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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í grunnskólakennslu yngri barna við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands á árinu 2018. Hún byggir á eigindlegri rannsókn minni þar 

sem tekin voru hálfopin viðtöl við 14 grunnskólakennara vorið 2018 um reynslu þeirra af 

notkun PALS samvinnunámsaðferða við lestrarkennslu í 1.-6. bekk. Leiðbeinandi minn var dr. 

Anna-Lind Pétursdóttir, dósent við Menntavísindavið Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni 
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Sérfræðingur var Annadís Runólfsdóttir og henni þakka ég einnig fyrir sitt framlag og gagnlegar 

ábendingar. Huldu Karen Daníelsdóttur, verkefnastjóra SÍSL verkefnisins, þakka ég fyrir 

yfirlestur og ábendingar hvað varðar viðtalsramma. 

Ég veiti þátttakendum rannsóknarinnar þakklæti mitt fyrir þeirra framlag en án þeirra hefði 

rannsóknin ekki orðið að veruleika. Auk þess vil ég þakka frænku minni, Kristínu Hildi 

Thorarensen, og samstarfskonum mínum, Jóhönnu Guðríði Ólafsson og Svanhvíti 

Guðbjartsdóttur, fyrir yfirlestur ritgerðar og gagnlegar ábendingar um málfar. Samstarfskonu 

minni, Hörpu Hjartardóttur, þakka ég fyrir yfirlestur og ábendingar varðandi enskt ágrip. 

Rannsóknin var unnin samhliða rannsókn Söru Heiðrúnar Fawcett um reynslu 

grunnskólakennara af notkun K-PALS samvinnunámsaðferða í 1. bekk og færi ég henni 

einstakar þakkir fyrir ánægjulegt og skemmtilegt samstarf, það er óendanlega dýrmætt að 

njóta stuðnings og samstarfs góðrar vinkonu í ferli sem þessu. Að lokum vil ég þakka foreldrum 

mínum, Guðnýju Ingunni Aradóttur og Boga Svanberg Thorarensen, fyrir alla þá þolinmæði, 

hvatningu og aðstoð sem þau hafa veitt mér í gegnum þetta ferli og námið í heild og fyrir að 

hafa alltaf óbilandi trú á mér. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.   

 

Reykjavík, 17. ágúst 2018 

Rósa Lilja Thorarensen 
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Ágrip 

PALS (e. peer-assisted learning strategies) aðferðir í lestrarkennslu byggja á aðferðum beinnar 

kennslu og félagakennslu. Þær voru þróaðar af Doug og Lynn Fuchs við Vanderbilt-háskóla í 

Bandaríkjunum í mismunandi útgáfum fyrir leikskóla og upp á unglingastig. Í útgáfunni fyrir 2.-

6. bekk fela aðferðirnar í sér sýnikennslu og paravinnu sem mælt er með að beita þrisvar í viku 

í rúmlega 30 mínútur í senn. PALS beinist að því að efla umskráningu, lesfimi og lesskilning 

nemenda með þrenns konar verkefnum: Paralestur með endursögn, Að draga saman 

efnisgrein og Forspá. PALS aðferðirnar eru markvissar, hannaðar með virkni nemenda í huga 

og gefa kennaranum frelsi til þess að fara á milli para, meta frammistöðuna og leiðbeina þeim. 

Til þess að beita þeim þarf kennari að hafa setið þar til gert námskeið og að því loknu fær hann 

handbók sem inniheldur ítarlegar lýsingar á innlögn aðferðanna. Markmið þessarar 

rannsóknar var að fá innsýn í reynslu hóps kennara af notkun PALS aðferða við lestrarkennslu 

í 1.-6. bekk, hvernig þeim líkar að vinna samkvæmt þeim og hvernig þeim gengur að nýta 

aðferðirnar í kennslu. Tekin voru hálfopin viðtöl við 14 grunnskólakennara í sex grunnskólum 

á höfuðborgarsvæðinu. Viðtölin voru hljóðrituð og skrifuð nákvæmlega upp, gögnin kóðuð í 

lykla og þeir greindir í þemu sem lýstu innihaldi þeirra. Niðurstöður leiddu í ljós að 

þátttakendur voru ánægðir með skipulag aðferðanna og virkni nemenda. Þeim fannst 

nemendur fá mikla þjálfun í lestri og lesskilningi og töldu PALS ýta undir betri samvinnu og 

félagsleg tengsl þeirra á milli. Þátttakendur töldu samstarf við aðra kennara, þar á meðal 

sérkennara, veita mikilvægan stuðning og þá sérstaklega við innleiðingu aðferðanna. 

Niðurstöður út frá reynslu þátttakenda benda til þess að PALS aðferðir geti aðstoðað 

nemendur við að auka færni í lesfimi og lesskilningi. 
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Abstract 

„It‘s just like a running cogwheel“ 

Teachers‘ experience of using Peer-Assisted Learning Strategies (PALS) to foster reading in 

grades 1-6 

Peer-Assisted Learning Strategies (PALS) is a reading program based on direct instruction and 

peer-tutoring. PALS was developed by Doug and Lynn Fuchs at Vanderbilt University in the 

United States of America for students at different ages which begins in preschool and ends in 

high school. The version for grades 2-6 include demonstration and students working in pairs 

and is recommended to be used three times per week for about 30 minutes each time. PALS 

aims to promote students’ skills in decoding, reading fluency and reading comprehension with 

three kinds of tasks: Partner Reading with Retell, Paragraph Shrinking and Prediction Relay. 

PALS is proactive, designed with students’ activities in mind and gives the teacher freedom to 

go between student-pairs and guide them. To be able to use PALS, teachers need to 

participate in a workshop where they get a manual with detailed descriptions of lessons. The 

purpose of this study was to research teachers’ experience of using PALS in grades 1-6 in 

teaching reading, how it is working according to them and how they are utilizing this in their 

teaching. Semi-structured interviews were made with 14 elementary school teachers in the 

capital region of Iceland. The interviews were recorded, transcribed verbatim, analyzed and 

categorized into themes that described their content. They revealed that participants were 

impressed by the strategies’ structure and the students’ activity. They felt that PALS gave 

students extensive training in fluency and reading comprehension and that PALS promotes 

better cooperation and social relations between students. The participants consider 

cooperation between the teachers, including special education teachers, to be an important 

support and especially during the implementation of the strategies. Based on the findings 

from the teachers’ experience it is concluded that PALS can assist students in training their 

fluency and reading comprehension. 
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1 Inngangur  

Í ritgerðinni verður fjallað um reynslu fjórtán grunnskólakennara í sex grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu af notkun samvinnunámsaðferða PALS við lestrarkennslu í 1.-6. bekk. 

Verkefnið var valið vegna áhuga höfundar á lestrarkennslu og hvernig henni verði best háttað 

í grunnskólum á Íslandi. PALS er markviss nálgun í kennslu þar sem nemendur vinna saman í 

pörum eftir að hafa fengið ítarlega innlögn og æfingu frá kennara. Nálgunin leggur áherslu á 

að efla lesskilning og lesfimi nemenda og hefur reynst vel samhliða annars konar 

lestrarkennsluaðferðum (Anna-Lind Pétursdóttir, 2016; Hulda Karen Daníelsdóttir, 2015). Þeir 

kennarar sem vinna með PALS aðferðir hér á landi hafa setið námskeið með fræðslu um 

framkvæmd aðferðanna í kennslu. Að auki fá þeir handbók með skýrum leiðbeiningum um 

hvernig eigi að standa að innlögn PALS kennslustundanna (Fuchs, Fuchs, Simmons og Mathes, 

2011). Þá er mikilvægt að kennarar séu vel undirbúnir fyrir PALS kennslustundir og hafi kynnt 

sér efni handbókarinnar vel þar sem reynslan sýnir að það er lykilatriði í árangursríkri beitingu 

aðferðanna (Hulda Karen Daníelsdóttir, 2015).  

Komið hefur fram í margvíslegum erlendum rannsóknum að PALS og K-PALS (sjá bls. 24) 

samvinnunámsaðferðir hafi reynst gagnlegar (sjá t.d. Fuchs, Fuchs, Al Otaiba o.fl., 2001; 

McMaster, Fuchs og Fuchs, 2006; McMaster, Kung, Han og Cao, 2008; Morgan, Young og 

Fuchs, 2006) og það sama hefur komið í ljós í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar hér á 

landi (sjá Anna-Lind Pétursdóttir og Kristín Helga Guðjónsdóttir, 2015; Anna-Lind Pétursdóttir 

og Kristín Ólafsdóttir, 2016). Íslensku rannsóknirnar eru fáar og hafa beint sjónum sínum 

fremur að K-PALS en PALS og því er þörf á fleiri og ítarlegri rannsóknum á PALS aðferðunum til 

þess að afla frekari upplýsinga um gagn þeirra í lestrarkennslu íslenskra barna. Úttekt á reynslu 

grunnskólakennara af aðferðunum getur gefið bæði mikilvægar og gagnlegar upplýsingar um 

PALS aðferðir í lestri fyrir verðandi og starfandi kennara.  

Lestur er meginforsenda alls náms. Því er mikilvægt að beita skilvirkum kennsluaðferðum 

sem henta sem flestum börnum, hvort sem þau glíma við námserfiðleika eða ekki. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013c) segir að góð lestrarfærni, ásamt því að vera undirstaða 

ævináms, geri einstaklingum kleift að afla sér upplýsinga og á þann hátt vera virkir í lífi og 

menningu þjóðar sinnar. Enn fremur segir að leita eigi allra leiða til að aðstoða þá nemendur 

sem af einhverjum ástæðum gengur illa að læra að lesa og nota inngrip eins fljótt og auðið er 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013c, bls. 99). Þar sem erlendar rannsóknir hafa gefið til kynna að 

PALS hafi reynst góð viðbót í lestrarumhverfi barna er mikilvægt að skoða hvort sama sé uppi 

á teningnum hér á landi. Ein leið til þess er að fá innsýn í reynslu grunnskólakennara af því að 

vinna með aðferðirnar í íslensku umhverfi og vita hvort þeir telji PALS vera góða viðbót í 

lestrarkennslu íslenskra barna. Rannsókn þessi er eigindleg viðtalsrannsókn sem var byggð á 
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hálfopnum einstaklingsviðtölum við starfandi grunnskólakennara. Rannsóknarspurningin sem 

höfð var að leiðarljósi við uppbyggingu viðtalsrammans og í viðtölunum sjálfum var: Hver er 

reynsla grunnskólakennara af PALS aðferðum við lestrarkennslu í 1.-6. bekk? 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin byrjar á bakgrunnslýsingu höfundar og ástæðu fyrir vali á þessu verkefni. Eftir það 

hefst fræðilegi kaflinn þar sem fjallað er um lestur og kenningar um lestrarnám, einfalda 

lestrarlíkanið og sjónrænan lestur. Fjallað er um hljóðaaðferðina, beina kennslu Engelmanns 

og félagakennslu sem eru þær kennsluaðferðir sem PALS byggir á. Þar á eftir er PALS 

lestraraðferðum lýst, farið nánar yfir útfærslu PALS aðferða sem eru hannaðar fyrir 2.-6. bekk, 

og nota ég PALS aðferðir yfir þá útfærslu til styttingar í ritgerðinni, og aðrar útfærslur fyrir 

ólíkan aldur, Unglingastigs PALS, P-PALS, K-PALS og 1. bekkjar PALS, og loks er fjallað um áhrif 

PALS á lestrarfærni. Því næst er sagt frá reynslu kennara af beinni kennslu Engelmanns og 

aðferðum samvinnunáms. Í lok kaflans er farið yfir íslenskar rannsóknir sem hafa verið gerðar 

á PALS aðferðum í lestri. Eftir fræðilega kaflann er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar 

þar sem meðal annars er farið yfir framkvæmd, gagnaöflun og gagnagreiningu. Því næst eru 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og í lokin er umræða þar sem niðurstöður eru túlkaðar 

og farið yfir þær í tengslum við fyrri rannsóknir. 

1.2 Bakgrunnur höfundar og val verkefnis 

Ég er að ljúka meistaranámi í grunnskólakennslu yngri barna við deild kennslu- og 

menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég vinn einnig sem leiðbeinandi á 

yngsta stigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Kjörsviðið sem ég valdi mér í náminu er 

grunnskólakennsla yngri barna og því geri ég ráð fyrir að ég muni starfa að mestu eða miklu 

leyti á yngsta stigi grunnskólans á mínum starfsferli en þar er lesturinn í brennidepli. Ég valdi 

þessa leið í náminu vegna þess að ég hef mikinn áhuga á lestri, lestrarkennslu og öllu sem því 

við kemur og vil þekkja til gagnreyndra aðferða á þessu sviði ásamt því að geta notað bestu 

verkfærin sem ég hef möguleika á í minni kennslu. Þar af leiðandi vildi ég vita hvort PALS 

aðferðirnar í lestrarkennslu væru hagnýt viðbót í lestrarumhverfi íslenskra barna að mati 

grunnskólakennara hér á landi og sló til þegar dr. Anna-Lind Pétursdóttir auglýsti eftir 

meistaranemum til að taka þátt í rannsóknum á PALS aðferðum í lestri. Á meðan rannsókninni 

stóð beitti ég sjálf PALS aðferðum í minni lestrarkennslu og fann því tengingu við það sem 

þátttakendur höfðu að segja og gat spurt enn frekar út í þau atriði sem vöktu áhuga minn og 

komu upp í viðtölunum.  

Í skóla án aðgreiningar þar sem allir eiga jafnan rétt til náms geta nemendahópar verið eins 

mismunandi og þeir eru margir. PALS aðferðir eru hannaðar til að aðstoða kennara við að 



 

11 

koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp (McMaster, 2007, bls. 97-98). Mér fannst einkar 

áhugavert og spennandi að heyra um reynslu grunnskólakennaranna 14 af PALS 

lestraraðferðum og hvernig umhverfi og aðstæður grunnskólanna móta þeirra reynslu og 

skoðun á þeim. 

Að endingu vil ég taka fram að nokkur viðtalanna voru tekin við grunnskólakennara sem ég 

þekki en þau viðtöl, og fleiri, tók óháður rannsakandi sem var til aðstoðar í rannsókninni og ég 

stóð algjörlega fyrir utan þá gagnasöfnun. Í næsta kafla er farið yfir fræðilegan inngang 

ritgerðarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla er fjallað um lestur, tengingu hans við málþroska barna, mikilvægi hans í 

nútímasamfélagi og góðar og gagnreyndar kennsluaðferðir í lestri sem skipta máli. Farið er yfir 

kenningar um lestrarnám barna og komið inn á þá þætti sem bandaríska lestrarráðið (e. 

National Reading Panel) fann út að væru nauðsynlegir við lestrarkennslu barna. Þá er fjallað 

um hljóðaaðferðina, beina kennslu Engelmanns og félagakennslu en PALS lestur byggist á 

þessum kennsluaðferðum. Þar næst er PALS aðferðum lýst nánar og farið yfir mismunandi stig 

PALS sem byggjast á þroskastigi barna hverju sinni. Að lokum er fjallað um erlendar rannsóknir 

á reynslu kennara og íslenskar rannsóknir sem hafa verið gerðar á PALS og K-PALS aðferðunum. 

2.1 Lestur 

Við fæðumst í þennan heim með getuna til að nema öll hljóð sem koma fyrir í mismunandi 

tungumálum. Það fer síðan eftir því í hvaða landi og hvers konar menningu við ölumst upp í 

hvaða tungumál við lærum. Getan til að læra tungumál er meðfædd en orðaforði, 

orðaskilningur, framburður og fleira fer eftir umhverfinu sem börn alast upp í, það er að segja 

hvort talað sé mikið og rétt við þau eða lesið fyrir þau. Börn sem fá meiri málörvun eru fljótari 

að þróa tungumálakunnáttu sína en þau sem fá takmarkaða örvun (Chomsky, 2007; Snow, 

Burns og Griffin, 1998). Hart og Risley (1995) gerðu langtímarannsókn á munnlegum 

samskiptum barna í 42 fjölskyldum frá því að börnin voru sjö mánaða og þar til þau urðu þriggja 

ára í eina klukkustund á viku. Börnin komu úr fjölskyldum sem voru misjafnlega staddar félags- 

og fjárhagslega. Hart og Risley komust að því að árangur barna í skóla væri að miklu leyti undir 

foreldrunum kominn og þá sérstaklega þeim tíma sem foreldrar verðu í að tala við börnin sín 

á fyrstu æviárunum. Þá sýndu niðurstöður einnig fram á að tekjulágir foreldrar töluðu almennt 

minna við börn sín en tekjuháir foreldrar og töldu rannsakendur það vera vegna þess að 

tekjulægri foreldrar gæfu börnum sínum yfirleitt beinar tilskipanir á meðan samskipti 

tekjuhærri foreldra við börn sín væru fremur í formi samtala. Góður málskilningur barna er 

mikilvægur þar sem undirstaða árangursríks lestrarnáms liggur í tungumálafærni þeirra 

(Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011, bls. 1).  

Að læra að lesa á tungumáli með bókstafskerfi (e. alphabetic system), líkt og íslensku, krefst 

þess að börn þrói skilning á tengslum milli stafahljóða og bókstafa (Carroll o.fl., 2011, bls. 6). 

Þegar einstaklingur les fara af stað hugmyndir, myndir og atburðarásir í huga hans. Lestur er 

víxlverkun á milli hins ritaða máls og lesandans. Snow og félagar (1998, bls. 33) skilgreina lestur 

á þann hátt að hann sé vitsmunaleg og merkingarfræðileg starfsemi sem krefjist notkunar 

ákveðins forms, eða hins ritaða máls, og öðlist merkingu í samræmi við tilgang lesandans, svo 
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sem að lesa til þess að fræðast eða að lesa sér til skemmtunar. Í grundvallaratriðum er fátt 

eins mikilvægt og að læra að lesa og lesa til að læra (Vaughn, Bos og Schumm, 2011, bls. 300)  

„Góð lestrarfærni er undirstaða ævináms ...“. Þessi orð er að finna í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013c, bls. 99) en lestur er nauðsynlegur til þess að ná árangri í samfélagi 

nútímans. Hann er mikils metinn og mikilvægur fyrir félagslegar og efnahagslegar framfarir 

(Snow o.fl., 1998, bls. 17). Lestur er flókin hugræn aðgerð sem krefst tungumálahæfni. Hann 

er ekki meðfæddur heldur færni sem þarf að kenna börnum og þau þurfa að læra og þjálfa. 

Sumum börnum reynist þetta auðvelt og áreynslulaust á meðan önnur eiga í miklum 

erfiðleikum með að ná valdi á lestrinum. Í tæknivæddu samfélagi nútímans eru textar allt um 

kring, í dagblöðum og tímaritum, í auglýsingum, tölvum, spjaldtölvum og símum, í bókum, á 

vegaleiðbeiningum og fleira. Að auki krefjast ýmsar athafnir í samfélaginu góðrar 

lestrarkunnáttu, til dæmis er hún nauðsynleg til að öðlast ökuréttindi, í bankaviðskiptum og 

margvíslegri afþreyingu og tómstundum (Steinunn Torfadóttir, 2011a, bls. 13). Til þess að geta 

tekið virkan þátt í lífi og menningu þjóðarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013c, bls. 99) þarf 

einstaklingur að geta lesið sér til gagns. 

Vegna mikilvægis lesturs í samfélagi okkar er nauðsynlegt að kennarar séu meðvitaðir um 

lestrarþróun nemenda sinna og hvernig grípa eigi inn í ef þess þarf (Steinunn Torfadóttir, 2001, 

bls. 14). Markmið lestrarkennslu er að veita nemendum þá færni, aðferðir og þekkingu sem 

nauðsynleg er til þess að þeir nái góðri lesfimi (sjá bls. 13) ásamt því að skilja merkingu texta 

til að njóta hans og fræðast (Vaughn, Bos og Schumm, 2011, bls. 300). Val á kennsluaðferðum 

og kennsluefni skiptir því miklu máli ásamt því að finna þá sem eiga við lestrarerfiðleika að 

stríða í fjölbreyttum nemendahópi. Kennslan þarf að miða að þörfum allra nemenda og tryggja 

árangur þeirra og því er mikið í húfi þegar kemur að því að finna og þekkja aðferðir sem 

rannsóknir sýna fram á að virki hvað best (Steinunn Torfadóttir, 2011a, bls. 14).  

2.2 Kenningar og kennsluaðferðir 

Árið 2000 kom út skýrsla bandaríska lestrarráðsins um hvernig lestrarkennslu barna sé best 

háttað. Niðurstöðurnar urðu ljósar eftir víðtæka úttekt lestrarráðsins á hundruðum 

rannsókna. Samkvæmt lestrarráðinu þurfa börn að tileinka sér fimm undirþætti í lestri til að 

ná tökum á honum. Þeir eru hljóðkerfisvitund (e. phonologial awareness), umskráning (e. 

decoding), orðaforði (e. vocabulary), lesfimi (e. fluency) og lesskilningur (e. reading 

comprehension) (Morrison og Wilcox, 2013, bls. 36; National Reading Panel, 2000). 

Hljóðkerfisvitundin er grundvöllur þess að börn læri að lesa en með henni næst skilningur á 

tengingunni á milli hljóðungs (e. phoneme) og rittákns (e. grapheme) eða hljóðs og bókstafs 

(Morrison og Wilcox, 2013, bls. 37). Hljóðungur er minnsta hljóðeining tungumálsins en til þess 

að barn öðlist skilning á því hvernig bókstafirnir tákna hljóð tungumálsins (e. alphabetic 
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principle) og geti nýtt sér það þarf það að geta skipt orðum niður í hljóðunga. Þegar barn skilur 

að hægt sé að taka /h/ úr orðinu hús og skipta því út fyrir /m/ getur það yfirfært þessa þekkingu 

á fleiri orð. Á þann hátt þróar barn hljóðkerfisvitund sína og lærir að hljóð mynda orð 

(Morrison og Wilcox, 2013, bls. 71). 

Þegar skilningur hefur náðst á sambandi hljóðs og tákns getur barnið byrjað að læra 

umskráningu orða en þá er hljóðaaðferð (e. phonics) mikilvæg. Umskráning krefst þekkingar á 

hvaða stafir tengjast hvaða hljóðum og færni í að geta breytt þeim í orð. Þegar barn hefur 

áttað sig á tengingu hljóðs og stafs getur það lesið hljóð stafanna í orðum, tengt þau saman og 

myndað úr þeim orð. Umskráning er nauðsynleg í lestrarferlinu, bæði þegar barn lærir að lesa 

og lærir ný orð. Þó að umskráning sé mikilvæg er hún þó einungis hluti af heildinni (Hoover og 

Gough, 1990, bls. 130; Morrison og Wilcox, 2013, bls. 37). Hljóðaaðferð einblínir á hljóðin sem 

búa til orð en auk þess er orðaforði nauðsynlegur til að skilningur myndist á merkingu þessara 

orða. Hann er nátengdur góðum lesskilningi og því annar mikilvægur hluti lestrarferlisins en 

lestur eða hlustun á lestur er ein besta leiðin til þess að auka orðaforða (Morrison og Wilcox, 

2013, bls. 37-38). 

Þegar barn hefur öðlast góða umskráningarfærni þarf að æfa fjórða þátt lestrarferlisins, 

lesfimi. Með henni er átt við lestur á viðeigandi hraða og með nákvæmni og tjáningu. Til þess 

að æfa lesfimi reynist gagnlegt að láta nemendur endurlesa texta sem þeir þekkja og lesa fyrir 

aðra (Morrison og Wilcox, 2013, bls. 38). Fimmti mikilvægi þátturinn samkvæmt bandaríska 

lestrarráðinu er lesskilningur. Skilningur verður ekki til einungis með því að setja stafi saman í 

orð og lesa textann fimlega heldur skiptir bakgrunnur og orðaforði nemenda máli. Að spyrja 

nemendur út í texta sem lesinn er fyrir þá hjálpar þeim að vissu leyti en það kennir ekki 

lesskilning; til þess þarf að beita sérstökum kennsluaðferðum. Sumar aðferðir hjálpa 

nemendum að draga ályktanir, aðrar að flokka upplýsingar og átta sig á hvernig þær eru 

flokkaðar og enn aðrar hjálpa þeim einfaldlega að fylgjast með og skilja eigin hugsanir 

(Morrison og Wilcox, 2013, bls. 38). 

Allir fimm undirþættir lesturs fléttast að miklu leyti saman en til þess að barn nái tökum á 

lestri þarf það að fá kennslu í þeim öllum. Bandaríska lestrararáðið komst að því að besta leiðin 

til þess að kenna samband stafa og hljóða og umskráningu væri hljóðaaðferðin og því væri 

mikilvægt að börn fengju góða og markvissa kennslu í henni strax í upphafi lestrarnáms 

(National Reading Panel, 2000, bls. 9; Steinunn Torfadóttir, 2011b, bls. 26). Þá komst ráðið 

einnig að því að hljóðaaðferð sem kennd er á beinan (e. explicit) og kerfisbundinn (e. 

systematic) hátt væri áhrifaríkasta leiðin (National Reading Panel, 2000, bls. 8). Með 

hljóðaaðferð læra börn að virkja hljóðkerfisvitund sína og umskrá orð en góð 

umskráningarfærni er mikilvæg svo sjónrænn lestur náist, svo og til að barnið geti einbeitt sér 
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að innihaldi textans og því að skilja það sem í honum stendur (Carroll o.fl., 2011, bls. 10; Ehri, 

2005b, bls. 167). 

2.2.1 Einfalda lestrarlíkanið 

Philip B. Gough og samstarfsfélagar hans (Gough og Tunmer, 1986; Hoover og Gough, 1990) 

þróuðu og settu fram líkan að kenningu sinni um lestur og hvaða þættir hefðu áhrif á velgengni 

í lestri. Líkanið kalla þeir einfalda lestrarlíkanið (e. simple view of reading) og í kenningu sinni 

leggja þeir áherslu á tvö meginatriði, sem bæði eru jafnmikilvæg til þess að lesskilningur náist; 

annars vegar umskráningu og hins vegar málskilning (e. linguistic comprehension). Færni í 

umskráningu krefst næmi einstaklings fyrir hljóðum og getu til að breyta bókstöfum í hljóð og 

mynda úr þeim orð. Málskilningur er hæfnin til að skilja mælt mál eða upplýsingar í gegnum 

hlustun. Þá byggir lesskilningur á sömu hæfni og málskilningur að öðru leyti en því að hann 

grundvallast á rituðu máli eða upplýsingum í gegnum augu (Hoover og Gough, 1990, bls. 130-

131). Atriðin haldast í hendur á þann hátt að umskráning er mikilvæg svo lesskilningur náist; 

ef barn lærir ekki að umskrá orð mun það ekki skilja hið ritaða orð. Þegar barnið hefur síðan 

öðlast umskráningarfærni þarf það aftur á móti að treysta á málsskilning sinn til að skilja 

textann sem miðlað er (Carroll o.fl., 2011, bls. 10). Hægt er að áætla út frá einfalda 

lestrarlíkaninu að ef einstaklingur er sterkur í annaðhvort umskráningu eða málskilningi en 

slakur í hinu, eða ef hann er slakur í hvoru tveggja, geti hann ekki talist læs (Hoover og Gough, 

1990, bls. 132). Svo hægt sé að tala um virkan lestur þurfa báðir þættir að vera í lagi.  

Þó svo að Gough og félagar hafi einfaldað lestur neita þeir því ekki að hann sé margslungið 

ferli. Engu að síður telja þeir að erfiðleikarnir sem upp geti komið stafi af veikleika í annaðhvort 

umskráningu eða málsskilningi og með því að styrkja þessa þætti sé stuðlað að meiri velgengni 

í lestri og lesskilningi en annars sé möguleiki á lestrarerfiðleikum (Hoover og Gough, 1990, bls. 

150). Í PALS aðferðum í lestri er lögð áhersla á þessa tvo meginþætti einfalda lestrarlíkansins. 

Á neðri stigum, eða í K-PALS, er lögð áhersla á hljóðkerfisvitund, umskráningu og fimi en 

æfingar fyrir eldri nemendur, eða PALS, leggja áherslu á aukinn lesskilning og góða lesfimi 

nemenda (Morgan o.fl., 2006, bls. 38). 

2.2.2 Sjónrænn lestur 

Þegar tilætluðum árangri í umskráningu og lesskilningi hefur verið náð þannig hægt sé að tala 

um virkan lestur þarf að æfa lesfimina. Linnea C. Ehri (2005a) hefur sett fram kenningu um 

þróun sjónræns lesturs (e. sight word reading) barna og telur öll börn þurfa að fara í gegnum 

það ferli til að ná fullkomnum tökum á lestri. PALS aðferðir í lestri taka á báðum þáttum 

þessara kenninga, lesskilningi og lesfimi. 

Sjónrænn lestur er skilgreindur sem getan til að þekkja, muna og lesa orð hratt eftir 

sjónminni. Þannig verður lesturinn sjálfvirkur og fyrirhafnarlaus (Ehri, 2005a, bls. 135). Sjónorð 



16 

(e. sight word) eru orð sem hafa fest í sessi í langtímaminni einstaklinga. Ehri (2005b, bls. 167) 

telur að hægt sé að lesa öll orð sjálfvirkt og sjónrænt með æfingu en góður lesari er með ríkan 

sjónrænan orðaforða (e. sight word vocabulary) (Morrison og Wilcox, 2013, bls. 94). 

Samkvæmt Ehri (2005b, bls. 167) er sjónrænn lestur skilvirkasta leiðin til að lesa orð í texta. 

Ferlið við að læra sjónorð gengur út á að mynda tengingar á milli rittákna og hljóðunga til að 

tengja stafsetningu orða við framburð þeirra og merkingu í minni. Ehri (2005b, bls. 167) telur 

að lykillinn til að skilja hvernig lestrarfærni þróist sé að skilja hvernig byrjendur læra að þekkja 

rituð orð á nákvæman og sjálfvirkan hátt.  

Kenning Ehri gengur út á að skýra hvernig börn byggja upp sjónminni og getu til að lesa 

hratt og sjálfvirkt án þess að hljóða sig í gegnum hvert einasta orð eða beina sérstakri athygli 

að lestrinum sjálfum. Til þess að ná tökum á sjónrænum orðaforða þarf einstaklingur að hafa 

náð mjög góðri fimi í umskráningu. Markmið lesturs er að hann verði sem fyrirhafnarminnstur 

og sjálfvirkur; þá getur sá sem les einbeitt sér að innihaldi textans og því að efla lesskilninginn 

(Steinunn Torfadóttir, 2011b, bls. 23). 

Ehri hefur sett fram fjögur þróunarstig sjónræns lesturs barna í kenningu sinni en þau eru: 

1. Undanfari bókstafsstigs (e. pre alphabetic phase). Börn á þessu stigi eru ófær um að 

vinna úr rittáknum þar sem þau þekkja ekki bókstafina en þeim tekst stundum að bera 

kennsl á orð með vísbendingum úr umhverfinu líkt og þegar þau álykta að á skyrdós 

standi „Skyr“. 

2. Bókstafsstig að hluta (e. partial alphabetic phase). Börn á þessu stigi hafa ekki lært 

tengsl allra bókstafanna en kunna nokkra bókstafi og reyna að lesa með þeim. Lesturinn 

er ónákvæmur og börnin ruglast oft á líkum orðum. Talið er að börn með lesblindu séu 

oft lengi að ná sjálfvirkum tökum á hljóðum og bókstöfum og geti þess vegna fest á 

þessu stigi sé kennarinn ekki meðvitaður um þessar upplýsingar og veiti lestrarkennslu 

í samræmi við þær. 

3. Fullkomið bókstafsstig (e. full alphabetic phase). Börn á þessu stigi hafa náð 

fullkomnum tökum á tengslum bókstafa og hljóða. Börnin geta sundurgreint orð í 

hljóðunga af nákvæmni og einnig lesið ný orð af nákvæmni. Nemendur með lesblindu 

eiga oft erfitt með að sundurgreina hljóð og eru oft lengur að ná þessu stigi. Því er 

mikilvægt að nemendur fái mikla þjálfun í tengslum bókstafa og hljóða. 

4. Samtengt/heildrænt bókstafsstig (e. consolidated alphabetic phase). Börn á þessu stigi 

þekkja orð eða orðhluta (e. morpheme) og festa þau í sjónrænu minni. Þau hljóða sig 

ekki lengur í gegnum orðin heldur nýta sér þekkingu sína og sjónrænan orðaforða til 

þess að lesa á sjálfvirkan og fyrirhafnarlausan hátt (Steinunn Torfadóttir, 2011b, bls. 

25). 
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2.2.3 Hljóðaaðferð 

Hljóðaaðferð (e. phonics instruction) gengur út á að nemendur átti sig á því að bókstafir eru 

tákn fyrir hljóð í talmáli og nái tökum á umskráningarfærni svo þeir geti lesið ókunn orð. 

Samkvæmt bandaríska lestrarráðinu er hún árangursríkasta aðferðin til þess að kenna 

nemendum umskráningu og börn sem fá kennslu með slíkri aðferð læra lestur á mun skilvirkari 

hátt en börn sem fá kennslu samkvæmt öðrum aðferðum (Morrison og Wilcox, 2013, bls. 85; 

National Reading Panel, 2000, bls. 9). Í safngreiningu bandaríska lestrarráðsins á kennslu með 

hljóðaaðferð (Ehri, Nunes, Stahl og Willows, 2001, bls. 393) kom fram að meiri framfarir í 

sjónorðalestri, umskráningu og lesskilningi náðust í kerfisbundinni kennslu með hljóðaaðferð 

heldur en hjá nemendum sem fengu annars konar kennslu. Þá kom fram í skýrslu bandaríska 

lestrarráðsins að kerfisbundin kennsla í hljóðaaðferð bæti færni góðra lesara á öllum stigum 

grunnskólans í stafsetningu. Mesti árangurinn náðist hjá fimm ára börnum (e. kindergarten) 

en hann lækkaði á eldri stigunum. Best er að nota hljóðaaðferðina snemma, í 1. bekk eða fyrr, 

svo sem mestur árangur náist (National Reading Panel, 2000, bls. 10). 

Hljóðaaðferðin er skilvirk leið til að kenna börnum að skilja tengsl hljóðs og stafs og læra 

að lesa og stafsetja. Þar af leiðandi er ekki nóg að kenna einungis umskráningu stafa heldur 

þarf að kenna börnum að nýta sér þekkingu í umskráningu til þess að lesa orð sjálfkrafa og 

skilja samhengi textans. Til þess að svo verði þurfa nemendur að þjálfa hljóðkerfisvitund sína 

þannig að þeir geti sett hljóð saman til að mynda orð og tekið orð í sundur og breytt þeim í 

hljóð til þess að geta skrifað þau. Þá verða nemendur að skilja tilgang þess að kunna 

umskráningu og notfæra sér hana þegar þeir rekast á ókunn orð. Það er á ábyrgð kennara að 

kenna þessi atriði á besta mögulega hátt (National Reading Panel, 2000, bls. 10; Vaughn, Bos 

og Schumm, 2011, bls. 312). 

2.2.4 Bein kennsla Engelmanns 

Bein kennsla Engelmanns (e. Direct Instruction) er ein tegund beinnar kennslu (e. direct 

instruction). Kennslunálgunin var upphaflega þróuð af Siegfried Engelmann og fellur hún undir 

hugmyndafræði atferlisstefnu. Nálgunin gengur út á tvær meginreglur: Að kenna meira á 

styttri tíma og stjórna því sem fer fram. Námið fer því fram hratt en örugglega. Bein kennsla 

hentar sérstaklega vel þegar kenna á vel skilgreindar upplýsingar eða hæfni sem allir 

nemendur verða að læra, eins og lestur og stærðfræði. Til þess að það sé hægt þarf bæði 

kennsluefnið og kynning kennarans að vera skýr og ótvíræð, þar af leiðandi byggist hún á 

nákvæmu námsefni sem inniheldur skýrar og markvissar kennsluleiðbeiningar (Shapiro, 2004, 

bls. 184-185; Slavin, 2014, bls. 199). Kennsluleiðbeiningar kennarans eru nokkurs konar 

handrit með skipulögðum kennslustundum sem kennarinn fylgir (Shapiro, 2004, bls. 185) og 

byggjast á mörgum dæmum, sýnikennslu og sjónrænum hvötum (Slavin, 2014, bls. 225). 

Hlutverk kennarans er mikilvægt þar sem hann þarf að koma námsefninu til skila á grípandi 
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hátt, laga kennslu sína að þörfum nemenda og hvetja nemendur til að sinna náminu og nota 

færni sína á ný viðfangsefni (Slocum, 2004, bls. 86).  

Samkvæmt Timothy A. Slocum (2004, bls. 81-84) er lögð áhersla á þrjá meginþætti með 

beinni kennslu: Að kenna alhæfanlegar aðferðir; þannig er lögð áhersla á að kenna nemendum 

færni sem þeir geta beitt á fleiri sviðum en í kennslunni. Námsefni sem byggir upp færni 

nemenda á skilvirkan hátt; námsefnið er lagt fram í litlum þrepum sem taka við hvert af öðru 

þar til námsmarkmiðum er náð. Þau eru hönnuð fyrir breiðan hóp nemenda þar sem allir eiga 

að geta staðið sig vel. Grundvallarfærni og reglan sjálf er æfð vandlega áður en farið er yfir ný 

atriði eða undantekningar ásamt því að færni nemenda er metin reglulega til að tryggja að þeir 

taki framförum og nái settum markmiðum. Kennsluskipulag; kennslan er skipulögð með 

samskipti kennara og nemenda í huga og með það að markmiði að nemendur séu virkir 

þátttakendur og nái góðum árangri. Það er gert með reglulegu færnimati í formi stöðuprófs 

ásamt því að nemendum er raðað í hópa samkvæmt færni þeirra hverju sinni og þeir fá þar af 

leiðandi kennslu við sitt hæfi. Hóparnir eru endurskoðaðir reglulega í samræmi við færnimat. 

Að auki fer fram hröð og sjáanleg hópsvörun í kennslustundum. Með því móti sér kennarinn 

hvort nemendur sýna rétta svörun og hann getur leiðrétt eða gefið endurgjöf, metið hvort 

hópurinn þurfi frekari æfingu eða hvort breyta þurfi hópaskiptingunni (Slocum, 2004, bls. 81-

84). Mikilvægur hluti beinnar kennslu er að ná ákveðnum markmiðum og nemendur þurfa að 

vera meðvitaðir um hvað þeir eru að læra hverju sinni. Því er þörf fyrir skýr og sýnileg markmið. 

Að deila markmiðum kennslunnar með nemendum getur leitt til betri námsárangurs þeirra 

(Slavin, 2014, bls. 204). 

Edward S. Shapiro (2004, bls. 185-187) dregur saman helstu atriði beinnar kennslu 

Engelmanns í sjö grundvallarþætti fyrir kennsluaðferðir. Þeir eru: handrit sem kennari fer eftir 

og í því er öllu ferlinu nákvæmlega lýst, hópavinna þar sem nemendum er skipt í 5–10 manna 

hópa, kórsvörun þar sem allir nemendur svara á sama tíma, merki sem kennari notar til dæmis 

þegar nemendur svara, hraði leiðbeininga og stjórn á honum, leiðréttingar á villum sem 

nemendur veita hver öðrum og síðast en ekki síst hrós eða tíð jákvæð endurgjöf (Shapiro, 2004, 

bls. 185-187).  

2.2.5 Félagakennsla 

Félagakennsla (e. peer-tutoring) er ein tegund samvinnunáms en PALS aðferðir byggja meðal 

annars á aðferðum hennar. Félagakennsla var þróuð sem aðferð til þess að hjálpa kennurum 

að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp, þar á meðal þá sem eru með sérþarfir eða 

námserfiðleika, tvítyngda nemendur, nemendur af erlendum uppruna, nemendur með brotið 

bakland og nemendur með hegðunarvandamál. Aðferðir félagakennslu eru verkfæri sem 

kennari getur notað til að veita öllum nemendum tækifæri til að þróa námsfærni ásamt því að 
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efla jákvæða félagsfærni nemenda. Félagakennsla er kennslunálgun sem felur í sér að 

nemendur hjálpa hvor öðrum í pörum, á sama aldri eða þvert á aldur, að öðlast færni í því sem 

á að læra hverju sinni með endurtekningum á lykilatriðum. Hún veitir nemendum 

einstaklingsmiðaða kennslu, æfingu, endurtekningu og útskýringu á hugtökum (Bowman-

Perrot, Davis, Vannest, Williams og Greenwood, 2013, bls. 39; Maheady og Gard, 2010, bls. 

71-72; Shapiro, 2004, bls. 179). 

Notkun félagakennslu með öllum nemendum bekkjar (e. class wide peer tutoring) var 

upphaflega aðferð sem þróuð var af Greenwood og félögum hans í Kansas í Bandaríkjunum. 

Hún var þróuð til notkunar í stórum hópum í grunnskólum, þar sem einnig voru nemendur 

sem áttu erfitt með að læra, til viðbótar við hefðbundna kennslu. Með hefðbundinni kennslu 

er átt við að nemendur sitji annað hvort stakir eða tveir og tveir saman og snúi í átt að töflunni, 

viðfangsefni þeirra eru oft tengd námsbókum, eru á fjölrituðum blöðum eða nemendur eiga 

að skrifa niður eftir fyrirmælum kennara (Hafsteinn Karlsson, 2009). Aðferðir félagakennslu 

með öllum bekknum áttu að koma í stað ýmiss konar sætavinnu, hefðbundinnar bóklegrar 

kennslu og aðstæðna þar sem kennarinn spyr bekkinn í heild. Í félagakennslu gefst 

helmingnum af bekknum tækifæri á að svara spurningum kennarans en ekki einungis einum 

nemanda eins og oft er raunin í hefðbundinni kennslu. Hinn helmingurinn fylgist með svarinu, 

metur það og veitir endurgjöf. Á þann hátt eru allir nemendur virkir í náminu (Shapiro, 2004, 

bls. 179).  

Í félagakennslu vinna nemendur í pörum, sem kennarinn ákveður, þar sem annar er í 

hlutverki leiðbeinanda (e. tutor) og hinn í hlutverki nema (e. tutee). Í hverri námslotu skipta 

nemendur um hlutverk í pörunum. Pörum innan hvers bekkjar er gjarnan skipt í tvö lið sem 

safna stigum og keppa við hvert annað. Nemarnir fá stig fyrir að svara rétt í því verkefni sem 

leiðbeinendurnir leggja fyrir þá. Ef nemi svarar rangt á leiðbeinandinn að leiðrétta hann og 

neminn fær stig þegar hann hefur svarað rétt. Félagakennslan er ekki síður áhrifarík fyrir 

leiðbeinendur þar sem mikill lærdómur felst í að kenna öðrum (Slavin, 2013, bls. 278). 

Reglulega er heildarstigum liðanna safnað saman og vinningsliðið tilkynnt sem oftast fær 

lófatak að launum fyrir sigurinn. Útfærslur félagakennslu geta þó verið á marga vegu. 

Kennarinn sér um að þjálfa leiðbeinendurna í sérstökum kennsluaðferðum félagakennslu; því 

betri kennslu sem þeir fá, því betri verður útkoman. Þar sem öll pörin vinna á sama tíma getur 

kennarinn haft yfirumsjón og fylgst með hvernig gengur. Hann hefur einnig það mikilvæga 

hlutverk að fara á milli para til að aðstoða þau og gefa þeim pörum aukastig sem vinna vel 

saman. Með stigakerfinu er umbunað fyrir virka þátttöku og því þurfa allir nemendur að vinna 

vel til að liðin fái stig og nái markmiðunum (Greenwood, Terry, Arrreaga-Mayer og Finney, 

1992, bls. 102; Shapiro, 2004, bls. 180-181; Slavin, 2013, bls. 278). 
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Félagakennsla gerir nemendum kleift að taka virkan þátt í kennslustundum ásamt því að 

veita þeim hvatningu með liðakeppni, stigaskori og óbeinum verðlaunum. Þá veitir 

kennslufyrirkomulagið nemendum tækifæri til að æfa námsfærni sína undir stöðugu eftirliti 

kennara og fá tafarlausar villuleiðréttingar og jákvæða umbun fyrir rétt svör. Enn fremur bjóða 

aðferðir félagakennslu upp á möguleika til að bæta félagsfærni nemenda þar sem þær leggja 

áherslu á gagnkvæma aðstoð, jöfn tækifæri, samheldni og sameiginleg markmið nemenda 

(Maheady o.fl., 2010, bls. 76). 

2.2.6 PALS 

PALS samvinnunámsaðferðirnar voru þróaðar af hjónunum Lynn Fuchs og Douglas Fuchs 

ásamt samstarfsfólki þeirra við Vanderbilt-háskóla í Bandaríkjunum. Þau höfðu aðferðir 

félagakennslu með öllum bekknum til hliðsjónar við hönnun PALS (Greenwood o.fl., 1992; 

McMaster, 2007, bls. 98-99). Aðferðirnar voru þróaðar bæði fyrir lestur og stærðfræði og þeim 

var ætlað að koma til móts við fjölbreyttan nemandahóp og bæta námsárangur þeirra með 

félagakennslu í bland við beina kennslu. Hjónin og samstarfsfélagarnir byrjuðu á að þróa 

lestraraðferðirnar fyrir 2.-6. bekk en seinna fyrir unglingastig (e. high school), 5–6 ára börn (e. 

Kindergarten PALS, K-PALS), 1. bekk (First grade PALS) og yngri börn leikskóla (e. Preschool 

PALS, P-PALS) (McMaster, 2007, bls. 100-102). 

Á íslensku hefur PALS verið þýtt sem Pör að læra saman. Sérfræðiteymi í samfélagi sem 

lærir (SÍSL), undir stjórn Huldu Karenar Daníelsdóttur, hefur meðal annars staðið að 

innleiðingu PALS hér á landi og haldið þjálfunarnámskeið fyrir kennara í K-PALS lestri fyrir 1. 

bekk og PALS lestri fyrir 2.-6. bekk. Þá hefur SÍSL látið þýða og gefa út PALS og K-PALS 

handbækur til eignar fyrir þá kennara sem sækja námskeiðin (Hulda Karen Daníelsdóttir, 

2015). 

PALS sameinar beina kennslu og félagakennslu á þann hátt að lestrar- og 

stærðfræðikennsla sé árangursrík og skemmtileg en jafnframt framkvæmanleg. Þá er mikil 

þátttaka starfandi kennara í þróun og rannsóknum á PALS ein helsta ástæða þess að 

aðferðirnar hafa reynst gagnlegar (McMaster, 2007, bls. 98). Ætlast til að aðferðirnar styðji við 

en komi ekki í staðinn fyrir það námsefni sem verið er að nota í lestri og stærðfræði. PALS 

aðferðum er beitt í 30-40 mínútur í senn þrisvar til fjórum sinnum í viku í um 16 vikur. Kennarar 

skipta nemendum sínum í pör sem vinna saman að því að þjálfa ákveðinn námsþátt. 

Aðferðirnar gefa öllum nemendum bekkjarins tækifæri til þess að efla færni sína í 

kennslustundinni án þess að kennarinn sé í brennidepli og gefa kennaranum tækifæri til að 

taka á námsvandkvæðum einstakra nemenda ef þörf er á. Aðferðirnar gera kennaranum einnig 

kleift að vera á ferð um stofuna, fylgjast náið með nemendum við vinnu ásamt því að aðstoða 

þá á einstaklingsmiðaðan hátt (McMaster, 2007, bls. 99; Vanderbilt Kennedy Center, e.d.). 
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Þó aðferðirnar séu hannaðar fyrir mismunandi stig skólakerfisins eiga þær allar nokkra 

þætti sameiginlega. Þeir eru: Víxlanleg hlutverk, þar sem báðir nemendurnir í parinu fá að vera 

leiðbeinandi eða „þjálfari“ (e. coach) annars vegar og nemi eða „lesari“ (e. reader) hins vegar. 

Vera virkur þátttakandi í námi og upplifa árangur, þar sem hlutverk þjálfarans er að bregðast 

strax við villum með því að leiðrétta þær og því getur lesari leiðrétt sig strax og upplifað að 

hann nái árangri. Viðbótarþjálfun í lestrarfærni samkvæmt námskrá, þar sem færni líkt og 

umskráning, lesfimi og lesskilningur krefst mikillar og markvissrar þjálfunar sem PALS veitir ef 

aðferðunum er beitt rétt. Að lokum eru það markviss vinnubrögð en kennarar fá handbók sem 

lýsir hverri kennslustund eins og hún leggur sig (McMaster, 2007, bls. 99-100). 

Í öllum útgáfum PALS aðferðanna vinna nemendur í pörum. Kennarar skipta nemendum í 

pör og fara eftir ákveðinni aðferð þar sem annar aðilinn er ávallt slakari í lestri en hinn. Við 

pörun í PALS er farið eftir útkomu lestrarprófa en stafaþekkingu í K-PALS. Nemendum er raðað 

á lista þar sem sá sterkasti er efstur og sá slakasti neðstur. Síðan er listanum skipt í tvennt og 

þeir sem eru efstir fyrir ofan miðju og efstir fyrir neðan miðju eru paraðir saman og svo koll af 

kolli. Kennarar þurfa þó einnig að hafa félagsfærni og einstaklingsþarfir nemenda til hliðsjónar 

þegar þeir eru paraðir saman og huga að því að endurraða í pörunum lendi tveir nemendur 

saman sem lyndir ekki vel félagslega. Valið er lesefni sem hentar slakari nemandanum og 

yfirleitt velur kennarinn það. Í PALS fyrir 2.-6. bekk og unglingastigs PALS er það ávallt sterkari 

nemandinn sem byrjar í hlutverki lesarans og sá slakari er í hlutverki þjálfara og síðan skipta 

þeir um hlutverk. Þar með er sterkari nemandinn lestrarfyrirmynd þess slakari (Fuchs, Fuchs, 

Thompson o.fl., 2001, bls. 17-18; Hulda Karen Daníelsdóttir, 2015, bls. 68). Í P-PALS, K-PALS og 

1. bekkjar PALS er það sterkari nemandinn sem byrjar sem þjálfari og sá slakari byrjar sem 

lesari (Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001, bls. 19). 

Hér verður fjallað um nokkrar útgáfur PALS aðferða í lestri. Í fyrstu er fjallað um 2.-6. 

bekkjar PALS, sem er umfjöllunarefni þessarar rannsóknar, síðan er stuttlega fjallað um 

unglingastigs PALS, K-PALS, PALS fyrir 1. bekk og P-PALS. Með aðferðunum er lögð áhersla á 

mismunandi þætti lesturs og fer það eftir aldri og þroska nemenda hvaða æfingar henta best 

(Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001, bls. 15). 

PALS fyrir 2.-6. bekk 

Kennarinn byrjar á að þjálfa nemendur í aðferðum PALS þar sem hann fer eftir handbókinni og 

skipulögðum kennslustundum sem þar er lýst. Þær fara þannig fram að kennarinn heldur 

stutta kynningu, nemendur svara spurningum hans um efnið, farið er yfir hvernig fara eigi eftir 

reglum PALS ásamt því hvernig endurgjöf kennarans fer fram á meðan nemendur framkvæma 

æfingarnar. Eftir þjálfunina, sem tekur fjórar vikur, byrja sérstakir PALS tímar sem eiga að vera 

þrisvar í viku í 30-40 mínútur í senn (Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001, bls. 17). McMaster 
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(2007, bls. 100) lýsir PALS fyrir 2.-6. bekk sem svo að það samanstandi af þremur þáttum sem 

fara fram í öllum PALS kennslustundum en þeir eru: Félagalestur með endursögn (e. partner 

reading with retell), að draga saman efnisgrein (e. paragraph shrinking) og forspá um framhald 

(e. prediction relay). Hvert par deilir einni bók eða einhvers konar texta sem annaðhvort 

kennarinn hefur valið eða nemendur velja úr flokki tiltekinna bóka sem kennari leggur til eða 

af bókasafni skólans. Textinn á að vera við hæfi slakari nemandans og því geta bækurnar verið 

misjafnar eftir pörum. Í hverjum þætti er það sterkari nemandinn í parinu sem er lesari 1 og 

þar af leiðandi er slakari nemandinn þjálfari 1 og lesari 2. Eftir fimm mínútur skipta 

nemendurnir um hlutverk og lesari 1 verður þjálfari og öfugt (McMaster, 2007, bls. 100).  

Fyrsti þátturinn er félagalestur með endursögn. Sýnt hefur verið fram á árangur í 

nákvæmnislestri og lesfimi með beitingu félagalesturs (Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001, 

bls. 17). Í þessum þætti byrjar lesari 1 að lesa í fimm mínútur í bókinni og skiptir svo um 

hlutverk við lesara 2, sem les sama texta og lesari 1 í fimm mínútur. Þar með er viðvarandi 

lestur í tíu mínútur (McMaster, 2007, bls. 100; Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001, bls. 17). Í 

hvert skipti sem lesari gerir villu segir þjálfarinn: „Stopp, þetta orð er _______. Orðið er?“. 

Þegar lesarinn hefur leiðrétt sig og lesið orðið rétt segir þjálfarinn: „Gott, lestu málsgreinina 

aftur“ (Fuchs o.fl., 2011, bls. 35). Þegar báðir nemendurnir hafa lesið endursegir slakari 

nemandinn textann sem hann var að lesa og hefur tvær mínútur til þess. Þjálfari spyr þá lesara 

2 „hvað gerðist fyrst?“, „hvað gerðist næst?“ og svo koll af kolli. Endursögnin er mikilvæg þar 

sem hún sýnir skilning nemandans á því sem hann var að lesa (Fuchs o.fl., 2011, bls. 47). 

Nemendur fá 1 stig fyrir hverja rétt lesna málsgrein og 10 stig fyrir endursögnina (McMaster, 

2007, bls. 100). 

Annar þátturinn er að draga saman efnisgrein en honum er ætlað að þróa lesskilning í 

gegnum samantekt ásamt því að bera kennsl á meginhugmynd textans. Í honum er þess krafist 

að nemendur muni eftir því sem þeir lásu, taki meðvitaðar ákvarðanir um hvað sé mikilvægt í 

textanum og séu vissir um að hafa skilið það (Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001, bls. 17). 

Nemendur nota spurnaraðferð til að beina athyglinni að mikilvægum hugmyndum eða 

atburðum sem þeir lásu um. Í þessum þætti halda nemendur áfram að lesa til skiptis en stoppa 

eftir hverja efnisgrein til þess að draga hana saman. Aftur er það lesari 1, eða sterkari 

nemandinn, sem byrjar að lesa. Eftir hverja efnisgrein spyr þjálfari lesara hver eða hvað sé 

mikilvægast í efnisgreininni og hvað sé mikilvægast um þennan hvern eða hvað. Lesarinn þarf 

þá að svara þessum spurningum í tíu orðum eða færri. Telji þjálfarinn svarið rétt hjá lesaranum 

fær parið tvö stig, eitt fyrir svarið um hvað eða hver sé mikilvægastur og eitt fyrir að draga 

saman efnið í tíu orðum eða færri. Sé svarið er hins vegar ekki rétt biður þjálfari lesara um að 

kíkja aftur yfir efnisgreinina og leiðrétta svarið og geri hann það fær parið stig.  Ef svarið er enn 

rangt segir þjálfarinn rétta svarið og parið heldur áfram að lesa. Í þessum þætti fá nemendur 
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þó ekki stig fyrir hverja málsgrein eins og í fyrsta þættinum. Síðan skipta nemendurnir um 

hlutverk eftir fimm mínútur (Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001, bls. 17; McMaster, 2007, bls. 

100). Samantektin gerir nemendum kleift að finna út hvað sé mikilvægast í textanum og þar 

af leiðandi að skilja betur það sem þeir lesa (Fuchs o.fl., 2011, bls. 61). 

Þriðji og síðasti þátturinn er forspá en slík aðferð hjálpar nemendum að efla lesskilning. Í 

honum er nemendum falið að spá fyrir um framhald textans sem þeir eru að lesa og staðfesta 

hvort spáin hafi verið rétt eða ekki. Enn og aftur er það sterkari nemandinn sem byrjar. Hann 

byrjar á að spá fyrir um hvað gerist á næstu hálfu blaðsíðunni, síðan les hann blaðsíðuna og 

annaðhvort staðfestir spána eða hafnar henni (McMaster, 2007, bls. 101). Í þessu ferli hefur 

þjálfarinn það hlutverk að spyrja þriggja spurninga. Fyrst spyr hann: „Hvað heldurðu að gerist 

næst?“. Síðan segir hann: „Lestu hálfa blaðsíðu“. Að síðustu spyr hann: „Rættist spáin þín?“ 

(Fuchs o.fl., 2011, bls. 106). Þessar spurningar halda utan um og styðja lesarann í sínu ferli. 

Parið fær stig fyrir hverja skynsamlega forspá, fyrir að lesa hálfa blaðsíðu og fyrir að staðfesta 

eða hafna spá sinni nákvæmlega, eða allt að þrjú stig fyrir forspárhlutann (Fuchs o.fl., 2011, 

bls. 114). Ef þjálfari er ekki sammála spá lesara biður hann lesarann að finna betri spá. Eftir 

fimm mínutur skipta nemendur um hlutverk (Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001, bls. 18). 

Þessi þáttur er mikilvægur því nemendur þurfa að hugsa um það sem þeir vita um söguna og 

hann krefst þess að þeir hugsi fram í tímann og verði þar af leiðandi meiri þátttakendur í 

sögunni. Þannig einbeita nemendur sér betur og muna frekar mikilvægar persónur eða atburði 

(Fuchs o.fl., 2011, bls. 100). 

Mikilvægur hluti PALS lestraraðferðanna í 2.-6. bekk er hvatningarkerfið. Ein útfærsla á því 

getur verið að skipta pörum bekkjarins jafnt í tvö lið, til dæmis bláa liðið og rauða liðið. Hvert 

par reynir að safna eins mörgum stigum og það getur fyrir sitt lið í PALS kennslustundum 

(Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001, bls. 17). Parið fær stigatöflu, sem er ljósrituð úr handbók 

kennarans (Fuchs o.fl., 2011, bls. 128), til þess að telja og halda utan um stigin sín. Taflan 

inniheldur 560 stig og þjálfarinn strikar yfir eina tölu fyrir hvert stig. Á meðan PALS-tímum 

stendur fer kennarinn um stofuna og beitir jákvæðri styrkingu með því að gefa þeim pörum 

aukastig sem standa sig vel, sýna samvinnu og fylgja reglum aðferðarinnar rétt eftir. Í einni 

útfærslu á aðferðunum eru stig hvers pars lögð saman við stig hinna paranna í sama liði og 

þannig er fundið út hvort liðið hafi fleiri stig í lok hverrar viku. Það lið sem vinnur uppsker 

lófatak fyrir sigurinn (Fuchs o.fl., 2011, bls. 14; Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001, bls. 17; 

McMaster, 2007, bls. 101). Í þessari útfærslu vinna pörin saman í fjórar vikur í senn og eru þar 

af leiðandi í fjórar vikur í sama liðinu. Að þeim tíma liðnum breytir kennarinn pörunum og allir 

fá nýjan félaga og nýtt lið til að vinna með (Fuchs o.fl., 2011, bls. 6). Þessi útfærsla PALS 

aðferðanna styðst þannig við hvatningarkerfi sem svipar til nálgunar í íþróttum þar sem það 

sameinar samkeppni og samvinnu (Fuchs o.fl., 2001, bls. 17). 
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Handbókin sem kennarinn fær inniheldur nákvæma lýsingu, frá orði til orðs, á öllum 

kennslustundum PALS fyrir 2.-6. bekk fyrstu fjórar vikurnar eða á meðan þjálfunin stendur yfir. 

Kennarinn fær eins konar „handrit“ í hendurnar sem hann á að fylgja eins og best er á kosið. Í 

handbókinni eru leiðbeiningar um hvernig á að beita aðferðum PALS, hvernig nemendur færa 

sig í pörin, hvernig á að sitja, hvað þeir þurfa að hafa með sér og hver nær í hvað, hvernig á að 

skrá stigin, PALS vinnureglur, hvernig á að leiðrétta félaga sinn, hvað telst sem villa, þættina 

þrjá sem lýst er hér að ofan og fleira þess háttar. Í bókinni eru einnig öll aukagögn sem 

kennarinn þarf á að halda en hann ljósritar þau úr bókinni. Í raun eru PALS vinnumöppurnar 

það eina sem ekki er tilbúið til ljósritunar í handbókinni en þær þarf að búa til. Bækurnar sem 

nemendur nota eftir að þjálfun lýkur eru heldur ekki í handbókinni (Fuchs o.fl., 2011). 

Unglingastigs PALS 

Rannsakendur og höfundar PALS ákváðu að þróa aðferðirnar fyrir elsta stig grunnskólans og 

fyrstu bekki í framhaldsskóla í ljósi þess hversu skilvirkar aðferðirnar reyndust í 2.-6. bekk. 

Unglingastigs PALS inniheldur sömu þrjá þætti og er lýst hér að ofan í 2.-6. bekkjar PALS: 

Félagalestur með endursögn, að draga saman efnisgrein og forspá (Fuchs, Fuchs, Thompson 

o.fl., 2001, bls. 18; McMaster, 2007, bls. 101). Engu að síður eru aðferðirnar ólíkar og 

McMaster (2007, bls. 101) lýsir því sem greinir á milli þeirra á þrjá vegu. Í fyrsta lagi skipta 

nemendur um félaga á hverjum degi en ekki á fjögurra vikna fresti. Á þennan máta er komið 

til móts við þá staðreynd að fjarvera nemenda á þessu stigi er meiri en á yngri stigum. Í öðru 

lagi er hvatningarkerfinu þannig háttað að nemendur vinna sér inn „PALS peninga“, sem þeir 

setja inn á reikning og geta skipt út fyrir ýmsan varning, svo sem tilboð á matsölustöðum, 

íþróttafatnað og annað. Þetta var gert til þess að líkja kerfinu frekar við heim fullorðinna og 

koma til móts við unglingana. Í þriðja lagi lesa nemendur á unglingastigi texta sem tengjast lífi 

þeirra frekar en skáldsögur, til dæmis um vinnumarkaðinn, lífsleikni eða samfélagið (Fuchs, 

Fuchs, Thompson o.fl., 2001, bls. 18; McMaster, 2007, bls. 102). 

K-PALS og 1. bekkjar PALS 

K-PALS og PALS fyrir 1. bekk eru aðferðir sérstaklega hannaðar fyrir byrjendur í lestri og 

innihalda æfingar sem þjálfa og styrkja hljóðkerfisvitund, umskráningu og orðaforða. Ástæða 

þótti til að hefja PALS kennslu svo snemma þar sem niðurstöður margra rannsókna á lestri 

benda á hversu alvarleg mistök í lestri eru og að erfitt sé að bregðast við þeim seint í 

lestrarferlinu (McMaster, 2007, bls. 102). Slakir nemendur horfa upp á bekkjarfélaga sína 

takast vel til og missa trúna á sjálfum sér og getur það orðið til þess að þeir sterku verða enn 

sterkari en hinir slöku slakari. Því er talin ástæða til snemmtækrar íhlutunar (Fuchs, Fuchs, 

Thompson o.fl., 2001, bls. 18). 
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Fyrir börn sem eru einungis að byrja að læra lestur og að þekkja stafina þarf öðruvísi 

æfingar en eru í útfærslu PALS fyrir 2.-6. bekk þar sem krafist er nokkurrar lestrargetu til þess 

að þátttaka í henni sé virk. Þar af leiðandi voru aðferðir PALS fyrir yngri nemendur hannaðar 

með það í huga að þjálfa hljóðkerfisvitund, tengingu hljóðs og stafs, umskráningu og lesfimi 

(Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001, bls. 18). Nemendur vinna í pörum sem eru valin líkt og í 

PALS fyrir 2.-6. bekk nema farið er eftir stafaþekkingu nemenda sem kennari prófar þá í. Þá er 

sá nemandi sem er með bestu stafaþekkinguna efstur á listanum og sá sem er með þá minnstu 

er neðstur. Síðan er listanum skipt fyrir miðju og sá efsti fyrir ofan miðju er paraður með þeim 

sem er efstur fyrir neðan miðju. Pörin vinna saman í fjórar vikur í senn (Fuchs, Fuchs, 

Thompson o.fl., 2001, bls. 18). Eftir það á kennari að endurmeta pörin eftir því hvernig 

börnunum hefur gengið. Pörin skiptast á að vera þjálfarar og lesarar og sterkara barnið í hverju 

pari byrjar að vera þjálfari. Hlutverk þjálfara er að þjálfa og styðja félaga sinn ásamt því að bera 

ábyrgð á því að sækja og skila K-PALS möppunni. Hitt barnið í parinu byrjar á að vera lesari og 

á að fylgja fyrirmælum þjálfara ásamt því að sækja og skila blýanti (Fuchs o.fl., 2013, bls. 7). 

K-PALS 

Í fyrstu átta tímunum í K-PALS eru nemendur að kynnast aðferðunum. Farið er í svokallaða 

hljóðaleiki og útskýrir kennarinn ávallt leikina. Þar með er hann þjálfarinn og allir nemendurnir 

eru lesarar saman. Kennarinn fær sjálfboðaliða úr nemendahópnum til að sinna hlutverki 

lesara á meðan á þessu innleiðingarferli stendur og þeir skiptast á að vera í því hlutverki. Í 

þessum tímum læra nemendur reglur PALS og hvernig eigi að vinna eftir þeim í K-PALS. Eftir 

þessa átta tíma byrja nemendur að fara í hlutverk þjálfara og lesara í pörum. Hlutverkum 

nemanda er öfugt farið miðað við 2.-6. bekkjar PALS þar sem sterkari nemandinn byrjar ávallt 

í hlutverki þjálfarans í K-PALS. Engu að síður útskýrir kennarinn enn hljóðaleikina í byrjun 

kennslustundar og fær aðstoð sjálfboðaliða við útskýringu á umskráningarverkefnunum en 

þannig fá nemendur að æfa sig sem þjálfarar fyrir allan hópinn. Eftir það fara nemendur í pörin 

og sín hlutverk sem þjálfarar og lesarar. Kennarinn gengur á milli paranna, fylgist með og gefur 

rétta endurgjöf. Miðað er við að K-PALS-tímar séu þrisvar í viku í 20 mínútur í senn (McMaster, 

2007, bls. 102). 

Verkefni K-PALS skiptast í tvo flokka, annars vegar hljóðaleikjaverkefni, sem kennari stýrir, 

og hins vegar umskráningarverkefni. Í hljóðaleikjaverkefnunum eru fimm „leikir“ sem reyna á 

hljóðkerfisvitundina. Þeir æfa til að mynda að greina fyrsta og síðasta hljóð í orði, rím, 

sameiningu og sundurgreiningu. Í öllum æfingum fá nemendur æfingablöð með hlutum eða 

dýrum sem þeir þekkja. Hljóðaleikirnir byrja ávallt á því auðvelda, til dæmis að klappa í 

atkvæði, og enda á erfiðari æfingum, til dæmis að sundurgreina orð í einstök hljóð. Unnið er 

með hljóð sem nemendur læra svo í umskráningarverkefni í sama tíma. Þá byggja verkefnin á 

mikilli endurtekningu til að þjálfa hljóðkerfisvitundina og sjálfvirkni í að tengja saman hljóð og 
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staf (Fuchs o.fl., 2013, bls. 7; McMaster, 2007, bls. 102). Eftir kynninguna í fyrstu tímunum ætti 

að kenna hljóðaverkefni og umskráningarverkefni samhliða þar sem þau samsvara hvert öðru 

(Fuchs o.fl., 2013, bls. 7). 

Umskráningarverkefnin fylgja strax á eftir hljóðaleikjaverkefnunum í sömu kennslustund 

og byrja á stuttri innlögn kennara. Æfingarnar eru fólgnar í stafa-/hljóðavinnu og miða að því 

að undirbúa nemendur fyrir umskráningu. Verkefnin samanstanda af fjórum æfingum og eru 

á annarri hlið æfingablaðs í vinnumöppu barnanna. Fyrsta æfing umskráningarverkefnisins 

heitir Hvaða hljóð? og sýnir röð bókstafa sem nemendur lesa frá hægri til vinstri. Þjálfari bendir 

á hvern staf og spyr „Hvaða hljóð?“ og lesari segir hvert hljóð. Ef hljóðið er rangt segir þjálfari 

„Stopp, hljóðið er ______. Hvaða hljóð?“. Þá leiðréttir lesari sig og þjálfari segir „Gott. Lestu 

alla línuna aftur“. Stjörnur eru inni á milli hljóðanna sem minna þjálfara á að hrósa lesurum. 

Eftir að lesari hefur lokið fyrstu æfingunni merkir þjálfari við einn af fjórum broskörlum sem 

eru staðsettir við lok æfingarinnar. Síðan skipta nemendurnir um hlutverk og fara í gegnum 

æfinguna aftur. Kennarinn leggur inn nýtt hljóð í annarri hverri kennslustund (Fuchs o.fl., 2013, 

bls. 8; McMaster, 2007, bls. 103). Önnur æfingin heitir Sjónorð og fer fram eins og fyrsta 

æfingin. Eina breytingin er sú að æfingin inniheldur algeng sjónorð í stað hljóða og þjálfari spyr 

lesara „Hvaða orð?“. Leiðréttingarferlið er eins og í fyrsta þættinum. Tilgangur æfingarinnar 

er að kenna nemendum að þekkja algeng orð og nýtt orð er kynnt í um það bil þriðja eða fjórða 

hverju verkefni (Fuchs o.fl., 2013, bls. 8; McMaster, 2007, bls. 103). 

Þriðja æfingin heitir Hljóðakassar. Í henni lesa nemendur orð sem auðvelt er að umskrá og 

mynduð úr bókstafahljóðum sem nemendur hafa verið að æfa. Tilgangurinn er að kenna þeim 

umskráningu einfaldra orða. Hvert hljóð er í svokölluðum hljóðkassa. Þjálfari byrjar á að segja 

„Lestu hægt“ og lesari hljóðar hvern bókstaf. Ef lesari gerir villu leiðréttir þjálfarinn með sömu 

aðferð og áður. Ef lesarinn les rétt segir þjálfarinn „Syngdu og lestu“. Þá byrjar lesarinn á að 

syngja orðið til að blanda saman hljóðunum og les síðan orðið hratt. Í fjórðu og síðustu 

æfingunni, Lestur setninga og bóka, sem byrjar ekki fyrr en í æfingu 30, lesa nemendur 

setningar sem innihalda bæði sjónorð og orð sem auðvelt er að umskrá. Þessi orð hafa verið 

æfð í fyrri kennslustundum. Þjálfari segir „Lestu setningarnar“ og notar sama leiðréttingarferli 

og áður, eða segir „Stopp. Orðið er ______. Hvað er orðið?“ og „Gott. Lestu alla línuna aftur“. 

Þegar nemendur fara að lesa bækur byrjar þjálfarinn á því að lesa fyrstu setninguna og hefur 

fingur undir orðinu sem hann les; þar næst les lesarinn sömu setningu. Síðan halda þeir áfram 

að skiptast á þar til bókin er búin. Eftir allar æfingarnar telur parið broskarlana sem það hefur 

unnið sér inn fyrir hverja kennslustund, en það eru fjórir eftir hverja æfingu, skrá þá niður á 

stigablað og telja stigin sem komin eru (Fuchs o.fl., 2013, bls. 9; McMaster, 2007, bls. 105). 
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PALS fyrir 1. bekk 

PALS fyrir 1. bekk leggur áherslu á orðaþekkingu og umskráningarfærni ásamt því að innihalda 

lesfimiþátt sem ætlað er að auka hraða og nákvæmni í lestri nemenda. Fyrstu tvær vikurnar 

fara í þjálfun í PALS aðferðunum og samvinnu þar sem kennarinn er í meginhlutverki. Eftir 

þjálfunina á að nota PALS þrisvar í viku í 35–40 mínútur í senn. Í hverri kennslustund er stutt 

innlögn frá kennara á hljóðum og orðum sem nota á í kennslustundinni. Æfingar í 1. bekkjar 

PALS eru í tveimur þáttum: Hljóð og orð og Félagalestur. Æfingar fyrri þáttarins samanstanda 

af fjórum æfingum, fyrsta æfingin heitir Að segja hljóð en henni svipar mikið til Hvaða hljóð? í 

K-PALS. Þjálfari bendir á hvern bókstaf á æfingablaðinu og segir „Hvaða hljóð?“ og lesarinn 

segir hvert hljóð. Þegar lesarinn hefur sagt öll hljóðin merkir þjálfarinn við broskarl og fimm 

stig á stigablaði. Þar næst skipta nemendurnir um hlutverk og ferlið byrjar aftur (McMaster, 

2007, bls. 106). 

Æfing tvö er Sameining hljóða en þar eru orðin sem kennarinn kynnti í upphafi 

kennslustundarinnar notuð. Undir hverju orði er ör og undir hverjum hljóðung er punktur. 

Þjálfari bendir á fyrsta orðið og segir „Hljóðaðu orðið“; þá bendir lesari á hvern punkt og 

hljóðar stafina. Þar á eftir segir þjálfari „Lestu hratt“; þá setur lesari fingurinn á örina og les 

orðið hratt. Leiðréttingarferlið er þannig að ef lesari gerir villu hljóðar les þjálfarinn á réttan 

hátt, síðan leiðréttir lesarinn sig og les alla línuna aftur. Þar næst merkir parið við þá broskarla 

og stig sem það vann sér inn, skiptir um hlutverk og ferlið hefst aftur (McMaster, 2007, bls. 

107). 

Þriðja æfingin er Lestu orðin en þá segir þjálfari „Lestu orðin“ og lesari bendir á hvert orð 

og les það. Fjórða og síðasta æfingin er Lestur smásagna en smásögur innihalda sjónorð og 

auðveld umskráningarorð sem nemendur hafa verið að æfa. Áður en sagan er lesin kynnir 

kennarinn ákveðin orð sem eiga að gera söguna áhugaverðari. Fyrst les hann söguna og er 

þannig fyrirmynd nemenda í lesfimi, síðan les lesarinn söguna og ef hann gerir villu les 

þjálfarinn orðið rétt, lesarinn leiðréttir sig og heldur svo áfram að lesa. Aftur er broskörlum og 

stigum safnað, nemendur skipta um hlutverk og byrja aftur (McMaster, 2007, bls. 107). 

Eftir fjórar til sex vikur af fyrri þætti 1. bekkjar PALS hefst seinni þátturinn, Félagalestur. 

Hann stendur yfir í tíu mínútur í hverri PALS kennslustund og byrjar strax eftir að fyrri 

þættinum, Hljóð og orð, lýkur. Í þessum þætti lesa nemendur bækur og nota þá færni sem þeir 

hafa lært og notað í fyrri þættinum. Kennarinn velur bók sem hæfir slakari nemanda parsins. 

Fyrst les þjálfarinn titil bókarinnar og bendir á orðin, svo endurtekur lesarinn það sama. Þá 

byrjar þjálfarinn að lesa blaðsíðu og heldur áfram að benda á orðin, síðan les lesarinn sömu 

blaðsíðu og svo koll af kolli. Þegar bókin er búin strikar parið yfir fimm stig, skiptir um hlutverk 

og les bókina aftur. Hver bók er lesin fjórum sinnum áður en parið fær nýja bók (McMaster, 

2007, bls. 107). 
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P-PALS 

P-PALS er fyrir yngri börn í leikskóla eða á aldrinum 3-4 ára. Líkt og á öðrum aldursstigum PALS 

lestraraðferða er P-PALS einnig beitt þrisvar í viku en styttra í senn eða um 15 mínútur. Þær 

innihalda einnig meiri leiðbeiningu kennara en K-PALS og 1. bekkjar PALS. Nemendum er skipt 

í pör líkt og áður; kennarar nýta sér próf í stafakunnáttu barnanna til þess að raða þeim niður 

á lista, skipta honum svo í tvennt og sá sem er efstur á listanum er paraður saman við þann 

sem er efstur fyrir neðan miðju og svo framvegis. Í P-PALS líkt og í K-PALS og 1. bekkjar PALS 

byrjar sterkari nemandinn alltaf sem þjálfari en slakari nemandinn sem lesari. Þjálfarinn fylgist 

með lesaranum og leiðréttir villur þegar þess þarf á meðan lesarinn les og vinnur með þjálfara. 

Síðan skiptast nemendur á hlutverkum svo allir eru bæði þjálfarar og lesarar. Pörunum er síðan 

yfirleitt skipt upp á fjögurra vikna fresti líkt og vant er í öðrum PALS lestraraðferðum. P-PALS 

er kennt í litum hópum með um fjórum til sex einstaklingum og tveimur til fjórum hópum er 

kennt í röð í hverri kennslustund (Morgan o.fl., 2006, bls. 27-28). 

P-PALS samanstendur af 60 kennslustundum og í fyrstu 30 stundunum kynna kennarar 

stafaheiti og hljóð þeirra. Í næstu 12 kennslustundum þar á eftir æfa börnin mismunandi hljóð 

og heiti stafanna og í síðustu 18 stundunum eru orðafjölskyldur og fyrstu stafir orða kynnt. 

Markmiðið er að nemendur læri bæði heiti algengustu bókstafanna og hljóð þeirra. 

Kennslustundir P-PALS eru byggðar á þremur tegundum æfinga, sem hver endist í fimm 

mínútur. Í fyrstu æfingunni leiðbeinir kennarinn nemendum (e. teacher directed), önnur 

æfingin er leiðsagnaræfing (e. guided student practice activity) og í þriðju æfingunni er 

félagakennsla (e. peer-mediated). Svipað orðfæri er notað í P-PALS og í öðrum útgáfum PALS. 

Í fyrsta hluta kennslustundarinnar sýnir kennarinn nemendum mynd af staf og segir: „Segið, 

hvaða stafur?“. Nemendurnir svara og ferlið er endurtekið með öðrum staf. Síðan sýnir 

kennarinn mynd af hlut og fyrsta staf hans, líkt og pappír og p og spyr: „Segið, hvaða hljóð?“ 

Nemendur svara: „pappír, /p/“. Þetta er endurtekið nokkrum sinnum og svo fer kennarinn yfir 

þá stafi og hljóð sem nemendur lærðu í þessum tíma. Í lok þessarar æfingar nefnir hann orð 

sem byrja á þeim bókstöfum sem voru kenndir, sýnir mynd af hlutnum og segir: „Segið, þetta 

er taska“, nemendur endurtaka: „Taska, /t/“. Kennarinn segir: „Segir taska /t/?“ og börnin 

svara: „Já, taska segir /t/“ (Morgan o.fl., 2006, bls. 28-29). 

Í næstu æfingu er mynd af þeim tveimur stöfum sem fjallað er um í kennslustundinni á 

vinnublaði. Kennarinn sýnir nemendum blaðið og bendir á fyrstu myndina og segir: „Segið 

panna“. Nemendur svara og síðan bendir kennarinn á stafinn p sem er til hliðar á vinnublaðinu 

og segir: „p, /p/“ og nemendur endurtaka. Næst bendir kennarinn á hinn stafinn t og segir: „t, 

/t/“ og nemendur endurtaka aftur, þar næst bendir hann aftur á myndina og spyr hvort panna 

segi /p/ eða /t/, nemendurnir svara /p/ og kennarinn setur myndina hjá þeim staf. Hann 

leiðréttir eftir þörfum. Í þriðju æfingunni vinna nemendur saman í hlutverkum þjálfara og 
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lesara á svipaðan hátt og lýst var í æfingu tvö þar sem þjálfari spyr lesara hvort orðið á 

myndinni innihaldi þennan eða þennan staf og gerir hring um stafinn ef lesari segir rétt, annars 

leiðréttir þjálfarinn hann (Morgan o.fl., 2006, bls. 29). 

Áhrif PALS-aðferða á lestrarfærni 

What Works Clearinghouse (U.S. Department of Education, 2012a) er stofnun í Bandaríkjunum 

sem fer yfir rannsóknir sem hafa verið gerðar í menntavísindum með það að markmiði að veita 

þeim sem starfa í menntageiranum upplýsingar um hvað virki í menntun, það er hvaða aðferðir 

hafa endurtekið reynst skila meiri árangri en aðrar og teljast því gagnreyndar, það er að 

rannsóknir hafa sýnt fram á að viðkomandi aðferðir virki. Stofnunin gerði úttekt á 97 

rannsóknum um áhrif PALS á lestrarfærni nemenda í 2.-6. Bekk (U.S. Department of Education, 

2012b, bls. 4) og stóðst aðeins ein þeirra strangar kröfur hennar um val, samsetningu og fjölda 

þátttakenda í úrtaki, matsaðferðir, rannsóknarsnið, tölfræðilega úrvinnslu og brottfall 

þátttakenda úr rannsókn með fyrirvara (Fuchs, Fuchs, Mathes og Simmons, 1997). Rannsókn 

Fuchs o.fl. (1997) fjallaði um áhrif PALS á lesfimi og lesskilning nemenda í 2.-6. bekk og var 

meðalaldur þeirra um 10 ár. 40 kennarar í 12 skólum í einu suðurríki Bandaríkjanna tóku þátt 

í rannsókninni. Kennurunum var handahófskennt skipt jafnt í þá sem beittu PALS í kennslu 

sinni og þá sem héldu sínum fyrri kennsluháttum í lestri. Þeir voru síðan beðnir um að nefna 

þrjá nemendur til þess að taka þátt í rannsókninni: einn slakan nemanda með námsörðugleika, 

einn slakan nemanda án námsörðugleika og einn meðalsterkan nemanda. Alls voru þetta 120 

nemendur (U.S. Department of Education, 2012a). Þátttakendur voru mældir fyrir og eftir 

inngrip og eftir 15 vikur komu PALS bekkirnir betur út en samanburðarhóparnir í lesfimi og 

lesskilning hjá nemendum með meðalgetu og nemendum með lága getu og námserfiðleika 

(Fuchs o.fl., 1997). Byggt á niðurstöðum rannsóknarinnar telur WWC að PALS hafi hugsanlega 

jákvæð áhrif á lesskilning nemenda (U.S. Department of Education, 2012b). 

Stofnunin gerði einnig úttekt á fjórum rannsóknum um áhrif PALS á lestrarfærni nemenda 

með ensku sem annað tungumál (e. english language learners) (U.S. Department of Education, 

2010). Þar uppfyllti einnig ein rannsókn strangar kröfur hennar um val, samsetningu og fjölda 

þátttakenda í úrtaki, matsaðferðir, rannsóknarsnið, tölfræðilega úrvinnslu og brottfall 

þátttakenda úr rannsókn án fyrirvara (Saenz, Fuchs og Fuchs, 2005). Í rannsókn Saenz, Fuchs 

og Fuchs (2005) rannsökuðu höfundar nemendur með ensku sem annað tungumál og fór 

rannsóknin fram í 12 kennslurýmum í 3.-6. bekk í Texas í Bandaríkjunum. Kennurum sem tóku 

þátt í rannsókninni var skipt með slembivali í tilraunahóp sem fékk þjálfun í PALS og beitti 

aðferðunum sem hluta af lestrarkennslunni, og samanburðarhóp sem hélt kennsluháttum í 

lestri óbreyttum meðan á rannsókn stóð. Höfundar komust að því að þeir kennarar sem beittu 

PALS reyndust frekar nýta jafningjamiðlun í kennslu sinni og síður hefðbundna kennsluhætti 

en samanburðarhópurinn (U.S. Department of Education, 2010, bls. 3). Rannsakendur 
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skoðuðu áhrif PALS á lesfimi og lesskilning nemenda. Til þess að geta tekið þátt í rannsókninni 

þurfti kennslurýmið að innihalda að minnsta kosti tvo nemendur með námsörðugleika. 

Kennararnir 12 voru beðnir um að nefna 11 nemendur til þess að taka þátt í rannsókninni: tvo 

slaka nemendur með námsörðugleika, þrjá slaka nemendur án námsörðugleika, þrá 

meðalsterka nemendur og þrjá sterka nemendur. Alls voru þetta 132 nemendur með ensku 

sem annað tungumál (U.S. Department of Education, 2012a, bls. 3). Þátttakendur voru mældir 

fyrir og eftir inngrip sem stóð yfir í 15 vikur. Eftir þessar vikur reyndust þeir nemendur sem 

notuðu PALS koma betur út í lesskilningi en samanburðarhópurinn (Saenz, Fuchs og Fuchs, 

2005). Byggt á niðurstöðum rannsóknarinnar telur WWC að PALS hafi hugsanlega jákvæð áhrif 

á lestrarfærni nemenda með ensku sem annað tungumál (U.S. Department of Education, 

2010). 

Þessar tvær rannsóknir voru einnig þær sem féllu undir strangar kröfur WWC þegar 

stofnunin gerði úttekt á 46  rannsóknum um áhrif PALS samvinnunámsaðferða á lestrarfærni 

nemenda með námserfiðleika. Í rannsóknunum tveimur voru þátttakendur 60 nemendur, sem 

féllu að kröfum WWC, með námserfiðleika í 2.-6. bekk í tveimur fylkjum Bandaríkjanna. Byggt 

á niðurstöðum þeirra telur WWC að PALS hafi hugsanlega jákvæð áhrif á lesfimi og lesskilning 

nemenda með námsörðugleika (U.S. Department of Education, 2012a, bls. 1).  

PALS felur í sér, eins og fyrr segir, beina kennslu og samvinnunám þar sem hver 

kennslustund er skipulögð með nýtingu tímans að leiðarljósi. Mikilvægt er að kennarar fylgi 

aðferðunum rétt við beitingu þeirra og haldi tryggð (e. fidelity) við handbókina og 

kennslulýsingar hennar. Engu að síður telja höfundar PALS aðferðanna mikilvægt að kennarar 

hafi einnig  ákveðinn sveigjanleika til þess að breyta kennslunni á þann hátt sem þeir telja 

henta fjölbreyttum nemendahópum samkvæmt faglegu mati þeirra. Höfundarnir leggja þó 

jafnframt áherslu á að kennarar haldi sig ávallt við lykilþætti PALS í kennslunni, sem eru: 

Félagalestur og Að draga saman efnisgrein (McMaster o.fl., 2010, bls. 1-2). Auk þessara 

tveggja þátta telja McMaster og félagar (2014) mikilvægt að kennarar noti hvatningarkerfi, 

hvort sem það er eins og útfærslan í handbók PALS (Fuchs o.fl., 2011) eða breytt að einhverju 

leyti. Enn fremur telja þeir mikilvægt að aðferðunum sé beitt í að minnsta kosti 48 

kennslustundur í um 35 mínútur í senn svo nemendur fái svipað mikinn tíma í PALS æfingum 

og upphaflega útfærsla PALS fyrir 2.-6. bekk segir til um.  

McMaster og félagar (2010, bls. 2) gerðu rannsókn, sem stóð yfir í tvö ár, þess efnis hvernig 

það kæmi út að veita kennurum í 3.-5. bekk í Bandaríkjunum þennan aukna sveigjanleika. 

Kennarar sem beittu PALS fylgdu leiðbeiningum aðferðanna nákvæmlega í eitt ár en máttu svo 

breyta til í kennslunni árið eftir eins og þeir vildu en héldu samt sem áður ávallt lykilþáttunum 

inni. Sumir kennaranna kusu að breyta til á meðan aðrir héldu sig við leiðbeiningarnar. Að auki 

var samanburðarhópur með nemendum sem fengu lestrarkennslu með öðrum aðferðum en 
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PALS. Í ljós kom að lestrarfærni nemenda þeirra kennara sem notuðu aðferðirnar jókst mun 

meira en hjá samanburðarhópnum. Enn fremur jókst lestrarfærni nemenda þeirra kennara 

sem kusu að útfæra PALS aðferðirnar enn meira en þeirra sem kusu að halda sig algerlega við 

leiðbeiningarnar. McMaster og félagar (2010, bls. 4; 2014, bls. 182) telja þennan sveigjanleika 

mikilvægan en að sama skapi mikilvægt að kennarar haldi tryggð við lykilþætti aðferðanna og 

breyti þeim ekki á neinn hátt. Að auki telja þeir mikilvægt að kennarar fylgist með lesferli 

nemenda sinna til þess að sjá hvort þeir séu ekki örugglega að bæta sig, hvort sem þeir fara 

alveg eftir handbók PALS eða útfæra aðferðirnar, svo að allir nemendur fái kennslu við hæfi. 

Þá nefna þeir að til þess að kennarar geti leyft sér þennan sveigjanleika í kennslu með 

gagnreyndum kennsluaðferðum verði höfundar aðferðanna að tilgreina hverjir lykilþættir 

aðferðanna séu. Í rannsókn McMaster og félaga (2010, bls. 4) fengu kennararnir sem útfærðu 

PALS aðferðirnar stuðning við kennslu á lykilþáttunum og telja rannsakendur það einnig 

veigamikinn þátt í velgengni þeirra. Aukinheldur kom í ljós í rannsókn Stein, Berends, Fuchs 

o.fl. (2008, bls. 384-385), sem stóð yfir í tvö ár og þátttakendur voru kennarar og nemendur 

úr 67 grunnskólum í Bandaríkjunum, að aukinn stuðningur við kennara í innleiðingu K-PALS 

aðferða hafði góð áhrif á árangur nemenda.  

McMaster og félagar (2010, bls. 4) hvetja kennara til þess að læra að beita PALS samkvæmt 

leiðbeiningum til þess að fá góða tilfinningu fyrir öllum þáttunum og hvernig ferlið gengur fyrir 

sig en seinna meir geti þeir aðlagað þá þætti sem ekki teljast til lykilþáttanna ef þeir telja það 

henta betur. 

2.3 Rannsóknir á reynslu kennara 

Engar eigindlegar rannsóknir hafa verið gerðar á reynslu kennara af PALS aðferðum í lestri en 

rannsókn Fuchs, Fuchs og Burish (2000) er að hluta til byggð á frásögn kennara, Pamelu Burish, 

í 3. bekk sem beitti PALS aðferðum í lestri til þess að mæta þörfum fjölbreytts nemendahóps. 

Þar er fjallað um ráð hennar til annarra kennara sem beita þessum aðferðum. Pamela hafði þá 

yfir 20 ára reynslu sem grunnskólakennari og varð síðar ráðgjafi í skólaþróun. Hún gaf sjö ráð 

eða reglur sem reyndust henni vel þegar hún notaði PALS í kennslu og lagði áherslu á að aðrir 

kennarar íhuguðu vel við notkun aðferðanna. Viðtal við kennara birtist einnig í rannsókn Fuchs, 

Fuchs, Al Otaiba o.fl. (2001) um reynslu hans af beitingu K-PALS aðferða við kennslu byrjandi 

lestrarfærni fimm ára nemenda í Bandaríkjunum. Hann hefur jákvæða reynslu af aðferðunum 

og telur helstu kosti þeirra vera að lestrarfærni nemenda aukist auk þess sem þeir læri að fylgja 

fyrirmælum og vinna saman. Ekki eru til fleiri rannsóknir á reynslu kennara af þessum 

aðferðum en rannsóknir hafa verið gerðar á reynslu kennara af beinni kennslu Engelmanns, 

líkt og rannsókn Bessellieu, Kozloff og Rice (2001), og reynslu kennara af samvinnunámi líkt og 
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rannsókn Gillies og Boyle (2008). Fjallað verður um þær rannsóknir hér á eftir þar sem PALS 

aðferðirnar byggja á þessum tveimur aðferðum. 

Bessellieu, Kozloff og Rice (2001) gerðu rannsókn á reynslu kennara af beinni kennslu 

Engelmanns til að kenna lestrarfærni. Tilgangur þeirra var að reyna að leiðrétta nokkrar mýtur 

um slíka kennslu, svo sem að bein kennsla sé aðeins fyrir „vissa“ nemendur eða nemendur 

með sérþarfir; að það þarfnist gríðarlegrar þjálfunar til að nota beina kennslu; að hún hindri 

frumkvæði kennara því þeir séu fastir í ákveðnu handriti; að hún einblíni á grunnfærni eða 

utanbókarlærdóm; og að kennurum og nemendum sé illa við slíka kennsluaðferð. Í því skyni 

að leiðrétta þessar mýtur ákváðu þeir að afla og taka saman upplýsingar beint frá kennurum, 

sem notuðu beina kennslu Engelmanns, um reynslu þeirra. Alls tóku 83 kennarar þátt í 

rannsókninni en þeir gáfu sjálfum sér einkunn í kennslufærni aðferða beinnar kennslu ásamt 

því að svara þremur spurningum: Hvernig hefur bein kennsla Engelmanns verið gagnleg fyrir 

nemendur þína? Hvernig hefur bein kennsla Engelmanns verið þér gagnleg? og Sérðu fyrir þér 

að þú munir nota beina kennslu Engelmanns í framtíðinni? Af hverju/Af hverju ekki? 

Svör við fyrstu spurningunni voru á þá leið að nemendur sýndu mikinn árangur í lestri og 

styrktu hljóðkerfisvitund sína allverulega ásamt því að ritunarfærni þeirra batnaði einnig mjög. 

Kennarar lýstu yfir ánægju sinni með hljóðaaðferðina sem var beitt í beinni kennslu 

Engelmanns og fannst hún hjálpa nemendum að bæta umskráningarfærni sína og átta sig á 

tengslum hljóðs og stafs. Þeir töluðu um aukið sjálfstraust nemenda og að þeir gerðu sér grein 

fyrir að allir ættu að tileinka sér þá færni sem væri kennd hverju sinni og taka þátt í tímanum. 

Einnig fannst þeim að samvinnufærni nemenda hafði aukist og þeir ættu auðveldara með að 

vinna saman. Einbeiting nemenda varð betri að þeirra sögn, sem og hlustunarfærni, og þeir 

fóru betur eftir fyrirmælum. Kennararnir nefndu að flestir nemendur virtust hafa sýnt 

framfarir og voru ánægðir með þann árangur sem hlaust og því hlynntir aðferðum beinnar 

kennslu Engelmanns (Bessellieu o.fl., 2001, bls. 3-5). Í svörum við annarri spurningunni, um 

hvernig bein kennsla Engelmanns hefði verið kennaranum gagnleg, kom fram að kennurunum 

fannst þeir mun skipulagðari og ættu auðveldara með að plana og skipuleggja kennslustundir. 

Þeir upplifðu sig fremur í hlutverki leiðbeinanda en stjórnanda og að nemendur fengju stærra 

hlutverk. Þá nefndu margir að þeim þætti auðveldara að koma til móts við nemendur með 

námserfiðleika og skilja vandkvæði þeirra ásamt því að þeim þótti almennt auðveldara að 

fylgjast með framvindu nemenda og meta þá. Þeim fannst þetta áhrifarík kennsluaðferð sem 

hjálpaði nemendum og þá sérstaklega slökum nemendum. Að auki var nefndur mikill árangur 

nemenda í lestri og aukið sjálfstraust þeirra (Bessellieu o.fl., 2001, bls. 5-7). Við þriðju og 

síðustu spurningunni, um hvort kennararnir sæju fyrir sér að þeir myndu nota beina kennslu 

Engelmanns í framtíðinni, af hverju og af hverju ekki, voru svörin á þá leið að kennararnir voru 

almennt ánægðir með aðferðir beinnar kennslu og vildu halda áfram að kenna samkvæmt 
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þeim. Þeim fannst einnig auðvelt að fylgja leiðbeiningum og námsefni beinnar kennslu 

Engelmanns. Stærstu þættirnir í jákvæðni kennaranna virtust þó vera hversu vel nemendunum 

hafði gengið, aukna sjálfstraustið sem þeir fengu og að þeim virtist líka vel að læra á þessu 

formi (Bessellieu o.fl., 2001, bls. 7-8). Af öllum ummælum kennaranna í rannsókninni voru 

aðeins fimm neikvæð. Annars vegar kom fram að nemendur ættu erfitt með að halda athygli 

við verkefnin en höfundarnir sögðu að það gæti verið vegna þess að nemendurnir hefðu verið 

að vinna of erfið verkefni og ekki verið búnir að læra þá færni sem til þurfti. Hins vegar kom 

fram að nemendur kvörtuðu undan of mikilli endurtekningu en höfundar töldu það vera vegna 

þess að þeir nemendur hefðu verið að vinna of auðveld verkefni og ekki þurft á svo mikilli 

endurtekningu að halda (Bessellieu o.fl., 2001, bls. 8). 

Gillies og Boyle (2008) rannsökuðu reynslu sjö kennara á unglingastigi af samvinnunámi. 

Kennararnir voru hljóðritaðir í tveimur kennslustundum þar sem þeir notuðu samvinnunám til 

að kanna hvernig þeir miðluðu þeim aðferðum til nemenda. Síðan voru tekin hálfopin 

einstaklingsviðtöl við kennarana um reynslu þeirra af notkun aðferða samvinnunáms. Viðtölin 

voru afrituð og flokkuð í þrjú meginþemu: Hópauppbygging, hegðunar- og félagsfærni og að 

læra og hugsa (Gillies og Boyle, 2008, bls. 1335-1336). Þemun voru ákveðin út frá átta flokkum 

sem höfundar fundu við gagnagreiningu. Svör kennaranna sýndu fram á mikilvægi hópavinnu 

(e. team work) nemenda þar sem þeir styðja hvern annan þegar þeir vinna saman. Kennararnir 

bentu einnig á mikilvægi samsetningu hópanna (e. group composition) og að velja þurfi í hópa 

sem innihalda ólíka nemendur svo nemendur með sérþarfir fái stuðning frá þeim nemendum 

sem lesa betur. Enn áhugaverðara þótti þó að þeim fannst getumeiri nemendurnir einnig hafa 

gott af hópaskiptingunni og læra mikið af henni. Fjórir af sjö kennurum töluðu um uppbyggingu 

(e. structure) hópa og að allir meðlimir hópsins ættu að vera meðvitaðir um sitt hlutverk innan 

hans og leggja fram eigin vinnu í hópavinnunni, Með því móti nytu allir meðlimir hópsins 

afrakstursins. Þá töldu kennararnir mikilvægt að hrósa nemendum fyrir vel unnin verk eða 

góðar hugmyndir. Hrós kennara til nemenda og hrós nemenda við hvora aðra höfðu mikil áhrif. 

Kennararnir sáu aukið sjálfstraust meðal nemenda þegar þeir unnu saman, báru saman 

hugmyndir og hrósuðu hver öðrum. Þá fundu allir kennararnir fyrir mikilvægi þess að kenna 

nemendum færni í því hvernig eigi að haga sér í samvinnunámi svo það beri árangur. Einnig 

komu fram kostir þess þegar nemendur hjálpuðu hver öðrum þar sem þeir útskýrðu ferlið oft 

á einfaldari hátt en til dæmis kennarinn og skildu oft betur hvers vegna félagi þeirra skildi ekki 

námsefnið (Gillies og Boyle, 2008, bls. 1342-1345). 

Í grein Fuchs, Fuchs, Al Otaiba o.fl. (2001) er að finna viðtal við kennara í Bandaríkjunum 

sem notar K-PALS með fimm ára nemendum. Hann hefur jákvæða skoðun á aðferðum K-PALS 

í lestri og telur þær einfaldar í notkun. Honum finnst nemendur vera fljótir að tileinka sér 

aðferðirnar og þjálfun í samvinnu nemenda hafi verið góð. Aukin lestrarfærni nemenda ásamt 
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því að læra að fylgja fyrirmælum og vinna saman eru helstu kostir K-PALS að hans mati. 

Nemendurnir verða ánægðir með sig þegar þeir ná færninni og finnst gaman að byrja að lesa 

bækur. Hann segir að K-PALS hafi gefið nemendunum góðan grunn til þess að byrja að lesa en 

það hafi aðallega verið vegna mikillar endurtekningar. Þá sér hann mikinn mun á nemendum 

með sérþarfir þar sem þeim finnst þeir frekar vera hluti af heildinni í slíkum kennslustundum 

og finni fyrir velgengni. Hans skilaboð til annarra kennara eru að nota K-PALS aðferðir við 

lestrarkennslu þar sem nemendur nái byrjandi lestrarfærni og læri að vinna með öðrum sem 

honum finnst ekki síður mikilvægt (Fuchs, Fuchs, Al Otaiba o.fl., 2001, bls. 77). 

Hluti af grein Fuchs, Fuchs og Burish (2000, bls. 86-87) fjallar um frásögn Pamelu Burish, 

sem þá kenndi 3. bekk í Nashville í Bandaríkjunum, um PALS aðferðir í lestrarkennslu og hennar 

framkvæmd á þeim. Bekkurinn hennar innihélt fjölbreyttan nemendahóp en um 25% þeirra 

voru bráðgerir eða hæfileikaríkir, 30% voru með ensku sem annað mál og nokkrir voru greindir 

með ADHD eða námserfiðleika. Lestrarfærni nemendanna var mjög misjöfn en Pamela vildi 

mæta þörfum þeirra allra. Til þess brá hún á það ráð að gera PALS aðferðir í lestri að 

reglulegum þætti í kennslu sinni. Hún notaði PALS í lestri á þrjá vegu: til þess að koma til móts 

við bráðgera nemendur, til þess að tryggja að nemendur læsu reglulega góðar bókmenntir og 

til þess að auka skilning nemenda á samfélagsfræði og vísindum. Til þess að ná þessum þremur 

markmiðum aðlagaði Pamela staðlaðar PALS lestraraðferðir. Venjulega paraði hún saman 

slakan og sterkan nemanda í lestri en engu að síður breytti hún pörunum, til þess að veita 

bráðgerum nemendum meiri áskorun, á þann hátt að bráðgerir nemendur voru paraðir 

saman. Pamela bætti við ýmsu lesefni líkt og tímaritum, kaflaskiptum bókum, lesefni af netinu 

og samfélagsfræði- og vísindatextum til þess að sýna nemendum fjölbreytt útlit mismunandi 

texta. Þá valdi hún oft lesefni sem veitti innsýn í efni sem hún fjallaði um síðar sama dag. Til 

þess að gera PALS sem áhrifaríkast, auðveldast í framkvæmd og skemmtilegast mælti Pamela 

með nokkrum ráðum. Í fyrsta lagi að öll PALS gögn væru geymd á sama stað í skólastofunni, í 

öðru lagi að PALS væri beitt á sömu vikudögum og sama tíma dags í hvert skipti svo nemendur 

vissu ávallt af því fyrirfram og í þriðja lagi að kennarar ættu að veita sanngjörn og ríkuleg hrós 

til nemenda og kenna þeim að og hvetja til að hrósa hvert öðru. Í fjórða lagi ættu kennarar að 

hennar mati að vera á sveimi um stofuna á meðan tímanum stendur og vera til staðar fyrir alla 

nemendur, ekki einungis nokkra. Í fimmta lagi ættu kennarar að skipta um lesefni reglulega til 

þess að halda PALS áhugaverðu. Pamela breytti til dæmis útfærslu PALS aðferða á þann veg 

að stundum mælti hún með því að pör læsu efni við hæfi sterkari aðila parsins. Í sjötta lagi ætti 

kennarinn að fylgja vel eftir vali nemenda á lesefni svo þeir séu ekki að lesa of erfiðar eða 

auðveldar bækur. Í sjöunda lagi ætti að vera hægt að hafa þrjá nemendur saman í hóp, sé þess 

þörf, og þriðji aðilinn getur verið fullorðinn einstaklingur. Að lokum leggur Pamela áherslu á 
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hvatningu í þrautseigju, að leggja hart að sér og gefast ekki upp (Fuchs, Fuchs og Burish, 2000, 

bls. 87). 

2.4 Íslenskar rannsóknir 

Á Íslandi hafa verið gefnar út tvær rannsóknargreinar um áhrif og reynslu af 

lestarkennsluaðferðum K-PALS með elsta árgangi leikskóla. Annars vegar er það rannsókn 

Önnu-Lindar Pétursdóttur og Kristínar Helgu Guðjónsdóttur, sem ber heitið Pör að læra saman 

í leikskóla: Reynsla starfsfólks af K-PALS. Hins vegar er það rannsókn Önnu-Lindar Pétursdóttur 

og Kristínar Svanhildar Ólafsdóttur: Samvinna um læsi í leikskóla. Áhrif K-PALS á 

hljóðkerfisvitund, hljóðaþekkingu, hljóðafimi og umskráningarfærni leikskólabarna. Báðar 

rannsóknirnar voru hluti af meistaraverkefnum Kristínar Helgu og Kristínar Svanhildar. Auk 

þeirra gerði Guðrún Lísa Einarsdóttir (2016) meistararannsóknina „Það var nóg annað að 

gera“: skólaþróun: innleiðing PALS í 2.-6. bekk grunnskóla. Upplifun umsjónarkennara á 

innleiðingarferlinu. Þá gerði Sonja Dröfn Helgadóttir (2016) meistararannsóknina Samþætting 

aðferða við læsiskennslu: Byrjendalæsi, K-Pals, Pals og Leikur að læra, um samþættingu 

aðferða í læsiskennslu.  

Guðrún Lísa Einarsdóttir (2016) einbeitir sér í sinni meistararannsókn að þróunarstarfi í 

skólum og tekur innleiðingu á lestrarkennsluaðferðum PALS í skóla á landsbyggðinni sem dæmi 

um þróunarstarf þar. Hún tók rýnihópaviðtöl við umsjónarkennara skólans sem höfðu farið á 

PALS námskeið. Í ljós kom að upplifun þeirra af innleiðingu PALS var ekki nógu góð og þeim 

fannst ekki nógu vel staðið að innleiðingunni sjálfri. Þeim fannst tími til undirbúnings af 

skornum skammti og þar af leiðandi hefðu mörg önnur verkefni setið á hakanum. Fram kom 

að umbótastarfsemi þyrfti að vera skýr strax að hausti svo hægt væri að gera ráð fyrir henni í 

kennsluskipulagi. 

Sonja Dröfn Helgadóttir (2016) skrifaði meistararritgerð um samþættingu fjögurra 

lestraraðferða í læsiskennslu, það er Byrjendalæsi, PALS, K-PALS og Leikur að læra. Rannsóknin 

var starfendarannsókn og fjallaði um reynslu rannsakanda af samþættingu 

lestrarkennsluaðferðanna fjögurra á yngsta stigi í grunnskóla. Niðurstöðurnar benda til að 

samþætting kennsluaðferðanna hafi tekist vel; nemendur sýndu námsefninu áhuga og voru 

virkir. Þá voru aðstandendur einnig ánægðir með kennsluna og niðurstöðurnar styrktu þá 

hugmynd rannsakanda að gott væri að nota fleiri en eina kennsluaðferð til að styrkja 

lestrarnám nemenda. 

Markmið rannsóknar Önnu-Lindar og Kristínar Svanhildar (2016) var að athuga hvaða áhrif 

K-PALS hefði á færni fimm ára íslenskra barna í eftirfarandi þáttum: hljóðkerfisvitund, 

stafaþekkingu og stafafimi, hljóðaþekkingu og hljóðafimi, og umskráningarfærni. Þátttakendur 

voru 57 nemendur á elsta ári í leikskóla sem skiptust í tilraunahóp og samanburðarhóp. 
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Tilraunahópurinn fékk kennslu með K-PALS aðferðum en samanburðarhópurinn fékk annars 

konar kennslu í undirstöðuþáttum lesturs. Niðurstöðurnar sýndu að færni hópanna tveggja var 

sambærileg áður en kennsla hófst. Við seinni mælingar, að vori til, reyndist tilraunahópurinn 

hins vegar vera með marktækt betri hljóðkerfisvitund, meiri þekkingu á stafaheitum og 

stafahljóðum, meiri hljóðafimi og betri umskráningarfærni en samanburðarhópurinn. Enginn 

munur reyndist vera á stafafimi á milli hópanna. 

Rannsókn Önnu-Lindar og Kristínar Helgu (2015) er eina eigindlega viðtalsrannsóknin á 

lestraraðferðum PALS á Íslandi en hún fjallar þó um K-PALS en ekki PALS fyrir 2.-6. bekk eins 

og þessi rannsókn. Markmið hennar var að fá innsýn í reynslu leikskólastarfsmanna af K-PALS 

aðferðum við kennslu byrjandi lestrarfærni. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 13 starfsmenn 

fimm leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og voru niðurstöðurnar þær að almennt væri reynsla 

þátttakenda jákvæð þótt einhverjir hefðu verið neikvæðir í byrjun. Þeim snerist hugur eftir að 

hafa unnið í nokkurn tíma með aðferðirnar og séð árangurinn hjá börnunum. Öllum 

þátttakendunum fannst K-PALS kennsluaðferðin góð viðbót við annað lestrarumhverfi 

leikskólanna. Þeim fannst hún hafa jákvæð áhrif á bæði lestrar- og félagsfærni og lýstu 

framförum hjá börnunum ásamt ánægju þeirra með K-PALS. Að auki fannst þeim aðferðirnar 

falla vel inn í íslenskt leikskólastarf. 

2.5 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning 

Helstu markmið rannsóknarinnar voru að skoða PALS aðferðir frá sjónarhóli 

grunnskólakennara og fá innsýn í reynslu þeirra af því að vinna með aðferðirnar við 

lestrarkennslu í 1.-6. bekk í grunnskólum. Rannsóknarspurningin sem lá til grundvallar í 

viðtölunum var: Hver er reynsla grunnskólakennara af PALS aðferðum við lestrarkennslu í 1.-

6. bekk? 
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3 Aðferð 

Aðferðafræði rannsóknarinnar verður kynnt í þessum kafla. Fjallað er um eigindlegar aðferðir, 

sagt frá tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar og val á rannsóknarsniði er rökstutt. Þá er 

rætt um val á þátttakendum, mótun viðtalsspurninga og hvernig gögnum var safnað og þau 

greind. Farið er yfir siðferðisleg atriði og fjallað um trúðverðugleika rannsóknarinnar. 

3.1 Aðferðafræði 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn og byggir á hálfopnum einstaklingsviðtölum. 

Markmið hennar var að veita innsýn í reynslu grunnskólakennara af notkun 

lestrarkennsluaðferða PALS í grunnskólum hér á landi. Höfundur valdi eigindlegar aðferðir þar 

sem með þeim er lögð áherslu á að rýna í hið persónulega frekar en hið almenna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b, bls. 239) og þátttakendur eru þar af leiðandi fremur fáir (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 234). Þá er gagnasöfnun og -greining í eigindlegum aðferðum yfirleitt 

seinlegri en raunin er í megindlegum aðferðum. Með hálfopnum (e. semi-structured) viðtölum 

var leitast við að skoða hvernig þátttakendur skilja og upplifa viðfangsefnið (Braun og Clarke, 

2013, bls. 24; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232) á meðan rannsakandi beitti virkri hlustun, 

það er hlustaði af athygli og beitti jákvæðri líkamstjáningu og hvatingu á uppbyggjandi hátt 

auk þess að spyrja nánar út í ýmis atriði til að dýpka umræðuna (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 

145). Reynt var að fanga orðræðu og reynsluheim þátttakanda í samræmi við rannsóknarefnið 

(Braun og Clarke, 2013, bls 77). Fyrir viðtölin hafði höfundur undirbúið viðtalsramma með 

opnum spurningum en í hálfopnum viðtölum er bæði viðmælanda og rannsakanda gefið færi 

á að fara út fyrir viðtalsrammann og rannsakandi reyndi að sýna sveigjanleika en hafa þó augun 

á markmiði rannsóknarinnar (Braun og Clarke, 2013, bls. 78). Mikilvægt er að traust ríki á milli 

rannsakanda og viðmælanda strax í upphafi því þá eru meiri líkur á að viðmælandi tjái sig og 

leiði samræðurnar áfram. Rannsakandi byrjaði því viðtölin á því að kynna sig og spyrja síðan 

opinna spurninga þar sem viðmælendur fengu svigrúm til að svara á sinn hátt (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 145; Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 26). Í viðtölunum hafði 

rannsakandi það í huga að nýta þagnir til að gefa viðmælendum frekari tíma til að hugsa sig 

um og svara eða koma nýju umræðuefni af stað (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 147).  

Aðkoma rannsakanda í rannsókn er litin jákvæðum augum í eigindlegri aðferðafræði og 

talin styrkleiki fremur en veikleiki. Hann ákveður rannsóknarefnið og býr til viðtalsrammann 

en þarf engu að síður að vera meðvitaður um bakgrunn sinn og skoðanir á viðfangsefninu og 

að þessir þættir geti haft áhrif á viðtölin og hvernig hann sér gögnin. Hann þarf að beita 

fordómalausri og virkri hlustun og öðlast traust viðmælenda (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145). 

Hann þarf einnig að gæta þess að skoðanir hans hafi ekki áhrif á gagnagreininguna eða ígrunda 
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á hvaða hátt þær hafi eða geti haft áhrif á gögnin (Braun og Clarke, 2013, bls.79). Reynt var að 

tryggja réttmæti rannsóknarinnar með þeim hætti að höfundur gerði grein fyrir bakgrunni 

sínum og reynslu. Hann reyndi einnig að beita virkri hlustun og skapa traust á milli sín og 

viðmælenda. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 14 grunnskólakennarar sem kenna í 1.-6. bekk í sex 

mismunandi grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Allir þátttakendurnir voru konur sem hafa 

mismikla reynslu af aðferðunum. Sex þeirra kenndu 4. bekk á skólaárinu 2017–2018, þær 

Karólína, Kolfinna, Kristjana, Lena, Lilja og Rakel. Þrjár kenndu 2. bekk, þær Saga, Salvör og 

Una. Elfa kenndi 5. bekk og samstarfskona hennar Ebba kenndi 6. bekk. Selma beitti PALS ekki 

á skólaárinu. Linda og Lovísa kenndu 1. bekk en þær fengu að taka þátt í rannsókninni þótt 1. 

bekkur tilheyri í raun ekki þessari útfærslu PALS aðferða því rannsakanda þótti áhugavert að 

heyra hvernig þær beittu aðferðunum með svo ungum nemendum og reynslu þeirra af því. 

Hér á eftir er fjallað um hvern þátttakanda og tekið skal fram að dulnefni kennara byrja ávallt 

á sama staf og dulnefni skólans sem þeir starfa við. Í töflu 1 hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir 

hvernig kennararnir beittu PALS aðferðum í kennslu. 
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Tafla 1: Beiting PALS aðferða í kennslu 

Beiting PALS aðferða í kennslu 
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Beitti PALS í sínum 
umsjónar-hóp 

X X X X X X X X X  X X X X 13 

Beitti PALS 3x í viku  X X X X X X X X    X X 10 

Beitti PALS í 12-16 
vikur 

 X X X X   X X  X X X X 8 

Skipti um pör á 4-6 
vikna fresti 

 X         X X X  4 

Beitti PALS 1x í viku 
yfir skólaönn eða -ár 

X         X     2 

Beitti PALS 2x í viku           X X   2 

Fékk handleiðslu við 
innleiðingu PALS 

X X             2 

Beitti PALS í um 8 
vikur 

     X X        2 

Beitti PALS í öðrum 
bekkjum/-hópum 

X         X     2 

Ebba í Erluskóla 

Ebba útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 2006 og hefur kennt í 12 ár í grunnskóla. Þar 

áður var hún leikskólakennari í 20 ár. Hún sótti námskeið í PALS árið 2009 og hefur beitt 

aðferðunum síðan í 2.-7. bekk. Við gagnasöfnun kenndi Ebba fjórum 6. bekkjum PALS, þar á 

meðal sínum umsjónarbekk, einu sinni í viku hverjum. Ebba og Elfa eru einu þátttakendurnir 

sem fengu handleiðslu við innleiðingu aðferðanna. 

Elfa í Erluskóla 

Elfa útskrifaðist með B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræðum árið 2001 og hefur kennt í 18 ár 

í þremur grunnskólum, þar af lengst við Erluskóla eða í 13 ár. Líkt og Ebba sótti Elfa námskeið 

í PALS árið 2009 og hefur beitt aðferðunum síðan þá í 2.-7. bekk. Á þeim tíma þegar 

gagnasöfnun þessarar rannsóknar stóð yfir notaði hún aðferðirnar í sínum umsjónarbekk, 5. 

bekk. 
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Karólína í Kríuskóla 

Karólína er grunnskólakennari sem kenndi í 10 ár eftir útskrift en tók sér svo langa pásu frá 

kennslu og hefur kennt í þrjú ár síðan hún kom til baka. Hún sótti námskeið í PALS 

lestraraðferðum árið 2016 og hefur beitt þeim í tvö skólaár. Á meðan gagnasöfnun þessarar 

rannsóknar stóð yfir beitti hún PALS í sínum umsjónarbekk, 4. bekk, en árið áður beitti hún 

þeim í 5. bekk. Í innleiðingarferlinu var hún með PALS þrisvar sinnum í viku en eftir það fækkaði 

hún tímunum niður í einu sinni í viku. 

Kolfinna í Kríuskóla 

Kolfinna er búin að kenna í grunnskóla í 27 ár, mest á yngsta stiginu og á tímabili á miðstigi en 

kennir nú 4. og 5. bekk til skiptis. Hún sótti námskeið í PALS lestraraðferðum árið 2016 og hefur 

beitt þeim í tvö skólaár. Nú notar hún aðferðirnar í sínum umsjónarbekk, 4. bekk, en notaði 

þær í 5. bekk veturinn áður. Í innleiðingarferlinu var hún með PALS þrisvar sinnum í viku en 

eftir það fækkaði hún tímunum niður í einn í viku. 

Kristjana í Kríuskóla 

Kristjana hefur kennt síðan hún útskrifaðist með kennsluréttindi eða í 27 ár sleitulaust fyrir 

utan þrjú fæðingarorlof. Hún sótti námskeið í PALS lestraraðferðum árið 2016 og hefur notað 

þær í tvö skólaár, fyrst í 5. bekk og á meðan gagnasöfnun þessarar rannsóknar stóð í 4. bekk. 

Báðir bekkirnir voru hennar umsjónarbekkir. 

Lena í Lóuskóla 

Lena er menntaður grunnskólakennari og hefur kennt í grunnskóla í 20 ár, alltaf á yngsta stigi. 

Hún sótti námskeið í PALS lestraraðferðum árið 2013. Hún hefur beitt þeim í fjögur skólaár í 

2., 3. og 4. bekk, en eitt árið beitti hún aðferðum K-PALS þar sem hún var þá umsjónarkennari 

í 1. bekk. Þegar á gagnasöfnun þessarar rannsóknar stóð beitti hún PALS í sínum 

umsjónarbekk, 4. bekk.  

Lilja í Lóuskóla 

Lilja útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 2003 af yngri barna sviði. Hún hefur kennt við 

Lóuskóla síðan hún útskrifaðist, mest á yngsta stigi. Hún sótti námskeið í PALS lestraraðferðum 

árið 2013 og hefur notað þær í fjögur skólaár í 3. og 4. bekk. Á meðan gagnasöfnun þessarar 

rannsóknar stóð yfir beitti hún aðferðunum í sínum umsjónarbekk, 4. bekk. 

Linda í Lóuskóla 

Linda útskrifaðist úr Kennaraháskóla Íslands árið 1989 og hefur kennt á bæði yngsta stigi og 

miðstigi í grunnskólum. Hún hefur kennt í fimm ár í Lóuskóla. Hún sótti námskeið í PALS 

lestraraðferðum fyrir fimm árum og hefur notað þær í kennslu síðan í 1. og 2. bekk. Á meðan 



 

41 

gagnasöfnun þessarar rannsóknar stóð yfir notaði hún aðferðirnar með 1. bekk. Í Lóuskóla er 

litið á árganginn í 1. bekk sem eina heild sem skiptist í þrjár stofur með þrjá kennara. Linda og 

Lovísa sögðu frá því að þær hefðu skipt öllum árgangnum í sérstaka PALS hópa, aðra en þá sem 

voru í stofunum, sem héldu sig ávallt hjá sama kennaranum á meðan aðferðunum var beitt. 

Lovísa í Lóuskóla 

Lovísa hefur kennt í grunnskóla í 20 ár og sem umsjónarkennari á yngsta stigi í 18 ár. Hún 

kenndi í tveimur öðrum skólum á höfuðborgarsvæðinu áður en hún flutti sig yfir í Lóuskóla þar 

sem hún hefur unnið í nokkur ár. Hún fór á PALS námskeið fyrir fjórum árum síðan að ósk 

stjórnenda þess skóla sem hún kenndi við áður en hún færði sig yfir í Lóuskóla og var því með 

réttindi til að beita PALS í kennslu þegar hún fór yfir í Lóuskóla. Hún hefur einungis kennt PALS 

á yngsta stigi og þá aðallega 1. og 2. bekk. Á meðan gagnasöfnun þessarar rannsóknar stóð yfir 

kenndi hún PALS í 1. bekk. Líkt og Linda hafði hún sinn ákveðna PALS hóp þann tíma sem hún 

beitti aðferðunum. 

Rakel í Rjúpuskóla 

Rakel útskrifaðist með kennsluréttindi árið 2008. Hún kenndi í nokkur ár eftir útskrift. Hún fór 

síðan í meistaranám við HÍ og sneri aftur til kennslu eftir það. Hún sótti námskeið í PALS 

lestraraðferðum fyrir fjórum árum og hefur notað þær í þrjú skólaár; eitt árið var hún að kenna 

1. bekk og var þá með K-PALS. Á meðan gagnasöfnun þessarar rannsóknar stóð yfir hafði Rakel 

umsjón með 2. bekk en beitti PALS aðferðum með tveimur fjórðu bekkjum eina kennslustund 

á viku hvorum. 

Saga í Svöluskóla 

Saga er með tvöfalt B.Ed.-próf, annars vegar í uppeldisfræði og félagsráðgjöf og hins vegar 

grunnskólakennarapróf. Hún hefur kennt í 14 ár í grunnskóla en vann þar áður í leikskóla í 

mörg ár. Hún sótti námskeið í PALS lestraraðferðum fyrir sex árum og hefur notað þær í 

kennslu síðan í 2. og 3. bekk. Á meðan gagnasöfnun þessarar rannsóknar stóð yfir beitti Saga 

aðferðunum í 2. bekk. Þær Salvör kenna 2. bekk í teymiskennslu. 

Salvör í Svöluskóla 

Salvör hefur kennt við Svöluskóla í sjö ár en unnið við kennslu í grunnskóla og leikskóla í um 

18 ár eða síðan hún útskrifaðist úr Kennaraháskólanum árið 1994. Hún sótti námskeið í PALS 

fyrir sex árum en hefur notað aðferðirnar í fjögur skólaár í kennslu og þá einungis í 2. bekk, líkt 

og hún gerði á þeim tíma þegar gagnasöfnun þessarar rannsóknar fór fram. 
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Selma í Svöluskóla 

Selma útskrifaðist með B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræðum árið 2005 og hefur kennt í 

grunnskóla síðan en á þeim tíma hefur hún farið þrisvar sinnum í fæðingarorlof. Veturinn sem 

gagnasöfnunin fyrir þessa rannsókn stóð yfir stundaði hún nám við Endurmenntunardeild HÍ. 

Hún sótti námskeið í PALS lestraraðferðum árið 2010 og hefur notað PALS síðan þá eða í átta 

skólaár. Hún beitti ekki PALS aðferðunum veturinn sem gagnasöfnunin fyrir þessa rannsókn 

stóð yfir en notaði þær öll árin þar á undan í 3., 4. og 5. bekk. Í Svöluskóla er teymiskennsla og 

því hefur Selma beitt PALS aðferðum í slíku kennsluformi. 

Una í Ugluskóla 

Una útskrifaðist með B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræðum árið 2008 og byrjaði að kenna í 

framhaldi af því. Hún hefur kennt í þrjú ár við Ugluskóla. Hún sótti námskeið í PALS 

lestraraðferðum haustið 2016 og hefur beitt þeim í tvö skólaár í 2. bekk, líkt og hún gerði þegar 

gagnasöfnun þessarar rannsóknar stóð yfir. Í Ugluskóla er teymiskennsla og Una beitir PALS 

aðferðunum í slíkri kennslu ásamt samkennara sínum. 

3.3 Framkvæmd og gagnasöfnun 

Skilyrðin fyrir þátttöku í rannsókninni voru að hafa að minnsta kosti árs reynslu af notkun PALS 

aðferða og að viðkomandi hefði notað kennsluaðferðirnar á yfirstandandi skólaári, 2017–

2018, eða því síðasta, 2016–2017. Notað var markmiðsúrtak (e. purposive sampling) þar sem 

þátttakendur voru valdir vegna reynslu sinnar af notkun PALS aðferða í 2.-6. bekk við kennslu 

í grunnskóla (Braun og Clarke, 2013, bls. 56) en sú afmörkun hentaði best markmiði 

rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Þó ber að nefna að 

tveir þátttakendur rannsóknarinnar kenndu 1. bekk þegar gagnasöfnun stóð yfir en þeir voru 

að beita þessari útfærslu PALS aðferða þar og rannsakanda þótti áhugavert að heyra um 

reynslu þeirra af því. Engar fastar reglur eru um fjölda þátttakenda í eigindlegum rannsóknum 

þar sem markmiðið er að lýsa og túlka fremur en að alhæfa. Þá hafa þættir líkt og gæði 

gagnanna, umfang rannsóknarinnar, rannsóknarspurningin, innihald nothæfra upplýsinga frá 

þátttakendum, rannsóknaraðferð og rannsóknarsnið áhrif á fjölda þátttakenda í rannsókninni 

(Braun og Clarke, 2013,  bls. 55; Lichtman, 2013, bls. 193). 

Rannsakandi vann með öðrum meistaranema, sem var að vinna að lokaverkefni um reynslu 

grunnskólakennara af K-PALS, og í sameiningu sendu þeir skólastjórum á höfuðborgarsvæðinu 

tölvupósta. Í fyrsta tölvupóstinum (sjá viðauka A) voru skólastjórarnir beðnir um að upplýsa 

rannsakendur um mögulega þátttakendur. Í upphafi var einn grunnskóli úr hverju hverfi 

Reykjavíkur valinn en þar sem svör bárust seint eða ekki frá skólastjórum þrátt fyrir áminningar 

tóku rannsakendur ákvörðun um að senda á fleiri grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Eftir að 
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rannsakandi fékk upplýsingar um mögulega þátttakendur frá skólastjórum sendi hann þeim 

tölvupóst með beiðni um þátttöku í rannsókninni (sjá viðauka Á). Vegna erfiðleika við að fá 

þátttakendur hafði rannsakandi einnig samband við nokkra kennara sem hann þekkti; þeir 

samþykktu að taka þátt í rannsókninni og aðstoðarmaður tók þau viðtöl.  Þátttakendur fengu 

gjafakort fyrir þátttöku sína í rannsókninni.  

Tekin voru 30-90 mínútna löng hálfopin einstaklingsviðtöl við 14 grunnskólakennara þar 

sem stuðst var við fyrirfram undirbúinn viðtalsramma rannsakanda (sjá viðauka B). Áður en 

gagnasöfnun hófst var viðtalsramminn prófaður á samstarfsfélaga höfundar; vel þótti til takast 

en lítillegar lagfæringar voru gerðar eftir það. Í viðtölunum voru þátttakendur spurðir til dæmis 

um kosti og galla aðferðanna að þeirra mati, hvort þeir hefðu fengið handleiðslu eða eftirfylgni 

þegar þeir beittu aðferðunum í fyrsta sinn, hvernig þeir notuðu aðferðirnar í kennslu, hvert 

álit þeirra væri á handbókinni, hvað þeim þætti skemmtilegast við aðferðirnar og hvað 

erfiðast, hvaða áskorunum þeir hefðu mætt í kennslu PALS, hvort, og þá hvernig, áhrif PALS 

hefði á nemendur, hvernig þeim fyndist PALS í samanburði við aðrar lestrarkennsluaðferðir og 

fleira. Markmiðið var að þátttakendur segðu frá reynslu sinni af samvinnunámsaðferðum PALS 

í lestri með sínum eigin orðum og réðu því að miklu leyti hvert viðtalið stefndi.  Þátttakendur 

völdu stað við hæfi fyrir viðtalið þar sem var næði og þeim leið vel. Viðtölin fóru öll fram á 

vinnustöðum þátttakenda, yfirleitt í kennslustofum þeirra eða öðru minna rými innan 

kennslurýmisins. Rannsakandi óskaði eftir að fá að taka viðtölin upp og gáfu þátttakendur 

samþykki fyrir því. Sum viðtölin voru einungis tekin upp á snjallsíma en flest voru tekin upp 

bæði á snjallsíma og diktafón til þess að tryggja að allavega ein upptaka tækist þótt önnur 

misfærist. Rannsakandi reyndi að vera meðvitaður um bakgrunn sinn og gæta þess að eigin 

skoðanir hefðu ekki áhrif á hvernig spurningarnar væru settar fram eða á viðbrögð við svörum 

viðmælenda, gefa viðmælendum svigrúm til að fara út fyrir viðtalsrammann, beita hlustun af 

athygli án fordóma og öðlast traust viðmælanda svo hann gæti talað frjálslega til þess að 

tryggja sem mestan trúverðugleika niðurstaðnanna. Tekið skal fram að höfundur tók sjálfur 

níu viðtöl og var viðstaddur eitt viðtal sem óháður aðstoðarmaður tók en sá síðarnefndi tók 

að auki fjögur önnur viðtöl. Gagnagreining var þó alfarið í höndum höfundar. 

3.4 Gagnagreining 

Viðtölin voru skráð nákvæmlega með athugasemdum frá rannsakanda (og aðstoðarmanni). 

Síðan voru þau marglesin, kóðuð og greind í þemu jafnóðum. Þetta var gert með aðferðum 

þemagreiningar en sú aðferð er ein sú algengasta í gagnagreiningu eigindlegra rannsókna, þó 

að hún hafi aðeins nýlega verið viðurkennd sem aðferð (Braun og Clarke, 2013, bls. 175). Í 

þemagreiningu felst að bera kennsl á þemu og mynstur merkinga þvert yfir rannsóknargögnin 

í tengslum við rannsóknarspurningu (Braun og Clarke, 2013, bls. 175). Þetta var gert með 
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kóðun en hún er framkvæmd með það að markmiði að finna lykla sem fanga kjarna þess sem 

leitað er eftir með rannsókninni (Braun og Clarke, 2013, bls. 211). Lyklunum er síðan safnað 

saman í stærri mynstur eða þemu sem dýpka greininguna. Eitt þema getur innihaldið nokkra 

lykla eða eina ákveðna heildarhugmynd en hver lykill inniheldur aðeins eina hugmynd (Braun 

og Clarke, 2013, bls. 225). Við greiningu gagnanna, sem voru marglesin, komu í ljós nokkrir 

lyklar sem komu endurtekið fram ásamt ríkjandi mynstrum. Þegar lyklarnir voru skoðaðir og 

þeim safnað saman komu í ljós fimm lýsandi þemu: Handbók til leiðbeiningar frekar en orðrétt 

handrit, Stígandi í innlögn PALS-þátta á milli ára, Skýr verkefni og samvinnan heldur nánast 

öllum nemendum virkum, Mikilvægi jákvæðs viðhorfs kennarans og Kennurum gengur betur 

þegar þeir fá stuðning. Eftir að þemun höfðu verið fundin og niðurstöður dregnar af þeim voru 

niðurstöðurnar túlkaðar og settar í fræðilegt samhengi en túlkunin er mikilvægt skref í 

eigindlegum aðferðum. Hún er grundvöllur þess að niðurstöðurnar fái gildi og skipti máli 

(Braun og Clarke, 2013, bls. 268). Niðurstöðurnar eru settar fram í samfelldum texta og 

töfluformi. 

3.5 Siðferðisleg atriði 

Siðfræði ætti að vera samþætt öllum þáttum á öllum stigum rannsóknarinnar. Helstu 

siðferðislegu kröfur eigindlegra rannsókna eru að fá upplýst samþykki þátttakenda, gæta 

trúnaðar við þá og þagmælsku ásamt því að halda þeim upplýstum um rétt þeirra til að draga 

sig úr rannsókninni á hvaða stigi sem er. Í tölvupóstinum sem sendur var út voru þátttakendur 

upplýstir um siðferðisleg atriði, eins og að þeim væri frjálst að hafna eða draga sig úr 

rannsókninni hvenær sem er, að farið væri með öll gögn sem trúnaðarmál og þeim eytt að 

rannsókn lokinni, að nafnleyndar yrði gætt og að rannsóknin væri skráð hjá Persónuvernd 

(Braun og Clarke, 2013, bls. 61 og 63; Lichtman, 2013, bls. 52-55; Sigurður Kristinsson, 2013, 

bls. 83). Í þessu tilviki var fengið skriflegt leyfi frá skólastjórnendum skólanna og þátttakendum 

rannsóknar. Í þessari rannsókn hefur öllum nöfnum verið breytt og öllum gögnum með réttum 

nöfnum eða öðrum upplýsingum sem gætu skaðað þátttakendur var eytt eftir að rannsókninni 

lauk (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 83). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknar en þær eru settar fram í þeim þemum 

og undirþemum sem komu í ljós við flokkun og greiningu viðtalanna. Þemun eru eftirfarandi: 

1) handbók til leiðbeiningar frekar en orðrétt handrit, 2) stígandi í innlögn PALS þátta á milli 

ára, 3) skýr verkefni og samvinnan heldur nánast öllum virkum, 4) mikilvægi jákvæðs viðhorfs 

kennarans og 5) kennurum gengur betur þegar þeir fá stuðning. Undir öllum þemunum eru 

undirþemu sem tengjast yfirheitunum. 

4.1 Handbók til leiðbeiningar frekar en orðrétt handrit 

Handbókin um PALS aðferðirnar er mjög ítarleg og inniheldur uppsettar kennslustundir fyrir 

fyrstu fjórar vikurnar eða á meðan þjálfun stendur. Margir þátttakendanna, alls átta, töluðu 

um að handbókin væri „góð“ (sjá töflu 2, bls. 48). Kolfinna taldi það til dæmis kost að „þurfa 

ekki að skálda neitt“ og Salvör sagði það vera þægilegt að ganga inn í eitthvað sem hefði þegar 

verið sett upp. Engu að síður höfðu þátttakendur sínar skoðanir á bókinni. Karólína, Lena og 

Linda töluðu um að bókin væri of „amerísk“ og Lilja nefndi að hún væri „pínu ýkt“ (sjá töflu 2, 

bls. 48). Með þessum lýsingum voru þær að vísa í uppsetningu handbókarinnar og að í henni 

stæði nákvæmlega hvað kennarinn ætti að segja hverju sinni og hverju nemendur ættu að 

svara. Þrír þátttakendur, Lena, Linda og Rakel, töluðu um bókina sem eins konar handrit 

(samanber fyrir leikara) (sjá töflu 2, bls. 48). Lena og Rakel litu á það sem áskorun og Rakel 

taldi þennan kennsluhátt vera nýtt fyrirkomulag í kennslu hér á landi. Hún nefndi að 

Íslendingar ættu eftir að venjast honum, hún sagði: 

Sko, þetta er náttúrulega framandi að vera með handrit fyrir framan sig og eiga í 

rauninni að lesa handrit. Það er kannski eitthvað sko, sérstaklega fyrir Íslendinga. 

… Það er svolítil jafnvægislist að nota handrit eða lesa ekki beint upp úr því, þannig 

að í rauninni að vera búin að lesa fyrirfram. Kunna eða vita hver markmiðin eru 

fyrir hverja einustu kennslustund og geta svolítið lagt það fram í eigin orðum. 

Aðeins tveir þátttakandanna, Lovísa og Una, sögðust lesa upp úr handbókinni en einungis 

í innlögn aðferðanna (sjá töflu 2, bls. 48). Níu af 14 þátttakendum nefndu aðlögun á 

fyrirmælum handbókarinnar í beitingu á PALS aðferðunum í kennslu (sjá töflu 2, bls. 48). Af 

þeim sögðust Karólína, Kolfinna, Kristjana og Rakel reyna eftir megni að undirbúa sig vel með 

handbókinni og fara eftir henni eins vel og þær gætu án þess þó að lesa beint upp úr henni. 

Karólína sagði: 
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Maður gerir það alltaf að einhverju leyti, að aðlaga, þó maður sé að þykjast fara 

eftir uppskriftinni. Þó ég geti ekki lesið bara texta sem einhver annar hefur skrifað 

og segir mér að segja inni í kennslustofunni minni. Maður verður að vera maður 

sjálfur. 

Ebba, Elfa og Lilja töldu að ekki þyrfti að fara í alla innleiðinguna þegar nemendur væru að 

fara í PALS í til dæmis þriðja skipti. Lilja sagði að leiði hefði komið í nemendur þegar hún ætlaði 

að fara með þeim í innleiðingarferlið en þeir voru að fara í PALS í þriðja skipti. Elfa tók í sama 

streng en tók þó fram að ef hún væri með nýjan umsjónarhóp færi hún yfir allt 

innleiðingarferlið þar sem hún þekkti ekki hópinn. Hún talaði engu að síður um að alltaf þyrfti 

að rifja upp þótt nemendur hefðu farið í PALS áður. Hún sagði:  

... en maður samt þarf alltaf að fara í gegnum stigin skilurðu? … þegar maður er 

búinn að vera með þau þú veist, áður þá kannski notarðu meira þessar örsögur. … 

það eru svona örtímar bara svona að minna þau á ... 

Elfa og sex aðrir þátttakendur sögðust nota örsögurnar úr handbókinni eða hjálpar- eða 

leiðbeiningarspjöld til upprifjunar í kennslu (sjá töflu 2, bls. 48). Auk þess nefndu Ebba og Rakel 

að þær notuðu handbókina sjálfa í upprifjun. Ebba sagði enn fremur að hún færi í ferlið dag 

frá degi með 2. bekk en að nemendur í 6. bekk vissu um hvað þetta fjallaði og þyrftu því 

einungis upprifjun. Fleiri kennarar ræddu þessa upprifjun og Lena og Lilja komu til að mynda 

með hugmynd um að gera mætti styttri og hnitmiðaðri útgáfu af PALS handbókinni sem væri 

notuð til upprifjunar með nemendum sem hefðu þegar farið í gegnum ferlið. Lilja sagði: 

... það sem ég mundi samt vilja sjá það er önnur handbók fyrir upprifjun, þar sem 

að ég sé ekki þörfina á því að fara í fjögurra vikna kennsluferli á PALS með krökkum 

sem eru búnir að gera þetta jafnvel tvisvar, þrisvar áður … því að þau eru komin 

svo miklu lengra heldur en þú veist, handbókin segir. Á viku eitt eru þau alveg 

komin í viku þrjú, af því að þau kunna þetta og mér finnst vanta, annað 

kennsluhefti, sem er í rauninni svona upprifjun, en samt sem að hjálpar manni 

alveg bara að segja. ... já meira svona sem upprifjun. … fyrir þá sem að eru búnir 

að vera í PALS, kannski svona tveggja vikna upprifjunarferli. Svona farið aðeins 

hraðar í þetta, … þegar við tökum paralestur og endursögn strax bara á fyrsta degi 

liggur við. 

Ljóst er að þátttakendum fannst mikilvægt að undirbúa sig vel fyrir PALS-kennslustundir og 

nýta handbókina sem leiðbeiningarrit í kennslu fremur en eiginlegt handrit sem lesið væri 

beint upp úr.  
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4.1.1 Sjálfstraust og öryggi kennara eflist með reynslunni 

Helmingur þátttakenda talaði um að það hefði verið áskorun að byrja að beita PALS í kennslu 

(sjá töflu 2, bls. 48). Þeim fannst það yfirþyrmandi og upplifðu að þeir renndu blint í sjóinn. 

Samhljómur var þó hjá þeim um að annað skiptið sem PALS var notað hefði verið mun 

þægilegra og skemmtilegra því þeir vissu við hverju mætti búast og að þetta myndi koma á 

endanum. Karólína lýsti því þannig: 

... mér fannst ég einhvern veginn vera bara í kennsluleiðbeiningunum og þá bara 

var aldrei neitt að gerast. En þá var alveg náttúrulega fullt af þjálfun að gerast hjá 

krökkunum, sem ég sé svo greinilega núna þegar ég er að gera þetta í annað skipti. 

… þá veistu svona hvaða vænting, eða þú veist hverju þú átt von á hjá krökkunum 

og svo finnurðu æjj já þau eru komin með þessa færni! Þá geturðu farið á næsta 

stig. Þarna að beita PALS í fyrsta sinn var maður ekkert að gera sér grein fyrir því. 

Þá talaði Karólína einnig um að henni hefði fundist vanta á PALS námskeiðið að þar kæmi 

fram að aðferðirnar væru erfiðar í kennslu í fyrsta sinn fyrir þá sem hefðu aldrei komið inn í 

PALS tíma. Fimm þátttakendur, Elfa, Karólína, Kolfinna, Kristjana og Linda, töluðu um að 

kennarar á námskeiðinu um PALS hefðu „hamrað“ á því að fara ætti alveg eftir aðferðunum 

og ekki breyta þeim. Kolfinna lýsti orðum kennara námskeiðsins svona: 

... mér fannst merkilegt að þau sögðu sko á námskeiðinu, hérna, þetta virkar ekki 

nema þú farir eftir uppskriftinni, og hérna, kakan þín verður ekkert alveg eins og 

hjá ömmu ef að þú gerir svo ekki alveg eins og amma þín sagði þér að hún gerði 

kökuna og þú veist eitthvað svona en hérna, maður hélt svona fast í þetta. Farðu 

eftir uppskrift alveg frá stafi til stafs, gerðu eins og sagt er í bókinni. 

Þar sem þátttakendurnir fengu þessi skilaboð á námskeiðinu töluðu níu þeirra um að þeir 

hefðu farið alveg eftir handbókinni þegar þeir beittu PALS í fyrsta sinn. Ebba og Elfa sögðust 

hafa lesið upp úr bókinni þegar þær notuðu PALS fyrst. Linda sagðist hafa verið sveitt með 

bókina í fyrsta skipti og Lena talaði um að hafa farið eftir handbókinni eins og biblíu fyrsta árið. 

Þá sögðust Salvör og Selma hafa farið alveg eftir handbókinni fyrst en síðan hætt að nota hana. 

Saga sagðist hafa notað handbókina í fyrsta og annað skiptið sem hún beitti aðferðum PALS 

en síðan hefði hún farið að gera það á sinn hátt. Henni fannst bókin flókin fyrst og fann fyrir 

miklum létti þegar hún fór að geta beitt aðferðunum sjálf. Rakel var með svipaða skoðun en 

henni fannst hún of bundin handbókinni fyrst og taldi það ekki nógu gott því hún vildi ná að 

halda athygli nemendanna. Hún sagði: 
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Var frekar erfitt í fyrsta skiptið, þá var maður svolítið bundinn við handbókina sem 

var heldur ekki gott í kennslu, maður þarf að hérna, leggja bókina frá sér til að 

halda athygli og vera í sambandi við bekkinn. Þannig að, það er svona svolítil 

jafnvægislist, en auðvitað verður þetta svolítið auðveldara í annað eða þriðja 

skiptið sem maður gerir þetta. 

Rakel tók fram að á námskeiðinu hefði verið sagt að það ætti að leggja allt inn í einu og svo 

smám saman væri hver þáttur fyrir sig þjálfaður. Hún sagði að það hefði verið í umræðunni 

hvort væri betra að gera eins og handbókin tilgreindi eða eins og hún og Saga hefðu lagt upp 

með. Þær eiga það sameiginlegt að hafa breytt innlögn PALS aðferðanna að því leyti að þær 

leggja inn einn þátt í einu og þjálfa nemendur í honum þar til þeir hafa náð honum að mestu 

leyti og fara þá yfir í næsta þátt. Saga lýsti því þannig: „Reynslan kennir mér að mér finnst betra 

að skera þetta niður í búta og gera þau góð í þessu annars verður þetta bara of flókið og þá 

verður þetta ekkert gaman“. 

Þátttakendur virðast hafa fundið nokkuð jafnvægi á milli þess að fara eftir tilmælum 

handbókarinnar og eigin reynslu í kennslu þegar þeir beita PALS aðferðum. 

Tafla 2: Upplifun þátttakenda á handbók PALS 

Upplifun þátttakenda á handbók PALS 
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Aðlagar fyrirmæli 
handbókar 

X  X X X   X  X X X X  9 

Fannst handbókin góð X X X X X   X X   X   8 

Áskorun að byrja að 
beita PALS í kennslu 

X  X X X X  X  X     7  

Notaði hjálpargögn 
eða bókina í upprifjun 

X X X X    X  X   X  7 

Fannst handbókin 
„amerísk“ eða „pínu 
ýkt“ 

  X   X X X       4 

Líkti handbókinni við 
handrit 

     X  X  X     3 

Las beint upp úr 
handbók í fyrstu 

        X     X 2 
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Samantekt 

Í fyrsta skipti sem níu af þátttakendunum 14 lögðu inn PALS aðferðir í kennslu voru þeir frekar 

bundnir við handbókina en þeir lærðu með tímanum og reynslunni að finna jafnvægi á milli 

þess að undirbúa sig vel samkvæmt handbókinni en nota eigin orð í kennslunni sjálfri. Átta 

þátttakendur töldu handbókina skýra og góða og að það væri kostur að geta gengið beint inn 

í uppsett efni. Þrír þátttakendur töluðu um að ekki þyrfti að fara í allt innleiðingarferlið með 

nemendum sem hefðu farið í PALS tvisvar eða þrisvar áður heldur einungis upprifjun og tveir 

þátttakendur settu fram hugmynd að styttri og hnitmiðaðri útgáfu PALS handbókarinnar sem 

væri gerð til þess að leiðbeina kennurum í upprifjun með nemendum sem þekktu PALS. 

4.2 Stígandi í innlögn PALS þátta á milli ára 

Níu af þátttakendunum 14 höfðu beitt PALS í 2. bekk og átta þeirra töluðu um að þeir hefðu 

ekki farið yfir alla þætti aðferðanna með nemendum (sjá töflu 3, bls. 51). Ebba sagði að hún 

færi ekki í forspá þegar hún kenndi 2. og 3. bekk. Hún fór einungis í paralestur og endursögn 

með 2. bekk, bætti við að draga saman efnisgrein í 3. bekk en sá eftir að hafa ekki farið einnig 

í forspána þegar hún ætlaði að bæta henni við í 4. bekk. Hún hætti með forspána þegar hún 

fór að kenna í 6. bekk þar sem margir nemendanna höfðu horft á myndina Benjamín dúfu og 

vissu því hvað gerðist í sögunni. Lena fór sömu leið og Ebba með 2. og 3. bekk en bætti forspá 

við í lokin hjá 3. bekk og ætlaði í alla þættina með 4. bekk. Saga var á sama máli en hún lagði 

fyrst vel inn paralestur og endursögn og ætlaði svo að bæta við að draga saman efnisgrein 

þegar á liði vorið svo nemendur þjálfuðust í því áður en þeir færu í 3. bekk. Hún ætlaði þó ekki 

í forspána. Salvör hafði aldrei farið með sínum nemendum í aðra þætti en paralestur og 

endursögn. Elfa sagðist hafa reynt að fara í forspána þegar hún kenndi 2. bekk en það hefði 

ekki gengið. Hún hafði þó farið í alla þætti í kennslu annarra árganga. Linda og Lovísa fóru 

einungis í paralestur með 1. bekk og Una fór í paralestur og endursögn með 2. bekk en var ekki 

viss um að hún færi í alla þættina með 3. bekk. Lilja, Karólína, Kolfinna, Kristjana, Rakel og 

Selma höfðu alltaf farið í alla fjóra þættina en engin þeirra nema Rakel hafði beitt PALS í 2. 

bekk. Þess má þó geta að Rakel fannst ákveðin atriði í innlögninni, líkt og að greina mismunandi 

villur, of flókin og miklir smámunir fyrir til dæmis nemendur í 2. bekk. Þar af leiðandi fór hún 

létt yfir þau í innlögninni. 

Ljóst var á orðum þeirra kennara sem höfðu notað PALS aðferðir í 2. bekk að þeim fannst 

nemendurnir of ungir til að fara í alla þættina. Elfa sagði:  

... en eina sem að ég hef lent á vegg með það er 2. bekkur, forspáin. Það finnst mér 

rosa erfitt að ná til þeirra. … ég hef ekki viljað vera með PALS að hausti í 2. bekk. 

Mér finnst alveg vera þroskamunur á hausti og vori. ... ég hef tvisvar sinnum reynt 
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þetta með 2. bekk og í bæði skiptin var ég bara með þannig hópa að þau svona 

áttu rosa erfitt með þetta, mér fannst ég aðeins fara á vegg þar. Og við höfum 

alveg talað um það hérna inni þú veist, en svo strax í 3. bekk, sami hópur, ekkert 

mál! 

Auk Elfu tóku fimm aðrir þátttakendur það sérstaklega fram að of erfitt væri að fara í alla 

þætti aðferðanna með nemendum í 2. bekk. Af þeim lögðu Elfa, Lena, Linda og Salvör áherslu 

á að þeim þættu nemendur í 2. bekk of ungir og ekki nógu þroskaðir til að fara í alla þætti PALS 

strax. Lena og Linda komu með hugmyndir að stígandi ferli þar sem þessir nemendur tækju 

aðeins fyrstu tvo eða þrjá þætti PALS og svo yrði byggt ofan á þá þekkingu og færni á milli ára 

með auknum þroska nemenda. Lena sagði: 

... mér finnst ekki raunhæft að börn í 2. bekk fari í gegnum öll fjögur stigin, að þau 

séu í paralestri, að draga saman efnisgrein … og svo forspána. Þau í 2. bekk hafa 

ekki forsendu til að geta þetta allt saman, þannig að við tókum til þessari vinnu 

bara paralestur og endursögn. … og í fyrra þá bættum við við að draga saman 

efnisgreinar, sem reyndist mjög erfitt. … og svo forspá bara í lokin, svo nú í 4. 

bekk erum við farin að keyra allt í gegn, þannig að mín skoðun er sú að, ég veit 

alveg að það eru rannsóknir sem standa á bak við þetta, en mín skoðun er að þetta 

þarf að vera meira þú veist, stigvaxandi. Já mér finnst þetta eiga að vera svona 

stigskipt eftir árum líka. 

Linda sagði frá því að hjá nemendum hennar í 1. bekk félli forspáin um sjálfa sig vegna þess 

að bækurnar sem nemendur væru að lesa væru of auðveldar og mögulega væri ekki sterkur 

söguþráður í gegnum söguna. Þess má þó geta að þessi útfærsla aðferðanna er ætluð 2.-6. 

bekk. 
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Tafla 3: Þættir PALS sem þátttakendur notuðu með 2. bekk 

Þættir PALS sem þátttakendur notuðu með 2. bekk 
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Félagalestur X X    X  X X X X X  X 9 

Endursögn X X    X    X X X  X 7 

Að draga saman 
efnisgrein 

 X        X X    3 

Forspá          X     1 

*Hafa ekki beitt PALS í 2. bekk  **Kenna 1. bekk 

4.2.1 Stigakerfið of erfitt fyrir þjálfara 

Níu þátttakendur af 14 töluðu um að stigakerfið í PALS væri of erfitt fyrir nemendur. Sex þeirra 

voru þá að tala um nemendur í 2. bekk og fannst þeir of ungir (sjá töflu 4, bls. 53). Hinir þrír 

nefndu það í sambandi við 4. bekk (sjá töflu 4, bls. 53) og til að mynda fannst Karólínu 

nemendum í 5. bekk ganga mun betur að nota stigakerfið en nemendum í 4. bekk. 

Kennurunum fannst stigakerfið taka athygli frá þjálfaranum sem ætti að fylgjast með lestrinum 

og leiðrétta. Lena sagði: 

... mér fannst það trufla að þau voru alltaf að gefa sér stig, þú veist þau eru að lesa 

með lesaranum og þá ertu búinn að taka augun af textanum þegar þú ert að fara 

að gefa þér stig. … Þannig að mér fannst það trufla og mér fannst þetta orðið svona 

að það þyrfti ekki að gefa stig. En það sem mér finnst ég hafa lært af þessu, þau 

gefa sér stig en ég er með mjög ákveðnar reglur hvernig við gefum stig, það má 

gefa eitt stig, eitt skástrik því þau voru farin að lita allan reitinn og skilurðu? Þá 

misstu þau bara af hálfri blaðsíðu. 

Áhugavert er samt sem áður að bæði Lenu og Kristjönu þótti stigagjöfin einnig hafa jákvæð 

áhrif á áhuga nemenda og hvetja þá áfram. Ebba og Rakel deildu þessum skoðunum með Lenu 

og Kristjönu og Rakel fannst gott að geta nýtt stigin til þess að halda nemendum við efnið. 

Lovísa og Linda, kennarar í 1. bekk, og Saga og Salvör, kennarar í 2. bekk, notuðu ekki 

stigakerfið heldur söfnuðu nemendur þeirra stjörnum eða pökkum eftir tímann ef vel gekk. 
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Stjörnurnar fengu nemendur í 1. bekk að hengja hjá nöfnunum sínum upp á vegg og pökkunum 

söfnuðu nemendur í 2. bekk í eins konar skálar eða krúsir. 

Þá töluðu kennararnir um „svindl“ hjá nemendum við stigagjöfina sem eina birtingarmynd 

þess að hún reyndist þeim of erfið (sjá töflu 4, bls. 53). Helmingur þátttakenda sagði frá því 

hvernig nemendur gáfu sér ýmist of mörg eða of fá stig. Karólína sagði: „... það hefur verið svo 

ómarkvisst af því þau hafa ýmist gefið sér fáránlega mörg stig eða alltof fá stig, þau eru ekki 

að ráða við það verkefni sko.“  

4.2.2 Nemendur reyna að auðvelda sér stigagjöfina 

Helmingur þátttakenda talaði um að nemendur reyndu að auðvelda sér ferlið við að gefa stig 

með því að senda frá sér einhvers konar tákn um að þeir væru komnir að lok málsgreinar, eða 

punkti (sjá töflu 4, bls. 53). Með því að gefa slíkt merki aðstoðaði lesari þjálfara við að fylgjast 

með hvert hann væri kominn og að þjálfari þyrfti að skrá stig þegar hann sá eða heyrði merkið. 

Karólína og Kristjana sögðu nemendur telja stigin eftir tímann á meðan Saga sagði frá því 

hvernig hún kenndi nemendum að telja tíu punkta í einu og merkja svo við tíu stig og svo koll 

af kolli en hún sagði: „... líka að þjálfa þau að vera ekki upptekin af stigunum. Gera alltaf sko 

tíu í einu, ég hef alltaf: að telja upp á tíu og gerðu svo, tíu gerðu svo ...“. Lilja talaði um að 

nemendur hennar bönkuðu í borðið þegar þeir væru komnir að punkti og hjá Unu klöppuðu 

nemendur við hvern punkt og nemendur Lindu sýndu félaga sínum þumalfingur sem merki um 

punkt. Linda nefndi að sumir nemendur hefðu einnig lesið upphátt „punktur“ og Kolfinna sagði 

að hennar nemendur hefðu einnig gert það en hvorug þeirra var hrifin af þeirri aðferð. Linda 

sagði: 

... sumir lásu, ég var ekkert voðalega hrifin af því reyndar, lásu til dæmis þau 

lönduðu ýsu og lúðu punktur, þú veist venja sig á að lesa punktur, þú veist það er 

held ég ekkert rosalega gott. 

Nemendur fundu því upp ýmsar leiðir til þess að auðvelda sér eða félaga sínum stigagjöfina.  
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Tafla 4: Erfiðleikar nemenda við stigakerfið 

Erfiðleikar nemenda við stigakerfið 
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„Svindl“ hjá 
nemendum 

 X X X X   X    X  X 7 

Nemendur gáfu félaga 
sínum tákn við punkt 

 X X X X   X    X  X 7 

Stigakerfið of erfitt 
fyrir nemendur í 2. 
bekk 

 X    X  X   X X  X 6 

Stigakerfið of erfitt 
fyrir nemendur í 4. 
bekk 

  X  X  X        3 

 

Samantekt 

Af þeim níu þátttakendum sem höfðu beitt PALS aðferðum í 2. bekk töldu átta þá nemendur 

of unga til þess að fara í alla þætti aðferðanna. Tveir þátttakendur komu með þá hugmynd að 

hafa stíganda í ferlinu á þann hátt til dæmis að ekki væru allir þættirnir lagðir inn strax í 2. bekk 

heldur aðeins fyrstu tveir, í 3. bekk yrði svo þriðji þátturinn lagður inn og sá fjórði og síðasti í 

4. bekk. Þá fannst níu þátttakendum af 14 stigakerfið reynast nemendum of erfitt að því leyti 

að þjálfari næði ekki að lesa með lesara, leiðrétta hann og gefa stig og gæfi þar af leiðandi 

ýmist of mörg eða of fá stig. Engu að síður fannst fjórum þátttakendum stigakerfið einnig 

hvetjandi og vildu ekki sleppa því alveg. Helmingur þátttakendanna sagði frá tilraunum 

nemenda til þess að auðvelda sér ferlið við stigagjöfina með því að lesari gæfi þjálfara merki í 

hvert skipti sem hann kæmi að punkti.  

4.3 Skýr verkefni og samvinnan heldur nánast öllum nemendum virkum 

Níu þátttakendur af 14 töldu virkni nemenda í PALS kennslustundum einn helsta kost 

aðferðanna (sjá töflu 5, bls. 59). Þeir töluðu um að vegna þess að báðir nemendurnir í parinu 

væru með ákveðin hlutverk allan tímann og ynnu saman fengju þeir ekki tækifæri til þess að 

gera neitt annað á meðan. Lilja lýsti því þannig: „Mér finnst bara skemmtilegast að geta horft 

yfir hópinn og það eru bara allir virkir. … það eru allir virkir og ef það er einhver ekki virkur, þá 

stundum er bara verið að kvarta undan honum.“ Hún, ásamt Karólínu, Kolfinnu, Lenu og Rakel, 
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talaði um að í þennan stutta tíma sem PALS-kennslustundin stæði yfir væru allir einbeittir við 

vinnu því nemendur kæmust ekki upp með neitt annað. Kolfinna sagði: 

En svo er annað, krakkarnir verða mjög virkir, það er enginn að gera neitt annað á 

meðan, það er ekki hægt. Þú getur ekki verið að fikta í einhverju eða … Þú verður 

að einblína hér og þetta eru stuttar lotur í lestrinum en þau ráða öll við það ... 

Vegna þess hversu mikil virkni er í tímum nýtist tíminn vel en Lena segir: „... við erum að 

nýta tímann sérlega vel til kennslu og ég er svo mikið í því að nýta tímann vel, nýta tímann 

okkar.“ Þótt kennslustundin sé einungis um 30-40 mínútur nýtast þessar mínútur á skilvirkan 

og markvissan hátt. 

4.3.1 PALS er eins og tannhjól sem rennur 

Ánægja þátttakenda með virkni nemenda í PALS kennslustundum helst í hendur við skýrt 

skipulag aðferðanna þar sem nemendur vita til hvers er ætlast af þeim. Tíu af þátttakendunum 

14 nefndu skipulag PALS, góðan ramma aðferðanna og hversu markvissir tímarnir væru (sjá 

töflu 5, bls. 59). Rakel sagði kerfið vera einhvern veginn þannig að allir væru virkir og vissu til 

hvers væri ætlast af þeim. Hún sagði: 

En svona almennt þá held ég að þessir tímar gangi oft betur heldur en sko, sko 

margar svona hefðbundnar kennslustundir af því að já, kerfið er bara byggt upp 

þannig. Vita allir til hvers er ætlast, hvað mun gera, hver mun gera. Þannig að þegar 

þetta byrjar að rúlla þá gengur, þá gengur bara mjög vel. 

Þátttakendurnir töluðu um skýra rammann sem einkennir PALS aðferðirnar og nefndu að í 

honum vissu nemendur alltaf til hvers væri ætlast af þeim og að þeir þekktu ávallt sitt hlutverk 

í þessum kennslustundum. Ebba lýsti þessu eins og tannhjóli sem rennur en hún sagði:  

... og þau fylgja alveg reglunum að sko lesari 1 gerir þetta og lesari 2 gerir þetta … 

lesari 2 sækir blýantinn, lesari 1 gengur frá og þú veist, og svo erum við bara með 

ákveðinn stað fyrir þetta og þetta er bara svona eins og tannhjól sem að rennur og 

þeir sem að ekki hafa upplifað PALS, þeir bara hrista hausinn svona váá er þetta 

barnið mitt? leikur foreldri, það er svolítið svoleiðis sko. 

Þá nefndu hún, Kolfinna, Lena og Selma að þessi skýri rammi hentaði vel fyrir nemendur 

með sérþarfir af ýmsum toga, líkt og ADHD, námserfiðleika eða lesblindu. Kolfinna sagði: 

... þetta er svolítið mikið í föstum skorðum og hérna og oft er það bara það sem 

þessir nemendur þurfa og það eru hérna fastir rammar. Og þetta er, þetta er 
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óbreytanlegt, þetta er svona, og ég held að það henti þeim ágætlega sko. Þú veist, 

hvernig sem það gengur svo akkúrat með lesturinn eða að vinna verkefnin eða allt 

það, þá er allt fyrirsjáanlegt og það á yfirleitt vel við þau sko, en hérna, ég held að 

þau fíli það alveg þess vegna. Þykir PALS ekki endilega slæmt. 

Kennsluskipulag PALS aðferða býður upp á skýr hlutverk nemenda og eftir að þjálfun lýkur 

vita þeir hvert hlutverk þeirra er hverju sinni og til hvers er ætlast af þeim. 

4.3.2 Þjálfun í lestri og lesskilningi 

Skýr verkefni og mikil virkni leiðir til þess að nemendur frá mikla þjálfun í lestri í PALS-tímum. 

Allir 14 þátttakendurnir töluðu um þá miklu lestrarþjálfun sem nemendur fengju í PALS; þeir 

nefndu til dæmis að aðferðirnar væru nokkurs konar „lestrarbúst“ fyrir nemendur, þeir fengju 

mikla þjálfun og tekið væri á lesskilningnum (sjá töflu 5, bls. 59). Af þátttakendunum 14 töluðu 

sjö þeirra, Kolfinna, Kristjana, Lena, Lilja, Saga, Selma og Una, um gagnsemi aðferðanna fyrir 

lesskilning. Aðspurð um helstu kosti PALS svaraði Selma þessu: 

Góð þjálfun sem að láta þau þú veist, draga saman, færð þau til þess að draga 

saman svolítið, sem að eflir náttúrulega lesskilninginn, þetta er svona eiginlega 

svona alhliða lestrarfærni aðferð, mér finnst það bara mjög gott og við höfum alveg 

séð framfarir hérna. 

Kolfinna talaði um að það færi ekki endilega saman að vera góður í lestri og vera með góðan 

lesskilning og að allir nemendur græddu á PALS, bæði sterkari og slakari nemendurnir í hverju 

pari. Sömu sögu höfðu þær Lena og Lilja að segja og Lilja lýsti tilgangi PALS aðferðanna á þann 

hátt að þær efldu báða nemendur parsins í lestri og lesskilningi. Hún sagði: 

Lestrarþjálfun, þetta er í rauninni lestur og lesskilningsþjálfun, sem að PALS er, þar 

sem að tveir og tveir vinna saman þar sem að sterkari aðilinn er í rauninni svona 

að þjálfa veikari aðilann, eða þann sem er styttra kominn, í lesfimi. … báðir eru að 

eflast engu að síður, í lestri og lesskilningi, náttúrulega bara lesturinn með öllu, allri 

þjálfuninni, og svo lesskilningurinn bæði þú veist, í endursögninni, þú verður að 

vita hvað þú ert að lesa svo þú getur endursagt, þú þarft að vita hvernig þú tekur 

saman í tíu orðum, þú þarft að vita hvernig var, þannig að þetta eflir lesskilninginn 

líka. 

Níu af þátttakendunum töluðu um lestrarþjálfun nemenda og að PALS væri eins konar 

„búst“ eða átak í slíkri þjálfun. Una sagði til dæmis: „Mér finnst bara mjög gott að taka svona 

átak í lestri og þú veist, það er bara undirstaðan á öllu að lesa vel.“ Þá hafði Rakel ákveðnar 

skoðanir á ábyrgð kennara annars vegar og foreldra hins vegar hvað varðar lestrarkennslu 
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nemenda. Hún sagði PALS vera góða þjálfun fyrir nemendur en í dag væru það í raun 

foreldrarnir sem sæju um stóran hluta lestrarkennslunnar: 

... þetta er stundum lagt fram þannig að kennararnir sjá um kennsluna og 

foreldrarnir þjálfunina en auðvitað er þetta ekki svoleiðis klippt og skorið. Ég held 

að þjálfunin sé í rauninni mesta lestrarkennslan og skiptir máli að hún sé gerð rétt. 

Börnin séu leiðrétt þegar þau eru að byrja að læra að lesa og svoleiðis. 

Þó að kennslustundir PALS séu fremur stuttar, eða í kringum 30-40 mínútur, veita skýr 

verkefni og virkni allan tímann nemendunum mikla þjálfun í lesfimi og lesskilningi. 

4.3.3 PALS ýtir undir samvinnu og félagsleg tengsl 

Í PALS tímum vinna nemendur í pörum að sameiginlegu markmiði. Átta þátttakendur nefndu 

að PALS hefði jákvæð áhrif á félagsleg tengsl nemenda þar sem aðferðirnar ýttu undir aukna 

samvinnu nemenda og að þeir kynntust á annan hátt en almennt gerðist, sérstaklega ef þeir 

væru í pari með einhverjum sem þeir væru vanalega ekki með (sjá töflu 5, bls. 59). Linda, Selma 

og Una töluðu um að PALS gæti ýtt undir að nemendur kynntust á annan hátt, jafnvel 

nemendur sem mögulega hefðu annars ekki átt í neinum félagslegum samskiptum. Linda 

sagði: 

Já, ég held að þetta bara geti aukið, hérna, svona félagsleg tengsl. … Við 

náttúrulega röðum þeim upp í röð eftir lestrarfærninni, eftir prófið þarna sem við 

tökum, og svo, segjum að það séu kannski átta sem að eru með kannski sautján 

orð á mínútu og þá bara veljum við, já þessir, já þessir hérna passa saman, já og 

prófum að láta þessa, og það er þá kannski stelpa og strákur sem að þekkjast lítið 

… Þannig að ég hugsa að þetta gæti alveg ýtt undir svona félagslegar tengingar sko. 

… Það er kannski stór plús við þetta líka að þau kynnast þá kannski aðeins eða sjá 

að þessi er einhver sem að þú hélst að væri bara svona og svona, hann er bara fínn 

eða skilurðu? Kannski einhver strákur sem þú hefur ekki talað við áður eða 

eitthvað, sem þú ert farin að lesa með í PALS er svo bara ágætur. 

Kristjana, Lovísa og Salvör töluðu um umburðarlyndi sem nemendur þyrftu að sýna hvert 

öðru í PALS; að nemendur þyrftu að átta sig á að ekki væru allir á sama stað í lestrinum og bera 

ætti virðingu fyrir hverjum og einum. Lovísa sagði: 

Þau þurfa að sýna virðingu og þolinmæði líka. Maður sér alveg að þau sem eru 

fljótari og eru að hlusta á þau sem eru hæg, þau eru stundum óþolinmóð. Þannig 

að það reynir á þau alveg, að þurfa að sitja og hlusta og leiðrétta. … Stundum hefur 
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maður séð meira umburðarlyndi hjá þeim sem maður átti kannski ekki alveg von á 

gagnvart PALS félaga. 

Pörin, eða félagakennslan, eru mikilvægur hluti PALS aðferðanna og nemendur raðast í þau 

eftir lestrarkunnáttu. Vegna þessa læra nemendur að vinna að ákveðnu markmiði með ólíkum 

einstaklingum og bera virðingu fyrir fjölbreytileika bekkjarins. 

4.3.4 Heppileg pörun 

Allir kennararnir töldu mikilvægt að skipta í pör samkvæmt tilmælum handbókarinnar, það er 

eftir lesfimiviðmiðum, og fara síðan yfir pörin til að sjá hvort einstaklingarnir sem lentu saman 

gætu unnið saman (sjá töflu 5, bls. 59). Þeim fannst sveigjanleiki aðferðanna hvað varðar 

færslu innan paranna mikilvægur þar sem um væri að ræða lifandi manneskjur og ávallt þyrfti 

að taka tillit til hvers einstaklings. Lýsing Elfu á þessu hljómaði svo: 

... þetta skiptir ótrúlega máli hvernig maður parar, maður fer samt alveg eftir 

reglunum eða ég er alveg búin að sjá það ef maður gerir það ekki þá fer þetta allt 

í vitleysu, en mátt samt ekki vera svo fastur á því að ef að samskiptavandinn innan 

parsins er of mikill þá ertu bara að skjóta þig í fótinn að halda því út sko, að láta 

þau vera alltaf saman sko. 

Enn fremur nefndi Linda að nemendur sem væru paraðir saman yrðu að passa saman 

almennt og Karólína sagði að kennarar þyrftu að passa upp á að setja ekki nemendur saman í 

par sem ógnuðu hvor öðrum. Í því samhengi tók hún fram að: „Ef maður uppgötvar að maður 

hefur gert mistök þá verður bara að redda því“. Lena tók fram að hún færði til í pörunum en 

þó innan skynsamlegra marka eða um eitt bil en ekki meira, sem sagt upp eða niður um eitt 

sæti á listanum sem hún notaði til að skipta í pör. Lilja tók í sama streng og aðrir þátttakendur 

og sagðist skipta einstaklingum á milli para ef þeir hentuðu ekki hvor öðrum en sagði það 

jafnframt vera ástæðuna fyrir því að vel gengi. 

Rakel og Saga höfðu annan hátt á hjá sér þar sem þær nýttu sér sveigjanleika PALS 

aðferðanna og pöruðu saman tvo slakari nemendur svo bilið væri ekki jafn breitt á milli þeirra 

og þeir fyndu ekki fyrir of miklum vanmætti gagnvart félaganum. Saga sagði: 

Við röðuðum eftir sko lestrarprófinu og þannig að, sá sterkasti hann er efst og sá 

sem er þarna lakasti, ef maður má orða það þannig, er neðst, svo tökum við 

miðjuna, miðjubarnið fer upp með þessum sterkasta þannig að það er aldrei 

himinn og haf á milli. … Jú það getur orðið himinn og haf á milli, en þá bara breytum 

við þessu. … ef það passa ekki saman einstaklingar, og eins ef það eru kannski 

einhverjir rosalega slakir, þá höfum við þá bara saman. … ég hef gert það, og í fyrra 
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var ég til dæmis, tvær sem voru bara, gátu ekki verið í PALS, áttu við það mikla 

lestrarerfiðleika. Þannig þær voru bara saman. ... svo þau finni ekki vanmátt sinn 

að vera með einhverjum sem les mun meira, þannig það er betra að þau finnist 

þau vera svona. 

Í öðrum 4. bekknum sem Rakel kenndi paraði hún sex slökustu nemendurna saman í þrjú 

pör. Restinni af bekknum skipti hún í pör eftir lesfimiviðmiðum. Henni fannst pörunin koma 

betur út á þennan hátt vegna þess að bilið var þá ekki of breitt á milli nemenda. 

4.3.5 Spennandi lesefni sem hæfir getu 

Ebba, Elfa og Linda lýstu því allar að bækurnar sem nemendur læsu í PALS skiptu höfuðmáli. 

Bæði Ebba og Elfa upplifðu á því skólaári sem gagnasöfnunin stóð yfir að spennandi og 

skemmtilegt lesefni reyndist meiri hvatning fyrir nemendur en stigakerfið. Ebba, sem kenndi 

6. bekk, ákvað að stökkva í djúpu laugina að eigin sögn og nota Benjamín dúfu í PALS en sú bók 

er hluti af námsefni í íslensku í 6. bekk. Hún sagði að það hefði gengið glimrandi vel og komið 

henni verulega á óvart. Með því að fara þessa leið höfðu allir nemendur lesið bókina þegar þau 

fóru að kryfja hana til mergjar. Elfa sagði aftur á móti frá því að Menntamálastofnun hefði 

verið að gefa út fullt af nýjum spennandi bókum sem nemendur hefðu ekki lesið áður og orðið 

mjög spenntir fyrir. Hún sagði: 

... en svo núna eins og í vetur þá bara, ég er með 5. bekk núna og það gekk rosalega 

vel, það eru komnar dálítið mikið af bókum frá Námsgagnastofnun, sem við settum 

bara í þetta og það bara svínvirkaði sko og þá var alveg bara ertu búinn með þessa 

bók? ertu búinn með þessa bók? leikur nemendur og það bara skiptir ótrúlegu 

máli, þá eru þau miklu viljugri til þess að, þessir krakkar sem eru kannski svona 

slakir sko. … hérna ég fann alveg mun einhvern veginn í vetur þegar maður hafði 

svo mikið, maður þarf að hafa svo mikið lesefni til þess að þetta verði eitthvað 

áhugavert líka ... 

Linda sagði að bækurnar skiptu miklu máli, að þær væru við hæfi og að nógu mikið af lesefni 

væri til staðar. Rakel tók einnig fram mikilvægi þess að bækurnar væru við hæfi nemenda og 

sagði það vera kost PALS að það væri aðlagað að öllum. Hún sagði: „... það er í rauninni gott 

fyrir PALSið að það er sett upp þannig að það er aðlagað að þörfum allra nemenda. Af því að 

þú velur bara lesefni við hæfi.“ Lovísa sagði frá því að nemendur hennar í 1. bekk fengju frekar 

auðveldar bækur inn á milli sem þeir væru fljótir að klára og þeim liði vel með það. Hún sagði 

það hafa reynst vel og að þeir hafi fundið að þeir „gátu“. Hún sagði: 
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Það er svolítið sport að fá að klára, og vera góður og klára bók, þannig að þau fá 

svona minni bækur inn á milli. Það hefur reynst vel hér. Þannig að þau eru ekki 

alltaf með stórar bækur sem að, eða stærri bækurnar sem að þau ná ekki að klára. 

Þannig að þau finna svolítið að þau geta líka. 

Ljóst er að bæði magn og innihald lesefnisins sem kennarar ákveða að nota þegar þeir beita 

PALS aðferðum er mikilvægur hlekkur í að viðhalda áhuga og virkni nemenda. 

Tafla 5: Kostir PALS að mati þátttakenda 

Kostir PALS að mati þátttakenda 
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Gott skipulag á pörun 
nemenda 

X X X X X X X X X X X X X X 14 

Þjálfun í lestri og 
lesskilningi 

X X X X X X X X X X X X X X 14 

Skýrt skipulag X  X X X X    X X X X X 10 

Virkni nemenda   X X X X X X X X  X   9 

PALS ýtir undir 
samvinnu og félagsleg 
tengsl nemenda 

 X X  X X  X X   X  X 8 

 

Samantekt 

Skýr hlutverk nemenda, þátttaka þeirra og samvinna í PALS tímum leiðir af sér virka nemendur 

en níu af 14 þátttakendum töldu þessa virkni vera helsta kost aðferðanna. Tíu af 14 töluðu um 

hversu markvissar aðferðirnar væru, að rammi þeirra væri skýr og skipulagið gott. Nemendur 

sinna hlutverkum sínum og þjálfa þar af leiðandi lestrarfærni, ekki síst lesfimi og lesskilning, 

en allir þátttakendurnir töluðu um lestrarþjálfunina sem nemendur fá í PALS. Þar sem 

nemendurnir vinna í pörum og kynnast mögulega nemendum sem þeir þekktu ekki áður fannst 

helmingi þátttakendanna PALS aðferðir ýta undir félagsleg tengsl nemenda. Þá fannst öllum 

þátttakendunum mikilvægt að skipta nemendum í pör líkt og handbókin leggur upp með; að 

þeir raðist eftir útkomu lesfimiviðmiða og síðan sé athugað hvort samskiptaárekstrar séu 

líklegir og þá sé fært á milli ef þörf krefur. Þá nefndu þrír kennarar spennandi bækur sem 

mikilvægan hvata fyrir nemendur. 
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4.4 Mikilvægi jákvæðs viðhorfs kennarans 

Tilhögun kennarans, það er hvernig hann bregst við aðstæðum og fylgir eftir PALS reglunum, 

er jákvæður, þjálfar, hrósar, les í aðstæður hverju sinni og þess háttar, skiptir miklu máli að 

sögn tíu þátttakenda (sjá töflu 6, bls. 64). Til dæmis sögðu Ebba og Elfa frá því að þær stykkju 

inn í hlutverk PALS félaga ef hann væri veikur. Karólína og Kolfinna nefndu að hugarfar 

kennarans sjálfs skipti máli og hvort hann væri jákvæður gagnvart aðferðunum. Karólína sagði 

að ekki væri hægt að skylda kennara til að kenna PALS heldur yrðu þeir sjálfir að hafa trú á 

aðferðunum: 

Það þýðir ekkert að setja svona PALS sem skyldu á, maður verður sjálfur að hafa 

trú á þeirri aðferð sem maður er að nota og meðan maður hefur það þá virkar hún 

vel. Ég held að það myndi ekkert virka að þvinga þetta upp á kennara að nota þetta, 

sem hefur ekki trú á því. … af því ég hef líka heyrt svona að þetta sé svo mikil 

tímasóun ... 

Kolfinna, Kristjana, Lilja og Rakel sögðust útskýra aðferðirnar fyrir nemendum og töldu að 

slíkar útskýringar gerðu þá betri í lestri. Kolfinna, Kristjana og Lilja sýndu nemendunum 

handbókina og sögðu þeim að þær væru með uppskrift sem þær yrðu að fara eftir svo hún 

gagnaðist þeim sem best. Lilja lýsti því þannig: 

… ef ég er að fara gefa ykkur bbq-borgara og set enga bbq-sósu er það þá eftir 

uppskriftinni? Kemur þá það sem á að koma út úr þessu? Nei, þau voru nú sammála 

því og ég sagði ef við gerum ekki þetta bara eins og PALS uppskriftin segir þá er ég 

pínulítið að svíkja ykkur, þá er ég ekki að gera eins vel og ég get gert fyrir ykkur 

þannig að við verðum bara að fylgja þessu, sko hér er uppskriftin ok? Og þau kaupa 

það pínulítið, eða þau kaupa það yfirleitt, eða þú veist, þau skilja yfirleitt ef maður 

getur útskýrt fyrir þeim, en ekki bara þú veist, þetta er svona bara, … um leið og 

þau fá pínu tengingu. 

Ebba og Lena töluðu um að þær væru strangar þegar kæmi að PALS; að farið væri eftir 

reglum, haft hljóð, að bókin lægi á milli nemendanna og fleira. Enn fremur sagði Lena hlutverk 

og viðhorf kennarans í aðferðunum mikilvægt og að ekki væri hægt að setja nemendur bara í 

PALS og hvíla sig svo. Hún sagði: 

Ég er ofsalega bara ströng á því að bókin þarf að vera á milli þeirra og ég verð að 

geta séð að þjálfari er að þjálfa og lesari er að lesa og ég er ofboðslega mikið fyrir 

það að leyfa þeim að finna sér staði, þau eru ekki allan daginn við borð og stóla þú 

veist, þau mega velja sér og oft bara liggja bara hvar sem er. En í PALS vil ég að þau 
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sitji þannig að ég geti fylgst með þeim og hjálpað þeim. ... Ég þarf að vera 

súperjákvæð, og þú veist pínu ströng, en þú veist, mikið hrós, sko tonn af hrósi. Að 

hlusta á lestur nemenda og þú veist, þú situr ekkert við kennaraborðið og lætur 

þau í PALS sko. Það er dauðadæmt, þú verður að vera rosalega virkur og gera þau, 

láta þau finnast þetta skemmtilegt. 

Það er mikilvægt að kennarinn sé færanlegur, jákvæður, fylgi eftir reglunum og skýra 

rammanum sem einkennir PALS. Saga og Salvör lýstu því að þegar PALS tími væri að byrja 

segðu þær: „Nú hefst PALS“ og þá talaði enginn um neitt annað. Saga sagði það vera mikilvægt 

að þjálfa nemendur í þessu. Lovísa sagði að þegar kæmi að PALS-tíma segði hún við nemendur: 

„Jæja gangið nú, farið af stað í ykkar PALS hópa“. Við þessi fyrirmæli vissu nemendur hvað væri 

að fara að gerast og hvert þeirra hlutverk væri. 

Ljóst er að skýr fyrirmæli, útskýring á markmiðum aðferðanna, góð þjálfun og hugarfar og 

framkoma kennarans skiptir öllu máli svo aðferðirnar gangi sem best upp. 

4.4.1 Hrós til hvatningar og að virkja áhuga 

Þátttakendur nefndu meiri athygli og aukinn áhuga sem ávinning þess að hrósa nemendum 

eða veita þeim aukastig. 10 kennarar sögðust hrósa nemendum eða gefa þeim aukastig fyrir 

að til dæmis fara rétt eftir PALS reglunum, vera góðir félagar í pari, sitja rétt saman og fleira 

(sjá töflu 6, bls. 64). Þá labba kennararnir á milli paranna og gefa hrós og eða aukastig. Lilja 

sagðist nota aukastigin óspart til þess að hrósa nemendum fyrir vel unnin störf; hún talaði 

meira að segja um aukastigin sem eins konar áþreifanlegt hrós þar sem hún notaði glersteina. 

Hún lýsti því svona: 

Ég er með svona perlur, eða svona glersteina og glersteinar eru aukastig, þannig 

að ég labba á milli líka bara flott að nota bókamerkið, það er þegar maður er að 

nota bókamerkið þá hjálpar það þessum líka sem eru að fylgjast með þjálfara eða 

puttann undir, svo að maður tapi ekki alveg hvar hinn er að lesa. … ég segi stundum 

nú ætla ég sérstaklega að fylgjast með lesurunum, sjá hvað þeir eru að gera, núna 

ætla ég að fylgjast sérstaklega með þjálfurunum, sjá hvað þeir eru að gera, svona 

aðeins að reyna að halda þeim á tánum. … Og núna um daginn ef einhver er alveg 

tilbúinn að þá bara fimm aukastig á ykkur, þið eruð rosalega tilbúin, sjáiði hvað 

þau eru flott! Og þá eru einhverjir sem eru eiginlega tilbúnir sem að þá alveg svona 

hlær við erum líka tilbúin fáum við líka aukastig? … Þá þrifust þeir svolítið á 

þessum aukastigum, það var svo auðvelt, þeir sáu það svo, ég labbaði ekki bara 

framhjá og hrósaði þeim heldur þeir voru komnir með eitthvað svona þú veist, hrós 

í hendurnar, eitthvað áþreifanlegt. 
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Elfa og Rakel tóku fram að þær notuðu aukastigin mikið í þjálfun aðferðanna til þess að 

hvetja nemendur til þess að sýna einbeitingu, fara rétt eftir reglunum og vinna vel saman. Hrós 

og aukastig eru veigamikill þáttur í hlutverki kennarans og vinna gegn leiða og áhugaleysi 

nemenda. 

4.4.2 Afmarkaðar lotur og viðhorf kennara geta spornað við leiða 

Ætlast er til að PALS sé notað í ákveðinn tíma eða lotu yfir veturinn. Sex þátttakendur töluðu 

um leiða nemenda í PALS-tímum og þá sérstaklega þegar liði á tímabilið (sjá töflu 6, bls. 64). 

Samstarfskonurnar Kolfinna og Kristjana töluðu báðar um að nemendur hefðu orðið fegnir 

þegar PALS tímunum fækkaði úr þremur á viku í einn hjá þeim eftir áramót en þá höfðu þeir 

verið í PALS í 12 vikur. Karólína, Lovísa og Una sögðu nemendur geta orðið þreytta ef PALS 

væri kennt of lengi og gott væri að hvíla það áður en slíkt gerðist. Lovísa sagði: 

Það er gott að þetta er bara svona tímabundið, að sem sagt það er svona miðað 

við nokkrar vikur og svo bara hættið, og það finnst mér mjög gott af því að þetta 

er eitthvað sem að virkar vel held ég, og þau eru áhugasöm fyrst en svo verða þau 

þreytt. 

Þá sagði Selma að henni fyndist nemendur frekar verða leiðir á aðferðunum þegar hún 

beitti þeim einungis einu sinni í viku yfir allt skólaárið. Rakel tók í sama streng og sagði að henni 

fyndist ókostur að vera einungis með einn PALS tíma í viku þar sem hún þyrfti þá frekar að rifja 

upp. Hún greindi þá dálítinn leiða og þreytu í nemendum og vildi frekar hafa þrjá tíma í viku í 

ákveðinn tíma: 

Það vinnur ekki með manni að hafa þetta bara einu sinni í viku. Ég held það sé 

miklu æskilegra að vinna með þetta þrisvar í viku og þá bara í lotum. Maður finnur 

fyrir því líka, var alveg svolítið smá bara pínu leiði og þreyta einhvern veginn. ... 

Þetta er svona pínu lestrarátak. Þannig að taka það svolítið massíft í svolítinn tíma 

og gefa þessu svo bara smá hvíld. 

Sögu fannst þó nemendur verða síður leiðir þegar PALS tímar væru tvisvar sinnum í viku í 

aðeins lengri tíma en þegar þeir væru kenndir þrisvar sinnum. Það er því mikilvægt að kennarar 

lesi í aðstæður og þekki nemendur sína og hvað hentar þeim vel. 

Sex þátttakendur töluðu um að þeim fyndist erfitt að virkja alla nemendur í PALS tímum; 

það væri áskorun að halda þeim virkum út tímann og láta þeim finnast æfingarnar 

skemmtilegar eða áhugaverðar (sjá töflu 6, bls. 64). Salvöru fannst erfitt að halda öllum 

nemendum virkum og við efnið og Lovísa sagði það vera áskorun að kynna efnið á þann hátt 

að nemendum fyndist það áhugavert. Lena sagði enn fremur: 
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... það var alveg kúnst að láta þeim finnast þetta skemmtilegt, … þú verður að vera 

jákvæður og ef þú ert það ekki þá verðurðu að gera þér það upp, af því að þú 

verður að gefa þau skilaboð að þetta er skemmtilegt, þetta er frábært, svo þau eru 

rosalega dugleg og allt þetta, annars geturðu gleymt þessu, annars missirðu bara 

krakkana. 

Kristjana og Ebba sögðu frá því hvernig þær brugðust við þegar þær greindu þreytu á 

aðferðunum hjá nemendum. Kristjana stytti til að mynda stundum tímann í PALS ef hún fann 

að nemendur voru búnir á því. Ebba taldi nemendur vera orðna þreytta þegar kæmi að 

forspánni í PALS og búna að missa athyglina. Hún tók því stundum á það ráð að hafa forspána 

daginn eftir og fannst það ganga mikið betur og athygli nemenda meiri. 

Þá töluðu Kolfinna, Saga og Selma um leiða kennara á PALS þar sem lítil tilbreyting er í 

þessum tímum (sjá töflu 6, bls. 64). Saga sagði: „Já ég meina við getum fengið leið á hlutum 

líka og þegar maður er búinn að kenna þetta í mörg ár, bara allt sem að maður er að endurtaka 

verður náttúrulega svolítið leiðigjarnt sko.“ Linda sagði að ef kennari fengi leiða ætti hann að 

stoppa því leiðinn gæti smitast yfir til nemenda. Bæði viðbrögð og viðhorf kennara skipta því 

miklu máli til þess að hvetja og virkja áhuga nemenda. 

4.4.3 Skoðun kennarans á því hvernig tímanum er varið 

Nokkrir þátttakendur, Elfa, Kolfinna, Linda, Selma og Una, upplifðu stundum að þeir væru að 

„svindla“ á öðrum greinum íslenskunnar á meðan PALS stæði yfir (sjá töflu 6, bls. 64). Selma 

sagði: „... þegar PALSið er þá þarf íslenskan undan að láta.“ Elfa nefndi það sama en báðar 

sögðu þær að samt sem áður fengju nemendur heilmikið út úr PALS. Að auki sagði Elfa: „... 

maður nær þessu alveg sko, þetta er bara skipulag“. Lena hafði svipaða skoðun og sagði PALS 

koma bara í staðinn fyrir annað: 

... þetta er ekkert sem að bætist við, þetta kemur bara í staðinn fyrir annað, svona 

eins og hljóðlestrarstund. … Ég var með PALS í dag, ég náði að hlusta á alla lesa, 

lesa fyrir mig og þá gat ég tekið bara heimalestrarbókina og stimplað bara í hana 

þú veist, ég hlusta ekki aftur á þau. En þarna í þessum tíma á þessum fjörtíu 

mínútum gat ég hlustað á alla lesa og fylgst með þeim þannig að já, það er ekkert 

mál að koma þessu inn í stundatöflu það er bara frábært. ... Það eru bara allir í 

vinnu og þú labbar á milli og þú afgreiðir eitthvað sem að þú ert kannski allan 

daginn að reyna að mjatla við, að láta alla lesa, en þú afgreiðir þetta bara hérna í 

stýrðu umhverfi. 

Þá nefndu sex kennarar að undirbúningur kennslunnar við beitingu PALS í fyrsta skipti gæti 

verið tímafrekur þar sem það þyrfti að búa til möppurnar og ljósrita spjöldin og blöðin úr 
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bókinni (sjá töflu 6, bls. 64). Engu að síður væri hægt að nýta gögnin aftur að ári liðnu og jafnvel 

í einhver ár svo vinnan væri mest fyrst. Karólína talaði um undirbúninginn við gerð mappanna 

og aukaspjaldanna: 

 ... það er vinna að búa til möppurnar, það er alveg vinna, en það er æðislegt þegar 

maður er kominn með þær, eins og núna er fullt af þessu, bæði stærðfræði og 

lestrar, og svo náttúrulega plast aukaspjöldin, eða já það er undirbúningurinn, 

kannski margt sem maður er að gera svona í fyrsta skipti. 

Það er því ljóst að jákvætt hugarfar kennara og hvernig hann álítur að tíma hans og 

nemenda sé varið er mikilvægt.  

Tafla 6: Jákvætt viðhorf kennarans 

Jákvætt viðhorf kennarans 
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Viðhorf kennara skiptir 
máli 

X X X X X X X  X X  X   10 

Mikilvægt að hrósa 
nemendum fyrir vel 
unnin störf 

 X X X X X X X X X    X 10 

Nefndi að nemendur 
geta orðið leiðir 

  X X X    X   X  X 6 

Áskorun að halda 
nemendum virkum 

   X  X  X X   X X  6 

Undirbúningur getur 
verið tímafrekur 

  X X X X X X       6 

Tekur tíma frá öðrum 
greinum íslenskunnar 

X   X    X     X X 5 

Nefndi að kennarar 
geta orðið leiðir 

   X    X   X  X  4 

 

Samantekt 

Viðhorf og framkoma kennara við notkun PALS aðferðanna er veigamikill þáttur. Tíu af 14 

þátttakendum fannst hugarfar kennarans gagnvart aðferðunum, að hann væri jákvæður, fylgdi 

PALS reglunum og fleira, vera mikilvægt. Þá töluðu einnig tíu þátttakendur af 14 um ávinning 

þess að veita nemendum nóg af hrósi og aukastigum fyrir að standa sig vel í tímum. Sex 
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þátttakendur nefndu leiða nemenda og að það væri kúnst að fá nemendur í lið með sér. Fimm 

þátttakendum fannst PALS taka tíma frá öðru námsefni í íslensku en það væri þó að mestu 

spurning um skipulag og PALS kæmi í stað einhvers annars á meðan á því stæði. 

4.5 Kennurum gengur betur þegar þeir fá stuðning  

Helmingur þátttakenda talaði um kosti þess að vinna með öðrum kennurum í kennslu PALS og 

þá sérstaklega í fyrsta skipti (sjá töflu 7, bls. 67). Þeir nefndu að gott væri að geta spurt aðra 

kennara og hvetjandi að heyra að það hefði gengið vel hjá öðrum þegar mögulega gengi illa 

hjá þeim sjálfum. Karólína lýsti þessu á eftirfarandi hátt: 

Við vorum sem sagt fjórar að keyra þetta í fjórum bekkjum, og svo vorum við 

ekkert alveg alltaf nákvæmlega samferða eins og gengur, maður byrjar á sama tíma 

og svo dettur út þessi tími og svona og svona, og svo kom bara svona tímabil bara 

ég er ekki að meika þetta, það er ekkert að gerast í þessum tímum af því að 

þjálfunarferlið er svo erfitt. ... þá kannski gekk einhver svipaður tími ágætlega hjá 

einhverri annarri, og svo hélt maður áfram, og svo allt í einu þá bara, þetta var bara 

eins og kór, svo allt í einu bara kom lagið hlær. Svo maður var bara vá, þetta bara 

virkar og krakkarnir bara kunna þetta en maður þarf náttúrulega alveg að fara í 

gegnum þennan þjálfunarpakka alveg rosalega vel. ... Þannig það var gott, það 

hlýtur nefnilega að vera erfitt að vera aleinn að gera þetta, svona, af því þá verður 

maður svo hrikalega lost í þessu, alla vega í fyrsta skipti, þannig það var rosa gott 

að vera samferða.  

Lilja sagði frá því að þegar hún beitti PALS aðferðum í fyrsta sinn hefðu samstarfskonur 

hennar einnig verið að prufukeyra kennsluaðferðirnar og að þær hefðu veitt hver annarri 

stuðning þótt engin þeirra hefði haft reynslu af aðferðunum. Þegar Lovísa notaði PALS aðferðir 

í kennslu í fyrsta skipti var hún í teymi með tveimur kennurum sem höfðu beitt PALS áður og 

henni fannst gott að hafa stuðning þeirra. Samstarfið gerði það að verkum að hún tileinkaði 

sér aðferðirnar fyrr en ella. Una sagði það vera kost að geta talað við aðra kennara um 

aðferðirnar en hún er í teymiskennslu með öðrum kennara þar sem þær skiptast á að stjórna 

tímum. 

Ljóst er að kennurunum finnst gott að geta ráðlagt sig við einhvern annan sem stendur, 

eða hefur staðið, í svipuðum sporum og jafnvel farið í gegnum svipað eða sama ferli. 

Samstarfið styrkir kennarana í kennslunni. 
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4.5.1 Skýrt utanumhald PALS í skólanum 

Ebba og Elfa voru einu þátttakendurnir sem höfðu fengið einhvers konar handleiðslu þegar 

aðferðirnar voru innleiddar í Erluskóla. Samkennari þeirra veitti þessa handleiðslu og sá einnig 

um utanumhald PALS í öllum skólanum. Ebbu fannst mjög gott að fá stuðning við 

innleiðinguna. Hún sagði frá atviki þegar þessi samkennari hennar kom og fylgdist með í tíma: 

... við vorum hérna með yndislegan kennara sem var samkennari okkar og hún 

hjálpaði okkur mikið í upphafi þegar við vorum að byrja, hún kom inn í bekkinn til 

okkar og var svona áheyrandi og kom með ábendingar, hjálpaði okkur. Þetta var 

ofboðslega gott að fá þennan stuðning því að þegar maður er að byrja á einhverju 

svona nýju og ég tala nú ekki um eins og PALS, þar sem þetta er í rauninni matreitt 

ofan í þig næstum því orð frá orði hvað þú átt að segja. ... Í upphafi þegar ég var 

að byrja þá fór ég bara eftir handbókinni svona fyrstu skiptin, svo hugsaði ég: Nei, 

andskotinn það hlýtur að vera alveg skelfilega leiðinlegt að heyra í mér nú skuluð 

þið krakkar taka upp bókina ykkar leikur sjálfa sig lesa upp fyrir nemendur. ... En 

hún kom einmitt inn þarna fyrstu dagana sem við vorum í þessu og hún sagði 

svona:  Þú átt ekki að vera stressuð talar sem samkennarinn. Já finnst þér ég vera 

stressuð? svarar hún samkennaranum. Ég var alveg, ég hékk upp á þráð sko, ég 

var svo stressuð til þess að byrja með, svo náttúrulega verður þetta bara melló 

þegar maður gerir þetta oftar. 

Elfa talaði einnig um þennan samkennara þeirra Ebbu sem hélt utan um PALS aðferðir í 

Erluskóla. Hún sagði hana hafa séð um hvaða árgangar væru með PALS fyrir áramót og hverjir 

eftir áramót. Auk þess hjálpaði hún nýjum kennurum og þeim sem þess þurftu og kom með 

góðar ráðleggingar. Þá nefndi Lena að hún vildi gjarnan að einhver héldi utan um PALS í 

Lóuskóla og að skólinn tileinkaði sér PALS betur en hann gefur sig út fyrir að vera PALS skóli 

(sjá töflu 7, bls. 67). Hún sagði: 

… eins og ég var að tala um áðan að við værum PALS skóli eða ekki PALS skóli. Ég 

myndi alveg vilja að við værum bara, við erum PALS skóli og það er einhver sem að 

þú veist, heldur utan um það og athugar hvort allir séu komnir í… skilurðu? Með 

verkefnið af stað skilurðu? Ég hefði alveg viljað það, hafa það þannig. Það væri þá 

ekkert val hvort þú sért að þessu eða ekki, þú átt bara að kenna þetta, af því að ég 

hef trú á þessu. 

Í þessum orðum kemur fram sú skoðun að skýr skilaboð um gagnsemi PALS aðferða í 

kennslu þyrftu að koma frá einhverjum ákveðnum aðila í hverjum skóla. Að auki fyndu 
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kennarar fyrir frekari öryggi við að beita aðferðunum þar sem þeir hefðu þennan aðila til þess 

að leita til hefðu samstarfsfélagar ekki svör á reiðum höndum. 

4.5.2 Samstarf umsjónarkennara og sérkennara 

Allir þátttakendurnir nema Ebba nefndu að þeir hefðu unnið með sérkennara innan skólans á 

þeim árum sem þeir beittu PALS aðferðunum í kennslu. Sérkennarinn tók þá yfirleitt einhverja 

nemendur til sín í PALS á meðan PALS tímum stóð, sem reyndist raunin hjá helmingi 

þátttakenda skólaárið 2017-2018 (sjá töflu 7, bls. 67). Samstarfskonurnar í Kríuskóla töluðu 

allar um að stundaskráin þeirra hefði passað við stundaskrá sérkennara og því hefðu þær getað 

fengið sérkennara í lið með sér í PALS. Kolfinna sagði: 

... svo snýst þetta um aðstoðina sem þú færð, við erum þó með þá aðstoð að við 

erum með sérkennara sem að tekur sex einstaklinga, sem sagt þrjú pör, og er með 

þau í vinnu á sama tíma. … það er ekkert gerlegt fyrir mig með alla nemendur, ekki 

þau alhægustu. 

Lena tók fram að hún og samstarfskonur hennar í Lóuskóla hefðu viljað hafa PALS tímana 

á sama tíma og sérkennari var til taks til að taka hóp til sín en það hefði ekki gengið upp í þetta 

sinn.  

Hjá Lindu og Lovísu í 1. bekk var sérkennari með í ferlinu frá upphafi en hann lestrarprófaði 

alla nemendurna. Að auki tók hann fimm slökustu nemendurna til sín og fór með þá í K-PALS 

og sagði Linda það gera það að verkum að ekki væri eins mikil breidd á milli nemenda og 

annars. Með þessum fimm nemendum fór einnig stuðningsfulltrúi sem var í pari með einum 

nemandanum. 

Tafla 7: Samstarf og stuðningur við kennara 

Samstarf og stuðningur við kennara 
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Samantekt 

Helmingur þátttakendanna sagði að gott væri að vinna með öðrum kennurum sem beittu PALS 

aðferðum og geta þannig bæði fengið og gefið ráð hvað varðar kennsluna. Tveir þátttakendur 

höfðu reynslu af handleiðslu við innleiðingu aðferðanna og töldu jákvætt að hafa fengið hana. 

Þá nefndu þeir einnig að um tíma hefði samkennari þeirra séð um utanumhald PALS í skólanum 

og það hefði hjálpað bæði nýjum kennurum ásamt því að það veitti öðrum kennurum aðhald 

við að nota aðferðirnar í kennslu. Allir þátttakendurnir höfðu reynslu af því að nemendur 

þeirra færu til sérkennara í PALS. Á því tímabili sem gagnasöfnun þessarar rannsóknar stóð yfir 

fóru nemendur hjá helmingi þátttakenda til sérkennara á meðan PALS tíminn var og fannst 

þátttakendunum þetta samstarf mikilvægt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

5 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær skoðaðar í 

fræðilegu samhengi. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu grunnskólakennara 

af notkun PALS samvinnunámsaðferða í lestrarkennslu. Þar sem um eigindlega rannsókn ræðir 

var úrtakið takmarkað og því ber að taka niðurstöðunum með fyrirvara. Ekki er hægt að alhæfa 

reynslu þessara 14 grunnskólakennara yfir á reynslu og sýn annarra grunnskólakennara. 

Reynsla þátttakendanna gefur þó til kynna að þeir séu almennt ánægðir með skipulag PALS, 

lestrarþjálfunina sem nemendur fá ásamt virkni þeirra í tímum. Niðurstöðurnar benda einnig 

til þess að kennurum gangi betur í beitingu aðferðanna vinni þeir með öðrum kennurum eða 

sérkennurum.  

5.1 Skýr handbók og mikilvægi stuðnings 

Til þess að fá réttindi til að kenna PALS hér á landi þurfa kennarar að sækja sérstakt námskeið. 

Þar fá þátttakendur veigamikla handbók sem inniheldur ítarlegar lýsingar á fyrstu 12 

kennslustundunum (Fuchs, o.fl., 2011). Átta af 14 þátttakendum þótti handbókin góð og skýr 

og þægilegt að geta gengið inn í fyrirfram ákveðið form. Samhljómur er með þessari skoðun 

og upplifun kennara af beinni kennslu sem greint var frá í viðtalsrannsókn Bessellieu og félaga 

(2001, bls. 7-8). Þar kom fram að kennurunum fannst auðvelt að fylgja leiðbeiningum og 

námsefni beinnar kennslu og þeim fannst þeir mun skipulagðari og áttu auðveldara með að 

skipuleggja kennslustundir en í hefðbundinni kennslu. 

Níu þátttakendur umorðuðu fyrirmæli handbókarinnar með eigin orðum þegar í kennslu 

væri komið. Þá nýttu þátttakendurnir einnig hjálparspjöld eða örsögur úr handbókinni til 

upprifjunar með nemendum. Svipaðar lýsingar komu fram hjá viðmælendum í rannsókn Önnu-

Lindar Pétursdóttur og Kristínar Helgu Guðjónsdóttur (2015) á reynslu leikskólastarfsfólks af 

K-PALS en um helmingur þeirra tók fram að þeir orðuðu hlutina á sinn hátt þótt þeir reyndu 

að fara eftir inntaki handbókarinnar. Viðmælendur þeirrar rannsóknar nefndu að á K-PALS 

námskeiðunum hefði verið lögð mikil áhersla á að fara eftir handbókinni. Fimm þátttakendur 

af 14 í þessari rannsókn nefndu einnig að sú áhersla hefði verið á námskeiðum í PALS. 

McMaster og félagar (2010) segja það mikilvægt að kennarar haldi tryggð við handbókina og 

fari eftir leiðbeiningum hennar en telja einnig mikilvægt að þeir hafi ákveðinn sveigjanleika í 

beitingu aðferðanna svo þær henti fjölbreyttum nemendahópi, líkt og að aðlaga fyrirmæli 

bókarinnar og endursegja þau með eigin orðum. 

Rakel taldi þetta kennsluform, það er form beinnar kennslu, framandi fyrir Íslendinga og 

það getur átt við rök að styðjast en í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er bein kennsla hvergi 

nefnd. „Stýrð kennsla“ kemur tvisvar sinnum fram en þá í tengslum við upplýsingatækni. 
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Félagakennsla er einu sinni nefnd og þá í upptalningu á fjölbreyttu kennsluskipulagi. 

Samvinnunám birtist einnig einu sinni sem eitt dæmi í upptalningu á fjölbreyttu 

kennsluskipulagi. Hins vegar kemur orðið „fjölbreytt“, í tengslum við til dæmis 

kennsluaðferðir, matsaðferðir, nám, námsaðferðir og fleira, fyrir 150 sinnum. Í námskránni 

segir (2013b, bls. 12) til að mynda: „Á hverju skólastigi er stefnt að fjölbreyttum viðfangsefnum 

og starfsháttum til að koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla 

að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.“ Því virðist sem fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eigi að vera ríkjandi kennsluháttur í grunnskólum og stuðla skuli að þeim en 

ekki aðferðum beinnar kennslu líkt og PALS, sem þó eru gagnreyndar. 

Helmingur þátttakenda sagði að þeim hefði fundist áskorun að byrja að kenna PALS. Þrátt 

fyrir að hafa farið á námskeið og fengið handbók með ítarlegum kennsluleiðbeiningum fannst 

þeim þeir ekki alveg vissir um út í hvað þeir væru að fara. Engu að síður voru þeir einnig 

sammála um að í annað skipti sem þeir notuðu PALS hefði ferlið gengið mun greiðar fyrir sig 

og þeir upplifað sig öruggari. Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Önnu-Lindar 

Pétursdóttur og Kristínar Helgu Guðjónsdóttur (2015) þar sem reynsla viðmælenda af 

aðferðum K-PALS var almennt jákvæð þó að einhverjir hefðu verið neikvæðir í byrjun. Þeim 

snerist þó hugur þegar þeir höfðu unnið með aðferðirnar í nokkurn tíma og fóru að sjá árangur 

hjá nemendum. Viðmælendur Guðrúnar Lísu Einarsdóttur (2016) lýstu svipaðri tilfinningu við 

innleiðingu aðferðanna þar sem þeim fannst þeir óöruggir. Þeir hefðu jafnframt viljað hafa 

meiri tíma fyrir samstarf með öðrum PALS kennurum og ræða aðferðirnar, sérstaklega til að 

byrja með. Helmingur þátttakenda þessarar rannsóknar taldi einmitt samstarf milli kennara 

vera mikinn kost þegar byrjað væri að nota PALS aðferðir. Þá höfðu viðmælendur Guðrúnar 

Lísu Einarsdóttur (2016) svipaðar hugmyndir og viðmælendur þessarar rannsóknar um kosti 

þess að PALS teymi starfi í skólum og sjái um utanumhald. McMaster og félagar (2010, bls. 4) 

veittu þeim kennurum sem breyttu til í kennslu sinni, sem sagt nýttu sveigjanleika í beitingu 

PALS en héldu í lykilatriði aðferðanna, stuðning við kennslu á lykilþáttunum og töldu þann 

stuðning eiga veigamikinn þátt í velgengni kennaranna. Auk þess kom fram í niðurstöðum 

rannsóknar Stein og félaga (Stein o.fl., 2008) að stuðningur við kennara í innleiðingu K-PALS 

aðferða í kennslu hefði góð áhrif á árangur nemenda. 

Því má spyrja hvort handleiðsla í innleiðingarferli PALS mætti vera betra. Benda má á í 

þessu samhengi að í innleiðingarferli Byrjendalæsis, sem er samvirk kennslunálgun í 

læsiskennslu, er leiðtogi í hverjum skóla sem leiðbeinir og heldur utan um innleiðingu 

aðferðanna. Það hefur reynst kennurum vel og ýtt undir aukið samstarf þeirra á milli. Enn 

fremur tekur innleiðingarferli Byrjendalæsis fyrir kennara tvö ár og felur í sér námskeið, 

vettvangsheimsóknir og samtöl við leiðtoga, smiðjur, gerð kennsluáætlana, úrvinnslu úr 

læsisprófum, heimsóknir ráðgjafa úr skólum auk mánaðarlegra funda allra kennara 
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aðferðarinnar með leiðtoga (Eygló Björnsdóttir, María Steingrímsdóttir og Sigríður Margrét 

Sigurðardóttir, 2013). Það væri áhugavert að sjá hvort aukin handleiðsla ásamt auknum 

stuðningi í innleiðingu PALS aðferða í grunnskólum myndi veita kennurum meira öryggi við 

beitingu aðferðanna. Að auki væri áhugavert að vita hvort slík innleiðing myndi aðstoða 

kennara við að koma til móts við þá nemendur sem nú fara til sérkennara í PALS. Helmingur 

þátttakenda hafði verið í slíku samstarfi við sérkennara. 

5.2 Fyrsta bekkjar PALS fyrir nemendur í 2. bekk 

Átta þátttakendur af þeim níu sem beitt höfðu PALS aðferðum í 2. bekk töluðu um að þessir 

nemendur væru of ungir og ekki komnir með nógu mikinn þroska til þess að fara í þættina að 

draga saman efnisgrein og forspá. Flestir kennaranna höfðu sleppt annaðhvort báðum 

þáttunum eða einungis forspánni þegar þeir voru með PALS í 2. bekk og settu fram hugmyndir 

að stígandi ferli í innlögn á þáttum PALS á milli ára. Þannig myndu aðferðirnar í raun þyngjast 

með auknum þroska nemenda. Viðmælendur Guðrúnar Lísu Einarsdóttur (2016) höfðu 

svipaðar skoðanir en tóku þó dýpra í árinni þar sem þeir sögðu að þeim þættu nemendur á 

yngsta stigi almennt of ungir fyrir aðferðirnar og þeir ættu til dæmis í erfiðleikum með 

forspárþáttinn. Fljótlega er von á íslenskri þýðingu á handbók um 1. bekkjar PALS og ef skólar 

sem beita PALS taka hana í gagnið má velta fyrir sér hvort aukin þjálfun í umskráningarfærni 

og lesfimi (McMaster, 2007) ásamt þekkingu á vinnubrögðum og reglum PALS aðferða muni 

aðstoða þessa ungu nemendur við að ná færni í öllum þáttum PALS aðferða fyrir 2.-6. bekk. 

Aukinheldur má benda á að nemendur í Bandaríkjunum, þar sem aðferðirnar voru þróaðar, 

byrja fyrr í skóla en nemendur á Íslandi og því myndi 1. bekkjar PALS mögulega henta betur 

fyrir nemendur í 2. bekk hér á landi. Þá myndu nemendur ekki byrja í PALS fyrir 2.-6. bekk fyrr 

en í 3. bekk. Á þann hátt væri búið að þjálfa nemendur í vinnubrögðum aðferðanna og helsta 

áherslan væri á lesfimi hjá nemendum í 2. bekk. Þar sem flestir þátttakendanna sem höfðu 

kennt 2. bekk fannst of flókið fyrir þá nemendur að fara í alla fjóra þætti PALS fyrir 2.-6. bekk 

gæti þessi leið að einhverju leyti komið til móts við hugmyndir þeirra um stíganda í þáttum 

aðferðanna. 

Níu þátttakendur af 14 töluðu einnig um að stigakerfið væri oft heldur erfitt í framkvæmd 

fyrir nemendur þar sem þeir ættu erfitt með að einbeita sér bæði að því að þjálfa lesarann og 

gefa stig. Helmingur þátttakenda nefndi enn fremur að einhverjir nemendur reyndu að 

auðvelda félögum sínum verkefnið með því að gefa þeim merki um að þeir væru komnir að 

punkti. Voru þeir þá ýmist að tala um nemendur í 2. eða 4. bekk. Í rannsókn Bessellieu og 

félaga (2001) á upplifun kennara af beinni kennslu kom í ljós að nokkrum kennaranna fannst 

nemendur eiga erfitt með að halda athygli við verkefnin sem lögð voru fyrir og töldu höfundar 

það vera vegna þess að verkefnin hefðu verið of erfið fyrir nemendur og þeir ekki búnir að 
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læra þá færni sem til þurfti. Mögulega er hlutverk þjálfarans heldur erfitt á meðan nemendur 

eru að læra inn á aðferðirnar og öðlast þá færni sem þeir þurfa. Þá má aftur benda á að 1. 

bekkjar PALS gæti hentað nemendum í 2. bekk betur þar sem stigagjöfin í þeirri útfærslu er 

auðveldari að því leyti að stigin eru gefin að umskráningu eða lestri loknum (McMaster, 2007). 

Þar af leiðandi þjálfa nemendur upp færni sína við að þjálfa og gefa stig. Auk þess telja 

McMaster og félagar (2014; 2010) hvatningarkerfið (eða stigakerfið líkt og þátttakendur kalla 

það) lykilatriði í PALS aðferðunum en nefna samt þann sveigjanleika að kerfið þurfi ekki að 

vera eins og handbókin (Fuchs o.fl., 2011) segir til um. Kennarar megi breyta því eða aðlaga á 

þann hátt sem þeir telji henta sínum nemendum, svipað og fjórir þátttakendanna í þessari 

rannsókn, sem kenndu 1. eða 2. bekk, gerðu þar sem þeir aðlöguðu hvatningarkerfið að því 

leyti að nemendur söfnuðu stjörnum eða pökkum eftir tímann í stað þess að safna stigum. 

5.3 Skýrt skipulag leiðir til virkni og þjálfunar nemenda 

Tíu þátttakendur töluðu um skýran ramma sem einn helsta kost PALS aðferðanna og níu 

þátttakendur nefndu virkni nemenda í PALS tímum. Í viðtalsrannsókn Bessellieu og félaga 

(2001) kom fram að með aðferðum beinnar kennslu upplifðu kennararnir sig frekar sem 

leiðbeinendur í kennslu og að nemendur fengju stærri hlutverk heldur en í hefðbundinni 

kennslu. Enn fremur nefndu fjórir þátttakendur að hinn skýri aðferðarammi hentaði 

nemendum með sérþarfir vel þar sem þeir vissu hvert hlutverk þeirra væri hverju sinni. 

Kennsluskipulag beinnar kennslu miðar að virkni og þátttöku breiðs hóps nemenda (Slocum, 

2004). Steinunn Torfadóttir (2011a, bls. 14) segir val á kennsluaðferðum skipta miklu máli í 

fjölbreyttum nemendahópi og þar sem kennslan þurfi að taka mið af þörfum allra nemenda 

og tryggja árangur þeirra sé mikilvægt að þekkja gagnreyndar kennsluaðferðir. Aukinheldur 

tekur Aðalnámskrá grunnskóla fram að leggja skuli áherslu á skóla án aðgreiningar í öllu 

skólastarfi (2013a, bls. 22). Því má álykta að með PALS aðferðum megi koma til móts við 

fjölbreyttan nemendahóp í lestrarkennslu. 

Þátttakendurnir sögðu að allir nemendur vissu til hvers væri ætlast af þeim í PALS og hvert 

hlutverk þeirra væri hverju sinni. Þetta rímar við umsögn fjögurra kennara í rannsókn Gillies 

og Boyle (2008) á samvinnunámi sem nefndu að allir meðlimir hópsins væru meðvitaðir um 

sitt hlutverk innan hans og að allir þyrftu að leggja til vinnu því þannig nytu allir meðlimir 

hópsins afrakstursins. Enn fremur nefndu kennarar í viðtalsrannsókn Bessellieu og félaga 

(2001) að með beinni kennslu ykist sjálfstraust nemenda, þeir vissu hvað þeir ættu að læra 

hverju sinni og sýndu þátttöku í tímum. Þá varð einbeiting og hlustunarfærni þeirra betri og 

þeir fylgdu frekar fyrirmælum. Í beinni kennslu og samvinnunámi eru allir nemendur með 

hlutverk og þar sem lögð er áhersla á að útskýra þessi hlutverk vel fyrir nemendum eru þeir 
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meðvitaðir um hvað þeir eiga að gera hverju sinni . Á þennan hátt verður virkni nemenda mikil 

og þjálfunin markviss. 

Mikill samhljómur var á meðal þátttakenda um þjálfunina sem PALS veitir nemendum í 

lestri og lesskilningi. Allir viðmælendurnir töluðu um hana og níu þeirra nefndu að gott væri 

að taka svona „átak“ í lestri. Lesfimi og lesskilningur eru tveir af fimm undirþáttum sem börn 

þurfa að tileinka sér til að ná tökum á lestri samkvæmt safngreiningu bandaríska lestrarráðsins 

(Morrison og Wilcox, 2013, bls. 36; National Reading Panel, 2000). Aðferðir PALS stuðla að 

lesfimi og lesskilningi nemenda (Fuchs o.fl., 2011; Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001; U.S. 

Department of Education, 2012) og aukin færni í lesfimi helst í hendur við sjónrænan 

orðaforða en hann hjálpar börnum að einbeita sér að innihaldi textans og skilja hann (Carroll 

o.fl., 2011, bls. 10; Ehri, 2005b, bls. 167). Þar af leiðandi er þessi mikla þjálfun eða „átak“ sem 

PALS veitir mjög mikilvæg fyrir nemendur. Þátttakendurnir telja það vera einn helsta kost 

aðferðanna.  

Þrír þátttakendur tóku fram að þjálfunin í PALS gagnaðist bæði slakari nemandanum í 

parinu og þeim sterkari því báðir efldust í lestri og lesskilningi. Þetta rímar við niðurstöður 

Gillies og Boyle (2008) þar sem kennurum fannst getumeiri nemendur hafa gott af og læra 

mikið af hópaskiptingu sem innihélt blöndu af slökum og sterkum nemendum. Slavin (2013, 

bls. 278) telur að félagakennsla sé ekki síður áhrifarík fyrir sterku nemendurna þar sem þeir 

læri heilmikið af því að kenna félögum sínum og í grein McMaster og félaga (2014) er komið 

inn á ýmsar rannsóknir sem sýna fram á góðan árangur PALS aðferða fyrir nemendur með 

misgóða færni. 

Ein ástæða þess að PALS er áhrifarík aðferð fyrir breiðan hóp nemenda er hvernig raðað er 

í pörin; hugað er að því að ekki sé of mikill getumunur á milli parfélaganna. Mikill samhljómur 

var á meðal allra þátttakendanna um mikilvægi þess að fara bæði eftir lestrareinkunnum 

nemenda og færa þá til ef einhverjir lentu saman sem ættu ekki skap saman. Í handbók PALS 

kemur fram að við skipun nemenda í pör þurfi kennarar að hafa félagsfærni þeirra og 

einstaklingsþarfir til hliðsjónar. Þá þurfi þeir að huga að því að færa nemendur til ef tveir 

einstaklingar lenda saman sem ekki passa félagslega saman (Fuchs o.fl., 2011; Hulda Karen 

Daníelsdóttir, 2015, bls. 68). Tveir þátttakendur sögðu frá því að þeir ættu það til að para 

saman tvo slaka nemendur og þannig fannst þeim þeir koma betur til móts við þarfir 

nemendanna. Eitt af ráðum Pamelu Burish (2000, bls. 87) snýr einmitt að því að para bráðgera 

nemendur stundum saman til þess að veita þeim meiri áskorun. Í greinum McMaster og félaga 

(2014 og 2010) er fjallað um sveigjanleika fyrir kennara til þess að breyta útfærslu PALS 

aðferðanna að einhverju leyti til þess að mæta þörfum nemenda, svo framarlega sem þeir 

haldi alltaf í lykilatriði aðferðanna, líkt og þátttakendurnir gerðu með því móti sem greint var 

frá hér að framan.  
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Helmingur þátttakendanna taldi PALS aðferðir ýta undir samvinnu og félagsleg tengsl 

meðal nemenda þar sem þeir ynnu náið í pörum. Þetta rímar við umsagnir kennara í 

viðtalsrannsókn Bessellieu og félaga (2001) sem töldu að samvinnufærni nemenda hefði aukist 

eftir notkun PALS aðferða. Maheady og félagar (2010, bls. 76) segja aðferðir félagakennslu 

bjóða upp á möguleika fyrir nemendur til að bæta félagsfærni sína þar sem þær leggi áherslu 

á gagnkvæma aðstoð, jöfn tækifæri, samheldni og sameiginleg markmið nemenda. Í aðferðum 

PALS læra nemendur að veita hver öðrum jákvæða endurgjöf þegar þeir leiðrétta hver annan 

og vinna að sameiginlegu markmiði með því að safna stigum. Þátttakendur nefndu að auki að 

nemendur sýndu félögum sínum aukið umburðarlyndi í PALS tímum og kynntust jafnvel á 

annan hátt en ellegar hefði verið. Í viðtali við kennara sem beitti K-PALS í grein Fuchs, Fuchs, 

Al Otaiba og fleiri (2001, bls. 77) koma fram svipaðar skoðanir en honum fannst helstu kostir 

K-PALS vera aukin lestrarfærni nemenda ásamt því að þeir lærðu að fylgja fyrirmælum og vinna 

saman, sem honum fannst ekki síður mikilvægt.  

5.4 Hvatning 

Hvatning er mikilvægur þáttur í allri kennslu og PALS aðferðir eru þar engin undantekning. 

Hvatningarkerfið er ætlað til þess að hvetja nemendur áfram í vinnu sinni og styrkja æskilega 

hegðun. Þar koma aukastigin að góðum notum en að sögn tíu þátttakenda voru þau, ásamt 

hrósi, mikilvægur hluti PALS aðferðanna. McMaster og félagar (2014) segja hvatningarkerfið 

vera veigamikinn þátt í aðferðunum og mikilvægt að kennarar noti það, hvort sem það er eins 

og handbókin segir til um eða breytt að einhverju leyti. Einn af grunnþáttum beinnar kennslu 

Engelmanns er tíð jákvæð endurgjöf (Shapiro, 2004, bls. 187) og PALS kennarar beita henni 

þegar þeir gefa nemendum aukastig fyrir góða þátttöku í PALS, svo sem fyrir að lesa vel, fara 

eftir reglunum eða vera góðir þjálfarar (McMaster, 2007, bls. 101). Lilja sagði að öllum fyndist  

gott að fá hrós og þátttakendur nefndu að hrós og aukastig hvettu nemendur til frekari dáða. 

Þetta kemur heim og saman við niðurstöður úr rannsókn Gillies og Boyle (2008) þar sem í ljós 

kom mikilvægi þess að hrósa nemendum fyrir að gera vel. Þá hafði bæði hrós frá kennara til 

nemenda og á milli nemendanna sjálfra mikil áhrif. Eitt ráða Pamelu Burish (2000, bls. 87) var 

einmitt að kennarar ættu að gefa nemendum sanngjarnt og ríkulegt hrós ásamt því að kenna 

þeim að hrósa hver öðrum. 

Þá komust þrír þátttakendur að því að spennandi lesefni virkjar og viðheldur áhuga 

nemenda og hvetur þá enn frekar. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013c, bls. 116) segir: 

„Mikilvægt er að viðfangsefni höfði til nemenda og miði að því að auka þekkingu þeirra á máli 

og styrki málnotkun í ræðu og riti og almenna hæfni sem málnotendur.“ Viðfangsefni sem 

nemendur vinna með í grunnskólunum þarf að einhverju leyti að miða að áhugasviði þeirra. 
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Markmið PALS er að ýta undir innri áhuga nemenda á lestri með spennandi og áhugaverðu 

lesefni sem miðast samt við getu nemenda.  

5.5 Jákvætt viðhorf  

Tíu þátttakendur töluðu um hversu mikilvægt hugarfar, sveigjanleiki og stjórnun kennarans 

væri í PALS aðferðum en með beinni kennslu er lögð áhersla á stjórn kennarans á því sem gerist 

innan bekkjarrýmisins og skipulagðar kennslustundir (Slavin, 2014, bls. 225). Fjórir 

þátttakendur sögðust útskýra aðferðirnar og markmið þeirra fyrir nemendum en líkt og Slavin 

(2014, bls. 204) segir getur það leitt til betri námsárangurs nemenda að deila markmiðum 

kennslunnar með þeim. Lena sagði að hlutverk kennarans væri mikilvægt og hann yrði að vera 

virkur við að fara á milli nemenda, hlusta á þá og leiðbeina þeim en samkvæmt aðferðum 

beinnar kennslu á kennarinn að hvetja nemendur í náminu (Slocum, 2004). Pamela Burish 

(Fuchs o.fl, 2000, bls. 87) sagði að á meðan PALS tímanum stæði ættu kennarar að vera á 

sveimi um stofuna og vera til staðar fyrir alla nemendur, ekki einungis suma þeirra. Þá sagði 

hún að kennarar þyrftu að hvetja nemendur til þrautseigju, leggja hart að sér og gefast ekki 

upp. Út frá þessu má sjá að mikilvægt er að kennarinn beiti PALS aðferðunum af heilum hug 

og komi efninu frá sér á grípandi hátt (Slocum, 2004).  

Sex þátttakendur nefndu leiða nemenda þegar á liði tímabilið þegar aðferðirnar stæðu yfir 

og þrír sögðu frá eigin leiða við beitingu aðferðanna. Í rannsókn Guðrúnar Lísu Einarsdóttur 

(2016) kom fram að viðmælendur töldu að ferlið væri of langt og þeir styttu það því um 

einhverjar vikur þar sem bæði bekkurinn og þeir sjálfir höfðu fengið nóg af aðferðunum. Í 

viðtalsrannsókn Bessellieu og félaga (2001) um reynslu kennara af beinni kennslu Engelmanns 

komu fram nokkur neikvæð ummæli, þar á meðal að nemendur kvörtuðu undan of mikilli 

endurtekningu. Höfundar töldu það vera vegna þess að nemendurnir hefðu verið að vinna of 

auðveld verkefni og því ekki þurft á svo mikilli endurtekningu að halda. Þá má spyrja hvort 

nemendur viðmælendanna í þessari rannsókn hafi fundið fyrir leiða vegna mikillar 

endurtekningar eða hvort þeir hefðu þurft meiri áskorun, til dæmis meira krefjandi eða 

spennandi lesefni eða meiri hvatningu. Þá eru viðbrögð og viðhorf kennarans við leiða 

nemenda stór partur af því að sporna við honum. Tveir þátttakendur sögðu frá ráðum sem 

þeir beittu þegar þeir fundu fyrir þreytu í nemendum: að stytta aðeins tímann eða fara í 

forspárhlutann daginn eftir. McMaster og félagar (2010; 2014) hvetja kennara til þess breyta 

aðeins til í PALS tímum hjá sér í takt við nemendahópinn, svo framarlega sem þeir fylgi ávallt 

lykilatriðum aðferðanna. Þeir setja fram hugmyndir um bæði minni og stærri breytingar sem 

kennarar hafa gert við beitingu PALS. Dæmi um minni háttar breytingar eru breytingar á 

stigakerfinu en McMaster og félagar (2010; 2014) segja mikilvægt að nota hvatningarkerfi, 
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hvort sem það er eins og handbókin segir til um eða breytt. Stærri breytingar fælu til dæmis í 

sér að skipta paralestrinum og forspánni út fyrir aðra starfsemi, til dæmis ritunaræfingar. 

Fimm þátttakendur upplifðu að þeir væru að „svindla“ á öðrum greinum íslenskunnar 

þegar þeir beittu PALS aðferðunum. Í rannsókn Guðrúnar Lísu Einarsdóttur (2016) kom fram 

að viðmælendum hennar fannst þeir ekki fá nægan tíma í undirbúning, ferlið væri of langt í 

heildina og að annað íslenskuefni yrði undan að láta á meðan PALS væri kennt. Sex 

þátttakendur nefndu að undirbúningur gæti verið tímafrekur þegar PALS væri beitt í fyrsta 

skipti þar sem ljósrita þyrfti hjálparspjöldin, finna lesefni og útbúa PALS vinnumöppur. Engu 

að síður tóku þeir einnig fram að hægt væri að nota möppurnar og spjöldin aftur og það væri 

kostur. Þannig má áætla að hugarfar og viðhorf kennara til þeirra kennsluaðferða sem þeir 

beita eigi stóran þátt í því hvernig þeir upplifa að tíma sínum og nemenda sé varið. 
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6 Lokaorð 

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um reynslu grunnskólakennara af notkun PALS 

samvinnunámsaðferða í lestrarkennslu. Varpað hefur verið ljósi á reynslu og skoðanir 14 

grunnskólakennara úr sex grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu á aðferðum PALS. Lítið hefur 

borið á eigindlegum viðtalsrannsóknum um reynslu kennara af PALS aðferðum í lestri og 

markmið þessarar rannsóknar var því að bæta úr því og öðlast innsýn í viðhorf 

grunnskólakennara til aðferðanna og beitingu þeirra í kennslu. Orðin í yfirheiti ritgerðarinnar 

„Þetta er bara svona eins og tannhjól sem að rennur“ eru höfð eftir einum þátttakandanum 

sem var að lýsa skýru skipulagi PALS og hvernig hlutirnir ganga smurt fyrir sig í tímum þar sem 

nemendur vita ávallt hvert þeirra hlutverk er. Samhljómur var á meðal þátttakenda um að skýr 

rammi einkenndi PALS aðferðirnar, nemendur vissu hvað væri að gerast hverju sinni og 

hlutirnir gengju vel fyrir sig - eins og tannhjól sem rennur. 

Við vinnu rannsóknarinnar komu fram nokkrar vangaveltur á borð við hvort það væri of 

breitt bil á milli nemenda í 2. bekk annars vegar og nemenda í 6. bekk hins vegar og hvort 

aðlaga þyrfti aðferðirnar svo þær hentuðu hvorum aldrinum fyrir sig betur eða hafa stíganda í 

ferlinu líkt og viðmælendur stungu upp á. Ef 1. bekkjar PALS verður tekið í notkun mun það 

hugsanlega brúa bilið þarna á milli að einhverju leyti og jafnvel henta 2. bekk betur en 1. bekk 

hérlendis. Eftir viðtölin og við úrvinnslu gagna komu upp hugmyndir að framtíðarrannsóknum. 

Til dæmis væri áhugavert að kanna hvort meiri stuðningur í innleiðingarferli PALS myndi efla 

öryggi kennara við beitingu aðferðanna og fækka nemendum sem færu til sérkennara í PALS-

tímum. Gaman væri einnig að vita hver reynsla grunnskólakennara annars staðar á landinu 

væri af beitingu aðferða PALS í lestri og auk þess hver reynsla sérkennara væri af notkun 

aðferðanna með fáum nemendum í einu. 

Von mín er sú að niðurstöður þessarar rannsóknar verði til þess að fleiri kennarar noti PALS 

aðferðir í lestri eða haldi því áfram. Frábært væri ef þeir skólar sem gefa sig út fyrir að vera 

PALS skólar mynduðu teymi innan skólans sem sæi um utanumhald PALS. Einnig væri 

áhugavert að vita hvort hægt væri að búa um innleiðingarferlið á þann hátt að kennarar fengju 

frekari stuðning í því. Þá vona ég einnig að niðurstöðurnar vekji athygli á PALS aðferðum 

almennt í lestri og að með þeim sé hægt að stuðla að bættri lestrarfærni. Góð lestrarkunnátta 

er grundvöllur alls frekara náms ásamt því að geta tekið þátt í samfélagi nútímans. 
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Viðauki A: Bréf til skólastjóra 

     
       Staður og dagsetning 

Góðan daginn,  

hér með er óskað eftir samstarfi um rannsókn á reynslu kennara af K-PALS og PALS (Peer Assisted 

Learning Strategies) aðferðum við lestrarkennslu á vegum dr. Önnu-Lindar Pétursdóttur, dósents við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Tveir meistaranemar í grunnskólakennarafræðum vinna 

lokaverkefni tengt rannsókninni, Sara Heiðrún Fawcett um reynslu kennara af K-PALS aðferðum í 1. 

bekk og Rósa Lilja Thorarensen um reynslu kennara af PALS aðferðum við lestrarkennslu í 2. - 6. bekk. 

Einnig mun Jóhanna Sigrún Andrésdóttir aðstoða við gagnaöflun.  

Óskað er eftir leyfi til að taka viðtöl við allt að sex kennara innan skólans. Okkur þætti vænt um að 

fá upplýsingar um þá kennara sem hafa að minnsta kosti eins árs reynslu af lestrarkennslu með K-PALS 

í 1.bekk eða PALS í 2.-6.bekk og hafa notað aðferðirnar á yfirstandandi eða síðasta skólaári. Leitað 

verður eftir vilyrði fyrir þátttöku kennara í gegnum tölvupóst og aðeins rætt við þá sem veitt hafa 

skriflegt samþykki. Kennarar munu fá gjafakort að verðmæti kr. 3000 fyrir þátttöku sína í rannsókninni.  

Rannsóknin er framkvæmd í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga og hefur verið skráð 

hjá Persónuvernd. Fulls trúnaður verður gætt og í umfjöllun um niðurstöðurnar verða notuð dulnefni 

yfir skóla og kennara. Viðmælendum er frjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er. Ef 

spurningar vakna er ávallt hægt að hafa samband við okkur.  

 

Með fyrirfram þökkum,   

Dr. Anna-Lind Pétursdóttir, dósent, annalind@hi.is, s. 694-5335 

Rósa Lilja Thorarensen / rlt1@hi.is, s. 891-7189 

Sara Heiðrún Fawcett / shf5@hi.is, s. 867-8914  

Ég undirrituð/aður gef Söru Heiðrúnu og Rósu Lilju leyfi fyrir því að taka viðtöl við kennara með 

reynslu af K-PALS og PALS sem veitt hafa samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni.  

__________________________________         _________________ 

Nafn                         Dags. 
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Viðauki Á: Bréf til kennara 

     
       Staður og dagsetning 

Góðan daginn,  

Rósa Lilja Thorarensen heiti ég og er meistaranemi í grunnskólakennarafræðum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Ég er að vinna að lokaverkefni mínu, sem er rannsókn á reynslu grunnskólakennara af 

PALS aðferðum við lestrarkennslu í 2. – 6. bekk, undir handleiðslu dr. Önnu-Lindar Pétursdóttur dósents 

við Háskóla Íslands. 

Mér þætti vænt um ef þú sæir þér fært á að taka þátt í rannsókninni en það fælist í að veita mér 

viðtal (í u.þ.b. klukkutíma) þar sem spurt verður um reynslu þína af PALS aðferðum í lestri. Fulls 

trúnaðar verður gætt og er þér frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. Rannsóknin er framkvæmd í 

samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga og hefur verið skráð hjá Persónuvernd. Notuð verða 

dulnefni yfir bæði skóla og kennara í umfjöllun niðurstaðna. Ef einhverjar spurningar vakna er alltaf 

hægt að hafa samband við okkur. Sem þakklætisvott fengirðu 3000 kr. gjafakort fyrir þátttöku þína í 

rannsókninni. 

 

Með fyrirfram þökkum, 

Rósa Lilja Thorarensen / rlt1@hi.is, s. 891-7189 

Anna-Lind Pétursdóttir, dósent, annalind@hi.is, s. 694-5335 

 

Ég undirrituð/aður samþykki hér með þátttöku í rannsókn Rósu Lilju. 

 

__________________________________     _________________ 

Nafn                         Dags. 
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Viðauki B: Viðtalsrammi 

Viðtalsspurningarnar eru mótaðar út frá rannsóknarspurningunni: „Hver er reynsla 

grunnskólakennara af PALS aðferðum í lestrarkennslu?“. 

1. Geturðu sagt mér til nafns og eitthvað aðeins frá þér sjálfri/sjálfum?  

- Menntun?  

- Starfsaldur? 

- Hve lengi hefurðu notað PALS í lestrarkennslu? 

- Hvenær sóttirðu námskeið í PALS? 

2. Geturður sagt mér nánar frá PALS lestri og um hvað það snýst? 

3. Hefurðu kynnt þér PALS eitthvað nánar eftir námskeiðið, svo sem rannsóknir á 

aðferðinni? 

4. Hvers vegna sóttirðu PALS námskeiðið? Var það innleiðing af hálfu skólans eða fórstu 

af sjálfsdáðum? 

- Ef af sjálfsdáðum, hvers vegna? Hvar heyrðirðu um aðferðirnar? 

- Ef innleiðing í skólanum, hvers vegna voru aðferðirnar innleiddar á þínum 

vinnustað? Hvernig gekk innleiðingin? 

- Var innleiðing af hálfu einhvers ákveðins kennarahóps/deildarsjóra? (Hvers vegna) 

- Eru fleiri kennarar í árgangnum/skólanum að nota PALS aðferðirnar í lestri? 

- Fenguð þið/þú handleiðslu við innleiðingu aðferðanna? Ef já, þá hvernig? 

- Hvaða áskoranir þurfti að takast á við þegar aðferðirnar voru innleiddar? Eða 

þegar þú/þið byrjaðir að nota PALS? 

- Er/var einhver eftirfylgni? T.d. er einhver sem athugar hvernig aðferðirnar eru 

framkvæmdar? Ef já, hve oft? 

5. Hvernig gekk að byrja að nota PALS aðferðirnar? 

- Hvað var áskorun? Hvers vegna?  

- Hvað gekk vel? Hvers vegna? 

- Hefurðu nýtt þér facebook-hópinn PALS kennarar? (Ef já, að hvaða leyti? Ef nei, af 

hverju ekki?) 

6. Hvernig notar þú PALS aðferðirnar í lestrarkennslu? 
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- Hvernig finnst þér handbókin? 

- Fylgirðu leiðbeiningum handbókarinnar? Ef ekki, að hvaða leyti?  

- Ertu t.d. að nota stigakerfið?  

o Ef ekki, hvers vegna? 

o Ef já, hvernig nýtirðu stigakerfið? (Er það að hjálpa við áhuga og framvindu 

nemenda?) 

o Hvernig ertu að skila upplýsingum um stigafjölda til nemenda? 

- Eru vikurnar 12 kenndar samfleytt? 

- Aðlagar þú verkefnin/fyrirmælin? 

- Hversu oft í viku beitirðu aðferðum PALS og hve lengi í senn? 

- Taka allir nemendurnir í bekknum þátt í PALS? Ef ekki, hverjir taka ekki þátt og 

hvers vegna? 

- Eru allir nemendur (sem taka þátt í PALS) inni í bekkjarrýminu þegar PALS er 

notað? Ef ekki, hvar eru þeir í PALS? Hjá hverjum eru þeir í PALS? Og hversu 

margir nemendur er þetta? 

- Hvernig pararðu nemendur saman? (Útkoma lestrarprófa? Hentugleiki? Annað?) 

- Hversu oft breytirðu um pörun og hvernig? 

7. Hvernig finnst þér að vinna eftir PALS aðferðunum? Hver er þín reynsla af þeim? 

- Hvað er að þínu mati skemmtilegast við PALS? 

- Hvað er að þínu mati erfiðast við PALS? 

- Hverjir eru helstu kostir PALS að þínu mati? En ókostir? 

- Ef þú fengir að ráða, myndirðu vilja breyta einhverju við PALS? 

8. Hvaða aðrar lestrarkennsluaðferðir notið þið í skólanum/notar þú ásamt PALS? 

- Hvernig finnst þér lestrarkennsluaðferðirnar henta saman? 

- Hvernig finnst þér PALS í samanburði við þessar eða aðrar lestrarkennsluaðferðir, 

sem þú hefur notað áður? 

9. Hvað finnst nemendum þínum um að nota PALS? 

- Hvað finnst þeim um þína innlögn? 

- Hvernig líkar þeim aðferðirnar sjálfar? (Hvers vegna?) 
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- Hvað með nemendur með sérþarfir – hvernig finnst þeim aðferðirnar? (spyrja um 

nemendur með mismunandi sérþarfir (þ.e. þær sem eru í bekknum): 

Námserfiðleikar/dyslexía? Einhverfa? ADHD? Hegðunarerfiðleikar?) 

- Hvað með tvítyngda nemendur – hvernig finnst þeir aðferðirnar? 

- Eru viðhorf þeirra svipuð eða öðruvísi en gagnvart öðrum aðferðum?  

10. Hefurðu tekið eftir áhrifum af PALS á nemendur? 

- Hefur PALS haft áhrif á lestrarfærni nemenda? Lesfimi? Lesskilning? 

- Hefur PALS haft áhrif á áhuga nemenda á lestri? 

- Hefur PALS haft áhrif á samvinnu nemenda eða félagsleg tengsl þeirra á milli? 

- Hefur PALS haft áhrif á líðan nemenda? 

- Hvað með nemendur með sérþarfir – hvernig henta PALS aðferðir fyrir þá eða 

hvaða áhrif hafa þær hjá þeim? (spyrja um þær tilteknu sérþarfir sem eru í 

bekknum)  

- Hvað með tvítyngda nemendur, hvaða áhrif hafa aðferðirnar á þá? 

- Er það svipað eða öðruvísi en varðandi aðrar aðferðir?  

11. Hefur eitthvað óvænt eða öðruvísi komið upp í kennslu í PALS? T.d. eitthvað 

skemmtilegt eða óvænt atvik? 

12. Hefurðu val um hvort þú notir PALS eða ekki? 

- Ef svo er, myndirðu vilja halda áfram að kenna PALS? Hvers vegna/hvers vegna 

ekki? 

- Ef ekki, ef þú hefðir valið myndirðu vilja halda kennslunni áfram? Hvers 

vegna/hvers vegna ekki? 

13. Að lokum, viltu bæta einhverju við? 

 


