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Útdráttur 

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

áhrifarík í að auka færni og afköst nemenda. Kennari fer eftir fyrirfram gefnu handriti sem 

tilgreinir nákvæmlega hvað hann á að segja og gera í kennslustund hverju sinni. Handrit 

stýrðrar kennslu samanstendur af verkefnum sem eru lögð fyrir í ákveðinni röð og þarf 

nemandi að hafa náð fullri færni í tilteknu verkefni áður en farið er í það næsta. Samkvæmt 

handriti á kennari að veita nemanda tafarlausa endurgjöf á frammistöðu. Fimiþjálfun er 

raunprófuð kennsluaðferð sem byggir á flestum þáttum „Precision Teaching” til að þjálfa 

ákveðna færni og er jafnframt mælitæki á frammistöðu nemenda. Markmið fimiþjálfunar er 

að nemandi þrói fimi (e. fluency), það er svörun sem er rétt, hiklaus, áreynslulaus, nákvæm, 

hröð og örugg í tilteknu verkefni. Hún felur í sér endurteknar stuttar æfingar sem á að 

framkvæma innan ákveðins tíma. Stýrð kennsla og fimiþjálfun hafa verið notaðar saman með 

góðum árangri og eru þær meðal áreiðanlegustu og áhrifaríkustu kennsluaðferða sem beittar 

hafa verið. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort auka mætti færni tíu ára stelpu 

með sértæka námsörðugleika í að þekkja bókstafi og segja hljóð þeirra með því að nota stýrða 

kennslu samhliða fimiþjálfun. Niðurstöður sýna að aukning varð á færni þátttakanda í öllum 

mælingum sem voru notaðar til að mæla frammistöðu og árangur kennslunnar. 
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Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns samhliða fimiþjálfun á lestrarfærni tíu ára stúlku með 

sértæka námsörðugleika 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er góð lestrarkunnátta undirstaða almennrar 

menntunar og farsællar skólagöngu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Læsi felst í 

þeirri færni að geta lesið ritað mál og skilið það (Baldur Sigurðsson, e.d.). Sú kunnátta að 

geta lesið er ekki meðfæddur eiginleiki heldur þurfa einstaklingar kennslu og endurtekna 

þjálfun til að ná tökum á lestri. Börn eru misfljót að ná tökum á lestri, sumum reynist það 

erfiðara en öðrum (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Lestur byggir á því að lesandinn nái góðum tökum á þrenns 

konar færni; umskráningu, lesskilningi og lesfimi (Steinunn Torfadóttir, e.d.). Umskráning 

felst í því að breyta bókstöfum í töluð orð og setningar sem viðkomandi skilur. Forsenda 

umskráningar er næmi einstaklings fyrir hljóðum tungumálsins og hæfni til að vinna með 

hljóðin á mismunandi vegu (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.a.).  

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er yfirheiti yfir almenna færni við að 

skynja, vinna með og greina hljóð tungumálsins og getu einstaklings til að brjóta orð niður í 

smærri hljóðeiningar án tengsla við merkingu orðanna. Hljóðkerfisvitund er talin vera einn 

sterkasti forspárþáttur lestrar (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.d; National Early Literacy Panel, 

2008). Slök hljóðkerfisvitund leiðir til þess að barn á erfiðara með að ná tökum á lestri þar 

sem það nær ekki að tengja saman bókstafi og hljóð og þekkir mögulega ekki stafina í 

sundur. Mikilvægt er því að þjálfa hljóðkerfisvitund barna með lestrarörðugleika þar sem 

þjálfun hefur sýnt fram á betri árangur í lestrarnámi. Þjálfun í hljóðkerfisvitund felur í sér 

vinnu við einföld verkefni eins og að ríma og greina orð í atkvæði eða stök hljóð stafa (Freyja 

Birgisdóttir, e.d; Helga Sigurmundsdóttir, e.d.d; Torgesen, 2002). 

Samkvæmt niðurstöðum úr samræmdu prófunum í íslensku á árunum 2004 til 2006 

hrjáðu lestrarerfiðleikar rúmlega 10% nemenda í 10. bekk í grunnskóla (Menntamála-

ráðuneytið, 2007). Þriðja hvert ár frá árinu 2000 hefur alþjóðlega langtímarannsóknin PISA 

(e. Programme for International Student Assessment) verið lögð fyrir nemendur sem eru 15 

ára til að meta færni þeirra í lestri, náttúrufræði og stærðfræði. Alls taka 80 þjóðir þátt í 

könnuninni (Menntamálastofnun, 2016b). Lagt er mat á lesskilning nemenda þar sem þeir 

eiga að geta sýnt almennan skilning á texta, geta túlkað hann, velt fyrir sér innihaldi og 

fundið og aflað upplýsinga úr textanum. Niðurstöður úr síðustu PISA rannsókn frá árinu 2015 

sýndu að meðalstigafjöldi íslenskra nemenda á lesskilningshluta var sambærilegur 

meðalstigafjölda Norðurlandanna árið 2000. Frá árinu 2000 til 2006 hafði dregið úr 

meðalstigafjölda í lesskilningi meðal íslenskra barna á meðan hann hélst óbreyttur á 
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Norðurlöndunum. Í hópi OECD (e. Organisation for Economic Co-operation and 

Development) ríkja var Ísland neðarlega í lesskilningi árið 2015 og neðst meðal 

Norðurlandanna. Samanborið við önnur lönd hafði staða nemenda á Íslandi árið 2015 aldrei 

verið verri á öllum þremur fyrrgreindum sviðum. Árið 2015 áttu 22% nemenda í erfiðleikum 

með að lesa sér til gagns en það er aukning um 46,7% frá árinu 2000 (Menntamálastofnun, 

2017). 

Lestrarkunnátta er forsenda þess að geta dregið ályktanir og rökrætt um það sem lesið 

er. Góð færni í lestri er að auki talin nauðsynleg undirstaða þess að geta tekið virkan þátt í 

nútímasamfélagi þar sem lestur eykur orðaforða og veitir betri tök á tungumálinu sem stuðlar 

að betri samskiptum. Það er því mikilvægt að takast á við lestrarörðugleika barna snemma til 

að koma í veg fyrir að þau þrói með sér frekari lestrarörðugleika seinna á skólagöngunni þar 

sem þau geta vanist aðferðum við lestur sem erfitt getur verið að leiðrétta seinna (Baldur 

Sigurðsson, e.d.; Helga Sigurmundsdóttir, e.d.b; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

Lestrarörðugleikar 

Námsörðugleikar eru af mismunandi toga. Þeir sem orsakast af líffræðilegum þáttum 

má skipta í tvo flokka, almenna og sértæka. Einstaklingur með almenna námsörðugleika er 

yfirleitt með greind undir meðallagi og er því oft eftir á í þroska og námi. Einstaklingur með 

sértæka námsörðugleika er yfirleitt við meðalgreind en á erfitt með að lesa og gengur almennt 

hægar en jafnöldrum sínum við lestrarnám (Jónas G. Halldórsson, 2000). Þegar talið er að 

sértækir námsörðugleikar séu til staðar og ekki er hægt að ganga út frá því að barn sé með 

eðlilega greind er mæling gerð á vitsmunaþroska þess, til dæmis með greindarprófi Wechsler 

(Landlæknir, 2012).  

Greindarpróf Wechslers fyrir börn eða WISC-IV (e. Wechsler Intelligence Scale for 

Children-Fourth Edition) metur vitsmunaþroska barna á aldrinum 6 til 16 ára. Prófið felur í 

sér undirpróf sem veita upplýsingar um greind á ákveðnum sviðum og heildartölu 

mismunandi prófhluta sem veitir upplýsingar um almenna greind (Menntamálastofnun, 

2016a). WISC-IV skiptist í fjóra prófhluta, það er málstarf, skynhugsun, vinnsluminni og 

vinnsluhraða. Meðaltal fyrir prófhluta og heildartölu greindar er 100 og staðalfrávik 15 (Einar 

Guðmundsson, 1996; Einar Guðmundsson og Örnólfur Thorlacius, 2008).  

Algengasta form námsörðugleika eru lestrarörðugleikar (Snow, Burns og Griffin, 

1998).  Lestrarörðugleikar vísa til ákveðinna vandamála sem geta komið upp við lestur. 

Örðugleikar geta komið fram í ferlinu við að umskrá bókstafi yfir í hljóð, við lesskilning 

og/eða lesfimi (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d; Steinunn Torfadóttir, 
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e.d.). Ef barn á í vanda með lesskilning þá ætti kennsla að leggja áherslu á orðaforða og 

málskilning þar sem þeir þættir spá best fyrir um lesskilning (Bowey, 2005). Samkvæmt 

kenningu Hoover og Gough (1990) um einfalda lestrarlíkanið (e. the simple view of reading) 

sýna börn mismunandi styrkleika og veikleika í umskráningu og við málskilning. Þetta eru 

aðskildir þættir sem leiða til ólíkra vandamála í lestri sem þarf að taka mið af við 

lestrarkennslu. Umskráning og málskilningur skýra að stærstum hluta þá hæfni sem lesandi 

þarf að öðlast til að ná lesskilningi, sem er meginmarkmið lestrar (Steinunn Torfadóttir o.fl., 

2010). Slök lesfimi hefur að auki áhrif á framvindu lesturs. Nemandi með slaka lesfimi á í 

hættu á að lesa rangt og misskilja það sem er lesið því hann beinir athygli að umskráningu 

bókstafa yfir í töluð orð sem hefur svo áhrif á lesskilning. Lesandi sem er ekki fimur að lesa, 

les hægt, endurtekur lestur til að ná skilningi, les í rykkjum, stoppar með tilviljunarkenndum 

hætti og les eintóna (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.c.). 

Að vera ólæs eða eiga í erfiðleikum með lestur er mikil hindrun í daglegu lífi þar sem 

flest allar upplýsingar sem einstaklingur þarfnast til daglegra starfa berast í prentuðu máli, í 

blöðum, bókum og á internetinu (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. 

Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010). Einstaklingar sem hafa takmarkaða lestrarkunnáttu á 

fullorðinsárum eru illa staddir í samfélagi sem krefst mikillar lestrarfærni á almennum 

vinnumarkaði (Torgesen, 2002). Góð lestrarkunnátta er mikilvæg í nútímasamfélagi og þar 

sem lestrarörðugleikar eru stigvaxandi meðal barna er greinilega þörf á kennsluaðferðum sem 

geta leitt af sér betri árangur í lestri (Almar o.fl., 2010; Torgesen, 2002).  

Rannsóknir hafa sýnt að raunprófaðar kennsluaðferðir (e. evidence-based educational 

methods) eru árangursríkar í að auka færni nemenda og því er mikilvægt að innleiða þær í 

skólum (Moran, 2004). Raunprófaðar kennsluaðferðir byggja á vísindalegum grunni þar sem 

rannsóknir hafa endurtekið sýnt fram á réttmæti og áreiðanleika þeirra. Mikilvægt er að 

fagaðilar innleiði raunprófuðu kennsluaðferðirnar á réttan hátt inn í skóla svo þær skili 

árangri. Stýrð kennsla Engelmanns og fimiþjálfun eru dæmi um raunprófaðar kennsluaðferðir 

(Moran, 2004). 

 

Stýrð kennsla Engelmanns 

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

Siegfried Engelmann þróaði árið 1960 í Illinois, Bandaríkjunum. Stýrð kennsla inniheldur 

sýnikennslu, kórsvörun, styrkingu réttrar svörunar og tafarlausa endurgjöf á frammistöðu og 

leggur áherslu á virkni nemenda í kennslustundum (Fredrick og Hummel, 2004). Stýrð 

kennsla felur í sér þrjá grunnþætti. Fyrsti grunnþátturinn er hönnun námsáætlunar, það er 
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hvað á að kenna og hvernig námsefnið er skipulagt. Annar grunnþátturinn er handrit í stýrðri 

kennslu sem kennarar fara eftir sem felur í sér leiðbeiningar um hvernig eigi að kenna nýja 

færni. Þriðji grunnþátturinn er skipulag í kennslu, það er hvernig samskipti milli kennara og 

nemenda eiga að fara fram (Slocum, 2004). 

Hönnun námsáætlunar byggist á þyngdarstigi verkefna þar sem verkefnin eru lögð 

fyrir í ákveðinni röð og þarf nemandi að hafa náð fullri færni í tilteknu verkefni áður en farið 

er í það næsta. Dæmi um það er að byrja á því að þekkja stafi, svo hljóð þeirra og að lokum 

orð og setningar (Binder og Watkins, 1990; Fredrick og Hummel, 2004; Slocum, 2004). 

Námsefnið er endurtekið þar til allir nemendur hafa sýnt færni í því. Kennslustundirnar eru 

hannaðar á þann veg að nemendur fá reglulega þjálfun í því sem þeir hafa náð fullri færni í til 

að viðhalda því sem þeir hafa lært (Fredrick og Hummel, 2004; Ganz og Flores, 2009).  

Í stýrðri kennslu fylgir kennari handriti. Með notkun handrits er hægt að koma í veg 

fyrir að orðaforði kennara hafi truflandi áhrif á kennsluna, mikilvægt er að kennari noti 

málfar og útskýringar sem börnin skilja og kennslan miðast því við þroska og skilning 

barnsins. Auk kennara geta aðrir farið eftir handriti stýrðrar kennslu eins og foreldrar eða 

forráðamenn barna, aðstoðarkennari og fleiri. Handrit í stýrðri kennslu er í boði fyrir lestur, 

skrift, stafsetningu og stærðfræði á ensku (Adams og Carnine, 2006; Binder og Watkins, 

1990; Fredrick og Hummel, 2004; Maloney Method, 2012). Í handriti stýrðrar kennslu eru 

leiðbeiningar um hvernig kennari skuli leiðrétta röng svör. Kennari veitir nemendum 

tafarlausa endurgjöf á frammistöðu. Ef nemandi svarar rangt, sýnir kennari rétta svörun 

nokkrum sinnum og nemandi endurtekur réttu svörunina. Kennari heldur kennslunni áfram en 

fer svo til baka á þann stað sem villan var gerð og spyr nemandann aftur þeirrar spurningar 

sem nemandi svaraði rangt til að athuga hvort hann hafi náð færni í verkefninu (Slocum, 

2004).  

Skipulag í stýrðri kennslu felur meðal annars í sér hvernig samskipti milli kennara og 

nemanda eiga að fara fram. Í stýrðri kennslu er til dæmis lögð áhersla á að allir nemendur 

svari í kór og fá nemendur þannig tækifæri til virkrar þátttöku í tíma. Með þessu fær kennari 

upplýsingar um getu hvers og eins og getur þannig séð hvort nemandi hefur náð viðmiðum 

um örugga og villulausa svörun og hvaða nemandi þarf meiri kennslu. Nemendur svara í kór 

þegar kennari gefur merki, það getur verið sjónræn eða hljóðræn tákn, handahreyfing eða 

lófaklapp (Binder og Watkins, 1990; Fredrick og Hummel, 2004; Slocum, 2004). 

Innan stýrðrar kennslu er nemendum raðað upp í hópa út frá getustigi. Skýrt er tekið 

fram hvað nemandi þarf að hafa tileinkað sér áður en haldið er áfram á næsta stig og þar með 

færast upp um hóp. Kennslan fer yfirleitt fram í litlum hópum sem gefur kost á frekari athygli 
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frá kennara, einstaklingsmiðuðum leiðbeiningum og skýrari endurgjöf (Binder og Watkins, 

1990; Fredrick og Hummel, 2004; Slocum, 2004). Einkunnarorð stýrðrar kennslu sem má 

rekja til hugmynda B. F. Skinner er að „barnið veit alltaf best”. Ef frammistaða barns er ekki 

að batna á ekki að kenna barninu um heldur á fremur að horfa til kennsluaðferðarinnar og 

breyta henni. Áherslurnar eru þvert á áherslur hefðbundinna kennsluaðferða en í þeim 

síðarnefndu er fyrst og fremst litið til getu barnsins en ekki kennslu ef frammistaða nemanda 

er ekki sem skyldi, þá er talið að eitthvað sé að barninu (Binder og Watkins, 1990).  

Jákvæð styrking (e. positive reinforcement) er mikilvægur þáttur í stýrðri kennslu. 

Jákvæð styrking er þegar styrkir (e. reinforcer), það er áreiti eða atburður eins og hrós, kemur 

í kjölfar hegðunar og eykur líkur á hegðuninni. Táknstyrkjakerfi felur í sér að nota tákn sem 

styrkir, til dæmis límmiða, stjörnur eða stig. Barnið fær tákn sem hægt er að skipta út fyrir 

aðra styrki (e. backup reinforcers), það er eitthvað sem barninu finnst eftirsóknarvert. Að 

sameina styrki með því að nota til dæmis tákn og hrós saman er talið áhrifameira en þegar 

einungis er notaður einn styrkir (Kazdin, 2005).  

Frá upphafi hefur stýrð kennsla sýnt fram á gildi sitt, fyrsti leikskólinn sem notaði 

stýrða kennslu, Bereiter Engelmann preschool program var stofnaður árið 1964 og urðu 

töluverðar framfarir á námi meðal nemenda skólans með slaka námsgetu. Vegna þessara 

framfara tók stýrð kennsla Engelmanns þátt í rannsókninni Project Follow Through sem hófst 

árið 1968 og sýndi fram á árangur kennsluaðferðarinnar. Árið 1990 notuðu rúmlega fimm 

milljónir barna í enskumælandi löndum stýrða kennslu en í dag er talið að sú tala sé mun 

hærri (Binder og Watkins, 2013). 

Project Follow Through er ein stærsta og dýrasta rannsókn á kennsluaðferðum sem 

hefur verið gerð í Bandaríkjunum. Hún hófst árið 1968 og stóð yfir í átta ár til 1976 og 

innihélt yfir tíu þúsund þátttakendur. Markmið rannsóknarinnar var að bera saman tuttugu 

mismunandi kennsluaðferðir og komast að því hvaða kennsluaðferðir væru áhrifaríkar í að 

auka færni og afköst nemenda sem voru fjárhagslega illa staddir (Slocum, 2004). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að stýrð kennsla sýndi mestan árangur í grunnfærni (svo sem reikningi 

og stafsetningu), hugrænni færni (svo sem stærðfræði, vandamálalausn og lesskilningi) og 

tilfinningalegri færni (svo sem aðlögun og sjálfsmynd) í samanburði við aðrar 

kennsluaðferðir (Moran, 2004). 

Á Íslandi hafa einnig verið gerðar rannsóknir undir leiðsögn Zuilmu Gabrielu 

Sigurðardóttur sem hafa sýnt fram á áhrif stýrðrar kennslu, þar má nefna meistaraverkefni 

Finnu Pálmadóttur frá árinu 2014. Þátttakendur rannsóknar voru 16 börn sem skipt var upp í 

tilrauna- og samanburðarhópa með það markmið að bera saman stýrða kennslu við önnur 
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hefðbundin úrræði sem eru í boði í skólum fyrir börn sem eiga við lestrarvanda að stríða. 

Niðurstöður sýndu að lestrarfærni jókst meðal beggja hópa en hún jókst meira hjá börnum 

sem fengu stýrða kennslu (Finna Pálmadóttir, 2014). Einnig má nefna meistaraverkefni Ástu 

Harðardóttur frá árinu 2011. Tilgangur þeirrar rannsóknar var meðal annars að athuga hvort 

lestrarkennsla með kennsluaðferð stýrðar kennslu myndi bæta lestur og lestrarhraða barna 

sem voru einu til tveimur staðalfrávikum frá meðaltali í 1. bekk og athuga hvort börnin sem 

hlutu stýrða kennslu þyrftu frekari stuðning eða sérkennslu í 2. bekk. Niðurstöður sýndu að 

framfarir í lestri urðu meðal allra fimm nemenda og þurftu þau ekki á sérkennslu að halda í 2. 

bekk (Ásta Harðardóttir, 2011; Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabriela Sigurðardóttir, 2012).  

  

Fimiþjálfun 

Fimiþjálfun sem byggir á Precision Teaching er raunprófuð kennsluaðferð sem var 

þróuð af Ogden Lindsley. Hann var nemandi B. F. Skinners sem er upphafsmaður 

atferlisgreiningar (Lindsley, 1997). Kennsluaðferðin er til að þjálfa ákveðna færni og er um 

leið mælitæki á frammistöðu nemenda. Markmið fimiþjálfunar er að nemandi þrói fimi (e. 

fluency), það er svörun sem er rétt, hiklaus, áreynslulaus, nákvæm, hröð og örugg í tilteknu 

verkefni (Binder og Sweeney, 2002). Þegar nemandi er fimur viðhelst sú færni sem er lærð, 

veitir mótþróa gegn truflunum og veitir færni í að yfirfæra það sem er lært yfir á flóknari 

verkefni (Binder og Johnson, 1991). Hægt er að nota fimiþjálfun í kennslu á lestri, stærðfræði 

og skrift, allt frá því að telja, skrifa tölustafi og hljóða röð bókstafa yfir í að kenna merkingu 

óhlutbundinna orða. Fimiþjálfun er kerfisbundin leið til að þjálfa einstaklinga á öllum aldri, 

óháð námsgrein og getu og til að viðhalda færni eftir að þjálfun lýkur (Guðríður Adda 

Ragnarsdóttir, 2004; Lindsley, 1964; White, 1986).  

Kennarar fara eftir fjórum meginreglum við notkun á Precision Teaching. Fyrsta 

reglan er að meta sjáanlega hegðun, til dæmis hversu mörg orð eru lesin á einni mínútu. 

Önnur reglan er að meta framvindu nemenda út frá tíðni svörunar innan ákveðins tímaramma. 

Þriðja reglan er að nemandinn veit best. Ef nemandi sýnir framfarir í tiltekinni færni og nær 

fyrirfram gefnum viðmiðum þá er viðkomandi kennsluaðferð rétt fyrir hann en ef nemandi 

sýnir ekki framfarir og nær ekki fyrirfram gefnum viðmiðum þá þarf að minnka kröfur 

viðmiðanna og aðlaga kennsluaðferð að færni hans. Fjórða meginreglan er að láta nemanda 

skrá frammistöðu sína, það er rétt svör á tiltekið hröðunarkort (e. standard celeration chart) í 

lok þjálfunar svo hann sjái frammistöðu sína myndrænt yfir tíma (Kubina, Ward og Mozzoni, 

2000; Merbitz, Vietez, Merbitz og Pennypacker, 2004). Kennari og nemandi geta í framhaldi 

lagt sameiginlegt mat á frammistöðu nemanda og séð hversu miklar framfarir eru á þeim 
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þætti sem verið er að þjálfa til að meta hvort þurfi að aðlaga kennsluaðferð að færni nemanda. 

Rannsóknir hafa sýnt að fimiþjálfun er árangursrík aðferð til að meta og ná árangri í námi 

(Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2004; White, 1986). Fimiþjálfun er hægt að nota samhliða 

öðrum kennsluaðferðum og nást þá framfarir á skemmri tíma samanborið við að nota 

einungis fimiþjálfun. Hægt er að nota alla þætti Precision Teaching án hröðunarkorts. 

(Fredrick og Hummel, 2004; Lindsley, 1997).  

Meðal fyrstu skóla sem notuðu fimiþjálfun var Sacajawea Elementary, grunnskóli í 

Bandaríkjunum. Nemendur í yngstu deildum skólans notuðu fimiþjálfun samhliða 

hefðbundinni kennslu í 15 til 30 mínútur á dag. Einkunn nemenda fór frá meðal einkunn yfir í 

hæstu einkunn sem var mæld með stöðluðu prófi. Eftir fjögur ár höfðu nemendur í yngstu 

deildum skólans náð betri færni en þeirri sem nemendur í eldri bekkjum skólans höfðu 

(Merbitz o.fl., 2004). 

 

Árangur stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar 

Stýrð kennsla samhliða fimiþjálfun hefur reynst einkar vel og þær eru meðal 

áreiðanlegustu og áhrifaríkustu kennsluaðferða sem notaðar eru í enskumælandi skólum. 

Stýrð kennsla og fimiþjálfun hafa sýnt fram á árangur hjá börnum sem ganga vel í skóla og 

einnig hjá börnum með greindarskerðingu eða hegðunarvanda. Byrjað er að nota stýrða 

kennslu á tiltekna grunnfærni og svo er fimiþjálfun notuð til að auka og viðhalda færni. 

Aðferðirnar hafa gefið góða raun í kennslu fyrir öll börn, óháð þáttum eins og félagslegri 

stöðu eða getu. Slíkir þættir eru oft taldir orsaka slaka frammistöðu tiltekinna nemenda 

(Binder og Watkins, 1990; Fredrick og Hummel, 2004). 

Kennarar og aðrir sérfræðingar um kennslu á Íslandi nota sjaldan kennsluaðferðirnar. 

Ein ástæða fyrir því er að frammistaða nemenda er ekki talin undir stjórn kennara heldur 

vegna mismunandi félagslegri stöðu barna og menningarmunar en stýrð kennsla og 

fimiþjálfun hafa sýnt fram á árangur þrátt fyrir þessa þætti (Binder og Watkins, 1990). Stýrð 

kennsla samhliða fimiþjálfun hefur reynst afar vel og árangur þeirra hefur meðal annars 

komið fram í Morningside skólanum (Johnson og Street, 2004). 

 

Morningside skólinn 

Morningside skólinn (e. The Morningside Academy) var stofnaður árið 1980 af Kent 

Johnson í Seattle, Washington (Johnson og Layng, 1994). Morningside er skóli fyrir 

grunnskólanema sem þurfa að vinna sig upp í námi og flestir nemendur skólans eiga það 

sameiginlegt að hafa gengið illa í skóla eða eiga við námsörðugleika að etja. Í upphafi var 
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skólinn byggður upp sem fræðslusetur fyrir börn með náms- og athyglisvanda. Vegna 

vinsælda þróaðist fræðslusetrið í sumarskóla og að lokum varð hann að grunnskóla. Námskrá 

skólans leggur áherslu á lestur, umskráningu, vandamálalausnir, skrift, stærðfræði, 

stafsetningu og tölvukunnáttu. Kennsluaðferðir skólans byggja á því að þjálfa nemendur í 

þáttum þar sem þau hafa ekki góða færni (Johnson og Layng, 1994; Johnson og Street, 2004). 

Nemendur eru flokkaðir í hópa eftir færni, þar sem hóparnir breytast daglega og yfir árið eftir 

því fagi sem er verið að læra og framförum nemenda (Johnson og Street, 2004).  

Morningside skólinn notar einungis raunprófaðar aðferðir við kennslu og meðal þeirra 

aðferða er stýrð kennsla Engelmanns og fimiþjálfun (Johnson og Street, 2004). 

Kennsluaðferðir skólans hafa sýnt fram á árangur í námi ásamt því að efla sjálfstraust og 

sjálfsmynd nemenda (Binder og Johnson, 1991; Binder og Watkins, 1990). 

Stór hluti nemenda skólans ná framförum á einu ári sem samsvara hefðbundnum 

tveggja ára framförum í þeirri færni sem barnið er lakast í. Námsárangur nemenda er metinn 

með stöðluðum prófum sem gefur kost á því að bera saman árangur þeirra. Ef nemandi nær 

ekki tilsettum árangri endurgreiðir skólinn skólagjöld barnsins. Frá árinu 1981 til 2004 hafði 

skólinn endurgreitt skólagjöld í minna en 1% tilfella (Binder og Watkins, 1990; Johnson og 

Layng, 1994; Johnson og Street, 2004). 

 

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð 

            Raunprófun aðferða felst meðal annars í háu samræmi matsmanna og 

meðferðartryggð. Samræmi matsmanna er mælt með því að bera saman mælingar 

rannsakanda við mælingar óháðs matsmanns. Því hærra sem samræmið á milli matsmanna er 

því betra. Samræmi er talið fullnægjandi ef það er 80-90% (Barlow, Nock og Hersen, 2009). 

Meðferðartryggð vísar til þess hvort inngrip er veitt samkvæmt áætlun. Í mælingum á 

meðferðartryggð fylgist matsmaður með þeim aðila sem beitir íhlutuninni, meðal annars með 

beinu áhorfi og leggur mat á hvort inngripinu sé beitt á þann veg sem ætlunin var. Ef 

meðferðartryggð er mæld gefur það kost á að álykta um árangur inngripsins (Borrelli o.fl., 

2005). 

 

Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar var að meta áhrif stýrðrar kennslu samhliða fimiþjálfun 

á lestrarfærni tíu ára stelpu með sértæka námsörðugleika. Færni hennar í að greina frá 

bókstöfum og þekkja hljóð þeirra var metin. Stýrð kennsla var notuð til að auka færni 

þátttakanda í hljóðun lágstafa sem og hljóðun styttri orða og setninga. Ásamt stýrðri kennslu 
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var fimiþjálfun notuð til að auka hraða og nákvæmni lesturs og til að mæla frammistöðu 

þátttakanda.  
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Aðferð 

Þátttakandi 

            Þátttakandi þessarar rannsóknar var tíu ára gömul stelpa í 4. bekk sem stundar nám 

við grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þátttakandi var valinn af hentugleika þar sem 

sálfræðingur hans sótti um þátttöku fyrir hann í rannsókninni. Þátttakandi hefur tvisvar farið í 

greiningu hjá Reykjavíkurborg og í bæði skiptin var hann greindur með vægan athyglisbrest 

án ofvirkni sem telst ekki nóg til þess að hann fái sérkennslu. Samkvæmt foreldrum 

þátttakanda fékk hann að fara með sérkennsluhóp í tíma í lestri bæði í 2. og 3. bekk. 

Þátttakandi er með sértæka námsörðugleika, hann er við meðalgreind en hefur verið eftir á í 

lestri miðað við jafnaldra síðan hann byrjaði í grunnskóla. Þátttakandi tók WISC-IV próf árið 

2015 en niðurstöðurnar voru ómarktækar þar sem einum hluta prófsins var ekki svarað, það 

er vinnsluminni og því var ekki hægt að reikna út heildartölu greindar. Hann var með 94 í 

málstarfi, 100 í skynhugsun og 89 í vinnsluhraða. Upplýst samþykki var fengið frá foreldri 

þátttakanda og þátttakanda sjálfum við upphaf rannsóknar (sjá viðauka 1 og 2). 

  

Tilraunaaðstæður 

            Stýrð kennsla, fimiþjálfun, grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar fóru fram í skóla 

þátttakanda. Rannsakendur fengu afnot af lítilli stofu sem aðeins kennarar skólans höfðu 

aðgang að. Sú stofa var á ganginum á móti skólastofu þátttakanda. Stofan var um það bil tíu 

fermetrar að stærð og í henni var gluggi sem sneri út að ganginum. Í stofunni var eitt borð og 

þrír stólar. Þátttakandi sat við borðið og sneri baki í gluggann til að minnka truflandi 

sjónáreiti og sat rannsakandi við hliðina á honum. Þegar matsmaður var einnig viðstaddur sat 

hann ská á móti þátttakanda og rannsakanda við borðið. Þátttakandi og rannsakendur sátu 

alltaf á sama stað og í sömu stólum við borðið. Í byrjun var þátttakandi tekinn úr 

kennslustund fjóra daga vikunnar og hver kennslustund var í 40 mínútur. Einn dagur hentaði 

illa þar sem þátttakandi var að koma beint úr dansi og mætti því alltaf seint í þá kennslustund. 

Af þeim sökum var ákveðið að kennsla væri þrjá daga í viku, einn dag í 80 mínútur og hina 

tvo í 40 mínútur. 

 

Mælitæki 

            Notað var beint áhorf til að meta frammistöðu þátttakanda á verkefnum sem voru lögð 

fyrir hann í öllum þáttum rannsóknarinnar, það er í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum, 

stýrðri kennslu og fimiþjálfun. Í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingunum voru mælingarnar 

teknar upp til að meta samræmi milli matsmanna. Hljóðupptökur voru teknar á Samsung S5 
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með forritinu Easy Voice Recorder og Iphone 5S með forritinu Stopwatch. Rannsakendur 

mættu báðir í allar kennslustundir en í hluta þeirra var lagt mat á samræmi matsmanna og 

meðferðartryggð þar sem annar sá um kennsluna og hinn var matsmaður. 

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Allir 32 stafir íslenska stafrófsins voru 

notaðir ásamt ei, ey og au í mælingarnar. Rannsakendur gerðu einnig 20 tveggja stafa, þriggja 

stafa og fjögurra stafa orð og orðleysur, 60 talsins. Skráningarblöð til að skrá frammistöðu 

þátttakanda voru útbúin (sjá viðauka 3) ásamt skráningarblöðum með hlutfalli réttra svara úr 

mælingunum. Áreitin voru birt þátttakanda í tölvu, Macbook pro með 13 tommu skjá. 

Stýrð kennsla. Handrit stýrðrar kennslu sem var fylgt eftir í kennslustundum er byggt 

á bókinni Teach your children to read in 100 easy lessons eftir Engelmann, Haddox og 

Bruner (1986). Finna Pálmadóttir (2014) og Guðbjörg Vilhjálmsdóttir þýddu og staðfærðu 

kennsluefnið yfir á íslensku. Í handritinu voru verkefni sem innihalda kynningu á hljóðum, 

myndun hljóða, lestur orða og setninga, lesskilning og myndskilning úr sögum og skrift 

hljóða. Kennsluefnið var aðgengilegt í Microsoft Word í letrinu Times New Roman. 

Rannsakendur prentuðu eintak af verkefnunum út á A4 blað sem var lagt fyrir þátttakanda. 

Annað eintak var prentað út með leiðbeiningum fyrir rannsakendur. 

Fimiþjálfun. Hljóðalisti var notaður til að meta frammistöðu þátttakanda og tók hver 

mæling eina mínútu. Ásta Harðardóttir gerði hljóðalista að fyrirmynd Maloney, Brearley og 

Preece úr kennsluefni þeirra Teach your children well sem notað var í fimiþjálfun (Ásta 

Harðardóttir, 2011). Rannsakendur breyttu þeim hljóðum, 45 talsins sem komu fram á 

listanum hverju sinni, fyrir hverja kennslustund (sjá viðauka 4). Notað var sams konar eintak 

af hljóðalista til að skrá rétta og ranga svörun þátttakanda. Skráningarblöð voru útbúin af 

rannsakendum fyrir árangur þátttakanda í fimiþjálfun þar sem þátttakandi skráði niður 

frammistöðu sína með því að lita fjölda réttra svara á blaðið (sjá viðauka 5). 

 

Rannsóknarsnið 

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

þátttakanda. Í A-hluta tilraunasniðsins voru fjórar grunnskeiðsmælingar. Þar var lagt mat á 

færni þátttakandans í að bera kennsl á heiti lágstafa og hástafa, í að hljóða lágstafi og hástafi 

og auk þess færni í að hljóða saman tveggja, þriggja og fjögurra stafa orð og orðleysur. Í B-

hluta tilraunasniðsins voru tvenn inngrip veitt samtímis; stýrð kennsla og fimiþjálfun. 

Eftirfylgdarmælingar voru teknar í lokin eftir að inngripi var lokið. Eftirfylgdarmælingarnar 

voru byggðar upp á sama hátt og grunnskeiðsmælingarnar þar sem notaðir voru sömu 

stafirnir og auk þess sömu tveggja, þriggja og fjögurra stafa orð og orðleysur. 
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Frumbreytur rannsóknarinnar voru tvær, það er stýrð kennsla og fimiþjálfun. Í stýrðri 

kennslu var handriti fylgt eftir. Handritið fól í sér kennslu á mismunandi stöfum, verkefni 

sem var valið fyrir hverja kennslustund fór eftir niðurstöðum úr grunnskeiðsmælingum, það 

er út frá færni þátttakandans í hljóðun stafa. Þátttakandi þurfti að ná fullri færni í verkefni 

kennsluefnis áður en farið var í það næsta. Fimiþjálfun var bætt við eftir að búið var að leggja 

staf inn í stýrða kennslu til að meta og auka færni þátttakanda. Fylgibreyta rannsóknarinnar 

var frammistaða þátttakanda á hljóðalista fimiþjálfunar og þátttakandi átti að segja eins mörg 

hljóð og hann gat á einni mínútu. Hljóðalistinn innihélt hljóð sem höfðu verið lögð í stýrðri 

kennslu ásamt hljóðum sem þátttakandi hafði náð færni í samkvæmt grunnskeiðsmælingu. 

Mælingarnar fóru fram tvisvar í hverri kennslustund, í byrjun og í lok hverrar kennslustundar. 

Rannsakandi hrósaði þátttakanda fyrir rétt svör og góða frammistöðu í 

kennslustundum. Táknstyrkjakerfi var notað samhliða stýrðri kennslu og fimiþjálfun þar sem 

þátttakandi þurfti að uppfylla ákveðin skilyrði til að fá verðlaun, rannsakendur ákváðu 

skilyrðin út frá hegðun þátttakanda. Skilyrðin sem þátttakandi þurfti að uppfylla voru að vera 

dugleg að gera verkefnin, fljót að byrja að vinna eftir pásu og vera jákvæð og leggja sig fram. 

Í lok hvers tíma var merkt við hvert skilyrði á þar til gert skráningarblað með þátttakanda þar 

sem hann fékk límmiða ef hann uppfyllti öll þrjú skilyrði kennslustundar og gat fylgst með 

frammistöðu sinni (sjá viðauka 6). Þegar þátttakandi var búinn að safna tíu límmiðum fékk 

hann verðlaun. Fyrstu verðlaun voru 500 króna gjafabréf í Ísbúð Vesturbæjar, önnur verðlaun 

voru litabók og þriðju verðlaun voru sippuband og sápukúlur. Verðlaunin voru metin út frá 

því hvað þátttakanda fannst gott að borða og hverju hann hafði gaman af. Foreldrar gáfu leyfi 

fyrir verðlaununum. Auk táknstyrkjakerfis spiluðu rannsakendur við þátttakanda á spil og 

fékk þátttakandi einnig að spila leik í síma rannsakanda til að brjóta kennslustundina upp. 

 

Framkvæmd 

Kennslutímabil. Rannsóknin fór fram í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu í fjóra 

mánuði, frá janúar fram í apríl 2018. Í vikunni áður en rannsókn hófst var þátttakanda gefið 

tækifæri til að kynnast rannsakendum og farið var yfir hvernig fyrirkomulaginu yrði háttað. 

Grunnskeiðsmælingar fóru fram frá 22. til 25. janúar og voru fjórar talsins. Vika var tekin í 

undirbúning rannsakenda á kennslunni og formleg kennsla hófst því ekki fyrr en 5. febrúar. 

Kennslufyrirkomulagi var háttað þannig að hittast átti fjórum sinnum í viku, það er á 

mánudegi, þriðjudegi, miðvikudegi og fimmtudegi. Kennsla varði í 40 mínútur í senn. 

Rannsakendur hittu þátttakanda fjórum sinnum í viku frá 5. febrúar til 5. mars en kennsla féll 

niður dagana 14. og 15. febrúar vegna öskudags og vetrarfrís. Frá 5. mars til 19. mars hittu 
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rannsakendur þátttakanda þrisvar í viku þar sem fimmtudagurinn hentaði þátttakanda ekki vel 

og á mánudegi var því tvöföld kennsla. Kennsla féll niður dagana 13. og 14. mars vegna 

veikinda hjá þátttakanda. Eftirfylgdarmælingar fóru fram 9. til 12. apríl. Rannsakendur mættu 

báðir í allar kennslustundirnar en metið var samræmi og meðferðartryggð í hluta 

kennslustunda. Forráðamaður, það er móðir barnsins og barnið sjálft skrifuðu undir upplýst 

samþykki í upphafi rannsóknar. 

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Fjórar grunnskeiðsmælingar voru gerðar í 

upphafi rannsóknar til að meta færni þátttakanda. Færni hans var metin í að segja heiti og 

hljóð lágstafa og hástafa, auk þess færni í að hljóða tveggja til fjögurra stafa orð og orðleysur. 

Notaðir voru allir stafir stafrófsins ásamt au, ei og ey, áreitin voru því 35 talsins. Áreitin sem 

birtust þátttakanda voru bæði lágstafir og hástafir þar sem hann átti fyrst að segja hljóð þeirra 

og svo heiti. Einnig birtust þátttakanda 10 tveggja til fjögurra stafa orð og 10 tveggja til 

fjögurra stafa orðleysur sem öll voru rituð í lágstöfum, samtals 60 áreiti. Orð og orðleysur 

voru útbúin af rannsakendum og notað var við lista yfir 100 algengustu íslensku orðin (Elmar 

Þórðarson, 1990) við gerð þeirra. Stafir, orð og orðleysur voru birt af handahófi í hverri 

mælingu til að koma í veg fyrir þjálfunaráhrif af röð. Með öðrum orðum, ef stafirnir eru birtir 

í sömu röð eða eftir stafrófinu í röð gæti þátttakandi lært uppsetningu stafa, orða og orðleysa 

utan að og það gæti komið í veg fyrir rétt mat á færni. Markáreiti, það er stafir, orð og 

orðleysur voru birt í Microsoft PowerPoint fyrir miðju á 13 tommu tölvuskjá í MacBook Pro 

fartölvu, í 200 punkta Calibri leturgerð. Færni þátttakanda í stöfum, orðum og orðleysum var 

skráð á skráningarblað sem var úr augsýn þátttakanda. Þegar þátttakandi leiðrétti sig, það er 

úr röngu hljóði eða heiti í rétt, var gefin rétt svörun. Rannsakendur skráðu niður hvaða hljóð 

eða heiti þátttakandi sagði þegar það var röng svörun. Ef svörun þátttakanda var rétt á 

tilteknum staf í öllum fjórum mælingunum var talið að hann hefði færni í þeim staf. 

Eftirfylgdarmælingar fóru fram á sama hátt og grunnskeiðsmælingar. 

Stýrð kennsla. Eftir að grunnskeiðsmælingum var lokið var hafist handa við stýrða 

kennslu. Áður en stýrð kennsla hófst var þátttakanda gefin fyrirmæli um hvernig 

kennslustundum yrði háttað. Honum var bent á að ef það væri píla (>) undir staf væri hljóðið 

stutt og ef það væri stjarna (*) undir staf væri hljóðið langt. Handriti stýrðrar kennslu var 

fylgt eftir og ekki var haldið áfram í næsta verkefni fyrr en þátttakandi var búinn að ná því að 

fullu. Ef svörun þátttakanda var röng þá leiðrétti rannsakandi hann samstundis samkvæmt 

handriti með því að segja honum rétta svörun og þátttakandi átti að endurtaka svörun sína þar 

til hún var orðin rétt (sjá viðauka 7). Ákveðið var að taka þau hljóð fyrir í stýrðri kennslu út 
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frá færni þátttakanda á grunnskeiðsmælingum. Stýrð kennsla fór fram í 20 kennslustundum 

þar sem stafirnir ð, ei/ey, x, i og ö voru teknir fyrir samkvæmt handriti. 

Fimiþjálfun. Fimiþjálfun var notuð samhliða stýrðri kennslu eftir að fyrstu 

kennslustund var lokið. Áður en fimiþjálfun hófst þá voru þátttakanda gefin fyrirmæli um það 

hvernig henni yrði háttað. Hljóðalisti var útbúinn af rannsakendum sem var lagður fyrir 

þátttakanda í byrjun og lok hverrar kennslustundar. Hljóðalistar innihéldu 45 stafi sem raðað 

var upp af handahófi fyrir hverja fimiþjálfun og því var sami listinn aldrei notaður. 

Hljóðalistinn innihélt aðeins lágstafi sem þátttakandinn átti að hljóða. Þátttakandinn fékk eina 

mínútu til að hljóða eins marga stafi og hann gat, ef hann náði að hljóða alla stafina innan 

einnar mínútu átti hann að byrja aftur á listanum þar til tímanum var lokið. Þátttakandi fékk 

að æfa sig einu sinni á hverjum hljóðalista án tímamarka áður en mælingar hófust. 

Rannsakandi var með annað eintak af hljóðalistanum sem var úr augsýn þátttakandans þar 

sem röng svörun og hversu langt hann las var skráð niður. Eftir hverja mælingu var farið yfir 

og leiðrétt ranga svörun þátttakanda. Þátttakandi skráði niður frammistöðu sína á 

skráningarblað með því að lita fjölda réttra svara á blaðið. Ef svörun þátttakanda var röng í 

fyrstu en svo leiðrétt í rétta svörun þá var það talin rétt svörun. Fimiþjálfun fór fram í 20 

skipti þar sem stafirnir ð, ei/ey og x voru teknir fyrir. 

Viðmið. Hljóðalistar samanstóðu af 45 stöfum sem voru settir upp í 5*9 töflu. 

Hljóðalistinn innihélt átta mismunandi áreiti, það er markáreiti og sjö aðra stafi. Markáreitið, 

það er stafurinn sem unnið var með í stýrðri kennslu kom fram 12 sinnum ásamt sjö öðrum 

stöfum sem komu fram fjórum til fimm sinnum sem barnið sýndi fulla færni í samkvæmt 

grunnskeiðs-mælingum. Stöfunum var raðað af handahófi og valdir voru mismunandi stafir 

sem barnið hafði fulla færni í svo hljóðalistar yrðu aldrei eins í hverri fyrirlögn fyrir sig. Þessi 

mæling var gerð nokkrum sinnum til að meta færni þátttakandans í að hljóða markáreitið rétt 

í eina mínútu í senn. Hljóðalistar voru teknir í sömu röð og stafirnir sem lagðir voru fyrir í 

stýrðri kennslu. Þegar fimiþjálfun á næsta markáreiti var lögð fyrir var fyrra markáreiti bætt 

við sem staf sem þátttakandi hafði fulla færni í til að viðhalda færni hans á viðkomandi 

hljóði. Þátttakandi þurfti að uppfylla tvö skilyrði til þess að hann teldist hafa náð fullri færni á 

hljóðalista. Annars vegar að ná 100% réttri svörun á markáreiti og að minnsta kosti 95% réttri 

svörun á öðrum áreitum við innlögn hljóðalista í þrjú skipti í röð og hins vegar að ná að 

hljóða öll áreiti listans innan tímamarka sem var ein mínúta. Þegar búið var að uppfylla þessi 

skilyrði var farið í næsta staf sem lagður var fyrir í stýrðri kennslu. 

Aðgreiningarvandi. Aðgreiningarvandi kom upp í fimiþjálfun á hljóðinu ei/ey og é, 

en þátttakandi átti erfitt með að greina muninn á hljóðunum ei/ey og é. Aðgreiningarkennsla á 
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ei/ey og é var gerð með því að nota stærðarmun á stöfunum sem stýringu. Markáreitið var birt 

þátttakanda á útprentuðum blöðum fyrir miðju í Times New Roman leturgerð, einnig var ör 

með merki fyrir neðan sem gaf til kynna hvort hljóðið var stutt eða langt. Notuð var minnst til 

mest (e. least-to-most) stýring þar sem é var stækkað við hverja birtingu þess eða sex sinnum 

úr 40 í 190 punktaletri, é í 190 punktaletri eins og má sjá í viðauka 8. Stærð ei og ey var alltaf 

sú sama eða í 40 punkta Times New Roman leturgerð og var birt sex sinnum til skiptis við 

markáreitið. Þetta voru samtals 12 birtingar þar sem hver stafur var birtur einn í einu til 

skiptis, sex birtingar á é, þrjár birtingar á ei og þrjár birtingar á ey. Þátttakanda voru gefin 

fyrirmæli um að annar stafurinn væri alltaf í sömu stærð, það er ei/ey og hinn stafurinn færi 

stækkandi, það er é. Aðgreiningarkennslan fór fram í tveimur kennslustundum ásamt 

fimiþjálfun og markmiðið var að þátttakandi myndi ná réttri svörun á öllum 12 hljóðunum í 

þrjú skipti í röð. 

 

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð 

Rannsakendur mættu báðir í allar kennslustundir en líkt og áður hefur komið fram 

voru nokkrar kennslustundir þar sem samræmi matsmanna og meðferðartryggð voru metin 

þar sem annar sá um kennslustundina og var hinn matsmaður. Rannsakendur skiptust á að sjá 

um kennslustundir og meta samræmi matsmanna og meðferðartryggð. Frammistaða 

þátttakanda var metin á grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum ásamt hljóðalistum 

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

og skráningu matsmanns á færni þátttakanda á sömu kennslustund þar sem þeir skráðu báðir 

niður svör þátttakanda. Borin var saman rétt, röng og leiðrétt svörun þátttakanda. Notað var 

beint áhorf og hljóðupptökur af síma til að meta samræmi matsmanna og meðferðartryggð. 

Formúlan sem notuð var við útreikninga á samræmi matsmanna og meðferðartryggð er: A/(A 

+ D) * 100, það er fjöldi eins skráðra svara deilt með heildarfjölda svara og útkoman 

margfölduð með 100. Útkomu hverrar mælingar út frá formúlunni var lagt saman og deilt var 

með heildarfjölda mælinga til að finna meðaltal. Að lokum var meðaltal hverrar mælingar 

lagt saman og deilt með fjölda þeirra til að finna heildarmeðaltal. 

            Samræmi matsmanna var metið í helmingi allra grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga, 

eða í tveimur af fjórum. Í töflu 1 má sjá niðurstöður þessara mælinga, það er spönn, meðaltal 

ásamt heildarmeðaltali. Heildarsamræmi matsmanna yfir grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingar var 96,6% að meðaltali. 
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Tafla 1 

Samræmi matsmanna í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum 

Verkefni Spönn Meðaltal 

Hljóð stafa 91,4-100 96,8 

Heiti stafa 94,3-100 96,4 

Tveggja stafa orð 90-100 95 

Þriggja stafa orð 95-100 97,5 

Fjögurra stafa orð 95-100 97,5 

Heildarmeðaltal  96,6 

 

 Samræmi matsmanna í verkefnum fimiþjálfunar var metið í 40% tilvika með því að 

bera saman skráningar rannsakanda og matsmanns á réttum svörum, röngum svörum og 

leiðréttum svörum þátttakanda. Heildarsamræmi matsmanna var 97,2 (spönn 93,3-100). 

            Meðferðartryggð var metin í 40% kennslustunda. Hún var metin með beinu áhorfi þar 

sem annar rannsakandinn sá um kennsluna og hinn rannsakandinn var matsmaður og fylgdist 

með kennslunni. Matsmaður skráði niður hvort rannsakandinn sem sá um kennsluna færi eftir 

handriti stýrðrar kennslu. Meðferðartryggð var metin af þremur þáttum sem áttu að koma 

fram í stýrðri kennslu. Fyrsti þátturinn var hvort rannsakandi gæfi þátttakanda merki þegar 

hann átti að svara samkvæmt handriti. Annar þátturinn var hvort þátttakandi væri leiðréttur 

strax og þá eftir aðferðum stýrðrar kennslu. Þriðji þátturinn var hvort rannsakandi hrósaði 

þátttakanda innan hvers verkefnis að minnsta kosti einu sinni. Heildaráreiðanleiki 

meðferðartryggðar var 97,1 (spönn 91,8-100). 
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Niðurstöður 

Frammistaða þátttakanda var metin með því að bera saman grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingar. Færni þátttakanda á hljóðum og heitum á tilteknum staf var talin náð 

þegar frammistaða hans var 100% á öllum fjórum mælingum, annars vegar á grunnskeiði og 

hins vegar í eftirfylgd. Ef svörun þátttakanda var röng einu sinni á tilteknum staf af fjórum 

mælingum grunnskeiðs eða eftirfylgdar taldist færni hans vera 75%, ef svörun hans var röng 

tvisvar sinnum á tilteknum staf af fjórum mælingum taldist færni hans vera 50% og svo 

framvegis. Niðurstöður úr grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum má sjá í töflum 2 og 3. Það 

var aðeins unnið með hljóð lágstafa í stýrðri kennslu og fimiþjálfun, það er í samræmi við 

niðurstöður þar sem færni þátttakanda var meiri í hljóðun lágstafa en í hljóðun hástafa. Það 

var aukning á færni þátttakanda í öllum hlutum mælinga. Tafla 2 sýnir aukningu í færni 

þátttakanda í hljóðun og að segja heiti lágstafa og hástafa. Tafla 3 sýnir aukningu í færni 

þátttakanda í hljóðun tveggja, þriggja og fjögurra stafa orða og orðleysa. 

 

Tafla 2  

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

eftirfylgdarmælingum 

 Grunnskeiðsmælingar Eftirfylgdarmælingar 

 Lágstafir Hástafir Lágstafir Hástafir 

 Hljóð Heiti Hljóð Heiti Hljóð Heiti Hljóð Heiti 

Fj. 100% færni 23 28 25 23 34 32 33 33 

Fj. 75% færni 7 2 4 6 1 1 2 0 

Fj. 50% færni 1 0 2 2 0 1 0 2 

Fj. 25% færni 2 2 0 1 0 1 0 0 

Fj. 0% færni 2 3 4 3 0 0 0 0 

Stafir alls 35 35 35 35 35 35 35 35 

Hlutfall rétt 65,7% 80% 71,4% 65,7% 97,1% 91,4% 94,3% 94,3% 
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Tafla 3  

Færni þátttakanda í hljóðun tveggja, þriggja og fjögurra stafa orða og orðleysa í 

grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum 

 Grunnskeiðsmælingar Eftirfylgdarmælingar 

 Tveggja  

stafa 

Þriggja  

stafa 

Fjögurra 

stafa 

Tveggja 

stafa 

Þriggja  

stafa 

Fjögurra 

stafa 

 Orð Orðl. Orð Orðl. Orð Orðl. Orð Orðl. Orð Orðl. Orð Orðl. 

Fj. 

100% 

færni 

  7 8 6 3 8 1 9 9 10 9 9 8 

Fj. 75% 

færni 
2 0 3 2 2 4 1 1 0 0 1 0 

Fj. 50% 

færni 
1 2 0 3 0 3 0 0 0 1 0 2 

Fj. 25% 

færni 
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Fj. 0% 

færni 
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Stafir 

alls 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Hlutfall 

rétt (%) 
70 80 60 30 80 10 90 90 100 90 90 80 

 

 Það var aukning á færni þátttakanda í hljóðun lágstafa og hástafa út frá frammistöðu á 

milli grunnskeiðs og eftirfylgdar. Það var 47,8% aukning í hljóðun lágstafa og 32% aukning í 

hljóðun hástafa. Það var einnig aukning í færni þátttakanda að segja heiti lágstafa og hástafa 

út frá frammistöðu milli grunnskeiðs og eftirfylgdar. Það var 14,3% aukning í að segja heiti 

lágstafa og 43,5% aukning í að segja heiti hástafa. 

            Það var einnig aukning á færni þátttakanda á hljóðun tveggja, þriggja og fjögurra stafa 

orða og orðleysa út frá frammistöðu á milli grunnskeiðs og eftirfylgdar. Það var 28,6% 

aukning á hljóðun tveggja stafa orða og 12,5% aukning á hljóðun tveggja stafa orðleysa. Það 

var 66,7% aukning á hljóðun þriggja stafa orða og þreföld aukning á hljóðun þriggja stafa 

orðleysa. Það var 12,5% aukning á hljóðun fjögurra stafa orða og áttföld aukning á hljóðun 

fjögurra stafa orðleysa. 

            Stafirnir sem lagðir voru fyrir í stýrðri kennslu voru ð, ei/ey, x, i og ö. Færni 

þátttakanda í að hljóða ð jókst úr 0% samkvæmt grunnskeiðsmælingum í 100% samkvæmt 

eftirfylgdar-mælingum, færni í að hljóða ei/ey jókst úr 25% í 100%, færni í að hljóða x jókst 
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úr 0% í 100%, færni í að hljóða i jókst úr 75% í 100% og færni í að hljóða ö jókst úr 75% í 

100%. Stafirnir sem lagðir voru fyrir í fimiþjálfun voru ð, ei/ey og x. 

Niðurstöður úr grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum ásamt fimiþjálfun fyrir ð, ei/ey 

og x má sjá á mynd 1. Á myndinni kemur fram áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á 

lestrarfærni þátttakanda þar sem rétt svör þátttakandans eru borin saman frá grunnskeiðs- til 

eftirfylgdar-mælinga. Hver punktur er mæling á frammistöðu þátttakandans og hlutfall frá 0% 

upp í 100% er notað til að sýna fram á rétta hljóðun stafa, bæði í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum og fimiþjálfun. Á grunnskeiði og í eftirfylgd var rétt svörun í hljóðun 

viðeigandi stafs 100% og röng svörun í hljóðun viðeigandi stafs 0%. Í fimiþjálfun var rétt 

svörun á hljóðun viðeigandi stafs mæld í hverjum hljóðalista og réttum svörum hljóða var 

deilt með heildarfjölda viðeigandi hljóðs. Þátttakandi þurfti að uppfylla tvö skilyrði svo hann 

teldist hafa náð fullri færni á hljóðalista. Annars vegar að ná 100% réttri svörun á markáreiti 

og að minnsta kosti 95% réttri svörun á öðrum áreitum í þrjú skipti í röð og hins vegar að ná 

að hljóða öll áreiti listans innan tímamarka sem var ein mínúta. Þátttakandi náði skilyrðunum 

tveimur og hann var því með fulla færni á hljóðalistum stafanna ð, ei/ey og x og auk þess náði 

hann alltaf að hljóða öll áreiti listans innan tímamarka. Það er brotalína á milli 

grunnskeiðsmælinga, fimiþjálfunar og eftirfylgdarmælingar og punktalína á milli stafanna 

þriggja til að greina þá frá hver öðrum. 

 

 

Mynd 1. Hlutfall réttra svara í hljóðun á stöfunum ð, ei/ey og x á grunnskeiði (GSM), í 

fimiþjálfun (FÞ) og í eftirfylgdarmælingum (EFM). 
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 Á mynd 2 má sjá færni þátttakanda í hljóðun og að bera kennsl á heiti lágstafa og 

hástafa í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Þátttakandi bætti færni sína í hljóðun 

stafanna. Hann var með rétta svörun í hljóðun 23 lágstafa á grunnskeiði og 34 lágstafa í 

eftirfylgd, hann bætti færni sína í hljóðun lágstafa um 11 stafi. Hann var með rétta svörun í 

hljóðun 25 hástafa á grunnskeiði og 33 hástafa í eftirfylgd, hann bætti færni sína í hljóðun 

hástafa um 8 stafi. Þátttakandi bætti einnig færni sína í að bera kennsl á heiti stafanna sem var 

þó ekki kennt. Hann sagði heiti 28 lágstafa rétt á grunnskeiði og 32 lágstafa í eftirfylgd, hann 

bætti færni sína í að segja heiti lágstafa um 4 stafi. Hann sagði heiti 22 hástafa rétt á 

grunnskeiði og 33 hástafa í eftirfylgd, hann bætti færni sína í að segja heiti hástafa um 10 

stafi. 

 

 

Mynd 2. Færni þátttakanda í hljóðun og að bera kennsl á heiti lágstafa og hástafa í 

grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum.  

 

 Á mynd 3 má sjá færni þátttakanda í hljóðun á tveggja, þriggja og fjögurra stafa 

orðum og orðleysum í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Þátttakandi bætti færni sína í 

hljóðun tveggja, þriggja og fjögurra stafa orða. Hann var með 15 tveggja stafa orð og 

orðleysur rétt á grunnskeiði og 18 í eftirfylgd, hann bætti sig um 3 orð. Hann var með 9 

þriggja stafa orð og orðleysur rétt á grunnskeiði og 19 rétt í eftirfylgd, hann bætti sig um 10 

orð. Hann var með 9 fjögurra stafa orð og orðleysur rétt á grunnskeiði og 17 í eftirfylgd, hann 

bætti sig um 8 orð. 
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Mynd 3. Færni þátttakanda í hljóðun á tveggja, þriggja og fjögurra stafa orðum og orðleysum 

í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

 

Aðgreiningarvandi kom upp í fimiþjálfun hjá þátttakanda þar sem hann átti erfitt með 

að greina muninn á hljóðunum ei/ey og é. Aðgreiningarkennslan fór fram á tveimur dögum í 

tveimur kennslustundum. Aðgreining var gerð með því að nota stærðarmun á stöfunum sem 

stýringu, það er minnst til mest stýring þar sem é var stækkað sex sinnum úr 40 í 190 

punktaletur. Það voru 12 áreiti birt til skiptist, það er é kom sex sinnum fram, ei þrisvar 

sinnum fram og ey þrisvar sinnum fram. Aðgreiningarkennsla var gerð þrisvar sinnum í 

hvorri kennslustund, samtals sex sinnum. Á mynd 4 má sjá færni þátttakanda í að greina á 

milli ei/ey og é. Markmiðið var að þátttakandi myndi ná réttri svörun á öllum 12 hljóðunum í 

þrjú skipti í röð. Á fyrsta degi aðgreiningarkennslu var þátttakandi með rétta svörun á öllum 

áreitunum 12 í fyrstu tvö skiptin en í þriðja skiptið var hann með eina ranga svörun þar sem 

hann hljóðaði ey sem é. Á öðrum degi var þátttakandi með rétta svörun á öllum áreitunum í 

þrjú skipti í röð og náði því markmiðinu. 
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Mynd 4. Færni þátttakanda í að greina á milli hljóðanna ei/ey og é í sex skipti á tveimur 

dögum. 
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Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort hægt væri að auka lestrarfærni tíu 

ára stelpu með sértæka námsörðugleika með því að nota stýrða kennslu samhliða fimiþjálfun. 

Færni hennar var metin í að þekkja heiti og hljóðun bókstafa sem og hljóðun styttri orða. 

Niðurstöður þátttakandans sýndu að færni hans jókst töluvert á öllum þáttum sem unnið var 

með í stýrðri kennslu og fimiþjálfun sem er meðal annars í samræmi við niðurstöður fyrri 

rannsókna, þar má nefna meistaraverkefni Finnu Pálmadóttur (2014) og Ástu Harðardóttur 

(2011). Það var meiri aukning á færni þátttakanda í að hljóða lágstafi heldur en að hljóða 

hástafi og segja heiti lágstafa og hástafa. Það er í samræmi við aðferðir stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar þar sem þær einblína einkum á hljóðun stafa. 

Stýrð kennsla ásamt fimiþjálfun hafa reynst einkar vel bæði hérlendis og erlendis 

(Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabriela Sigurðardóttir, 2012; Binder og Watkins; 2013; Finna 

Pálmadóttir, 2014; Slocum, 2004). Morningside skólinn í Bandaríkjunum sem byggir á 

stýrðri kennslu Engelmanns og fimiþjálfun hefur einnig sýnt fram árangur aðferðanna í námi. 

Meirihluti nemenda skólans ná framförum á einu ári sem samsvara hefðbundnum tveggja ára 

framförum. Aðferðirnar hafa einnig gefið góða raun í kennslu fyrir börn óháð þáttum eins og 

félagsstöðu eða getu. Þær eru meðal áreiðanlegustu og áhrifaríkustu kennsluaðferða sem 

beittar hafa verið (Binder og Watkins, 1990; Fredrik og Hummel, 2004). 

Stýrð kennsla fór fram í 20 kennslustundum þar sem farið var eftir fyrirfram gefnu 

handriti. Það voru fimm hljóð lögð inn við kennslu, það er ð, x, ei/ey, i og ö. Fimiþjálfun var 

beitt samhliða stýrðri kennslu til að auka og viðhalda færni í hljóðun þeirra stafa sem lagðir 

voru fyrir í stýrðri kennslu. Þátttakandi var aðeins talinn vera með góða færni í þeim bókstaf 

sem lagður var fyrir ef hann hljóðaði hann rétt í öll skipti sem hann birtist honum á hverjum 

hljóðalista, þrjá hljóðalista í röð. Fimiþjálfun fór fram í 20 skipti innan kennslustunda þar sem 

stafirnir ð, x og ei/ey voru teknir fyrir. Vegna tímaleysis náðist ekki að beita fimiþjálfun á 

bókstafina i og ö en færni hennar í þekkingu og hljóðun þeirra var betri en hjá bókstöfunum 

ð, x og ei/ey áður en stýrð kennsla og fimiþjálfun hófst. Þrátt fyrir það sýndi þátttakandi fulla 

færni á öllum bókstöfunum sem teknir voru fyrir í stýrðri kennslu við lok rannsóknar.  

Mikilvægt er að aðlaga kennslu að hverjum nemanda í stýrðri kennslu og fimiþjálfun. 

Grípa þarf til viðeigandi ráðstafana ef nemandi er ekki að ná tökum á námsefninu. Þegar 

kennsla var rúmlega hálfnuð kom upp aðgreiningarvandi hjá þátttakanda í fimiþjálfun. Hann 

átti erfitt með að gera greinarmun á stöfunum ei/ey og é þar sem hann átti það til að hljóða 

ei/ey sem é og é sem ei/ey. Aðgreiningarkennsla var tekin fyrir og á meðan var gert hlé í 

stýrðri kennslu svo þátttakandi gat einbeitt sér að aðgreiningunni. Fimiþjálfun var beitt 
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samhliða aðgreiningarkennslu þar sem ei/ey og é voru birt á hljóðalista til að fylgjast með 

framförum þátttakandans. Aðgreiningarkennsla fór fram í tveimur kennslustundum í þrjú 

skipti í hvorri kennslustund. Notað var minnst til mest stýring á é þar sem það var stækkað 

um sex stærðir og það var birt þátttakanda sex sinnum og ei/ey sex sinnum til skiptis. 

Markmið aðgreiningarkennslu var að hljóða öll áreitin 12 í þrjú skipti í röð með hléi á milli. 

Svörun þátttakanda var röng í þriðja skiptið í fyrri kennslustundinni en hann var með öll 

áreitin rétt í þrjú skipti í röð í seinni kennslustundinni og því töldu rannsakendur að ekki væri 

þörf á frekari aðgreiningarkennslu. Í eftirfylgdarmælingum var þátttakandi með fulla færni í 

að hljóða ei og ey en hann var með 75% færni í að hljóða é sem bendir til þess að munurinn 

þarna á gæti enn verið að vefjast fyrir honum.  

Táknstyrkjakerfi var notað samhliða hrósi til að gera stýrða kennslu og fimiþjálfun 

áhrifaríkari og auka enn frekar lestrarfærni þátttakanda. Þátttakandi fékk límmiða eftir hverja 

kennslustund ef hann uppfyllti þrjú skilyrði sem rannsakendur settu honum og eftir tíu 

kennslustundir þar sem öll skilyrði voru uppfyllt gat hann skipt límmiðunum út fyrir 

verðlaun. Þátttakandi var greindur með vægan athyglisbrest og átti það til að missa 

einbeitingu og áhuga á verkefninu en táknstyrkjakerfið kom í veg fyrir einbeitingarskort og 

áhugaleysi, það var mjög hvetjandi og hafði góð áhrif á þátttakanda. Auk þess var hrós notað 

óspart og tafarlaust sem hafði jákvæð áhrif á virkni og áhuga þátttakandans í stýrðri kennslu 

og fimiþjálfun. 

Rannsakendur töldu að lengd kennslustundar hefði mátt vara lengur í senn og 

jafnframt oftar í viku þar sem þeir náðu ekki að fara yfir eins mikið efni og þeir vildu á 

meðan kennslutímabilið stóð yfir. Almennt gekk kennslan vel og þátttakandi stóð sig vel á 

verkefnum stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar. Rannsóknin stóð yfir í fremur stuttan tíma en 

þrátt fyrir það jókst færni þátttakandans í hljóðun og að þekkja heiti stafa töluvert og því væri 

áhugavert að sjá hversu miklar framfarir myndu nást hjá þátttakanda ef kennslu yrði haldið 

áfram. Einnig væri áhugavert að framkvæma rannsókn síðar þar sem kennsluaðferðunum yrði 

beitt á fleiri þátttakendur í einu. Ef jafn mikill árangur yrði af því gæti það komið að notum 

við innleiðingu kennsluaðferðanna í skólum þar sem kostnaðurinn yrði minni sem gæti ýtt 

undir meiri notkun á stýrðri kennslu og fimiþjálfun. 

Niðurstöður úr PISA rannsókninni frá árinu 2015 sýndi að færni íslenskra nemenda í 

lesskilningi hefur hrakað síðustu ár og kom Ísland verst út meðal Norðurlandanna í 

lesskilningi árið 2015 og sama ár áttu 22% af 15 ára nemendum í erfiðleikum með að lesa sér 

til gagns (Menntamálastofnun, 2017). Því telja rannsakendur að það sé mikilvægt að notaðar 

séu raunprófuðu aðferðirnar, stýrð kennsla og fimiþjálfun í grunnskólum landsins þar sem 
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þær hafa sýnt fram á árangur í fjölda rannsókna. Reynt er að mæta þörfum hvers og eins með 

kennsluaðferðunum því þær henta börnum á mismunandi getustigi sem fara mishratt í 

gegnum námið. Í stýrðri kennslu og fimiþjálfun þegar nemandi sýnir ekki framfarir í 

tiltekinni færni er horft til kennsluaðferðarinnar og reynt að aðlaga hana að færni nemanda 

sem er ólíkt því sem á sér stað í hefðbundnum kennsluaðferðum þar sem fyrst og fremst er 

litið til getu barnsins en ekki kennslu ef frammistaða er ekki sem skyldi (Binder og Watkins, 

1990). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á nytsemi stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar í að auka færni tíu ára stúlku með sértæka námsörðugleika sem hefur átt í 

erfiðleikum með lestur frá upphafi skólagöngu. 
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Viðauki 1. Upplýst samþykki barns 

  

Ég, ____________________ samþykki hér með að taka þátt í rannsókn Erlu Svansdóttur og 

Heklu Dögg Sveinbjarnardóttur B.S. nema í sálfræði við Háskóla Íslands. Erla og Hekla hafa 

útskýrt fyrir mér hvað þátttaka í rannsókninni felur í sér, t.d. að mæta 4 sinnum í viku í ca. 40 

mínútur á þann stað sem við komum okkur saman um að vinna á. Námsmenn sem vinna að 

BS lokaverkefni mun vinna með mér undir stjórn Erlu, Heklu og leiðbeinanda þeirra. Ætlunin 

er að vinna með mér fram til 1. apríl ef þess þarf. 

  

  Ég ætla að mæta í kennslustundir í lestri og gera mitt besta. 

 

 

 

 

  

_________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

  

_________________________       __________________________ 

Nafn                                                 Kennitala 
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Viðauki 2. Upplýst samþykki foreldris 

  

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

Svansdóttur og Heklu Dögg Sveinbjarnardóttur 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 22. apríl. 

  

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

og skilst að barnið mitt á að mæta 4 virka daga og vinna með Erlu og Heklu í ca. 40 mínútur 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 ópersónugreinanleg og órekjanleg til mín eða barnsins. Aðeins 

þeir sem koma að rannsókninni munu hafa aðgang að gögnunum og þau munu ekki verða 

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 Erlu (erlasvans@gmail.com; s:xxx-xxxx) og Heklu 

(heklads@gmail.com; s:xxx-xxxx) eða leiðbeinanda þeirra í netfangið mba9@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 3. Skráningarblöð fyrir grunnskeiðsmælingar 

 

Lágstafir (hljóð): 

 

Nr. Stafur Hljóð Rétt Rangt Sleppir 

1 b     

2 i     

3 ú     

4 k     

5 a     

6 s     

7 é     

8 x     

9 au     

10 g     

11 e     

12 þ     

13 u     

14 n     

15 t     

16 ei     

17 d     

18 ö     

19 h     

20 f     

21 í     

22 p     

23 ey     

24 j     

25 m     

26 æ     

27 r     

28 y     

29 ð     

30 á     

31 o     

32 v     

33 ý     

34 l     

35 ó     
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Lágstafir (heiti): 

 

Nr. Stafur Heiti Rétt Rangt Sleppir 

1 r     

2 ó     

3 x     

4 e     

5 y     

6 t     

7 au     

8 í     

9 a     

10 æ     

11 g     

12 á     

13 l     

14 ú     

15 þ     

16 b     

17 ey     

18 f     

19 ý     

20 u     

21 ð     

22 m     

23 ö     

24 d     

25 é     

26 h     

27 o     

28 v     

29 ei     

30 j     

31 s     

32 p     

33 k     

34 i     

35 n     
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Hástafir (hljóð): 

 

Nr. Stafur Hljóð Rétt Rangt Sleppir 

1 Ú     

2 F     

3 I     

4 R     

5 Ö     

6 L     

7 Ei     

8 O     

9 T     

10 Á     

11 M     

12 Au     

13 B     

14 Æ     

15 U     

16 D     

17 Ý     

18 P     

19 A     

20 Ð     

21 K     

22 Ó     

23 X     

24 G     

25 Ey     

26 J     

27 N     

28 Þ     

29 E     

30 Í     

31 S     

32 Y     

33 U     

34 H     

35 É     
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Hástafir (heiti): 

 

Nr. Stafur Heiti Rétt Rangt Sleppir 

1 K     

2 Ð     

3 Á     

4 T     

5 Au     

6 Ó     

7 E     

8 Ý     

9 B     

10 Æ     

11 U     

12 L     

13 Ei     

14 V     

15 H     

16 É     

17 A     

18 Ö     

19 R     

20 Y     

21 D     

22 F     

23 X     

24 Ey     

25 G     

26 J     

27 Ú     

28 N     

29 Í     

30 S     

31 M     

32 Þ     

33 O     

34 I     

35 P     
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Tveggja stafa orð og orðleysur: 

Nr. Orð Rétt Rangt Sleppir 

 1 nú    

2 ós    

3 ky    

4 er    

5 ho    

6 út    

7 og    

8 öp    

9 að    

10 lí    

11 et    

12 þá    

13 en    

14 di    

15 ux    

16 ég    

17 ið    

18 úr    

19 af    

20 ám    

 

Þriggja stafa orð og orðleysur: 

Nr. Orð Rétt Rangt Sleppir 

1 dri    

2 hún    

3 svo    

4 kah    

5 eða    

6 ong    

7 þúm    

8 til    

9 öpt    

10 fór    

11 þær    

12 ust    

13 sér    

14 eyf    

15 gíl    

16 upp    

17 við    

18 fau    

19 mér    

20 ábe    
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Fjögurra stafa orð og orðleysur: 

Nr. Orð Rétt Rangt Sleppir 

1 ekki    

2 fidl    

3 göst    

4 fram    

5 þeyl    

6 ason    

7 þess    

8 hann    

9 bard    

10 mjög    

11 tujó    

12 heim    

13 voru    

14 lásn    

15 reða    

16 hvað    

17 þeir    

18 miké    

19 stað    

20 væþú    

 

 

  



43 

Viðauki 4. Hljóðalisti fimiþjálfunar 

 

Hve langt kemstu?  

 

 

 

5 s  ð  t  ó  l  
5 

 * 
 

> 
 

> 
 

* 
 

*   

10 s  æ  ð  ð  ó  
10 

 * 
 

* 
 

> 
 

> 
 

*   

15 ð  s  t  æ  ð  
15 

 > 
 

* 
 

> 
 

* 
 

>   

20 f  ð  a  l  t  
20 

 * 
 

> 
 

* 
 

* 
 

>   

25 æ  f  ð  l  ð  
25 

 * 
 

* 
 

> 
 

* 
 

>   

30 a  ð  f  ó  a  
30 

 * 
 

> 
 

* 
 

* 
 

*   

35 ð  s  f  f  ð  
35 

 > 
 

* 
 

* 
 

* 
 

>   

40 l  ð  a  l  æ  
40 

 * 
 

> 
 

* 
 

* 
 

*   

45 a  t  t  ó  ó  
45 

 * 
 

> 
 

> 
 

* 
 

*   
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Viðauki 5. Skráningarblað fyrir árangur í fimiþjálfun 

 

Hljóð: _____________  Upphaf mælinga: _____________ Lok mælinga: ____________ 

 
Fyrsti Annar Þriðji Fjórði Fimmti Sjötti 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

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             



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3             

2             

1             
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Viðauki 6. Skráningarblað fyrir táknstyrkjakerfi 

Stigasöfnun!  

Tími 

Dugleg að 

gera 

verkefnin 

Fljót að byrja 

að vinna eftir 

pásu 

Jákvæð og 

leggur sig 

fram 

Límmiðar 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

  



47 

Viðauki 7. Leiðrétting rangrar svörunar 

 

Aldrei gagngrýna nemanda fyrir að lesa rangt! 

Segja heldur: „Ég sé að þú ert að vanda þig að segja hljóðin í orðinu rétt. Gott hjá þér!“  

Þú ert eins og íþróttamaður sem er á fullu á æfingu!! ... og leiðrétta síðan það sem að er. 

Leiðrétting þegar lesið er rangt 

Til að nemandi nái öryggi og vissu um að hann sé að lesa rétt þá þarf hann á leiðréttingu að 

halda og aðeins þannig getur nemandi skilið textann sem hann er að lesa. 

Leiðrétting fer þannig fram: 

Ef nemandi þekkir ekki orðið og ræður greinilega ekki við að hljóða sig í gegnum þarf 

hann aðstoð. 

Sá sem hlustar á nemandann lesa segir:... „Við skulum gera þetta saman.“ 

Dæmi: 

Tilbúinn, fyrst hægt. „þeeeggaaarrr“. 

Og nú veljulega… „þegar“  

...og svo nú þú sjálfur 

Segðu orðið fyrst hægt. „þþþeeeggaaarrr“ 

Segðu orðið aftur hægt. „þþþeeeggaaarrr“ 

(þarf að segja það rétt tvisvar í röð áður en er haldið áfram í textanum) 

Segðu svo eitt hljóð í einu: : „þ“ „e“ „g“ „a“ „r“  

og nú hratt… „þegar“ 

Gott hjá þér! (hrósa nemanda fyrir að gera vel.) Síðan er haldið áfram að lesa tilskilinn texta.  

Ef nemandi þekkir ekki orðið en virðist ætla að ráða við að hljóða sig í gegnum orðið: 

1 … Segðu eitt hljóð í einu …. 

nemandi segir hljóðin í orðinu (nemandi segir eitt hljóð 

í einu án þess að tengja þau saman.) 

2 … segðu nú hljóðin hægt án þess að stoppa á milli þeirra (miðast við eitt orð) ….. Nemandi 

segir hljóðin í orðinu hægt án þess að stoppa á milli þeirra þar til hann hefur lokið að segja 

allt orðið. 

3 … Segðu svo hljóðin hratt án þess að stoppa á milli …. Nemandi segir hljóðin í orðinu hratt 

án þess að stoppa á milli þeirra þar til hann hefur lokið að segja allt orðið. 

Nemandi segir vitlaus hljóð innan orðs. 

Kennari leiðréttir hljóðið sem var sagt vitlaust í orðinu en ekki allt orðið og bendir á 

stafinn sem hljóðið sem var sagt rangt og ….. 
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„segir hljóðið rétt.“  

Sá sem hlustar getur líka sagt: 

„Segðu hljóðin“ ...... eða ..... „lestu bara hljóðin sem standa þarna“ .....e 

Prófun-1.. Má ég heyra orðið aftur… Tilbúinn.. nemandi segir orðið aftur. 

Kennari hlustar eftir því hvort að hljóðið er sagt rétt í það sinnið. Á meðan nemandi segir 

orðið getur kennari bent á stafinn sem var hljóðaður vitlaust og minnir nemanda þannig á að 

segja hljóðið rétt. 

Þegar búið er að segja orðið rétt ítrekar kennari hljóðið með því að segja; og hvaða hljóð var 

þetta (bendir á stafinn „e“ og nemandi segir „e“.) 

Prófun-2… Mig langar að heyra þetta einu sinni enn hjá þér. Tilbúinn. Segðu eitt hljóð í 

einu: 

„þ“ „e“ „g“ „a“ „r“  

Svo orðið hægt. „þþþeeeggaaarrr“ 

og nú venjulega… „þegar“  

Gott hjá þér/flott 

 

© Ásta Harðardóttir 
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Viðauki 8. Aðgreiningarkennsla 

 

 

 

 

é 
 

 


