a og 5b komu 

verulega á óvart og var þetta ótrúlegur árangur. Þegar þeir fengu svona markvissa þjálfun 

sem var alltaf eins sett upp þá fóru þeir í svo mikla keppni og nýttist það þeim í árangri 

sínum. 
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Eftir þessa prófun þá sótti ég námskeiðið PALS og fékk nákvæmar leiðbeiningar 

hvernig eigi að nota aðferðina og var ég sannfærð um að þetta væri frábær leið til að bæta 

lestur hjá börnum. Ég studdist eingöngu við aðferðina og fór ekki nákvæmlega eftir 

leiðbeiningunum en hún skilaði sér samt, hvernig er það þá ef aðferðin sjálf er notuð 

nákvæmlega. Hægt er að draga verulega úr lestrarerfiðleikum barna með markvissri 

málörvun og því hentar félagakennsla vel því lestur er félagslegt fyrirbæri. Mér finnst mjög 

áhugavert hvað þessi aðferð skilaði miklum árangri á stuttum tíma, próf tekið í mars og 

tveim mánuðum síðar er sama prófið tekið og er bæting hjá öllum nemendum. Þessi breytta 

þjálfun, að hún geti orsakað svona miklar breytingar eins og gerðist hjá pari 5a og 5b er mjög 

merkilegt. Annar nær ólæs og hinn alveg ólæs, samt voru þeir að fá þjálfun á hverjum degi í 

lestri en það sýnir að það er ekki sama hvernig þjálfunin er. Ef ein aðferð virkar ekki þarf að 

vera fljótur að breyta um og prófa aðra aðferð og svo aðra og aðra, þangað til aðferðin 

finnst sem virkar.  

Vygotsky taldi að tungumálið væri mikilvægasta táknkerfið í hverju samfélagi og taldi 

hann að börn lærðu málið til að geta tjáð sig við aðra í samfélaginu. Einnig taldi hann að nám 

og þroski færu fram í félagslegum athöfnum og að gott félagslegt umhverfi væri forsenda 

góðra námsaðstæðna. Öllum börnunum sem tóku þátt í þessari prófun leið vel og fannst 

þetta góð tilbreyting. Má segja að verkefnið liggi innan svæðis hins mögulega þroska en sé 

örvandi og aðeins fyrir ofan getu barnanna, hinir fullorðnu eiga að mati Vygotsky að sjá 

börnum fyrir verkefnum ásamt því að leiðbeina þeim og styðja þegar þörf krefur. 

Mikilvægast var fyrir nemendur að fá tækifæri til að vera í hlutverki kennarans því sá hefur 

það hlutverk að miðla tiltekinni þekkingu til hins eða sjá til þess að nám eigi sér stað. 

Félagakennsla veitir fjölbreytta þjálfun til að bæta kennslu og einnig framfarir nemenda eins 

og hefur sýnt sig í þessari prófun, að auki jókst félagsfærni hjá pari 5b og 3b.  

Anna, kennarinn sem tók við bekknum þegar þau voru í 3. bekk, lagði fram beiðni um 

lesblinduathugun hjá þremur af þessum tíu nemenda hópi, það voru nemendurnir par 3b, 4a 

og 4b. Par 3b og 4b reyndust lesblindir og staðfesti þetta því gruninn sem var búinn að vera 

síðan í 1. bekk. Par 3b reyndist vera með tvívanda lesblindu og par 4b reyndist einnig 

skrifblindur. En þrátt fyrir þessa lesblinduathugun þá var þetta heilmikill sigur hjá þessum 

tveim nemendum að ná svona góðum árangri á stutta tíma. En þá kemur upp spurningin, af 
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hverju er ekki búið að þróa próf sem geta athugað lesblindu fyrr. Oft kemur grunurinn í 

leikskóla, ef ekki þá á fyrstu stigum grunnskóla og börnin „líða“ fyrir að geta ekki lesið og 

ekki er vitað hvað er. Auðvitað er góður og mikill grunur um hvað er en lítið má gera því 

þessi athugun er ekki komin fram. Öll aukin þjálfun þarfnast mikillar rökræðna af hverju 

þessi tiltekni nemandi ætti að fá þjálfun umfram aðra þegar ekkert er fast á blaði, því oftast 

nær fer málið að snúast um fjárveitingar en ekki hvað er í þágu barnsins sem er miður.  

Það er mjög mikilvægt að lesendur sem eru að byggja upp orðaforða sinn að það sé 

gert með þeirra augum en það krefst mikils tíma. Þegar búið er að byggja upp orðaforða 

með því að lesa texta er skýringin sú að þeir hafi umskráningar hæfileika sem gerir þeim 

kleift að lesa ný orð á auðveldari hátt. Það eru tveir þættir sem lestur byggist á en þeir eru 

umskráning og málskilningur. Ef umskráningarfærni er ekki til staðar skilur lesarinn ekki 

lestextann því hann nær ekki að hljóða sig í gegnum hann, eins er með texta að hann hefur 

enga merkingu fyrir lesarann ef hann skilur hann ekki. Þótt þetta séu tvö aðskilin ferli þá 

hafa þau þýðingu fyrir hvort annað og þurfa bæði að virka svo einstaklingur geti talist læs. 

Par 5a og 5b voru lýsandi dæmi um að kenning Ehri um sjónrænan orðaforða, þeir byrja á 

því að skoða hvern einasta staf og svo lesa orð með því að skoða hvern staf fyrir sig og með 

aukinni reynslu lásu þeir orð sem voru orðin stærri og bjuggu til eins konar mynstur. Þeir 

höfðu aðeins kunnáttu á hluta stafa og hljóða og því náðu þeir ekki færni í hljóðrænni 

umskráningu strax og voru því lengur að byggja upp sjónrænan orðaforða. 

Að mati Scarborough getur verið mikill einstaklingsmunur á læsi eins og sýndi sig 

með þennan tíu nemenda hóp. Sumir hafa náð góðum tökum á lestri án mikillar kennslu en 

önnur hafa þurft meiri og markvissari kennslu. Svo eru enn önnur sem hafa þurft sérstaka 

eftirfylgni og eru í miklum áhættuhópi vegna lestrarvanda og þarf að huga sérstaklega að 

þeim því að ná tökum á að hver stafur eigi sitt hljóð krefst flókinnar hugsunar og þarfnast 

jafnvel breyttra kennsluhátta. Hægt er að nota einfalda lestrarlíkanið til að greina 

vísbendingar um veikleika og styrkleika í umskráningu og lesskilning. Mikið af því námi sem 

fram fer í skólum byggjast á virkri skilyrðingu þar sem hegðun og færni breytast og nemandi 

verður fær um að sýna tiltekna frammistöðu í verki. Sýnt hefur verið fram á að námsaðferðir 

sem fela í sér uppbyggingu nemenda með virkri þátttöku hafi einnig hvetjandi áhrif á áhuga 

barna á lestri.  
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Niðurstöður 

Í þessari ritgerð minni hef ég skoðað tengslin milli málþroska og læsis og hvað þarf að búa að 

til að vera góður lesari. Tungumálið er eitt öflugasta verkfæri hugsunarinnar og sýna 

rannsóknir um allan heim tengsl góðs málþroska við námsárangur síðar meir. Í upphafi 

lestrarnáms beinist athygli barnsins að hinni tæknilegu hlið lestrarnámsins, bókstöfum og 

hljóðum. Mikið reynir á hljóðkerfisþátt tungumálsins, einkum hljóðavitund en næmi fyrir 

hljóðum gerir börnum kleift að breyta bókstöfum í hljóð og orð. Börn sem eiga í erfiðleikum 

með þennan þátt lestrarnámsins geta átt á hættu að lenda í lestrarerfiðleikum síðar meir. Til 

að stuðla að bættu lestrarnámi og meiri aðstoð í lestrarnáminu getur PALS aðferðin átt 

stóran þátt í því. Nemendur hjálpast að, eru leiðréttir og hafa félagsskap, þetta getur skipt 

sköpum tel ég í auknu sjálfstrausti hjá nemanda.  

Vygotsky, Ehri, félagakennsla, atferlisstefnan og The Simple View of Reading eru öll 

með kenningar og hugmyndir sem mátast við hvernig undirbúningur við PALS aðferðina 

getur verið. Hvað þarf að búa að til að næsta stig geti tekið við í lestrarferlinu. Tungumálið er 

miðja félags- og menningarlegra þátta og er mikilvægasta táknkerfið í hverju samfélagi fyrir 

sig. Börn byggja upp sjónrænan orðaforða í lestri og er þetta ferli sem allir lesarar þurfa að 

ganga í gegnum til að ná fullkomnum tökum á lestri. Lestur felst í tveimur meginaðgerðum  

sem eru umskráning og málskilningur, þetta þróast allt jafnt og þétt og börn sem búa að 

þessu geta að öllum líkindum lesið áreynslulaust. Félagakennsla hentar afar vel með beinni 

kennslu því þær ýta undir virka þátttöku nemenda og eykur á virkni þeirra í kennslustundum. 

Samkvæmt ofangreindu er hægt að örva málþroska barna með ýmiss konar málörvun og 

getur kenning hans átt við bæði lestur og ritun þar sem sífellt er verið að byggja ofan á fyrri 

getu.  

Með félagakennslu er notast við svokallaðan vinnupall eða stuðning. Nemendur 

styðja við hvorn annan og bæta ofan á sína fyrri þekkingu bæði með því að vera lesari og 

„kennari“ þess sem er að lesa. Rannsóknarspurningin sem var lagt upp með var: “ Hvernig 

má hafa áhrif á lestur með sérstakri lestrarþjálfun í tíu nemenda hópi í 2. bekk ”. Tilgáta að 

svari var sú að hún geti gagnast börnum mikið þegar lestur er þjálfaður og að það skipti máli 

hvernig grunnurinn sé þegar lagt er upp með þessa kennsluaðferð. Ég stend á þeirri skoðun 

að tilgáta mín hafi verið rétt eftir að ég las mér til um á hverju PALS lestraraðferðin byggir á 
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og að hverju þurfi að búa til að geta orðið góður lesari. Lestrarkennsla þarf að miða að því að 

þjálfa lestur nemenda ásamt því að efla áhuga þeirra á lestrinum. Til þess að þetta markmið 

náist þurfa kennarar að átta sig á áhugasviði nemenda sinna og geta samfara því aukið 

lestrarfærni og lestraráhuga nemenda sinna.  
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