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Útdráttur 

Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar á lestrarfærni þátttakandans, 12 ára 

stúlku með sértæka námsörðugleika, var metin. Stýrð kennsla (e. Direct Instruction) er 

raunprófuð kennsluaðferð sem hefur reynst árangursrík í kennslu, meðal annars á nemendum 

með námsörðugleika. Þátttakandi rannsóknarinnar var nemandi í 7. bekk með sértæka 

námsörðugleika. Í upphafi rannsóknar, í janúar, las hann 49 orð á mínútu á raddlestrarprófi. 

Lestrarfærni hans í prófinu samsvaraði lestrarfærni nemenda í 2. til 3. bekk. Þátttakandinn 

hafði áður kynnst stýrðri kennslu og fimiþjálfun, vorið 2017. Í upphafi rannsóknar, vorið 

2018, voru gerðar grunnskeiðsmælingar, þar sem færni þátttakanda á þekkingu bókstafa og 

hljóðun þeirra var mæld ásamt lestri stuttra orða og setninga. Í grunnskeiðsmælingum kom í 

ljós að þátttakandinn átti í erfiðleikum með hljóðun tíu lágstafa og því voru þeir teknir fyrir 

með stýrðri kennslu samhliða fimiþjálfun. Í stýrðri kennslu Engelmanns er handriti fylgt þar 

sem leiðbeiningar eru um hvað skal kennt og hvernig og námsefni kynnt fyrir nemendum 

samkvæmt áætlun. Fimiþjálfun sem byggir á Precision Teaching er raunprófuð aðferð til að 

auka fimi nemenda og er einnig mælitæki á frammistöðu nemenda. Fimi (e. fluency) er þegar 

kunnátta í lestri er hröð, nákvæm og næstum því sjálfvirk. Markmið fimiþjálfunar er að auka 

fimi og færni nemenda á þeim námsþáttum sem þörf er á. Fimiþjálfun má nota samhliða 

hvaða kennsluaðferð sem er. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að færni þátttakanda í 

hljóðun níu af tíu lágstöfum og sérstökum verkefnum tengdum lestri jókst á 

rannsóknartímabilinu. Því er að hægt að draga þá ályktun að með stýrðri kennslu og 

fimiþjálfun hafi þátttakandinn náð bættum árangri í námi. 
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Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns samhliða fimiþjálfun á lestrarfærni 12 ára stúlku með 

sértæka námsörðugleika 

Lestur er talinn vera mikilvæg færni fyrir okkar daglega líf. Læsi er einnig mikilvægur 

partur af velgengni í námi. Því liggur fyrir að hæfnin til að lesa og skilja ritað mál hefur 

gríðarlega þýðingu fyrir framtíð einstaklings og samfélagsins í heild (Freyja Birgisdóttir, 

2016). Lestur er ekki meðfæddur eiginleiki heldur færni sem þarf að þjálfa upp og viðhalda. 

Sumir þurfa að hafa lítið fyrir því að ná tökum á lestri meðan aðrir þurfa að hafa meira eða 

jafnvel mikið fyrir því. Lestrarfærni í dag á stóran þátt í að skapa lífsgæði sem eru 

eftirsóknarverð í nútíma samfélagi. Lestrarfærni eykur ekki einungis náms- og 

atvinnumöguleika einstaklings heldur gerir honum kleift að taka þátt í athöfnum daglegs lífs 

með lestri dagblaða, tölvusamskipta, afþreyingu og tómstundaiðju af ýmsu tagi. Lestrarfærni 

einstaklings er bæði nauðsynleg og getur um leið ráðið lífsgæðum einstaklings (Chhabra og 

McCardle, 2004). 

Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa sýnt fram á það að lestur og lestrarörðugleikar gerast 

á samfellu. Þeir sem eru góðir eða lélegir í lestri virðast halda sinni stöðu meðfram 

samfellunnar yfir tíma. Börn með alvarlega lestrarörðugleika halda áfram að eiga erfitt með 

lestur gegnum þroskaskeið sitt. Þau eru ólíklegri til að útskrifast úr menntaskóla og eru í 

meiri áhættu á að verða atvinnulaus. Því er gríðarlega mikilvægt að stíga sem fyrst inn í og 

grípa til aðgerða. Þeim mun fyrr sem gripið er til aðgerða því betra er það fyrir framtíð 

barnsins (Al Dahhan, Kirby og Munoz, 2016). 

  Námsörðugleikum er skipt í sértæka og almenna námsörðugleika. Þeir sem eiga við 

almenna námsörðugleika að stríða eru nemendur sem jafnan eru með greindarvísitölu undir 

meðallagi á greindarprófi. Sumir þeirra eru þroskahamlaðir og eru að jafnaði töluvert á eftir 

jafnöldrum sínum í þroska og námi (Jónas G. Halldórsson, 2000). Sértækir námsörðugleikar 

eru hins vegar aðeins flóknari (Bee, 2000). Það sem er sameiginlegt hjá einstaklingum með 

sértæka námsörðugleika er að þau eiga erfitt með nám á grundvallarþáttum eins og lestri, 

stafsetningu eða stærðfræði (Jónas G. Halldórsson, 2000). Erfiðleikana má meðal annars sjá í 

mun á munnlegri og verklegri greind, sem er töluvert lægri en hjá þeim sem ekki glíma við 

sértæka námsörðugleika. Greindarvísitala þeirra sem eru með sértæka námsörðugleika er í 

meðallagi eða þar yfir (Jónas G. Halldórsson, 2000). Sértækir námsörðugleikar eru breytilegir 

á milli einstaklinga og sumir eiga erfitt með einn þátt eins og lestur á meðan aðrir geta átt 

erfitt með fleiri en einn þátt t.d. lestur og stærðfræði (Bee, 2000). 
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Lestur og lestrarörðugleikar

Læsi er margslungið hugtak sem má skilgreina út frá ólíkum sjónarhornum. Hægt er að 

skilgreina hugtakið út frá þróun einstaklingsins og frá víðara samhengi. Hugtakið læsi getur 

því vísað til félags- og einstaklingslegrar þróunar og eins getur það tengst pólitískum, 

menningarlegum, menntunar- og hugmyndafræðilegum þáttum. Þegar talað er um læsi út frá 

félags- og menntunarlegu samhengi þá felur hugtakið í sér hvað það merkir fyrir 

einstaklinginn og tengist einstaklingsþróun. Hér er horft til ákveðinnar undirstöðufærni í 

umskráningu, lesskilningi, stafsetningu og ritun sem einstaklingur þarf að ná tökum á til að 

teljast læs. Til þess að einstaklingur teljist læs þarf hann að ná valdi á umskráningu (Steinunn 

Torfadóttir, o.fl., 2011). 

Lestur samanstendur af mörgum ferlum sem þarf að samþætta til að koma á flæði svo 

lesturinn verði sem nákvæmastur (The National Reading Panel, 2000). Samkvæmt úttekt 

NRP, The National Reading Panel, í Bandaríkjunum er skilgreining lesturs: Ferli sem gerir 

einstaklingum kleift að ná merkingu úr ritmáli. Þekking næst með því að beita þekkingu á 

tengslum bókstafa við hljóð talmálsins og breyta bókstafatáknum í hljóð og orð og þannig 

næst skilningur á merkingu textans (Byrnes og Wasik, 2009). 

Það virðast vera tvær meginaðgerðir sem felast í áherslum við lestur samkvæmt 

einfalda lestrarlíkani sem Gough og samstarfsfélagar hans settu fram (Gough og Tunmer, 

1986; Hoover og Gough, 1990). Sú fyrri er að umskrá orð eða sú færni við að lesa úr 

bókstöfum, sú seinni er málskilningur sem er færnin við að skilja þann texta sem er lesinn. 

Þeir settu fram líkanið til að skýra með einföldum hætti það ferli sem á sér stað við lestur. 

Aðalviðfangsefni þess felst í því að umskráning og skilningur séu aðskildir þættir sem skýri 

að stærstum hluta hæfni lesenda við að ná lesskilningi. Samkvæmt þeirra líkani geta 

einstaklingar ekki talist læsir nema þeir hafi náð tökum á þessum tveimur þáttum (Steinunn 

Torfadóttir, o. fl., 2011). 

Umskráning (e. decoding) byggir á næmni einstaklings fyrir hljóðum í tungumálinu og 

hæfni hans til að vinna með hljóðin á mismunandi vegu. Umskráningin spáir sterklega fyrir 

um gengi barna í lestri seinna meir. Án umskráningar nær einstaklingur ekki skilningi á texta, 

þar sem hann nær ekki að lesa orðin. Til að aðaláherslan sé á skilningi texta þá þarf 

umskráning að vera hröð og sjálfvirk og svo einbeitingin sé ekki einungis á umskráningu 

orða (Cain, 2010; Helga Sigurmundsdóttir, 2008; Vaughn, Bos og Schumm, 2011).  

Benda má á rannsókn Freyju Birgisdóttur (2016) á lesskilningi 15 ára barna sem sýndi 

fram á að orðaforði og sjálfvirkni í lestri veiti bestu forspá um stöðu nemenda, hvort þeir 

lendi yfir eða undir í hæfnisþrepi í lesskilningi. Í rannsókn hennar kom fram að orðafærni og 
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lestrarfærni vanti hjá hluta 15 ára íslenskra nemenda sem veldur slakri færni í lesskilningi og 

hafi þar af leiðandi áhrif á hæfni þeirra til að lesa sér til gamans (Freyja Birgisdóttir, 2016). 

Einnig má nefna rannsókn Arnbak (2010) á lesskilningi barna þar sem borinn var saman 

orðaforði, ánægja af lestri, fjölbreytni lesefnis og lesskilningsaðferð til að meta hvað hefði 

mest áhrif á lesskilning þeirra, þar hafði orðaforði mest áhrif á velgengni (Arnbak, 2010). Því 

er hér hægt að draga þá ályktun, miðað við fyrri rannsóknir, að orðaforði barna skýri að 

miklu leyti til velgengi þeirra í lesskilningi. 

Lestrarfærni byggir á þremur meginþáttum: Nákvæmni (e. accuracy), sjálfvirkni (e. 

automaticity) og hrynrænum þáttum (e. prosody). Lestrarfærni á að birtast fyrirhafnarlaust í 

lestri sem er lesinn í viðeigandi hendingum ( e. phrasing) og með réttu hljómfalli ( e. 

intonation). Ef lestrarfærni er ekki til staðar getur það takmarkað lesskilning, en ef 

lestrarfærni er til staðar getur hún stutt við lesskilning (Kuhn, Schwanenflugel og Meisinger, 

2010). 

PISA könnunin 

 PISA (Programme for International Student Assessment) er alþjóðleg könnun sem 

miðar að því að leggja mat á frammistöðu nemenda. Til að mynda árið 2015 náði mælingin 

yfir hálfa milljón af þeim 28 milljónum 15 ára nemenda í 72 löndum víðsvegar um heiminn. 

Prófið mælir frammistöðu 15 ára nemenda út frá vísindum, stærðfræði, lestri, þrautalausn og 

fjármálalæsi (e. financial literacy) (OECD, e.d.). 

Samkvæmt PISA sýnir prófið fram á hrakandi niðurstöður á frammistöðu nemenda hér 

á landi og þá sérstaklega í lesskilningi. Frá og með 2009 hefur PISA lagt sérstaka áherslu á 

lesskilningshluta í prófum þeirra (OECD, 2010; 2013). Notuð eru fjölbreytileg verkefni sem 

eru sérstaklega hönnuð til þess að reyna á mismunandi færni og aðferðir við úrvinnslu texta. 

Viðmið er um að færni nemenda ætti að aukast um 45 stig á milli skólaára en hér á landi 

hefur viðmið PISA hrakað um 24 stig að meðaltali á milli skólaára (OECD, 2010; 2013). 

Margar skýringar koma til greina um hvað sé að valda því að lesskilningur hér á landi 

fari hrakandi. Samkvæmt OECD (2010) er það sem mest hefur áhrif og rannsakað hefur verið 

er viðhorf til lesturs, hversu miklum tíma er varið í yndislestur og þekking og færni í að nota 

lesskilningsaðferðir. Lesskilningsaðferðir eru mismunandi aðferðir sem beitt er til að ná 

skilningi á textanum (Steinunn Torfadóttir, e.d.). Sýnt hefur verið fram á að jákvætt viðhorf 

til lesturs og lengd tímans sem eytt er í yndislestur auki líkur einstaklinga til að nýta sér og 

þekkja námsaðferðir til að skilja og draga saman upplýsingar í texta, sem hefur svo jákvæð 

áhrif á námsframmistöðu þeirra (OECD, 2010). Námsaðferð er ákveðin aðferð sem 
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einstaklingur tileinkar sér til að gera námið auðveldara, hraðara og áhrifaríkara fyrir sjálfan 

sig (Baker og Boonkit, 2004). Enn í dag hefur þó ekki verið sýnt fram á hvað það er sem 

eykur jákvætt viðhorf til lesturs eða auki tíma til yndislesturs. 

Atferlisgreining og nám 

Nám er skilgreint sem breyting á hegðun eða atferli sem verður fyrir tilstilli reynslu. 

Tengslalærdómur sýnir fram á tengsl milli áreita, það er að segja lífveran lærir að eitt áreiti er 

tengt öðru áreiti eða svörun og tengslanámi má skipta í klassíska skilyrðingu (e. classical 

conditioning) og virka skilyrðingu (e. operant conditioning) (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 

og Jörgen L. Pind, 2008). B. F. Skinner sem kom fram með virka skilyrðingu var 

upphafsmaður atferlisgreiningar (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 2008; 

Sigurður J. Grétarsson, 2016). 

Atferlisgreining (e. behaviour analysis) er vísindagrein sem fæst við rannsóknir á 

hegðun og nám og hagnýtingu á lögmálum hennar. Meginmarkmið atferlisgreiningar er að 

skýra, lýsa og spá fyrir um hegðun, þar sem rannsóknir á hegðun hafa sýnt að hún er lærð og 

henni er viðhaldið af samspili hennar við umhverfið (Moran, 2004; Pierce og Cheney, 2004).  

Hagnýt atferlisgreining (e. applied behaviour analysis) er vísindagrein, þar sem leitað 

er lausna á vanda sem tengist hegðun lífvera (Lambe, Murphy og Kelly, 2015; Pierce og 

Cheney, 2004). Samkvæmt B. F. Skinner byggist öll hegðun á lögmálum náms, sum hegðun 

velst úr í samspili lífverunnar við umhverfi sitt, á meðan önnur hverfur, vegna 

styrkingarskilmálanna sem eru til staðar (Pierce og Cheney, 2004). 

Aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar nýtast víða, svo sem í þjálfun, meðferð, kennslu, 

stjórnun og samfélagsmótun. Notkun hennar til að efla færni einstaklinga í námi er að aukast 

gríðarlega og markmiðið er að leysa vandamál með þekkingu um lögmál hennar að baki 

(Cooper, 1982; Jóhanna Ella Jónsdóttir og Zuilma Gabriela Sigurðardóttir, 2013). Til eru 

kennsluaðferðir sem byggja á kennslufræði hagnýtrar atferlisgreiningar og þar má nefna 

stýrða kennslu Engelmanns og fimiþjálfun (Lambe o.fl., 2015). 

Stýrð kennsla Engelmanns 

Stýrð kennsla Engelmanns (e. Direct Instruction) er raunprófuð kennsluaðferð sem 

felur í sér handrit um það sem skal kennt og var upphaflega þróuð af Sigfried Engelmann og 

félögum á sjöunda áratugnum (Fredrick og Hummel, 2004; Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 

2009; Magliaro, Lockee og Burton, 2005). Hún var upprunalega sett fram til að efla 

grunnmenntun þeirra nemenda sem voru fjárhagslega illa staddir (Kenny, 1980). Stýrð 
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kennsla gagnast meðal annars nemendum sem eiga við erfiðleika í námi að stríða. En hún 

gagnast einnig öðrum nemendum, þar á meðal nemendum sem gengur vel í námi (Fredrick og 

Hummel, 2004). Undanfarin 30 ár hefur stýrð kennsla verið þróuð þannig að hægt sé að beita 

henni við kennslu í lestri, stærðfræði, skrift, stafsetningu, rökhugsun og fleira. Til eru handrit 

á ensku fyrir kennslu í þessum greinum og öðrum (Fredrick og Hummel, 2004; Kozioff, 

LaNunziata, Cowardin og Bessellieu 2000). 

Uppbygging í stýrðri kennslu er þríþætt. Í fyrsta lagi er hönnun námsáætlunar, svo sem 

hvaða námsefni eigi að kenna, hvernig námskráin eigi að vera uppbyggð og þess háttar. 

Meginreglan er sú að námsskráin eigi að vera uppbyggð þannig að hægt sé að mæta þörfum 

hvers og eins nemenda. Námsefni er greint niður í grunneiningar og svo er kennt í smáum 

einingum. Ef áætlunin er að kenna nemanda að lesa 1000 orð ætti fyrst að kenna hvert orð 

sem aðskilda einingu. Byrjað væri því að kenna hvaða hljóð fylgir ákveðnum staf og svo 

tengja saman hljóðin til að mynda orð (Slocum, 2004). Kennarinn fylgir leiðbeiningum í 

handritinu til þess að stýra því sem nemandinn á að gera og hvernig. Þessar leiðbeiningar 

fylgja hröðum takti og fyrirfram ákveðinni framvindu, sýna, leiða og prófa, við hvert 

efnisatriði sem og í hverri kennsluumferð. Fyrst byrjar kennarinn á því að kynna æfinguna, til 

dæmis ákveðin málhljóð sem hann segir, sýnir. Síðan endurtekur hann málhljóðið ásamt 

nemandanum, það er leiða og loks gefur kennarinn nemandanum merki þegar hann má segja 

málhljóðið einn og sér, sem myndi nú kallast prófa (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009; 

Slocum, 2004). Ef nemandinn svarar rangt, þá er notuð seinkuð prófun, þar sem farið er 

nokkur atriði áfram sem nemandi kann, áður en nemandinn er látinn svara aftur því sem hann 

svaraði rangt. Sumsé æfingin er endurtekin þangað til svörun er orðin stöðug og villulaus. 

Þegar svörun er orðin villulaus og stöðug má fara yfir í næsta verkefni (Fredrick og Hummel, 

2004; Slocum, 2004). Að lokum er skipulag kennslunnar, þar sem samskipti milli nemanda 

og kennara eru mikilvæg, hrós eru notuð mikið og leiðrétting. Kennarinn ætti að gæta þess að 

auka virkni og þátttöku nemanda í kennslustundum og hrósa samstundis fyrir rétt svör og að 

sama skapi leiðrétta röng svör um leið og þau koma fram. Til þess að hrós skili sem mestum 

árangri, þarf að hafa þau fjölbreytt og sértæk. Stýrð kennsla Engelmanns er kerfisbundin 

kennsluaðferð þar sem nemandi fær aðstoð að ná árangri og auka færni og getu á þeim 

sviðum sem kennd eru (Fredrick og Hummel, 2004; Kim og Axelrod, 2005; Slocum, 2004). 

Hver kennslustund í stýrðri kennslu felur í sér sjö atriði: Fyrsta atriðið snýst um að 

grípa athygli nemandans, í kjölfar þess er farið yfir það sem áður var kennt. Námsefnið sem 

unnið verður með í kennslunni er kynnt, en með því er fyrri þekking á námsefninu virkjuð. Í 

lok kennslustundarinnar er yfirferð á námsárangri eða markmiðum dagsins. Annað atriðið 
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leggur áherslu á að fá nemandann til að einbeita sér að verkefninu og með því auka skilning 

nemandans á efninu. Nemandanum gefst tækifæri til endurskoðunar og síðast en ekki síst 

tækifæri gefst til jákvæðrar leiðréttingar. Þriðja atriðið er að kynna fyrir nemandanum nýtt 

efni og sú fjórða er að athuga hversu vel nemandinn kann það efni. Ef í ljós kemur að 

þekking nemandans sé ekki að aukast í takt við þær væntingar, getur kennarinn breytt 

kennslunni og þar með er nemandanum komið á rétta leið. Næst er fimmta atriðið, þar sem 

reynt er að efla sjálfstæði nemandans í því samhengi að hann fær ekki aðstoð, heldur gerir 

verkefnið sjálfur. Þar næst er lagt próf fyrir nemandann til að athuga þekkingu hans á 

námsefninu. Að lokum er lögð áhersla á þjálfun með því að láta nemandann fá heimanám 

(Hummel, Venn og Gunter, 2004). 

Í Project Follow Through, stærstu rannsókn á sviði menntunar sem nokkurn tímann 

hefur verið gerð, voru 22 mismunandi kennsluaðferðir bornar saman. Rannsóknin hófst árið 

1968 og stóð yfir í 8 ár, þar sem börnunum sem tóku þátt var fylgt eftir frá leikskóla upp í 3. 

bekk. Yfir 10 þúsund börn úr 178 skólahverfum í Bandaríkjunum tóku þátt í rannsókninni 

(National Institution of Direct Instruction, e.d., Slocum, 2004). Markmið rannsóknarinnar var 

að finna áhrifaríkustu kennsluaðferðina til að auka námsárangur barna sem voru illa stödd 

(Parsons og Polson, 2017). Niðurstöðurnar sýndu að af öllum aðferðunum, þá var stýrð 

kennsla árangursríkust í grunnfærni eins og lestri og stafsetningu, hugrænni færni svo sem 

stærðfræði og síðast en ekki síst í tilfinningalegri færni eins og sjálfsmynd, (e. self-esteem) 

sjálfstrausti (e. self-confidence) og einnig sjálfsskilningi (e. self-concept). Þó svo að ekki var 

unnið að neinu leyti með tilfinningalega færni í kennsluaðferðinni. (Moran, 2004; National 

Institution of Direct Instruction, e.d; Slocum, 2004). 

Fimiþjálfun 

Precision Teaching er kennslumatstæki sem metur árangur kennslu og er notað til að 

auka færni nemanda og var upprunalega þróuð af Ogden Lindsley árið 1960 (Fredrick og 

Hummel, 2004; Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2004; Kubina, Ward og Mozzoni 2000; 

Lambe o.fl., 2015). Lindsley sem var nemandi B. F. Skinner hafði góða reynslu af notkun á 

óheftu þjálfunaraðferðinni (e. free-operant conditioning). Óheft þjálfunaraðferð byggist á því 

að nemendur fái að svara á sínum hraða og vinna eins mikið og þeir geta án þess að haldið sé 

aftur af þeim (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2004; Lindsley, 1990). Fimiþjálfun byggist á 

þeirri aðferð (Binder, 1996; Lambe o.fl., 2015). Enn fremur var fimiþjálfun upphaflega þróuð 

til notkunar í kennslustofum og getur bætt þann námsárangur sem að er stefnt (Lindsley, 

1992). 
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Meginmarkmið fimiþjálfunar er að fimi sé náð í þeim þáttum sem tengjast námsefninu 

(Fredrick og Hummel, 2004). Fimi (e. fluency) felur í sér hæfni til að lesa áreynslulaust, hratt 

og sjálfkrafa (Chambers, 1997). Þegar fimi hefur verið náð, viðhelst svörunin og torvelt er að 

trufla hana en auðgert er að yfirfæra hana yfir á nýjar aðstæður. Auk þess krefst fimiþjálfun 

þess að nemandi æfi sig oft eða daglega og mæli og skrái niður svör í tengslum við námsefnið 

(Fredrick og Hummel, 2004; Pierce og Cheney, 2004). 

Fimiþjálfun er ekki með námskrá sem hægt er að nota með nemandanum, heldur er það 

frekar kennslu- og matstæki til að mæla frammistöðu og auka færni nemandans og nota svo 

gögnin til þess að ákvarða kennsluhætti og framvindu kennslunnar (Miller, 2015). 

Fimiþjálfun byggist á fjórum meginreglum. Fyrsta reglan er sú að „nemandinn veit 

best“, þar sem frammistaða nemandans getur sagt betur en nokkuð annað hvort kennslan hafi 

skilað árangri eða ekki (Fredrick og Hummel, 2004; Hughes, Beverley og Whitehead, 2007; 

Kubina, Morrison og Lee, 2000a; Kubina o.fl., 2000b; Pierce og Cheney, 2004). Önnur 

reglan snýst um að athygli skuli beinast að sjáanlegri hegðun, til dæmis hversu mikið 

nemandinn brosir eða hversu mikið nemandinn þylur upp jákvæðar yfirlýsingar um sjálfan 

sig og gerir það kennaranum kleift að sjá hvort kennslan sé að bera einhvern árangur. Þriðja 

reglan gerir ráð fyrir að frammistaðan sé metin út frá tíðni svörunar (Hughes o.fl., 2007; 

Kubina o.fl., 2000b). Sumsé mælikvarðinn sem notaður er í fimiþjálfun er tíðni svörunar (e. 

rate of responding), sem kemur frá B. F. Skinner. Mæling á tíðni svörunar er hve oft 

markhegðun kemur fyrir deilt með þeim tíma sem verkefnið gefur, t.d. 1 mínúta (Fredrick og 

Hummel, 2004; Lindsley, 1991; Pierce og Cheney, 2004). Að lokum ber fjórða reglan með 

sér notkun á stöðluðu hröðunarkorti. Orðið stöðlun (e. celeration) gefur til kynna tvær 

merkingar af hegðunarbreytingum, annars vegar hröðun (e. acceleration) og hins vegar 

minnkun (e. deceleration). Hröðun á sér stað þegar tíðni svörunar eykst, en minnkun þegar 

tíðni svörunar minnkar. Nemandinn skráir sjálfur frammistöðu sína í hröðunarkort, en með 

þeim hætti er hann að taka virkan þátt í námsframvindu sinni. Þar að auki getur kennarinn séð 

hvort kennslan sé að bera árangur eða ekki, það er hvort færni aukist og hvort þörf sé á 

breytingum á kennslunni. Einnig er nemandanum gefinn möguleiki á að fylgjast myndrænt 

með árangri sínum. Tíminn, svo sem dagar, vikur, mánuðir eða ár eru því sett á x- ás en 

tíðnin, til dæmis vegin orð á mínútu, á viku og svo framvegis á y-ás (Hughes o.fl., 2007; 

Fredrick og Hummel, 2004; Merbitz, Vieitez, Merbitz og Binder, 2004; Potts, Eshleman og 

Cooper, 1993; Pierce og Cheney, 2004). 
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Þar sem fimiþjálfun er bæði kennslu- og matstæki, má nota hana samhliða öðrum 

kennsluaðferðum og rannsóknir hafa sýnt fram á árangur fimiþjálfunar (Miller, 2015; Moran, 

2004). Sem dæmi má nefna rannsókn Guðríðar Öddu (2007), þar sem áhrif stýrðrar kennslu 

samhliða fimiþjálfun á lestrarkunnáttu 8 ára drengs með einhverfu var metin. Kennt var á 

tveimur tímabilum. Á fyrra tímabilinu var færni nemandans í að umskrá bókstafi og málhljóð 

ásamt hljóðblöndun þjálfuð ítarlega. Auk þess að auka leshraða hans á þremur heildstæðum 

textum. Á seinna tímabilinu var færnin rifjuð upp og hraðlestur á samfelldum texta æfður 

eftir það. Niðurstöðurnar sýndu að eftir kennslu og þjálfun í að umskrá málhljóð í bókstafi og 

öfugt, gat nemandinn lesið samfelldann texta. Þær sýndu einnig að yfirfærsla varð yfir á nýtt 

efni sem ekki hafði áður verið kennt. Jafnframt sýndu niðurstöður fram á að eftir að fimi 

hafði verið náð, viðhélst áunnin færni ári eftir að kennslunni lauk. 

Sömuleiðis má sjá gagnsemi fimiþjálfunar í The Great Falls Precision Teaching 

Project, þar sem nemendur fengu 15-30 mínútna fimiþjálfun á dag í fjögur ár. Niðurstöðurnar 

bentu til þess að færni nemenda sem höfðu hlotið fimiþjálfun, jókst um 24% í lestri og 40% í 

stærðfræði á Iowa prófi (e. Iowa test of basic skills), en færni hinna sem fengu ekki 

fimiþjálfun hélst í meðallagi. Þar að auki var enn meiri munur milli sérkennslunemenda eftir 

því hvort þeir fengu fimiþjálfun (Lorbeer, 2007; Merbitz, o.fl., 2004). 

Eins og áður sagði má beita fimiþjálfun samhliða öðrum kennsluaðferðum en 

árangursríkast hefur reynst að beita henni samhliða stýrðri kennslu (Lindsley, 1991). 

Morningside skólinn 

Morningside skólinn var stofnaður af Dr. Kent Johnson í Seattle, Bandaríkjunum, árið 

1980. Morningside er rannsóknarskóli sem byggir á lögmálum hegðunar og hjálpar börnum 

sem hafa dregist aftur úr í námi að ná samnemendum sínum í færni og viðhalda henni. 

Morningside byggir einnig á árangursmiðaðri nálgun að námi (e. mastery learning approach) 

og kennt er eftir raunprófuðum aðferðum (e. evidence based). Raunprófaðar aðferðir eru 

aðferðir sem áður hafa verið prófaðar og hafa endurtekið sýnt árangur, þær má kenna og 

yfirfæra á aðrar aðstæður. Endurtekning á aðferð ætti því að gefa svipaðar niðurstöður og 

fyrri rannsóknir (Lindsley, 1990; Johnson og Kevo, 1993). Það eru til nokkrar raunprófaðar 

aðferðir í notkun í dag og þar á meðal má nefna stýrða kennslu Engelmanns og fimiþjálfun. 

Raunprófuð aðferð í menntun verður þegar kennarar velja kennsluaðferðir sem styðjast við 

áreiðanleg og réttmæt gögn frá vísindalegum tilraunum og smám saman sameina og innleiða 

inn í námskrá kennslunnar (Moran, 2004). 
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Nemendur Morningside skólans eru frá fimm til 18 ára aldurs. Flestir nemendur við 

skólann hafa dregist aftur úr í námi eða standast ekki þær kröfur sem ætlast er til af þeim á 

þeirra skólastigi (Johnson og Street, 2012). Oftast stafar þetta af því að nemendur skortir 

grundvallarfærni í lestri, skrift, stærðfræði eða öðrum grunnþáttum náms. Margir þeirra eiga 

erfitt með að hlusta, taka eftir, læra og skipuleggja sig, eiga erfitt með að skila verkefnum á 

réttum tíma, erfitt með að vera nákvæm og skipulögð og án þess að trufla aðra eða mikla 

verkefnin fyrir sér (Johnson, 1997).  Greindarvísitala nemenda getur verið breytileg, hún 

getur verið undir meðaltali, í meðaltali eða yfir meðaltali. Morningside skólinn er ætlaður 

fyrir börn sem eiga við námsörðugleika að stríða en ekki fyrir börn með aga- eða 

hegðunarvandamál. Hins vegar eiga nemendur skólans ekki allir við námsörðugleika að stríða 

(Johnson og Street, 2012). 

Í Morningside skólanum er farið í undirstöðuatriðin í lestri, skrift, stærðfræði og 

þrautalausn (e. problem solving). Nemendur eru í skólanum í eitt til þrjú ár, allt eftir því hve 

lengi þeir eru að ná samnemendum sínum. Sumir nemendur eru lengur en þörf er svo þeir geti 

komist fram úr samnemendum sínum í námi. Morningside skólinn er svo öruggur með 

aðferðir sínar að skólinn býður upp á endurgreiðslu skólagjalda ef árangur næst ekki innan 

árs. Skólinn hefur endurgreitt minna en eitt prósent til baka af skólagjöldum frá upphafi 

(Johnson og Street, 2012). 

Allir nemendur fara í gegnum mat, áður en þeir eru teknir inn í skólann, sem er byggt á 

námsframmistöðu einstaklingsins. Matið er síðan borið saman við aðra nemendur. Það getur 

því verið breytilegt eftir því í hvaða hóp nemandinn er í mismunandi fögum. Nemendur með 

svipuð markmið og þarfir eru settir saman í hóp, einnig er tekið mið af framförum og því 

getur hópaskipting verið breytileg á sama skólaári. Það er engin ákveðin regla sem segir til 

hvenær nemandi á að fara á næsta stig, því námið er einstaklingsmiðað og hver og einn tekur 

námið á sínum hraða. 

Morningside skólinn býður einnig upp á fjögurra vikna sumarskóla. Þar eru námskeið í 

lestri, tungumálum, skrift og stærðfræði. Sumir nemendur sumarskólans koma frá 

Morningside skólanum, en aðrir hafa ekki verið í Morningside skólanum áður. Þeir koma 

einfaldlega til að bæta grunnfærni sína og auka frammistöðu sína í skóla. Skólinn bíður 

einnig upp á endurgreiðslu skólagjalda ef færni eykst ekki í sumarskólanum og hafa innan við 

2% verið endurgreidd frá upphafi. Morningside skólinn er í raun fyrir alla, bæði fyrir 

einstaklinga með námsörðugleika og ekki, þeir sem eiga ekki við neina námsörðugleika að 

stríða geta bætt frammistöðu sína í skóla töluvert á mun styttri tíma en hinir sem eiga við 

námsörðugleika að stríða (Johnson og Street, 2012). 
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Táknbundið styrkingarkerfi  

Í táknbundnu styrkingarkerfi eru veitt tákn fyrir viðeigandi hegðun. Styrkir (e. 

reinforcer) er þegar áreiti fylgir hegðun og eykur tíðni hennar. Þessi styrkir (e. reinforcers) 

geta verið bæði jákvæðir og neikvæðir. Jákvæð styrking (e. positive reinforcement) er þegar 

tiltekið áreiti birtist og hegðun eykst í kjölfar þess á meðan neikvæð styrking (e. negative 

reinforcement) er þegar tiltekið áreiti er tekið í burtu og hegðun eykst vegna þess (Pierce og 

Cheney, 2004). Tákn geta verið af ýmsum toga eins og límmiðar, stig og gervipeningar en 

gott er að hafa það á bak við eyrað að miða verðlaun barnsins við aldur þess. Þegar 

ákveðnum viðmiðum er náð þá má skipta táknum út fyrir eitthvað eftirsóknarvert (Kazdin, 

2005). 

Táknbundið styrkingarkerfi gengur út frá því að hegðun verði fyrir áhrifum af þeim 

afleiðingum sem henni fylgja. Táknin virka sem skilyrtir jákvæðir styrkir þ.e. styrkir sem 

hafa verið paraðir við aðra styrki og auka tíðni hegðunar. Smáir og tíðir styrkir eru 

áhrifaríkari en stórir og sjaldgæfir styrkir. Með notkun kerfisins minnir það þann sem veitir 

verðlaunin á að veita félagslegan styrk fyrir viðeigandi hegðun (Kazdin, 2005). 

Mikilvægt er að gæta þess að sníða táknbundna styrkingarkerfið eftir þörfum hvers og 

eins. Til að kerfið virki sem best þarf að framfylgja því nákvæmlega. Veita á hrós eins fljótt 

og auðið er þegar hegðun kemur fram og verðlaun strax eftir viðeigandi hegðun. Einnig er 

mikilvægt að halda skráningar og fara yfir skráningarblöð daglega til að hægt sé að meta 

frammistöðu barnsins. Eins getur það líka gefið vísbendingar ef þarf að draga úr eða auka 

kröfur eða umbun (Kazdin, 2005). 

Áður en táknbundið styrkingarkerfi er sett á þarf að útskýra fyrir barninu hvaða kröfur 

eru gerðar til þess, hvað viðeigandi og óviðeigandi hegðun er og hverjar afleiðingar 

viðeigandi og óviðeigandi hegðunar eru. Einnig þarf að fara yfir með barninu hvað það getur 

fengið í skiptum fyrir táknin og hvenær og hvar verðlaun eru veitt (Kazdin, 2005). 

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð 

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð eru mikilvægir þættir í raunprófun 

kennsluaðferða. Samræmi matsmanna er mælt með beinu áhorfi og felur í sér hversu oft 

rannsakendur séu sammála um að tiltekin hegðun á sér stað (Kazdin, 1977). Vinsælasta 

aðferðin til að reikna samræmi matsmanna er hlutfall samræmis (Watkins og Pacheco, 2000). 

Talið er að hlutfall samræmis yfir 70% sé nauðsynlegt, yfir 80% fullnægjandi en mælt er með 

því að það sé yfir 90% (House, House og Campbell, 1981). 
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Meðferðartryggð vísar til hversu mikil nákvæmni sé í framkvæmd inngrips miðað við 

áætlun. Til eru fjöldi leiða til að leggja mat á meðferðatryggðina en best hefur reynst að meta 

hana með beinu áhorfi og með því er verið að athuga hvort réttum aðferðum sé beitt við 

kennslu og hvort kennt sé eins og ætlunin er (Lane, Bocian, MacMillan og Gresham, 2004). 

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að efla lestrarfærni þátttakandans, 12 ára stúlku með 

sértæka námsörðugleika. Til þess voru notaðar aðferðir stýrðrar kennslu samhliða 

fimiþjálfun. Í upphafi voru gerðar mælingar til þess að mæla færni þátttakanda á þekkingu 

bókstafa, hljóðun þeirra og einnig lestri stuttra orða og setninga. Þetta var gert til að athuga 

hvar kennslan skyldi hefjast. Tilgáta rannsakenda er sú að lestrarfærni þátttakandans mun 

aukast með stýrðri kennslu Engelmanns og fimiþjálfun. 
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Aðferð 

Þátttakandi 

Þátttakandinn var 12 ára stúlka í 7. bekk sem gengur í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann var valinn með hentugleika, að beiðni sérkennslukennara skólans. 

Þátttakandi hefur fengið greiningu samkvæmt sérkennslukennara skólans með frávik í 

vitsmunaþroska, náms- og einbeitingarerfiðleika ásamt sértækum námsörðugleikum. Í janúar 

2018 gat hann lesið 46 orð á mínútu, en í mars 2018 voru það 52 orð á mínútu á 

raddlestrarprófi. Miðað við 7. bekkjar frammistöðuviðmið á barn að geta lesið 120 orð á 

mínútu að lágmarki en færni þátttakandans samsvarar lestrarfærni nemenda í 2. og 3. bekk. Á 

kennslutímabilinu sem rannsóknin stóð yfir var þátttakandi ekki í neinni annari auka kennslu 

fyrir utan hefðbundna kennslu. Hinsvegar má geta þess að þátttakandinn hefur fengið 

sérkennslu í stærðfræði og auka heimalestur frá sérkennslukennara skólans en það var síðast 

gert fyrir áramót. Þátttakandi hafði áður hlotið kennslu í stýrðri kennslu Engelmanns og 

fimiþjálfun frá janúar til apríl 2017. Fengið var upplýst samþykki frá foreldrum (sjá viðauka 

1). Engin greiðsla var fyrir þátttöku í rannsókninni en þátttakandi gat hins vegar unnið sér inn 

gjafabréf með því að uppfylla kröfur táknstyrkjakerfis sem notað var (sjá viðauka 2).  

Tilraunaaðstæður 

Mælingar á grunnskeiði, eftirfylgni, fimiþjálfun og stýrðri kennslu fóru allar fram á 

sama stað. Mælingarnar og kennslustundirnar í stýrðri kennslu og fimiþjálfun fóru fram í 

námsveri skólans sem er á annarri hæð hans. Þátttakandi mætti fimm daga í viku, alltaf í 

byrjun skóladags og kom hann því beint til rannsakenda. Stofan var staðsett á gangi þar sem 

6. og 7. bekkur áttu heimastofur. Engin truflun varð á kennslunni en þó gat komið fyrir að 

krakkar væru á ganginum fyrir framan stofuna. Stofan var um 25 m2 og með stórum glugga, 

sem hægt var að horfa beint inn á bókasafn skólans. Dregið var fyrir gluggann og 

þátttakandinn sat alltaf með bakið í hann til að lágmarka truflun. Rannsóknarmaður sat á móti 

þátttakanda þegar kennsla var í gangi. Borðum var alltaf raðað upp í L. Ef tveir 

rannsóknarmenn voru á staðnum sat annar á móti þátttakanda og hinn við hlið borðsins. 

Mælitæki 

Mælingar á grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum ásamt stýrðri kennslu og fimiþjálfun 

voru teknar upp á farsíma af tegundunum Iphone 7 eða Samsung Galaxy 6 og 9. Tímarnir 

voru teknir upp til að hægt væri að hlusta á þá ef kæmi upp vandamál við skráningu í 

samræmi matsmanna. Meðferðartryggð, samræmi matsmanna, fimiþjálfun og grunnskeiðs– 
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og eftirfylgdarmælingar var allt metið með beinu áhorfi. Í meðferðartryggð var frammistaða 

kennara skráð niður á skráningarblað (sjá viðauka 3) jafnóðum og dæmt út frá hverjum þætti 

fyrir sig í hverri kennslustund. Samræmi matsmanna var metið á verkefnum í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum þar sem bornar voru saman skráningar matsmanna á skráningarblöðum 

(sjá viðauka 4). Í fimiþjálfun merktu rannsakendur við röng svör bæði á markáreiti eða 

truflara á hljóðalista sem búin var til (sjá viðauka 5) með því að draga hring utan um röng 

svör þátttakanda. Til að meta samræmi matsmanna í fimiþjálfun var notast við skráningarblað 

(sjá viðauka 6) sem búið var til af rannsakendum og var fyllt út eftir lok hverrar 

kennslustundar. Að auki skráði þátttakandi frammistöðu sína á línurit (sjá viðauka 7). 

Skeiðklukka í farsímum rannsakenda var notuð til að taka tímann sem þátttakandi fékk í 

hverjum hljóðalista fyrir sig. 

Frammistaða þátttakanda á verkefnum í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum var 

skráð niður á skráningarblað sem rannsóknarmenn bjuggu til (sjá viðauka 4). Allir stafir 

stafrófsins voru birtir ásamt tvíhljóðunum ei, ey og au. Í heildina voru stafirnir 35 talsins. 

Þátttakandi átti að segja hljóð og heiti lágstafa annars vegar og hástafa hins vegar. Einnig 

voru teknar grunn- og eftirfylgdarmælingar á lestri 21 tveggja stafa orða, 20 þriggja og 

fjögurra stafa orða og 19 fimm stafa orða. Ásamt tíu þriggja orða setninga og fimm fjögurra 

og fimm orða setninga. Öll orð, orðaleysur og setningar sem komu fram í mælingunum voru 

búin til af rannsakendum. Bókstafirnir, orðin og setningarnar voru sett fram í Microsoft 

Powerpoint þar sem einn stafur, orð eða setning var birt í einu fyrir miðju á skjánum. Notast 

var við letrið Times New Roman og leturstærð var 120 í bókstöfum í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum en 70 þegar orð og setningar voru birtar. Stafir og orð voru alltaf birt í 

mismunandi röð, þar sem notast var við tölvuforritið Microsoft Excel til að raða þeim upp á 

tilviljunarkenndan hátt. Þátttakandinn fletti sjálfur á milli áreita með því að ýta á bilslá 

takkann á lyklaborði tölvunnar. Notast var við Mackbook air með 11 tommu skjá við birtingu 

áreita.   

Í stýrðri kennslu var notað handrit sem byggt er á bók Engelmann, Haddox og Bruner 

(1986). Handritið var þýtt og staðfært á íslensku af Finnu Pálmadóttur (2014) og Guðbjörgu 

Vilhjálmsdóttur. Rannsakendur prentuðu út á A4 blöð bæði handrit og myndir sem notað var 

í kennslu. Í hverju handriti var farið í einn staf í senn en hver stafur kom fram í tveimur 

handritum. Þannig að tvær kennslustundir fóru í hvern staf fyrir sig og hann tekinn fyrir í 

stýrðri kennslu. Hver kennslustund samanstóð af níu til 11 verkefnum. Verkefnin voru 

breytileg eftir kennslustundum en samanstóðu af stuttum orðum, sögum, bókstöfum, 

myndskilningi og lesskilningi. 
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 Fimiþjálfun fór fram í hvert skipti samhliða stýrðri kennslu. Hljóðalistar fimiþjálfunar 

byggðist á þeim sem Ásta Harðardóttir (2011) bjó til. Þátttakandi hljóðaði alla stafi á 

hljóðalista sem voru 45 talsins (sjá viðauka 5) og fékk 60 sekúndur til að lesa eins mörg hljóð 

og hann komst yfir. Notuð voru 12 markáreiti, sem var stafur sem búið var að kenna í stýrðri 

kennslu og sjö truflara, fimm truflarar komu fimm sinnum fram og tveir truflarar komu 

fjórum sinnum fram í hverjum hljóðalista. Nýr hljóðalisti var notaður með nýju markáreiti 

þegar fullri færni hafði verið náð. 

Rannsóknarsnið 

Til að leggja mat á áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni þátttakandans 

var notað AB tilraunasnið með eftirfylgd. 

A hluti rannsóknarinnar fólst í því að fjórar grunnskeiðsmælingar voru teknar. Færni 

þátttakandans í að þekkja bæði heiti og hljóðun hástafa og lágstafa og einnig hljóðun tveggja, 

þriggja, fjögurra og fimm stafa orða ásamt orðleysa og stuttra setninga var metin. Í B hluta 

sniðsins var byrjað á inngripinu sem var stýrð kennsla og fimiþjálfun. Í eftirfylgdar hlutanum 

fóru fram eftirfylgdarmælingar sem innihéldu sömu mælingar og í grunnskeiðsmælingum. 

Frumbreytur voru þrjár, stýrð kennsla, fimiþjálfun og táknstyrkjakerfi. Í stýrðri kennslu 

var handriti fylgt í kennslu. Ekki var farið eftir röð kennslustunda í handriti. Einungis voru 

þær kennslustundir notaðar sem innihéldu þau hljóð sem þátttakandinn sýndi ekki fulla færni 

í, samkvæmt grunnskeiðsmælingum. Samhliða stýrðri kennslu var hvert hljóð sem unnið var 

með lagt fyrir í fimiþjálfun til að auka fimi og meta færni þátttakanda, það er fyrst var hvert 

hljóð kennt í stýrðri kennslu, svo lagt fyrir í fimiþjálfun. Hrós var notað sem styrkir og reynt 

var að hafa hrósið sértækt og fjölbreytt. Þar að auki var táknstyrkjakerfi notað, þar sem 

þátttakandinn gat mest fengið fjögur stig fyrir hverja kennslustund (sjá viðauka 2). En til þess 

þurfti hann að uppfylla ákveðin skilyrði sem voru eftirfarandi: Að mæta í tíma, að vera 

jákvæður, fara eftir fyrirmælum og leggja sig fram. Þegar þátttakandi náði að vinna sér inn 40 

stig fékk hann gjafabréf í Keiluhöllina í Egilshöll. Þátttakandi náði að safna sér tvisvar 

sinnum inn 40 stigum og fékk hann því gjafabréf í keilu í fyrra skiptið og í það seinna fékk 

hann gjafabréf fyrir pizzu og shake á Shake & Pizza sem staðsett er í Keiluhöllinni Egilshöll. 

Til að fylgjast með eigin árangri var búið til spil (sjá í viðauka 2) þar sem þátttakandi færði 

leikmann um einn reit í hvert skipti sem hann vann sér inn stig. Þannig gat hann fylgst með 

framvindu sinni og séð árangur sinn jafnóðum.  

Fylgibreyta var frammistaða þátttakanda á hljóðalista sem gerður var af rannsakendum. 

Hljóðalisti innihélt þann staf sem lagður var fyrir í stýrðri kennslu ásamt stöfum sem hann 
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sýndi fullkomna færni í samkvæmt grunnskeiðsmælingum. Árangur inngripsins var metinn út 

frá hlutfalli réttra svara auk fjölda stafa sem þátttakandi náði að hljóða á einni mínútu, í 

mælingum sem fóru fram þrisvar í hverri kennslustund, í upphafi kennslustundar, í miðri 

kennslustund og í lok kennslustundar. 

Framkvæmd 

Kennslutímabil. Rannsóknin fór fram í grunnskóla þátttakandans á 

höfuðborgarsvæðinu í janúar til apríl 2018. Fengið var upplýst samþykki í upphafi 

rannsóknar frá foreldrum þátttakandans. Rannsakendur hittu tengiliðinn í skóla þátttakandans, 

22. janúar og fengu frekari upplýsingar um þátttakandann, aðgengi að kennslustofu, fengu að 

vita hvort rannsakendur ættu að sækja þátttakandann upp í bekk eða hvort hann kæmi sjálfur 

til þeirra og þess háttar. Í kjölfar þess fengu rannsakendur að hitta þátttakandann í fyrsta sinn 

og kynna sig. Næstu fjórir dagar, 24. til 26. og 29. janúar, voru svo notaðir til að mynda 

tengsl milli rannsakenda og þátttakanda. Þessir dagar voru sumsé nýttir til að kynnast, ræða 

um kennslufyrirkomulagið og einnig var spilað ólsen ólsen, veiðimann og púslað. 

Grunnskeiðsmælingar stóðu yfir frá 30. janúar til 2. febrúar, alls fjórar mælingar. Að 

því loknu hófst stýrð kennsla og fimiþjálfun sem stóð yfir frá 5. febrúar til 15. mars. Kennsla 

fór fram fimm sinnum í viku og skiptust rannsakendur á að sjá um kennslu. Frá og með 14. til 

16. febrúar og 12. mars, var vetrarleyfi, starfsdagur sem og öskudagur í skóla þátttakanda og 

því var gert hlé á kennslu af þeim sökum. Eftirfylgdarmælingar voru svo teknar tæpum 

mánuði eftir að kennslu lauk og stóðu yfir frá 10. til 11. apríl. 

Tímarnir voru alls 33 og þar af fóru fjórir í grunnskeiðsmælingar, 25 í fimiþjálfun og 

stýrða kennslu og fjórir í eftirfylgdarmælingar. Hver kennslustund varði að meðaltali í 40 

mínútur, með spönn frá 20 til 60 mínútur. Pása var yfirleitt tekin þegar helmingur af 

verkefnum voru búin. Í frímínútum var spilað ólsen ólsen, veiðimann, apaspil og einnig var 

stundum púslað eða spjallað. Í tvö skipti var ekki tekin pása og það var þegar þátttakandi fór 

til tannlæknis og þegar kennarinn hans átti afmæli. 

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Til að ákveða hvar kennslan skyldi hefjast 

voru teknar fjórar grunnskeiðsmælingar. Fyrirmæli voru lesin af rannsakanda í upphafi þeirra 

sem sjá má í viðauka 8. Metin var færni þátttakanda í að segja bæði heiti og hljóð lág- og 

hástafa auk þess í að lesa stutt orð og orðleysur og stuttar setningar. Allir stafir íslenska 

stafrófsins voru notaðir bæði í heiti og hljóðun há- og lágstafa ásamt tvíhljóðunum au, ei og 

ey, alls 35 áreiti. Því næst voru lögð fyrir 21 tveggja stafa orð og orðleysur, 20 þriggja stafa 
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orð og orðleysur, 20 fjögurra stafa orð og orðleysur, 19 fimm stafa orð og orðleysur, 10 

þriggja orða setningar og fimm fjögurra og fimm orða setningar. 

Grunnskeiðsmælingum var þannig háttað að fyrst voru birtir lágstafir og þátttakandinn 

beðinn að segja hljóð allra lágstafa og svo heiti, síðan var endurtekið fyrir hástafi, alls fjórir 

listar í hvorri mælingu. Tveggja stafa orð og orðleysur voru birt og þátttakandi var beðinn að 

lesa þau, eins gert var fyrir þriggja stafa orð og orðleysur, fjögurra stafa orð og orðleysur, 

fimm stafa orð og orðleysur og svo framvegis (sjá viðauka 4). Bókstafirnir birtust einn og sér 

á miðjum skjánum, í 11 tommu tölvuskjá í 120 punkta Times New Roman leturgerð með 

forritinu Microsoft PowerPoint.  

Þátttakandinn var talinn hafa fullkomna færni í bókstafnum eða orðinu einungis ef hann 

svaraði rétt í öllum fjórum grunnskeiðsmælingum. Rannsakendur merktu við röng svör á 

útprentuðum matsblöðum sem búin voru til af rannsakendum í eins röðun og þau birtust 

þátttakanda (Sjá viðauka 4). Uppröðun allra áreitanna, þar með talið stafa, orða, orðleysa og 

setninga, var handahófskennd fyrir hvern dag með því að nota forritið Microsoft Excel. Þetta 

var gert til þess að koma í veg fyrir þjálfunaráhrif í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

Þjálfunaráhrif (e. practice effect) koma fram í endurteknum mælingum, þar sem þátttakendur 

læra inn á mælingarnar sem gerðar eru (Shaughnessy, Zechmeister og Zeichmeister, 2015). 

Að auki voru öll orðin, orðleysur og stuttar setningar búnar til af rannsakendum og það var 

ekki leiðrétt röng svör í grunnskeiðsmælingum. Ef þátttakandi svaraði rangt en leiðrétti sig 

svo, var það skráð sem rétt svörun. Eftirfylgdarmælingar fóru eins fram og 

grunnskeiðsmælingar. 

Stýrð kennsla Engelmanns. Að loknum grunnskeiðsmælingum hófst stýrð kennsla þar 

sem farið var eftir handriti. Því stýrðist kennslan af handriti sem innihélt ítarlegar og 

námkvæmar leiðbeiningar um hvað skyldi kennt, hvað rannsakendur ættu að segja, hvað 

ætlast var til að þátttakandi svaraði og hvernig ætti að leiðrétta villur. Fyrirkomulag stýrðrar 

kennslu var ekki útskýrt ítarlega fyrir þátttakanda, þar sem hann hafði áður hlotið stýrða 

kennslu og var því vel kunnugur hvernig kennslustundum væri háttað. Hann fékk upprifjun á 

því hvað tákn handritsins merktu og að í kjölfar merkis ætti þátttakandi að svara. 

Þau tákn sem voru notuð í handritinu til að gefa til kynna hvort hljóð væri langt eða 

stutt voru eftirfarandi; (·) og (>). Táknið (·) var notað þegar hljóð var langt en táknið (>) var 

notað þegar hljóð var stutt. Síðan var þátttakanda sagt að hann ætti að svara þegar sagt væri 

tilbúinn og slegið væri lauslega á borðið til að gefa merki um svörun. Eftir því sem leið á 

kennslustundirnar var nóg að slá lauslega á borðið. Þegar þátttakandinn svaraði rangt var 
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ranga svörunin leiðrétt strax og hann beðinn um að endurtaka rétta svörun. Því næst var gerð 

seinkuð prófun á villum, þá var farið áfram um nokkur atriði og svo tilbaka á þann stað sem 

villan var. Ef þátttakandi las rétt, þá var honum hrósað en ef hann las vitlaust þá var það 

leiðrétt og ferlið endurtekið. Það var ekki farið yfir í næsta verkefni innan 

kennslustundarinnar fyrr en svörun þátttakandans var stöðug og villulaus við öllum liðum 

verkefnisins. 

Eftirfarandi lágstafir voru teknir fyrir í stýrðri kennslu: d, é, y, g, b, k, p, ð, j og ý í 

þessari röð sem er sama röðin og í handritinu. Samkvæmt grunnskeiðsmælingu sýndi 

þátttakandi ekki fulla færni í hljóðun lágstafa og því var byrjað á kennslu þeirra í stýrðri 

kennslu. Hver stafur var lagður inn í tvær kennslustundir og farið var í gegnum öll verkefni 

innan kennslustundar. Alls voru 25 kennslustundir í stýrðri kennslu á rannsóknartímabilinu. 

Kennslustundirnar voru prentaðar út á A4 blað, eitt eintak var fyrir þátttakanda þar sem 

prentaðar voru út myndir, hljóð, rím, sögur, lestur og setningar innan verkefnanna út á sér 

blöð og fékk hann eitt blað fyrir framan sig hverju sinni. Annað eintak var prentað út fyrir 

rannsakendur. 

Fimiþjálfun. Fimiþjálfunin var byggð á öllum þáttum Precision Teaching fyrir utan 

notkun á stöðluðu hröðunarkorti (e. standard celeration chart). Venjulegt línurit var notað 

þess í stað. Fimiþjálfun hófst eftir að búið var að leggja inn stafina í stýrðri kennslu og fór því 

fram samhliða henni. Byrjað var á því að útskýra fyrir þátttakanda fyrirkomulag 

fimiþjálfunar, því næst voru táknin útskýrð fyrir honum, (*) og ( >). Táknið (*) stóð fyrir 

langt hljóð en (>) fyrir stutt hljóð. Fimiþjálfun fór fram þrisvar sinnum í hverri kennslustund 

og í henni voru lagðir fyrir hljóðalistar þar sem þátttakandi átti að hljóða eins marga stafi og 

hann gat á einni mínútu. Ef þátttakandi kláraði að lesa alla stafina á hljóðalistanum, þá hélt 

hann áfram þangað til ein mínúta var liðin. 

Farið var í fimiþjálfun í upphafi hverrar kennslustundar, fyrir miðju og í lok 

kennslustundar. Hver listi innihélt markáreitið sem var sá stafur sem kenndur var í stýrðri 

kennslu, hinir stafirnir voru samsettir úr þeim sem þátttakandi sýndi fullkomna færni í 

samkvæmt grunnskeiðsmælingum. Hljóðalistinn innhélt 45 stafi og þar af voru 33 stafir sem 

samanstóðu af sjö mismunandi stöfum, sem hann sýndi fullkomna færni í samkvæmt 

grunnskeiðsmælingum (sjá viðauka 5). 

Tímatakan hófst þegar þátttakandi var tilbúinn. Ef þátttakandi hljóðaði stafina rangt en 

leiðrétti sig svo, var það skráð sem rétt svar, einnig leiðréttu rannsakendur ranga svörun eftir 

að tímatöku lauk. Hljóðalistarnir voru útprentaðir á A4 blöð og þátttakandi hafði einn lista og 
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rannsakandi sams konar lista til þess að merkja við villur, hversu langt hann náði að lesa, 

rétta svörun á markáreiti og rétta svörun á truflurum. Þátttakandi fékk svo að skrá sjálfur 

frammistöðu sína á línurit sem búið var til af rannsakendum (Sjá viðauka 7). Rannsakendur 

skráðu fjölda rétt og rangt lesinna hljóða á sér skráningarblað í lok tímans (sjá viðauka 6). 

Viðmið. Hver hljóðalisti var settur upp í 5x9 töflu og innihélt eitt markáreiti, það er sá 

stafur sem lagður var fyrir í stýrðri kennslu, sem birtist 12 sinnum og 33 truflarar með sjö 

stöfum samsettir úr stöfum sem þátttakandi sýndi 100% færni í samkvæmt 

grunnskeiðsmælingum, alls 45 hljóð. Tvö áreiti af truflurum birtust fjórum sinnum á meðan 

fimm þeirra birtust fimm sinnum. Í hverjum hljóðalista voru nýir stafir valdir af handahófi, en 

markáreitið var það sama. 

Þegar fimi var náð á markáreitinu var nýtt markáreiti lagt inn 12 sinnum og fyrra 

markáreitið, þar sem þátttakandi náði fimi á, varð að truflara en þetta var gert svo að færni á 

þeim hljóðum myndi viðhaldast og þá kom það fram fimm sinnum í hverjum hljóðalista. Svo 

fimi væri talin náð á markáreitinu þurfti þátttakandi að ná þeim viðmiðum sem sett voru af 

rannsakendum. Annars vegar þurfti þátttakandi að sýna 100% rétta svörun á markáreiti og 

hins vegar 95% rétta svörun á hinum áreitunum í þremur hljóðalistum í röð. Einnig þurfti 

þátttakandi að ná að lesa alla stafina á listanum á einni mínútu í þrjá lista í röð. 

Þátttakandi taldist vera með fulla færni á heiti og hljóðun há- og lágstafa, einnig í lestri 

orða og setninga, einungis ef hann gat hljóðgreint ákveðinn bókstaf rétt eða lesið orð og 

setningu rétt í öllum fjórum grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Ef þátttakandi svaraði 

tilteknum bókstaf rétt í þrjú af fjórum skiptum taldist færni hans 75%. Ef þátttakandi svaraði 

rétt í tveimur af fjórum skiptum var færni hans talin 50% en ef þátttakandi svaraði rétt í 

einum af fjórum skiptum taldist hann hafa 25% færni. Þessi viðmið eiga við um heiti og 

hljóðun há- og lágstafa og lestur orða og setninga en það var einungis unnið með hljóð 

lágstafa í stýrðri kennslu og fimiþjálfun. 

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð 

Lagt var mat á samræmi matsmanna fyrir frammistöðu í verkefnum á grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum og frammistöðu í hljóðalistum og athugað var að hve miklu leyti 

matsmaður og rannsakandi voru sammála um eðli svörunar. Samræmi matsmanna var metið í 

átta eða öll þau skipti sem grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar fóru fram. Samræmi 

matsmanna var metið með beinu áhorfi og með því að bera saman skráningar matsmanns og 

rannsakanda á svörum þátttakanda. Þar sem fjöldi eins skráðra svara var deilt með 

heildarfjölda skráðra svara og svo útkoman margfölduð með 100 ( a/(a+d) * 100). 
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Eins og sjá má í töflu 1 þá var spönn allra mælinga á samræmi matsmanna frá 80-

100%.  Samræmi matsmanna í hverju verkefni yfir skeiðin var að meðaltali frá 95% til 100%. 

Heildarsamræmi matsmanna á öllum verkefnum á grunnskeiðs – og eftirfylgdarmælingum 

var 98%. Samræmi matsmanna var hátt og samkvæmt House o.fl. (1981) þá er samræmi 

matsmanna fullnægjandi. 

 Í hljóðalistum var samræmi matsmanna einnig metið með beinu áhorfi ásamt því að 

skráðar voru niðurstöður á sérstakt skráningarblað (sjá viðauka 6). Samræmi var metið með 

því að bera saman svör rannsakenda og til að reikna það út var heildarstigafjöldi sem hægt 

var að fá deilt með heildarstigafjölda þar sem rannsakendur voru sammála um eðli svörunar 

og útkoman margfölduð með 100 ( a/(a+d) * 100). Samræmi matsmanna var metið í 51 skipti 

af 66 hljóðalistum sem lagðir voru fyrir eða í 77% tilvika. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsakenda þá var spönn mælinga frá 90-100%. Heildarsamræmi matsmanna á frammistöðu 

þátttakanda á hljóðalistum var 99%. 

 

Tafla 1 

Samræmi matsmanna í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

Verkefni Spönn (%) Meðaltal (%) 

Hástafir heiti 97-100 99,6 

Hástafir hljóð 94-100 97,3 

Lágstafir heiti 100 100 

Lágstafir hljóð 88,5-100 97 

Tveggja stafa orð 94-100 98,6 

Þriggja stafa orð 95-100 99,3 

Fjögurra stafa orð 95-100 98,1 

Fimm stafa orð 90-100 95,6 

Þriggja orða setning 100 100 

Fjögurra orða setning 80-100 97,5 

Fimm orða setning 80-100 95 

Heildarmeðaltal  98 

 

Meðferðartryggð var metin í 12 kennslustundum eða í 48% kennslustunda í stýrðri 

kennslu. Mæling á meðferðartryggð stóð yfir alla kennslustundina í stýrðri kennslu. 
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Meðferðartryggð var einnig metin með beinu áhorfi, þar sem matsmaður skráði niður hjá sér 

hvort rannsakandi væri að gera það sem hann átti að gera (sjá í viðauka 3). Það er segja hvort 

hann væri að fylgja viðmiðum sem rannsakendur settu fram. Metið var út frá fjórum þáttum 

sem síðan skiptust í undirþætti. Fyrsti þátturinn var hvort rannsakandi fylgdi handritinu. 

Annar þáttur var hvort rannsakandi leiðrétti rangt svar samkvæmt handriti. Þriðji þáttur var 

hvort rannsakandi gaf góðar endurgjafir og að lokum hvort rannsakandi gerði mælingu þ.e.a.s 

hvort rannsakandi tók upp tímann, skráði niður á skráningarblöð þar sem það átti við og 

fylgdist með tíma. Hægt er að sjá nánar undirþætti hvers viðmiðs í viðauka 3. Rannsakendur 

skiptu hlutverkum á milli sín, þar sem einn var matsmaður og fylgdist með rannsakanda sem 

sá um kennslu. Hægt var að fá fjögur stig í heildina, eitt stig fyrir hvern þátt sem var metin. 

Til að reikna út heildarsamræmi meðferðartryggðar var heildarstigafjöldi sem hægt var að fá 

deilt með heildarstigafjölda sem fengin var úr meðferðartryggð og útkoman margfölduð með 

100 ( a/(a+d) * 100).  Samkvæmt niðurstöðum rannsakenda þá var meðaltal 

meðferðartryggðar 100%.  
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Niðurstöður  

Á töflu 2 má sjá færni þátttakanda á hljóðun og heiti há- og lágstafa úr grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum. 

Færni þátttakanda í hljóðun hástafa jókst alls um 13,8% og þátttakanda tókst að auka 

færni sína í að hljóða hástafina G, Þ, B, É úr 75% í 100%. Jafnframt jókst færni þátttakanda í 

að hljóða J úr 50% í 100%. Færni þátttakanda í hljóðun Y minnkaði úr 75% í 50%, en færni í 

að hljóða Ð viðhélst í 75%. Auk þess viðhélst færni þátttakanda í hljóðun annarra hástafa í 

100%.  

Færni þátttakanda að þekkja og segja heiti hástafa minnkaði hins vegar um 3,1%. Færni 

þátttakanda í að þekkja heiti hástafsins Ý jókst úr 25% í 50%, en færni Y jókst úr 0% í 25% og 

færni EI minnakði úr 100% í 75%. Þá viðhélst færni þátttakanda á heiti hinna hástafanna í 

100%. Hvorki hljóðun né heiti hástafanna voru lagðar fyrir í stýrðri kennslu, sem getur skýrt 

af hverju það er lítil sem engin aukning í færni þátttakandans. 

Færni þátttakanda í hljóðun lágstafa jókst um 12,7%. Færni þátttakanda jókst í hljóðun 

allra níu lágstafa sem teknir voru fyrir í stýrðri kennslu nema y, þar viðhélst færni í 75%. 

Færni þátttakanda í hljóðun lágstafanna g, ý og j jókst úr 50% í 100%, og færni p, é, b, d, ð og 

k jókst úr 75% í 100%. En færni þátttakanda í hljóðun hinna 25 lágstafanna viðhélst í 100% 

og hugsanlega vegna þess að allir þessir stafir voru notaðir sem truflarar í fimiþjálfun. 

Á hinn bóginn jókst færni þátttakanda á heiti lágstafa um 32,4% Færni þátttakanda í að 

þekkja og segja heiti lágstafanna p og é jókst úr 75% í 100% og færni þátttakanda á heiti 

lágstafsins y jókst úr 0% í 75%. Um leið jókst færni í að þekkja heiti lágstafsins ý úr 0% í 

50% og færni ey jókst einnig úr 25 % í 100%. Færni þátttakanda í að þekkja og segja heiti 

hinna 30 lágstafanna viðhélst í 100%. 
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Tafla 2 

 Færni þátttakanda í hljóðun og heitum há- og lágstafa í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum. 

    Grunnskeiðsmælingar   Eftirfylgdarmælingar  

    Hástafir  Lágstafir   Hástafir  Lágstafir  

    Hljóð Heiti  Hljóð Heiti   Hljóð Heiti  Hljóð Heiti  

Fj. 100% 28 33  30 25   32 32  34 33  

Fj. 75% 6 0  2 7   3 1  1 1  

Fj. 50% 0 0  0 3   0 1  0 1  

Fj. 25% 1 1  1 2   0 1  0 0  

Fj. 0% 0 1  0 0   0 0  0 0  

Fjöldi stafa 35 35  35 35   35 35  35 35  

Hlutfall 80% 94%  86% 71%   91% 91%  97% 94%  

 

Færni þátttakanda í lestri tveggja stafa, þriggja stafa, fjögurra stafa og fimm stafa orða 

má sjá á mynd 1. 

 

Mynd 1. Færni þátttakanda í lestri orða og orðleysa í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

 Færni þátttakanda í að lesa tveggja stafa orð og orðleysur jókst um 10,4%. Færni 

þátttakanda í lestri orðsins en jókst úr 75% í 100%, ló fór úr 50% í 100% en ri minnkaði úr 
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100% í 75%. Færni þátttakanda í lestri hinna átta orðleysanna viðhélst í 100%. Einnig 

viðhélst færni þátttakanda í lestri hinna níu orðanna. 

Færni þátttakanda í lestri 17 þriggja stafa orða og orðleysa hélst óbreytt í 80%. En þó 

bætti þátttakandi sig í lestri orðleysanna dös úr 0% í 75% og pau úr 75% í 100%. Færni 

þátttakanda í lestri orðleysa key minnkaði hins vegar úr 100% í 75%.  

Færni þátttakanda í lestri hinna 13 fjögurra stafa orða og orðleysa, viðhélst í 65%. 

Færni þátttakanda minnkaði í lestri orðleysanna Eytu úr 75% í 25%, Loðo hélst óbreytt í 0% 

og Remí, Túvó og Rárt viðhélst í 75%. Að auki jókst færni þátttakanda í lestri orðleysanna 

Mört úr 50% í 75%, Þæta úr 50% í 75% meðan að færni á lestri orðsins Gras minnkaði úr 

100% í 75%. En færni þátttakanda í lestri níu orða og orðleysa breyttist ekkert, hún var áfram 

í 100%.  

Í lestri fimm stafa orða og orðleysa jókst færni þátttakanda um 35,1%. Þátttakandi jók 

færni sína í lestri orðleysanna Ritfæ úr 25% í 75%, Brúga úr 0% í 25%, Gútta úr 0% í 100%, 

Exnap úr 25% í 50%, Þeyta úr 0% í 50%, Örból úr 25% í 100% og síðast en ekki síst fór 

Sérpa úr 75% í 100%. Daulo minnkaði úr 100% í 50%, sömuleiðis minnkaði Veður úr 25% í 

0% og einnig Vípar úr 100% í 75%. Færni þátttakanda í lestri orðsins Lýgur jókst úr 50% í 

100%, einnig orðsins Klaga úr 75% í 100%. En færni þátttakanda í lestri orðsleysunnar Paula 

varð áfram í 75%. Þá viðhélst færni þátttakanda í lestri hinna tíu orða og orðleysa í 100%.  

Á mynd 2 má sjá færni þátttakanda í lestri þriggja, fjögurra og fimm orða setninga. 

 

 

Mynd 2. Færni þátttakanda í lestri setninga í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

Færni þátttakanda í lestri þriggja orða setninga jókst um 50%. Færni þátttakanda í lestri 

setninganna Fríða elskar tómata fór úr 50% í 100%, Ægir heyrir söng úr 50% í 100% og 
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Börnin leika saman úr 75% í 100%. En færni þátttakanda í lestri setningarinnar Blómin ilma 

vel stóð í stað í 75%. Færni í lestri hinna sex setninganna viðhélst í 100%. 

Færni þátttanda í lestri fjögurra orða setninga jókst samanlagt um 33,3%. Þátttakandi 

sýndi aukningu á færni í lestri setningarinnar Hann þarf að fara úr 25% yfir í 75%. Lea fór í 

vinnuna fór úr 75% í 100%, færni í lestri hinna þriggja setninganna hélst óbreytt í 100%. 

Færni þátttakanda í lestri fimm orða setninga jókst alls um 100%. Júlí er heitasti 

mánuður ársins fór úr 25% í 50%, Epli eru holl og góð jókst úr 25 % í 75% og Þau hugsuðu 

vel um pabba fór úr 25% í 75%. Að auki jókst færni þátttakanda í lestri setningarinnar Selma 

lá upp í rúminu úr 50% í 100%. En setningin Þú ert frábær leikkona Tara viðhélst í 100%. 

Á myndum 3.-12. má sjá færni þátttakanda í hljóðun þeirra10 lágstafa sem unnið var 

með í stýrðri kennslu og fimiþjálfun. Myndirnar sýna samanburð á hlutfalli réttra svara yfir 

grunnskeiðsmælingar (GSM), fimiþjálfun (FÞ) og eftirfylgdarmælingar (EFM) í hljóðun 

lágstafa. Myndirnar í fimiþjálfun (FÞ) sýna hlutfall réttra svara á viðeigandi markáreiti, það 

er að segja hlutfall rétt lesinna markáreita af heildarmarkáreitum sem voru lesin í hverri 

mælingu. Einnig að viðmiði um 95% réttri svörun á truflurum í hljóðalistunum fyrir stafina d, 

é, y, g, b, k, p, ð, j og ý hafi verið náð. Jafnframt að viðmiði um lestur allra bókstafanna á 

hverjum hljóðalista, fyrir fyrrgreinda stafi, hafi verið náð. Hver tígull táknar eina mælingu í 

hverjum hluta tilraunaskeiðsins fyrir sig og láréttar brotalínur skilja að tilraunaskeiðin. Sjá má 

hversu margar mælingar voru gerðar á x-ásnum, en hlutfallið á færni þátttakanda á hljóðun 

lágstafanna á y-ás. 

 

 

Mynd 3. Samanburður á hlutfalli réttra svara yfir grunnskeiðsmælingar (GSM), fimiþjálfun 

(FÞ) og eftirfylgdarmælingar (EFM) á hljóðun lágstafsins d. 
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Mynd 4. Samanburður á hlutfalli réttra svara yfir grunnskeiðsmælingar (GSM), fimiþjálfun 

(FÞ) og eftirfylgdarmælingar (EFM) á hljóðun lágstafsins é. 

 

 

 

Mynd 5. Samanburður á hlutfalli réttra svara yfir grunnskeiðsmælingar (GSM), fimiþjálfun 

(FÞ) og eftirfylgdarmælingar (EFM) á hljóðun lágstafsins y. 
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Mynd 6. Samanburður á hlutfalli réttra svara yfir grunnskeiðsmælingar (GSM), fimiþjálfun 

(FÞ) og eftirfylgdarmælingar (EFM) á hljóðun lágstafsins g. 

 

 

 

Mynd 7. Samanburður á hlutfalli réttra svara yfir grunnskeiðsmælingar (GSM), fimiþjálfun 

(FÞ) og eftirfylgdarmælingar (EFM) á hljóðun lágstafsins b. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

H
lu

tf
al

l 
ré

tt
ra

sv
ar

a

Fjöldi mælinga

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

H
lu

tf
al

l 
ré

tt
ra

 s
v
ar

a

Fjöldi mælinga

 

GSM g 

 

FÞ g 

 

EFM g 

 

GSM b 

 

FÞ b 

 

EFM b 



 

 35 

 

 

Mynd 8. Samanburður á hlutfalli réttra svara yfir grunnskeiðsmælingar (GSM), fimiþjálfun 

(FÞ) og eftirfylgdarmælingar (EFM) á hljóðun lágstafsins k. 

 

 

 

Mynd 9. Samanburður á hlutfalli réttra svara yfir grunnskeiðsmælingar (GSM), fimiþjálfun 

(FÞ) og eftirfylgdarmælingar (EFM) á hljóðun lágstafsins p. 
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Mynd 10. Samanburður á hlutfalli réttra svara yfir grunnskeiðsmælingar (GSM), fimiþjálfun 

(FÞ) og eftirfylgdarmælingar (EFM) á hljóðun lágstafsins ð. 

 

 

 

Mynd 11. Samanburður á hlutfalli réttra svara yfir grunnskeiðsmælingar (GSM), fimiþjálfun 

(FÞ) og eftirfylgdarmælingar (EFM) á hljóðun lágstafsins j. 
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Mynd 12. Samanburður á hlutfalli réttra svara yfir grunnskeiðsmælingar (GSM), fimiþjálfun 

(FÞ) og eftirfylgdarmælingar (EFM) á hljóðun lágstafsins ý. 

 

Eins og áður sagði, voru þrjú viðmið sett fyrir fimiþjálfun. Í fyrsta lagi þurfti færni 

þátttakanda að vera 100% rétt á markáreiti sem lagt var fyrir í þremur hljóðalistum í röð. Í 

öðru lagi þurfti þátttakandi að vera með 95% rétta svörun á hinum áreitum í þremur listum í 

röð og í þriðja lagi þurfti þátttakandi að lesa öll hljóðin á listanum á einni mínútu. Í öllum sex 

mælingum fimiþjálfunar á hljóðun lágstafins d var viðmiði um 100% rétta svörun á 

markáreiti náð og fyrir hin áreitin var viðmiði yfir 95% náð. Því næst má sjá að 100% færni á 

hljóðun lágstafsins d viðhélst úr fimiþjálfun í eftirfylgdarmælingum (sjá mynd 3). 

Til að viðmiði fimiþjálfunar væri náð fyrir hljóðun lágstafs é, voru gerðar 12 mælingar, 

þar sem þátttakandi náði ekki alveg fullri færni bæði á hljóðun lágstafsins é og hinum 

áreitunum. Í eftirfylgdarmælingum var 100% færni náð í hljóðun lágstafsins é (sjá mynd 4). 

Viðmiðum fimiþjálfunar voru uppfyllt fyrir alla lágstafina y, g, b, k, p, ð, j og ý og allir þessir 

stafir voru lagðir fyrir sex sinnum í fimiþjálfun. Færni þeirra viðhélst í 100% í 

eftirfylgdarmælingum fyrir utan færni á hljóðun lágstafsins y, þar sem færni var 75% í 

eftirfylgdarmælingum (sjá myndir 5. – 12.).  
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að auka lestrarfærni þáttakandans,12 ára stúlku, með 

sértæka námsörðugleika, í að bera kennsl á, segja heiti og hljóðun há- og lágstafa í lestri 

setninga, orða og orðaleysa með stýrðri kennslu og fimiþjálfun. Tilgátan var sú að 

lestrarfærni myndi aukast með stýrðri kennslu samhliða fimiþjálfun. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar var aukning í færni á hljóðun hástafa og lágstafa, heiti lágstafa, lestri tveggja 

og fimm stafa orða ásamt þriggja, fjögurra og fimm orða setninga. Færni í að bera kennsl á og 

segja heiti hástafa minnkaði hins vegar og færni í lestri þriggja og fjögurra stafa orða hélst 

óbreytt. Aðaláherslan í stýrðri kennslu var á hljóðun lágstafa. Tilgáta rannsakenda stóðst. 

 Kennslustundir voru 25 í stýrðri kennslu þar sem tekin voru fyrir hljóðun 10 lágstafa 

þar sem ekki mældist full færni í grunnskeiðsmælingum. Gætt var að því að fylgja 

nákvæmlega eftir handriti sem rannsakendur fengu. Hljóðin voru tekin í réttri röð miðað við 

handrit þar sem hver kennslustund var númeruð. Fimiþjálfun var beitt samhliða stýrðri 

kennslu og var hún tekin fyrir þrisvar sinnum í hverjum tíma. Þar var lagt fyrir markáreiti 

sem var hljóð sem búið var að kenna með stýrðri kennslu. Markáreiti kom fram 12 sinnum í 

hverjum lista og voru sjö truflarar með hverju sinni. Truflarar voru hljóð sem þátttakandi var 

með fulla færni á samkvæmt grunnskeiðsmælingum. Færni í hljóðun lágstafa jókst og jókst 

færni í þeim níu stöfum sem lagðir voru fyrir í stýrðri kennslu og fimiþjálfun að 

undanskyldum bókstafnum y, þar sem færni viðhélst. Niðurstöður eru í samræmi við aðrar 

rannsóknir hér á landi, má þar meðal annars nefna lokaverkefni Finnu Pálmadóttur (2014) þar 

sem gerð var hópasamanburðarrannsókn á áhrifum af stýrðri kennslu og hefðbundnum 

skólaúrræðum á lestrarfærni nemenda með lesvanda í 2. bekk. Niðursöður rannsóknarinnar 

sýndi fram á að lestrarfærni nemenda jókst meira hjá börnum sem fengu stýrða kennslu 

(Finna Pálmadóttir, 2014). Eins má nefna rannsókn Guðríðar Öddu Ragnarsdóttir (2009) á 11 

ára stúlku með lesblindu en þar jókst lestrarfærni hennar þrefalt og fjórfalt á viðmiðunar texta 

með stýrðri kennslu og fimiþjálfun.  

Yfir heildina þá jókst færni þáttakandans í nánast öllu fyrir utan lestur á þriggja og 

fjögurra stafa orðum og orðleysum þar sem færni hélst óbreytt yfir heildina. Færni 

þáttakandans í að bera kennsl á og segja heiti hástafa minnkaði samt sem áður örlítið. Þess 

má geta að ekki var tekið sérstaklega fyrir kennsla í heitum eða hljóðun hástafa né orðum eða 

orðaleysum og gæti það skýrt af hverju færni minnkaði eða hélst óbreytt. Þátttakandi virtist 

missa einbeitingu á tímum og fór þar af leiðandi að flýta sér of mikið, sem leiddi til þess að 

hann gerði fljótfærnisvillur. Rannsakendur voru sammála því eftir á að hyggja að sumar 

orðleysurnar voru erfiðar og óþjálar, sem skýrir að hluta til minnkun í færni á heitum hástafa.  
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Notað var táknstyrkjakerfi samhliða kennslu. Táknstyrkjakerfið virtist efla stolt og 

sjálfstraust þátttakandans þar sem hann gat fylgst vel með framvindu á náminu sjónrænt í 

formi spils sem rannsakendur hönnuðu til hvatningar. Þátttakandi talaði sjálfur um að finna 

mun á árangri sínum og það leiddi til þess að hann æfði sig á hljóðun og heitum há- og 

lágstafa heima fyrir. 

Á meðan á rannsókninni stóð var þátttakandi ekki í sérkennslu. Þáttakandinn sótti 

hefðbundna kennslu á skólatíma eftir að hafa lokið fyrsta tíma með rannsakendum. 

Þátttakandi hafði áður fengið kennslu í stýrðri kennslu og fimiþjálfun en það var í janúar til 

apríl árið 2017 og var þetta því í annað skiptið sem þátttakandi fékk slíka kennslu. Fyrir 

rannsóknina hafði þátttakandi fengið sérkennslu samkvæmt sérkennslukennara skólans með 

almennum kennsluaðferðum til að bæta lestrarfærni og þar má nefna heimalestur sem kennari 

fylgdist með.  

Í lok rannsóknar höfðu rannsakendur samband við sérkennslukennarann til að fá álit 

hans á framvindu þátttakandans. Samkvæmt hans áliti sá hann mun á áhuga, færni og 

sjálfstrausti hans í lestri og á náminu almennt. Taldi hann stýrða kennslu og fimiþjálfun vera 

hjálplega og talaði um að í raddlestrarprófi, sem hann tók fyrst í janúar og svo aftur í mars, þá 

jókst fjöldi orða sem lesin voru á einni mínútu úr 46 í 52 orð. Þess má geta að nemandinn var 

í fyrsta skipti að nota texta sem ætlaður er nemendum í sjöunda bekk en áður hafði hann verið 

að taka próf sem er ætluð eru nemendum í fjórða bekk.  

Því má telja að áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar beri árangur miðað við 

niðurstöður rannsóknarinnar, ásamt fyrri rannsóknum sem áður hafa verið gerðar á stýrðri 

kennslu og fimiþjálfun. Stýrð kennsla og fimiþjálfun eru raunprófaðar aðferðir sem eru með 

sterkan rannsóknargrunn að baki og hafa sýnt fram á árangur aðferðanna. Það mætti því 

skoða það að ,mati rannsakenda, að innleiða stýrða kennslu og fimiþjálfun í menntakerfi 

gunnskóla þar sem hún gagnast bæði nemendum með námsörðugleika jafnt og þeim með 

enga námsörðugleika (Fredrick og Hummel, 2004). Einnig um leið fjölga þeim aðferðum sem 

hægt væri að nota til að bæta lestrarfærni nemenda. Rannsakendum finnst mikilvægt að 

gripið sé inn í sem fyrst þar sem rannsóknir PISA hafa sýnt fram á hrakandi niðurstöður á 

frammistöðu í færni á lestri og lesskilningi barna á Íslandi (Freyja Birgisdóttir, 2016).  

Næst væri áhugavert að gera stærri rannsókn þar sem notuð væri fMRI fyrir og eftir 

inngrip. Þannig væri hægt að meta hvort virknin á lessvæðum eykst eftir stýrða kennslu og 

fimiþjálfun. Einnig mætti láta þátttakanda taka próf fyrir og eftir inngrip sem mælir 

tilfinningafærni eins og sjálfstraust en með því mætti skoða áhrif stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfun á sjálfstraust.  
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Viðauki 1. Upplýst samþykki forráðamanns / foreldris 

 

Upplýst samþykki 

 

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

Adelinu Veselaj og Elmu Daggar, B.S. nemendum í sálfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi þeirra 

er María B. Arndal Elínardóttir og ábyrgðarmaður verkefnisins er Dr. Zuilma Gabríela Sigurðardóttir 

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

kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar í u.þ.b. 7-8 vikur.  

 

Ég hér með heimila skráningu og söfnun á gögnum um frammistöðu barns míns, 

______________________________ í lestraverkefnum. Ég samþykki að barnið mitt mæti 5 sinnum í 

viku og vinni með Adelinu og Elmu í um það bil klukkustund í senn í hvert skipti á þeim stað sem 

sérkennari mun veita okkur. Ég skuldbind mig til að sjá til þess að barnið mitt  mæti 5 sinnum í viku, 

til að vinna í rannsókninni og láta vita ef  það getur ekki mætt af einhverri ástæðu. Ég leyfi að gögn 

sem safnast í rannsókninni um frammistöðu barnsins komi fram í B.S. lokaverkefni við Háskóla 

Íslands, í grein til birtingar í fagtímariti og á ráðstefnum fagmanna en gögnin verða hvorki 

persónugreinanleg eða rekjanleg til míns eða barnsins. Aðeins þeir sem koma að rannsókninni munu 

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

mínu samþykki. Engum persónugögnum verður safnað öðrum en upplýsingum frá kennara um 

námssögu og námsframmistöðu í lestri. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og 

samkvæmt lögum um meðferð persónuupplýsinga.  

 

Ég get haft samband við Adelinu (adv5@hi.is; s: 894-2784 ), Elmu (edb17@hi.is; s:616-6379) 

Maríu leiðbeinanda þeirra (mba9@hi.is) eða ábyrgðarmann Zuilma í netfangið zuilma@hi.is hvenær 

sem er ef mig vantar frekari upplýsingar um rannsóknina eða þátttöku mína í henni. Ég hef rétt á að 

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

fyrir mig eða barnið mitt. 

  

_____________________________________ 

Staður og dagsetning  

 

_____________________________________ __________________________ 

Nafn  Kennitala  

  

mailto:edb17@hi.is
mailto:mba9@hi.is
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Viðauki 2. Skilyrði fyrir táknstyrkjakerfi 

 

Dagsetni

ng 

Mætir Er 

jákvæð 

Fer eftir 

fyrirmælum 

Leggur 

sig fram 

Stigafjöl

di 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Heildarfjöldi stiga__________ 

 

Þegar ég hef safnað mér inn 40 stig þá fæ ég gjafabréf í keilu og svo síðar gjafabréf fyrir 

pizzuveislu með shake handa allri fjölskyldunni í keiluhöllina Egilshöll. 
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VEL 

GERT 

 

12 13 

 

 27 JÚ HÚ! 

GENGUR 

VEL 

29 

 

10  14 

 

 

 26  30 

9  15  25  31 

8   

GLÆSÓ 

 24 

  

 32 

7  17  HALTU 

ÁFRAM 

SVONA 

 33 

ÞÚ 

STENDUR 

ÞIG VEL 

 18  22  SMÁ 

SPÖLUR 

EFTIR 

5  19 20 21  35 

4        36 

3      37 

2       

FRÁBÆRT 

1 

 

     39 

 

BYRJA 

 

      

ENDIR 
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Viðauki 3. Skráningarblað fyrir meðferðartryggð 

 

Kennari: __________________________________ Dagsetning: _____________ 

 

Matsmaður: _______________________________ Fjöldi umferða: __________ 

 

 

Heildarfjöldi stiga: ___________ 

 

Athugasemdir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

  

 

Umferð 

 

Kennari fylgir 

handriti 

 

Kennari 

leiðréttir á réttan 

hátt 

 

Kennari gefur 

góðar endurgjafir 

 

Mæling  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9           

10     

11     

12     

13     
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Kennari fylgir handriti  

• Fyrirmæli eru skýr og viðeigandi 

• Kennari er undirbúinn fyrir tímann  

• Kennari er skýr hvenær eigi að byrja verkefni 

 

Kennari leiðréttir 

• Kennari lætur vita hvað nemandi gerir rétt  

• Kennari leiðréttir nemanda á eins hlutlausan hátt og hægt er  

 

Kennari gefur góðar endurgjafir  

• Kennari leiðréttir um leið og villa á sér stað 

• Kennari vandar málfar sitt og tón þegar hann leiðréttir 

 

Mæling  

• Kennari skráir niður öll verkefnin  

• Kennari tekur upp hvern tíma  

• Kennari passar upp á tímann í hverjum tíma 
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Viðauki 4. Skráningarblöð fyrir grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar 

 

Hástafir – Heiti 

 

Bókstafur Rétt Rangt Hlutfall 

EI    

X    

Í    

S    

Ú    

A    

V    

Y    

D    

G    

B    

E    

Ö    

J    

T    

Æ    

U    

O    

AU    

Þ    

Ó    

F    

L    

Á    

É    

R    

H    

M    

Ý    

Ð    

K    

EY    

N    

P    

I    

Samtals 35 bókstafir 
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Hástafir- Hljóð 

 

Bókstafur Rétt borið fram Rangt borið 

fram 

Hlutfall 

A    

L    

Ö    

R    

EI    

Í    

H    

X    

D    

E    

K    

T    

Y    

Ý    

M    

É    

V    

Ó    

J    

O    

B    

F    

Þ    

N    

AU    

Æ    

G    

Ð    

U    

P    

EY    

S    

Ú    

Á    

I    

Samtals 35 bókstafir 
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Lágstafir- Heiti 

 

Bókstafur Rétt borið fram Rangt borið 

fram 

Hlutfall 

x    

á    

k    

v    

ú    

n    

ð    

l    

au    

í    

d    

y    

g    

s    

r    

ö    

ý    

t    

ó    

f    

j    

m    

é    

a    

o    

b    

h    

e    

ey    

p    

æ    

u    

i    

þ    

ei    

Samtals 35 bókstafir 
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Lágstafir– Hljóð 

 

  

Bókstafur Rétt borið fram Rangt borið 

fram 

Hlutfall 

a    

m    

e    

á    

k    

f    

ð    

d    

y    

æ    

o    

ey    

g    

ú    

s    

r    

í    

v    

u    

ý    

au    

j    

b    

é    

ö    

h    

þ    

i    

l    

ei    

p    

t    

n    

ó    

x    

Samtals 35 bókstafir 
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Tveggja stafa orð 

 

Orð/Orðleysur Rétt borið fram Rangt borið 

fram 

Hlutfall 

þú    

ör    

ym    

pu    

ný    

rí    

en    

ér    

ís    

il    

te    

kú    

ær    

út    

sa    

og    

al    

þá    

ló    

um    

be    

Samtals 21 orð 
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Þriggja stafa orð 

 

Orð/Orðleysur Rétt borið fram Rangt borið 

fram 

Hlutfall 

önd    

eða    

til    

Sís    

dös    

tax    

líf    

pau    

res    

jér    

nei    

bók    

hús    

nop    

lás    

Fík    

þól    

dýr    

key    

val    

Samtals 20 orð 
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Fjögurra stafa orð 

 

Orð/Orðleysur Rétt borið fram Rangt borið 

fram 

Hlutfall 

Loðo    

Vaxa    

Þæta    

Eytu    

Epli    

Vera    

þaul    

Örpa    

Mört    

Remí    

Kalt    

Jara    

Úlpa    

Túvo    

Rusl    

Gras    

Rárt    

Sími    

Sýna    

Deiv    

Samtals 20 orð 
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Fimm stafa orð 

 

Orð/Orðleysur Rétt borið fram Rangt borið 

fram 

Hlutfall 

Ritfæ    

Nefna    

Exnap    

Eldur    

Mangó    

Brúga    

Paula    

Klaga    

Þeyta    

Örból    

Veður    

Hjálp    

Hæpur    

Hugur    

Sérpa    

Daulo    

Lýgur    

Gútta    

Vípar    

Samtals 19 orð 
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Þriggja orða setningar  

 

 

Setning Rétt Rangt Hlutfall 

Hún er leið    

Úti er kalt    

Náðu í blað    

Blómin ilma vel    

Lína á kisu    

Börnin leika saman    

Fríða elskar tómata    

Húsið er dimmt    

Rósa syngur fallega    

Ægir heyrir söng    

10 setningar 

 

 

Fjögurra orða setningar 

 

Setning Rétt Rangt hlutfall 

Hann þarf að fara    

Lea fór í vinnuna    

Mig langar í sumar    

Sara eldar góðan 

mat 

   

Bókin lá á gólfinu    

5 setningar 

 

 

Fimm orða setningar 

 

Setning Rétt Rangt Hlutfall 

Júlí er heitasti mánuður 

ársins 

   

Epli eru holl og góð    

Þau hugsuðu vel um pabba    

Selma lá upp í rúminu    

Þú ert frábær leikkona Tara    

5 setningar 
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Viðauki 5. Hljóðalisti fyrir fimiþjálfun 
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Viðauki 6. Skráningarblað fyrir fimiþjálfun 

 

Dagsetning: __________________________________________ 

 

 

Hljóð: __________________________________________________ 

 

 

Matsmaður: ___________________________________________ 

 

 

 Mæling í 

upphafi 

kennslustundar 

Mæling í  

miðri 

kennslustundar 

Mæling í  

lok 

kennslustundar 

Hljóðarallý nr.    

Fjöldi rétt    

Þar af leiðrétt    

Fjöldi rangt    

Stafir lesnir alls    

Svarhlutfall    
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Viðauki 7. Skráningarblað fyrir línurit fimiþjálfunar 

 

Hljóð: ____________ Dagsetning: ___________ Lok mælinga: ____________ 

 

Fjöldi 

réttra svara 

Dagur 1 Dagur 2 Dagur 3 Dagur 4 

M

 1 

M

2 

M

3 

M

1 

M

2 

M

3 

M

1 

M

2 

M

3 

M

1 

M

2 

M

3 

45             

44             

43             

42             

41             

40             

39             

38             

37             

36             

35             

34             

33             

32             

31             

30             

29             

28             

27             

26             

25             

24             

23             

22             

21             

20             

19             

18             

17             

16             

15             

14             

13             

12             

11             

10             

9             

8             

7             

6             

5             

4             

3             

2             

1             

0             
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Viðauki 8. Fyrirmæli fyrir grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar 

 

Fyrsta verkefnið í tímanum: Það munu birtast bókstafir á skjánum á tölvunni og það sem þú 

átt að gera er að segja heiti þessara bókstafa. Það er enginn tími á þér þannig þú þarft ekkert 

að drífa þig, þú tekur bara þann tíma sem þú þarft til að svara. 

 

Næsta verkefni: Aftur munu birtast bókstafir á skjánum á tölvunni og núna áttu að segja 

hljóð bókstafanna. Hvaða hljóð bókstafirnir gefa frá sér. Hér er heldur enginn tími á þér, 

þannig þú getur tekið þann tíma sem þú þarft til að svara. 

 

Orð: Núna á tölvuskjánum munu birtast orð. Verkefni þitt er að lesa orðin sem birtast á 

skjánum. Sum orðanna eru til en önnur eru það sem við köllum orðleysur, orð sem eru í raun 

og veru ekki til. Hér er enginn tími heldur, þannig þú tekur bara þinn tíma til að lesa og gerir 

þitt besta. 

 

Setningar: Núna á skjánum munu birtast setningar, fyrst stuttar og síðan aðeins lengri 

setningar. Verkefni þitt er að lesa þær eins vel og þú getur. Hér er heldur enginn tími á þér, 

þannig þú lest setningarnar alveg á þínum hraða og eins og þú treystir þér til. 


