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Útdráttur 

Lestur er gríðarlega mikilvægur og er grundvöllur allrar menntunar. Því er mikilvægt að ýta 

undir lestrarfærni barna snemma á ævinni með árangursríkri lestrarkennslu. Stýrð kennsla (e. 

Direct Instruction) er raunprófuð kennsluaðferð sem byggir á störfum Siegfried Engelmann 

og hefur reynst árangursrík við að kenna lestur. Aðferðin byggir á notkun nákvæms handrits 

sem er byggt upp svo einstaklingur nái tökum á grunnfærni áður en flóknara efni er kennt. 

Áhersla er lögð á að hrósa fyrir rétt svör og leiðrétta röng, tafarlaust og á skýran hátt. 

Fimiþjálfun (e. precicion teaching) er önnur raunprófuð kennsluaðferð sem hefur það 

markmið að auka fimi (e. fluency), sem vísar í hraða, örugga og villulausa svörun. Fylgst er 

með árangri að settu markmiði, með daglegri skráningu frammistöðu á hröðunarkort, svo 

hægt sé að breyta kennsluháttum strax ef þörf er á. Aðferðirnar eru oft notaðar saman og hafa 

reynst árangursríkar við að bæta lestrarfærni barna. Þessar aðferðir mynda saman ágæta heild, 

þar sem stýrð kennsla er notuð til að kenna færni en fimiþjálfun til að auka fimi og mæla 

framfarir. Markmið rannsóknarinnar var að nota stýrða kennslu og fimiþjálfun til að auka 

lestrarfærni barns sem hefur verið greint með athyglisbrest með ofvirkni (AMO), þar sem 

kenndir eru grunnþættir lestrar, líkt og hljóðun einstakra stafa og einfaldra orða. Niðurstöður 

sýndu fram á árangur þessara kennsluaðferða í að auka lestrarfærni og fimi þátttakanda í 

öllum þáttum sem metnir voru, og styðja því notkun stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar í 

íslensku skólakerfi og með börnum sem greind eru með AMO. 
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Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar á lestrarfærni 7 ára drengs með  

athyglisbrest með ofvirkni 

Lestur er grundvöllur almennrar menntunar. Góð lestrarfærni gerir einstaklingi kleift 

að lesa sér til gamans eða afla sér þekkingar og er nauðsynleg undirstaða þess að vera virkur 

þátttakandi nútíma samfélags (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Orðin lestur og 

læsi eru oft notuð á víxl í daglegu tali, en merking þeirra er þó ólík. Lestur vísar einfaldlega í 

það að lesa, að breyta bókstöfum í málhljóð og mynda úr þeim orð, sem fá svo merkingu. 

Læsi er víðtækara hugtak og eru lestur og ritun almennt talin vera grundvallarþættir læsis. 

Læsi felur í sér að geta skilið og nýtt sér þá þekkingu sem er fengin með lestri texta, auk þess 

að geta miðlað þessari þekkingu til annarra, í töluðu eða rituðu máli (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2009; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

Lestrarfærni og námserfiðleikar 

Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (e. simple view of reading) eru málskilningur og 

umskráning orða grundvöllur lestrarfærni og lesskilnings (Gough og Tunmer, 1986; Hoover 

og Gough, 1990). Málskilningur vísar í getuna til að skilja talað mál en umskráning orða 

vísar í hæfni í að breyta bókstöfum í málhljóð og tengja þau saman til að mynda orð. Helstu 

forspárþættir fyrir færni í umskráningu eru þekking á stöfum og hljóðkerfisvitund (e. 

phonological awareness), sem vísar í færni til að greina í sundur stök málhljóð innan orða og 

skilja þannig hljóðræna uppbyggingu orða óháða merkingu þeirra (Besner, 1983; Durgunoğlu 

og Öney, 1999; National Reading Panel, 2000; Sundheim og Voeller, 2004; Swank og Catts, 

1994). Góður lesskilningur vísar því til getu í að umskrá orð hratt og fyrirhafnarlaust, auk 

þess að hafa nægjanlegan málskilning og orðaforða til að umskráð orð öðlist merkingu 

(Gough og Tunmer, 1986; Hoover og Gough, 1990). Góð lestrarfærni getur ýtt undir 

málskilning og orðaforða. Þau börn sem hafa góða lestrarfærni eru líkleg til að njóta lestrar 

og lesa því meira en þau sem hafa slakari færni. Að lesa eykur svo orðaforða ásamt því að 

bæta lestrarfærni enn frekar í gegnum æfingu. Börn með slaka lestrarfærni sýna minni áhuga 

á að lesa, sem leiðir til þess að bilið milli barna með góða og slaka lestrarfærni getur aukist 

með tímanum (Morgan og Fuchs, 2007; Stanovich, 1986). 

Lestur er ekki meðfædd færni, heldur krefst það mikillar þjálfunar að læra að lesa og 

getur það reynst börnum miserfitt. Börn sem eiga í erfiðleikum með nám þurfa mun meiri 

þjálfun en önnur börn til að öðlast þennan mikilvæga hæfileika (Steinunn Torfadóttir o.fl., 

2011). Námserfiðleikum er gjarnan skipt í tvo flokka, almenna og sértæka námserfiðleika. 

Einstaklingar með almenna námserfiðleika hafa greind undir meðaltali og er skerðing þeirra 
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yfirleitt á breiðu sviði, svo sem í námi og almennri aðlögun að umhverfi 

(Menntamálaráðuneyti, 1997). Einstaklingar með sértæka námserfiðleika hafa hins vegar 

meðalgreind, en sýna slakari frammistöðu í námi en búast mætti við út frá aldri þeirra og 

greind (Hinshaw, 1992; Menntamálaráðuneyti, 1997). Lestrarerfiðleikar (e. dyslexia) eru 

algengasta gerð sértækra námserfiðleika og einkennast af erfiðleikum við lestur og skrift. Oft 

má rekja þessa erfiðleika til slakrar hljóðkerfisvitundar, sem leiðir til erfiðleika við 

umskráningu orða (Johnson, 1995; Menntamálaráðuneyti, 1997; Sundheim og Voeller, 2004). 

Algengasta samsláttarröskunin við sértæka námserfiðleika er athyglisbrestur með 

ofvirkni (AMO), sem einkennist af skertri athygli og einbeitingu, hvatvísi og mikilli 

hreyfivirkni, sem getur haft neikvæð áhrif á félagslegan og tilfinningalegan þroska, auk 

árangurs í námi (Hinshaw, 1992; Semrud-Clikeman o.fl., 1992; Sundheim og Voeller, 2004). 

Einkenni AMO geta leitt til slakari námsfærni óháð sértækum námserfiðleikum, þar sem barn 

getur átt erfitt með að einbeita sér að námi eða flýtt sér að svara verkefnum án þess að hlusta 

á leiðbeiningar (Semrud-Clikeman o.fl., 1992). Algengt er að börn með AMO hafi slakt 

vinnsluminni og skerta virkni í stýrikerfi heilans (e. executive function). Vinnsluminni er 

mikilvægt til að skilja og muna upplýsingar á meðan unnið er með þær, og getur skerðing í 

þessari færni leitt til erfiðleika við úrvinnslu yrtra upplýsinga. Stýrikerfi heilans sér meðal 

annars um skipulagningu markmiðsbeindrar hegðunar, eins og að hamla svörun eða breyta 

hegðun til að ná einhverju markmiði. Skerðing í þessu kerfi getur valdið margvíslegum 

vandamálum í námi, líkt og erfiðleikum við að skipuleggja röðun aðgerða þegar framkvæma 

á ákveðið verkefni (McInnes, 2003; Renz o.fl., 2003). Börn sem mæta bæði 

greiningarskilmerkjum fyrir AMO og sértæka námserfiðleika geta því verið í sérstakri áhættu 

á að dragast aftur úr í námi, sem getur haft slæm áhrif á aðlögunarfærni þeirra seinna meir 

(Hinshaw, 1992; Semrud-Clikeman o.fl., 1992). 

Lestrarerfiðleikar geta valdið slakri sjálfsmynd og sjálfstiltrú (e. self-efficacy) 

nemenda, sem getur svo ýtt undir viðhorf og hegðun sem takmarkar námsfærni barns enn 

frekar (Sundheim og Voeller, 2004; Torgesen, 1989). Til að auka hvatningu barna með 

lestrarerfiðleika til náms hefur reynst árangursríkt að nota táknstyrkjakerfi (e. token 

economy). Táknstyrkjakerfi felur í sér að nemandi safnar stigum fyrir tiltekna markhegðun, 

og getur skipt þeim út fyrir stærri verðlaun þegar hann hefur safnað ákveðnum fjölda stiga. 

Kerfið byggir á því að stigin virki sem jákvæður styrkir (e. positive reinforcer) ef þau auka 

markhegðun nemanda (Kazdin, 1977; McKenzie, Clark, Wolf, Kothera og Benson, 1968). 

Börn sem eiga í erfiðleikum með lestur í upphafi grunnskóla eru líkleg til að dragast 

enn meira aftur úr í námi þegar líður á skólagönguna og kröfur um færni verða meiri 
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(Stanovich, 1986; Sundheim og Voeller, 2004). Því er ljóst að nauðsynlegt er að grípa inn í 

hvers kyns lestrarerfiðleika sem fyrst, helst með raunprófuðum kennsluaðferðum, sem eru 

kennsluaðferðir sem rannsóknir hafa sýnt fram á að eru árangursríkar í að kenna tiltekna 

færni á sem skemmstum tíma og með sem minnstum kostnaði. Því eins og kemur fram í 

aðalnámskrá grunnskóla, ættu öll börn að fá nám við hæfi svo hægt sé að stuðla að þroska 

þeirra og síðari færni í námi og starfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013; Moran, 

2004). 

 

PISA könnunin 

Á þriggja ára fresti er PISA (e. Programme for International Student Assessment) 

könnunin á vegum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) lögð fyrir 15 ára börn víða 

um heim. Íslenskir nemendur voru lengi yfir meðaltali OECD ríkja í lesskilningi og læsi á 

stærðfræði, en undir meðaltali í læsi á náttúrufræði. Árangur íslenskra nemenda hefur þó farið 

versnandi frá upphafi mælinga árið 2000 (Almar M. Halldórsson og Ragnar F. Ólafsson, 

2017; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014). Árið 2000 áttu aðeins um 15% nemenda 

erfitt með að lesa sér til gagns, sem felst í að geta nýtt sér þá þekkingu sem fengin er með 

lestri. Þegar könnunin var síðast lögð fyrir árið 2015 hafði hlutfall þeirra nemenda sem ekki 

gátu lesið sér til gagns hækkað í 22%. Samkvæmt niðurstöðum PISA árið 2015 hafa íslenskir 

nemendur slakari lesskilning en nemendur á öðrum Norðurlöndum, og hafa íslenskir drengir 

almennt slakari lesskilning en stúlkur. (Almar M. Halldórsson og Ragnar F. Ólafsson, 2017). 

Í kjölfar niðurstaðna PISA könnunarinnar var settur fram þjóðarsáttmáli um læsi á 

Íslandi, þar sem áhersla er á að auka lestrarfærni og læsi ungmenna með það markmið að 

90% nemenda í það minnsta geti lesið sér til gagns í lok grunnskóla árið 2018 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015). Til að ná þessum markmiðum var ráðinn ráðgjafi um læsi og 

átti hann að fræða og leiðbeina starfsfólki skóla um læsi og lestrarnám, auk þess að leggja 

fyrir skimunarpróf til að meta læsi, svo öll börn geti fengið kennslu við hæfi. Þar að auki var 

stefnt á að auka samstarf við foreldra og hvetja til jákvæðara viðhorfs til lestrar innan 

samfélagsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). Óljóst er hver staðan á þessu 

verkefni er í dag, vorið 2018, en PISA könnunin verður lögð fyrir á þessu ári, og verður 

áhugavert að sjá hvað hún leiðir í ljós. 

 

Stýrð kennsla 

Stýrð kennsla er raunprófuð kennsluaðferð sem byggir á starfi Siegfried Engelmann 

og samstarfsmanna hans sem hófst á sjöunda áratug síðustu aldar og er enn í þróun. Þessi 
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aðferð hefur reynst árangursrík í að kenna lestur, stærðfræði og stafsetningu (Barbash, 2012; 

Binder og Watkins, 1990; Carnine, Silbert, Kame’euni og Tarver, 2010) og aðrar námsgreinar 

(Maloney, Desjardins og Broad, 1990). 

Námsefni stýrðrar kennslu er byggt upp á skipulagðan hátt þar sem lögð er áhersla á 

að kenna almennar aðferðir til að leysa verkefni, sem nemandi getur nýtt í síðari verkefnum, 

þegar námsefni verður flóknara. Í kennslu í lestri er í upphafi lögð áhersla á að kenna færni í 

umskráningu orða. Þetta gerir nemanda kleift að ná tökum á lestri fleiri orða, á skemmri tíma 

en ef aðeins væri kenndur lestur einstakra orða, án þess að kenna þá færni sem liggur að baki 

lestri (Slocum, 2004). 

Í stýrðri kennslu eru nákvæm handrit notuð, sem tilgreina hvað eigi að kenna og í 

hvaða röð, auk þess að innihalda skýrar og nákvæmar leiðbeiningar til barna og kennara um 

til hvers er ætlast af þeim. Í handriti stýrðrar kennslu er grunnfærni kennd í átt að flóknari 

færni. Barn þarf að sýna afburðafærni í hverju verkefni áður en lengra er haldið. 

Afburðafærni felst í því að barn svari verkefnum hratt og villulaust, án mikillar fyrirhafnar 

(Binder og Watkins, 1990; Frederick og Hummel, 2004; McMullen og Madelaine, 2014; 

Watkins og Slocum, 2004). Í kennslu í lestri þarf barn að sýna færni í að þekkja og hljóða 

stafi og einföld orð áður en farið er í lestur flóknari orða og setninga. Verkefni stýrðrar 

kennslu breytast smátt og smátt, þar sem hvert verkefni er undanfari þess næsta. Þá er svipað 

námsefni eins og stafirnir b og d ekki kennt samtímis, til að auðvelda aðgreiningu á milli 

stafanna (Engelmann, Haddox og Bruner, 1986; Watkins og Slocum 2004). 

Ein sérstaða stýrðrar kennslu er áherslan á að barnið viti best. Kennsla er miðuð út frá 

færni barns, hún hefst þar sem það er statt svo það nái sem mestum árangri á sem skemmstum 

tíma. Ef barn sýnir ekki þann árangur sem búist er við, á að aðlaga kennslu að þörfum 

barnsins, svo hún henti því betur, og ber kennari því ábyrgð á árangri barns í námi (Barbash, 

2012; Carnine o.fl., 2010; Engelmann o.fl., 1986; McMullen og Madelaine, 2014; Watkins og 

Slocum, 2004). 

Í stýrðri kennslu er jákvæð styrking veitt fyrir svörun. Fyrir góða frammistöðu í 

kennslustundum er börnum hrósað á lýsandi og einlægan hátt. Þegar börn ná góðri færni í 

námi fer námið sjálft að veita styrkingu. Í lestri felur þessi styrking í sér að öðlast þekkingu 

eða ánægju við það að lesa, og bætir það svo viðhorf barns til náms, sem er sérstaklega 

mikilvægt fyrir börn sem hafa átt í erfiðleikum með nám (Binder og Watkins, 1990; Carnine 

o.fl., 2010; Engelmann o.fl., 1986; Frederick og Hummel, 2004). 

Þar sem verkefni stýrðrar kennslu eru skipulögð svo að nemandi nái afburðarfærni í 

fyrri verkefnum áður en lengra er haldið, lágmarkar kennsluaðferðin villur nemenda í námi. 
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Villur eru þó ekki óhjákvæmilegar, en gefa mikilvægar upplýsingar um stöðu barns. Villur 

eru leiðréttar tafarlaust og skýrt af kennara og nemandi endurtekur rétta svörun. Það verkefni 

sem nemandi gerir villu í er endurtekið þar til hann sýnir stöðuga færni, auk þess sem seinkuð 

prófun er gerð á verkefninu til að athuga hvort nemandi hafi náð tökum á því. Villur gefa 

nemanda því aukið tækifæri til að æfa sig og bæta færni sína í þeim verkefnum sem reynast 

honum erfið, meðfram því sem hann æfir annað (Binder og Watkins, 1990; Engelmann o.fl., 

1986; McMullen og Madelaine, 2014; Watkins og Slocum, 2004). 

Stýrða kennslu má nota bæði í einstaklings og hóp kennslu. Hópar ættu að vera smáir 

til að lágmarka truflanir, og einsleitir, þar sem nemendur innan hóps ættu að hafa svipaða 

færni, svo allir fái kennslu við hæfi (Binder og Watkins, 1990; Carnine o.fl., 2010; Slocum, 

2004; Watkins og Slocum, 2004). Yfirleitt er kórsvörun notuð (e. unison responding) í 

kennslu, þar sem kennari gefur fyrirfram ákveðið merki og allir nemendur svara samtímis á 

merkinu. Kórsvörun eykur tækifæri nemenda til að æfa sig, auk þess að miklar kröfur eru um 

sýnilega svörun, oft í hverri kennslustund, svo nemendur haldast virkir í tímum. Ef nemandi 

svarar ekki eða gerir villu, endurtekur hópurinn svörunina þar til hún er stöðug (Carnine o.fl., 

2010; Frederick og Hummel, 2004; Slocum, 2004; Watkins og Slocum, 2004). Einnig er 

einstaklingssvörun athuguð, þar sem kennari metur hvort nemandi hafi náð færni í tilteknu 

verkefni (Carnine o.fl., 2010; Slocum, 2004; Watkins og Slocum, 2004). 

Reynslumiklir kennarar í notkun stýrðrar kennslu fara hratt og örugglega yfir 

námsefnið, og aðlaga kennsluhraðann að færni nemanda. Þetta gerir kennara kleift að fara 

yfir meira námsefni í hverri kennslustund, auk þess að halda nemendum virkum í verkefnum 

og minnkar þannig óæskileg hegðun í kennslustofunni (Binder og Watkins 1990; Engelmann 

o.fl., 1986; Magliaro, Lockee og Burton 2005; Watkins og Slocum, 2004). Hraður taktur í 

kennslustund heldur nemendum virkum og eru fleiri tækifæri til æfinga veitt innan 

kennslustundar. Eykur það færni og stuðlar að því að lestur verði fyrirhafnarlaus, sem gerir 

nemanda kleift að huga að merkingu texta frekar en umskráningu orða (Barbash, 2012; 

Carnine o.fl., 2010; Engelmann o.fl., 1986). 

Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á árangur stýrðrar kennslu. White (1988) gerði 

heildargreiningu (e. meta analysis) á 25 rannsóknum þar sem árangur stýrðrar kennslu og 

annarra kennsluaðferða fyrir börn með námsörðugleika var borinn saman. Rúmlega 

helmingur rannsókna sýndi að stýrð kennsla var marktækt árangursríkari en aðrar 

kennsluaðferðir, og að auki var engin kennsluaðferð árangursríkari en stýrð kennsla. 

Árið 1968 hófst stór rannsókn í Bandaríkjunum sem var kölluð Project Follow 

Through og hafði það markmið að finna árangursríkustu kennsluaðferðina til að bæta færni 
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barna úr lágstétt í námi. Rannsóknin stóð yfir í átta ár og tóku yfir 10.000 nemendur þátt í 

henni (Slocum, 2004). Af þeim 20 kennsluaðferðum sem voru metnar, var stýrð kennsla sú 

eina sem sýndi árangur á öllum sviðum. Stýrð kennsla jók grunnfærni á borð við stafsetningu, 

hugræna færni eins og lesskilning, auk þess að bæta tilfinningalega færni eins og sjálfsmat 

nemenda. Þá var stýrð kennsla einnig eina aðferðin sem bætti færni þessara barna nægilega til 

að hún náði ríkisviðmiðum (e. national norms; Adams og Engelmann, 1996; Watkins og 

Slocum, 2004). Síðari rannsóknir sýndu að færni barna sem fengu stýrða kennslu í Project 

Follow Through hélst betri en færni jafnaldra í sambærilegri fjárhagslegri stöðu (Becker og 

Gersten, 1982). Auk þess voru þau ekki jafn líkleg til að dragast aftur úr í námi eða að hætta í 

skóla og jafnaldrar þeirra, sem bjuggu við sambærilega fjárhagsstöðu. Þau voru einnig 

líklegri til að sækjast eftir háskólanámi að skyldunámi loknu en jafnaldrar þeirra (Meyer, 

1984). 

Heildargreining á rannsóknum sem voru birtar frá 1966 til 2016 þar sem áhrif stýrðrar 

kennslu voru metin með fjölbreyttum þátttakendum, aðstæðum og rannsóknarsniðum sýndi 

fram á árangur stýrðrar kennslu í mörgum ólíkum námsgreinum. Árangur reyndist mestur í 

lestri, stærðfræði og stafsetningu þegar nemendur fengu stýrða kennslu yfir lengri tíma, auk 

þess að árangur í stærðfræði var bestur ef stýrð kennsla var notuð daglega. Þá reyndist 

árangur stýrðar kennslu viðhaldast yfir tíma fyrir flestar námsgreinar (Stockard, Wood, 

Coughlin og Khoury, 2018). 

Íslenskar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á árangur stýrðrar kennslu. Gerð var 

rannsókn þar sem borinn var saman árangur stýrðrar kennslu og hefðbundinnar sérkennslu. 

Börn sem fengu stýrða kennslu lærðu hraðar og sýndu því meiri framfarir í lok rannsóknar en 

samanburðarhópur sem fékk hefðbundna sérkennslu í lestri (Finna Pálmadóttir, 2014). 

Markmið Engelmanns við þróun stýrðrar kennslu var einmitt að kenna meira efni á styttri 

tíma til að minnka bilið milli barna með slaka lestrarfærni og jafnaldra þeirra (Binder og 

Watkins, 1990; Carnine o.fl., 2010). Þær Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir 

(2012) sýndu fram á að þegar börnum í öðrum bekk, sem þurftu á sérkennslu að halda var 

kennt með stýrðri kennslu í aðeins 12 vikur, náðu þau nægilegum framförum svo ekki var 

þörf á sérkennslu út skólaárið. 

 

Fimiþjálfun 

Fimiþjálfun er raunprófuð kennsluaðferð sem var hönnuð af Ogden R. Lindsley og 

byggir á meginreglum hagnýtrar atferlisgreiningar (Potts, Eshleman og Cooper, 1993). 

Einkunnarorð fimiþjálfunar er að barnið veit best og ef svar barns er ekki í samræmi við það 
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sem ætlast er til af því, er það á ábyrgð kennara að sjá til þess að það nái æskilegri 

frammistöðu (Binder og Watkins, 1990). Fimiþjálfun má nota á margvíslegan hátt, allt frá 

lestrarkennslu yfir í að breyta hegðun. Aðferðir fimiþjálfunar hafa verið notaðar með börnum 

niður í fimm ára aldur (Bates og Bates, 1971; Kubina og Yurich, 2012). 

Fimiþjálfun felur ekki í sér ákveðna námsskrá eða kennsluaðferð, heldur gerir hún 

kennara kleift að meta árangur kennslu fyrir nemanda og taka ákvarðanir um næstu skref í 

kennslu. Helsta markmið fimiþjálfunar er að nemendur verði fimir (e. fluent) í grunnfærni 

náms. Fimi er skilgreind sem hröð, örugg og nákvæm svörun sem eykur afköst í námi 

(Merbitz, Vieitez, Merbitz og Binder, 2004; Merbitz, Vieitez, Merbitz og Pennypacker, 

2004). Þegar fimiþjálfun er notuð þarf að byrja á að velja hvaða færni eigi að auka, og ákveða 

hvaða aðferðir verði notaðar til að ná því markmiði. Viðmið um frammistöðu eru skýrt 

skilgreind og sjáanleg, svo hægt sé að tryggja áreiðanlegar mælingar á frammistöðu 

(Frederick og Hummel, 2004; Kubina og Yurich, 2012). 

Daglegar mælingar á frammistöðu innan ákveðinna tímamarka eru mikilvægur þáttur 

fimiþjálfunar. Nemendur skrá eigin frammistöðu í mælingum á tíðnirit sem kallast 

hröðunarkort (e. standard celeration chart), sem gefur nákvæma mynd af árangri nemanda 

yfir tíma. Þessar mælingar má svo nota til að bera kennsl á þær aðferðir sem stuðla að 

framförum í námi, og hætta notkun þeirra sem reynast árangurslitlar (Binder og Watkins, 

1990; Kubina og Yurich, 2012; Lindsley, 1992). Með því að fylgjast með frammistöðu 

nemanda daglega má koma í veg fyrir að tíma sé eytt í kennsluaðferðir sem virka ekki til að 

auka frammistöðu nemanda, og gera nemanda kleift að ná tökum á tiltekinni færni á sem 

skemmstum tíma (Merbitz o.fl., 2004a). 

Rannsóknir á þróun fimiþjálfunar hafa bent til þess, að til að fylgjast með árangri 

nemenda sé nægilegt að meta frammistöðu í verkefni sem tekur eina mínútu. Að tímanum 

liðnum fer kennari yfir árangur nemanda í verkefninu með honum og leiðréttir villur sem 

nemandinn gerði. Villur má sjá sem aukið námstækifæri og er leiðrétting þeirra 

óaðskiljanlegur hluti námsferlisins (Binder og Watkins, 1990). Til að notast við fimiþjálfun á 

skilvirkan hátt innan kennslustofu vinna nemendur oft í pörum. Á meðan annar nemandinn 

framkvæmir tiltekið verkefni, eins og að lesa orð upphátt, sér hinn um að telja tíðni svörunar 

innan ákveðinna tímamarka. Þegar tíminn er liðinn skráir nemandi eigin frammistöðu á 

hröðunarkort, og skipta nemendur svo um hlutverk (Frederick og Hummel, 2004). 

Þekktasta og stærsta rannsókn sem gerð hefur verið til að meta árangur fimiþjálfunar í 

að auka fimi í námi er The Great Falls Precision Teaching Project, sem fór fram í Sacajawa 

skólanum í Montana í Bandaríkjunum. Sýnt var fram á framfarir í grunnfærni á borð við 
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lestur og stærðfræði, sem samsvöruðu aukningu um 20 til 40 prósentustig (e. percentile) hjá 

börnum í fyrsta til fjórða bekkjar, sem fengu fimiþjálfun í 20 til 30 mínútur á dag. Auk þess 

sýndu börn sem fengu fimiþjálfun aukið sjálfsálit, og betri einbeitingu í verkefnum (Beck og 

Clement, 1991). 

 

Hagnýting stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar 

Stýrð kennsla og fimiþjálfun eru oft notaðar saman, þar sem ný færni og þekking er 

kennd með stýrðri kennslu og aðferðir fimiþjálfunar svo nýttar til að auka fimi nemenda og 

meta árangur þeirra (Binder og Watkins, 1990). Kubina, Commons og Barbara (2009) notuðu 

stýrða kennslu og fimiþjálfun til að auka lestrarfærni barna sem höfðu slaka færni miðað við 

aldur. Niðurstöður þeirra sýndu marktækar framfarir í lestrarfærni barna á aðeins sex vikna 

tímabili. 

Morningside skólinn er gott dæmi um árangursríka notkun stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar. Skólinn var stofnaður af Kent Johnson árið 1980 og eru aðeins notaðar 

raunprófaðar kennsluaðferðir í skólanum, sem hægt er að endurtaka á áreiðanlegan hátt 

(Johnson og Street, 2004). Meðal annars er stýrð kennsla og fimiþjálfun notuð til að kenna 

grunnfærni á borð við lestur, skrift og stærðfræði (Johnson, 1997). Kennsla fer fram yfir allt 

skólaárið, auk þess sem boðið er upp á fimm vikna sumarskóla þar sem einblínt er á þá 

námsgrein sem nemandi hefur slökustu færni í. Nemendur skólans eru á aldrinum 5-18 ára og 

hafa flestir sýnt litlar framfarir í námi í almenningsskóla og hafa slaka færni miðað við aldur. 

Yfirleitt eru nemendur í Morningside skólanum í eitt til þrjú ár, en fara svo aftur í 

almenningsskóla (Johnson og Street, 2004; Johnson og Street, 2012). 

Stjórnendur skólans eru svo öruggir um árangur kennslunnar að boðin er 

endurgreiðsla skólagjalda ef barn nær ekki framförum sem samsvara tveimur skólaárum á 

einu ári. Auk þess er boðin endurgreiðsla í sumarskólanum ef barn nær ekki framförum sem 

samsvara einu skólaári á því sviði sem það hefur minnstu færni í. Frá stofnun skólans hefur 

þurft að endurgreiða minna en eitt prósent skólagjalda fyrir skólaárið, og minna en tvö 

prósent skólagjalda í sumarskólanum (Johnson og Street, 2004). 

Við stofnun skólans var gerð rannsókn á árangri námsins sem stóð yfir í 11 ár. 

Niðurstöður sýndu að börn náðu að jafnaði framförum í lestri sem samsvöruðu tveggja og 

hálfs árs árangri yfir skólaárið. Auk þess sem framfarir í tungumálafærni samsvöruðu fjórum 

bekkjarstigum og framfarir í stærðfræði þremur (Johnson og Street, 2012). 

Starfsfólk Morningside skólans hjálpar einnig öðrum skólum sem óska eftir að 

innleiða Morningside kennslulíkanið. Í því felst meðal annars að þjálfa kennara í þekkingu og 
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notkun raunprófaðra kennsluaðferða, bæði innan og utan skólastofunnar. Árangur 

kennslunnar veltur á færni kennara í að koma námsefninu til skila og viðhalda athygli 

nemenda, og er því mikilvægt að kennarar hljóti góða þjálfun (Johnson og Street, 2012). Með 

þessu starfi hefur kennslulíkan Morningside skólans verið innleitt í rúmlega 130 skóla og 

notað af meira en 1.000 kennurum með góðum árangri (Street og Johnson, 2014). 

 

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð 

Beint áhorf er ein algengasta aðferðin við að meta áhrif inngripa sem hafa það 

markmið að breyta hegðun einstaklinga. Þegar beint áhorf er notað er markhegðun skilgreind 

á skýran og nákvæman hátt til að tryggja nákvæmni í mælingum (Gast, 2010; Watkins og 

Pacheco, 2000). Mikilvægt er að mæla samræmi matsmanna (e. interobserver agreement) 

þegar beint áhorf er notað. Samræmi matsmanna er metið með því að bera saman skráningar 

tveggja eða fleiri óháðra matsmanna og reikna út hversu oft þeir eru sammála um hvort 

markhegðun hafi komið fram (Gast, 2010; Watkins og Pacheco, 2000). Almennt er miðað við 

að matsmenn þurfi að vera sammála í að minnsta kosti 80% tilfella svo samræmi teljist 

fullnægjandi. Hátt samræmi gefur til kynna stöðugleika í rannsóknaraðstæðum og eykur 

öryggi um að breytingar á hegðun megi rekja til inngrips, en ekki breytileika í mælingum 

(Gast, 2010). 

Einnig er mikilvægt að meta meðferðartryggð (e. treatment integrity) þegar könnuð 

eru áhrif inngrips. Meðferðartryggð vísar til þess hvort inngripi sé beitt af nákvæmni, á þann 

hátt sem ætlast er til, og er metin með beinu áhorfi matsmanns, sem fylgist með því hvort sá 

sem beitir inngripi geri það á réttan hátt. Þegar meðferðartryggð er há eykur það öryggi um 

að niðurstöður rannsóknar megi í raun rekja til áhrifa inngripsins (McIntyre, Gresham, 

DiGennaro og Reed, 2007). 

 

Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar var að meta áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á 

lestrarfærni sjö ára drengs sem er greindur með athyglisbrest með ofvirkni (AMO). Notuð var 

stýrð kennsla til að kenna þátttakanda hljóðun lágstafa, og að hljóða saman stutt orð. 

Samhliða stýrðri kennslu var fimiþjálfun notuð til að auka fimi þátttakanda í að hljóða 

lágstafi. Þar sem áhersla var lögð á að kenna hljóðun lágstafa, gera rannsakendur ráð fyrir að 

mestar framfarir verði í hljóðun. 
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Aðferð 

Þátttakandi 

Þátttakandi rannsóknarinnar var sjö ára drengur sem var í öðrum bekk í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og hafði slaka lestrarfærni miðað við aldur. Þátttakandi var valinn af 

hentugleika að beiðni sálfræðings sem hafði starfað með honum. Drengurinn hafði nýlega 

verið greindur með AMO, með mikinn einbeitingarskort og hreyfiofvirkni, auk þess sem 

vinnsluminni hans var metið slakt. Áður en rannsóknin hófst hafði þátttakandinn verið fimm 

mánuði í sérkennslu vegna slakrar lestrarfærni sem fór fram tvo til þrjá daga vikunnar, en 

tekin var ákvörðun um að stöðva sérkennslu meðan á rannsókninni stæði til að fækka þeim 

þáttum sem gætu haft áhrif á lestrarfærni hans. Fengið var skriflegt samþykki frá 

forráðamanni þátttakanda áður en rannsóknin hófst (sjá viðauka 1). 

 

Tilraunaaðstæður 

Allar mælingar og kennslustundir fóru fram í skóla þátttakanda. Rannsakendur fengu 

aðgang að lítilli sérkennslustofu fjóra daga vikunnar, sem var á sömu hæð og kennslustofur 

yngri deildar. Stofan var vel hljóðeinangruð svo ekki heyrðist í börnum á ganginum fyrir utan 

hana þegar þau fóru í frímínútur. Í stofunni var kennaraborð með tölvu og stóll fyrir kennara 

við borðið. Auk þess voru sex borð og stólar fyrir nemendur og var fjórum borðum raðað upp 

í ferning en hin tvö voru upp við vegg í stofunni. Auk þess voru tvær hillur með spilum í 

stofunni og voru tafla og klukka á veggnum við hliðina á borðunum þar sem setið var. Í 

stofunni var einn stór gluggi sem sneri að ganginum og voru rúllugardínur alltaf dregnar fyrir 

hann. Þátttakandi sat alltaf á sama stað út rannsóknina, með bakið að glugganum til að 

lágmarka truflanir. Rannsakandi sem sá um kennslu sat við hliðina á honum, en matsmaður 

sat beint á móti rannsakanda. 

Á fimmtudögum fóru mælingar og kennsla fram á ganginum fyrir framan 

kennslustofur yngri bekkjanna. Á ganginum voru fimm borð með stólum hringinn í kringum 

hvert borð, sem voru notuð fyrir sérkennslu barna á meðan kennslustundir stóðu yfir. 

Rannsakendur og þátttakandi settust á það borð sem var lengst frá öðrum nemendum og 

kennurum hverju sinni, til að reyna að lágmarka truflun vegna þeirra. Rannsakandi sem sá um 

kennslu sat alltaf við hliðina á þátttakanda en matsmaður sat á móti þeim. Þar sem 

kennslustundir og mælingar fóru fram á sama tíma og kennslustundir í skólanum var 

umgangur á ganginum í lágmarki, en þó einhver.  
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Mælitæki 

Í öllum þáttum rannsóknarinnar, grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum, stýrðri 

kennslu og fimiþjálfun, var notað beint áhorf til að meta frammistöðu þátttakanda og skráðu 

rannsakendur frammistöðu hans á sérútbúin skráningarblöð. Til að meta samræmi matsmanna 

og meðferðartryggð mættu báðir rannsakendur í allar grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar 

þar sem annar rannsakandi birti áreiti og hinn sá um samræmismælingar. Báðir rannsakendur 

mættu í 72% kennslustunda, þar sem annar sá um kennslu og hinn mat meðferðartryggð í 

stýrðri kennslu auk samræmis í fimiþjálfun. Skeiðklukka á Huawei og LG farsíma var notuð 

til að taka tímann fyrir fimiþjálfun.  

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Fimm grunnskeiðsmælingar voru teknar til 

að leggja mat á færni þátttakanda í að segja hljóð og heiti stafa. Notaðir voru allir 32 stafir 

íslenska stafrófsins auk au, ei og ey. Rannsakendur bjuggu til skráningarblöð til að meta 

frammistöðu þátttakanda, annars vegar fyrir hástafi og hins vegar lágstafi. Á 

skráningarblöðum voru stafir alltaf í sömu röð og þeir birtust fyrir þátttakanda til að auðvelda 

nákvæma skráningu á frammistöðu hans, en röðun stafanna var ólík á milli mælinga (sjá 

viðauka 2). 

Færni þátttakanda í að lesa orð var metin með þremur ólíkum orðalistum, sem 

innihéldu tveggja, þriggja eða fjögurra stafa orð og orðleysur, þar sem 15 orð og 15 orðleysur 

voru í hverjum lista. Orð og orðleysur voru þær sömu á milli mælinga, en birt í mismunandi 

röð. Útbúin voru sams konar skráningarblöð til að meta færni þátttakanda í að lesa orð og 

fyrir stafina (sjá viðauka 2). Acer fartölva með 15,6" skjá var notuð við birtingu áreita. 

Eftirfylgdarmælingar voru gerðar á sama hátt og grunnskeiðsmælingar og voru 

notaðir sömu orðalistar og skráningarblöð. 

Stýrð kennsla. Handrit stýrðrar kennslu var notað í kennslu. Handritið er byggt á bók 

Engelmann, Haddox og Bruner (1986) sem heitir Teach your children to read in 100 easy 

lessons og var það þýtt á íslensku og staðfært af Finnu Pálmadóttur (2014) og Guðbjörgu 

Vilhjálmsdóttur. Farið var eftir röðun verkefna í kennslu samkvæmt handriti en sleppt var 

þeim stöfum sem þátttakandi hafði sýnt 100% færni í í grunnskeiðsmælingum. Verkefni voru 

prentuð út á A4 blöð og lögð á borð fyrir framan rannsakanda og þátttakanda svo báðir sæju 

skýrt á. 

Meðferðartryggð kennara í að beita stýrðri kennslu var metin með beinu áhorfi 

matsmanns sem sat á móti rannsakanda meðan á kennslu stóð og skráði frammistöðu hans á 

þar til gert skráningarblað (sjá viðauka 3). Til að meta meðferðartryggð fylgdist matsmaður 

með fjórum þáttum sem áttu að koma fram í kennslunni samkvæmt handriti stýrðrar kennslu. 
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Í fyrsta lagi var metið hvort kennari notaði rétt merki til að gefa til kynna að þátttakandi ætti 

að svara. Í öðru lagi hvort hann leiðrétti ranga svörun þátttakanda strax og hvort röng svör 

væru leiðrétt á réttan hátt. Í þriðja lagi var fylgst með því hvort kennari hrósaði nemanda að 

minnsta kosti einu sinni innan hvers verkefnis. Í fjórða og síðasta lagi var svo metið hvort 

rannsakandi færi eftir hraða þátttakanda innan kennslustundar. Með þessu er átt við hvort 

rannsakandi endurtæki verkefni sem þátttakandi sýndi ekki fulla færni í, bæði innan 

verkefnisins og síðar í sömu kennslustund. 

Fimiþjálfun. Frammistaða þátttakanda var metin með hljóðalista sem byggðist á 

þeim sem Ásta Harðardóttir (2011) bjó til út frá kennsluefninu Teach your children well eftir 

Maloney, Brearly og Preece. Rannsakendur breyttu þeim hljóðum sem komu fram á listanum, 

þar sem markáreiti var sá stafur sem síðast var tekinn fyrir í stýrðri kennslu og kom hann 

fram 12 sinnum, en truflarar voru sjö ólíkir stafir sem þátttakandi hafði 100% færni í 

samkvæmt grunnskeiðsmælingum, sem hver kom fram fjórum til fimm sinnum í listanum. Í 

heildina voru 45 stafir í hverjum hljóðalista (sjá viðauka 4). Hver mæling stóð yfir í eina 

mínútu, þar sem þátttakandi las eins mörg hljóð og hann komst yfir. 

Rannsakendur höfðu samskonar hljóðalista og þátttakandi og skráðu þar inn hvort 

stafir voru lesnir rétt, rangt eða hvort þátttakandi leiðrétti svar sitt. Þátttakandi skráði sjálfur 

frammistöðu sína inn á línurit eftir að fimiþjálfun var lokið (sjá viðauka 5). Sérbúið 

skráningarblað var gert af rannsakendum þar sem skráður var fjöldi lesinna hljóða og fjölda 

réttra, rangra og leiðréttra svara, auk prósentu rétt lesinna truflara og markáreita á hverjum 

hljóðalista (sjá viðauka 6). 

 

Rannsóknarsnið 

A-B rannsóknarsnið var notað til að meta áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á 

lestrarfærni þátttakanda. Í fyrri hluta sniðsins (A) voru teknar fimm grunnskeiðsmælingar, þar 

sem metin var færni þátttakanda í að segja hljóð og heiti hástafa og lágstafa, og í að hljóða 

saman tveggja, þriggja og fjögurra stafa orð og orðleysur. Í seinni hluta sniðsins (B) fór fram 

inngrip, sem fólst í stýrðri kennslu og fimiþjálfun. Að inngripi loknu voru gerðar fimm 

eftirfylgdarmælingar á sama hátt og á grunnskeiði. 

Frumbreytur rannsóknarinnar voru stýrð kennsla og fimiþjálfun. Handriti stýrðrar 

kennslu var fylgt nákvæmlega eftir. Hljóð sem þátttakandi sýndi ekki fulla færni í í 

grunnskeiðsmælingum voru tekin fyrir í sömu röð og gert er ráð fyrir í handriti stýrðrar 

kennslu. Ekki var farið í næstu kennslustund stýrðrar kennslu fyrr en þátttakandi sýndi 

stöðuga færni í verkefnum fyrri kennslustunda. Þegar búið var að taka hljóð fyrir í stýrðri 
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kennslu var fimiþjálfun notuð til að auka og meta færni þátttakanda. Þátttakanda var hrósað 

óspart fyrir góða frammistöðu og rétt svör í kennslu. 

Fylgibreyta rannsóknarinnar var frammistaða þátttakanda í hljóðalista sem innihélt 

síðasta staf sem var kenndur með stýrðri kennslu auk stafa sem hann hafði fulla færni í 

samkvæmt grunnskeiðsmælingum. Markáreiti hljóðalista var breytt þegar þátttakandi náði 

ákveðnum viðmiðum um frammistöðu. Í hverri kennslustund var frammistaða í hljóðalista 

metin þrisvar sinnum þar sem þátttakandi las eins mörg hljóð og hann gat á einni mínútu. 

Samhliða stýrðri kennslu og fimiþjálfun var táknstyrkjakerfi notað (sjá viðauka 7). 

Þátttakandi þurfti að uppfylla ákveðin skilyrði í hverri kennslustund til að vinna sér inn 

verðlaun. Sett voru fyrir fimm skilyrði og þau skýrð fyrir þátttakanda í upphafi inngrips. 

Skilyrðin voru að mæta í tíma, að vera jákvæður, að vera snöggur að byrja aftur eftir pásu, að 

reyna sitt besta og að klára öll verkefni dagsins. Í upphafi kennslustunda merkti þátttakandi 

sjálfur inn dagsetningu og var skráningarblaðið hengt upp í stofunni á meðan kennsla fór 

fram. Í lok kennslustundar var farið yfir með þátttakanda hvaða skilyrði hann hafði uppfyllt, 

og teiknaði hann broskall fyrir hvert uppfyllt skilyrði. 

Þátttakandi gat unnið sér inn tvenns konar verðlaun. Annars vegar gat hann fengið 

minni verðlaun, sem voru að velja borðspil til að spila með rannsakendum í lok næstu 

kennslustundar, og hins vegar stærri verðlaun í formi gjafabréfa. Á kennslutímabili tókst 

þátttakanda þrisvar sinnum að vinna sér inn minni verðlaunin og tvisvar sinnum þau stærri. Í 

fyrra skiptið fékk hann gjafabréf í Spilavini en í seinna skiptið í Legó-búðina. Í hverri 

kennslustund var tekin stutt pása þegar verkefni dagsins voru hálfnuð og spilað eitt stutt spil. 

 

Framkvæmd 

Kennslutímabil. Mælingar og kennsla fóru fram frá febrúar til apríl árið 2018. 

Upphaflega var ætlunin að byrja grunnskeiðsmælingar seinni partinn í janúar en það tafðist 

vegna óviðráðanlegra aðstæðna. Rannsakendur hittu þátttakanda í eitt skipti í lok janúar og 

fór sá dagur í að gefa þátttakanda tækifæri til að kynnast rannsakendum og byggja upp traust 

þeirra á milli, auk þess að rætt var um hvernig kennslu yrði háttað. 

Grunnskeiðsmælingar voru fimm talsins og stóðu yfir frá 2. - 8. febrúar og mættu 

báðir rannsakendur í hverja mælingu þar sem annar lagði fyrir verkefni en hinn var 

matsmaður. Eftir það tók við stýrð kennsla sem stóð yfir frá 9. febrúar til 23. mars og voru 

kennslustundir 25 talsins. Fimiþjálfun var lögð fyrir í 22 kennslustundum. Fyrsta fyrirlögn 

fimiþjálfunar var 19. febrúar eftir að stýrðri kennslu á fyrsta staf var lokið, og var fimiþjálfun 

lögð fyrir í hverri kennslustund þar eftir. Eftirfylgdarmælingar hófust svo tveimur vikum eftir 
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að stýrðri kennslu og fimiþjálfun lauk og stóðu yfir frá 9. - 13. apríl. Mælingarnar voru fimm 

talsins og mættu báðir rannsakendur í hverja mælingu, þar sem annar lagði verkefni fyrir en 

hinn var matsmaður. 

Kennsla fór fram fimm daga vikunnar og hófst alltaf á sama tíma á hverjum degi, í 

annarri kennslustund dagsins. Kennslustundir voru að jafnaði 40 mínútur, stysta 

kennslustundin var 20 mínútur en sú lengsta 50 mínútur. Þá fékk þátttakandi frí alla skráða 

frídaga skólans, auk þess að honum var gefið frí á öskudegi og á þemadögum skólans. 

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Til að meta færni þátttakanda, annars vegar 

í að þekkja og segja hljóð og heiti hástafa og lágstafa, og hins vegar færni í að hljóða saman 

tveggja, þriggja og fjögurra stafa orð og orðleysur, voru gerðar fimm grunnskeiðsmælingar í 

upphafi rannsóknar. Notaðir voru allir stafir íslenska stafrófsins auk au, ei og ey til að meta 

færni í að segja hljóð og heiti hástafa og lágstafa, og samanstóð því hver mæling af 35 

áreitum. Þátttakandi var beðinn um að segja fyrst hljóð og svo heiti lágstafa annars vegar og 

hástafa hins vegar og frammistaða þátttakanda innan hverrar mælingar skráð á þar til gert 

skráningarblað (viðauki 2). Stafirnir voru birtir í handahófskenndri röð til að koma í veg fyrir 

þjálfunaráhrif og til að ganga úr skugga um að þátttakandi kynni hljóð og heiti stafanna en 

ekki aðeins röðun þeirra. 

Rannsakendur útbjuggu lista með tveggja, þriggja og fjögurra stafa orðum áður en 

grunnskeiðsmælingar hófust. Við gerð listanna var stuðst að hluta til við orðasafn Elmars 

Þórðarsonar (1990), „Hundrað algengustu orðin í íslensku“. Í hverjum orðaflokki voru 30 

áreiti þar sem 15 orð og 15 orðleysur voru í hverjum lista. Passað var upp á að hver stafur 

stafrófsins kæmi fyrir að minnsta kosti einu sinni í hverjum orðalista og voru sömu orð notuð 

á milli grunnskeiðsmælinga, en röðun þeirra var breytt til að koma í veg fyrir þjálfunaráhrif. Í 

einni grunnskeiðsmælingu voru því birtir 35 lágstafir og hástafir þar sem hver listi var birtur 

tvisvar sinnum til að meta annars vegar þekkingu á hljóði og hins vegar heiti stafa. Auk þess 

voru 30 tveggja stafa, 30 þriggja stafa og 30 fjögurra stafa orð þar sem hver listi var aðeins 

birtur einu sinni til að meta færni nemanda í að hljóða saman stafi. 

Áður en grunnskeiðsmælingar hófust undirbjuggu rannsakendur sig með bókunum 

„Lærum og leikum með hljóðin“ (Bryndís Guðmundsdóttir, 2008) og „Hljóðalestin“ (Bryndís 

Guðmundsdóttir, 2013), til að geta sagt með vissu til um það hvort svörun þátttakanda væri 

rétt eða röng. Bækurnar voru aðeins notaðar til undirbúnings fyrir rannsakendur, en ekki sem 

hluti af kennslu. 

Til að birta markáreiti var Acer fartölva með 15,6" skjá notuð og var hvert áreiti birt 

stakt á hvítum skjá í 200 punkta Times New Roman leturgerð og skráði rannsakandi niður 
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svörun þátttakanda á þar til gert skráningarblað sem var úr augsýn hans. Í öllum skilyrðum 

rannsóknarinnar, fyrir hljóð og heiti lágstafa og hástafa, og tveggja, þriggja og fjögurra stafa 

orð, var beðið með að birta næsta áreiti þar til þátttakandi hefði svarað eða sagt pass við fyrra 

áreiti. Gengið var út frá því, að segði þátttakandi fyrst rangt hljóð eða heiti og leiðrétti sig, 

teldist svörun hans röng og var það hljóð eða orð sem þátttakandi sagði, ef svar hans var 

rangt, skráð niður. Þá var þátttakandi talinn hafa færni í tilteknum staf eða orði ef svörun hans 

var rétt í öllum fimm mælingum. 

Til að sjá til þess að athygli þátttakanda beindist að verkefni grunnskeiðsmælinga, var 

byrjað á að fara yfir hljóð og heiti lágstafa annars vegar og hástafa hins vegar og var svo tekin 

stutt pása, þar sem spilað var eitt spil áður en farið var yfir í orðalistana. Að inngripi loknu 

voru eftirfylgdarmælingar gerðar á sama hátt og grunnskeiðsmælingar. 

Stýrð kennsla. Að grunnskeiðsmælingum loknum hófst stýrð kennsla. Í upphafi voru 

kennsluhættir skýrðir fyrir þátttakanda. Honum var sagt að svara verkefnum í kjölfar þess að 

rannsakandi segði orðið „tilbúinn“ og gæfi merki um svörun með því að benda á þátttakanda. 

Einnig var skýrt fyrir honum tákn handritsins, sem hafa þann tilgang að hjálpa þátttakanda. 

Hann var látinn vita að píla (>) undir staf gæfi til kynna að hann hefði stutt hljóð, en stjarna 

(*) að hljóð stafsins væri langt. 

Stafirnir sem teknir voru fyrir í stýrðri kennslu voru ákvarðaðir út frá 

grunnskeiðsmælingum og voru þeir stafir sem þátttakandi hafði ekki fulla færni í teknir fyrir. 

Hljóðun stafanna var kennd í þeirri röð sem þeir birtast í handriti stýrðrar kennslu. Þannig var 

hægt að koma í veg fyrir að aðrir stafir en þeir sem verið var að kenna, sem þátttakandi hafði 

ekki fulla færni í, kæmu fyrir í verkefnum. Stýrð kennsla fór fram í 25 kennslustundum og 

voru teknir fyrir stafirnir m, t, d, f, g, n og v í þessari röð.  

Handriti stýrðrar kennslu var fylgt nákvæmlega eftir í kennslustundum. Ekki var farið 

í næsta verkefni fyrr en þátttakandi gat svarað hratt og villulaust. Ef þátttakandi gerði villur 

voru þær leiðréttar samstundis eftir handriti stýrðrar kennslu, þar sem rannsakandi gaf rétt 

svar og var þátttakandi beðinn að endurtaka það. Þessu var haldið áfram þar til svörun var 

stöðug, auk þess sem verkefni sem þátttakandi gerði villur í voru endurtekin síðar í 

kennslustundinni. 

Í byrjun hverrar kennslustundar var farið yfir verkefni dagsins og rannsakandi og 

þátttakandi töldu saman hversu mörg verkefni væru fyrir og eftir pásu. Þetta var gert til að 

koma í veg fyrir að þátttakandi færi að spyrja í miðri kennslu hvenær farið yrði í pásu. 

Handrit stýrðrar kennslu innihélt fjölbreyttar æfingar til að auka lestrarfærni og lesskilning 

þátttakanda, líkt og hljóðun einstakra stafa og orða, rím og sögulestur. Eftir að hver saga var 
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lesin var þátttakanda sýnd mynd sem tengdist sögunni og hann spurður spurninga um 

myndina út frá sögunni. 

Rannsakendur æfðu kennslustundir daginn áður en þær voru teknar fyrir, þar til þeir 

gátu að mestu gefið leiðbeiningar án þess að horfa á handritið. Þetta var gert til að viðhalda 

betur athygli þátttakanda og gera honum þannig kleift að hafa meira gagn af kennslunni. 

Fimiþjálfun. Samhliða stýrðri kennslu var fimiþjálfun notuð, sem var fyrst kynnt inn 

þegar kennslu var lokið á fyrsta staf stýrðrar kennslu. Þá var skýrt fyrir þátttakanda 

fyrirkomulag fimiþjálfunar og honum sagt að táknin undir stöfunum gæfu til kynna hvort 

hljóð þeirra væri langt (*) eða stutt (>), eins og í handriti stýrðrar kennslu. 

Hljóðalisti var lagður fyrir þrisvar í hverri kennslustund, í upphafi kennslustundar, 

fyrir pásu og í lokin. Notast var við nýjan hljóðalista í hvert skipti til að koma í veg fyrir 

þjálfunarhrif og voru truflarar og uppröðun stafa á listanum valin með tilviljun svo að enginn 

hljóðalisti væri eins. Þátttakandi fékk eina mínútu til að lesa eins mörg hljóð og hann gat. Ef 

hann kláraði öll hljóð á listanum, byrjaði hann aftur á fyrstu línu og hélt áfram þar til tíminn 

var liðinn. Að tímanum loknum hringdi klukka til að gera þátttakanda viðvart um að hann 

ætti að hætta að lesa. 

Á meðan þátttakandi las hljóðin merktu rannsakendur við rétt, röng og leiðrétt svör 

bæði á markáreitum og truflurum á eins hljóðalista og þátttakandi hafði. Rannsakendur 

notuðu alltaf sömu merki til að gefa til kynna hvort hljóð á hljóðalista hefði verið lesið rétt, 

rangt eða hvort það hafði verið leiðrétt. Í lok kennslustunda skráðu rannsakendur niður svör 

þátttakanda og hlutföll réttra markstafa og truflara á þar til gerð skráningarblöð, þar sem svör 

sem þátttakandi leiðrétti voru álitin rétt (sjá viðauka 6). Eftir að þátttakandi hafði lesið yfir 

hljóðalistann í eina mínútu fór rannsakandi yfir svörin með honum, þar sem röng svör voru 

leiðrétt og þátttakandi fékk aðstoð við að merkja fjölda rétt lesinna hljóða á línurit (sjá 

viðauka 5). Þetta gerði þátttakanda kleift að sjá frammistöðu sína á hverjum hljóðalista 

myndrænt, auk árangurs á milli hljóðalista fyrir sama markstaf. Þeir stafir sem teknir voru 

fyrir í fimiþjálfun voru m, t, d, f, g og n í þessari röð. 

Uppbygging og viðmið. Hljóðalistar voru settir upp í 5*9 töflu, sem innihélt 45 stafi 

(sjá viðauka 4). Í hverjum hljóðalista voru átta mismunandi lágstafir. Markstafur var síðasti 

stafur sem tekinn var fyrir í stýrðri kennslu og kom hann fram tólf sinnum á hljóðalistanum. 

Stafur sem hafði verið tekinn fyrir í fimiþjálfun þar á undan kom fimm sinnum fyrir á 

listanum. Aðrir truflarar voru valdir af handahófi úr þeim stöfum sem þátttakandi hafði fulla 

færni í samkvæmt grunnskeiðsmælingum og kom hver þeirra fyrir fjórum til fimm sinnum í 
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hljóðalistanum. Undir öllum stöfum hljóðalistans voru viðeigandi merki sem gáfu til kynna 

hvort hljóð stafs væri stutt eða langt, líkt og áður hefur komið fram. 

Til að meta færni þátttakanda og hvort tímabært væri að kynna nýjan staf í fimiþjálfun 

var notast við tvíþætt viðmið. Svo full færni væri talin náð þurfti þátttakandi að sýna fram á 

100% árangur á markstaf og að minnsta kosti 95% árangur á truflurum á þremur hljóðalistum 

í röð. Hlutfall árangurs var metið með því að deila fjölda réttra markstafa eða truflara með 

fjölda lesinna markstafa eða truflara og margfalda með 100. Eftir að þátttakandi hafði sýnt 

fulla færni í markstaf var hann settur inn í næstu fimiþjálfun sem truflari og fór eftir það á 

lista yfir truflara sem valdir voru af handahófi fyrir síðari hljóðalista. Ef þátttakandi sýndi 

fulla færni í tilteknum markstaf áður en stýrðri kennslu á næsta staf var lokið, var fimiþjálfun 

með sama markstaf lögð fyrir einu sinni í kennslustund, í upphafi kennslustundar, þar til 

stýrðri kennslu á næsta staf var lokið. 

 

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð 

Beint áhorf var notað til að meta meðferðartryggð og samræmi matsmanna. Báðir 

rannsakendur mættu í 18 af 25 kennslustundum, þar sem annar sá um kennslu en hinn var 

matsmaður. Samræmi matsmanna var metið með því að bera saman skráningu rannsakanda 

og matsmanns fyrir sömu mælingar í hverri kennslustund. Rannsakendur skiptust á um að sjá 

um kennslu og að meta samræmi matsmanna og meðferðartryggð. Samræmi matsmanna var 

metið fyrir frammistöðu í verkefnum grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga auk frammistöðu í 

hljóðalistum. Til að meta samræmi matsmanna og meðferðartryggð var deilt fjölda svara sem 

matsmenn skráðu eins með heildarfjölda svara og útkoman margfölduð með 100. 

Samræmi matsmanna var metið í 100% grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga. Á töflu 

1 má sjá meðaltal og spönn fyrir samræmi matsmanna, fyrir hvert verkefni grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælinga auk heildarmeðaltals fyrir öll verkefni. 
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Tafla 1 

Niðurstöður á samræmi matsmanna í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum 

Verkefni Spönn Meðaltal 

Hljóð lágstafa 91,4% - 100% 96,3% 

Hljóð hástafa 88,6% - 100% 95,9% 

Heiti lágstafa 97,1% - 100% 99,4% 

Heiti hástafa 91,4% - 100% 97,7% 

Tveggja stafa orð 90,0% - 100% 96,9% 

Þriggja stafa orð 88,6% - 100% 95,3% 

Fjögurra stafa orð 90,0% - 100% 96,0% 

Heildarmeðaltal   96,8% 

 

Mælingar á meðferðartryggð og samræmi matsmanna á hljóðalistum voru gerðar í 

72% kennslustunda. Til að meta samræmi matsmanna á hljóðalistum fimiþjálfunar voru 

bornar saman skráningar þeirra á réttum, leiðréttum og röngum svörum. Samræmi 

matsmanna fyrir hljóðalista fimiþjálfunar var 96,4%, með spönnina 84,7% til 100%. Meðaltal 

meðferðartryggðar var 98,7%, með spönnina 95,8% - 100%.  
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Niðurstöður 

Þátttakandi var talinn hafa 100% færni á hljóði og heiti stafa og í lestri tveggja, 

þriggja og fjögurra stafa orða ef hann svaraði rétt í öllum fimm grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum. Ef þátttakandi svaraði rétt í fjórum mælingum var hann talinn hafa 

80% færni en 60% færni ef hann svaraði rétt í þremur mælingum. Færni var metin sem 40% 

ef hann svaraði rétt í tveimur mælingum, 20% ef hann svaraði rétt í einni og ef hann svaraði 

rangt í hverri mælingu var hann talinn vera með 0% færni í þeim staf eða orði. Til að meta 

færni þátttakanda í að segja hljóð og heiti, hástafa og lágstafa, var notast við alla stafi 

stafrófsins ásamt au, ei og ey. Í töflu 2 má sjá fjölda stafa sem þátttakandi hafði á hverju 

færnistigi, auk heildarhlutfalls réttra svara í hverju verkefni. Færni þátttakanda í að hljóða og 

segja heiti stafa jókst í eftirfylgdarmælingum. 

 

Tafla 2 

Færni í hljóðum og heitum hástafa og lágstafa í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum 

 Grunnskeiðsmælingar 

 

Eftirfylgdarmælingar 

 Lágstafir  Hástafir Lágstafir  Hástafir 

 Hljóð Heiti Hljóð Heiti Hljóð Heiti Hljóð Heiti 

Fj. 100% færni 20 25  22 25  30 30  26 27 

Fj. 80% færni 9 6  8 7  3 2  8 6 

Fj. 60% færni 4 4  3 1  2 2  1 1 

Fj. 40% færni 1 0  0 1  0 0  0 1 

Fj. 20% færni  1 0  2 1  0 1  0 0 

Fj. 0% færni 0 0  0 0  0 0  0 0 

Stafir alls 35 35  35 35  35 35  35 35 

Hlutfall rétt 57,1% 71,4%  62,9% 71,4%  85,7% 85,7%  74,3% 77,1% 

 

Færni jókst mest í að hljóða lágstafi, eða um 50,1%, sem er í samræmi við það að 

aðeins var tekið fyrir hljóð lágstafa í stýrðri kennslu. Í eftirfylgdarmælingum sýndi 

þátttakandi fulla færni í að hljóða alla lágstafi sem teknir voru fyrir í stýrðri kennslu. Færni í 

að hljóða stafina f, m og t fór úr 80% í 100% og færni í að hljóða stafina n og v fór úr 60% í 

100%. Færni þátttakanda í að hljóða lágstafi sem ekki voru teknir fyrir í stýrðri kennslu jókst 

einnig. Færni í að hljóða stafina p og ý fór úr 80% í 100%, færni í að hljóða stafina ð og k fór 

úr 60% í 100%. Þá jókst færni þátttakanda í að hljóða stafinn x úr 20% í 100% og færni í að 
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hljóða stafinn j jókst úr 40% í 60%. Þátttakandi tapaði færni í að hljóða þrjá stafi sem ekki 

voru teknir fyrir í stýrðri kennslu, þar sem færni í að hljóða stafina e og l fór úr 100% í 80%, 

og færni í að hljóða stafinn ú fór úr 80% í 60%. Af þessum stöfum var aðeins notað l sem 

truflara í fimiþjálfun. Færni í að hljóða lágstafinn y hélst óbreytt í 80%, og færni í að hljóða 

aðra lágstafi hélst óbreytt í 100% á milli grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga. 

Færni þátttakanda í að hljóða hástafi jókst um 18,1%, en ekki var unnið með hljóðun 

hástafa á kennslutímabilinu. Færni í að hljóða hástafina D, F, G, O, P, R og U jókst úr 80% í 

100%, færni í að hljóða E og É jókst úr 60% í 100%, og færni í að hljóða hástafina Ð og J 

jókst úr 20% í 80%. Þá minnkaði færni þátttakanda í að hljóða hástafina H, I, N, Ú og Ý úr 

100% í 80%. Færni í að hljóða hástafinn X hélst óbreytt í 60% og færni í að hljóða stafinn K 

hélst óbreytt í 80%. Færni í að hljóða aðra hástafi hélst óbreytt í 100%. 

Mynd 1. Færni þátttakanda í að þekkja og segja hljóð hástafa og lágstafa í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum eftir tíðni réttra svara í hverri mælingu. 

 

Á mynd 1 má sjá fjölda réttra svara þátttakanda í hljóðun hástafa og lágstafa í 

grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Hver punktur á línuritinu stendur fyrir eina mælingu, 

og eru fjöldi mælinga skráðar á x-ás, en fjöldi réttra svara á y-ás. Lárétt brotalína aðgreinir 

tilraunaskeiðin. Frammistaða þátttakanda var betri og stöðugari bæði í hljóðun hástafa og 

lágstafa í eftirfylgdarmælingum en á grunnskeiði, þar sem hann gerði mest tvær villur innan 

mælingar í eftirfylgd, en allt að sjö villur innan grunnskeiðsmælinga. 

Færni þátttakanda í að þekkja og segja heiti lágstafa jókst í heildina um 20% en ekki 

var unnið með heiti lágstafa á kennslutímabilinu. Færni þátttakanda í að segja heiti 
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tvíhljóðsins ey og lágstafanna j, o og v jókst úr 80% í 100%. Færni í að segja heiti lágstafsins 

þ jókst úr 60% í 100% og fyrir lágstafinn ð jókst færni úr 60% í 80% í eftirfylgdarmælingum. 

Þá minnkaði færni þátttakanda í að segja heiti tveggja lágstafa. Færni í að segja ú fór frá 80% 

í 60% og færni í að segja heiti lágstafsins ý minnkaði úr 60% í 20% í eftirfylgdarmælingum. 

Færni í að segja heiti y hélst óbreytt í 60% og færni í að segja heiti lágstafsins e hélst óbreytt í 

80%. Færni í að segja og þekkja heiti annarra lágstafa hélst óbreytt í 100% á milli 

grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga. 

Minnst aukning var í færni þátttakanda í að þekkja og segja heiti hástafa, eða um 

7,9%. Ekki var unnið með heiti hástafa á kennslutímabilinu. Færni í að segja heiti tvíhljóðsins 

EY og hástafanna B, D, F og G jókst úr 80% í 100% og færni í að segja heiti stafsins M jókst 

úr 60% í 100%. Færni þátttakanda í að þekkja og segja heiti hástafsins Ý jókst úr 20% í 40% 

og færni í að segja heiti stafsins Ð jókst úr 40% í 80%. Þá minnkaði færni þátttakanda í að 

segja heiti nokkurra hástafa, þar sem færni í að segja heiti stafanna É, P og U fór frá 100% í 

80%, og færni í að segja heiti stafsins Ú minnkaði úr 100% í 60%. Þá hélst færni þátttakanda 

í að þekkja og segja heiti hástafanna Í og Y óbreytt í 80% og færni í að þekkja og segja heiti 

annarra hástafa hélst óbreytt í 100% á milli grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga. 

Mynd 2. Færni þátttakanda í að þekkja og segja heiti hástafa og lágstafa í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum eftir tíðni réttra svara í hverri mælingu. 

 

Á mynd 2 má sjá niðurstöður grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga í að þekkja og 

segja heiti hástafa og lágstafa. Eins og sést jókst færni að einhverju leyti, auk þess að 

frammistaða þátttakanda í eftirfylgdarmælingum reyndist stöðugari en í 
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grunnskeiðsmælingum og var minni munur á færni hans í að þekkja og segja heiti lágstafa og 

hástafa. 

Til að meta lestrarfærni þátttakanda voru notuð 15 orð og 15 orðleysur, sem voru 

myndaðar úr tveimur, þremur eða fjórum stöfum og innihélt hver listi alla stafi stafrófsins. 

Færni þátttakanda jókst í lestri orða og orðleysna í öllum orðaflokkum, eins og má sjá á töflu 

3. 

 

Tafla 3  

Færni í lestri tveggja, þriggja og fjögurra stafa orða og orðleysna í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum, eftir fjölda orða og orðleysna í hverjum hæfniflokki 

 Grunnskeiðsmælingar  Eftirfylgdarmælingar 

 2 stafa orð 3 stafa orð 4 stafa orð  2 stafa orð 3 stafa orð 4 stafa orð 

Fj. 100% færni 17 12 14  24 19 20 

Fj. 80% færni 10 9 9  4 7 6 

Fj. 60% færni 1 4 1  1 2 1 

Fj. 40% færni 2 2 3  0 1 2 

Fj. 20% færni 0 1 3  1 1 1 

Fj. 0% færni 0 2 0  0 0 0 

Orð alls 30 30 30  30 30 30 

Hlutfall rétt 56,7% 40% 46,7%  80% 63,3% 66,7% 

 

Í heildina jókst færni þátttakanda í að lesa tveggja stafa orð og orðleysur um 41,1%. 

Minnst aukning var í færni þátttakanda í að lesa tveggja stafa orð eða um 7,6%. Færni í að 

lesa orðin of og tý jókst úr 80% í 100% en færni í að þekkja orðið bæ minnkaði úr 100% í 

80%. Færni í lestri annarra tveggja stafa orða hélst 100% á milli grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælinga. 

Færni þátttakanda í lestri tveggja stafa orðleysna jókst hins vegar mest, og var tæplega 

þrefalt betri við eftirfylgdarmælingar. Færni í að lesa orðleysurnar ar, bá, dy, jö og þý jókst úr 

80% í 100%, færni í að lesa orðleysuna én jókst úr 60% í 100% og færni í að lesa orðleysuna 

vú jókst úr 40% í 80%. Þátttakandi sýndi minni færni í eftirfylgdarmælingum í lestri 

orðleysnanna pó, sem minnkaði úr 40% í 20%, og fu, sem minnkaði úr 80% í 60%. Færni 

þátttakanda í að lesa orðleysurnar kö og mo hélst óbreytt í 80%, og færni í lestri annarra 

tveggja stafa orðleysna hélst stöðug í 100% á milli grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga. 
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Í heildina jókst færni þátttakanda í lestri þriggja stafa orða og orðleysna um 58,3%. 

Færni þátttakanda í lestri þriggja stafa orða jókst um 62,7% við eftirfylgdarmælingar. Færni 

þátttakanda í lestri orðanna fór, kom, oft, þar og þær jókst úr 80% í 100%, og færni í að lesa 

orðið eða jókst úr 60% í 100%. Þá minnkaði færni þátttakanda í að lesa orðið eru úr 100% í 

80%, en færni í að lesa orðið við hélst óbreytt í 80%. Færni í lestri annarra þriggja stafa orða 

hélst óbreytt í 100% á milli grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga. 

Færni í lestri þriggja stafa orðleysna jókst í heildina um 49,8%. Færni í að lesa 

orðleysuna eiþ fór úr 80% í 100%, færni í að lesa orðleysuna bly jókst úr 60% í 100%, og 

færni í lestri orðleysunnar kæó jókst úr 0% í 100% á milli grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælinga. Þá jókst færni þátttakanda í lestri orðleysunnar tjí úr 0% í 20%, og færni 

í að lesa orðleysuna duð jókst úr 40% í 60%. Færni þátttakanda í lestri orðleysunnar pós fór 

úr 20% í 60%, og færni í að lesa orðleysurnar sóv og æja jókst úr 60% í 80%. Þá hélst færni 

þátttakanda í lestri orðleysunnar mea óbreytt í 40% á milli grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælinga, og færni í að lesa orðleysurnar bon og fúg hélst stöðug í 80%. Færni 

þátttakanda í lestri annarra þriggja stafa orðleysna hélst óbreytt í 100% á milli grunnskeiðs- 

og eftirfylgdarmælinga. 

Færni þátttakanda í lestri fjögurra stafa orða og orðleysna jókst í heildina um 42,8% 

við eftirfylgdarmælingar. Færni í að lesa fjögurra stafa orð jókst um 29,9%, þar sem færni í 

lestri orðanna eiga, lest og ýtir fór úr 80% í 100%, og færni í að lesa orðin haus og öxin jókst 

úr 40% í 100% við eftirfylgdarmælingar. Færni þátttakanda í að lesa orðið glói minnkaði úr 

100% í 40%, og færni í lestri orðsins óska minnkaði úr 100% í 80%. Færni í lestri annarra 

fjögurra stafa orða hélst óbreytt í 100% á milli grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga. 

Færni þátttakanda í lestri fjögurra stafa orðleysna jókst um 74,9% á milli grunnskeiðs- 

og eftirfylgdarmælinga. Færni í að lesa orðleysurnar jaxó, múga og þölæ jókst úr 80% í 

100%, og færni í að lesa orðleysuna fyþí jókst úr 60% í 100%. Þá jókst færni þátttakanda í að 

lesa orðleysuna ækyx úr 40% í 60%, og færni í að lesa orðleysuna kýpá jókst úr 20% í 80%. 

Við eftirfylgdarmælingar sýndi þátttakandi minni færni í lestri tveggja orðleysna, færni í 

lestri orðleysunnar dané minnkaði úr 100% í 80%, og færni í að lesa orðleysuna ærsú 

minnkaði úr 40% í 20%. Færni þátttakanda í lestri orðleysunnar hobú hélst óbreytt í 20%, og 

færni í lestri orðleysnanna aköð, omtu og óðgu hélst óbreytt í 80%. Færni í lestri annarra 

fjögurra stafa orðleysna hélst óbreytt í 100% á milli grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga. 
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Á mynd 3 má sjá færni þátttakanda í lestri tveggja, þriggja og fjögurra stafa orða 

annars vegar og orðleysna hins vegar, bæði í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Á y-ás 

er tíðni réttra svara, en á x-ás eru ólíkir flokkar orða og orðleysna skráðir. Þátttakandi sýndi 

aukna færni í lestri allra orðaflokka. Í heildina var færni þátttakanda minni í lestri orðleysna 

en orða,bæði í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum, en færni jókst í öllum orðaflokkum, og 

voru mestar framfarir í lestri tveggja stafa orðleysna. 

Í stýrðri kennslu voru stafirnir m, t, d, f, g, n og v teknir fyrir í þessari röð, og í 

fimiþjálfun en ekki náðist að setja v inn á kennslutímabilinu. Til að nýr markstafur yrði tekinn 

fyrir í fimiþjálfun þurfti þátttakandi að ná ákveðnum viðmiðum um færni, en sami markstafur 

var lagður inn þar til stýrðri kennslu á næsta staf var lokið, þó svo að settum viðmiðum hefði 

verið náð.  
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Mynd 3. Færni þátttakanda í lestri tveggja, þriggja og fjögurra stafa orða annars vegar og 

orðleysna hins vegar við grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. 
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Mynd 4. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn m í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun 

og eftirfylgdarmælingum. 

 

Mynd 5. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn t í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun 

og eftirfylgdarmælingum. 
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Mynd 6. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn d í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun 

og eftirfylgdarmælingum. 

 

 

Mynd 7. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn f í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun 

og eftirfylgdarmælingum. 
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Mynd 8. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn g í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun 

og eftirfylgdarmælingum. 

 

Mynd 9. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn n í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun 

og eftirfylgdarmælingum. 

 

Á myndum 4 til 9 má sjá niðurstöður grunnskeiðsmælinga, fimiþjálfunar og 

eftirfylgdarmælinga fyrir þá stafi sem teknir voru fyrir í stýrðri kennslu og fimiþjálfun, þar 

sem hver punktur á línuritinu stendur fyrir eina mælingu. Á x-ás má sjá fjölda mælinga á 

hverju rannsóknarskeiði, og á y-ás er hlutfall réttra svara. Láréttar brotalínur greina að 

grunnskeiðsmælingar, fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingar. 
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Mynd 10. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn v í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum. 

 

Á mynd 10 má sjá frammistöðu þátttakanda í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum á 

stafnum v. Stafurinn var tekinn fyrir í stýrðri kennslu en ekki var nægur tími til að leggja 

hann fyrir í fimiþjálfun á kennslutímabilinu. Þrátt fyrir það jókst færni þátttakanda úr 60% í 

grunnskeiðsmælingum í 100% í eftirfylgdarmælingum  
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að nota stýrða kennslu ásamt fimiþjálfun til að bæta 

lestrarfærni sjö ára drengs, sem er greindur með athyglisbrest með ofvirkni (AMO) og hefur 

slaka lestrarfærni miðað við aldur. Einblínt var á að bæta færni hans í hljóðun lágstafa og 

stuttra orða. Færni þátttakanda bættist í hljóðun lágstafa, auk þess sem hann sýndi góðar 

framfarir í hljóðun hástafa og lestri tveggja, þriggja og fjögurra stafa orða og orðleysna. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi, þar 

sem sýnt hefur verið fram á árangur stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar í að bæta lestrarfærni 

barna (t.d. Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2012; Guðríður Adda 

Ragnarsdóttir, 2007; Finna Pálmadóttir, 2014). 

Á rannsóknartímabilinu voru 25 kennslustundir í stýrðri kennslu, þar sem handriti var 

fylgt til hlítar, auk þess sem fimiþjálfun var lögð fyrir í öllum kennslustundum eftir að stýrðri 

kennslu á fyrsta staf lauk. Teknir voru fyrir sjö lágstafir á kennslutímabilinu, m, t, d, f, g, n og 

v, en ekki var nægur tími til að leggja stafinn v fyrir í fimiþjálfun. Þrátt fyrir það hafði 

þátttakandi fulla færni í eftirfylgdarmælingum í öllum stöfum sem teknir voru fyrir í stýrðri 

kennslu. 

Færni þátttakanda minnkaði í hljóðun þriggja lágstafa við eftirfylgdarmælingar, en 

aðeins einn þeirra var notaður sem truflari í fimiþjálfun, sem var stafurinn l, en þátttakandi 

átti það til að lesa stafinn sem I, þótt hann væri minntur á að það væru aðeins lágstafir í 

hljóðalista fimiþjálfunar, og það væri punktur fyrir ofan lítið i. Þátttakandi sýndi einnig minni 

færni í lestri nokkurra orða og orðleysna í eftirfylgdarmælingum, þar sem hann gerði helst 

tvenns konar villur. Annars vegar las þátttakandi öll hljóð orða, en í rangri röð, hann átti það 

til dæmis til að lesa orðið glói sem góli, og orðleysuna ærsú sem ærús. Hins vegar las hann í 

einhverjum tilfellum röng hljóð, sem var mest áberandi í orðleysunni pó, sem þátttakandi las 

sem bó, þótt hann hefði fulla færni í hljóðun stafanna p og b í eftirfylgdarmælingum. Ljóst er 

að þörf sé á að kenna aðgreiningu þessara stafa í lestri orða, sem mætti mögulega gera með 

stýrðri kennslu á annað hvort p eða b. Rannsakendur telja svo vera því við 

grunnskeiðsmælingar sýndi þátttakandi enga færni í lestri orðleysunnar kæó, þar sem hann las 

gæó í staðinn, en í eftirfylgdarmælingum hafði hann fulla færni í þessari orðleysu, sem 

rannsakendur telja að megi rekja til þess að stafurinn g var tekinn fyrir í stýrðri kennslu, þar 

sem þátttakandi var leiðréttur fyrir að lesa k í stað g. 

Þátttakandi átti oft í erfiðleikum með að muna og fylgja leiðbeiningum rannsakenda. 

Sem dæmi má nefna að í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum hafði hann tilhneigingu til að 

ruglast á því hvort hann var beðinn að segja hljóð eða heiti þeirra stafa sem voru birtir. 
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Þátttakandi hafði verið metinn með slakt vinnsluminni af sálfræðingi, sem er algengt hjá 

börnum með AMO, en vinnsluminni er mikilvægt til að skilja og muna upplýsingar á meðan 

unnið er með þær. Börn með AMO eru því líklegri en önnur börn til að glíma við erfiðleika 

við úrvinnslu yrtra upplýsinga (McInnes, 2003) og því getur það reynst þeim erfitt að muna 

og fylgja leiðbeiningum. 

Frammistaða þátttakanda og vilji hans til að taka virkan þátt í kennslunni gátu verið 

mjög ólík milli daga og því gat það tekið nokkra daga að klára eina kennslustund í stýrðri 

kennslu. Þá fór kennsla fram á gangi yngri deildar einn dag vikunnar, sem hafði áhrif á 

hversu mikið námsefni hægt var að komast yfir á kennslutímabilinu. Rannsakendur töldu það 

betra að vera á ganginum en að sleppa dag úr kennslu, bæði til að viðhalda rútínu í skóladegi 

þátttakanda og til að komast yfir sem mest námsefni á kennslutímabilinu. Það reyndist 

þátttakanda þó erfitt að viðhalda athygli sinni í þessum aðstæðum og nefndi hann það sjálfur 

að honum þætti erfitt að einbeita sér að verkefnum vegna umgangs annarra. Auk þess átti 

þátttakandi það til að hætta að huga að verkefnum kennslunnar þegar aðrir nemendur skólans 

fóru í frímínútur, en þrátt fyrir misgóðar aðstæður reyndi þátttakandi alltaf að gera sitt besta. 

A-B rannsóknarsnið var notað til að meta áhrif inngripsins, auk þess sem nemandi 

stundaði áfram hefðbundið nám á rannsóknartímabilinu, sem meðal annars felur í sér að lesa 

heima. Betra hefði verið að nota sterkara rannsóknarsnið, eins og til dæmis margfalt 

grunnskeiðssnið til að bera saman áhrif inngrips hjá mörgum þátttakendum og auka þannig 

alhæfingu á niðurstöðunum.  

Áhugavert væri í síðari rannsóknum að endurtaka rannsóknina með sama þátttakanda 

til að meta alhæfingargildi og athuga hvort færni viðhaldist. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

góðan árangur þessara kennsluaðferða, bæði á Íslandi og erlendis, með og án samanburðar, 

sem styður enn frekar þá niðurstöðu að stýrð kennsla og fimiþjálfun höfðu jákvæð áhrif á 

lestrarfærni þátttakanda (t.d. Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2012; 

Finna Pálmadóttir, 2014; Kubina o.fl., 2009; White, 1988). Til að geta sagt betur til um 

hvernig færni þátttakanda viðhelst yfir tíma hefði verið æskilegt að hafa lengri töf á milli 

kennslu og eftirfylgdar. Þó hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að framfarir sem börn öðlast 

með stýrðri kennslu og fimiþjálfun hafi jákvæð áhrif á árangur þeirra síðar á skólagöngu 

þeirra (Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2012; Becker og Gersten, 1982). 

Í eftirfylgdarmælingum sýndi þátttakandi fram á góðar framfarir í lestri hljóða og orða 

og las hann orð af meiri fimi en áður. Stýrð kennsla og fimiþjálfun bættu þó ekki aðeins 

lestrarfærni, heldur einnig sjálfsöryggi þátttakanda við lestur, að mati rannsakenda. Í 

grunnskeiðsmælingum sýndi þátttakandi óöryggi í lestri þriggja og fjögurra stafa orða og 
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reyndi að komast hjá því að lesa þau. Hins vegar reyndi hann ekkert slíkt í 

eftirfylgdarmælingum og reyndi að gera sitt besta við að lesa öll orð. Einnig var áhugavert að 

sjá í eftirfylgdarmælingum, að þátttakandi átti það til að stöðva sig af ef hann var óviss um 

orð sem hann átti að lesa, og hljóða hvern staf orðsins, eins og gert er í verkefnum stýrðrar 

kennslu. Þrátt fyrir miklar framfarir þátttakanda er ljóst að hann þyrfti að fá stýrða kennslu og 

fimiþjálfun til lengri tíma svo hann öðlist meiri lesfimi og geri færri villur við lestur. 

Lestur er einn mikilvægasti hæfileiki sem börn þurfa að ná tökum á í lífinu og því fyrr 

sem þau öðlast þessa færni, því betra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013; Steinunn 

Torfadóttir o.fl., 2011). Því er mikilvægt að nýta kennsluaðferðir sem ýta undir lestrarfærni 

barna strax í upphafi náms og stuðla þannig að árangri þeirra í námi almennt. Þessi rannsókn 

gefur enn frekari stuðning við það að stýrð kennsla og fimiþjálfun eru árangursríkar til að 

auka lestrarfærni íslenskra barna, sem bendir til þess að íhuga mætti að innleiða þessar 

kennsluaðferðir í grunnskóla, annaðhvort í sérkennslu eða innan bekkja, til að bæta árangur 

barna í lestri, en lestrarfærni íslenskra barna hefur farið hrakandi síðastliðin ár samkvæmt 

niðurstöðum PISA könnunarinnar 2015, og er mikilvægt að grípa inn í með árangursríkri, 

raunprófaðri kennsluaðferð til að auka árangur nemenda og tækifæri þeirra innan 

samfélagsins (Almar M. Halldórsson og Ragnar F. Ólafsson, 2017). Þá er þessi rannsókn ein 

af fáum sem gerðar hafa verið á Íslandi þar sem sýnt er fram á árangur stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar með barni sem er greint með AMO. Með því að nota stýrða kennslu og 

fimiþjálfun markvisst með börnum með AMO væri því mögulega hægt að bæta lestrarfærni 

þeirra til muna og auka þannig líkur þeirra á árangri á öllum sviðum lífsins. 
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Viðauki 1: Upplýst samþykki forráðarmanns 

 

 

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

Arndísar Sverrisdóttur og Elsu Rúnar Árnadóttur, B.S. nema í sálfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi þeirra er María B. Arndal Elínardóttir (mba9@hi.is) og ábyrgðarmaður 

verkefnisins er Dr. Z. Gabríela Sigurðardóttir (zuilma@hi.is), dósent í sálfræði við HÍ. 

Rannsóknin felst í því að unnið verður með lestur með aðferðum stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar frá janúar 2018 eins lengi og þörf er talin á, þó ekki lengur en til 1. maí 2018  

Ég heimila skráningu og söfnun á gögnum um frammistöðu __________________ í lestri og 

skilst að barnið mitt á að mæta 5 virka daga og vinna með Arndísi og Elsu í um það bil 

klukkustund á dag á þeim stað sem við komum okkur saman um að unnið verði á. Ég 

skuldbind mig til að sjá til þess að barnið mæti daglega til að vinna í rannsókninni og láta vita 

ef barnið getur ekki mætt af einhverri ástæðu. Ég leyfi að gögn sem safnast 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 ekki persónugreinanleg eða rekjanleg til mín 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 um námssögu og námsframmistöðu í 

tiltekinni námsgrein. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og samkvæmt 

lögum um meðferð persónuupplýsinga.  

Ég get haft samband við Arndísi (ars72@hi.is; s: 846-4738) og Elsu (era13@hi.is; s: 662-

0991), leiðbeinanda þeirra í netfangið mba9@hi.is, eða ábyrgðarmann verkefnisins 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 í för með sér fyrir mig eða barnið mitt.  

 

______________________________ 

Staður og dagsetning 

_______________________________________                     _________________________ 

Nafn                 Kennitala 
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Viðauki 2: Skráningarblöð fyrir grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar 

 

Lágstafir hljóð og heiti 

Dagsetning: _______________     Athugandi:  _______________ 

Númer Stafur Rétt Rangt Sleppir Athugasemdir 

1 g     

2 a     

3 u     

4 r     

5 ó     

6 t     

7 o     

8 ey     

9 au     

10 m     

11 f     

12 v     

13 i     

14 þ     

15 e     

16 j     

17 n     

18 h     

19 y     

20 x     

21 s     

22 í     

23 p     

24 ð     

25 æ     

26 l     

27 b     

28 ei     

29 é     

30 d     

31 ö     

32 ý     

33 ú     

34 á     

35 k     
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Hástafir hljóð og heiti  

 

Dagsetning: _______________    Athugandi:  _______________ 

Númer Stafur Rétt Rangt Sleppir Athugasemdir 

1 A     

2 EI     

3 Þ     

4 Æ     

5 L     

6 AU     

7 N     

8 P     

9 R     

10 Á     

11 H     

12 EY     

13 Ó     

14 U     

15 E     

16 Í     

17 B     

18 G     

19 Ö     

20 I     

21 Ú     

22 M     

23 V     

24 F     

25 D     

26 Y     

27 X     

28 Ð     

29 Ý     

30 S     

31 É     

32 T     

33 K     

34 J     

35 O     
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Tveggja stafa orð 

 

Dagsetning: _______________    Athugandi:  _______________ 

Númer Orð Rétt Rangt Sleppir Athugasemdir 

1 Of     

2 Að     

3 Ás     

4 Mó     

5 Kú     

6 Fu     

7 Mo     

8 Én     

9 Né     

10 Tý     

11 Pó     

12 Dy     

13 Jö     

14 Gi     

15 Þý     

16 Ró     

17 Le     

18 Bá     

19 Kö     

20 Íð     

21 Ís     

22 Vú     

23 Öx     

24 Gá     

25 Ar     

26 Ha     

27 Æx     

28 Bæ     

29 Jú     

30 Ég     
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Þriggja stafa orð 

 

Dagsetning: _______________ 

Athugandi:  _______________ 

Númer Orð Rétt Rangt Sleppir Athugasemdir 

1 Bly     

2 Vöx     

3 Sóv     

4 Tjí     

5 Árs     

6 Fúg     

7 Eða     

8 Æja     

9 Til     

10 Hún     

11 Kom     

12 Eru     

13 Við     

14 Oft     

15 Hjá     

16 Fór     

17 Bon     

18 Þær     

19 Pós     

20 Éný     

21 Upp     

22 Sér     

23 Eiþ     

24 Kæó     

25 Duð     

26 Vel     

27 Mea     

28 Þar     

29 Húl     

30 Með     
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Fjögurra stafa orð 

 

Dagsetning: _______________ 

Athugandi:  _______________ 

Númer Orð Rétt Rangt Sleppir Athugasemdir 

1 Jaxó     

2 Ýtir     

3 Þölæ     

4 Ækyx     

5 Apar     

6 Öxin     

7 Lest     

8 kisa     

9 Jörð     

10 Haus     

11 Fólk     

12 Fyþí     

13 Estö     

14 Hobú     

15 Mynd     

16 Óska     

17 Lopi     

18 Múga     

19 Yfir     

20 Óðgu     

21 Kýpá     

22 Omtu     

23 Umve     

24 Ærsú     

25 Glói     

26 Erús     

27 Dané     

28 Aköð     

29 Eiga     

30 Tala     
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Viðauki 3: Skráningarblað fyrir meðferðartryggð 

 

Kennslustund: __________________   Dagsetning: _______________ 

Matsmaður: ____________________ 

 

 

 

 

  

Verkefni 

 

Kennari notast við 

rétt merki 

Kennari leiðréttir 

villur strax og á 

réttan hátt 

Kennari hrósar 

nemanda 

Kennari fer eftir 

hraða nemanda í 

kennslustund 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

Heildar 

meðferðartryggð 
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Viðauki 4: Hljóðalisti fimiþjálfunar 

Hve langt kemstu? 

 

  

5 i  b  s  i  ó  
5 

 *  >  *  *  *   

10 í  s  i  s  í  
10 

 *  *  *  *  *   

15 m  a  b  þ  b 35 15 

 *  *  >  *  
>   

20 m  b  ó  m  ó  
20 

 *  >  *  *  *   

25 i  í  þ  m  a  
25 

 *  *  *  *  *   

30 ó  í  a  b  í  
30 

 *  *  *  >  *   

35 m  s  m  a  s  
35 

 *  *  *  *  *   

40 m  þ  i  m  m  
40 

 *  *  *  *  *   

45 þ  m  a  m  m 
 

 
45 

 *  *  *  *  *   



 

54 

  

Viðauki 5: Línurit fimiþjálfunar 

 

Hljóð: _______________ Upphaf mælinga: ____________________ Lok mælinga: _________________ 

Fjöldi lesinna hljóðalista 

T
íð

n
i 

ré
tt

ra
 s

v
ar

a 

 Fyrsti Annar Þriðji Fjórði Fimmti Sjötti 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 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                   
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Viðauki 6: Skráningarblað fyrir fimiþjálfun 

 

 

  

Dagsetning 
      

Matsmaður 
      

Hljóðarallý nr. 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Fjöldi rétt 
                  

Þar af leiðrétt 
                  

Fjöldi rangt 
                  

Stafir lesnir 

alls 

                  

Hlufall rétt - 

Truflarar 

                  

Hlutfall rétt - 

Markáreiti 
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Viðauki 7: Skráningarblað fyrir táknstyrkjakerfi 

 

Stigasöfnun: 

 

 

 

Lítil: Aukaspil í lok kennslustundar    Ég er kominn með ________ stig af ________ 

 

Stór: Gjafabréf í spilavini eða Legóbúðina   Ég er kominn með ________ stig af _______ 

 

Dagsetning Mætir Jákvæður 

Fljótur að byrja 

að vinna eftir 

pásu 

Reynir sitt 

besta 

Klárar öll 

verkefni 

dagsins 

Stig alls 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


