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Formáli	  

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

Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands.	  Ritgerðin	  er	  eigindleg	  viðtalsrannsókn	  og	  fjallar	  um	  

reynslu	  grunnskólakennara	  í	  1.	  bekk	  af	  notkun	  K-‐PALS	  samvinnunámsaðferða	  við	  

lestrarkennslu.	  Tekin	  voru	  viðtöl	  við	  ellefu	  grunnskólakennara	  vorið	  2018.	  	   	  
	   Leiðbeinandi	  minn	  var	  Anna-‐Lind	  Pétursdóttir,	  dósent	  við	  Menntavísindasvið	  Háskóla	  
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aðkomu	  að	  verkefninu.	  Rannsóknin	  var	  unnin	  samhliða	  rannsókn	  Rósu	  Lilju	  Thorarensen	  á	  
reynslu	  grunnskólakennara	  af	  PALS	  aðferðum	  við	  kennslu	  í	  2.–6.	  bekk.	  Henni	  færi	  ég	  

innilegar	  þakkir	  fyrir	  farsælt	  samstarf,	  hvatningu	  og	  samræður	  um	  lokaverkefnið.	  Það	  er	  

ómetanlegt	  að	  eiga	  góða	  vinkonu	  en	  ekki	  síst	  samstarfsfélaga	  sem	  skilur	  allt	  sem	  þú	  ert	  að	  
ganga	  í	  gegnum	  við	  gerð	  einnar	  ritgerðar.	  Viðmælendur	  mínir	  fá	  enn	  fremur	  bestu	  þakkir	  

fyrir	  að	  veita	  mér	  viðtal.	  Að	  lokum	  vil	  ég	  þakka	  fjölskyldu	  minni	  fyrir	  stuðninginn,	  þá	  

sérstaklega	  kærastanum	  mínum,	  Arnari	  Þór	  Einarssyni,	  fyrir	  dygga	  aðstoð,	  þolinmæði	  og	  

hvatningu	  á	  meðan	  þessu	  ferli	  stóð.	  Dóttir	  mín	  Emelía	  Rós	  Stígsdóttir	  fær	  einnig	  sérstakar	  
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Ágrip	  

Markmið	  þessa	  verkefnis	  var	  að	  varpa	  ljósi	  á	  reynslu	  grunnskólakennara	  af	  K-‐PALS	  aðferðum	  

við	  lestrarkennslu	  í	  1.	  bekk.	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  (e.	  Kindergarten	  Peer-‐Assisted	  Learning	  

Strategies)	  voru	  þróaðar	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  styðja	  við	  og	  efla	  byrjandi	  lestrarfærni	  barna.	  Þær	  

eru	  hugsaðar	  sem	  viðbót	  við	  aðrar	  kennsluaðferðir	  til	  að	  stuðla	  að	  lestri	  yngri	  barna.	  K-‐PALS	  
aðferðirnar	  fela	  í	  sér	  beina	  kennslu	  og	  samvinnunám	  (e.	  cooperative	  learning)	  þar	  sem	  

nemendur	  vinna	  saman	  í	  pörum.	  Hérlendis	  eru	  aðferðir	  K-‐PALS	  notaðar	  með	  elsta	  árgangi	  

leikskóla	  og	  1.	  bekk	  í	  grunnskóla.	  Kennarar	  sækja	  námskeið	  til	  þess	  að	  læra	  um	  K-‐PALS	  
aðferðirnar.	  Á	  námskeiðinu	  fá	  þeir	  handbók	  sem	  inniheldur	  allar	  þær	  upplýsingar	  sem	  þeir	  

þurfa	  á	  að	  halda	  til	  þess	  að	  geta	  unnið	  með	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  við	  lestrarkennslu.	  Á	  Íslandi	  
hafa	  þó	  engar	  formlegar	  rannsóknir	  verið	  gerðar	  á	  reynslu	  grunnskólakennara	  af	  K-‐PALS	  

aðferðum	  við	  lestrarkennslu.	  	   	  

Í	  þessari	  rannsókn	  var	  leitast	  við	  að	  veita	  innsýn	  í	  hvernig	  kennurum	  gengur	  að	  nýta	  

aðferðir	  K-‐PALS	  í	  kennslu	  og	  hver	  reynsla	  þeirra	  af	  þeim	  er.	  Gerð	  var	  eigindleg	  
viðtalsrannsókn	  og	  byggir	  hún	  á	  hálfstöðluðum	  einstaklingsviðtölum	  við	  ellefu	  
grunnskólakennara	  sem	  starfa	  í	  1.	  bekk	  í	  níu	  mismunandi	  grunnskólum	  á	  stór-‐

höfuðborgarsvæðinu.	  Viðtölin	  voru	  hljóðrituð	  og	  skráð	  nákvæmlega	  ásamt	  athugasemdum	  
rannsakanda.	  Markvissri	  kóðun	  var	  beitt	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  finna	  lykla	  sem	  lýstu	  innihaldi	  
textans	  og	  fundin	  voru	  þemu	  út	  frá	  þeim	  lyklum.	  Tekið	  var	  mið	  af	  fyrri	  rannsóknum	  á	  PALS	  

aðferðum	  hérlendis	  og	  erlendis	  en	  einnig	  kenningum	  um	  lestrarþróun	  og	  nám	  barna.	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  sýndu	  að	  viðmælendur	  höfðu	  almennt	  jákvæða	  reynslu	  af	  

K-‐PALS	  aðferðunum	  og	  fannst	  þær	  vera	  góð	  viðbót	  við	  lestrarumhverfi	  barna.	  Öllum	  fannst	  
aðferðirnar	  efla	  lestrarfærni	  nemenda	  og	  ýta	  undir	  samvinnu	  þeirra.	  Stór	  meirihluti	  

viðmælenda	  taldi	  aðferðirnar	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  nemendur	  með	  annað	  móðurmál	  en	  

íslensku	  og	  námserfiðleika	  þar	  sem	  þær	  byggja	  á	  kerfisbundinni	  þjálfun	  hljóða	  og	  efla	  
umskráningarfærni	  og	  sjónrænan	  orðaforða	  nemenda.	  Flestum	  viðmælendum	  fannst	  

aðferðirnar	  henta	  nemendum	  sem	  eiga	  við	  lestrarvanda	  að	  stríða.	  Nokkrir	  viðmælendur	  

nefndu	  að	  aðferðirnar	  geti	  hjálpað	  til	  við	  að	  koma	  auga	  á	  þá	  nemendur	  sem	  gætu	  átt	  í	  
vandkvæðum	  með	  lestrarnám.	  Að	  sögn	  flestra	  viðmælenda	  voru	  nemendur	  virkir	  í	  K-‐PALS	  

kennslustundum	  og	  þótti	  skemmtilegt	  í	  þeim.	  Nokkrir	  viðmælendur	  nefndu	  að	  þeir	  upplifðu	  

þreytu	  hjá	  nemendum	  í	  síðustu	  kennslustundunum	  vegna	  endurtekninga	  í	  æfingum.	  Þessar	  
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niðurstöður	  benda	  til	  að	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  geti	  verið	  góð	  viðbót	  við	  lestrarnám	  barna	  

hérlendis	  og	  hentað	  til	  að	  mæta	  margbreytilegum	  þörfum	  nemendahópsins.	  
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Abstract	  

„...	  they	  thought	  it	  was	  very	  fun	  and	  unlike	  other	  teaching	  strategies	  ...“	  	  
Teachers’	  experience	  of	  using	  Kindergarten	  Peer-‐Assisted	  Learning	  Strategies	  (K-‐PALS)	  to	  

teach	  beginning	  reading	  to	  1st	  grade	  students	  in	  Iceland	  

The	  aim	  of	  this	  thesis	  was	  to	  shed	  light	  on	  teachers’	  experience	  of	  using	  Kindergarten	  Peer-‐

Assisted	  Learning	  Strategies	  (K-‐PALS)	  when	  teaching	  beginning	  reading.	  K-‐PALS	  was	  designed	  
to	  teach	  and	  support	  reading	  skills	  of	  young	  students.	  	  K-‐PALS	  involves	  direct	  instruction	  and	  

cooperative	  learning	  strategies	  and	  is	  designed	  to	  supplement	  other	  reading	  teaching	  

strategies	  for	  beginning	  readers.	  In	  Iceland	  K-‐PALS	  is	  used	  with	  five	  and	  six	  year	  old	  students,	  
during	  the	  last	  year	  in	  preschool	  and	  in	  first	  grade	  in	  primary	  school.	  Teachers	  attend	  a	  K-‐

PALS	  workshop	  where	  they	  get	  a	  manual	  and	  learn	  how	  to	  implement	  the	  strategies	  during	  
class.	  Hitherto,	  no	  study	  has	  been	  conducted	  on	  teachers’	  perception	  of	  using	  K-‐PALS	  to	  
teach	  beginning	  reading	  in	  primary	  schools.	  	  

	   This	  study’s	  goal	  was	  to	  give	  insight	  into	  teachers’	  experience	  of	  using	  K-‐PALS	  methods	  to	  
teach	  reading	  in	  first	  grade.	  The	  study	  involved	  qualitative	  research	  methodologies.	  Semi-‐
structured	  interviews	  were	  conducted	  with	  eleven	  primary	  teachers	  that	  taught	  the	  first	  

grade	  in	  nine	  different	  schools	  in	  the	  greater	  capital	  region	  in	  Iceland.	  The	  interviews	  were	  
recorded	  and	  transcribed	  with	  researcher	  notes,	  then	  analyzed	  and	  categorized	  into	  themes.	  
Previous	  studies	  on	  PALS	  strategies	  and	  theories	  of	  how	  children	  learn	  to	  read	  were	  also	  

taken	  into	  consideration.	  The	  results	  indicate	  that	  participants	  have	  a	  generally	  positive	  
experience	  of	  using	  K-‐PALS	  to	  teach	  reading	  in	  first	  grade.	  All	  participants	  were	  unanimous	  

on	  the	  positive	  effects	  of	  K-‐PALS	  and	  described	  improvements	  on	  children´s	  reading	  skills	  

and	  social	  skills.	  Big	  majority	  of	  the	  participants	  also	  descriped	  K-‐PALS	  positive	  effects	  on	  
bilingual	  children	  and	  children	  with	  learning	  disabilities	  because	  the	  methods	  focus	  on	  

teaching	  phonological	  awareness,	  beginning	  decoding	  and	  word	  recognition.	  Participants	  

described	  that	  K-‐PALS	  actively	  engaged	  children	  and	  that	  they	  liked	  it.	  Several	  participants	  
experienced	  in	  the	  last	  lessons	  that	  the	  children	  were	  tired	  because	  of	  repetition	  in	  the	  

exercises.	  Based	  on	  these	  findings	  it	  is	  concluded	  that	  K-‐PALS	  can	  be	  a	  beneficial	  addition	  to	  

childrens’	  reading	  environment	  in	  primary	  schools	  and	  a	  valuable	  tool	  to	  meet	  the	  diverse	  
needs	  of	  students	  in	  inclusive	  settings.	  	  
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1 Inngangur	  	  

1.1	  Um	  höfund	  og	  viðfangsefni	  	  
Ég	  er	  í	  grunnskólakennaranámi	  og	  hef	  sérhæft	  mig	  í	  kennslu	  yngri	  barna.	  Við	  upphaf	  

skólagöngu	  er	  lagður	  grunnur	  að	  lestrarfærni	  barna	  og	  því	  er	  mikilvægt	  sem	  verðandi	  kennari	  
að	  hafa	  þekkingu	  á	  lestrarþróun	  barna	  og	  gagnreyndum	  kennsluaðferðum.	  Mikilvægt	  er	  að	  

nýta	  fjölbreyttar	  leiðir	  þar	  sem	  hver	  nemendahópur	  er	  margbreytilegur	  og	  hefur	  mismunandi	  

þarfir,	  getu,	  reynslu	  og	  þekkingu.	  Góð	  lestrarfærni	  er	  undirstaða	  alls	  náms	  og	  forsenda	  þess	  
að	  einstaklingur	  getur	  aflað	  sér	  upplýsinga	  sem	  hann	  þarf	  og	  hefur	  áhuga	  á	  og	  því	  er	  

mikilvægt	  að	  börn	  öðlist	  góða	  lestrarfærni.	  Í	  kennarastarfinu	  að	  námi	  loknu	  langar	  mig	  til	  

þess	  að	  hafa	  góða	  þekkingu	  á	  því	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  skapa	  nemendum	  góðan	  grunn	  í	  

lestrarnámi	  sem	  mun	  nýtast	  þeim	  út	  skólagönguna	  og	  almennt	  í	  lífinu.	  	  

Viðfangsefni	  þessarar	  ritgerðar	  er	  reynsla	  grunnskólakennara	  af	  K-‐PALS	  aðferðum	  (e.	  

Kindergarten	  Peer-‐Assisted	  Learning	  Strategies)	  við	  lestrarkennslu	  í	  1.	  bekk.	  Í	  upphafi	  var	  

PALS	  (Peer-‐Assisted	  Learning	  Strategies)	  aðferðir	  þróaðar	  fyrir	  2.-‐6.	  bekk	  en	  þær	  hafa	  einnig	  

verið	  útfærðar	  fyrir	  leikskóla,	  grunnskóla	  og	  framhaldsskóla.	  PALS	  aðferðir	  í	  lestri	  leggja	  

áherslu	  á	  þjálfun	  umskráningu,	  lesfimi,	  lesskilning	  og	  hljóðkerfisvitund.	  PALS	  aðferðirnar	  

byggja	  á	  beinni	  kennslu	  og	  samvinnunámi	  þar	  sem	  nemendur	  vinna	  saman	  í	  pörum.	  Í	  K-‐PALS	  

er	  lögð	  áhersla	  á	  efla	  hljóðkerfisvitund,	  hljóðaþekkingu	  og	  umskráningarfærni.	  Aðferðir	  K-‐
PALS	  eru	  notaðar	  samhliða	  öðrum	  aðferðum	  til	  að	  kenna	  undirstöður	  í	  lestrarfærni	  hjá	  elsta	  

árgangi	  leikskóla	  og	  1.	  bekk	  í	  grunnskóla	  hér	  á	  landi.	  Kennarar	  sem	  beita	  K-‐PALS	  aðferðum	  í	  

kennslu	  fara	  á	  námskeið	  hjá	  SÍSL,	  Sérfræðingateymi	  í	  samfélagi	  sem	  lærir,	  þar	  sem	  þeir	  fá	  
fræðslu	  um	  hvernig	  koma	  eigi	  aðferðunum	  í	  framkvæmd.	  Auk	  þess	  fá	  þeir	  handbækur	  sem	  

innihalda	  skýrar	  leiðbeiningar	  um	  innlögn	  aðferðanna.	  Til	  þess	  að	  þjálfunin	  verði	  markviss	  er	  

mælt	  með	  að	  leiðbeiningunum	  sé	  fylgt	  vandlega.	  	   	   	   	  

1.2	  Markmið	  og	  tilgangur	  verkefnis	  	  
Tilgangur	  þessarar	  rannsóknar	  er	  að	  veita	  innsýn	  í	  hvernig	  kennurum	  gengur	  að	  nýta	  aðferðir	  

K-‐PALS	  í	  kennslu	  og	  hver	  reynsla	  þeirra	  af	  K-‐PALS	  er.	  Leitast	  verður	  við	  að	  svara	  því	  hvernig	  

kennurum	  líki	  að	  beita	  K-‐PALS	  aðferðum	  í	  kennslu	  og	  hvaða	  kostir	  og	  áskoranir	  fylgi	  þeim.	  

Auk	  þess	  verður	  spurt	  nánar	  út	  í	  reynslu	  kennara	  af	  aðferðunum,	  þar	  sem	  markmið	  
verkefnisins	  er	  að	  varpa	  ljósi	  á	  reynslu	  grunnskólakennara	  af	  K-‐PALS	  aðferðum.	  	  
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Rannsóknarspurningin	  sem	  liggur	  til	  grundvallar	  er:	  	   	  

Hver	  er	  reynsla	  grunnskólakennara	  af	  K-‐PALS	  samvinnunámsaðferðum	  við	   	  lestrarkennslu	  í	  
1.	  bekk?	  	   	  

1.3	  Gildi	  og	  val	  verkefnis	  	  
Á	  Íslandi	  hafa	  engar	  formlegar	  rannsóknir	  verið	  gerðar	  á	  reynslu	  grunnskólakennara	  af	  K-‐

PALS	  aðferðum	  í	  lestrarkennslu.	  Sú	  reynsla	  getur	  þó	  veitt	  mikilvægar	  og	  gagnlegar	  

upplýsingar	  fyrir	  verðandi	  og	  starfandi	  kennara.	  Lestrarnám	  barna	  er	  stór	  og	  mikilvægur	  

þáttur	  í	  skólagöngunni	  þar	  sem	  lestur	  er	  meginstoð	  og	  forsenda	  fyrir	  velgengni	  í	  námi	  og	  

almennt	  í	  lífinu.	  Mikilvægt	  er	  að	  skoða	  hvort	  kennarar	  telji	  að	  K-‐PALS	  geti	  gagnast	  við	  að	  

mæta	  fjölbreyttum	  nemendahópi,	  þ.	  á	  m.	  þeim	  börnum	  sem	  standa	  höllum	  fæti	  í	  lestri,	  og	  

hvernig	  hægt	  er	  að	  styðja	  við	  þau	  og	  ýta	  undir	  lestrarfærni	  þeirra	  með	  K-‐PALS	  aðferðum.	    

	   Eigindleg	  rannsókn	  á	  reynslu	  starfandi	  kennara	  af	  K-‐PALS	  aðferðum	  getur	  veitt	  gagnlegar	  
upplýsingar	  um	  beitingu	  aðferðanna	  við	  lestrarkennslu.	  Grunnskólakennarar	  búa	  yfir	  reynslu	  

og	  þekkingu	  á	  því	  hvernig	  tekst	  til	  í	  kennslu	  og	  geta	  því	  varpað	  ljósi	  á	  hvernig	  K-‐PALS	  nýtist	  
við	  íslenskar	  aðstæður.	  Vitneskja	  þeirra	  getur	  styrkt	  og	  ýtt	  undir	  að	  verðandi	  og	  starfandi	  

kennarar	  nýti	  sér	  kennsluaðferðir	  sem	  leiða	  til	  ávinnings	  í	  lestrarnámi	  barna.	  Farsæl	  

lestrarþróun	  er	  forsenda	  fyrir	  öllu	  námi	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  kynna	  sér	  lestraraðferðir	  sem	  

geta	  stutt	  við	  hana	  á	  árangursríkan	  hátt.	  	  

1.4	  Uppbygging	  ritgerðar	  
Í	  inngangi	  er	  fjallað	  um	  höfund	  og	  viðfangsefni,	  markmið	  og	  tilgang	  verkefnis	  ásamt	  gildum	  
og	  ástæðu	  fyrir	  vali	  á	  verkefni.	  Í	  öðrum	  kafla	  er	  gerð	  grein	  fyrir	  fræðilegum	  bakgrunni,	  fyrri	  
rannsóknum	  og	  rannsóknarspurningu.	  Í	  þriðja	  kafla	  kemur	  fram	  hvaða	  rannsóknaraðferð	  var	  

notuð	  og	  auk	  þess	  er	  þar	  umfjöllun	  um	  þátttakendur,	  framkvæmd,	  siðferðileg	  álitamál	  og	  
greiningu	  gagna.	  Í	  fjórða	  kafla	  er	  gerð	  grein	  fyrir	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  og	  í	  fimmta	  

kafla	  fer	  rannsakandi	  yfir	  helstu	  niðurstöður	  og	  skoðar	  þær	  í	  ljósi	  fyrri	  rannsókna.	  	  
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2 Fræðilegur	  bakgrunnur	  	  

Hér	  verður	  farið	  yfir	  lestrarþróun	  barna	  ásamt	  helstu	  kenningum	  um	  læsi.	  Auk	  þess	  verður	  

fjallað	  um	  lestrarnám	  barna,	  lestrarerfiðleika	  og	  nemendur	  með	  annað	  móðurmál	  en	  

íslensku.	  Gerð	  verður	  grein	  fyrir	  gagnreyndum	  kennsluaðferðum	  í	  lestri,	  auk	  þess	  verða	  PALS	  

samvinnunámsaðferðum	  í	  lestrarkennslu	  gerð	  skil.	  Einnig	  verður	  fjallað	  um	  niðurstöður	  fyrri	  
rannsókna	  erlendis	  og	  hérlendis	  sem	  tengjast	  viðfangsefninu.	  	  

2.1	  Lestrarþróun	  	  
Talmál	  gerir	  einstaklingum	  fært	  að	  orða	  hugsanir	  sínar	  og	  eiga	  samskipti	  við	  aðra.	  Lestur	  

byggir	  á	  styrkleikum	  í	  tungumálinu	  og	  er	  ekki	  meðfæddur	  eiginleiki	  heldur	  hæfni	  sem	  börn	  

þurfa	  að	  læra	  og	  þjálfa.	  Ein	  af	  undirstöðum	  samfélagsins	  sem	  við	  búum	  í	  er	  að	  við	  getum	  tjáð	  

okkur	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  foreldrar	  og	  aðrir	  uppalendur	  leggi	  áherslu	  á	  að	  efla	  hæfni	  
barna	  til	  að	  orða	  hugsanir	  sínar.	  Áður	  en	  barnið	  segir	  sitt	  fyrsta	  orð	  er	  búið	  að	  leggja	  

grunninn	  að	  máltöku	  en	  það	  gerist	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  og	  aðra	  sem	  umgangast	  barnið	  
frá	  fæðingu.	  Þetta	  er	  skipulögð	  atburðarás	  og	  lítið	  þarf	  til	  að	  eitthvað	  fari	  úr	  skorðum	  
(Ásthildur	  Snorradóttir	  og	  Sigurlaug	  Jónsdóttir,	  2000,	  bls.	  39).	  Frá	  unga	  aldri	  venjast	  börn	  því	  

að	  sjá	  ritmál	  í	  umhverfi	  sínu.	  Þau	  gera	  sér	  ekki	  strax	  grein	  fyrir	  einkennum	  þess	  og	  hvað	  það	  
stendur	  fyrir	  en	  með	  leiðsögn	  byrja	  þau	  smám	  saman	  að	  átta	  sig	  á	  að	  bókstafir	  og	  orð	  hafa	  
merkingu.	  Þau	  læra	  í	  framhaldi	  af	  því	  að	  raða	  bókstöfum	  í	  orð,	  sem	  er	  ef	  til	  vill	  ekki	  rétt	  í	  

byrjun	  en	  hægt	  og	  rólega	  fara	  þau	  að	  raða	  bókstöfunum	  rétt	  og	  orð	  myndast.	  Þetta	  ferli	  
leiðir	  til	  þess	  að	  börn	  byrja	  að	  þróa	  læsi	  (Snow,	  Burns	  og	  Griffin,	  1989,	  bls.	  44).	  	  

	   Samkvæmt	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2011)	  á	  Íslandi	  er	  meginmarkmið	  læsis	  að	  

nemendur	  séu	  virkir	  þátttakendur	  í	  að	  umskapa	  og	  umskrifa	  heiminn	  með	  því	  að	  skapa	  sína	  

eigin	  merkingu	  og	  bregðast	  á	  persónulegan	  og	  skapandi	  hátt	  við	  því	  sem	  þeir	  lesa	  (Mennta	  
og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  18–19).	  Hugtakið	  læsi	  (e.	  literacy)	  er	  víðtækt	  og	  

byggir	  á	  skilgreiningum	  á	  lestri.	  Læsi	  merkir	  að	  geta	  lesið	  texta	  og	  skilið	  merkingu	  hans	  og	  

skrifað	  merkingarbæran	  texta	  (Morrison	  og	  Wilcox,	  2013,	  bls.	  69).	  Hægt	  er	  að	  skilgreina	  læsi	  

út	  frá	  þróun	  hvers	  einstaklings	  en	  einnig	  í	  stærra	  samhengi.	  Í	  félags-‐	  og	  menntunarlegu	  

samhengi	  vísar	  hugtakið	  til	  þeirra	  lífsgæða	  sem	  læsi	  felur	  í	  sér	  fyrir	  einstaklinga.	  Að	  vera	  læs	  

er	  að	  hafa	  tök	  á	  tæknilegri	  færni	  við	  að	  taka	  á	  móti	  og	  nálgast	  upplýsingar	  á	  mismunandi	  

vegu	  en	  einnig	  að	  beita	  hugrænni	  færni	  til	  þess	  að	  vinna	  úr	  og	  skilja	  upplýsingarnar	  ásamt	  því	  
að	  tileinka	  sér	  þær	  og	  ræða	  um	  þær	  við	  aðra.	  Þetta	  getur	  verið	  flókið	  ferli	  og	  það	  byggir	  á	  
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samspili	  og	  samhæfingu	  mismunandi	  þátta	  hugrænnar	  úrvinnslu	  þar	  sem	  tungumálið	  er	  í	  

lykilhlutverki	  við	  að	  skapa	  merkingu	  (Steinunn	  Torfadóttir	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  16–17).	  Til	  þess	  að	  
geta	  lesið	  ritmál	  þarf	  einstaklingur	  að	  öðlast	  færni	  við	  að	  lesa	  úr	  bókstafstáknum	  og	  átta	  sig	  á	  

merkingu	  textans.	  Mikilvægt	  er	  því	  að	  í	  lestrarnámi	  þjálfist	  þeir	  þættir	  sem	  börn	  þurfa	  að	  

hafa	  á	  valdi	  sínu	  til	  þess	  að	  þau	  verði	  læs	  (Steinunn	  Torfadóttir	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  17).	  	  	  

Árið	  1997	  var	  stofnuð	  bandarísk	  nefnd	  sem	  ber	  nafnið	  National	  Reading	  Panel	  (NRP).	  Hún	  

fékk	  það	  verkefni	  að	  skoða	  rannsóknir	  síðustu	  áratuga	  á	  lestri	  og	  meta	  áhrif	  mismunandi	  

kennsluaðferða	  í	  lestrarkennslu.	  Ýmsar	  hugmyndir	  eru	  til	  um	  hvaða	  lestrarkennsluaðferðir	  

eru	  árangursríkastar	  sem	  sumir	  fræðimenn	  eru	  ekki	  sammála	  um.	  Markmið	  NRP	  var	  að	  leiða	  í	  

ljós	  hvaða	  kennsluaðferðir	  væru	  áhrifaríkastar	  í	  lestrarnámi	  barna	  og	  hvaða	  þætti	  þyrfti	  að	  

þjálfa	  til	  þess	  að	  lestrarfærni	  nemenda	  þróaðist	  á	  árangursríkan	  hátt.	  Samkvæmt	  nefndinni	  

eru	  undirstöðuþættir	  lesturs	  hljóðkerfisvitund	  (e.	  phonological	  awareness),	  hljóðavitund	  (e.	  

phonemic	  awareness;	  undirþáttur	  hljóðkerfisvitundar),	  umskráning	  (e.	  decoding),	  lesfimi	  (e.	  
fluency),	  lesskilningur	  (e.	  reading	  comprehension)	  og	  orðaforði	  (e.	  vocabulary).	  Nefndin	  lauk	  

störfum	  árið	  2000	  og	  leiddi	  í	  ljós	  að	  árangursríkustu	  lestrarkennsluaðferðirnar	  væru	  þær	  sem	  
leggja	  áherslu	  á	  að	  þjálfa	  undirstöðuþætti	  lesturs	  (National	  Reading	  Panel,	  2000).	  Börn	  sem	  

ná	  ekki	  að	  efla	  meginþætti	  lesturs	  í	  1.	  og	  2.	  bekk	  eru	  talin	  í	  hættu	  á	  að	  lenda	  í	  

lestrarerfiðleikum	  (Snow,	  Burns	  og	  Griffin,	  1998,	  bls.	  7–8).	  

Nauðsynlegt	  er	  að	  ná	  tökum	  á	  og	  efla	  undirstöðuþætti	  lesturs	  til	  þess	  að	  lestrarfærni	  

nemenda	  þróist	  á	  farsælan	  hátt	  (National	  Reading	  Panel,	  2000).	  Hljóðkerfisvitund	  er	  vitundin	  
um	  að	  hægt	  sé	  að	  greina	  orð	  í	  smærri	  hljóðeiningar	  (e.	  phonemes)	  eins	  og	  orð,	  atkvæði,	  

upphafshljóð/-‐staf,	  rím/rímhluta	  og	  stök	  hljóð.	  	  Hægt	  er	  að	  þjálfa	  þessa	  færni	  með	  því	  til	  
dæmis	  að	  syngja	  og	  ríma	  en	  þá	  læra	  börn	  að	  greina	  sundur	  málhljóð	  og	  verða	  meðvitaðri	  um	  
hljóðeiningar	  í	  orðum.	  Nauðsynlegt	  er	  þó	  að	  beita	  fjölbreyttari	  leiðum	  til	  þess	  að	  efla	  færnina	  

á	  árangursríkan	  hátt.	  Færnin	  að	  vinna	  með	  stök	  hljóð	  í	  töluðum	  orðum	  kallast	  hljóðavitund.	  
Hún	  er	  undirstaða	  þess	  að	  nemendur	  geti	  tengt	  saman	  og	  sundurgreint	  hljóð	  orða.	  Að	  þjálfa	  

hljóðavitund	  er	  mikilvæg	  forsenda	  lestrar	  og	  stafsetningar.	  Umskráning	  er	  síðan	  sú	  færni	  að	  

breyta	  bókstöfum	  í	  málhljóð,	  lesfimi	  er	  sjálfvirkur	  fyrirhafnarlaus	  lestur	  þar	  sem	  texti	  er	  
lesinn	  með	  réttu	  hljómfalli,	  lesskilningur	  er	  þegar	  lesandi	  skilur	  merkingu	  textans	  og	  

orðaforði	  er	  orðasafn	  sem	  einstaklingur	  hefur	  á	  valdi	  sínu	  (National	  Reading	  Panel,	  2000;	  

Morrison	  og	  Wilcox,	  2013,	  bls.	  36–38).	  Um	  allan	  heim	  má	  finna	  fræðimenn,	  rannsakendur,	  
kennara	  og	  einstaklinga	  sem	  hafa	  áhuga	  á	  lestri	  og	  þróun	  læsis.	  Stöðugt	  er	  verið	  að	  setja	  

fram	  nánari	  skýringar	  á	  farsælli	  lestrarþróun	  barna.	  Hér	  verður	  fjallað	  um	  kenningarnar	  

einfalda	  lestrarlíkanið	  og	  sjónrænan	  lestur.	  



16	  

2.1.1	  Einfalda	  lestrarlíkanið	  	  

Fræðimennirnir	  Hoover	  og	  Gough	  (1990)	  settu	  fram	  kenningu	  um	  læsi	  sem	  ber	  heitið	  

einfalda	  lestrarlíkanið	  (e.	  simple	  view	  of	  reading).	  Samkvæmt	  því	  er	  góð	  lestrargeta	  samspil	  

tveggja	  þátta,	  umskráningar	  og	  málskilnings.	  Í	  lestrarnámi	  barns	  er	  verið	  að	  þjálfa	  

umskráningu,	  það	  er	  að	  breyta	  bókstafstáknum	  í	  viðeigandi	  hljóð,	  og	  efla	  málskilning.	  Góð	  

umskráningarfærni	  er	  þegar	  sá	  sem	  les	  getur	  einangrað	  orð	  fljótt,	  nákvæmlega	  og	  í	  hljóði.	  

Málskilningur	  er	  hæfni	  nemandans	  til	  að	  skilja	  það	  sem	  hann	  les.	  Ef	  umskráning	  er	  ekki	  til	  

staðar	  nær	  nemandi	  ekki	  merkingu	  textans	  sem	  er	  eitt	  meginmarkmið	  læsis	  (Hoover	  og	  
Gough,	  1990,	  bls.	  128).	  Þessir	  tveir	  þættir	  eru	  nauðsynlegir	  til	  þess	  að	  ná	  góðri	  lestrarfærni	  

og	  skilja	  textann	  sem	  lesið	  er.	  Ef	  nemandi	  er	  slakur	  í	  annaðhvort	  umskráningu	  eða	  lesskilningi	  

eða	  hvoru	  tveggja	  á	  hann	  í	  lestrarerfiðleikum.	  Því	  er	  nauðsynlegt	  í	  lestrarnámi	  barna	  að	  efla	  

færni	  þeirra	  við	  að	  lesa	  úr	  bókstafstáknum	  og	  vinna	  með	  málskilning	  þar	  sem	  
meginmarkmiðið	  er	  að	  geta	  skilið	  merkingu	  textans	  (Hoover	  og	  Gough,	  1990,	  bls.	  130;	  132).	  

Námsefni	  K-‐PALS	  byggir	  á	  æfingum	  sem	  efla	  hljóðkerfisvitund,	  hljóðaþekkingu	  og	  
umskráningarfærni	  barna	  (Fuchs	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  76).	  	  

2.1.2	  Sjónrænn	  lestur	  	  

Sjónrænn	  lestur	  (e.	  sight	  word	  reading)	  er	  þegar	  börn	  geta	  lesið	  texta	  hratt,	  sjálfvirkt	  og	  

fyrirhafnarlaust.	  Túlka	  má	  það	  sem	  sjónrænan	  lestur	  þegar	  orð	  eru	  lesin	  innan	  sekúndu	  frá	  
því	  að	  litið	  er	  á	  þau.	  Linnea	  Ehri	  hefur	  síðustu	  tvo	  áratugi	  rannsakað	  hvernig	  börn	  ná	  
sjálfvirkum	  tökum	  á	  að	  lesa	  orð.	  Kenning	  hennar	  um	  þróun	  á	  sjónrænum	  orðaforða	  skýrir	  

hvernig	  börn	  læra	  að	  lesa	  úr	  bókstafstáknum	  og	  smám	  saman	  byggja	  upp	  sjónminni	  á	  
ritháttarmyndir	  orðanna.	  Hún	  beinir	  einnig	  sjónum	  sínum	  að	  því	  hvernig	  börn	  ná	  að	  lesa	  
texta	  hratt	  og	  fyrirhafnarlaust	  án	  þess	  að	  beina	  athyglinni	  að	  sjálfri	  umskráningunni	  eða	  lestri	  

orðanna	  (Ehri,	  2005,	  bls.	  167–168).	  Kenning	  Ehri	  lýsir	  því	  ferli	  í	  fjórum	  stigum.	  

Fyrsta	  stigið	  er	  kallað	  undanfari	  bókstafsstigs	  (e.	  pre	  alphabetic	  phase)	  en	  þá	  hefur	  barn	  

litla	  þekkingu	  á	  tengslum	  stafs	  og	  hljóðs	  og	  því	  ekki	  færni	  til	  þess	  að	  umskrá	  orð.	  Undirstaða	  

lesturs	  á	  þessu	  stigi	  eru	  sjónrænar	  vísbendingar	  í	  orðinu	  sem	  barnið	  leggur	  á	  minnið	  (Ehri,	  

2005,	  bls.	  173).	  Annað	  stigið	  nefnist	  ófullkomið	  bókstafsstig	  (e.	  partial	  alphabetic	  phase).	  
Hljóðkerfisvitund	  barna	  er	  þá	  að	  þróast,	  þau	  læra	  nöfn	  og	  hljóð	  bókstafanna	  í	  stafrófinu	  og	  

eru	  farin	  að	  þekkja	  orð	  sjónrænt	  með	  því	  að	  tengja	  ákveðna	  stafi	  í	  orðinu	  við	  hljóð	  (Ehri,	  

2005,	  bls.	  173).	  Þriðja	  stigið	  er	  fullkomið	  bókstafsstig	  (e.	  full	  alphabetic	  phase)	  en	  á	  því	  hafa	  
börn	  náð	  góðum	  tökum	  á	  umskráningu.	  Þau	  eru	  farin	  að	  muna	  orð	  sjónrænt	  og	  greina	  orðin	  

sem	  þau	  þekkja	  og	  geta	  hlutað	  þau	  niður	  í	  einstök	  málhljóð.	  Lestur	  barna	  er	  hægur	  en	  mun	  

nákvæmari	  en	  áður	  (Ehri,	  2005,	  bls.	  174–175).	  Fjórða	  og	  síðasta	  stigið	  í	  ferlinu	  heitir	  
heildrænt	  bókstafsstig	  (e.	  consolidated	  alphabetic	  phase).	  Þá	  festa	  börn	  fleiri	  orð	  í	  sjónrænu	  

minni	  þar	  sem	  þau	  eru	  farin	  að	  þekkja	  orð	  og	  bera	  kennsl	  á	  þau	  sem	  heild.	  Börnin	  hafa	  náð	  
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að	  tileinka	  sér	  grunninum	  að	  sjálfvirkum	  og	  fyrirhafnarlausum	  sjónrænum	  lestri	  (Ehri,	  2005,	  

bls.	  175–176).	  	  

Lesandi	  sem	  les	  fyrirhafnarlaust	  þekkir	  bókstafi	  og	  orð	  vel	  úr	  langtímaminni	  og	  því	  þarf	  

hann	  ekki	  að	  hljóða	  sig	  í	  gegnum	  orðin	  við	  lestur.	  Hægt	  er	  að	  beina	  allri	  athyglinni	  að	  

innihaldi	  textans.	  Ef	  lesandi	  þarf	  að	  stoppa	  við	  lestur	  til	  að	  umskrá	  orð	  hægist	  lesturinn	  og	  

hugsun	  hans	  truflast.	  Það	  verður	  til	  þess	  að	  erfitt	  er	  að	  skilja	  textann	  (Ehri,	  2005,	  bls.	  167–

168).	  Nauðsynlegt	  er	  að	  búa	  yfir	  góðum	  sjónrænum	  orðaforða	  því	  innihald	  textans	  tapast	  ef	  

barn	  þarf	  að	  umskrá	  eða	  stafa	  sig	  í	  gegnum	  stóran	  hluta	  textans.	  Þegar	  lesturinn	  er	  orðinn	  

sjálfvirkur	  og	  börn	  geta	  lesið	  út	  frá	  sjónminni	  verður	  lesturinn	  auðveldari	  og	  skilvirkari.	  Ehri	  

leggur	  áherslu	  á	  að	  kennarar	  hafi	  þekkingu	  á	  lestrarþróun	  barna	  þar	  sem	  þeir	  þurfa	  að	  vita	  og	  

þekkja	  hvaða	  aðferðir	  ýta	  undir	  farsæla	  lestrarþróun	  en	  einnig	  hvað	  einkennir	  

lestrarerfiðleika	  hjá	  nemendum	  (Ehri,	  2002,	  bls.	  7).	  	  

Að	  kenna	  nemendum	  að	  þekkja	  nauðsynleg	  sjónorð	  og	  bæta	  slíkum	  æfingum	  inn	  í	  

hljóðlestrarkennslu	  er	  talin	  áhrifarík	  aðferð	  í	  kennslu.	  Það	  krefst	  þess	  að	  nemendur	  leggi	  orð	  
á	  minnið	  svo	  gagnlegt	  getur	  verið	  fyrir	  kennara	  að	  gera	  hlutina	  sýnilega,	  til	  dæmis	  með	  því	  að	  

festa	  algeng	  orð	  á	  veggi	  þar	  sem	  nemendur	  sjá	  þau	  reglulega.	  Það	  ýtir	  undir	  að	  orðin	  festist	  í	  
minni	  þeirra	  og	  þegar	  orðin	  koma	  oft	  fyrir	  í	  textanum	  sem	  er	  verið	  að	  lesa.	  Samlestur	  getur	  
einnig	  hjálpað	  nemendum	  við	  að	  leggja	  orðin	  á	  minnið.	  Mikilvægt	  er	  að	  allir	  viti	  hvað	  orðið	  

merkir	  svo	  hægt	  sé	  að	  nota	  það	  í	  mismunandi	  samhengi	  (Morrison	  and	  Wilcox,	  2013,	  bls.	  95–
97).	  	  

2.2	  Lestrarnám	  barna	  	  
Formleg	  lestrarkennsla	  hefst	  í	  grunnskóla	  og	  er	  eitt	  af	  mikilvægustu	  hlutverkum	  

grunnskólans.	  Að	  læra	  að	  lesa	  er	  ein	  flóknasta	  hugræna	  aðgerðin	  sem	  börn	  verða	  að	  ná	  

tökum	  á	  á	  ævinni.	  Lestrarfærni	  þarf	  að	  þjálfa	  og	  efla,	  sum	  börn	  eiga	  auðvelt	  með	  það	  en	  fyrir	  

önnur	  getur	  lestrarnám	  verið	  erfið	  reynsla	  (Steinunn	  Torfadóttir	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  13).	  Góð	  

lestrarfærni	  er	  ein	  meginundirstaða	  góðrar	  menntunar	  og	  forsenda	  fyrir	  þátttöku	  í	  

samfélaginu	  (Mennta	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  97).	  Markmið	  lestrarkennslu	  er	  

að	  veita	  færni,	  þekkingu	  og	  kunnáttu	  til	  þess	  að	  lesa	  fyrirhafnarlaust	  og	  skilja	  texta,	  hvort	  

sem	  er	  til	  gagns	  eða	  gamans.	  Börn	  þurfa	  að	  öðlast	  þekkingu	  á	  stafrófinu,	  læra	  að	  umskrá	  ný	  

orð,	  byggja	  upp	  sjónrænan	  orðaforða	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  að	  skilja	  merkingu	  textans	  (Ehri,	  

Nunes,	  Stahl	  og	  Willows,	  2001,	  bls.	  394).	  

Í	  byrjun	  er	  hin	  tæknilega	  hlið	  lesturs	  í	  forgangi	  en	  í	  henni	  felst	  að	  læra	  hljóð	  bókstafanna	  

og	  hvernig	  breyta	  má	  bókstöfum	  í	  hljóð	  og	  tengja	  þau	  saman	  í	  orð.	  Þegar	  börn	  hafa	  náð	  
færni	  í	  umskráningu	  færist	  áherslan	  á	  lesskilning	  sem	  felst	  í	  því	  að	  börn	  skilji	  merkingu	  texta	  

(Freyja	  Birgisdóttir,	  2011,	  bls.	  2).	  Það	  getur	  verið	  munur	  á	  námsgetu	  nemenda	  þar	  sem	  þeir	  
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hafa	  mismunandi	  bakgrunn,	  reynslu	  og	  þekkingu.	  Af	  þeim	  sökum	  er	  nauðsynlegt	  að	  fylgjast	  

vel	  með	  lestrarþróun	  hvers	  nemanda	  og	  veita	  honum	  kennslu	  og	  aðferðir	  við	  hæfi.	  Með	  
markvissri	  lestrarkennslu	  eflist	  umskráningarfærni	  nemenda.	  Þegar	  umskráning	  er	  orðin	  

sjálfvirk	  eiga	  nemendur	  auðveldara	  með	  að	  taka	  eftir	  merkingu	  textans	  og	  lesskilningur	  eykst	  

(Ásthildur	  Snorradóttir	  og	  Sigurlaug	  Jónsdóttir,	  2000,	  bls.	  47).	  	  

Freyja	  Birgisdóttir	  (2011)	  rannsakaði	  þróun	  stafaþekkingar,	  umskráningarhæfni	  og	  

lesskilnings	  íslenskra	  barna	  frá	  fjögurra	  til	  átta	  ára	  aldurs.	  Fylgst	  var	  með	  tveimur	  hópum	  

barna,	  alls	  111	  einstaklingum,	  í	  þrjú	  ár	  en	  þau	  voru	  fjögurra	  og	  sex	  ára	  við	  upphaf	  

rannsóknarinnar.	  Rannsóknin	  varpaði	  ljósi	  á	  að	  stafaþekking	  yngri	  aldurshópsins	  var	  vel	  á	  veg	  

komin.	  Færni	  eldri	  hópsins	  í	  umskráningu	  og	  lesskilningi	  jókst	  marktækt	  á	  milli	  fyrsta,	  annars	  

og	  þriðja	  bekkjar.	  Framfarir	  eldri	  hópsins	  urðu	  þó	  hægari	  eftir	  því	  sem	  leið	  á	  skólagönguna.	  

Það	  var	  mikill	  einstaklingsmunur	  á	  milli	  barna	  og	  munaði	  um	  tveimur	  árum	  á	  lestrarfærni	  

þeirra	  sem	  stóðu	  verst	  að	  vígi	  í	  lestri	  og	  þeirra	  sem	  stóðu	  sig	  best.	  Niðurstöðurnar	  sýna	  
mikilvægi	  þess	  að	  fylgjast	  náið	  með	  þeim	  börnum	  sem	  eiga	  í	  vandræðum	  með	  lestur	  við	  

upphaf	  skólagöngu.	  Auk	  þess	  kom	  í	  ljós	  að	  þrátt	  fyrir	  að	  formleg	  stafakennsla	  sé	  ekki	  hafin	  í	  
leikskóla	  eru	  mörg	  börn	  á	  leikskólaaldri	  farin	  að	  þekkja	  bókstafi	  og	  sýna	  áhuga	  á	  þeim	  (Freyja	  

Birgisdóttir,	  2011).	  

	  Rannveig	  Jóhannsdóttir	  (2011)	  gerði	  eigindlega	  rannsókn	  þar	  sem	  kannað	  var	  viðhorf	  89	  

barna	  í	  elsta	  árgangi	  leikskóla	  til	  leikskólaáranna	  og	  hverjar	  væntingar	  þeirra	  væru	  til	  þess	  að	  
byrja	  í	  grunnskóla.	  Tekin	  voru	  hópviðtöl	  við	  börnin	  og	  í	  ljós	  kom	  að	  mörg	  þeirra	  voru	  komin	  
nokkuð	  á	  veg	  með	  að	  þróa	  með	  sér	  læsi	  þar	  sem	  þau	  þekktu	  hlutverk	  ritmáls,	  kunnu	  marga	  

bókstafi	  og	  gátu	  sum	  lesið	  orð	  og	  lengri	  texta	  (Rannveig	  Jóhannsdóttir,	  2011).	  Þessar	  
niðurstöður	  eiga	  samhljóm	  með	  rannsókn	  Freyju	  Birgisdóttur	  (2011).	  Báðar	  sýna	  að	  börn	  á	  
leikskólaaldri	  eru	  farin	  að	  velta	  bókstöfum	  fyrir	  sér	  og	  lestrarþróun	  þeirra	  er	  komin	  nokkuð	  á	  

veg.	  Því	  gætu	  aðferðir	  K-‐PALS	  verið	  góð	  viðbót	  við	  lestrarumhverfi	  leikskólabarna,	  gefið	  
vísbendingar	  um	  þau	  börn	  sem	  eiga	  í	  hættu	  á	  að	  lenda	  í	  lestrarerfiðleikum	  og	  kennt	  

markvisst	  hljóð	  bókstafa	  og	  umskráningu.	  Þannig	  væri	  hægt	  að	  halda	  betur	  utan	  um	  

síðastnefndu	  börnin	  við	  upphaf	  skólagöngu	  og	  veita	  þeim	  stuðning	  og	  kennslu	  við	  hæfi.	  	   	  

2.2.1	  Lestrarerfiðleikar	   	  

Nauðsynlegt	  er	  að	  kennarar	  hafi	  þekkingu	  á	  lestrarerfiðleikum,	  einkennum	  þeirra	  og	  hvers	  

vegna	  þeir	  eru	  til	  staðar.	  Lesblinda	  (e.	  dyslexia)	  er	  lestrarvandi	  sem	  einkennist	  af	  því	  að	  

nemandi	  á	  erfitt	  með	  umskráningu	  en	  hefur	  góð	  tök	  á	  málskilningi	  (Steinunn	  Torfadóttir	  o.fl.,	  
2011,	  bls.	  18–19).	  Samkvæmt	  einfalda	  lestrarlíkaninu	  eru	  umskráning	  og	  málskilningur	  

nauðsynlegir	  þættir	  til	  þess	  að	  þjálfa	  lestrarfærni.	  Þegar	  nemandi	  á	  erfitt	  með	  að	  umskrá	  orð	  
er	  hann	  í	  hættu	  á	  að	  ná	  ekki	  innihaldinu	  þar	  sem	  aðaláherslan	  er	  lögð	  á	  að	  stafa	  sig	  í	  gegnum	  
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orðin.	  Annað	  sem	  er	  einkennandi	  fyrir	  nemendur	  með	  lestrarvanda	  er	  erfiðleikar	  við	  að	  skilja	  

lestexta.	  Nemendur	  geta	  haft	  góða	  umskráningarfærni	  en	  lesskilningur	  er	  ekki	  til	  staðar	  
sökum	  undirliggjandi	  veikleika	  í	  merkingar-‐	  og	  málfræðiþáttum	  tungumálsins,	  sérstaklega	  

orðaforða.	  Orsakir	  lestrarerfiðleika	  geta	  einnig	  verið	  erfiðleikar	  við	  umskráningu	  og	  

málskilning	  (Steinunn	  Torfadóttir	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  19).	  Þeir	  nemendur	  sem	  ná	  ekki	  góðum	  
tökum	  á	  umskráningu	  og	  hafa	  slakan	  málskilning	  eru	  sá	  hópur	  sem	  á	  við	  alvarlegasta	  

lestrarvandann	  að	  etja	  (Steinunn	  Torfadóttir	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  19).	  Nemendum	  með	  

lestrarerfiðleika	  getur	  reynst	  erfitt	  að	  átta	  sig	  á	  tungumálinu	  vegna	  slakrar	  
hljóðkerfisvitundar.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  efla	  hljóðkerfisvitund	  og	  orðaforða	  nemenda,	  

sérstaklega	  þeirra	  sem	  eiga	  erfitt	  með	  lestur.	  Vandræði	  við	  lestur	  geta	  haft	  áhrif	  	  á	  

stafsetningu	  og	  lesskilning	  nemenda	  (Morrison	  og	  Wilcox,	  2013,	  bls.	  26–27).	  	  

Mikilvægt	  er	  að	  efla	  hljóðkerfisvitund	  og	  orðaforða	  nemenda,	  sérstaklega	  þeirra	  sem	  eru	  

í	  áhættuhópi	  hvað	  varðar	  að	  eiga	  erfitt	  með	  lestrarnám.	  Nemendahópurinn	  er	  fjölbreyttur	  og	  
einstaklingar	  búa	  yfir	  mismunandi	  þekkingu,	  getu	  og	  bakgrunni.	  Nauðsynlegt	  er	  að	  mæta	  

þörfum	  þeirra,	  sérstaklega	  þeim	  einstaklingum	  sem	  standa	  höllum	  fæti	  í	  lestri.	  Erfitt	  getur	  til	  
dæmis	  verið	  fyrir	  nemendur	  með	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku	  að	  læra	  íslenska	  tungumálið.	  

K-‐PALS	  aðferðirnar	  leggja	  áherslu	  á	  að	  þjálfa	  hljóðkerfisvitund,	  umskráningarfærni	  og	  

sjónrænan	  lestur	  nemenda.	  Námsefni	  K-‐PALS	  gæti	  því	  hentað	  nemendum	  með	  

lestrarerfiðleika	  og	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku.	  Hér	  á	  eftir	  verður	  fjallað	  um	  nemendur	  
með	  íslensku	  sem	  annað	  tungumál	  í	  ljósi	  þess	  að	  aðferðir	  K-‐PALS	  gætu	  nýst	  þeim	  vel	  þar	  sem	  

aðferðirnar	  leggja	  áherslu	  á	  að	  þjálfa	  lestrarfærni	  barna.	  	  	  

2.2.2	  Nemendur	  með	  íslensku	  sem	  annað	  tungumál	   	  

Undanfarin	  ár	  hefur	  íslenskt	  samfélag	  tekið	  breytingum	  og	  fólki	  af	  erlendum	  uppruna	  hefur	  

fjölgað.	  Vegna	  þessara	  fólksflutninga	  hefur	  nemendum	  sem	  koma	  úr	  öðrum	  
menningarheimum	  og	  eru	  með	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku	  farið	  fjölgandi	  í	  skólum	  

landsins.	  Þessar	  breytingar	  og	  aukin	  fjölbreytni	  í	  nemendahópum,	  þar	  sem	  nemendur	  koma	  

frá	  ólíkum	  löndum	  og	  málumhverfi,	  gerir	  kröfur	  um	  breytt	  vinnubrögð	  hjá	  kennurum.	  Leggja	  

þarf	  áherslu	  á	  fjölbreytta	  kennslu	  til	  þess	  að	  koma	  til	  móts	  við	  margbreytilegan	  nemendahóp	  
(Hafdís	  Guðjónsdóttir	  og	  Jóhanna	  Karlsdóttir,	  2010,	  bls.	  187).	  Tungumál	  er	  gífurlega	  

mikilvægt	  og	  þegar	  nemendur	  með	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku	  hefja	  nám	  hérlendis	  

þarfnast	  þeir	  stuðnings.	  Þeir	  þurfa	  aðstoð	  við	  að	  læra	  nýja	  tungumálið	  til	  að	  eiga	  möguleika	  á	  
farsælli	  skólagöngu.	  Hægt	  er	  að	  styðja	  við	  nemendurna	  með	  margvíslegum	  hætti	  en	  

nauðsynlegt	  er	  að	  þeim	  líði	  vel	  og	  séu	  öruggir	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir	  og	  Jóhanna	  Karlsdóttir,	  

2010,	  bls.	  188–189).	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Máltaka	  hvers	  tungumáls	  er	  ákveðið	  ferli	  sem	  felst	  í	  því	  að	  börn	  læra	  atriði	  málsins	  í	  

ákveðinni	  röð	  en	  það	  getur	  verið	  mismunandi	  eftir	  tungumálum	  hver	  þessi	  röð	  er	  (Elín	  Þöll	  
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Þórðardóttir,	  2007,	  bls.	  105).	  Þegar	  nemendur	  læra	  annað	  tungumál	  fléttast	  hlustun,	  lestur,	  

tal	  og	  ritun	  saman.	  Nemendur	  læra	  nýja	  tungumálið	  í	  samskiptum	  við	  aðra	  og	  tilgangurinn	  er	  
að	  skilja	  merkingu	  máls	  og	  geta	  notað	  það	  í	  samskiptum	  við	  aðra.	  Mikilvægt	  er	  að	  nemendur	  

fái	  tækifæri	  til	  þess	  að	  hlusta	  á	  tungumálið	  og	  nota	  það	  á	  markvissan	  hátt	  í	  samskiptum	  við	  

aðra	  (Samúel	  Lefever	  og	  Inga	  Karlsdóttir,	  2010,	  bls.	  114–115).	  Í	  skóla	  án	  aðgreiningar	  fá	  
nemendur	  með	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku	  tækifæri	  til	  þess	  að	  læra	  með	  jafnöldrum	  sínum	  

og	  eiga	  samskipti	  við	  samnemendur	  á	  nýja	  tungumálinu.	  Nám	  fer	  fram	  með	  margvíslegum	  

hætti	  og	  getur	  til	  dæmis	  jafningjafræðsla	  haft	  mikinn	  ávinning	  í	  för	  með	  sér	  fyrir	  nemendur	  
með	  annað	  móðurmál	  þar	  sem	  þeir	  fá	  að	  vera	  þátttakendur	  í	  námi	  sínu,	  hlusta	  og	  eiga	  í	  

samskiptum	  við	  samnemendur	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir	  og	  Jóhanna	  Karlsdóttir,	  2010,	  bls.	  191).	  

K-‐PALS	  aðferðirnar	  byggja	  á	  félagakennslu	  sem	  er	  ein	  tegund	  samvinnunáms	  þar	  sem	  
nemendur	  vinna	  saman	  í	  pörum	  (Fuchs	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  19).	  Þar	  fá	  nemendur	  með	  annað	  

móðurmál	  að	  vera	  hluti	  af	  hópnum	  og	  taka	  þátt	  í	  kennslustundum.	  Fjallað	  verður	  um	  

samvinnunám	  síðar	  í	  ritgerðinni.	  

Niðurstöður	  rannsóknar	  sem	  framkvæmd	  var	  hér	  á	  landi	  gefa	  til	  kynna	  að	  íslenskur	  

orðaforði	  sé	  mikilvæg	  forsenda	  framfara	  í	  lesskilningi	  (Sigríður	  Ólafsdóttir,	  Freyja	  Birgisdóttir,	  

Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir	  og	  Sigurgrímur	  Skúlason,	  2016).	  Þetta	  samræmist	  niðurstöðum	  

NRP	  (2000)	  þar	  sem	  fram	  kemur	  að	  orðaforði	  er	  einn	  af	  þeim	  meginþáttum	  sem	  ber	  að	  efla	  

til	  þess	  að	  lestrarfærni	  nemenda	  þróist	  á	  farsælan	  hátt	  (National	  Reading	  Panel,	  2000).	  
Rannsókn	  Sigríðar	  og	  félaga	  (2016)	  leiddi	  í	  ljós	  að	  nemendur	  með	  íslensku	  sem	  annað	  

móðurmál	  höfðu	  minni	  orðaforða	  en	  jafnaldrar	  þeirra	  sem	  höfðu	  íslensku	  að	  móðurmáli	  frá	  

upphafi	  og	  bilið	  breikkaði	  yfir	  rannsóknartímann	  (Sigríður	  Ólafsdóttir	  o.fl.,	  2016).	  Ljóst	  er	  að	  

beita	  þarf	  skilvirkum	  aðferðum	  í	  kennslu	  með	  nemendum	  með	  annað	  móðurmál.	  Aðferðir	  

PALS	  þjálfa	  undirstöðuþætti	  lesturs	  og	  lesskilning.	  Í	  K-‐PALS	  er	  unnið	  markvisst	  með	  íslensk	  

hljóð	  og	  orð	  á	  fjölbreytta	  vegu	  (Fuchs	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  15;	  Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  7).	  Því	  gætu	  

þær	  hentað	  nemendum	  með	  annað	  móðurmál.	   	  	  

	   Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  er	  lestrarkennsla	  ein	  af	  mikilvægustu	  hlutverkum	  grunnskólans.	  

Því	  er	  nauðsynlegt	  að	  kennarar	  hafi	  þekkingu	  á	  árangursríkum	  og	  gagnreyndum	  

kennsluaðferðum	  í	  margbreytilegum	  nemendahópi.	  Í	  því	  samhengi	  verður	  næst	  fjallað	  um	  

þær	  kennsluaðferðir	  sem	  PALS	  aðferðir	  byggja	  á	  og	  því	  næst	  PALS	  aðferðirnar.	  Fyrst	  verður	  

fjallað	  um	  upprunalegu	  PALS	  aðferðirnar	  fyrir	  2.-‐6.	  bekk	  og	  í	  framhaldi	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  

PALS	  aðferðum	  sem	  voru	  síðan	  þróaðar	  en	  K-‐PALS	  aðferðin	  er	  ein	  af	  þeim.	  	  
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2.3	  Gagnreyndar	  kennsluaðferðir	   	  

2.3.1	  Hljóðaaðferð	  

Rannsóknir	  National	  Reading	  Panel	  (2000)	  á	  lestrarnámi	  barna	  hafa	  sýnt	  að	  hljóðaaðferðin	  

(e.	  phonics	  instruction)	  er	  lestrarkennsluaðferð	  sem	  ber	  mikinn	  árangur	  í	  kennslu	  
umskráningar	  og	  stafsetningar.	  Hljóð	  bókstafa	  eru	  kennd	  á	  nákvæman	  hátt,	  sem	  og	  

sundurgreining	  hljóða	  í	  orði	  og	  hvernig	  hljóð	  tengjast	  saman	  í	  merkingarbær	  orð.	  Börn	  ná	  

smám	  saman	  í	  gegnum	  tengsl	  stafa	  og	  hljóða	  að	  festa	  stærri	  heildir	  og	  fleiri	  orð	  í	  sjónrænu	  
orðasafni	  sínu	  (Ehri	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  395).	  Kerfisbundin	  hljóðaaðferð	  (e.	  systematic	  phonic	  

instruction)	  byggist	  á	  nákvæmri	  kennslu	  hljóða	  (e.	  phonics).	  Börn	  læra	  hljóð	  hvers	  bókstafs	  

og	  að	  að	  hver	  stafur	  hefur	  ólíkt	  hljóð	  þar	  sem	  sum	  hljóðin	  eru	  stutt	  en	  sum	  löng.	  Þeim	  er	  
kennt	  hvernig	  á	  að	  tengja	  hljóðin	  saman	  og	  lesa	  þau	  lestexta	  sem	  inniheldur	  bókstafi	  sem	  

verið	  er	  að	  þjálfa	  (National	  Reading	  Panel,	  2000).	  Hljóðaaðferðin	  byggir	  á	  æfingum	  sem	  efla	  

hljóðkerfisvitund.	  Í	  kennslu	  hljóðavitundar	  er	  hún	  efld	  með	  því	  að	  greina	  hljóðunga	  (e.	  
phoneme)	  sem	  eru	  minnstu	  einingar	  tungumálsins.	  Með	  því	  móti	  er	  ýtt	  undir	  að	  börnin	  læri	  

að	  lesa	  þar	  sem	  stafrófið	  byggist	  upp	  á	  bókstöfum	  og	  hljóðum	  þeirra.	  Þetta	  er	  hægt	  að	  gera	  
með	  því	  að	  einangra	  hljóð	  (e.	  phoneme	  isolation),	  greina	  sama	  hljóð	  (e.	  phoneme	  identity)	  í	  
mismunandi	  orðum	  („sjór“,	  „stúlka“,	  „slím“=	  /s/),	  flokka	  hljóð	  (e.	  phoneme	  categorization),	  

svo	  sem	  orð	  sem	  byrja	  ekki	  á	  sama	  hljóði	  („lús“,	  „lúr“,	  „krús“=	  krús)	  þar	  sem	  „krús“	  byrjar	  
ekki	  á	  „l“	  eins	  og	  fyrri	  orðin,	  tengja	  hljóð	  saman	  (e.	  blending)	  (/r/-‐/ó/-‐/s/=	  „rós“),	  

sundurgreina	  hljóð	  (e.	  phoneme	  segmenting)	  („mús“=	  /m/-‐/ú/-‐/s/)	  og	  með	  hljóðeyðingu	  (e.	  
phoneme	  deletion)	  en	  þá	  er	  hljóði	  eytt	  úr	  orði,	  til	  dæmis	  með	  því	  að	  taka	  hljóðið	  /m/	  úr	  
orðinu	  „múr“	  (Ehri	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  395;	  National	  Reading	  Panel,	  2000).	  	  

Til	  þess	  að	  börn	  geti	  yfirfært	  þekkingu	  sína	  á	  töluðu	  máli	  yfir	  á	  ritað	  mál	  verða	  þau	  að	  
þekkja	  stafrófið,	  samband	  bókstafs	  og	  hljóðs	  og	  geta	  tengt	  þau	  saman	  (Ehri	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  

394).	  Með	  því	  að	  leggja	  áherslu	  á	  umskráningu	  er	  verið	  að	  byggja	  grunn	  að	  góðum	  
lesskilningi.	  Þegar	  nemendur	  eru	  komnir	  með	  góða	  færni	  í	  að	  umskrá	  orð	  geta	  þeir	  einbeitt	  
sér	  að	  innihaldi	  textans	  en	  samkvæmt	  einfalda	  lestrarlíkaninu	  byggist	  lestur	  á	  umskráningu	  

og	  málskilningi	  (Hoover	  og	  Gough,	  1990,	  bls.	  128).	  Hljóðaaðferðin	  og	  aðferðir	  PALS	  eiga	  

margt	  sameiginlegt	  og	  báðar	  einkennast	  af	  markvissri	  hljóðakennslu	  ásamt	  þjálfun	  á	  

umskráningarfærni.	  	  

Niðurstaða	  safngreiningar	  (e.	  meta-‐analysis)	  bandaríska	  lestrarráðsins	  NRP	  (2000)	  á	  

hundruðum	  rannsókna	  á	  sviði	  lestrarkennslu	  var	  sú	  að	  hljóðaaðferðin	  væri	  árangursríkasta	  

leiðin	  til	  að	  kenna	  samband	  bókstafa	  og	  hljóða	  og	  umskráningu,	  einkum	  þegar	  henni	  væri	  
beitt	  snemma	  og	  á	  beinan	  og	  kerfisbundinn	  hátt	  (Ehri	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  393;	  National	  Reading	  

Panel,	  2000).	  	  
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2.3.2	  Samvinnunám	  

Samvinnunám	  (e.	  cooperative	  learning)	  er	  aðferð	  sem	  felur	  í	  sér	  að	  nemendur	  vinna	  saman	  í	  

pörum	  eða	  hópum	  að	  ákveðnum	  námsmarkmiðum.	  Samvinnunám	  getur	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  

bekkjaranda	  nemendahópsins	  þar	  sem	  með	  samvinnu	  getur	  skapast	  nánd	  á	  milli	  nemenda,	  

aukið	  traust	  og	  vinskapur.	  Nemendur	  læra	  að	  vinna	  saman,	  hlusta	  hver	  á	  annan,	  virða	  

skoðanir	  annarra	  og	  þróa	  hæfni	  sína	  í	  lausnaleit.	  Með	  auknum	  samskiptum	  og	  samvinnu	  

eflist	  málnotkun	  þeirra	  og	  orðaforði	  (Topping,	  1988,	  bls.	  2;	  Kagan	  og	  Kagan,	  2009,	  bls.	  1.15).	  

Rannsóknir	  á	  samvinnunámi	  hafa	  varpað	  ljósi	  á	  áhrif	  þess	  og	  sýnt	  fram	  á	  að	  það	  getur	  haft	  
jákvæð	  áhrif	  á	  bekkjaranda,	  sjálfstraust	  nemenda,	  samkennd,	  hlutverkaskipti,	  einbeitingu,	  

vinnuframlag	  og	  áhuga	  á	  náminu	  (Gillies	  og	  Boyle,	  2007;	  Kagan	  og	  Kagan,	  2009,	  bls.	  3.2).	  

Rannsókn	  Marzano,	  Pickering	  og	  Pollock	  (2001)	  gefur	  til	  kynna	  að	  samvinnunám	  stuðli	  að	  og	  

ýti	  undir	  námsárangur	  nemenda.	  Að	  þeirra	  mati	  er	  samvinnunám	  sú	  kennsluaðferð	  sem	  
veitir	  hvað	  mestan	  sveigjanleika	  og	  námsárangur.	  

Nám	  á	  sér	  stað	  þegar	  nemendur	  miðla	  ólíkum	  hugmyndum	  og	  þekkingu	  á	  milli	  sín	  þar	  
sem	  þeir	  fá	  að	  ræða	  og	  ígrunda	  saman.	  Þeir	  öðlast	  með	  þeim	  hætti	  aukin	  skilning	  á	  

viðfangsefninu	  þar	  sem	  jafningjafræðsla	  fer	  fram	  og	  fá	  að	  ræða	  hugmyndir	  sínar.	  Samkvæmt	  
kenningu	  Vygotsky	  um	  svæði	  mögulegs	  þroska	  (e.	  Zone	  of	  Proximal	  Development)	  búa	  
nemendur	  til	  þekkingu	  í	  samvinnu	  við	  aðra	  einstaklinga.	  Því	  stuðlar	  samvinna	  nemenda	  að	  

meiri	  skilningi	  og	  þekkingu	  (Kagan	  og	  Kagan,	  2009,	  bls.	  4.7).	  	  

Félagakennsla	  

PALS	  lestraraðferðirnar	  byggja	  meðal	  annars	  á	  félagakennslu	  sem	  er	  ein	  tegund	  

samvinnunáms.	  Nemendur	  eru	  paraðir	  saman	  þar	  sem	  einn	  nemandi	  er	  kennari	  (e.	  tutor)	  og	  
hinn	  er	  nemandi	  (e.	  tutee).	  Þeir	  skiptast	  svo	  á	  að	  miðla	  ákveðinni	  þekkingu	  hvor	  til	  annars.	  

Þegar	  nemandi	  gegnir	  hlutverki	  kennarans	  ber	  hann	  ákveðna	  ábyrgð	  sem	  hann	  þarf	  að	  vera	  

meðvitaður	  um.	  Nemendur	  vinna	  saman	  reglulega	  í	  pörum	  yfir	  ákveðinn	  tíma	  og	  fylgja	  
ákveðnum	  markmiðum	  og	  leiðbeiningum.	  Kennari	  fylgist	  með	  samvinnunni	  og	  veitir	  

endurgjöf.	  Kennarar	  sem	  hafa	  notað	  félagakennslu	  sem	  kennsluaðferð	  eru	  sammála	  því	  að	  

sjálfsöryggi	  nemenda	  aukist	  til	  muna	  (Topping,	  1988,	  bls.	  1;	  3).	  	  	  

Rannsókn	  Dion	  og	  félaga	  (2011)	  rennir	  stoðum	  undir	  jákvæð	  áhrif	  félagakennslu	  á	  

lestrarfærni	  nemenda.	  Þau	  könnuðu	  hvernig	  hægt	  væri	  að	  bæta	  lestrarfærni	  nemenda	  í	  1.	  

bekk.	  Þátttakendurnir	  voru	  fimmtíu	  og	  átta	  nemendur	  í	  þrjátíu	  grunnskólum	  sem	  voru	  valdir	  

eftir	  hversu	  óvirkir	  og	  virkir	  þeir	  voru	  í	  kennslustundum,	  þeir	  sem	  voru	  í	  áhættuhóp	  að	  eiga	  

við	  lestrarerfiðleika	  og	  þeir	  sem	  voru	  í	  meðallagi	  miðað	  við	  heild	  bekkjarins.	  Útbúinn	  var	  einn	  

samanburðarhópur	  og	  tveir	  tilraunahópar.	  Samanburðarhópurinn	  fékk	  sömu	  kennslu	  og	  áður	  

og	  engin	  breyting	  var	  gerð.	  Tilraunahóparnir	  fengu	  kennslu	  í	  1.	  bekkjar	  PALS	  þar	  sem	  
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félagakennsla	  fór	  fram	  í	  þrjátíu	  mínútur	  þrisvar	  í	  viku	  frá	  október	  til	  apríl.	  Í	  einum	  

tilraunahópi	  var	  einnig	  farið	  markvisst	  í	  hegðunarleik	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  auka	  athygli	  nemenda	  
í	  lestrarkennslu.	  Í	  leiknum	  tók	  allur	  nemendahópurinn	  þátt	  í	  lestrarstund	  sem	  var	  daglega	  í	  	  

15	  mínútur	  ef	  nemandi	  hegðaði	  sér	  illa	  þá	  missti	  liðið	  hans	  stig.	  Í	  lok	  leiksins	  veitti	  kennarinn	  

nemendum	  endurgjöf	  og	  stig	  fyrir	  að	  halda	  athygli	  í	  lestrarkennslunni.	  Nemendur	  voru	  
paraðir	  saman	  eftir	  lestrarfærni,	  þar	  sem	  getuminni	  og	  getumeiri	  nemendur	  unnu	  saman.	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  voru	  þær	  að	  báðir	  tilraunahóparnir	  náðu	  árangri	  fyrr	  en	  

nemendurnir	  í	  samanburðarhópnum.	  Athygli	  tilraunahópsins	  sem	  tók	  einnig	  þátt	  í	  
hegðunarleiknum	  var	  þó	  betri	  en	  í	  hinum	  tilraunahópnum	  sem	  var	  einungis	  í	  PALS.	  

Nemendurnir	  í	  tilraunahópunum	  bættu	  lestrarfærni	  sína	  og	  félagakennslan	  hafði	  jákvæð	  

áhrif	  á	  óvirka	  nemendur	  (Dion	  o.fl.,	  2011).	  	  

Líkt	  og	  fram	  kemur	  síðar	  í	  kaflanum	  eru	  PALS	  aðferðir	  kennslunálgun	  sem	  felur	  í	  sér	  

félagakennslu	  en	  auk	  þess	  einkennist	  hugmyndafræðin	  af	  beinni	  kennslu.	  Næst	  verður	  fjallað	  
um	  það	  síðarnefnda.	  	  

2.3.3	  Bein	  kennsla	  	  

Bein	  kennsla	  (e.	  direct	  instruction)	  er	  kerfisbundin,	  árangursmiðuð	  kennslunálgun	  byggð	  á	  
sterkum	  rannsóknargrunni.	  Markmið	  hennar	  er	  að	  kenna	  meira	  á	  minni	  tíma	  (Shapiro,	  2004,	  
bls.	  184).	  Bein	  kennsla	  einkennist	  af	  þremur	  meginþáttum,	  í	  fyrsta	  lagi	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  

kenna	  alhæfanlegar	  aðferðir	  þar	  sem	  nemendum	  eru	  kenndar	  aðferðir	  sem	  þeir	  geta	  nýtt	  sér	  
og	  yfirfært	  á	  mismunandi	  aðstæður.	  Í	  öðru	  lagi	  er	  námsefnið	  uppbyggt	  á	  skilvirkan	  hátt	  í	  

þeim	  tilgangi	  að	  efla	  færni	  nemenda.	  Kennslan	  er	  skýr	  og	  einföld	  og	  námsefnið	  byggir	  á	  
litlum	  þrepum	  sem	  taka	  hvert	  við	  af	  öðru	  og	  henta	  fjölbreyttum	  hópi	  nemenda.	  Í	  þriðja	  og	  
síðasta	  lagi	  einkennist	  bein	  kennsla	  af	  leiðbeinandi	  reglum.	  Nemendur	  þjálfa	  

grundvallarfærni	  þar	  til	  þeir	  ná	  námsmarkmiðum	  og	  þá	  eru	  ný	  atriði	  kennd.	  Aðferðin	  er	  
kennd	  vel	  áður	  en	  kenndar	  eru	  undantekningar.	  Auk	  þess	  eru	  atriði	  sem	  líklegt	  er	  að	  

nemendur	  rugli	  saman	  aðskilin	  skýrt	  í	  kennslunni.	  Í	  beinni	  kennslu	  er	  ýtt	  undir	  sjálfstæði	  

nemenda	  með	  því	  veita	  mikla	  aðstoð	  í	  upphafi	  kennslu,	  sérstaklega	  á	  nýjum	  þáttum,	  til	  þess	  

að	  fyrirbyggja	  rugling.	  Dregið	  er	  úr	  þeirri	  aðstoð	  um	  leið	  og	  færni	  nemenda	  eykst.	  Færni	  
nemenda	  er	  metin	  reglulega	  til	  þess	  að	  tryggja	  að	  þeir	  taki	  nægilegum	  framförum	  og	  nái	  

settum	  námsmarkmiðum	  (Slocum,	  2004,	  bls.	  83–84).	  	   	  

Hluti	  af	  kennsluleiðbeiningum	  beinnar	  kennslu	  eru	  skýrar	  leiðbeiningar	  til	  kennara;	  

handrit	  sem	  fjallar	  um	  framkvæmd	  kennslunnar	  og	  hvernig	  ná	  megi	  markmiðum	  hennar.	  
Kennslan	  er	  skipulögð	  á	  þann	  hátt	  að	  samskipti	  kennara	  og	  nemenda	  skili	  virkri	  þátttöku	  og	  

góðum	  árangri	  nemenda	  (Shapiro,	  2004,	  bls.	  184–185).	  Þessu	  er	  náð	  fram	  með	  færnimati	  en	  
nemendur	  taka	  könnun	  þar	  sem	  færni	  þeirra	  er	  metin	  til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  raða	  þeim	  í	  
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viðeigandi	  hópa.	  Með	  því	  að	  skipa	  þeim	  í	  færnimiðaða	  hópa	  er	  ýtt	  undir	  að	  hver	  nemandi	  fái	  

kennslu	  við	  sitt	  hæfi.	  Röðun	  hópana	  er	  skoðuð	  reglulega	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  nemendur	  
séu	  í	  þeim	  hópi	  sem	  hæfi	  námshraða	  þeirra	  í	  viðkomandi	  námsefni.	  Auk	  þess	  er	  regluleg	  

hópsvörun	  þar	  sem	  nemendur	  svara	  á	  sama	  tíma	  og	  taka	  virkan	  þátt	  í	  verkefnum.	  Það	  gerir	  

kennaranum	  fært	  að	  sjá	  hvort	  nemendur	  svari	  rétt,	  gefa	  þeim	  endurgjöf	  og	  leiðrétta	  villur	  ef	  
þess	  þarf	  og	  meta	  hvort	  nemendahópurinn	  þurfi	  meiri	  æfingu	  en	  einnig	  hvort	  einhverjir	  

nemendur	  eigi	  fremur	  heima	  í	  öðrum	  hópum	  (Slocum,	  2004,	  bls.	  89–91).	  PALS	  aðferðirnar	  

byggja	  á	  beinni	  kennslu	  þar	  sem	  kennarar	  fá	  handbók	  sem	  mælt	  er	  með	  að	  þeir	  fari	  
nákvæmlega	  eftir	  (Fuchs	  o.fl.,	  2011).	  Kennslunálgunin	  er	  hnitmiðuð,	  skilvirk	  og	  ýtir	  undir	  

virkni	  nemenda	  í	  kennslu.	  	  

Í	  rannsókn	  Scarparolo	  og	  Hammond	  (2017)	  var	  skoðuð	  upplifun	  kennara	  af	  beinni	  

kennslu	  og	  hvernig	  hún	  hefði	  áhrif	  á	  faglega	  þróun	  þeirra.	  Þátttakendur	  voru	  fimmtán	  

kennarar	  úr	  þremur	  leik-‐	  og	  grunnskólum	  og	  gögnum	  var	  aflað	  með	  spurningalistum.	  
Kennarar	  þjálfuðu	  byrjandi	  lestrarfærni,	  umskráningarfærni	  og	  hljóðavitund	  með	  aðferðinni	  

að	  umskrá	  (e.	  Let’s	  Decode)	  sem	  er	  verkfæri	  byggt	  á	  beinni	  kennslu.	  Viðhorf	  kennaranna	  
breyttist	  og	  þeir	  urðu	  jákvæðari	  gagnvart	  kennslunni	  eftir	  að	  hafa	  tileinkað	  sér	  aðferðina	  

(Scarparolo	  og	  Hammond,	  2017).	  	  

2.3.4	  PALS	  

Douglas	  Fuchs	  og	  Lynn	  Fuchs	  þróuðu	  kennsluaðferðina	  PALS	  (e.	  Peer-‐Assisted	  Learning	  
Strategies)	  en	  heitið	  hefur	  verið	  þýtt	  á	  íslensku	  sem	  Pör	  að	  læra	  saman.	  PALS	  er	  

kennsluaðferð	  sem	  byggist	  á	  beinni	  kennslu	  og	  samvinnunámi,	  þar	  sem	  nemendur	  vinna	  
saman	  í	  pörum	  (Fuchs	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  15).	  Aðferðin	  veitir	  kennurum	  tækifæri	  til	  að	  kenna	  
fjölbreyttum	  hópi	  nemenda	  stafaþekkingu,	  lestur	  eða	  stærðfræði	  með	  jafningjamiðaðri	  

nálgun	  (McMaster,	  Fuchs	  og	  Fuchs,	  2007,	  bls.	  97).	  PALS	  er	  stýrt	  af	  kennara	  og	  í	  
lestrarþjálfuninni	  er	  lögð	  áhersla	  á	  hljóðkerfisvitund,	  umskráningu,	  lesfimi	  og	  lesskilning,	  sem	  

eru	  mikilvægustu	  þættir	  lestrarnáms	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  99–100;	  National	  Reading	  

Panel,	  2000).	  Í	  upphafi	  var	  PALS	  þróað	  fyrir	  nemendur	  í	  2.–6.	  bekk	  en	  í	  ljósi	  þess	  hve	  

árangursrík	  aðferðin	  var	  var	  einnig	  búið	  til	  námsefni	  fyrir	  leikskólabörn	  (e.	  Preschool-‐PALS),	  
5–6	  ára	  börn	  (e.	  Kindergarten	  PALS),	  1.	  bekk	  (e.	  First-‐Grade	  PALS)	  og	  unglinga	  (e.	  High-‐School	  

PALS)	  (Fuchs	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  15).	  Það	  er	  því	  hægt	  að	  byrja	  snemma	  að	  styðjast	  við	  PALS	  

aðferðirnar,	  þróa	  byrjandi	  lestrarfærni	  barna	  í	  leikskóla	  með	  K-‐PALS	  og	  vekja	  vitund	  þeirra	  
um	  og	  áhuga	  á	  stöfum,	  hljóðum	  og	  orðum.	  

	   Fuchs,	  Fuchs,	  Mathes	  og	  Simmons	  (1997)	  telja	  að	  árangur	  PALS	  aðferðanna	  sé	  tengdur	  

nokkrum	  þáttum.	  Í	  fyrsta	  lagi	  er	  námsefni	  PALS	  mjög	  skýrt,	  skipulagt	  og	  einfalt	  í	  framkvæmd,	  
bæði	  fyrir	  nemendur	  og	  kennara.	  Í	  öðru	  lagi	  fá	  kennarar	  nákvæmar	  leiðbeiningar	  um	  
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framkvæmd	  sem	  auðveldar	  þeim	  að	  innleiða	  aðferðina	  og	  beita	  henni	  í	  kennslu.	  Í	  þriðja	  lagi	  

fá	  nemendur	  umbun	  fyrir	  ákveðna	  þætti	  eins	  og	  uppbyggileg	  félagsleg	  samskipti	  og	  
vinnuframlag	  í	  verkefnum.	  Í	  fjórða	  og	  síðasta	  lagi	  upplifa	  kennarar	  og	  nemendur	  

kennsluaðferðina	  sem	  skemmtilega	  og	  árangursríka	  og	  að	  hún	  hvetji	  þá	  áfram	  í	  náminu	  

(Fuchs	  o.fl.,	  1997,	  bls.	  197–198).	  	   	   	  	   	  

Rannsóknir	  sem	  hafa	  verið	  gerðar	  á	  PALS	  í	  kennslu	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  að	  nemendur	  sýni	  

meiri	  framfarir	  með	  notkun	  PALS	  aðferða	  samhliða	  öðrum	  kennsluaðferðum	  en	  öðrum	  

aðferðum,	  hvort	  sem	  þeir	  séu	  afburðanemendur,	  í	  meðallagi,	  slakir	  eða	  með	  námsörðugleika	  

(Fuchs	  o.fl.,	  1997,	  bls.	  197–198;	  Fuchs	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  20–21).	  

Fuchs,	  Fuchs,	  Mathes	  og	  Martinez	  (2002)	  könnuðu	  áhrif	  PALS	  á	  félagslega	  stöðu	  

nemenda	  með	  námserfiðleika	  í	  2.–6.	  bekk	  í	  tólf	  grunnskólum	  í	  Bandaríkjunum.	  Niðurstöður	  
rannsóknarinnar	  sýndu	  að	  í	  þeim	  skólum	  þar	  sem	  félagakennslu	  var	  beitt	  voru	  nemendur	  

með	  námserfiðleika	  félagslega	  samþykktir	  og	  jafnir	  öðrum	  nemendum.	  Í	  þeim	  skólum	  sem	  

félagakennsla	  var	  ekki	  í	  notkun	  kom	  í	  ljós	  að	  nemendur	  með	  námserfiðleika	  voru	  ekki	  jafn	  
félagslega	  samþykktir	  og	  þeir	  áttu	  erfiðara	  með	  að	  mynda	  félagsleg	  tengsl	  við	  samnemendur	  

sína	  (Fuchs	  o.fl.,	  2002).	  Í	  þessari	  rannsókn	  kemur	  því	  skýrt	  fram	  að	  með	  því	  að	  beita	  
samvinnunámsaðferðinni	  PALS	  er	  hægt	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  aðgreiningu	  og	  ýta	  undir	  félagsleg	  
tengsl	  nemenda.	  

Stofnun	  í	  Bandaríkjunum	  What	  Works	  Clearinghouse	  (WWC)	  gerði	  úttekt	  á	  rannsóknum	  á	  
áhrifum	  PALS	  á	  börn	  með	  námserfiðleika.	  Markmið	  WWC	  er	  að	  veita	  upplýsingar	  um	  hvort	  

kennsluaðferðir	  séu	  gagnreyndar	  og	  beri	  árangur	  í	  kennslu.	  Skoðaðar	  voru	  46	  rannsóknir	  á	  

aðferðum	  PALS	  en	  af	  þeim	  uppfylltu	  aðeins	  þrjár	  rannsóknarkröfur	  WWC.	  Af	  þessum	  þremur	  

rannsóknum	  kannaði	  ein	  áhrif	  PALS	  á	  árangur	  nemenda	  í	  stærðfræði.	  Þar	  sem	  sú	  rannsókn	  

sem	  þessi	  ritgerð	  greinir	  frá	  er	  um	  K-‐PALS	  aðferðir	  í	  lestrarkennslu	  verður	  aðeins	  fjallað	  um	  

niðurstöður	  hinna	  tveggja	  rannsóknanna	  þar	  sem	  þær	  fjalla	  um	  lestrarþátt	  PALS	  aðferðanna.	  

Niðurstöður	  þeirra	  leiddu	  í	  ljós	  marktæk	  áhrif	  PALS	  á	  lesfimi	  og	  lesskilning	  nemenda	  í	  2.–6.	  

bekk	  og	  3.–6.	  bekk	  (U.S.	  Department	  of	  Education,	  2012,	  bls.	  1;	  3).	  	   	  

PALS	  aðferðirnar	  hafa	  reynst	  afar	  árangursríkar	  í	  kennslu.	  Líkt	  og	  komið	  hefur	  fram	  hér	  að	  

framan	  hafa	  rannsóknir	  leitt	  í	  ljós	  að	  þær	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  félagsleg	  tengsl	  nemenda,	  

lesfimi,	  lesskilning	  og	  nemendur	  taka	  meiri	  framförum	  eftir	  að	  PALS	  er	  tekið	  í	  notkun.	  Það	  

svara	  þó	  ekki	  öll	  börn	  árangursríkum	  kennsluaðferðum	  eins	  og	  PALS.	  Börn	  sem	  eiga	  á	  hættu	  
að	  lenda	  í	  lestrarerfiðleikum	  og	  nemendur	  með	  sérþarfir	  eru	  í	  meirihluta	  þeirra	  sem	  svara	  

ekki	  (e.	  non-‐responders)	  skilvirkum	  aðferðum	  (McMaster,	  Fuchs,	  Fuchs	  og	  Compton,	  2005,	  

bls.	  446).	  

McMaster	  og	  félagar	  (2005)	  gerðu	  rannsókn	  þar	  sem	  leitað	  var	  eftir	  nemendum	  í	  1.	  bekk	  

sem	  áttu	  á	  hættu	  að	  ná	  ekki	  árangri	  með	  PALS.	  Valdir	  voru	  nemendur	  með	  slaka	  lestrarfærni	  
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og	  sem	  voru	  í	  áhættuhópi	  að	  lenda	  í	  lestrarerfiðleikum.	  PALS	  var	  innleitt	  og	  eftir	  sjö	  vikur	  

voru	  nemendur	  með	  slaka	  lestrarfærni	  og	  í	  áhættuhópi	  bornir	  saman	  við	  nemendur	  sem	  
voru	  ekki	  í	  áhættuhópi.	  16%	  nemendanna	  náðu	  ekki	  árangri	  með	  PALS	  og	  héldu	  þeir	  áfram	  

að	  fá	  auka	  þjálfun	  en	  fengu	  mismunandi	  inngrip.	  Sumir	  héldu	  áfram	  í	  PALS	  á	  meðan	  aðrir	  

fóru	  í	  breytta	  útgáfu	  af	  PALS	  og	  nokkrir	  nemendur	  fengu	  maður-‐á-‐mann	  (e.	  one-‐to-‐one)	  
kennslu	  frá	  þjálfuðum	  kennara.	  Fylgst	  var	  með	  þeim	  í	  aðrar	  sjö	  vikur	  og	  þá	  minnkaði	  hlutfall	  

nemenda	  sem	  náðu	  ekki	  árangri	  niður	  í	  9%.	  Breytta	  útgáfan	  af	  PALS	  og	  maður-‐á-‐mann	  

kennslan	  báru	  ekki	  meiri	  árangur	  en	  PALS.	  Þessi	  rannsókn	  gefur	  til	  kynna	  að	  ekki	  nái	  allir	  
nemendur	  árangri	  með	  PALS	  þrátt	  fyrir	  að	  hún	  sé	  árangursrík.	  Það	  sem	  gæti	  þó	  hafa	  haft	  

áhrif	  á	  árangur	  nemenda	  var	  í	  hversu	  stuttan	  tíma	  nemendurnir	  tóku	  þátt	  í	  PALS	  og	  þar	  af	  

leiðandi	  gæti	  hlutfall	  þeirra	  sem	  ekki	  náðu	  nægilegum	  árangri	  hafa	  verið	  óæskilega	  hátt.	  
Einnig	  voru	  nemendur	  valdir	  eftir	  því	  hversu	  slakir	  þeir	  voru	  og	  í	  hve	  mikilli	  hættu	  þeir	  væru	  á	  

erfiðleikum.	  Því	  má	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  þeir	  hefðu	  þurft	  lengri	  tíma	  en	  sjö	  vikur	  til	  þess	  að	  ná	  

árangri	  með	  PALS	  (McMaster	  o.fl.,	  2005,	  bls.	  458–460).	  	  	   	  

Gerð	  er	  grein	  fyrir	  ólíkum	  PALS	  aðferðum	  hér	  á	  eftir.	  Fjallað	  verður	  um	  PALS	  fyrir	  2.–6.	  

bekk,	  P-‐	  PALS,	  K-‐PALS,	  1.	  bekkjar	  PALS	  og	  unglinga	  PALS.	  	   	   	   	   	  

PALS	  fyrir	  nemendur	  í	  2.–6.	  bekk	  

Handbókin	  PALS	  Pör	  að	  læra	  saman	  er	  fyrir	  kennara	  sem	  sótt	  hafa	  námskeið	  í	  PALS	  

lestraraðferðinni	  fyrir	  nemendur	  í	  2.–6.	  bekk.	  Til	  þess	  að	  geta	  kennt	  PALS	  þurfa	  kennarar	  að	  
sækja	  námskeið	  sem	  haldið	  er	  á	  vegum	  SÍSL,	  Sérfræðingateymis	  í	  samfélagi	  sem	  lærir.	  

Teymið	  átti	  frumkvæði	  að	  innleiðingu	  PALS	  í	  íslensku	  skólasamfélagi.	  Höfundar	  PALS	  gáfu	  
SÍSL	  leyfi	  til	  að	  þýða	  útgefið	  efni	  yfir	  á	  íslensku	  og	  þjálfa	  íslenska	  kennara	  í	  PALS	  aðferðunum	  
með	  því	  skilyrði	  að	  það	  yrði	  ekki	  gert	  í	  hagnaðarskyni	  (Fuchs	  o.fl.,	  2011).	  PALS	  lestraraðferð	  

fyrir	  2.–6.	  bekk	  þjálfar	  færni	  nemenda	  í	  lestri	  og	  lesskilningi	  með	  æfingum	  sem	  þeir	  vinna	  í	  35	  
til	  45	  mínútur	  í	  senn,	  þrisvar	  sinnum	  í	  viku.	  Kennari	  fer	  yfir	  hverja	  æfingu	  og	  þjálfar	  

nemendur	  í	  PALS	  verkefnum	  í	  2–4	  vikur	  en	  eftir	  það	  geta	  nemendurnir	  unnið	  verkefnin	  í	  

pörum	  sjálfstætt	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  99–100).	  Lykilatriði	  í	  árangursríkari	  innleiðingu	  

PALS	  aðferðanna	  er	  góður	  undirbúningur	  kennarans.	  Í	  PALS	  gilda	  reglur	  sem	  allir	  þurfa	  að	  
fylgja	  og	  þjálfunin	  byrjar	  á	  því	  að	  kynna	  reglurnar	  fyrir	  nemendum	  og	  æfa	  þá	  í	  að	  leggja	  þær	  

á	  minnið.	  Reglurnar	  eru	  eftirfarandi:	  1.	  Talaðu	  bara	  við	  félaga	  þinn	  og	  talaðu	  bara	  um	  PALS,	  

2.	  Notaðu	  inniröddina,	  3.	  Vinnið	  vel	  saman	  og	  4.	  Gerðu	  þitt	  besta	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013).	  

Nemendur	  vinna	  saman	  í	  pörum	  og	  styðja	  hver	  annan	  við	  að	  bæta	  lesturinn.	  Pörun	  

nemenda	  byggir	  á	  ákveðnu	  kerfi	  þar	  sem	  stafaþekking	  og	  samskipti	  nemenda	  eru	  tekin	  til	  

hliðsjónar.	  Getumeiri	  nemendur	  vinna	  með	  þeim	  sem	  eru	  getuminni	  þar	  sem	  þeir	  fyrrnefndu	  
geta	  aðstoðað	  og	  leiðbeint	  þeim	  síðarnefndu	  í	  gegnum	  verkefnin.	  Kennarinn	  parar	  nemendur	  
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saman	  en	  þeir	  skiptast	  á	  að	  gegna	  hlutverkinu	  „þjálfari“	  og	  „lesari“.	  Þjálfarinn	  leiðir	  

lesandann	  áfram	  í	  verkefnum	  með	  því	  að	  spyrja	  spurninga	  og	  veita	  aðstoð	  við	  að	  finna	  rétt	  
svör.	  Lesarinn	  þarf	  að	  fylgja	  fyrirmælum	  og	  leiðbeiningum	  þjálfarans	  og	  vinna	  æfingarnar	  

(McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  99).	  Í	  PALS	  byrjar	  getumeiri	  nemandinn	  að	  vera	  í	  hlutverki	  

lesarans	  en	  tilgangurinn	  með	  því	  er	  að	  hann	  sýni	  getuminni	  nemandanum	  hvernig	  æfingin	  er	  
og	  sé	  fyrirmynd	  hans	  í	  lestrinum.	  Pörin	  fá	  lestraræfingar	  sem	  henta	  báðum	  aðilum	  (Fuchs,	  

o.fl.	  2001,	  bls.	  17).	  Fylgst	  er	  með	  hvernig	  nemendum	  gengur	  að	  vinna	  saman	  og	  skipt	  er	  um	  

félaga	  á	  nokkurra	  vikna	  fresti.	  Það	  gefur	  þeim	  tækifæri	  á	  að	  vinna	  með	  öðrum	  nemendum	  í	  
bekknum	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  99).	  Stigakerfi	  er	  notað	  sem	  hvatning	  og	  pörin	  gefa	  sér	  

stig	  fyrir	  m.a.	  að	  ljúka	  verkefnum.	  Kennarinn	  fylgist	  með	  pörunum	  og	  veitir	  þeim	  aðstoð	  ef	  

þess	  þarf	  (Fuchs	  o.fl.,	  2011).	  	  

PALS	  kennslustundir	  fyrir	  2.–6.	  bekk	  byggja	  á	  þremur	  æfingum	  sem	  farið	  er	  yfir	  í	  hverjum	  

PALS	  tíma	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  100).	  Æfingarnar	  eru	  Félagalestur	  með	  endursögn	  (e.	  
Partner	  Reading	  with	  Retell),	  Stytting	  efnisgreinar	  (e.	  Paragraph	  Shrinking)	  og	  Forspá	  um	  

framhald	  (e.	  Prediction	  Relay).	  Pörin	  fá	  bók	  sem	  kennarinn	  velur	  og	  á	  að	  hæfa	  slakari	  
nemandanum.	  Hvert	  par	  getur	  því	  verið	  með	  mismunandi	  lestrarbók.	  Getumeiri	  nemandinn	  

hefur	  það	  hlutverk	  að	  vera	  fyrirmynd	  í	  lestri	  og	  byrjar	  því	  alltaf	  að	  lesa	  en	  sá	  getuminni	  er	  

þjálfari.	  Eftir	  fimm	  mínútur	  skipta	  nemendur	  um	  hlutverk	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  100).	   	   

	   Fyrsta	  æfingin	  er	  Félagalestur	  með	  endursögn.	  Lesari	  1	  byrjar	  að	  lesa	  í	  fimm	  mínútur	  og	  
skiptir	  svo	  um	  hlutverk	  við	  lesara	  2	  sem	  les	  sama	  texta	  í	  fimm	  mínútur	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  

bls.	  100).	  Í	  hvert	  sinn	  sem	  lesari	  gerir	  villu	  segir	  þjálfarinn:	  „Stopp,	  þetta	  orð	  er	  ____.	  Orðið	  

er?“	  Lesari	  segir	  þá	  orðið	  rétt	  og	  í	  framhaldinu	  segir	  þjálfarinn:	  „Gott,	  lestu	  málsgreinina	  

aftur!“	  (Fuchs	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  35).	  Þegar	  báðir	  nemendur	  eru	  búnir	  að	  lesa	  endursegir	  slakari	  

nemandinn	  efni	  textans	  í	  tvær	  mínútur	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  100).	  Endursögin	  er	  

mikilvæg	  því	  þar	  kemur	  fram	  hvort	  nemendurnir	  hafi	  áttað	  sig	  á	  innihaldi	  textans	  eða	  ekki	  

(Fuchs	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  47).	  Þessi	  æfing	  eflir	  nákvæmni	  í	  lestri	  og	  lesfimi	  nemenda	  (Fuchs	  o.fl.,	  

2001,	  bls.	  17).	  	  

Önnur	  æfingin	  er	  Stytting	  efnisgreinar.	  Í	  henni	  er	  markmiðið	  að	  þróa	  lesskilning	  með	  því	  

að	  draga	  saman	  það	  mikilvægasta	  sem	  kemur	  fram	  í	  textanum.	  Spurnaraðferð	  er	  notuð	  til	  

þess	  að	  festa	  fingur	  á	  mikilvægum	  hugmyndum	  og	  atburðum	  í	  textanum	  sem	  nemendur	  lesa.	  

Lesari	  1	  og	  2	  skiptast	  á	  að	  lesa	  og	  draga	  saman	  það	  mikilvægasta	  eftir	  hverja	  efnisgrein.	  
Lesari	  1	  byrjar	  að	  lesa	  og	  þjálfarinn	  spyr	  hann	  um	  hvern	  eða	  hvað	  málsgreinin	  sé	  og	  hvað	  sé	  

mikilvægast	  í	  tengslum	  við	  þennan	  „hvern“	  eða	  „hvað“.	  Í	  framhaldinu	  á	  lesari	  1	  að	  draga	  

saman	  upplýsingarnar	  í	  tíu	  orðum	  eða	  færri.	  Ef	  svarið	  er	  rangt	  biður	  þjálfarinn	  lesarann	  að	  
skoða	  efnisgreinina	  og	  reyna	  aftur.	  Þegar	  lesarinn	  hefur	  leiðrétt	  svar	  sitt	  metur	  þjálfarinn	  

hvort	  svarið	  sé	  rétt.	  Ef	  svo	  reynist	  vera	  fá	  nemendurnir	  sitt	  hvort	  stigið.	  Ef	  svarið	  er	  rangt	  
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leiðréttir	  þjálfarinn	  lesarann	  og	  parið	  heldur	  æfingunni	  áfram.	  Nemendur	  skipta	  um	  hlutverk	  

eftir	  fimm	  mínútur	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  100).	  	  

Þriðja	  og	  síðasta	  æfingin	  er	  Forspá	  um	  framhald.	  Þar	  þurfa	  nemendur	  að	  spá	  fyrir	  um	  

söguna	  og	  síðan	  staðfesta	  hvort	  sú	  spá	  hafi	  verið	  rétt	  eða	  ekki.	  Aðferðin	  þjálfar	  lesskilning	  

nemenda.	  Fyrst	  byrjar	  lesari	  1	  að	  spá	  fyrir	  um	  hvað	  mun	  gerast	  á	  næstu	  hálfu	  blaðsíðu.	  Svo	  

les	  hann	  þann	  texta	  sem	  hann	  spáði	  fyrir	  um	  og	  í	  framhaldinu	  staðfestir	  hann	  hvort	  hann	  hafi	  

spáð	  rétt	  eða	  ekki	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  100–101).	  Nemendur	  fá	  stig	  fyrir	  hverja	  rétta	  

forspá,	  að	  lesa	  hverja	  hálfa	  blaðsíðu,	  staðfesta	  nákvæmlega	  spá	  lesara	  og	  gera	  grein	  fyrir	  

meginhugmynd	  textans	  í	  tíu	  orðum	  eða	  færri.	  Nemendur	  skipta	  um	  hlutverk	  eftir	  fimm	  

mínútur	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  101).	  

P-‐PALS	  

Leikskóla	  PALS	  (e.	  Preschool	  PALS,	  P-‐PALS)	  er	  20	  vikna	  kennsluefni	  sem	  miðar	  að	  því	  að	  efla	  

hljóðkerfisvitund	  og	  hljóðaþekkingu	  og	  inniheldur	  60	  verkefni	  fyrir	  þriggja	  til	  fjögurra	  ára	  

börn.	  Í	  fyrstu	  30	  æfingunum	  kynnir	  kennarinn	  heiti	  og	  hljóð	  algengustu	  	  bókstafanna.	  Í	  næstu	  
12	  æfingum	  æfa	  börnin	  sig	  í	  að	  aðgreina	  stafina	  og	  hljóð	  þeirra.	  Í	  síðustu	  18	  æfingunum	  er	  

svo	  unnið	  með	  orð	  og	  rím	  (Morgan,	  Young	  og	  Fuchs,	  2006,	  bls.	  28).	  Í	  íslensku	  útfærslunni	  af	  
leikskóla	  PALS	  eru	  kennslustundir	  þrisvar	  í	  viku	  í	  14	  vikur.	  Börnin	  læra	  bókstafina	  a,	  i,	  p,	  t,	  s	  
og	  n	  og	  hljóð	  þeirra	  fyrstu	  10	  vikurnar	  en	  í	  vikum	  11–14	  er	  lögð	  áhersla	  á	  aðgreiningu	  á	  

hljóðum	  bókstafanna	  p,	  t,	  s	  og	  n	  (Anna	  María	  Gunnarsdóttir	  og	  Berglind	  Sigríður	  
Harðardóttir,	  2011,	  bls.	  18).	  	  	  

Í	  P-‐PALS	  kennslustundum	  þjálfar	  kennarinn	  fjögur	  til	  sex	  börn	  í	  einu.	  Hver	  kennslustund	  

inniheldur	  þrjár	  æfingar	  sem	  taka	  fimm	  mínútur.	  Fyrsta	  verkefnið	  er	  kennarastýrt,	  næsta	  er	  

sýnikennsla	  þar	  sem	  kennarinn	  sýnir	  hvernig	  eigi	  að	  framkvæma	  verkefnið	  og	  síðasta	  er	  

paravinna	  þar	  sem	  börnin	  vinna	  saman	  æfinguna	  sem	  kennarinn	  sýndi	  þeim	  (Morgan	  o.fl.,	  
2006,	  bls.	  28).	  Kennarinn	  tekur	  nokkrar	  vikur	  í	  að	  undirbúa	  börnin	  fyrir	  paravinnuna.	  Hann	  

gegnir	  hlutverki	  þjálfara	  og	  allur	  bekkurinn	  er	  í	  hlutverki	  lesara.	  Kennarinn	  er	  fyrirmynd	  
barnanna	  og	  útskýrir	  hlutverk	  þjálfara	  og	  lesara,	  hverjar	  reglurnar	  eru	  og	  hvernig	  eigi	  að	  
fylgja	  þeim	  (Morgan	  o.fl.,	  2006,	  bls.	  29).	  	  

K-‐PALS	  

K-‐PALS	  aðferðin	  (e.	  Kindergarten	  Peer-‐Assisted	  Learning	  Strategies)	  var	  þróuð	  í	  Peabody	  

College	  við	  Vanderbilt-‐háskóla	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  styðja	  við	  og	  efla	  byrjandi	  lestrarfærni	  

barna.	  K-‐PALS	  er	  viðbót	  við	  kennslu	  yngri	  barna	  (Fuchs,	  Fuchs,	  Al	  Otaiba	  og	  Thompson,	  2001,	  

bls.	  77;	  McMaster,	  Kung,	  Han	  og	  Cao,	  2008,	  bls.	  197).	  Hérlendis	  er	  K-‐PALS	  notað	  með	  elsta	  

árgangi	  leikskóla	  (fyrri	  hluti	  æfinganna)	  og	  1.	  bekk	  í	  grunnskóla.	  Fyrsta	  íslenska	  útgáfan	  af	  K-‐

PALS	  kom	  út	  árið	  2010	  en	  endurbætt	  útgáfa	  kom	  árið	  2013	  (Fuchs,	  Fuchs,	  Thompson	  og	  Al	  
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Otaiba,	  2013).	  Handbókin	  K-‐PALS	  Pör	  að	  læra	  saman	  er	  fyrir	  leikskólakennara	  og	  kennara	  1.	  

bekkjar	  sem	  hafa	  sótt	  námskeið	  í	  PALS	  læsisaðferðinni.	  Skólaskrifstofa	  Mosfellsbæjar	  greiddi	  
fyrir	  þýðingu	  K-‐PALS	  handbókarinnar	  og	  heldur	  námskeið	  í	  K-‐PALS	  fyrir	  leik-‐	  og	  

grunnskólakennara.	  Handbókin	  inniheldur	  allar	  þær	  upplýsingar	  sem	  kennarar	  þurfa	  á	  að	  

halda	  til	  að	  beita	  aðferðum	  K-‐PALS	  við	  læsiskennslu.	  Í	  bókinni	  má	  finna	  lýsingu	  á	  hlutverkum	  
þjálfara	  og	  lesara	  og	  ábyrgð	  kennarans,	  sem	  er	  til	  dæmis	  að	  para	  börnin	  saman,	  hvetja	  þau	  

með	  stigagjöf	  og	  laga	  verkefnin	  að	  börnunum.	  Þar	  er	  einnig	  að	  finna	  verkefni	  hverrar	  

kennslustundar	  og	  nákvæmar	  leiðbeiningar	  um	  hvernig	  best	  sé	  að	  leggja	  þau	  fyrir	  börnin	  
(Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  6).	  	  

Í	  K-‐PALS	  vinna	  félagar	  saman	  og	  hver	  K-‐PALS	  kennslustund	  hefst	  á	  því	  að	  kennarinn	  

leggur	  inn	  verkefni	  og	  kynnir	  það	  fyrir	  nemendum.	  Hann	  byrjar	  á	  því	  að	  sýna	  hvert	  hlutverk	  

þjálfarans	  er	  og	  allur	  bekkurinn	  svarar	  í	  kór	  eins	  og	  lesarinn	  á	  að	  gera.	  Í	  framhaldinu	  vinna	  

nemendur	  saman	  í	  pörum.	  Þeir	  eru	  paraðir	  saman	  eftir	  stafaþekkingu	  og	  málþroska	  þar	  sem	  
getumeiri	  nemendur	  vinna	  með	  þeim	  sem	  eru	  getuminni.	  Kennarinn	  býr	  til	  lista	  yfir	  

nemendur	  og	  tekur	  mið	  af	  því	  hvernig	  þeir	  standa	  í	  stafakunnáttu.	  Efst	  á	  listanum	  eru	  þeir	  
nemendur	  sem	  eru	  lengst	  komnir	  í	  stafaþekkingu	  og	  neðst	  þeir	  sem	  styst	  eru	  komnir.	  Brotið	  

er	  listann	  í	  helming	  og	  	  parað	  saman	  efsta	  nemanda	  við	  þann	  sem	  er	  efst	  á	  neðri	  hluta	  listans	  

og	  svo	  er	  haldið	  áfram	  þar	  til	  allir	  hafa	  verið	  paraðir	  saman.	  Við	  pörun	  nemenda	  þarf	  einnig	  

að	  taka	  tillit	  til	  samskipta	  þeirra	  og	  einstaklingsþarfa	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  11).	  	  

Getumeiri	  nemandinn	  byrjar	  alltaf	  á	  að	  vera	  þjálfari	  og	  styður	  við	  lesarann	  í	  verkefninu	  

með	  því	  að	  hrósa	  honum	  fyrir	  að	  leggja	  sig	  fram	  og	  leiðrétta	  villur	  með	  sýnikennslu.	  Eftir	  

hverja	  æfingu	  sem	  lokið	  er	  setur	  þjálfarinn	  broskall	  á	  verkefnablaðið	  og	  að	  því	  loknu	  er	  skipt	  
um	  hlutverk	  (Fuchs	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  19;	  Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  11).	  Kennarinn	  veitir	  jákvæða	  og	  
leiðbeinandi	  endurgjöf.	  Hann	  gefur	  börnunum	  aukastig	  fyrir	  að	  halda	  sig	  við	  efnið,	  vinna	  vel	  

saman	  og	  nota	  réttar	  K-‐PALS	  aðferðir	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  12).	  Nemendurnir	  skiptast	  á	  að	  
vera	  í	  hlutverkum	  þjálfara	  og	  lesara	  og	  öðlast	  því	  reynslu	  af	  hvoru	  tveggja.	  Fylgst	  er	  stöðugt	  

með	  því	  hvernig	  nemendur	  ná	  saman	  og	  vinna	  saman.	  Skipt	  er	  um	  félaga	  á	  fjögurra	  til	  sex	  

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

Námsefni	  K-‐PALS	  byggir	  á	  70	  verkefnum	  sem	  skiptast	  í	  tvo	  hluta,	  hljóðaleiki	  og	  

umskráningarverkefni	  (sjá	  dæmi	  um	  kennslustundir	  í	  viðauka	  A).	  Hljóðkerfisvitund	  barnanna	  

er	  þjálfuð	  með	  hljóðaleikjum.	  Í	  umskráningarverkefnum	  læra	  þau	  að	  breyta	  bókstöfum	  orða	  í	  

viðeigandi	  málhljóð	  og	  sjónrænan	  lestur.	  Í	  upphafi	  kynnir	  kennarinn	  K-‐PALS	  æfingarnar	  fyrir	  

nemendum	  og	  farið	  er	  yfir	  reglurnar	  líkt	  og	  í	  PALS.	  	  Kennarinn	  útskýrir	  hljóðaleikina	  og	  æfðir	  

eru	  fjórir	  þættir	  hljóðkerfisvitundar,	  að	  greina	  hljóð,	  rím,	  samtengingu	  og	  sundurgreiningu.	  

Hljóðaleikirnir	  taka	  u.þ.b.	  5–10	  mínútur	  og	  mælt	  er	  með	  að	  þeir	  fari	  fram	  þrisvar	  til	  fjórum	  

sinnum	  í	  viku.	  Verkefnin	  eru	  þannig	  upp	  byggð	  að	  farið	  er	  frá	  auðveldum	  æfingum,	  eins	  og	  
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að	  klappa	  atkvæði,	  yfir	  í	  erfiðari	  verkefni	  á	  borð	  við	  að	  sundurgreina	  orð	  í	  einstök	  hljóð.	  Í	  

hljóðaleikjunum	  eru	  þjálfuð	  hljóð	  sem	  í	  framhaldinu	  er	  unnið	  með	  í	  umskráningarverkefnum	  
og	  því	  er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  bæði	  verkefnin	  séu	  framkvæmd	  í	  sömu	  kennslustund.	  Þannig	  er	  

efld	  hljóðkerfisvitund	  og	  sjálfvirkni	  í	  að	  þekkja	  og	  tengja	  hljóð	  við	  staf	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  

7).	  Umskráningarverkefnin	  eru	  einnig	  unnin	  þrisvar	  til	  fjórum	  sinnum	  í	  viku	  og	  hvert	  verkefni	  
tekur	  u.þ.b.	  20	  mínútur.	  Kennarinn	  byrjar	  með	  stutta	  innlögn	  á	  hverju	  verkefni	  og	  að	  því	  

loknu	  vinna	  nemendur	  saman	  í	  pörum.	  Hvert	  par	  er	  með	  K-‐PALS	  möppu	  sem	  inniheldur	  

verkefnablað.	  Verkefnin	  skiptast	  í:	  Hvaða	  hljóð?,	  Sjónorð,	  Hljóðakassa	  og	  Lestur	  setninga	  og	  
bóka	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  8).	  

Umskráningarverkefnið	  Hvaða	  hljóð?	  felur	  í	  sér	  stafa-‐	  og	  hljóðavinnu	  til	  þess	  að	  undirbúa	  
börnin	  fyrir	  umskráningu,	  sem	  er	  að	  tengja	  hljóð	  við	  staf.	  Í	  verkefninu	  eru	  þrjár	  til	  fjórar	  línur	  

með	  nokkrum	  lágstöfum	  og	  stjörnur	  með	  reglulegu	  millibili	  inni	  á	  milli	  stafanna	  til	  að	  minna	  

þjálfarann	  á	  að	  hrósa	  lesaranum.	  Nýtt	  hljóð	  er	  kynnt	  í	  öðru	  hverju	  verkefni.	  Þjálfarinn	  bendir	  
á	  staf	  og	  segir:	  „Hvaða	  hljóð?“	  Lesarinn	  segir	  hljóðið.	  Ef	  hann	  segir	  rangt	  hljóð	  leiðréttir	  

þjálfarinn	  hann	  með	  því	  að	  segja:	  „Stopp.	  Hljóðið	  er	  __.	  Hvaða	  hljóð?“	  Lesarinn	  endurtekur	  
hljóðið	  og	  þjálfarinn	  segir:	  „Gott.	  Lestu	  alla	  línuna	  aftur!“	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  8).	  

Umskráningarverkefnið	  Sjónorð	  þjálfar	  börnin	  í	  að	  þekkja	  algeng	  orð.	  Nýtt	  orð	  er	  kynnt	  í	  

þriðja	  til	  fjórða	  hverju	  verkefni.	  Þjálfari	  bendir	  á	  orðið	  og	  segir:	  „Hvaða	  orð?“	  Lesarinn	  segir	  

orðið	  og	  þjálfarinn	  leiðréttir	  ef	  hann	  segir	  rangt	  orð	  með	  því	  að	  segja:	  „Stopp.	  Orðið	  er	  ____.	  
Hvaða	  orð?“	  Lesarinn	  endurtekur	  orðið	  og	  þjálfarinn	  segir:	  „Gott.	  Lestu	  alla	  línuna	  aftur“	  
(Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  8).	  	  	  

Umskráningarverkefnið	  Hljóðkassar	  æfir	  börn	  í	  að	  umskrá	  einföld	  orð.	  Þeim	  er	  kennt	  að	  

tengja	  saman	  hljóð	  í	  orðum	  sem	  þau	  hafa	  þegar	  æft	  í	  Hvaða	  hljóð?	  Þau	  lesa	  fyrst	  hægt	  og	  

segja	  hljóð	  í	  hverjum	  kassa	  sem	  er	  á	  verkefnablaðinu	  og	  í	  framhaldi	  af	  því	  syngja	  þau	  og	  lesa	  

orðið.	  Þjálfarinn	  bendir	  á	  orðið	  og	  segir:	  „Lestu	  hægt!“	  Lesarinn	  hljóðar	  stafina	  og	  bendir	  um	  

leið	  á	  stafina	  í	  kössunum.	  Þjálfarinn	  segir	  síðan:	  „Syngdu	  og	  lestu!“	  Lesarinn	  syngur	  orðið	  

með	  því	  að	  hljóða	  stafina	  og	  les	  orðið	  síðan	  hratt.	  Þjálfarinn	  leiðréttir,	  ef	  lesarinn	  segir	  rangt	  

orð,	  með	  því	  að	  segja:	  „Stopp.	  Orðið	  er	  ____.	  Hvaða	  orð?“	  Lesarinn	  endurtekur	  orðið	  og	  

þjálfarinn	  segir:	  „Gott.	  Lestu	  alla	  línuna	  aftur!“	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  9).	  	  	  

Síðasta	  verkefnið	  heitir	  Lestur	  setninga	  og	  bóka	  en	  þá	  æfa	  pörin	  sig	  í	  að	  lesa	  setningar.	  

Setningarnar	  innihalda	  orð	  sem	  börnin	  eru	  búin	  að	  æfa	  sig	  í	  að	  umskrá	  og	  sjónorð	  sem	  þau	  
hafa	  lært.	  Þjálfarinn	  biður	  lesarann	  um	  að	  lesa	  setninguna	  og	  leiðréttir	  ef	  lesarinn	  gerir	  villu	  

með	  því	  að	  segja:	  „Stopp.	  Orðið	  er	  ____.	  Hvaða	  orð?“	  Lesarinn	  endurtekur	  orðið	  og	  

þjálfarinn	  segir:	  „Gott.	  Lestu	  alla	  línuna	  aftur!“	  Að	  því	  loknu	  fá	  börnin	  bækur,	  þjálfarinn	  byrjar	  
á	  því	  að	  lesa	  fyrstu	  setninguna	  og	  bendir	  á	  hvert	  orð	  um	  leið	  og	  hann	  les	  það.	  Lesarinn	  les	  

síðan	  sömu	  setningu	  og	  þannig	  skiptast	  þeir	  á	  þar	  til	  bókin	  er	  búin	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  9).	  	  
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Kennarinn	  þarf	  að	  finna	  þann	  vinnuhraða	  sem	  hentar	  nemendahópnum.	  Í	  hverju	  

umskráningarverkefni	  geta	  börnin	  unnið	  sér	  inn	  allt	  að	  fjóra	  broskalla	  í	  hverjum	  þætti	  og	  
þegar	  þau	  hafa	  unnið	  hvert	  verkefni	  merkja	  þau	  við	  með	  einum	  broskalli.	  Ef	  nemendur	  klára	  

verkefnablaðið	  og	  tíminn	  er	  ekki	  búinn	  geta	  þau	  byrjað	  upp	  á	  nýtt	  til	  að	  vinna	  sér	  inn	  fleiri	  

broskalla.	  Miðað	  er	  við	  að	  börnin	  byrji	  ekki	  á	  nýju	  verkefnablaði	  fyrr	  en	  þau	  hafa	  klárað	  hvern	  
þátt	  a.m.k.	  tvisvar	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  12).	  Námsefni	  og	  aðferðir	  K-‐PALS	  er	  hægt	  að	  útfæra	  

með	  mismunandi	  nemendahópum	  á	  einstaklingsmiðaðan	  hátt	  og	  hafa	  eflt	  byrjandi	  

lestrarfærni	  nemenda	  sem	  hafa	  átt	  erfitt	  með	  að	  ná	  árangri	  í	  lestrarnáminu	  (Anna-‐Lind	  
Pétursdóttir,	  2016).	  	   	   	  

1.	  bekkjar	  PALS	  

Líkt	  og	  í	  K-‐PALS	  byggir	  1.	  bekkjar	  PALS	  (e.	  First	  Grade	  PALS)	  á	  því	  að	  kenna	  

umskráningarfærni	  og	  hljóðaþekkingu.	  Í	  1.	  bekkjar	  PALS	  er	  einnig	  lesfimiþáttur	  sem	  á	  að	  efla	  
nákvæmni	  í	  lestri	  og	  hversu	  hratt	  er	  lesið.	  Fyrstu	  tvær	  vikurnar	  einkennast	  af	  þjálfun	  

nemenda	  í	  því	  að	  fylgja	  PALS	  reglum,	  vinnubrögðum	  og	  samvinnu.	  Að	  því	  loknu	  fara	  
nemendur	  í	  PALS	  þrisvar	  í	  viku,	  í	  35–40	  mínútur	  í	  senn	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  105).	  Hver	  
PALS	  kennslustund	  byrjar	  á	  stuttri	  innlögn	  kennarans	  þar	  sem	  hann	  kynnir	  ný	  hljóð	  og	  algeng	  

sjónorð	  til	  þess	  að	  efla	  sjónrænan	  orðaforða.	  Í	  framhaldinu	  leiðir	  kennarinn	  nemendur	  áfram	  
í	  sundurgreiningu	  og	  sameiningu	  hljóða	  í	  orð	  sem	  þeir	  munu	  umskrá	  síðar	  í	  kennslustundinni.	  

Kennarinn	  segir	  orð	  en	  nemendur	  hljóða	  orðið	  og	  rétta	  upp	  einn	  fingur	  fyrir	  hvert	  hljóð.	  

Kennarinn	  sýnir	  þeim	  orðið,	  nemendurnir	  setja	  hljóðin	  saman	  og	  lesa	  orðið	  (McMaster	  o.fl.,	  
2007,	  bls.	  105).	   	  

	   Í	  1.	  bekkjar	  PALS	  eru	  hljóð	  og	  orð	  (e.	  Sounds	  and	  Words)	  og	  félagalestur	  (e.	  Partner	  

Reading)	  tveir	  aðalþættirnir.	  Hljóð	  og	  orð	  samanstendur	  af	  fjórum	  æfingum,	  þ.e.	  segja	  hljóð,	  
sameining	  hljóða,	  lestu	  orðin	  og	  lestur	  smásagna.	  Æfingin	  segja	  hljóð	  er	  lík	  æfingunni	  hvaða	  
hljóð?	  í	  K-‐PALS.	  Þjálfarinn	  bendir	  á	  hvern	  staf	  á	  verkefnablaðinu	  og	  segir	  „Hvaða	  hljóð?“	  og	  

lesarinn	  ber	  fram	  hvert	  hljóð.	  Þjálfarinn	  hrósar	  lesaranum	  og	  veitir	  honum	  endurgjöf.	  Þegar	  
lesarinn	  er	  búinn	  að	  lesa	  öll	  hljóðin	  gefur	  þjálfarinn	  honum	  broskall	  og	  fimm	  stig	  á	  
stigablaðið.	  Þeir	  skipta	  síðan	  um	  hlutverk	  (McMaster,	  Fuchs	  og	  Fuchs,	  2007,	  bls.	  105).	  Í	  

æfingunni	  sameining	  hljóða	  er	  unnið	  með	  orðin	  sem	  kennarinn	  kynnti	  í	  byrjun	  

kennslustundar.	  Ör	  er	  undir	  hverju	  orði	  og	  litlir	  punktar	  undir	  hverju	  hljóði.	  Þjálfarinn	  bendir	  

á	  fyrsta	  orðið	  og	  segir:	  „Hljóðaðu	  orðið!“	  Lesarinn	  bendir	  á	  hvern	  punkt	  og	  segir	  hljóðin.	  

Þjálfari	  segir	  síðan:	  „Lestu	  orðið	  hratt!“	  Lesarinn	  setur	  fingur	  undir	  örina	  og	  les	  orðið	  hratt.	  Ef	  
hann	  gerir	  villu	  hljóðar	  þjálfarinn	  orðið	  og	  les	  það	  hratt	  og	  að	  því	  loknu	  endurtekur	  lesarinn	  

orðið	  og	  byrjar	  aftur.	  Þjálfarinn	  setur	  broskall	  og	  stig	  á	  stigablaðið	  og	  nemendurnir	  skipta	  um	  
hlutverk	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  105).	  Í	  æfingunni	  lestu	  orðin	  lesa	  nemendur	  algeng	  

sjónorð.	  Þjálfarinn	  segir:	  „Lestu	  orðin!“	  og	  lesarinn	  bendir	  á	  hvert	  orð	  og	  les	  það.	  Fjórða	  
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æfingin	  er	  lestur	  smásagna.	  Þá	  lesa	  nemendur	  smásögur	  þar	  sem	  fram	  koma	  sjónorð	  og	  þau	  

orð	  sem	  þeir	  hafa	  lært	  í	  fyrri	  æfingum.	  Kennarinn	  byrjar	  á	  því	  að	  kynna	  skemmtileg	  orð	  sem	  
hefur	  verið	  bætt	  við	  söguna	  til	  þess	  að	  gera	  hana	  áhugaverðari.	  Hann	  les	  söguna	  og	  er	  

fyrirmynd	  nemendanna	  í	  lestri	  og	  síðan	  les	  lesarinn	  söguna.	  Ef	  lesarinn	  gerir	  villu	  eða	  hikar	  á	  

orði	  í	  þrjár	  sekúndur	  segir	  þjálfarinn	  rétt	  orð	  og	  lesarinn	  endurtekur	  það	  og	  heldur	  áfram	  
lestrinum.	  Þjálfarinn	  gefur	  broskall	  og	  stig	  á	  stigablaðið	  og	  síðan	  skipta	  nemendurnir	  um	  

hlutverk	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  107).	  

Þegar	  búið	  er	  að	  vinna	  með	  1.	  bekkjar	  PALS	  í	  fjórar	  til	  sex	  vikur	  er	  félagalestur	  kynntur	  

fyrir	  nemendum.	  Unnið	  er	  með	  hann	  í	  tíu	  mínútur	  í	  hverjum	  PALS	  tíma	  um	  leið	  og	  hljóð	  og	  
orð	  æfingin	  er	  búin.	  Nemendur	  nota	  færni	  sína	  í	  umskráningu	  og	  orðavitund	  sem	  þeir	  hafa	  

þjálfað	  í	  PALS	  æfingum	  til	  þess	  að	  lesa	  bækur.	  Kennari	  velur	  bók	  sem	  hæfir	  lestrarfærni	  

slakari	  nemandanum	  í	  hverju	  pari.	  Þjálfarinn	  les	  heiti	  bókarinnar	  og	  bendir	  á	  orðin	  og	  síðan	  

endurtekur	  lesarinn	  þau.	  Þjálfarinn	  les	  síðan	  eina	  blaðsíðu	  og	  bendir	  á	  orðin	  og	  lesarinn	  
endurtekur	  sömu	  blaðsíðu.	  Þegar	  pörin	  hafa	  lokið	  við	  bókina	  merkja	  þau	  fimm	  stig	  á	  

stigablaðið,	  skipta	  um	  hlutverk	  og	  lesa	  bókina	  aftur.	  Hver	  bók	  er	  lesin	  fjórum	  sinnum	  áður	  en	  
parið	  fær	  nýja	  lestrarbók	  (McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  107).	  

Unglinga	  PALS	  

Höfundar	  PALS	  tóku	  þá	  ákvörðun	  að	  þróa	  einnig	  PALS	  fyrir	  elsta	  stig	  grunnskóla	  og	  fyrsta	  

bekk	  í	  framhaldsskóla	  (e.	  High-‐School	  PALS).	  Ástæða	  þess	  var	  velgengni	  og	  árangur	  PALS	  í	  2.–
6.	  bekk	  en	  einnig	  sú	  staðreynd	  að	  lestrarerfiðleikar	  eru	  einnig	  til	  staðar	  hjá	  nemendum	  sem	  

hafa	  lokið	  miðstigi	  grunnskóla.	  Unglingaútgáfa	  PALS	  felur	  í	  sér	  sömu	  þrjár	  æfingar	  og	  PALS	  
fyrir	  2.–6.	  bekk,	  Félagalestur	  með	  endursögn,	  Styttingu	  efnisgreinar	  og	  Forspá	  um	  framhald	  
(McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  101).	  Þrennt	  er	  þó	  ólíkt	  með	  aðferðunum	  sem	  notaðar	  eru	  fyrir	  

þessa	  aldurshópa.	  Í	  fyrsta	  lagi	  fara	  félagaskipti	  fram	  mjög	  reglulega	  á	  unglingastigi,	  helst	  á	  
hverjum	  degi	  en	  ekki	  í	  fjórðu	  hverri	  viku.	  Þessi	  breyting	  var	  gerð	  vegna	  fjarveru	  nemenda	  á	  

unglingastigi	  sem	  gerði	  pörun	  erfiða.	  Í	  öðru	  lagi	  byggir	  hvatningarkerfið	  á	  vinnuþema.	  Pörin	  

vinna	  sér	  inn	  „PALS	  peninga“	  sem	  þau	  geta	  sett	  inn	  á	  reikning.	  Nemendurnir	  geta	  síðan	  skipt	  

þessum	  peningum	  út	  fyrir	  alls	  konar	  varning	  á	  vegum	  skólans	  eða	  sem	  bærinn	  hefur	  styrkt	  
skólann	  um,	  eins	  og	  námsgögn,	  skyndibita	  og	  íþróttaföt.	  Ástæðan	  fyrir	  því	  að	  hvatningakerfið	  

var	  gert	  líkara	  launakerfi	  var	  vegna	  aldurs	  nemenda.	  Í	  þriðja	  lagi	  lesa	  nemendur	  texta	  sem	  

tengist	  raunheimi	  þeirra	  og	  daglegu	  lífi,	  t.d.	  um	  atvinnutækifæri	  og	  samfélag	  (McMaster	  o.fl.,	  
2007,	  bls.	  102;	  Fuchs	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  18).	  Nemendur	  sem	  hafa	  verið	  í	  unglinga	  PALS	  hafa	  bætt	  

árangur	  sinn	  í	  lesskilningi	  í	  samanburði	  við	  nemendur	  sem	  hafa	  ekki	  unnið	  slíkar	  æfingar	  

(McMaster,	  Fuchs	  og	  Fuchs,	  2006,	  bls.	  12).	  	  
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2.4	  Rannsóknir	  á	  áhrifum	  K-‐PALS	  
Síðan	  aðferðir	  K-‐PALS	  voru	  þróaðar	  fyrir	  elstu	  börn	  leikskóla	  og	  í	  1.	  bekk	  í	  grunnskóla	  hefur	  

farið	  fram	  regluleg	  endurskoðun	  á	  aðferðunum	  og	  mat	  á	  áhrifum	  þeirra.	  Fyrsta	  matið	  á	  

áhrifum	  K-‐PALS	  á	  lestrarfærni	  barna,	  stuttu	  eftir	  að	  aðferðirnar	  höfðu	  verið	  teknar	  í	  notkun,	  

varpaði	  ljósi	  á	  að	  kennsluaðferðirnar	  hefðu	  jákvæð	  áhrif	  á	  byrjandi	  lestrarfærni	  barna	  (Fuchs	  

o.fl.,	  2001,	  bls.	  77).	  	  

Anna-‐Lind	  Pétursdóttir	  og	  Kristín	  Ólafsdóttir	  (2016)	  gerðu	  rannsókn	  í	  fjórum	  leikskólum	  á	  

höfuðborgarsvæðinu	  þar	  sem	  könnuð	  voru	  áhrif	  K-‐PALS	  á	  hljóðkerfisvitund,	  stafaþekkingu,	  

stafafimi,	  hljóðaþekkingu,	  hljóðafimi	  og	  umskráningarfærni	  fimm	  til	  sex	  ára	  gamalla	  barna.	  

Tilraunahópur	  tók	  þátt	  í	  K-‐PALS	  æfingum	  tvisvar	  til	  fjórum	  sinnum	  í	  viku	  en	  
samanburðarhópur	  fékk	  annars	  konar	  kennslu	  í	  undirstöðuþáttum	  lesturs,	  meðal	  annars	  í	  

skipulögðum	  tímum	  með	  litlum	  hópum	  þar	  sem	  notast	  var	  við	  námsefnið	  Ljáðu	  mér	  eyra	  –	  
Undirbúningur	  fyrir	  lestur	  (Ásthildur	  B.	  Snorradóttir	  og	  Valdís	  B.	  Guðjónsdóttir,	  2001)	  og	  
Lubbi	  finnur	  málbein	  (Eyrún	  Ísfold	  Gísladóttir	  og	  Þóra	  Másdóttir,	  2009)	  til	  að	  efla	  

hljóðkerfisvitund	  og	  stafaþekkingu.	  Að	  hausti	  var	  færni	  tilrauna-‐	  og	  samanburðarhóps	  
sambærileg.	  Mælingar	  að	  vori	  sýndu	  hins	  vegar	  marktækan	  mun	  á	  hópunum	  þar	  sem	  
tilraunahópurinn	  mældist	  með	  betri	  hljóðkerfisvitund,	  meiri	  þekkingu	  á	  stafaheitum	  og	  

stafahljóðum,	  meiri	  hljóðafimi	  og	  betri	  umskráningarfærni.	  Í	  tilraunahópnum	  voru	  90%	  barna	  
farin	  að	  spreyta	  sig	  á	  umskráningu	  en	  aðeins	  52%	  barnanna	  í	  samanburðarhópnum.	  
Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  leiddu	  því	  í	  ljós	  að	  K-‐PALS	  er	  árangursrík	  leið	  til	  þess	  að	  efla	  

hljóðkerfisvitund,	  stafaþekkingu,	  hljóðaþekkingu,	  hljóðafimi	  og	  umskráningarfærni	  barna	  
(Anna-‐Lind	  Pétursdóttir	  og	  Kristín	  Ólafsdóttir,	  2016).	  

Samanburðarrannsókn	  Fuchs	  og	  félaga	  (2001)	  á	  aðferðum	  K-‐PALS	  sýndi	  að	  þær	  hefðu	  

veruleg	  áhrif	  á	  hljóðkerfisvitund	  barna	  og	  byrjandalestrarfærni.	  Samanburðarhópur	  fékk	  

venjulega	  kennslu	  á	  meðan	  tilraunahópur	  fékk	  meiri	  þjálfun	  í	  hljóðkerfisvitund.	  

Tilraunahópurinn	  gerði	  K-‐PALS	  umskráningarverkefni	  og	  æfingar	  sem	  efldu	  hljóðkerfisvitund.	  

Eftir	  20	  vikna	  íhlutun	  var	  greinilegur	  munur	  á	  samanburðarhópnum	  og	  tilraunahópnum	  þar	  

sem	  sá	  síðarnefndi	  skoraði	  mun	  hærra	  á	  mælingum	  á	  lestrarfærni	  hvort	  sem	  börnin	  höfðu	  

litla,	  miðlungs	  eða	  mikla	  færni	  í	  upphafi	  skólaársins.(Fuchs	  o.	  fl.,	  2001,	  bls.	  251).	  	  

Falk	  og	  Wehby	  (2001)	  gerðu	  rannsókn	  á	  K-‐PALS	  í	  Bandaríkjunum.	  Þeir	  könnuðu	  áhrif	  

aðferðanna	  á	  byrjandi	  lestrarfærni	  nemenda	  með	  tilfinninga-‐	  og	  hegðunarerfiðleika	  (e.	  

emotional	  and	  behavioral	  disorders).	  Þátttakendurnir	  voru	  sex	  strákar	  með	  sérþarfir	  á	  

aldrinum	  fimm	  til	  sex	  ára.	  K-‐PALS	  íhlutun	  fór	  fram	  í	  öllum	  bekknum	  og	  K-‐PALS	  tímar	  voru	  
haldnir	  þrisvar	  í	  viku	  í	  11	  vikur.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  aðferðir	  K-‐PALS	  

höfðu	  jákvæð	  áhrif	  á	  hljóðafimi	  en	  þátttakendum	  fór	  mismikið	  fram	  í	  sundurgreiningu	  og	  

samtengingu	  hljóða.	  Fjórir	  drengjanna	  voru	  með	  tal-‐	  og	  málþroskaröskun	  sem	  gæti	  hafa	  haft	  
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áhrif	  á	  framfarir	  þeirra	  í	  sundurgreiningu	  málhljóða	  (Falk	  og	  Wehby,	  2001,	  bls.	  344;	  347;	  

355).	  	  

McMaster,	  Kung,	  Han	  og	  Cao	  (2008)	  könnuðu	  áhrif	  K-‐PALS	  á	  tvítyngda	  nemendur.	  

Tilraunahópurinn	  samanstóð	  af	  20	  nemendum	  sem	  fengu	  K-‐PALS	  kennslu	  fjórum	  sinnum	  í	  

viku	  í	  18	  vikur.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  tilraunahópnum	  fór	  mikið	  fram	  í	  

að	  greina	  sundur	  hljóð	  í	  orði	  og	  hljóð	  bókstafa.	  Auk	  þess	  gáfu	  niðurstöðurnar	  til	  kynna	  að	  K-‐

PALS	  höfðaði	  betur	  til	  tvítyngdra	  nemenda	  en	  hefðbundnar	  kennsluaðferðir	  þar	  sem	  þeir	  

nemendur	  skoruðu	  mun	  hærra	  en	  samanburðarhópurinn.	  Aðferðir	  K-‐PALS	  höfðu	  jákvæð	  

áhrif	  á	  hljóðkerfisvitund	  tilraunahópsins	  og	  í	  lok	  rannsóknarinnar	  stóð	  hann	  jafnt	  að	  vígi	  og	  

þeir	  nemendur	  sem	  voru	  ekki	  tvítyngdir	  (McMaster	  o.fl.,	  2008,	  bls.	  194;	  207).	  	  

Stein	  og	  félagar	  (2008)	  rannsökuðu	  tengsl	  á	  milli	  framkvæmdar	  á	  K-‐PALS	  aðferðunum	  og	  

lestrarfærni	  nemenda.	  Þátttakendurnir	  voru	  nemendur	  og	  grunnskólakennarar	  úr	  67	  

grunnskólum	  í	  Bandaríkjunum	  og	  gögnum	  var	  safnað	  í	  tvö	  ár.	  Niðurstöður	  þeirrar	  rannsóknar	  

voru	  að	  skýr	  tengsl	  væru	  á	  milli	  nákvæmrar	  framkvæmdar	  á	  K-‐PALS	  og	  árangurs	  nemenda.	  
Lestrarfærni	  nemenda	  var	  betri	  í	  þeim	  hópum	  þar	  sem	  kennarar	  fylgdu	  handbókinni	  

nákvæmlega.	  Auk	  þess	  kom	  í	  ljós	  að	  stuðningur	  við	  kennara	  í	  innleiðingu	  K-‐PALS	  aðferðanna	  í	  
kennslu	  hafði	  góð	  áhrif	  á	  árangur	  nemenda	  (Stein,	  Berends,	  Fuchs,	  McMaster	  og	  Sáenz,	  
2008,	  bls.	  368;	  385).	  	  

Rafdal	  og	  félagar	  (2011)	  unnu	  úr	  gögnum	  tveggja	  ára	  rannsóknar	  þar	  sem	  þeir	  könnuðu	  
áhrif	  K-‐PALS	  á	  lestrarfærni	  fimm	  ára	  gamalla	  barna	  með	  sérþarfir.	  Í	  tilraunahópnum	  var	  K-‐

PALS	  kennt	  fjórum	  sinnum	  í	  viku	  í	  18	  vikur	  þar	  sem	  hver	  kennslustund	  var	  20	  til	  30	  mínútur.	  Í	  

samanburðarhópnum	  var	  lögð	  áhersla	  á	  að	  efla	  hljóðkerfisvitund,	  hljóðaþekkingu	  og	  byrjandi	  

lestrarfærni	  en	  með	  öðrum	  aðferðum.	  Niðurstöðurnar	  gáfu	  til	  kynna	  jákvæð	  áhrif	  K-‐PALS	  þar	  

sem	  börnin	  í	  tilraunahópnum	  tóku	  meiri	  framförum	  í	  stafsetningu	  og	  lestri	  á	  samfelldum	  

texta	  en	  samanburðarhópurinn	  (Rafdal	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  299;	  304;	  309–311).	  	  

2.4.1	  Reynsla	  kennara	  af	  K-‐PALS	   	  

Ekki	  hafa	  verið	  gerðar	  rannsóknir	  erlendis	  á	  reynslu	  kennara	  af	  PALS	  og	  K-‐PALS	  aðferðum	  við	  

lestrarkennslu.	  Reynsla	  kennara	  af	  skyldum	  kennsluaðferðum,	  beinni	  kennslu	  og	  
samvinnunámi,	  hefur	  þó	  verið	  könnuð.	  Í	  K-‐PALS	  fær	  kennari	  handbók	  sem	  inniheldur	  skýrt	  

kennsluskipulag,	  leiðbeiningar	  og	  námsefni	  með	  æfingum.	  Bessellieu,	  Kozloff	  og	  Rice	  (2001)	  

gerðu	  rannsókn	  þar	  sem	  þeir	  könnuðu	  reynslu	  83	  kennara	  sem	  notuðu	  beina	  kennslu	  líkt	  og	  
K-‐PALS	  byggir	  á.	  Kennararnir	  voru	  mjög	  ánægðir	  með	  hana	  og	  sögðu	  að	  með	  nákvæmum	  

leiðbeiningum	  og	  kennsluskipulagi	  færi	  minni	  tími	  í	  að	  skipuleggja	  kennsluna.	  Kennararnir	  

upplifðu	  framfarir	  hjá	  nemendum	  í	  lestri	  og	  þeim	  fannst	  nemendurnir	  vera	  spenntir	  fyrir	  
lestrinum	  og	  að	  samskiptahæfni	  þeirra	  efldist	  með	  samvinnunni.	  Auk	  þess	  fannst	  þeim	  
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nemendur	  virkari	  í	  náminu	  og	  þeir	  sáu	  hvernig	  sjálfstraust	  þeirra	  jókst	  vegna	  framfara	  í	  

lestrarfærni	  (Bessellieu	  o.	  fl.,	  2001).	  

Gillies	  og	  Boyle	  (2007)	  gerðu	  eigindlega	  rannsókn	  þar	  sem	  þeir	  könnuðu	  viðhorf	  sjö	  

kennara	  á	  unglingastigi	  til	  samvinnunáms.	  Kennslustundir	  voru	  teknar	  upp	  og	  í	  framhaldinu	  

voru	  tekin	  viðtöl	  við	  kennarana.	  Flestir	  þeirra	  voru	  sammála	  um	  mikilvægi	  samvinnu	  

nemenda	  þar	  sem	  þeir	  fá	  tækifæri	  til	  að	  styðja	  hver	  annan	  í	  verkefnum.	  Kennararnir	  voru	  

einnig	  sammála	  um	  að	  samvinna	  nemenda	  hefði	  jákvæð	  áhrif	  á	  sjálfstraust	  þar	  sem	  

nemendur	  hrósuðu	  hver	  öðrum,	  hlustuðu	  á	  hugmyndir	  annarra,	  gæfu	  styðjandi	  umsögn	  og	  

væru	  virkir	  þátttakendur	  í	  námi	  sínu.	  Allir	  kennararnir	  töldu	  nauðsynlegt	  að	  kenna	  

nemendum	  hvernig	  ætti	  að	  vinna	  saman	  til	  þess	  að	  samvinnan	  yrði	  árangursrík.	  Auk	  þess	  

voru	  þeir	  sammála	  um	  að	  þegar	  nemendur	  fengju	  tækifæri	  til	  þess	  að	  vinna	  saman	  færi	  fram	  

jafningjafræðsla	  (Gillies	  og	  Boyle,	  2007,	  bls.	  1334–1335).	  	  	   	  

	   Í	  grein	  Fuchs	  o.fl.	  (2001)	  er	  viðtal	  við	  kennara	  sem	  notaði	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  í	  kennslu	  
með	  fimm	  ára	  nemendum.	  Honum	  fannst	  aðferðirnar	  auðveldar	  í	  framkvæmd	  og	  hann	  

nefndi	  að	  börnin	  lærðu	  mikið	  um	  lestur,	  samvinnu	  og	  að	  fylgja	  fyrirmælum.	  Honum	  fannst	  K-‐
PALS	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  orðaforða	  og	  sjónrænan	  lestur;	  börnin	  væru	  farin	  að	  hljóða	  bókstafi	  

og	  tengja	  þá	  saman.	  Aukin	  lestrarfærni	  veitti	  börnunum	  aukna	  gleði	  og	  ánægju	  að	  mati	  

kennarans.	  Hann	  nefndi	  einnig	  jákvæð	  áhrif	  K-‐PALS	  á	  börn	  með	  sérþarfir;	  að	  þau	  tengdust	  

nemendahópnum	  betur	  og	  upplifðu	  framfarir.	  Honum	  fannst	  æfingarnar	  í	  handbókinni	  henta	  
börnum	  með	  tal-‐	  og	  málþroskaröskun	  sérstaklega	  vel.	  Ástæðan	  væri	  sú	  að	  í	  æfingunum	  væru	  

börnin	  að	  einangra	  hljóð,	  tengja	  hljóð	  saman	  og	  ríma	  sem	  hjálpuðu	  þeim	  mikið.	  (Fuchs	  o.fl.,	  

2001,	  bls.	  77).	  Sjá	  má	  af	  þessari	  frásögn	  að	  kennaranum	  fannst	  lestrarfærni	  barna	  þróast	  og	  

samskipti	  innan	  nemendahópsins	  verða	  jákvæðari	  eftir	  að	  hann	  fór	  að	  vinna	  með	  K-‐PALS	  

aðferðirnar	  í	  kennslu.	  Auk	  þess	  fannst	  honum	  börnin	  gleðjast	  yfir	  framförunum	  en	  ánægja	  í	  

námi	  er	  ein	  af	  forsendum	  góðs	  gengis	  í	  skóla.	  	  

Ein	  íslensk	  rannsókn	  er	  til	  um	  reynslu	  leikskólastarfsfólks	  af	  K-‐PALS	  aðferðunum	  þar	  sem	  

kannað	  var	  hvernig	  þeim	  gekk	  að	  vinna	  með	  þær	  og	  þjálfa	  byrjandi	  lestrarfærni	  fimm	  og	  sex	  

ára	  leikskólabarna.	  Tekin	  voru	  hálfstöðluð	  viðtöl	  við	  þrettán	  starfsmenn	  í	  fimm	  leikskólum	  á	  
höfuðborgarsvæðinu.	  Niðurstöðurnar	  leiddu	  í	  ljós	  jákvæða	  reynslu	  viðmælenda	  af	  K-‐PALS	  

þrátt	  fyrir	  að	  sumir	  hefðu	  verið	  neikvæðir	  í	  upphafi.	  Auk	  þess	  kom	  fram	  í	  viðtölum	  við	  

viðmælendur	  að	  þeim	  þótti	  K-‐PALS	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  undirstöðu	  lestrarfærni,	  samvinnu	  og	  
samskipti	  barnanna	  og	  lýstu	  framförum	  hjá	  börnunum.	  Einnig	  upplifðu	  þeir	  að	  börnin	  væru	  

glöð	  og	  stolt	  þegar	  þau	  uppgötvuðu	  að	  þau	  hefðu	  færni	  til	  að	  geta	  lesið.	  Viðmælendurnir	  

töldu	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  eiga	  vel	  heima	  í	  leikskólum	  og	  að	  þær	  væru	  góð	  viðbót	  við	  
læsisumhverfið	  þar	  (Anna-‐Lind	  Pétursdóttir	  og	  Kristín	  Helga	  Guðjónsdóttir,	  2015).	   	  	  	  
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2.5	  Markmið	  og	  rannsóknarspurning	  
Rannsóknir	  erlendis	  og	  hérlendis	  hafa	  sýnt	  að	  K-‐PALS	  er	  árangursrík	  viðbót	  við	  lestrarnám	  og	  

umhverfi	  barna.	  Æfingarnar	  og	  kennslan	  leggja	  áherslu	  á	  að	  efla	  hljóðkerfisvitund,	  

umskráningarfærni,	  stafsetningu	  og	  orðaforða	  (Anna-‐Lind	  Pétursdóttir	  og	  Kristín	  Ólafsdóttir,	  

2016;	  Fuchs	  o.fl.,	  2001).	  Í	  K-‐PALS	  fer	  fram	  samvinnunám	  þar	  sem	  nemendur	  vinna	  saman	  í	  

pörum	  sem	  getur	  styrkt	  samskiptahæfni	  þeirra	  (Bessellieu	  o.	  fl.,	  2001).	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  

beita	  aðferðum	  í	  kennslu	  sem	  eru	  árangursríkar	  og	  þá	  sérstaklega	  þegar	  kemur	  að	  byrjandi	  

lestrarfærni	  barna.	  Aðeins	  ein	  rannsókn	  hefur	  verið	  gerð	  hér	  á	  landi	  sem	  tekur	  til	  reynslu	  

leikskólakennara	  af	  K-‐PALS	  (Anna-‐Lind	  Pétursdóttir	  og	  Kristín	  Helga	  Guðjónsdóttir,	  2015)	  og	  

aðeins	  eitt	  viðtal	  við	  grunnskólakennara	  fannst	  í	  erlendri	  grein	  um	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  (Fuchs	  

o.fl.,	  2001,	  bls.	  77).	  Viðtalið	  gaf	  til	  kynna	  að	  kennaranum	  líkaði	  K-‐PALS	  mjög	  vel	  og	  fyndist	  

aðferðin	  auðveld	  í	  framkvæmd	  þar	  sem	  skýrar	  leiðbeiningar	  fylgdu	  henni	  (Fuchs	  o.fl.,	  2001,	  

bls.	  77).	  Ljóst	  er	  að	  ekki	  hafa	  verið	  gerðar	  formlegar	  rannsóknir	  á	  reynslu	  grunnskólakennara	  

af	  K-‐PALS	  aðferðum,	  hvorki	  hér	  á	  landi	  né	  erlendis.	  Notkun	  PALS	  aðferðanna	  fer	  þó	  vaxandi	  
og	  árið	  2015	  höfðu	  1500	  kennarar	  sótt	  slík	  námskeið	  á	  vegum	  SÍSL	  (Hulda	  Karen	  

Daníelsdóttir,	  2015).	  Því	  telur	  höfundur	  mikilvægt	  að	  gera	  eigindlega	  rannsókn	  sem	  mun	  

veita	  innsýn	  í	  reynslu	  grunnskólakennara	  af	  K-‐PALS.	  	   

	   Í	  þessari	  rannsókn	  er	  ein	  meginrannsóknarspurning	  lögð	  til	  grundvallar:	  

Hver	  er	  reynsla	  grunnskólakennara	  af	  K-‐PALS	  samvinnunámsaðferðum	  við	  lestrarkennslu	  í	  1.	  
bekk?	  	  

Höfund	  langar	  að	  öðlast	  meiri	  þekkingu	  á	  K-‐PALS	  aðferðum	  og	  varpa	  ljósi	  á	  reynsluheim	  

grunnskólakennara	  sem	  vinna	  með	  þær.	  Grunnskólakennarar	  geta	  veitt	  gagnlegar	  
upplýsingar	  um	  hvernig	  þeim	  finnst	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  virka	  í	  kennslu	  og	  hvernig	  þeim	  

gengur	  að	  beita	  þeim	  í	  fjölbreyttum	  nemendahópi.	  	  

Í	  næsta	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  aðferðafræði	  rannsóknarinnar.	  Gerð	  var	  eigindleg	  

viðtalsrannsókn	  sem	  byggðist	  á	  hálfstöðluðum	  einstaklingsviðtölum.	  
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3 Aðferð	  

Rannsóknin	  var	  eigindleg	  viðtalsrannsókn	  og	  byggði	  á	  hálfstöðluðum	  einstaklingsviðtölum.	  

Tilgangur	  eigindlegra	  aðferða	  er	  að	  rannsaka	  nokkra	  einstaklinga	  og	  öðlast	  djúpan	  skilning	  á	  

reynslu	  þeirra	  af	  ákveðnu	  viðfangsefni	  (Lichtman,	  2013,	  bls.	  17).	  Hálfstöðluð	  viðtöl	  byggja	  á	  

ákveðnum	  spurningum	  sem	  eru	  sniðnar	  út	  frá	  rannsóknarspurningu	  en	  veita	  einnig	  
sveigjanleika	  til	  þess	  að	  spyrja	  nánar	  út	  í	  einstaka	  reynslu	  þátttakenda.	  Með	  því	  að	  beita	  

þessari	  aðferð	  gafst	  þátttakendum	  tækifæri	  til	  að	  útskýra	  það	  sem	  þeim	  þótti	  mikilvægt	  í	  

tengslum	  við	  viðfangsefni	  rannsóknarinnar	  (Braun	  og	  Clarke,	  2013,	  bls.	  78).	  Markmiðið	  með	  
viðtölunum	  í	  þessari	  rannsókn	  var	  að	  veita	  innsýn	  í	  reynslu	  grunnskólakennara	  af	  notkun	  K-‐

PALS	  aðferða	  við	  lestrarkennslu	  í	  1.	  bekk.	  Opnar	  spurningar	  voru	  notaðar	  þar	  sem	  þær	  veita	  
tækifæri	  til	  þess	  að	  skoða	  nánar	  viðhorf	  og	  reynslu	  þátttakenda	  af	  K-‐PALS	  (Braun	  og	  Clarke,	  

2013,	  bls.	  79).	  Notast	  var	  við	  viðtalsramma	  en	  hver	  viðmælandi	  fékk	  svigrúm	  til	  að	  svara	  

spurningum	  eins	  og	  ef	  um	  samtal	  væri	  að	  ræða	  (Braun	  og	  Clarke,	  2013,	  bls.	  79).	  	  
	   Í	  eigindlegum	  rannsóknum	  gegnir	  rannsakandi	  mikilvægu	  hlutverki	  þar	  sem	  hann	  er	  hluti	  

af	  ferlinu.	  Hann	  gerir	  grein	  fyrir	  bakgrunni	  sínum	  og	  afstöðu	  gagnvart	  viðfangsefni	  

rannsóknarinnar	  þar	  sem	  skoðanir	  hans	  geta	  haft	  áhrif	  á	  hvernig	  hann	  kemur	  fram	  í	  viðtalinu.	  

Rannsakandi	  var	  meðvitaður	  um	  þau	  áhrif	  sem	  hann	  hefur	  og	  gætti	  þess	  að	  afstaða	  sín	  hafði	  

ekki	  áhrif	  í	  viðtalinu	  sjálfu	  eða	  við	  greiningu	  gagna.	  Með	  þeim	  hætti	  var	  ýtt	  undir	  

trúverðugleika	  rannsóknarinnar	  (Lichtman,	  2013,	  bls.	  27).	  

3.1	  Þátttakendur	  
Þátttakendurnir	  í	  rannsókninni	  voru	  ellefu	  grunnskólakennarar	  sem	  starfa	  í	  1.	  bekk	  í	  níu	  

mismunandi	  grunnskólum	  á	  stór-‐höfuðborgarsvæðinu.	  Skilyrðin	  fyrir	  þátttöku	  voru	  að	  hafa	  

að	  minnsta	  kosti	  eins	  árs	  reynslu	  af	  beitingu	  K-‐PALS	  aðferða	  og	  að	  viðkomandi	  hefði	  nýtt	  sér	  
kennsluaðferðirnar	  á	  yfirstandandi	  eða	  síðasta	  skólaári.	  Notast	  var	  við	  markmiðsúrtak	  þar	  

sem	  þátttakendur	  voru	  valdir	  vegna	  þeirrar	  reynslu	  sem	  þeir	  höfðu	  af	  K-‐PALS	  og	  þar	  af	  

leiðandi	  hentuðu	  þeir	  best	  markmiði	  rannsóknarinnar	  (Katrín	  Blöndal	  og	  Sigríður	  

Halldórsdóttir,	  2013,	  bls.	  130).	  Í	  eigindlegum	  rannsóknum	  eru	  engar	  reglur	  um	  fjölda	  

þátttakenda.	  Þættir	  eins	  og	  gæði	  gagna,	  innihald	  upplýsinga	  frá	  viðmælendum	  og	  aðferðin	  

sem	  notuð	  er	  hafa	  áhrif	  á	  hversu	  mörgum	  þátttakendum	  er	  þörf	  á	  (Braun	  og	  Clarke,	  2013,	  

bls.	  55;	  Lichtman,	  2013,	  bls.	  193).	  	  
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Í	  töflu	  1	  er	  yfirlit	  yfir	  bakgrunnsþætti	  viðmælenda	  sem	  voru	  allir	  konur.	  Öll	  nöfn	  á	  

grunnskólum	  og	  viðmælendum	  eru	  dulnefni.	  

Tafla	  1:	  Yfirlit	  yfir	  þátttakendur	  
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Grunnskóli	   Arnar	  
skóli	  

Fálka	  
skóli	  

Gauka	  
skóli	  

Hrafna	  
skóli	  

Kjóa	  
skóli	  

Lóma	  
skóli	  

Svana	  
skóli	  

Tjald	  
skóli	  

Þrastar	  
skóli	  

Starfsaldur	  (í	  
árum)	  

23	   11	   8	   44	   47	   6	   7	   16	   11	   4	   8	  

Reynsla	  af	  K-‐
PALS	  (í	  árum)	  

X	   3	   3	   7	   1	   6	   1	   4	   1,50	   2	   2,50	  

Með	  
nemendur	  
sem	  fengu	  	  
K-‐PALS	  
kennslu	  í	  
leikskóla	  

	   	   X	   X	   	   	   	   	   X	   	   	  

3.1.1	  Viðmælendur	  

Agla	  er	  menntaður	  grunnskólakennari	  með	  23	  ára	  starfsreynslu	  og	  starfar	  í	  Arnarskóla.	  Agla	  

fór	  á	  K-‐PALS	  námskeið	  fyrir	  nokkrum	  árum	  og	  hefur	  notað	  K-‐PALS	  í	  nokkur	  ár	  í	  1.	  bekk.	  

Arndís	  er	  menntaður	  grunnskólakennari	  með	  11	  ára	  starfsreynslu	  og	  starfar	  í	  Arnarskóla.	  Hún	  

fór	  á	  K-‐PALS	  námskeið	  fyrir	  fjórum	  árum	  og	  er	  með	  þriggja	  ára	  reynslu	  af	  K-‐PALS	  
aðferðunum.	  

Fanney	  er	  menntaður	  grunnskólakennari	  með	  átta	  ára	  starfsreynslu	  og	  starfar	  í	  Fálkaskóla.	  
Hún	  fór	  á	  K-‐PALS	  námskeið	  fyrir	  sjö	  árum	  og	  þetta	  er	  þriðji	  veturinn	  sem	  hún	  kennir	  K-‐PALS	  í	  
1.	  bekk.	  	  

Fjóla	  er	  menntaður	  grunnskólakennari	  og	  hefur	  starfað	  við	  kennslu	  síðan	  1975.	  Hún	  hefur	  

kennt	  á	  öllum	  skólastigum	  og	  er	  því	  með	  starfsreynslu	  bæði	  í	  leik-‐	  og	  grunnskóla.	  Hún	  fór	  á	  K-‐

PALS	  námskeið	  fyrir	  u.þ.b.	  sjö	  árum	  og	  vann	  með	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  í	  fjögur	  ár	  í	  leikskóla.	  

Hún	  hefur	  starfað	  í	  Fálkaskóla	  síðastliðin	  þrjú	  ár	  og	  unnið	  með	  K-‐PALS	  í	  1.	  bekk.	  	  

Gréta	  er	  menntaður	  leikskóla-‐	  og	  grunnskólakennari,	  hefur	  kennt	  síðan	  1971	  og	  starfar	  núna	  

í	  Gaukaskóla.	  Hún	  fór	  á	  K-‐PALS	  námskeið	  fyrir	  nokkrum	  árum	  og	  hefur	  notað	  það	  mikið	  í	  

sérkennslu	  og	  eitt	  ár	  með	  1.	  bekk.	  	  
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Halla	  er	  menntaður	  leikskólakennari	  og	  er	  með	  leyfisbréf	  sem	  grunnskólakennari.	  Hún	  

starfar	  í	  Hrafnaskóla	  og	  er	  með	  sex	  ára	  starfsreynslu.	  Hún	  fór	  á	  K-‐PALS	  námskeið	  fyrir	  fjórum	  
árum	  og	  hefur	  notað	  það	  í	  kennslu	  síðan.	  	  

Karen	  er	  menntaður	  grunnskólakennari	  með	  sjö	  ára	  starfsreynslu	  og	  starfar	  í	  Kjóaskóla.	  Hún	  

fór	  á	  K-‐PALS	  námskeið	  og	  hefur	  notað	  það	  einu	  sinni	  með	  1.	  bekk.	  

Lena	  er	  menntaður	  grunnskólakennari	  með	  16	  ára	  starfsreynslu	  og	  vinnur	  í	  Lómaskóla.	  Hún	  

fór	  á	  K-‐PALS	  námskeið	  fyrir	  fjórum	  árum	  og	  hefur	  notað	  K-‐PALS	  bæði	  í	  almennri	  kennslu	  og	  

sérkennslu	  síðastliðin	  þrjú	  ár.	  	  

Stína	  er	  menntaður	  grunnskólakennari	  með	  11	  ára	  starfsreynslu	  og	  starfar	  í	  Svanaskóla.	  Hún	  

fór	  á	  K-‐PALS	  námskeið	  fyrir	  nokkrum	  árum	  og	  hefur	  notað	  aðferðirnar	  í	  eitt	  og	  hálft	  ár	  með	  

litlum	  hópum.	  	  

Tara	  er	  menntaður	  grunnskólakennari	  með	  fjögurra	  ára	  starfsreynslu	  og	  starfar	  í	  Tjaldskóla.	  

Hún	  fór	  á	  námskeið	  í	  K-‐PALS	  fyrir	  tveimur	  árum	  og	  hefur	  beitt	  aðferðunum	  í	  kennslu	  síðan	  

þá.	  	  

Þórdís	  er	  menntaður	  grunnskólakennari	  með	  átta	  ára	  starfsreynslu	  og	  starfar	  í	  Þrastarskóla.	  

Hún	  fór	  á	  námskeið	  fyrir	  þremur	  árum	  og	  er	  með	  tveggja	  og	  hálfs	  árs	  reynslu	  af	  beitingu	  
aðferðanna	  í	  lestrarkennslu.	  	   	  

3.2	  Framkvæmd	  	   	  
Rannsakandi	  og	  annar	  meistaranemi,	  sem	  einnig	  var	  að	  vinna	  að	  lokaverkefni	  um	  reynslu	  
grunnskólakennara	  af	  PALS	  aðferðum	  við	  lestrarkennslu,	  sendu	  skólastjórum	  á	  

höfuðborgarsvæðinu	  sameiginlegan	  tölvupóst	  (sjá	  viðaukal	  Á).	  Þar	  voru	  skólastjórar	  beðnir	  

um	  að	  upplýsa	  rannsakendur	  um	  mögulega	  þátttakendur.	  Auk	  þess	  var	  gerð	  grein	  fyrir	  

rannsókninni,	  hvað	  þátttaka	  í	  henni	  fæli	  í	  sér	  og	  að	  viðmælendur	  fengju	  gjafabréf	  sem	  

þakklætisvott.	  Í	  upphafi	  var	  einn	  grunnskóli	  í	  hverju	  hverfi	  Reykjavíkur	  valinn.	  Erfitt	  reyndist	  

að	  fá	  svör	  frá	  skólastjórum	  og	  tóku	  rannsakendur	  því	  ákvörðun	  um	  að	  senda	  póst	  á	  fleiri	  

grunnskóla	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  Rannsakandi	  setti	  einnig	  færslu	  inn	  á	  lokaðan	  hóp,	  PALS	  
kennarar,	  á	  Facebook	  þar	  sem	  hann	  óskaði	  eftir	  þátttakendum.	  Rannsakandi	  fékk	  

upplýsingar	  um	  mögulega	  þátttakendur	  og	  sendi	  þeim	  tölvupóst	  með	  beiðni	  um	  þátttöku	  (sjá	  

viðauka	  B).	  Í	  tölvupóstinum	  voru	  þátttakendur	  upplýstir	  um	  hvað	  fælist	  í	  þátttöku	  í	  

rannsókninni	  og	  að	  þeim	  væri	  frjálst	  að	  hafna	  eða	  hætta	  við	  þátttöku	  hvenær	  sem	  er.	  Auk	  

þess	  kom	  fram	  að	  farið	  yrði	  með	  öll	  gögn	  sem	  trúnaðarmá,	  að	  þeim	  eytt	  að	  rannsókn	  lokinni,	  

nafnleyndar	  yrði	  gætt	  og	  að	  rannsóknin	  væri	  skráð	  hjá	  Persónuvernd.	  	  

Braun	  og	  Clarke	  (2013)	  mæla	  með	  að	  viðtöl	  fari	  fram	  í	  aðstæðum	  sem	  þátttakendur	  velja.	  

Mikilvægt	  er	  að	  þar	  sé	  næði	  og	  engin	  truflun	  svo	  hægt	  sé	  að	  einbeita	  sér	  að	  viðtalinu	  og	  
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upptakan	  sé	  skýr	  (Braun	  og	  Clarke,	  2013,	  bls.	  91).	  Viðtölin	  fóru	  fram	  á	  vinnustað	  þátttakenda	  

og	  þar	  ríkti	  gott	  næði	  svo	  hægt	  var	  að	  einbeita	  sér	  að	  viðtalinu.	  Eitt	  viðtal	  var	  tekið	  í	  gegnum	  
forritið	  Facetime	  þar	  sem	  þátttakandi	  var	  staddur	  erlendis.	  Rannsakandi	  tók	  viðtölin	  upp	  

með	  tveimur	  upptökutækjum	  og	  voru	  þau	  skrifuð	  orðrétt	  niður	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  greina	  

þemu.	  Misjafnt	  var	  hversu	  löng	  viðtölin	  voru	  en	  þau	  voru	  á	  bilinu	  tuttugu	  til	  sextíu	  mínútur.	  
Forritið	  transcribe.wreally.com	  var	  notað	  til	  þess	  að	  skrifa	  viðtölin	  niður	  en	  það	  er	  hannað	  til	  

þess	  að	  afrita	  hljóðupptökur.	  

Í	  viðtalinu	  var	  stuðst	  við	  fyrirfram	  ákveðinn	  spurningaramma	  (sjá	  viðauka	  D)	  en	  

viðmælandi	  fékk	  þó	  svigrúm	  til	  þess	  að	  gefa	  nákvæmari	  upplýsingar	  ef	  svo	  bar	  undir.	  Í	  

upphafi	  viðtals	  spurði	  rannsakandi	  grunnspurninga	  eins	  og	  „hvaða	  menntun	  ertu	  með?“	  og	  

„hversu	  lengi	  hefurðu	  verið	  að	  kenna?“	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  mynda	  tengsl	  við	  viðmælanda.	  

Rannsakandi	  forðaðist	  leiðandi	  orðalag	  og	  gaf	  viðmælendum	  tíma	  til	  að	  segja	  frá	  en	  spurði	  

einnig	  nánar	  til	  þess	  að	  fylla	  í	  eyður	  (e.	  probing)	  (Lichtman,	  2013,	  bls.	  198).	  	  

3.3	  Siðferðisleg	  álitamál	  
Í	  eigindlegum	  rannsóknum	  er	  nauðsynlegt	  að	  þátttakendur	  veiti	  upplýst	  og	  skriflegt	  
samþykki.	  Þeir	  hafa	  rétt	  á	  því	  að	  vita	  hvað	  felst	  í	  þátttöku	  og	  hvernig	  upplýsingarnar	  verða	  
notaðar	  og	  einnig	  til	  að	  draga	  þátttöku	  sína	  til	  baka	  ef	  þeim	  þykir	  ástæða	  til	  (Sigurður	  

Kristinsson,	  2013,	  bls.	  73).	  Útveguð	  voru	  formleg	  leyfi	  fyrir	  rannsókninni,	  í	  þessu	  tilviki	  hjá	  
stjórnendum	  grunnskólanna	  og	  þátttakendum.	  Rannsóknin	  var	  einnig	  tilkynnt	  til	  
Persónuverndar.	  Skriflegt	  samþykki	  var	  fengið	  frá	  þátttakendum	  fyrir	  þátttöku	  í	  rannsókninni	  

og	  hljóðupptöku	  eftir	  að	  þeim	  var	  gerð	  grein	  fyrir	  markmiði	  rannsóknarinnar.	  Auk	  þess	  voru	  
þeir	  upplýstir	  um	  að	  farið	  yrði	  með	  öll	  gögn	  sem	  trúnaðarmál	  og	  þeim	  eytt	  að	  rannsókn	  
lokinni.	  Nafnleyndar	  var	  gætt	  og	  nöfnum	  hefur	  verið	  breytt.	  Þátttakendum	  var	  einnig	  gert	  

ljóst	  að	  þeir	  gætu	  dregið	  þátttöku	  sína	  til	  baka	  hvenær	  sem	  væri.	  	  

3.4	  Gagnagreining	  
Viðtölin	  voru	  hljóðrituð	  og	  skráð	  nákvæmlega	  ásamt	  athugasemdum	  rannsakanda	  og	  lesin	  

margoft	  yfir.	  Markvissri	  kóðun	  var	  beitt	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  finna	  lykla	  sem	  lýstu	  innihaldi	  

textans	  og	  fundin	  voru	  þemu	  út	  frá	  þeim.	  Þema	  er	  það	  sem	  kemur	  endurtekið	  fram	  í	  

gögnunum	  og	  skiptist	  í	  efnisflokka	  sem	  svara	  rannsóknarspurningunni	  (Braun	  og	  Clarke,	  

2013,	  bls.	  224).	  Þemagreining	  veitir	  tækifæri	  til	  að	  skilgreina	  og	  útskýra	  það	  sem	  kemur	  skýrt	  

og	  endurtekið	  fram	  í	  gögnunum	  og	  veitir	  dýpri	  skilning	  á	  rannsóknarefninu.	  Lögð	  var	  áhersla	  

á	  að	  skoða	  reynsluheim	  þátttakenda	  og	  viðhorf	  þeirra	  gagnvart	  notkun	  K-‐PALS	  (Braun	  og	  

Clarke,	  2013,	  bls.	  174;	  223).	  	  
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4 Niðurstöður	  

Í	  þessum	  kafla	  er	  fjallað	  um	  niðurstöður	  rannsóknarinnar.	  Greining	  á	  viðtölum	  leiddi	  í	  ljós	  

helstu	  atriðin	  sem	  komu	  fram	  hjá	  viðmælendum	  í	  tengslum	  við	  reynslu	  þeirra	  af	  K-‐PALS	  

aðferðunum.	  Niðurstöðurnar	  voru	  flokkaðar	  í	  fimm	  þemu	  og	  undirþemu	  sem	  eru:	  1.	  
Framkvæmd	  K-‐PALS;	  þar	  kemur	  fram	  reynsla	  viðmælenda	  af	  framkvæmd	  aðferðanna,	  
handbókinni	  og	  hugmyndir	  að	  mögulegum	  útfærslum.	  2.	  Kostir	  K-‐PALS	  aðferðanna	  í	  

lestrarkennslu;	  þar	  er	  fjallað	  um	  þá	  þætti	  sem	  viðmælendur	  töldu	  vera	  helstu	  kosti	  

aðferðanna.	  3.	  Áhrif	  K-‐PALS	  á	  nemendahópinn;	  þar	  kemur	  fram	  reynsla	  viðmælenda	  af	  þeim	  
áhrifum	  sem	  þeir	  töldu	  aðferðirnar	  hafa	  á	  nemendahópinn,	  4.	  Þátttaka	  og	  viðbrögð	  

nemenda;	  þar	  er	  fjallað	  um	  upplifun	  viðmælanda	  af	  því	  hvernig	  nemendum	  líkaði	  við	  K-‐PALS	  
kennslustundirnar.	  5.	  Viðhorf	  viðmælenda	  lýsir	  loks	  hvernig	  viðmælendum	  líkaði	  við	  K-‐PALS	  

aðferðirnar	  og	  skoðun	  þeirra	  á	  beitingu	  aðferðanna	  í	  leikskóla.	  	  

4.1	  Framkvæmd	  K-‐PALS	  
Hér	  verður	  fjallað	  um	  reynslu	  viðmælenda	  af	  beitingu	  K-‐PALS	  í	  kennslu,	  hvernig	  þeim	  þótti	  
handbókin,	  hvernig	  gekk	  að	  byrja	  að	  beita	  aðferðunum	  í	  kennslu	  og	  hugmyndir	  um	  

mögulegar	  breytingar	  á	  handbókinni.	  Í	  töflu	  2	  hér	  að	  neðan	  má	  sjá	  helstu	  atriðin	  sem	  komu	  
fram	  varðandi	  framkvæmd	  K-‐PALS	  og	  handbókina.	  
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Tafla	  2:	  Framkvæmd	  K-‐PALS	  	  	  
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Skýr	  handbók	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   11	  

Fylgdu	  framkvæmd	  
K-‐PALS	  verkefna	  	  

X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   11	  

Fylgdu	  tímaramma	  K-‐
PALS	  

X	   X	   X	   	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   10	  

Fylgdu	  
kennslufyrirkomulagi	  

	   	   	   X	   X	   X	   	   X	   	   X	   	   5	  

Hoppuðu	  yfir	  æfingar	   X	   X	   X	   	   	   	   X	   	   X	   	   X	   6	  

Óöryggi	  og	  æfingaleysi	  
í	  upphafi	  	  

X	   X	   X	   X	   	   	   	   	   	   	   	   4	  

Áskorun	  að	  koma	  til	  
móts	  
við	  getumikla	  
nemendur	  

X	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   X	   3	  

	  

4.1.1	  K-‐PALS	  handbókin	  	  

Allir	  viðmælendurnir	  fylgdu	  handbókinni	  varðandi	  framkvæmd	  á	  æfingum	  og	  innlögn	  
verkefna.	  Níu	  viðmælendur	  af	  ellefu	  sögðust	  varpa	  innlögn	  á	  hljóðaleikjum	  og	  

umskráningarverkefnum	  upp	  á	  skjá.	  Arndís	  og	  Stína	  notuðust	  við	  flettitöflu.	  Þórdís	  notaði	  K-‐
PALS	  sem	  þjálfunartíma	  og	  var	  alltaf	  með	  innlögn	  á	  skjá	  þar	  sem	  farið	  var	  yfir	  
hljóðaæfingarnar	  í	  sameiningu.	  Nemendur	  tóku	  þátt	  í	  sýnikennslu,	  skiptu	  sér	  svo	  í	  pör	  og	  

dreifðust	  um	  stofuna.	  Hér	  má	  sjá	  það	  sem	  hún	  sagði	  um	  notkun	  K-‐PALS	  í	  kennslu:	  	  

Við	  höfum	  bara	  notað	  það	  sem	  þjálfunartíma	  í	  rauninni	  þá	  er	  bara	  K-‐PALS	  tími,	  

hann	  er	  20	  mínútur.	  Það	  er	  innlögnin	  á	  sem	  sagt	  málfræðihlutanum	  eða	  sem	  sagt	  

hljóðkerfishlutanum.	  Síðan	  rennum	  við	  einu	  sinni	  og	  ég	  notaði	  aðstoðarkennara	  
og	  þau	  eru	  mjög	  spennt	  fyrir	  því	  að	  vera	  aðstoðarkennarar,	  og	  vera	  sjálf	  að	  hérna	  

segja	  frá	  og	  fara	  fyrst	  alveg	  niður	  og	  svo	  bara	  fara	  allir	  í	  þjálfun.	  Og	  þau	  dreifast	  

um	  stofuna,	  það	  þarf	  ekkert	  endilega	  alltaf	  að	  sitja	  við	  borð.	  Þau	  mega	  bara	  sitja	  
en,	  þú	  veist,	  í	  pörum	  þannig	  að	  allir	  fái	  nægilegan	  frið	  til	  að	  læra,	  til	  að	  

framkvæma	  svo	  það	  sé	  ekki	  truflun	  af	  hvor	  öðru.	  	  

Byrjað	  var	  á	  því	  að	  sýna	  hlutverk	  þjálfara	  og	  nemendur	  fengu	  í	  framhaldi	  af	  því	  að	  skiptast	  á	  
að	  fara	  upp	  á	  töflu	  og	  vera	  þjálfari	  þar	  sem	  þeir	  bentu	  og	  sögðu	  „hvaða	  hljóð?“	  Halla	  svaraði	  

eftirfarandi	  þegar	  hún	  var	  spurð	  hvernig	  hún	  notaði	  aðferðina:	  	  
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Byrjaði	  ég	  á	  því	  að	  fara	  yfir	  daginn	  á	  töflunni,	  uhh,	  þú	  veist,	  þarna	  skjáinn	  og	  

fórum	  í	  gegnum	  allt.	  Sko	  saman	  bara	  öll,	  þú	  veist,	  ég	  þjálfarinn	  og	  svo,	  þú	  veist,	  
var	  það	  kom	  einhver	  og	  var	  þjálfari	  og	  gerðum	  nokkrum	  sinnum	  svoleiðis.	  Og	  svo	  

fóru	  þau	  í	  PALS	  hópana	  sína.	  

Fimm	  viðmælendur	  af	  ellefu	  gerðu	  engar	  breytingar	  á	  kennslufyrirkomulaginu	  og	  fylgdu	  
handbókinni	  nákvæmlega.	  Lena	  tók	  þó	  stundum	  tvær	  blaðsíður	  í	  einu	  með	  nemendum	  sem	  

þurftu	  meiri	  hraða	  en	  fylgdi	  að	  öðru	  leyti	  handbókinni	  nákvæmlega.	  Grétu	  fannst	  mikilvægt	  

að	  fara	  eftir	  því	  sem	  vísindamenn	  væru	  búnir	  að	  rannsaka	  svo	  hún	  gæti	  verið	  viss	  um	  að	  
aðferðirnar	  virkuðu	  sem	  skyldi.	  Því	  gerði	  hún	  engar	  breytingar:	  

Nei,	  ég	  segi	  það	  sem	  vísindamenn	  hafa	  rannsakað	  og	  telja	  sé	  gott	  að	  það	  finnst	  

mér	  vera	  mitt	  að	  taka	  þá	  og	  nota	  það.	  Þá	  finnst	  mér	  ég	  geta	  verið,	  þú	  veist,	  þá	  er	  
ég	  viss	  um	  að	  aðferðir	  séu	  að	  virka.	  	  	  

Sex	  viðmælendur	  af	  ellefu,	  Agla,	  Arndís,	  Fanney,	  Karen,	  Stína	  og	  Þórdís,	  sögðu	  að	  þær	  

hoppuðu	  yfir	  æfingar	  eftir	  að	  hafa	  metið	  nemendahópinn.	  Ástæðan	  væri	  sú	  að	  ef	  
nemendahópurinn	  væri	  vel	  á	  veg	  kominn	  reyndist	  þeim	  vel	  að	  fara	  aðeins	  hraðar	  yfir	  til	  þess	  

að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  leiða.	  Þeim	  fannst	  það	  ekki	  hafa	  áhrif	  að	  hoppa	  yfir	  æfingar	  þar	  sem	  
endurtekningin	  væri	  það	  mikil.	  Arndís	  sagði:	  „Sko	  við	  hoppuðum	  svolítið	  af	  því	  þau	  voru,	  
þetta	  varð	  svolítið	  leiðigjarnt	  stundum,	  þú	  veist,	  þannig	  við	  leyfðum	  okkur	  svolítið	  að	  hoppa	  

áfram.“	  Agla	  upplifði	  líka	  að	  nemendur	  yrðu	  leiðir	  á	  fyrstu	  æfingunum	  þegar	  farið	  væri	  í	  hljóð	  
stafanna.	  Hún	  sagði:	  „Þannig	  þegar	  við	  vorum	  komin	  með	  þau	  vel	  af	  stað	  inn	  í	  veturinn,	  þá	  
leyfðum	  við	  okkur	  kannski	  að	  byrja	  í	  miðju	  K-‐PALS,	  tókum	  sem	  sagt	  uuu	  hrynjandann	  og	  

rímin	  og	  allt	  þetta	  og	  síðan	  tókum	  við	  þau	  svolítið	  þannig	  að	  þau	  fóru	  fljótt	  í	  orðin	  og	  
setningarnar.“	  Þórdísi	  fannst	  endurtekningin	  mikilvæg	  en	  hún	  leyfði	  sér	  að	  hoppa	  yfir	  
æfingar	  þegar	  nemendur	  voru	  komnir	  vel	  á	  veg:	  	  

Endurtekningin	  er	  rosalega	  mikilvæg,	  það	  er	  bara	  til	  að	  festa	  í	  minni.	  Maður	  veit	  
það	  alveg	  að	  það	  tekur	  tíma	  bara	  að	  fá	  alla	  örugga.	  Og	  stafirnir	  koma	  alveg	  

skemmtilega	  inn	  þannig	  séð.	  Við	  hoppuðum	  stundum	  yfir	  æfingablaðsíðu	  

skilurðu,	  en	  við	  vorum	  að	  fylgja	  innlögninni	  af	  því	  það	  voru	  svo	  margir	  stafir	  
komnir.	  Þá	  hoppuðum	  við	  yfir	  þjálfunarsíður	  og	  tókum	  frekar	  síður	  bara	  með	  

nýjum	  staf	  skilurðu,	  inn	  á	  milli	  þangað	  til	  kom	  ákveðinn	  fjöldi	  þá,	  þú	  veist,	  felldum	  

við	  þjálfunarsíðuna	  inn	  í	  ...	  Það	  var	  ekkert	  mál	  að	  sleppa	  þjálfunarblaðsíðunum	  
sem	  komu	  á	  milli	  stafa,	  það	  hafði	  í	  raun	  engin	  áhrif	  af	  því	  að	  þetta	  var	  bara	  það	  

endurtekið	  og	  þau	  voru	  komin	  bara	  mjög	  langt	  af	  stað.	  
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Viðmælendur	  voru	  spurðir	  út	  í	  hversu	  oft	  í	  viku	  og	  hversu	  lengi	  K-‐PALS	  kennslustundirnar	  

væru.	  Níu	  viðmælendur	  voru	  með	  K-‐PALS	  kennslustundir	  þrisvar	  til	  fjórum	  sinnum	  í	  viku	  um	  
20–35	  mínútur	  í	  senn.	  Fanney	  var	  með	  K-‐PALS	  í	  lotum,	  þrisvar	  til	  fjórum	  sinnum	  í	  þrjár	  vikur,	  

en	  annars	  einu	  sinni	  til	  tvisvar	  í	  viku.	  Fjóla	  kenndi	  K-‐PALS	  einu	  sinni	  í	  viku	  yfir	  allt	  skólaárið	  en	  

bætti	  við	  kennslustundum	  ef	  henni	  fannst	  nemendur	  þurfa	  þess.	  Hún	  sagði:	  

Það	  hefur	  einungis	  verið	  einu	  sinni	  í	  viku.	  Ég	  er	  alltaf	  stöðugt	  í	  allan	  vetur,	  

stundum	  hef	  ég	  tekið	  tvisvar	  til	  þrisvar	  í	  viku	  þegar	  mér	  hefur	  fundist	  vera	  

einhver	  svona	  stirðleiki	  í	  gangi.	  Og	  eins	  og	  til	  dæmis	  ég	  tók	  aðra	  stafakönnun,	  þá	  
fannst	  mér	  þau	  svona	  aðeins	  aaaa,	  ekki	  koma	  nógu	  hratt	  og	  of	  margir	  stafir	  sem	  

vantaði	  þannig	  þá	  jók	  aðeins	  í	  og	  þeim	  fannst	  það	  ekkert	  leiðinlegt.	  

Nemendur	  sem	  hafa	  fengið	  K-‐PALS	  þjálfun	  í	  leikskóla	  

Þrír	  viðmælendur	  af	  ellefu,	  Fanney,	  Fjóla	  og	  Stína,	  voru	  með	  nemendur	  sem	  höfðu	  fengið	  K-‐
PALS	  þjálfun	  í	  leikskóla.	  Þær	  sögðu	  að	  leikskólinn	  tæki	  yfirleitt	  að	  æfingu	  þrjátíu	  og	  því	  gætu	  

þær	  haldið	  áfram	  með	  K-‐PALS	  æfingarnar	  s.s.	  þá	  byrjuðu	  þær	  ekki	  á	  æfingu	  eitt.	  Það	  reyndist	  
Fjólu	  vel	  að	  byrja	  á	  því	  að	  taka	  upprifjun	  með	  nemendahópnum	  áður	  en	  hún	  hélt	  áfram.	  Hún	  
sagði:	  	  

Leikskólinn	  fer	  í	  30,	  grunnskólinn	  tekur	  við	  í	  31.	  Ég	  gerði	  það	  þannig	  að	  ég	  fékk	  
nýja	  krakka	  inn	  sem	  stóðu	  mjög	  illa	  í	  vetur,	  þá	  bakkaði	  ég	  svolítið	  og	  fór	  aftur	  yfir	  

nokkrar.	  Það	  svona,	  þeim	  var	  alveg	  sama	  þó	  þau	  voru	  búin	  að	  sjá	  þetta.	  [Breytir	  í	  

krakkarödd]	  Aaa,	  þá	  geri	  ég	  þetta	  aftur.	  

Fanney	  nefndi	  einnig	  að	  hún	  tæki	  upprifjun	  áður	  en	  hún	  héldi	  áfram	  með	  nemendum	  þar	  
sem	  þeir	  væru	  búnir	  að	  fá	  markvissa	  K-‐PALS	  þjálfun	  í	  leikskólanum.	  Hún	  lagði	  áherslu	  á	  

umskráningarverkefni	  og	  hljóðaleiki	  en	  rímið	  varð	  stundum	  að	  mæta	  afgangi	  þar	  sem	  notast	  

var	  við	  rím	  í	  öðrum	  verkefnum	  í	  Byrjendalæsinu.	  Hún	  sleppti	  líka	  sumum	  æfingum	  en	  sagði	  
að	  hún	  myndi	  ekki	  að	  gera	  það	  ef	  hún	  fengi	  nemendur	  sem	  væru	  ekki	  búnir	  að	  fara	  í	  K-‐PALS	  í	  

leikskóla.	  Hún	  sagði:	  

Ef	  ég	  væri	  eflaust	  að	  kenna	  öllum	  krökkunum	  þetta	  í	  fyrsta	  sinn.	  Þá	  veit	  ég	  ekki,	  
þá	  myndi	  ég	  örugglega	  ekki	  vera	  sleppa	  svona	  miklu.	  Af	  því	  hérna	  ég	  er	  að	  

ímynda	  mér	  þá	  því	  þegar	  þau	  eru	  að	  koma	  í	  fyrsta	  bekk,	  þá	  eru	  þau	  komin	  lengra	  

en	  þetta	  eða	  mörg,	  sum	  ekki	  og	  þá	  er	  þetta	  mjög	  gott.	  	   	  

Pörun	  nemenda	  eftir	  stafakunnáttu	  	  	  

Meirihluti	  viðmælenda,	  tíu	  af	  ellefu,	  fóru	  eftir	  handbókinni	  varðandi	  pörun	  nemenda.	  Gerðar	  

voru	  stafakannanir	  þar	  sem	  stafaþekking	  nemenda	  var	  könnuð	  og	  í	  framhaldi	  af	  því	  var	  búinn	  
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til	  listi	  og	  nemendum	  raðað	  eftir	  þeirri	  kunnáttu.	  Þeir	  voru	  paraðir	  saman	  eftir	  stöðu	  í	  lestri	  

þar	  sem	  efsti	  getumeiri	  nemandinn	  var	  paraður	  saman	  við	  efsta	  getuminni	  nemendann.	  Auk	  
þess	  tóku	  viðmælendur	  tillit	  til	  félagslegrar	  stöðu	  og	  einstaklingsþarfa	  nemenda	  og	  pöruðu	  

ekki	  nemendur	  saman	  sem	  gátu	  ekki	  unnið	  saman.	  Karen	  paraði	  nemendur	  eftir	  

stafaþekkingu	  og	  nemendurnir	  voru	  búnir	  að	  fara	  í	  lestrarpróf	  þar	  sem	  stafaþekking	  þeirra	  
var	  könnuð.	  Hún	  gat	  því	  búið	  til	  lista	  eftir	  færni	  þeirra	  í	  stafaþekkingu.	  Hún	  sagði:	  	  

Þá	  bara	  sko	  skoðaði	  ég,	  þau	  voru	  náttúrulega	  bara	  búin	  í	  einhverju	  smá	  

lestrarprófi	  þarna	  í	  september.	  Þannig	  að	  ég	  miðaði	  við	  það,	  þannig	  paraði	  þau	  
þarna	  frá	  miðju	  eins	  og	  var	  mælt	  með.	  

Gréta	  lýsti	  þessu	  svona:	   	  	  

	  

Við	  höfum	  svona	  áskorunarbil	  á	  milli	  þeirra.	  Þannig	  að	  það	  má	  ekki	  vera	  himinn	  

og	  haf	  en	  aðeins	  svona	  bil.	  Það	  er	  oft	  talað	  um	  að	  þú	  hérna	  ef	  þú	  ert	  með	  

lestrareinkunnir	  að	  hérna	  að	  sá	  efsti	  les	  með	  þeim	  sem	  er	  efstur	  fyrir	  neðan	  
miðju.	  Þetta	  er	  svona	  þumalfingursregla	  en	  málið	  er	  að	  þau	  séu	  ekki	  himinn	  og	  

haf	  á	  milli	  þeirra,	  að	  þau	  eru	  svona	  aðeins	  áskorun.	  

Þórdís	  þrískipti	  hópnum	  og	  raðaði	  nemendunum	  þannig	  saman	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  hleypa	  
þeim	  getumeiri	  áfram.	  Þeir	  fengu	  að	  halda	  áfram	  með	  næstu	  æfingar	  í	  K-‐PALS	  eða	  vinna	  

örverkefni	  ef	  þeir	  voru	  búnir	  með	  æfingarnar	  áður	  en	  K-‐PALS	  tíminn	  var	  búinn.	  Það	  fór	  þó	  
eftir	  nemendahópnum	  hvort	  hún	  gat	  tví-‐	  eða	  þrískipt	  hópnum	  þegar	  hún	  paraði	  nemendur	  
saman.	  Hún	  var	  með	  lista	  þar	  sem	  nemendur	  voru	  raðaðir	  niður	  eftir	  stafakunnáttu	  og	  braut	  

hún	  listann	  í	  þrjá	  helminga	  þar	  sem	  efsti	  getumeiri	  nemandinn	  paraðist	  saman	  við	  neðsta	  
getumeiri	  nemandann.	  Svo	  paraði	  hún	  þá	  sem	  voru	  miðsterkir	  saman,	  s.s.	  sá	  sem	  var	  efstur	  
paraðist	  saman	  við	  þann	  sem	  var	  neðstur	  fyrir	  miðju.	  Í	  framhaldi	  af	  því	  paraði	  hún	  efsta	  

getuminni	  nemandann	  saman	  við	  neðsta	  getuminni	  nemandann.	  Auk	  þess	  reyndist	  henni	  vel	  
að	  meta	  nemendahópinn	  með	  tilliti	  til	  hegðunar	  og	  samskipta	  nemenda.	  Hún	  lýsti	  

paraskiptingunni	  á	  eftirfarandi	  hátt:	  	  	  

Ég	  raðaði	  þeim	  ekki	  svona	  helming	  helming,	  heldur	  ég	  kannski	  þrískipti	  kannski	  
hópnum,	  tví-‐	  og	  þrískipti	  hópnum.	  Og	  raðaði	  þeim	  þannig	  saman	  af	  því	  að	  bilið	  

var	  svo	  rosalega	  stórt	  á	  milli	  getumeiri	  og	  getuminni	  í	  rauninni	  að	  það	  bara	  

hentaði	  þeim	  betur	  að	  vera	  með	  þrískipt.	  Þá	  er	  ekki	  bilið	  eins	  rosalega	  stórt	  en	  
samt	  öflugari	  einstaklingar,	  þá	  gat	  ég	  hleypt	  þessum	  getumeiri	  aðeins	  áfram	  og	  

svo	  tvískipti	  ég	  kannski	  hópnum	  líka	  í	  upphafi.	  En	  raðaði	  því	  samt	  þannig	  að,	  þú	  
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veist,	  að	  þeir	  sem	  eru	  óþolinmóðir	  eru	  ekki	  með	  öðrum	  óþolinmóðum.	  Maður	  

púslar	  þessu	  bara	  eftir	  því	  karakterum	  og	  einstaklingum	  sko.	  

4.1.2	  Einfalt	  og	  skýrt	  handrit	  	  	  

Allir	  viðmælendurnir	  voru	  sammála	  um	  að	  handbókin	  væri	  skýr.	  Níu	  viðmælendum	  af	  ellefu	  

þótti	  handbókin	  aðgengileg,	  þægileg,	  skýr	  og	  einföld	  í	  notkun.	  Arndís	  sagði:	  „Bara	  aðgengileg	  

og	  þægileg	  sko,“	  þegar	  hún	  var	  spurð	  hvernig	  henni	  þætti	  handbókin.	  Viðmælendurnir	  voru	  

einnig	  á	  einu	  máli	  um	  að	  vel	  hefði	  gengið	  að	  innleiða	  K-‐PALS	  og	  meirihluti	  þeirra,	  sjö	  af	  ellefu,	  

nefndi	  að	  það	  væri	  kostur	  hvað	  aðferðin	  væri	  einföld,	  fljótleg	  og	  skýr	  og	  að	  handbókin	  
innihéldi	  góðar	  leiðbeiningar.	  Viðmælendurnir	  sögðu	  að	  þeir	  væru	  með	  allt	  efni	  í	  höndunum	  

og	  framkvæmdin	  væri	  auðveld.	  Þeim	  fannst	  gott	  að	  fá	  tilbúið	  efni	  og	  þurfa	  ekki	  að	  

skipuleggja	  kennslustundirnar	  þar	  sem	  allt	  væri	  nákvæmlega	  upp	  sett	  í	  handbókinni.	  Lena	  

sagði:	  „Einfaldleikinn,	  einfalt	  og	  skýrt,	  bara	  þarft	  ekkert	  mikið	  af	  gögnum	  eða	  þarft	  ekki	  í	  
rauninni.	  Þú	  ert	  bara	  með	  þetta	  þarna.“	  Það	  hentaði	  einnig	  nemendum	  vel	  hversu	  einföld	  

uppsetningin	  væri	  og	  þeir	  væru	  fljótir	  að	  tileinka	  sér	  aðferðirnar.	  Stína	  lýsti	  sinni	  reynslu	  
svona:	  „Þetta	  er	  náttúrulega	  ótrúlega	  einfalt	  af	  því	  þetta	  er	  svo	  vel	  uppsett	  og	  þau	  eru	  mjög	  
fljót	  að	  ná	  þessu.“	  Nemendur	  væru	  fljótir	  að	  læra	  vinnulagið	  þar	  sem	  þeir	  vissu	  hvað	  þeir	  

ættu	  að	  gera.	  Grétu	  fannst	  styrkur	  K-‐PALS	  liggja	  í	  þessari	  nákvæmu	  innlögn	  og	  uppsetningu.	  
Nemendur	  vissu	  hvað	  þeir	  væru	  að	  fara	  gera	  í	  K-‐PALS	  kennslustundum	  og	  þeir	  yrðu	  öruggir.	  

Hún	  nefndi	  að	  henni	  fyndist	  mjög	  gott	  að	  það	  væri	  búið	  að	  setja	  upp	  markvissa	  

hljóðkerfisþjálfun	  og	  að	  hún	  hefði	  í	  höndunum	  efni	  með	  aðferðum	  sem	  byggðu	  á	  
grunnkennslu	  sem	  væri	  nauðsynleg	  fyrir	  nemendur.	  Stína	  nefndi	  þó	  að	  henni	  fyndist	  K-‐PALS	  

námskeiðið	  forsenda	  þess	  að	  geta	  byrjað	  að	  beita	  K-‐PALS	  í	  kennslu.	  Hún	  fór	  ekki	  að	  kenna	  K-‐

PALS	  strax	  eftir	  námskeiðið	  en	  hún	  fann	  hve	  mikið	  það	  hjálpaði	  að	  hafa	  farið	  á	  það	  þegar	  hún	  

var	  að	  byrja	  að	  nota	  K-‐PALS	  í	  kennslu,	  þar	  sem	  hún	  hafði	  skrifað	  ýmsa	  gagnlega	  punkta	  í	  
handbókina	  á	  meðan	  námskeiðinu	  stóð.	  Karen	  merkti	  með	  minnismiðum	  inn	  í	  bókina	  því	  

henni	  fannst	  stundum	  óljóst	  hvernig	  uppbyggingin	  á	  innihaldi	  handbókarinnar	  væri,	  hún	  
sagði:	  „Bara	  fín	  þannig,	  hún	  er	  kannski	  svolítið	  ruglingsleg,	  ég	  var	  alveg	  með	  post	  it	  miða	  og	  
hoppandi	  á	  milli.“	  	  

Æfingin	  skapar	  meistarann	  	  	  	  

Þegar	  viðmælendur	  voru	  spurðir	  hvort	  þeir	  upplifðu	  einhverja	  erfiðleika	  eða	  áskoranir	  við	  K-‐

PALS	  kom	  í	  ljós	  að	  fjórir	  af	  ellefu	  áttu	  erfitt	  með	  að	  setja	  sig	  inn	  í	  handbókina.	  Þeir	  höfðu	  

upplifað	  æfingaleysi	  og	  óöryggi	  í	  upphafi	  þegar	  þeir	  voru	  að	  byrja	  að	  kenna	  K-‐PALS.	  Arndís	  

sagði:	  „Já	  maður	  var	  kannski	  óöruggur	  en	  hafði	  þessar	  kennsluleiðbeiningar	  sem	  maður	  

studdi	  sig	  við,	  þetta	  er	  alltaf	  nýtt	  þannig	  þetta	  hérna,	  já,	  lærist	  með	  tímanum.“	  Agla	  lýsti	  sinni	  

reynslu	  svona:	  	  
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Ekki	  nema	  bara	  æfingaleysi	  hjá	  okkur	  sjálfum	  fyrst	  sko.	  Vera	  alltaf	  með	  bókina,	  

erum	  við	  að	  gera	  þetta	  rétt	  og	  svona.	  En	  þegar	  við	  fórum	  bara	  svo	  að	  átta	  okkur	  
að	  við	  gátum	  bara	  tekið	  sjálfstæðar	  ákvarðanir	  og	  svona,	  nei	  við	  skulum	  sleppa	  
þessum	  eða	  við	  urðum	  bara	  öruggar.	  Þá	  var	  þetta	  ekkert	  mál	  eða	  allavega	  ekki	  

fyrir	  mig	  sko.	  

Fanney	  nefndi	  að	  helsta	  áskorun	  hennar	  hefði	  verið	  að	  minnka	  eigin	  fordóma	  gagnvart	  K-‐

PALS.	  Hún	  var	  neikvæð	  í	  upphafi	  og	  henni	  fannst	  handbókin	  of	  nákvæm	  og	  innleiðingarferlið	  

mjög	  ítarlegt.	  Hún	  hélt	  að	  nemendum	  myndi	  finnast	  þetta	  erfitt	  og	  flókið.	  Síðan	  sá	  hún	  hvað	  
nemendunum	  fannst	  K-‐PALS	  skemmtilegt	  og	  henni	  fannst	  þetta	  líka	  gaman	  eftir	  að	  hún	  var	  

búin	  að	  læra	  á	  bókina	  og	  æfa	  sig	  í	  henni.	  Fanney	  nefndi	  einnig	  að	  í	  upphafi	  hefði	  henni	  þótt	  

erfitt	  að	  flakka	  fram	  og	  til	  baka	  í	  handbókinni	  þar	  sem	  leiðbeiningar	  og	  æfingar	  væru	  á	  
sitthvorum	  staðnum.	  Henni	  fannst	  líka	  erfitt	  að	  lesa	  í	  myndirnar	  í	  sumum	  æfingum	  og	  var	  

alltaf	  með	  blaðið	  hjá	  sér	  sem	  sagði	  henni	  hvað	  myndirnar	  þýddu.	  Því	  skipti	  máli	  að	  vera	  vel	  

undirbúin	  fyrir	  kennsluna	  og	  hafa	  öll	  gögn	  hjá	  sér	  í	  upphafi.	  Í	  dag	  er	  hún	  ánægð	  með	  hvernig	  
handbókin	  er	  upp	  sett	  eftir	  að	  hún	  lærði	  inn	  á	  hana.	  Fanney	  lýsti	  reynslu	  sinni	  á	  eftirfarandi	  

hátt:	   	  

Mér	  fannst	  erfiðast	  í	  byrjun	  þetta	  flakk	  og	  myndirnar.	  Ég	  man	  að	  ég	  var	  alveg	  lost	  
hvað	  myndirnar	  þýddu	  en	  náttúrulega	  þegar	  þú	  ert	  með	  það	  hér	  [bendir	  á	  

bókina]	  þannig	  það	  var	  ekkert.	  Það	  er	  bara	  finna	  það	  og	  vera	  alltaf	  tilbúið	  með	  
það,	  á	  hvaða	  æfingu	  ég	  er,	  þá	  er	  þetta	  svona	  sem	  er	  náttúrulega	  spurning	  um	  að	  
vera	  undirbúin	  fyrir	  kennsluna	  [hlær]....	  Í	  upphafi	  ég	  hefði	  alveg	  viljað	  gera	  svona	  

fyrsta	  æfing	  og	  svo	  fer	  ég	  í	  þetta	  heldur	  en	  að	  þurfa	  bara	  að	  fyrst	  fer	  ég	  í	  þetta	  og	  
svo	  fer	  ég	  tilbaka.	  Ég	  man	  að	  mér	  fannst	  það	  óþægilegt.	  Þegar	  maður	  veit	  ekki	  
neitt	  og	  er	  alveg	  byrjandi	  þá	  bara	  bíddu,	  hvert	  fer	  ég	  síðan,	  nei	  þessa	  æfingu.	  

Maður	  hefði	  kannski	  bara	  en,	  þú	  veist,	  staðan	  hjá	  mér	  í	  dag	  þar	  sem	  ég	  þekki	  
þetta,	  þá	  er	  bara	  ágætt	  að	  þær	  séu	  allar	  hérna	  í	  einu	  og	  ég	  þurfi	  ekki	  að	  vera	  tína	  

þær	  inn	  á	  milli.	  

Agla,	  Tara	  og	  Þórdís	  upplifðu	  erfiðleika	  við	  að	  koma	  til	  móts	  við	  nemendur,	  þar	  sem	  sumir	  
þeirra	  voru	  orðnir	  læsir	  en	  aðrir	  voru	  ólæsir.	  Þórdísi	  fannst	  áskorun	  að	  vera	  með	  nægilega	  

krefjandi	  verkefni	  fyrir	  sterku	  nemendurna	  en	  á	  sama	  tíma	  þægileg	  verkefni	  fyrir	  þá	  

getuminni	  því	  K-‐PALS	  væri	  svo	  innrammað.	  Tara	  lýsti	  því	  svona:	  	   	  

Bara	  þau	  sem	  eru	  með	  sína	  stafi	  í	  lestri,	  sumir	  eru	  náttúrulega	  eru	  orðnir	  læsir	  

þegar	  þau	  eru	  komnir,	  sumir	  kunna	  varla	  staf.	  Og	  það	  er	  svolítið	  erfitt.	  Maður	  

þarf	  að	  hafa	  þau	  öll	  í	  þessu	  samt	  sko,	  þannig	  það	  er	  svolítið	  svona.	  	  
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4.1.3	  Hugmyndir	  að	  útfærslum	  á	  handbókinni	  	  

Viðmælendurnir	  voru	  almennt	  ánægðir	  með	  handbókina	  en	  nokkrir	  bentu	  á	  útfærslur	  

varðandi	  uppsetningu	  og	  innihald	  hennar.	  Fanney,	  Karen	  og	  Lena	  nefndu	  að	  hún	  mætti	  vera	  

betur	  upp	  sett.	  Karen	  sagði	  að	  hún	  hefði	  enn	  verið	  alveg	  rugluð	  í	  lokin	  eftir	  að	  hafa	  kennt	  K-‐

PALS	  heilan	  vetur	  og	  henni	  fannst	  að	  handbókin	  mætti	  vera	  skipulagðari	  þannig	  að	  hver	  

dagur	  innihéldi	  kennsluleiðbeiningar	  og	  verkefni	  í	  röð	  en	  ekki	  á	  misjöfnum	  stað.	  

Viðmælendunum,	  þrír	  af	  ellefu	  fannst	  óþægilegt	  að	  þurfa	  að	  flakka	  á	  milli	  

kennsluleiðbeininga	  og	  æfinga.	  Fanney	  sagði:	  	  	  

Bara	  að	  hafa	  hérna	  hverja	  kennslustund	  fyrir	  sig	  væri	  bara	  allt	  í	  röð.	  Ég	  sá	  það	  

fyrir	  mér	  þannig.	  Af	  hverju	  get	  ég	  ekki	  bara	  lesið	  og	  svo	  bara	  væri	  æfingin	  hér	  

[bendir	  mér	  á	  hvernig	  æfingin	  myndi	  koma	  eftir	  leiðbeiningum/innlögn]	  og	  ég	  fer	  
í	  gegnum	  hana.	  Og	  svo	  væri,	  þú	  veist,	  hin	  myndin	  hér	  og	  þetta	  væri	  svona	  í	  röð.	  
Og	  svo	  daginn	  eftir	  myndi	  ég	  fletta	  á	  dagur	  2	  og,	  þú	  veist,	  það	  væri	  allt	  í	  röð.	  Það	  

var	  svona	  mín	  hugsun.	  	  

Agla	  og	  Arndís	  töldu	  það	  geta	  verið	  gagnlegt	  að	  hafa	  leiðbeiningar	  um	  hvaða	  æfingar	  væru	  
mikilvægar	  og	  hvaða	  æfingar	  væri	  í	  lagi	  að	  hoppa	  yfir	  þegar	  nemendahópurinn	  væri	  kominn	  

með	  góða	  lestrarfærni.	  Agla	  sagði:	  	  

Veit	  náttúrulega	  ekki	  eins	  og	  með	  K-‐PALS,	  hvort	  það	  mætti	  gefa	  manni	  færi	  á	  að,	  

þú	  veist,	  einhverjar	  leiðbeiningar,	  [ef	  þau	  eru	  farin	  að	  lesa	  þetta	  mikið	  þá	  máttu	  

byrja	  þarna],	  skilurðu	  mig?	  Þá	  máttu	  fara	  í	  20.	  kennslustund	  eða	  30.	  eða	  eitthvað	  
skilurðu.	  Kannski	  væri	  hægt	  að	  leiðbeina	  okkur	  betur	  þar	  því	  við	  vorum	  svona,	  er	  
þetta	  í	  lagi	  að	  sleppa,	  er	  í	  lagi	  að	  stökkva	  yfir?	  Ég	  held	  að	  það	  væri	  allt	  í	  lagi	  

kannski	  að	  segja	  ef	  þú	  ert	  með	  krakka	  sem	  eru	  farin	  að	  lesa	  30	  atkvæði	  á	  mínútu	  

eða	  20	  eða	  eitthvað	  orð,	  þá	  máttu	  hlaupa	  inn	  í	  þarna,	  þar	  sem	  er	  komið	  meira	  af	  
orðum	  og	  orðmyndum	  og	  svona,	  eitthvað	  svoleiðis.	  

Fjólu	  fannst	  vanta	  meiri	  fjölbreytni	  í	  sjónorðum	  og	  vanta	  flóknari	  setningar	  fyrir	  nemendur	  

sem	  væru	  nemendur	  væru	  orðnir	  læsir.	  Hún	  sagði:	   	  

Ég	  væri	  alveg	  til	  í	  að	  fá	  fleiri	  sjónorð,	  eins	  og	  til	  dæmis	  amma	  er	  ekki	  sjónorð	  að	  

mínu	  viti	  sko	  því	  amma	  er	  myndrænt	  orð,	  orð	  sem	  að	  þau	  vita	  nákvæmlega	  og	  

þekkja	  alltaf.	  Ehh,	  mynd,	  ómyndrænu	  orðin	  eru	  frekar	  sjónorð	  finnst	  mér.	  Orðin	  

eitt	  af	  hundrað	  fyrstu	  orðunum,	  það	  mætti	  kannski	  hafa	  meira	  úrval	  af	  þeim.	  Það	  

er	  þarna:	  Nei	  og	  ekki,	  vera	  og	  er	  og	  sagði	  og	  segir	  og	  svo	  framvegis.	  En	  það	  mætti	  

kannski	  hafa	  meira	  úrval	  af	  því.	  Sérstaklega	  svona	  á	  seinni	  stigum,	  uuu,	  síðan	  



50	  

hvernig	  þetta	  er	  hljómað	  saman.	  Ég	  get	  svo	  sem	  ekkert	  sett	  út	  á	  neitt	  nema	  

kannski	  sjónorðin.	  Ég	  væri	  til	  í	  að	  sjá	  eh	  sjónorð	  eins	  og	  sem,	  og,	  tengiorð	  sem	  
hafa	  enga	  mynd,	  sem,	  í,	  á,	  þetta,	  það,	  þegar....	  Og	  líka	  flóknari	  setningarnar	  sem	  

þau	  fara	  að	  mynda	  svo	  þarna	  neðst,	  það	  var	  aðeins	  flóknara.	  Þú	  veist,	  þegar	  við	  

erum	  að	  nálgast	  50	  þá	  eru	  þau	  langflest	  orðin	  læs.	  	  	  

Samantekt	  
Allir	  viðmælendurnir	  fóru	  eftir	  handbókinni	  hvað	  varðar	  framsetningu	  á	  innlögn	  og	  æfingum.	  

Sex	  viðmælendur	  slepptu	  æfingum	  ef	  þeim	  fannst	  færni	  nemendanna	  vera	  orðin	  góð	  í	  þeim	  
tilgangi	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  leiða.	  Tveir	  af	  þessum	  viðmælendum,	  Fanney	  og	  Stína,	  voru	  með	  

nemendur	  sem	  höfðu	  fengið	  markvissa	  K-‐PALS	  þjálfun	  í	  leikskóla	  og	  því	  hoppuðu	  þær	  yfir	  

ákveðnar	  æfingar	  vegna	  þess	  að	  nemendurnir	  voru	  komnir	  með	  góðan	  grunn.	  Þrír	  
viðmælendur	  byrjuðu	  á	  æfingu	  þrjátíu	  vegna	  þess	  að	  nemendurnir	  höfðu	  fengið	  markvissa	  K-‐

PALS	  þjálfun	  í	  leikskóla.	  Viðmælendur	  pöruðu	  nemendur	  saman	  líkt	  og	  handbókin	  leggur	  til	  

með	  en	  einn	  viðmælandi	  gerði	  undantekningu	  á	  því	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  hleypa	  getumeiri	  
nemendum	  hraðar	  yfir	  námsefnið.	  Viðmælendurnir	  voru	  almennt	  ánægðir	  með	  handbókina.	  

Sjö	  af	  ellefu	  fannst	  hún	  skýr	  og	  einföld	  í	  notkun,	  bæði	  fyrir	  kennara	  og	  nemendur.	  Fjórir	  
viðmælendur	  nefndu	  þó	  að	  þeir	  hefðu	  verið	  óöryggir	  í	  upphafi	  en	  með	  æfingu	  lærðu	  þeir	  inn	  
á	  handbókina.	  Þrír	  viðmælendur	  upplifðu	  erfiðleika	  við	  að	  koma	  til	  móts	  við	  nemendur	  þar	  

sem	  þeim	  fannst	  vanta	  aðeins	  erfiðari	  verkefni	  fyrir	  getumeiri	  nemendur.	  Þær	  breytingar	  
sem	  viðmælendurnir	  stungu	  upp	  á	  sneru	  að	  uppsetningu	  og	  skipulagi	  á	  innihaldi	  
handbókarinnar.	  Tveir	  þeirra	  sögðu	  að	  þeir	  vildu	  fá	  nákvæmari	  leiðbeiningar	  um	  hvaða	  

æfingar	  væri	  í	  lagi	  að	  hoppa	  yfir	  fyrir	  nemendur	  með	  góða	  lestrarfærni.	  Einn	  viðmælandi	  
nefndi	  að	  hann	  hefði	  viljað	  meiri	  fjölbreytni	  í	  sjónorðum	  og	  flóknari	  setningar	  fyrir	  nemendur	  
með	  góða	  lestrarfærni.	  	  

4.2	  Kostir	  K-‐PALS	  aðferðanna	  í	  lestrarkennslu	  	  	  
Viðmælendur	  upplifðu	  að	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  hefðu	  ýmsa	  kosti	  og	  hér	  verður	  fjallað	  um	  þá	  

helstu.	  Í	  töflu	  3	  má	  sjá	  kosti	  aðferðanna	  að	  mati	  viðmælenda.	  	  	  
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Tafla	  3:	  Helstu	  kostir	  K-‐PALS	  að	  mati	  viðmælenda	  
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Aukin	  hljóðaþekking	   	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   	   	   X	   X	   8	  

Hentar	  nemendum	  
sem	  eiga	  við	  
lestrarvanda	  

X	   	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   	   X	   8	  

Endurtekning	   X	   X	   	   X	   	   X	   X	   X	   	   	   X	   7	  

Öguð	  vinnubrögð	   X	   	   X	   	   	   	   X	   X	   X	   X	   	   6	  

Festa	  algeng	  sjónorð	  
í	  minni	  

	   	   X	   X	   	   	   X	   	   	   	   X	   4	  

Gagnast	  við	  að	  koma	  
auga	  á	  mögulegan	  
lestrarvanda	  

X	   	   	   	   X	   	   	   	   	   X	   	   3	  

	  

4.2.1	  Eykur	  hljóðaþekkingu	  

Meirihluti	  viðmælenda,	  átta	  af	  ellefu,	  sögðu	  að	  helsti	  kostur	  K-‐PALS	  væri	  kerfisbundin	  þjálfun	  
í	  hljóðum.	  Þeim	  fannst	  aðferðirnar	  hjálpa	  til	  við	  að	  festa	  hljóð	  og	  sjónorð	  í	  minni	  nemenda.	  
Tara	  sagði	  að	  kostur	  aðferðanna	  væri	  „að	  læra	  hljóðin,	  þá	  hérna	  geta	  þau	  hljóðað	  sig	  í	  

gegnum	  orð	  í	  staðinn	  fyrir	  að	  vera	  sem	  sagt	  K	  A	  P	  [stafar],	  þá	  ertu	  bara	  með	  hljóðin	  og	  getur	  
þá	  farið	  frekar	  í	  það.“	  Karen	  var	  sammála	  því	  að	  aðferðirnar	  hefðu	  jákvæð	  áhrif	  á	  
hljóðkerfisvitund	  nemenda,	  sjónrænan	  orðaforða	  og	  leshraða	  nemenda	  en	  hún	  svaraði:	  	  

Það	  er	  held	  ég	  svolítið	  þetta	  bara	  sjónminni	  og	  svona	  jafnvel	  leshraðinn	  af	  því	  

þau	  eru	  svo	  mikið	  að	  sjá	  sama	  stafinn	  og	  festa	  hann	  í	  minni.	  Ég	  held	  að	  hljóðin	  og	  
stafirnir	  festist	  kannski	  fljótari	  í	  minninu.	  Og	  síðan	  bara	  þessi	  markvissa	  

hljóðkerfisæfing	  eins	  og	  er	  þarna	  í	  byrjun	  með	  rímið	  og	  síðasta	  hljóð.	  Þetta	  er	  	  

alveg	  svona	  markvisst.	  Þannig	  að	  ég	  myndi	  segja	  það,	  markvissar	  
hljóðkerfisæfingar.	  

Viðmælendurnir	  voru	  sammála	  um	  að	  umskráningarverkefni	  ýttu	  undir	  að	  nemendur	  

hlustuðu	  eftir	  því	  hvar	  hljóðin	  ættu	  að	  vera	  og	  efldu	  þekkingu	  þeirra	  á	  hljóðum	  bókstafa.	  Auk	  
þess	  lærðu	  nemendur	  að	  tengja	  hljóð	  saman	  og	  mynda	  orð	  í	  æfingunum.	  Þeim	  fannst	  

aðferðirnar	  ná	  til	  nemenda	  og	  hjálpa	  þeim	  að	  læra	  hljóðin	  fyrr	  þar	  sem	  þeir	  tileinkuðu	  sér	  

hljóðaþekkingu	  með	  þessari	  ítarlegu	  hljóðainnlögn.	  Gréta	  tók	  stundum	  nemendur	  í	  
sérkennslu	  áður	  fyrr	  og	  hún	  fann	  greinilegan	  mun	  á	  þeim	  nemendum	  sem	  höfðu	  farið	  í	  K-‐

PALS	  því	  þeir	  þekktu	  hljóðin	  betur	  en	  aðrir	  nemendur.	  Henni	  fannst	  aðferðirnar	  góður	  
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grunnur	  fyrir	  nemendur	  þar	  sem	  þær	  ýttu	  markvisst	  undir	  hljóðaþekkingu	  þeirra.	  Fanney	  var	  

ánægð	  með	  að	  nemendur	  tileinkuðu	  sér	  hljóðaþekkingu	  og	  lærðu	  að	  umskrá	  orð	  með	  því	  að	  
tengja	  hljóð	  saman.	  Hún	  sagði:	  	  

Eins	  og	  sérstaklega	  með	  fyrsta	  bekk	  þegar	  þau	  eru	  að	  byrja	  bara	  hvað	  hérna	  að	  

þau	  þekki	  hljóð	  stafanna	  og	  skerpa	  hljóðkerfisvitundina	  alveg	  í	  upphafi.	  Að	  þau	  
hérna	  viti	  hver	  stafur	  hefur	  hljóð	  og	  hérna	  já,	  það	  finnst	  mér	  bara	  mjög	  gott	  tæki	  

þegar	  þau	  eru	  að	  byrja	  alveg	  hérna	  fyrst.	  Bara	  þekkja	  hljóðin	  og	  hvað	  hérna	  hver	  

bókstafur	  á	  eitthvað	  hljóð	  og	  segja	  það.	  Og	  svo	  kemur	  alltaf	  æfing	  fyrir	  neðan	  og	  
hérna	  sem	  þau	  eiga	  kannski	  að	  tengja	  tvo	  bókstafi.	  

Þórdís	  sagði:	  	  

Æfingarnar	  þarna	  á	  undan	  þar	  sem	  þau	  eru	  að	  hlusta	  hvar	  hljóðin	  eru.	  Þessi	  
markvissa	  hljóðörvun	  sem	  þarf	  að	  vera	  til	  staðar.	  Og	  þetta	  heldur	  svolítið	  utan	  

um	  að	  maður	  sé	  100%	  að	  fylgja	  því	  bara	  eftir	  með	  öllum.	  

4.2.2	  Endurtekning	  þjálfar	  nemendur	  

Sjö	  viðmælendur	  af	  ellefu	  nefndu	  að	  endurtekningin	  í	  K-‐PALS	  hjálpaði	  nemendum	  að	  læra	  
hljóðin	  og	  tengja	  þau	  saman.	  Þeim	  fannst	  þessi	  stífa	  endurtekning	  kostur	  K-‐PALS.	  Fjóla	  sagði:	  

„Það	  er	  þessi	  endurtekning,	  kemur	  nýr	  stafur,	  stafurinn	  sem	  kom	  í	  síðustu	  viku	  og	  þarsíðustu	  
viku	  er	  alltaf	  endurtekinn,	  það	  uhhh	  líka	  svo	  endurtekning	  að	  gera	  tvisvar	  og	  lesa	  þetta	  

tvisvar.“	  Endurtekningin	  ýtti	  undir	  að	  nemendur	  festu	  hljóð	  og	  stafi	  í	  minni.	  Halla	  kennir	  K-‐

PALS	  þrisvar	  til	  fjórum	  sinnum	  í	  viku,	  alltaf	  á	  morgnana,	  og	  nefndi	  að	  æfingarnar	  væru	  

endurteknar	  á	  hverjum	  morgni	  og	  því	  gætu	  nemendur	  ekki	  annað	  en	  lært	  hljóðin.	  	  

Meirihluta	  viðmælenda,	  átta	  af	  ellefu,	  fannst	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  henta	  nemendum	  sem	  

ættu	  við	  lestrarvanda	  vegna	  þess	  hve	  nákvæmlega	  væri	  farið	  í	  hljóðin,	  því	  þeir	  nemendur	  

þurfa	  endurtekningu	  og	  markvissa	  hljóðkerfisþjálfun.	  Fjóla	  og	  Fanney	  nefndu	  báðar	  að	  í	  
vinnunni	  með	  K-‐PALS	  svöruðu	  nemendur	  saman	  í	  kór	  í	  hljóðaæfingum.	  Fjóla	  sagði:	  „Þau	  

segja	  eitthvað	  svona	  í	  kór,	  ég	  meina	  af	  hverju	  ekki	  þar	  sem	  þau	  segja	  saman	  í	  kór,	  þá	  eru	  þau	  

sem	  eru	  hægari	  eða	  seinna	  á	  sér	  að	  muna,	  þau	  koma	  með	  sko.“	  Þeir	  sem	  væru	  ekki	  vissir	  

heyrðu	  réttu	  hljóðin	  endurtekin	  og	  kæmu	  því	  alltaf	  með	  í	  lokin	  og	  næðu	  hljóðunum.	  Fanney	  
sagði:	  „Aðferðirnar	  eru	  meira	  fyrir	  nemendur	  sem	  eru	  slakir	  og	  þurfa	  aðstoð	  þar	  sem	  

verkefnin	  eru	  á	  þeirra	  leveli.“	  Karen	  nefndi	  einnig	  að	  K-‐PALS	  væri	  afar	  gott	  fyrir	  getuminni	  

nemendur	  og	  gagnaðist	  þeim	  vel.	  Þeir	  fengju	  tækifæri	  til	  þess	  að	  staldra	  aðeins	  við	  og	  
endurtekningin	  hjálpaði	  þeim	  að	  ná	  hljóðunum.	  Auk	  þess	  stuðluðu	  leiðréttingar	  þjálfara	  að	  

því	  að	  þeir	  framkvæmdu	  æfinguna	  rétt.	  	  
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Fimm	  viðmælendur	  af	  ellefu	  sögðu	  að	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  væru	  einnig	  notaðar	  í	  

sérkennslu	  fyrir	  nemendur	  sem	  ættu	  erfitt	  með	  lestur	  og	  næðu	  ekki	  hljóðunum	  strax.	  
Sérkennarinn	  beitti	  aðferðunum	  með	  nemendum	  sem	  þyrftu	  að	  æfa	  sig	  meira	  en	  með	  því	  

gæti	  hann	  eflt	  hljóðaþekkingu	  þeirra.	  Lena	  er	  sérkennari	  sem	  notaði	  K-‐PALS	  í	  sérkennslu	  með	  

sex	  nemendum	  á	  meðan	  rannsókn	  stóð.	  Hún	  taldi	  það	  vera	  „gott	  hvað	  aðferðirnar	  hentuðu	  
slöku	  nemendunum	  og	  nemendum	  með	  annað	  móðurmál	  þar	  sem	  með	  K-‐PALS	  þá	  ná	  þeir	  

hljóðunum	  sem	  er	  grunnurinn	  að	  öllu	  hinu.“	  Þórdís	  hafði	  svipaða	  sögu	  að	  segja	  af	  reynslu	  

sinni	  af	  K-‐PALS	  eins	  og	  hún	  lýsti	  á	  eftirfarandi	  hátt:	  

Mér	  finnst	  það	  þægilegt	  svona	  til	  að	  festa	  í	  minni	  fyrir	  þá	  sem	  eru	  óöruggir.	  Það	  

er	  mjög	  sniðugt...	  Mér	  finnst	  þetta	  einmitt	  nýtast	  svo	  vel	  fyrir	  börn	  sem	  þurfa	  

aukinn	  stuðning	  í	  lestri...	  Hérna	  sérkennarinn	  tók	  þetta	  svolítið	  líka	  til	  þess	  að	  efla	  
þekkingu	  og	  færnina	  á	  stöfunum,	  svona	  auka	  þjálfunarefni	  í	  rauninni.	  	  

4.2.3	  Hjálpar	  til	  við	  að	  greina	  nemendur	  með	  lestrarvanda	  	  

Agla,	  Gréta	  og	  Tara	  nefndu	  að	  K-‐PALS	  hjálpaði	  þeim	  að	  koma	  auga	  á	  þá	  nemendur	  sem	  ættu	  
á	  hættu	  að	  eiga	  í	  lestrarerfiðleikum.	  Ástæðan	  fyrir	  því	  væri	  sú	  að	  í	  K-‐PALS	  æfingum	  heyrðu	  
kennararnir	  vel	  í	  nemendum.	  Nemendurnir	  ynnu	  verkefni	  sem	  krefðust	  þess	  að	  þeir	  segðu	  

hljóð	  og	  orð	  upphátt	  og	  því	  væri	  auðveldara	  að	  koma	  auga	  á	  þá	  nemendur	  sem	  ættu	  erfitt	  
með	  hljóðin	  og	  að	  tengja	  þau	  saman.	  K-‐PALS	  veitti	  kennurum	  tækifæri	  til	  þess	  að	  grípa	  strax	  

inn	  í	  og	  veita	  þeim	  meiri	  aðstoð.	  Grétu	  fannst	  hún	  geta	  greint	  mögulegan	  lestrarvanda	  

nákvæmar	  í	  K-‐PALS	  og	  sagði:	  

Þú	  greinir	  miklu	  nákvæmar	  ef	  að	  þeir	  ef	  þú	  ert	  hrædd	  um	  einhvern	  lestrarvanda	  
eða,	  þú	  veist,	  þannig	  þú	  heyrir	  þau	  svo	  vel.	  Og	  þá	  er	  svo	  auðveldara	  að	  hafa	  

vakandi	  auga	  með	  það.	  Er	  eitthvað	  þarna	  sem	  ég	  þarf	  að	  fylgjast	  með	  eða	  

hreinlega	  þarf	  ég	  að	  grípa	  inn	  í	  með	  einhverjum	  hérna	  öðrum	  markvissum	  
aðgerðum?	  

Agla	  hafði	  svipað	  að	  segja:	   	  

Þú	  sérð	  það,	  það	  staðfestir	  kannski	  að	  hann	  sé	  ekki	  alveg	  kominn	  með	  hljóðin	  
eða	  tenginguna	  skilurðu.	  Af	  því	  þá	  heyrir	  maður	  bara	  oft	  [vælutónn]	  Hún	  veit	  ekki	  

rétt.	  Þá	  sko	  gefst	  þjálfarinn	  upp	  og	  þá	  fer	  hinn	  af	  stað.	  Sko	  þannig	  að	  það	  er	  bara	  
svona	  styrking	  fyrir	  okkur,	  já	  ég	  vissi	  það,	  hann	  er	  ekki	  alveg	  að	  ná	  þessu	  eða	  
svona.	  	  
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4.2.4	  Læra	  öguð	  vinnubrögð	  	  

Sex	  viðmælendur	  nefndu	  að	  í	  K-‐PALS	  lærðu	  nemendur	  öguð	  vinnubrögð.	  Þessi	  vinnubrögð	  

fannst	  þeim	  vera	  góður	  undirbúningur	  fyrir	  framhaldið	  og	  undirstaða	  fyrir	  PALS	  í	  2.–6.	  bekk.	  

Nemendur	  væru	  fljótir	  að	  læra	  og	  tileinka	  sér	  vinnulagið	  í	  K-‐PALS	  þar	  sem	  ramminn	  væri	  skýr	  

og	  einfaldur.	  Agla	  sagði	  að	  nemendur	  ættu	  auðveldara	  með	  að	  fara	  í	  PALS	  fyrir	  2.–6.	  bekk	  

þegar	  þeir	  væru	  búnir	  að	  læra	  verklagið	  og	  reglurnar	  Í	  K-‐PALS.	  Hún	  lýsir	  því	  á	  eftirfarandi	  

hátt:	  	  

Aginn	  við	  vinnulagið	  það	  hjálpar	  þeim	  og	  að	  læra	  að	  vinna	  með,	  taka	  tillit	  til,	  stýra	  
og	  stjórna	  og	  taka	  fyrirmælum	  skilurðu,	  „Stopp!	  Hljóðið	  er...“.	  Það	  er	  alltaf	  gott.	  

Það	  datt	  út	  einu	  sinni	  einn	  árgangur	  hjá	  okkur,	  ég	  man	  ekkert	  af	  hverju,	  í	  K-‐PALS	  

og	  þegar	  hann	  kom	  upp	  í	  þriðja	  bekk	  þá	  var	  baks	  að	  koma	  þeim	  inn	  í	  þessa	  rútínu.	  

Já	  og	  þær	  segja	  frá	  þessar	  sem	  eru	  búnar	  að	  vera	  lengst	  með	  PALS	  í	  eldri	  
bekkjunum	  að	  það	  sé	  mjög	  mikilvægt	  að	  þau	  séu	  byrjuð	  í	  fyrsta	  bekk	  og	  læra	  

vinnulagið,	  þú	  nærð	  í	  möppuna,	  þú	  nærð	  í	  bók	  eða	  blýantinn	  og	  svo	  setjast,	  
staðurinn	  og	  allt	  þetta.	  Þetta	  ferli	  er	  mikilvægt	  að	  sé	  í	  fyrsta	  bekk	  til	  þess	  að	  þau	  
renni	  inn	  í	  hitt.	  	  

Samantekt	   	  

Meirihluta	  viðmælenda,	  átta	  af	  ellefu,	  fannst	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  efla	  hljóðkerfisvitund	  og	  
umskráningarfærni	  nemenda.	  Auk	  þess	  fannst	  þeim	  endurtekningin	  í	  
umskráningarverkefnunum	  stuðla	  að	  því	  að	  hljóð	  stafa	  og	  sjónorð	  festust	  í	  minni.	  Sjö	  

viðmælendur	  af	  ellefu	  nefndu	  að	  K-‐PALS	  hentaði	  sérstaklega	  nemendum	  sem	  ættu	  erfitt	  
með	  lestrarnám.	  Þremur	  viðmælendum	  fannst	  að	  með	  notkun	  K-‐PALS	  kæmu	  þeir	  auga	  á	  
nemendur	  sem	  gætu	  átt	  við	  vandkvæði	  í	  lestri	  að	  etja.	  Sex	  viðmælendum	  fannst	  nemendur	  

læra	  vinnubrögð	  sem	  kæmu	  þeim	  að	  góðum	  notum	  fyrir	  áframhaldandi	  PALS.	  	  

4.3	  Áhrif	  K-‐PALS	  á	  nemendahópinn	  
Í	  viðtölunum	  kom	  fram	  reynsla	  viðmælenda	  af	  áhrifum	  K-‐PALS	  á	  nemendahópinn.	  Í	  þeim	  

frásögnum	  var	  sú	  skoðun	  áberandi	  að	  K-‐PALS	  hefði	  jákvæð	  áhrif	  á	  nemendur	  og	  hefði	  í	  för	  
með	  sér	  margs	  konar	  ávinning.	  Í	  töflu	  4	  má	  sjá	  helstu	  áhrif	  K-‐PALS	  á	  nemendur	  að	  mati	  

viðmælenda.	  
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Tafla	  4:	  Áhrif	  K-‐PALS	  á	  nemendur	  að	  mati	  viðmælenda	  
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Aukin	  lestrarfærni	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   11	  

Bætt	  samskipti	  
nemenda	  

X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   	   X	   11	  

Jákvæð	  áhrif	  á	  
tvítyngda	  nemendur	  

	   	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   9	  

Jákvæð	  áhrif	  á	  
nemendur	  
með	  námserfiðleika	  

	   	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   	   X	   8	  

	  

4.3.1	  Aukin	  lestrarfærni	  

Hjá	  öllum	  viðmælendum	  kom	  fram	  að	  þeim	  fyndist	  K-‐PALS	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  lestrarfærni	  

nemenda.	  Þeim	  fannst	  nemendur	  þjálfast	  og	  læra	  hljóðin	  sem	  væru	  grunnurinn	  að	  lestrinum.	  
Þeir	  upplifðu	  að	  nemendur	  yrðu	  öruggari	  hvað	  varðar	  þekkingu	  á	  hljóðum	  bókstafa	  og	  næðu	  
tökum	  á	  umskráningu	  sem	  efldi	  lestrarfærni	  þeirra.	  Höllu	  fannst	  nemendur	  fljótari	  að	  ná	  

tökum	  á	  einföldum	  lestri	  og	  sá	  mikinn	  mun	  á	  voreinkunn	  í	  lestri.	  Hún	  sagði:	  	  

þú	  veist,	  mér	  finnst	  þetta	  bara	  frábær	  sko	  hérna	  aðferð.	  Og	  hérna	  mér	  finnst	  þau	  

miklu	  fljótari	  að	  ná	  tökum	  á	  einhverjum	  svona	  einföldum	  lestri	  eftir	  að	  við	  

byrjuðum	  að	  nota	  PALS.	  Það	  er	  bara	  ótrúlegur	  munur.	  

Lena	  sagði:	  „Mér	  finnst	  líka	  svo	  gott	  þegar	  þú	  ert	  farin	  að	  tengja	  saman,	  það	  er	  ekkert	  mikið	  

af	  lestrarefni	  þar	  sem	  þú	  ert	  bara	  að	  tengja	  saman	  tvö	  hljóð	  þannig	  mér	  finnst	  þetta	  mjög	  

gott	  í	  því.“	  Arndísi	  fannst	  lestrarfærnin	  eflast	  í	  þessari	  endurtekningu.	  Grétu	  fannst	  
aðferðirnar	  hafa	  mjög	  góð	  áhrif	  á	  lestrarfærni	  og	  lýsti	  mikilli	  ánægju	  á	  eftirfarandi	  hátt:	  

Mér	  finnst	  það	  sko	  hafa	  mjög	  góð	  áhrif.	  Og	  hérna	  mér	  finnst	  við	  hafa	  séð	  bara	  

þvílíkan	  góðan	  árangur.	  Þetta	  er	  algjör	  grunnur	  og	  það	  held	  ég	  sem	  hafa	  oft	  verið	  
að,	  að	  þennan	  grunn	  vanti,	  þú	  veist.	  Ég	  held	  að	  þegar	  þú	  hefur	  þennan	  grunn	  og	  

þegar	  við	  höfum	  þetta	  tæki	  til	  þess	  að	  hoppa	  með	  þann	  inn	  í	  sem	  hefur	  ekki	  náð	  

þessum	  grunni,	  að	  þá	  finnst	  mér	  það	  mjög	  gott.	  Þetta	  er	  grunnurinn,	  þetta	  er	  
lesfimigrunnurinn.	  Hann	  er	  tekinn	  þarna	  bara	  algjörlega,	  þú	  veist,	  frá	  grunni.	  

Þannig	  að	  eehh,	  svona	  við	  sem	  höfum	  verið	  að	  kenna	  lestur	  lengi,	  þá	  er	  þetta	  

algjört	  svona	  gleðiefni	  að	  fá	  svona	  svona	  hérna	  markvisst	  efni.	  Og	  svo	  já	  eins	  og	  
hefur	  oft	  komið	  fram	  að	  hérna	  þegar	  þeim	  gengur	  illa,	  þá	  er	  það	  vegna	  þess	  að	  
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hljóðkerfi	  þeirra	  er	  ekki,	  þau	  hafa	  ekki	  vald	  á	  þessum	  þætti	  lestursins.	  Þannig	  ég	  

er	  mjög	  ánægð	  með	  þetta.	  	  

Karen	  fannst	  aðferðirnar	  hafa	  góð	  áhrif	  á	  lestrarfærni	  nemenda	  en	  þó	  meira	  hjá	  slakari	  

nemendum:	   	  

Já,	  mér	  finnst	  það	  kannski	  hjá	  þessum	  slökustu	  meira.	  Þessi	  sem	  voru	  komin	  vel	  á	  
veg	  í	  lestrinum,	  ég	  var	  hrædd	  um	  að	  þeim	  myndi	  leiðast.	  Þeir	  reyndar	  létu	  sig	  

hafa	  þetta	  og	  voru	  fínir	  þjálfarar.	  Þannig	  þeir	  græddu	  alveg	  örugglega	  eitthvað	  á	  

þessu	  líka	  alveg	  pottþétt	  en	  ég	  held	  að	  þessir	  slökustu	  hafa	  fengið	  smá	  tækifæri	  á	  
að	  staldra	  vel	  við,	  í	  staðinn	  fyrir	  að	  það	  er	  svo	  oft	  bara	  nýr	  stafur,	  nýr	  stafur	  alveg	  

keyrt	  áfram	  að	  þeir	  hafi	  alveg	  örugglega.	  Ég	  er	  náttúrulega	  ekki	  með	  neitt	  í	  

höndunum	  upp	  á	  það,	  en	  ég	  mér	  líður	  eins	  og	  þessi	  slökustu	  hafi	  náð	  að.	  Þannig	  
ég	  held	  að	  þeir	  hafi	  bara	  gagnast	  mjög	  vel	  af	  þessu.	  Síast	  inn	  hraðar	  stafirnir	  eins	  

og	  -‐é-‐	  og	  þessi	  erfiðu	  hljóð.	  Mér	  fannst	  þau	  nefnilega	  vera	  ansi	  fljót	  að	  ná	  þeim.	  

Mér	  fannst	  ekki	  vera	  stafir	  þarna	  sem	  þau	  voru	  oft	  alveg	  að	  hnjaskast	  á	  þannig	  að	  
þetta	  hefur	  örugglega	  virkað	  ágætlega	  á	  flest	  þeirra.	  	  

4.3.2	  Samvinna,	  hjálpast	  að,	  hrósa,	  hlusta	  og	  góð	  framkoma	  	  

Fram	  kom	  hjá	  öllum	  viðmælendum	  að	  K-‐PALS	  hefði	  jákvæð	  áhrif	  á	  samskipti	  nemenda.	  Þeir	  
sögðu	  meðal	  annars	  að	  nemendur	  lærðu	  að	  vinna	  saman,	  þeir	  hjálpuðust	  að	  og	  leiðbeindu	  

hver	  öðrum,	  hlustuðu	  hver	  á	  annan,	  lærðu	  að	  hrósa	  hver	  öðrum	  og	  væru	  kurteisir	  og	  

almennilegir	  við	  hver	  annan.	  Viðmælendum	  fannst	  nemendurnir	  hafa	  virkilega	  gott	  af	  því	  að	  
vera	  í	  K-‐PALS	  og	  í	  vinnunni	  lærðu	  þeir	  að	  bera	  virðingu	  fyrir	  öðrum	  og	  ólíku	  getustigi	  
samnemenda.	  Þeim	  fannst	  samvinnan	  í	  paravinnunni	  gagnast	  nemendum	  í	  öðru	  hópastarfi.	  

Stína	  lýsti	  sinni	  reynslu	  á	  eftirfarandi	  hátt:	  	  

Þau	  upplifa	  það,	  þú	  veist,	  í	  parinu	  sínu	  að	  vera	  bæði	  að	  hjálpa	  og	  þjálfa.	  Þetta	  er	  
ekkert	  bara	  þannig	  að	  sá	  sem	  er	  sterkari	  sé	  eitthvað	  að	  stjórna	  þessu	  öllu.	  Mér	  

finnst	  þau	  svona	  jáá,	  þau	  bera	  bara	  virðingu	  fyrir	  hvort	  öðru	  í	  þessu	  verkefni,	  það	  

er	  alveg	  þannig.	  	  	  

Sex	  viðmælendur	  af	  ellefu	  nefndu	  að	  hrósið,	  sem	  er	  hluti	  af	  K-‐PALS,	  hefði	  góð	  áhrif	  á	  

nemendur.	  Nemendur	  lærðu	  að	  hrósa	  hver	  öðrum	  og	  kæmu	  stundum	  með	  hugmyndir	  að	  

fallegum	  orðum	  til	  að	  segja	  hver	  við	  annan.	  Arndís	  sagði:	  „Það	  var	  flott	  þegar	  þau	  voru	  að	  

hrósa,	  þá	  heyrði	  maður	  mörg	  sæt	  orð,	  ótrúlegustu	  orð,	  kappar	  sem	  sögðu	  eitthvað	  fallegt	  við	  

samnemendur.	  Það	  var	  rosagott.“	  
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4.3.3	  Tvítyngdir	  nemendur	  læra	  hljóðin	  og	  verða	  öruggari	  í	  tungumálinu	  

Níu	  viðmælendum	  fannst	  K-‐PALS	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  tvítyngda	  nemendur	  en	  tveir	  

viðmælendur	  höfðu	  litla	  reynslu	  af	  því	  að	  kenna	  tvítyngdum	  nemendum.	  Kennararnir	  voru	  

ánægðir	  með	  hvað	  aðferðirnar	  hentuðu	  tvítyngdum	  nemendum	  vel.	  Þeir	  lærðu	  íslensku	  

hljóðin,	  æfðu	  sérhljóðana	  vel	  og	  urðu	  öruggari	  í	  tungumálinu.	  Þórdís	  hefur	  notað	  K-‐PALS	  

mikið	  með	  tvítyngdum	  nemendum	  og	  sagði:	  

Fyrir	  þau	  finnst	  mér	  þetta	  mjög	  jákvætt.	  Þá	  er	  bara	  krafa	  um	  bæði	  að	  þau	  nái	  

hljóðinu	  rétt	  og	  nái	  að	  segja	  hljóðið	  rétt.	  Og	  það	  er	  þessi	  mikla	  endurtekning,	  ýtir	  
undir	  það	  að	  þau	  festi	  í	  minninu.	  

Lena	  og	  Halla	  kenna	  í	  grunnskólum	  þar	  sem	  mikið	  er	  af	  tvítyngdum	  nemendum.	  Þeim	  finnst	  

aðferðirnar	  árangursríkar	  og	  hafa	  góð	  áhrif	  á	  nemendur.	  Lena	  sagði:	  „þetta	  er	  bara	  eitt	  af	  

þeim	  tækjum	  sem	  hjálpar	  að	  ná	  grunninum,	  að	  ná	  hljóðunum	  og,	  þú	  veist,	  sérstaklega	  með	  
útlendingana.“	  Fjóla	  sá	  mikinn	  mun	  á	  tvítyngdu	  barni	  sem	  kom	  illa	  út	  úr	  fyrstu	  

læsiskönnuninni	  í	  haust:	  

Jááá,	  ég	  sé	  geysilegan	  mun	  í	  vetur	  á	  tvítyngdu	  barni	  sem	  kom	  mjög	  illa	  út	  úr	  
fyrsta	  læsis	  hjá	  mér	  í	  haust	  og	  var	  með	  aðvörun	  og	  svo	  framvegis.	  Áhættubarn	  í	  

báðum	  þáttum.	  Hún	  er	  alveg	  ótrúlega	  flott	  sko.	  Ég	  er	  bara	  mjög	  ánægð	  með	  
árangurinn	  í	  vetur.	  

4.3.4	  Nemendur	  með	  sérþarfir	  upplifa	  sigra	  	  

Átta	  viðmælendum	  af	  ellefu	  fannst	  aðferðirnar	  henta	  vel	  nemendum	  með	  sérþarfir	  og	  

námserfiðleika.	  Þórdís	  sagði	  markvissar	  hljóðkerfisæfingar	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  nemendur	  

með	  takmarkað	  minni	  þar	  sem	  þær	  efldu	  hljóðaþekkingu.	  Lena	  er	  sérkennari	  og	  henni	  fannst	  
aðferðirnar	  hjálpa	  nemendum	  með	  námserfiðleika	  að	  ná	  hljóðum	  og	  tengja	  þau	  saman.	  

Fanney,	  Gréta,	  Karen	  og	  Stína	  nefndu	  að	  aðferðirnar	  höfðuðu	  sérstaklega	  til	  nemenda	  með	  

námserfiðleika.	  Þeim	  fannst	  þeir	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  æfa	  sig	  á	  hljóðunum,	  þeir	  væru	  
leiðréttir	  og	  það	  hjálpaði	  þeim	  að	  læra	  hljóðin	  rétt.	  Það	  væri	  stífur	  rammi	  í	  K-‐PALS	  og	  efnið	  

væri	  vel	  skipulagt	  og	  auðvelt	  fyrir	  nemendur	  með	  námserfiðleika.	  Þeim	  fannst	  aðferðirnar	  

vera	  á	  þyngdarstigi	  þessara	  nemenda	  og	  kostur	  væri	  að	  efnið	  væri	  endurtekið	  þar	  sem	  þeir	  
þyrftu	  á	  því	  að	  halda	  til	  þess	  að	  festa	  það	  í	  minni.	  Stína	  tók	  að	  sér	  nemendahóp	  með	  mikla	  

námserfiðleika	  í	  haust	  og	  sagði:	  	   	  

Já,	  aðferðin	  hentar	  þeim	  rosalega	  vel	  einmitt	  út	  af	  rammanum	  sem	  er	  utan	  um	  

hann.	  Og	  ég	  held	  að	  það	  sé	  kannski	  aðalatriðið.	  Og	  svo	  náttúrulega	  þetta	  er	  

viðráðanlegt	  og	  þau	  ráða	  við	  þetta	  líka	  og	  þau	  upplifa	  það.	  Ég	  tók	  að	  mér	  K-‐PALS	  
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hópinn	  núna	  í	  haust	  og	  við	  vorum	  tvær,	  sérkennarinn	  með	  mér	  líka	  hérna	  inni.	  Og	  

hérna	  þetta	  var	  eins	  og	  ég	  segi	  mjög	  krefjandi	  hópur	  þannig,	  þú	  veist,	  það	  var	  
mikilvægt	  að	  hann	  væri	  lítill	  en	  þetta	  gekk	  samt	  alveg	  ótrúlega	  vel...	  Þegar	  þau	  

voru	  búin	  að,	  þú	  veist,	  að	  læra	  aðferðina	  og	  hvernig	  þetta	  færi	  allt	  saman	  fram.	  

Að	  bara	  fyrsta	  kennslustundin	  vorum	  við	  alveg	  sveittar.	  Önnur	  kennslustundin	  þá	  
gekk	  þetta	  strax	  miklu	  betur	  og	  þriðja	  kennslustundin	  þá	  var	  þetta	  bara	  smurt.	  Þú	  

veist,	  þá	  var	  þetta	  bara	  ekkert	  mál	  og	  var	  þannig	  allan	  tímann.	  

Fjóla	  hafði	  góða	  reynslu	  af	  því	  að	  vera	  með	  nemendur	  með	  athyglisbrest	  án	  ofvirkni	  (ADD)	  en	  
þeir	  þurftu	  gott	  aðhald	  frá	  kennaranum	  og	  fá	  að	  taka	  þátt	  í	  sýnikennslunni.	  Hún	  lýsti	  sinni	  

reynslu	  á	  eftirfarandi	  hátt:	  

Það	  þarf	  að	  hafa	  þau	  svolítið	  framarlega	  eða	  þegar	  þú	  ert	  að	  	  
leggja	  þetta	  inn	  svo	  að	  þau	  séu	  með.	  Og	  það	  er	  rosalega	  mikilvægt	  svo	  þetta	  sé	  

gaman,	  að	  þau	  fái	  að	  benda	  og	  vera	  duglegur	  að	  leyfa	  þeim	  þá	  bara	  taka	  eina	  	  

línu...	  Og	  leyfa	  þeim	  að	  vera	  með	  og	  þá	  taka	  þau	  miklu	  betur	  eftir	  og	  læra	  miklu	  
meira	  af	  því.	  Heldur	  en	  að	  ég	  sé	  að	  segja	  eitthvað.	  Þau	  eru	  mjög	  áhugasöm,	  ég	  

held	  að	  þetta	  skili	  sér	  alveg,	  ég	  held	  það	  ekkert,	  ég	  veit	  það.	  

Hún	  hafði	  einnig	  reynslu	  af	  því	  að	  vera	  með	  nemanda	  með	  athyglisbrest	  með	  ofvirkni	  (ADHD)	  
og	  sagði:	  „Ef	  þetta	  eru	  mjög	  kvikir	  nemendur	  eins	  og	  ADHD	  nemendur,	  þá	  er	  alltaf	  eitthvað	  

að	  síast	  inn.“	  Henni	  fannst	  K-‐PALS	  hafa	  góð	  áhrif	  á	  lesblinda	  nemendur	  og	  sagði	  frá	  því	  að	  í	  
hópnum	  síðastliðið	  haust	  hefði	  hún	  verið	  með	  stelpu	  sem	  þekkti	  aðeins	  tvo	  bókstafi	  í	  byrjun	  
en	  þekkti	  alla	  núna.	  Fjólu	  fannst	  K-‐PALS	  skila	  árangri	  og	  var	  mjög	  jákvæð	  gagnvart	  

aðferðunum.	  

Fjóla	  og	  Karen	  höfðu	  verið	  með	  nemenda	  með	  mikinn	  hegðunarvanda.	  Fjóla	  gat	  ekki	  haft	  

hann	  með	  nemendahópnum	  í	  K-‐PALS	  þar	  sem	  hann	  truflaði	  hópinn	  mikið.	  Karen	  fannst	  erfitt	  

að	  hafa	  nemandann	  með	  hópnum	  þar	  sem	  hann	  vildi	  fara	  eigin	  leiðir	  og	  átti	  erfitt	  með	  

æfingarnar.	  Arndís,	  Agla	  og	  Þórdís	  sögðu	  að	  nemendur	  með	  mikla	  námserfiðleika	  færu	  annað	  

með	  sérkennara	  eða	  stuðningsfulltrúa	  til	  þess	  að	  framkvæma	  æfingarnar.	  Það	  hentaði	  þeim	  

ekki	  að	  vera	  inni	  í	  bekk	  og	  vinna	  æfingarnar	  með	  samnemanda	  þar	  sem	  þeir	  væru	  með	  

mikinn	  einbeitingarskort	  og	  athyglisbrest.	  Arndís	  sagði:	  „Þau	  þurfa	  meira	  á	  kennurum	  að	  

halda,	  einhverjum	  svona	  sem	  tekur	  þau	  undir	  sinn	  verndarvæng.“	  Því	  fengu	  þeir	  nemendur	  

stuðning	  frá	  sérkennara	  eða	  stuðningsfulltrúa.	  Þær	  upplifðu	  líka	  að	  ekki	  væri	  hægt	  að	  leggja	  

það	  á	  nemanda	  að	  vera	  í	  pari	  með	  nemanda	  með	  mikla	  námserfiðleika.	  Agla	  sagði:	  	   	  

Sko,	  í	  sérkennslu	  þá	  hentar	  þeim	  það	  mjög	  vel	  en	  það	  er	  ekki	  hægt	  að	  vera	  með	  
mjög	  torlæsa	  nemendur	  inni	  í	  þessum	  hóp.	  Og	  við	  erum	  með	  uuu,	  þarna	  núna	  í	  
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fyrsta	  bekk	  sko	  kríli	  sem	  að	  þú	  getur	  ekki	  sett	  saman	  með	  öðrum.	  Vegna	  þess	  þá	  

þjálfarinn	  alveg,	  því	  hann	  er	  þá	  ekki	  að	  bæta	  neinu	  við	  sig.	  

Samantekt	  

Í	  viðtölunum	  kom	  skýrt	  fram	  að	  allir	  viðmælendurnir	  töldu	  K-‐PALS	  efla	  samskipti	  nemenda.	  

Þeir	  lærðu	  að	  hrósa	  og	  bera	  virðingu	  fyrir	  hver	  öðrum.	  Allir	  viðmælendurnir	  sögðu	  að	  K-‐PALS	  

hefði	  jákvæð	  áhrif	  á	  lestrarfærni	  nemenda.	  Meirihlutinn,	  níu	  viðmælendur	  af	  ellefu,	  nefndu	  

að	  K-‐PALS	  hefði	  áhrif	  á	  tvítyngda	  nemendur	  þar	  sem	  þeir	  lærðu	  stafina	  og	  hljóð	  þeirra	  

ítarlega.	  Átta	  viðmælendur	  af	  ellefu	  voru	  sammála	  um	  að	  aðferðirnar	  hentuðu	  nemendum	  
með	  sérþarfir	  þar	  sem	  þær	  færu	  fram	  á	  þeirra	  hraða	  og	  þyngdarstigi.	  Það	  var	  þó	  misjafnt	  

hvort	  það	  hentaði	  þeim	  nemendum	  að	  vera	  inni	  í	  bekknum	  eða	  fara	  með	  sérkennara	  og	  gera	  

æfingarnar	  með	  honum.	  	  

4.4	  Þátttaka	  og	  viðbrögð	  nemenda	  
Hér	  verður	  fjallað	  um	  upplifun	  viðmælenda	  af	  því	  hvernig	  nemendum	  líkaði	  við	  K-‐PALS	  
kennslustundirnar.	  Auk	  þess	  verður	  fjallað	  um	  það	  sem	  vakti	  lukku	  hjá	  nemendahópnum	  og	  

líðan	  þeirra	  í	  síðustu	  kennslustundunum.	  Í	  töflu	  5	  má	  sjá	  hvað	  hverjir	  sögðu	  um	  þátttöku	  og	  
viðbrögð	  nemenda	  í	  K-‐PALS	  kennslustundum.	  	  

Tafla	  5:	  Þátttaka	  og	  viðbrögð	  nemenda	  í	  K-‐PALS	  kennslustundum	  

	  

	  

4.4.1	  Virkir	  nemendur	   	  

Allir	  viðmælendurnir	  nefndu	  að	  nemendur	  væru	  virkir	  og	  að	  þeim	  þætti	  skemmtilegt	  í	  K-‐PALS	  
kennslustundum.	  Nemendurnir	  voru	  alltaf	  tilbúnir	  að	  fara	  í	  K-‐PALS	  og	  tóku	  þátt	  í	  
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Nemendur	  virkir	  
í	  K-‐PALS	  	  

X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   11	  

Hvetjandi	  og	  gaman	  að	  
safna	  stigum	  

X	   X	   X	   X	   	   X	   X	   	   X	   	   X	   8	  

Þreyttir	  síðustu	  
kennslustundirnar	  

X	   X	   	   	   X	   X	   X	   	   X	   	   X	   7	  

Skemmtilegt	  í	  
hljóðaleikjum	  og	  	  
leika	  þjálfara	  	  

X	   X	   X	   	   	   X	   X	   	   	   X	   X	   7	  

Skemmtilegt	  þegar	  	  
komin	  eru	  orð	  og	  
setningar	  

	   	   	   	   X	   X	   	   X	   X	   	   	   4	  
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sýnikennslunni.	  Þeir	  sýndu	  mikinn	  áhuga,	  voru	  spenntir	  og	  fannst	  gaman	  að	  taka	  þátt.	  Þórdís	  

sagði:	   	  

Þú	  gast	  fengið	  eiginlega	  langflesta	  alveg	  í	  mjög	  góða	  og	  öfluga	  virkni	  á	  móts	  við	  

hérna,	  á	  móts	  við	  sko,	  að	  hérna	  náttúrulega	  sumir	  eru	  bara	  oft	  að	  reyna	  að	  koma	  

sér	  undan.	  Og	  það	  er	  oft	  ekkert	  þessi	  slöku	  eða	  þessi	  erfiðu,	  bara	  þessir	  sem	  eru	  
ekkert	  alltaf	  að	  nenna	  [hlær].	  En	  almennt	  náði	  maður	  að	  virkja	  vel	  alla	  og	  þá	  var	  

jafnvel	  nóg	  að	  skipta	  um	  félaga	  að	  þá	  var	  komin	  tvöföld	  virkni	  í	  staðinn	  fyrir	  enga	  

virkni,	  bara	  eftir	  pörun...	  Því	  þetta	  er	  öðruvísi	  en	  allt	  hitt	  svona	  í	  stuttan	  tíma,	  fínt	  
uppbrot,	  fínt	  að	  gera	  eitthvað	  annað.	  Þau	  fá	  hlutverk,	  sitthvort	  hlutverkið	  þannig	  

þeim	  fannst	  þetta	  alveg	  mjög	  skemmtilegt	  og	  svona	  öðruvísi	  en	  önnur	  kennsla	  

þannig	  þetta	  var	  bara	  svona.	  Ég	  upplifi	  almennt	  jákvætt	  sko.	  	  

Samhljómur	  var	  meðal	  viðmælenda	  um	  að	  nemendum	  liði	  vel	  í	  kennslustundunum.	  Fjóla	  

sagði:	  „Ekkert	  nema	  jákvæðni,	  þau	  eru	  alveg	  JESSSS	  PALS	  sko,	  er	  K-‐PALS	  núna?	  Frábært,	  það	  
er	  alltaf	  bara	  gleði,	  þeim	  finnst	  það	  bara	  gaman.“	  Það	  kom	  fram	  hjá	  viðmælendum	  að	  
nemendur	  réðu	  við	  æfingarnar	  og	  þeim	  fyndist	  þær	  yfirstíganlegar.	  Stína	  lýsti	  því	  þannig:	  	   	  

Bara	  mjög	  góð.	  Þetta	  er,	  þau	  eiga	  auðvelt	  með	  þetta,	  þú	  veist,	  þetta	  er	  ekkert	  
rosalega	  erfitt.	  Og	  og	  hérna	  eins	  og	  ég	  segi,	  það	  eru	  bara	  allir	  virkir	  og,	  þú	  veist,	  
þegar	  það	  er	  þannig	  þá	  líður	  öllum	  vel	  sko.	  	  	  

Lena	  hafði	  svipað	  að	  segja:	   	  

Þeim	  finnst	  það	  bara	  gaman,	  þeim	  finnst	  þetta	  bara	  tilbreyting.	  Tekur	  ekkert	  
langan	  tíma	  og	  þeim	  bara	  já.	  Þetta	  brýtur	  upp	  svolítið,	  þau	  ráða	  við	  þetta.	  Þetta	  

er	  einhvern	  veginn	  ekki	  óyfirstíganlegt,	  ein	  svona	  blaðsíða.	  Þannig	  að	  hérna	  
almennt	  bara	  finnst	  þeim	  þetta	  bara	  skemmtilegt.	  	  

Meirihluti	  viðmælenda,	  sjö	  af	  ellefu,	  sagði	  að	  nemendum	  þætti	  skemmtilegast	  í	  innlögninni	  í	  

hljóðaleikjum.	  Þá	  fengju	  nemendur	  að	  taka	  þátt	  í	  sýnikennslunni	  og	  svara	  saman	  í	  kór,	  finna	  
hljóð	  og	  ríma.	  Nemendur	  fengju	  að	  fara	  upp	  að	  töflu	  og	  sýna	  hlutverk	  þjálfara	  þar	  sem	  þeir	  

bentu	  og	  segðu:	  „Hvaða	  hljóð?“	  Þá	  svöruðu	  hinir	  nemendurnir	  í	  kór.	  Kennurunum	  fannst	  

áberandi	  hvað	  nemendum	  þætti	  þetta	  gaman.	  Þá	  fengu	  þeir	  ábyrgð	  og	  tækifæri	  til	  að	  leika	  
lítinn	  kennara	  uppi	  við	  töflu.	  Þórdís	  sagði:	  

Þeim	  fannst	  mjög	  gaman,	  þú	  veist,	  þegar	  þau	  eru	  virkir	  þátttakendur	  með	  manni.	  

Og,	  þú	  veist,	  að	  kenna	  og	  svona.	  Þegar	  þau	  fá	  ábyrgðina,	  þá	  fannst	  þeim	  mjög	  
skemmtilegt	  og	  líka	  ánægjulegt.	  
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Agla	  hafði	  svipað	  að	  segja:	   	  	   	  

Þá	  hérna	  fannst	  okkur	  í	  rauninni	  mest	  eða	  þau	  hafa,	  hvað	  á	  ég	  að	  segja,	  mest	  
gaman	  þegar	  við	  vorum	  að	  vinna	  með	  rímið,	  myndirnar,	  finna	  þetta	  sem	  kemur	  

fyrst	  sko.	  Það	  var	  eiginlega	  skemmtilegast,	  þá	  voru	  þau	  allt	  í	  einu	  að	  stjórna	  og	  

fengu	  að	  segja	  og	  koma	  upp	  og	  svona	  og	  það	  var,	  ég	  held	  að	  það.	  Mér	  fannst	  það	  
skemmtilegast	  sko	  með	  þeim	  af	  því	  þá	  sá	  ég	  andlitin	  þeirra,	  þau	  voru,	  þetta	  var	   	  

gaman.	  	  

Gréta,	  Halla,	  Lena	  og	  Stína	  sögðu	  að	  nemendum	  þætti	  skemmtilegt	  þegar	  það	  væru	  farin	  að	  
koma	  orð	  og	  setningar.	  Lena	  sagði:	  „Þeim	  finnst	  að	  mörgu	  leyti	  skemmtilegast	  þegar	  það	  eru	  

farnar	  að	  koma	  setningar	  neðst	  og	  þau	  ráða	  við	  þær.	  Það	  er	  svolítil	  upplifun	  fyrir	  þau	  þegar	  

þau	  eru	  komin	  þangað.“	  Viðmælendurnir	  upplifðu	  einnig	  að	  nemendum	  fyndist	  gaman	  í	  
æfingunum	  þegar	  þeir	  ættu	  að	  lesa	  hægt,	  syngja	  orðin	  og	  lesa	  hratt.	  Halla	  sagði:	  „Þeim	  finnst	  

til	  dæmis	  mjög	  spennandi	  þegar	  við	  syngjum	  þetta,	  þegar	  það	  kemur	  að	  því,“	  og	  Gréta	  hafði	  

svipað	  að	  segja:	  	  

Þeim	  finnst	  hérna	  voða	  skemmtilegt	  þegar	  þau	  eru	  komin	  eða	  þessum	  hóp	  fannst	  

voða	  skemmtilegt,	  þá	  eiga	  þau	  að	  lesa	  hérna	  hægt	  SSSSS	  ÁÁÁÁ	  LLLLLL	  (æfing	  í	  
bókinni),	  svo	  eiga	  þau	  að	  syngja	  SÁL	  [syngur	  sál]	  og	  svo	  eiga	  þau	  að	  lesa	  það	  
hratt.	  Þeim	  finnst	  það	  svolítið	  fyndið	  fyrst	  að	  fara	  syngja	  en	  svo	  hérna,	  þú	  veist,	  

að	  það	  er	  oft	  svona,	  það	  eru	  bros	  og	  glens	  þegar	  þau	  eru	  í	  þessu	  [hlær]	  og	  
söngurinn	  er	  svona	  misjafnt	  hvernig	  þau	  syngja	  þetta.	  Þannig	  að,	  en	  það	  gerir	  
þetta	  skemmtilegt.	  

Meirihluti	  viðmælenda,	  átta	  af	  ellefu,	  nefndi	  mikilvægi	  þess	  að	  nýta	  stigagjöfina.	  Þeir	  nefndu	  
allir	  að	  nemendum	  fyndist	  gaman	  að	  fá	  broskalla	  og	  safna	  stigum.	  Þeir	  sögðu	  að	  nemendur	  
kepptust	  ekki	  innbyrðis	  hver	  við	  annan	  heldur	  fyndist	  þeim	  gaman	  að	  safna	  stigum	  og	  það	  

væri	  hvatning	  fyrir	  þá	  að	  geta	  merkt	  broskall	  þegar	  þeir	  væru	  búnir	  með	  æfingu.	  Fanney	  
notaði	  stigagjöfina	  til	  þess	  að	  efla	  virkni	  nemenda	  sem	  voru	  hægari	  og	  náðu	  aldrei	  að	  klára.	  

Hún	  hrósaði	  þeim	  og	  hvatti	  þá	  áfram	  og	  gaf	  þeim	  auka	  broskall	  þegar	  þeim	  gekk	  vel.	  Þórdís	  

upplifði	  aukin	  afköst	  hjá	  nemendum	  þegar	  hún	  var	  dugleg	  að	  labba	  á	  milli	  og	  gefa	  þeim	  
broskalla	  fyrir	  eitthvað	  sem	  hún	  var	  búin	  að	  leiðbeina	  þeim	  með.	  Hún	  sagði:	  	  

Almennt	  fannst	  þeim	  þetta	  skemmtilegt	  sko	  og	  almennt	  var	  sport	  að	  fá.	  Ég	  gekk	  

náttúrulega	  um	  og	  gaf	  broskalla	  fyrir	  þá	  þætti	  sem	  mér	  fannst	  ganga	  vel.	  Það	  var	  
rosa	  spenna	  að	  fá	  auka	  broskall	  sko...	  Þau	  voru	  bara	  sín	  að	  safna,	  þú	  veist,	  sínum	  

köllum	  og	  þá	  varð	  það	  rosa	  sport	  sko.	  En	  þannig	  að	  maður	  sá	  alveg	  aukin	  afköst	  
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þegar	  maður	  var	  duglegur	  að	  labba	  á	  milli	  og	  hrósa	  og	  leiðbeina	  og	  þá	  gat	  maður	  

komið	  og	  gefið	  þeim	  broskall	  örlítið	  seinna	  fyrir	  það	  sem	  maður	  leiðbeindi	  þeim	  
og	  það	  lagaðist	  sko...	  Að	  geta	  farið	  í	  gegnum	  efnið	  með	  brosköllum	  án	  þess	  að	  

þurfa	  að	  endurtaka	  það	  er	  svolítið	  svona	  sálrænt	  búst	  fyrir	  þau.	  Að	  þau	  séu	  orðin	  

það	  flink	  að	  þetta	  er	  ekkert	  mál	  sko.	  Það	  gefur	  þeim	  alveg	  töluvert	  sko	  að	  finnast	  
þeim	  góð	  sko.	  

Karen	  fannst	  stigagjöfin	  ómissandi	  þar	  sem	  hún	  héldi	  nemendum	  við	  efnið.	  Hún	  sagði:	  	  

Maður	  hefði	  ekki	  mátt	  sleppa	  henni,	  hún	  var	  alveg	  aðal...	  Þau	  voru	  ekkert	  
endilega	  að	  keppa	  við	  aðra	  en	  alveg	  æst	  í	  að	  safna	  stigum,	  það	  hélt	  þeim	  við	  

þetta.	  

4.4.2	  Síðustu	  kennslustundirnar	  	  

Samhljómur	  var	  á	  meðal	  sjö	  viðmælenda	  af	  ellefu	  um	  að	  í	  síðustu	  kennslustundunum	  væru	  
þeir	  farnir	  að	  upplifa	  þreytu	  hjá	  nemendum.	  Karen	  fannst	  nemendur	  verða	  þreyttir	  vegna	  

þess	  að	  æfingarnar	  væru	  orðnar	  of	  auðveldar	  fyrir	  þá.	  Hún	  hefði	  viljað	  sjá	  auðveldar	  
málsgreinar	  í	  10	  síðustu	  æfingunum.	  Halla	  hafði	  þetta	  að	  segja:	  	   	  

Ég,	  þú	  veist,	  ég	  upplifi	  að	  í	  byrjun	  eru	  þau	  mjög	  spennt	  og	  finnst	  þetta	  rosa	  

skemmtilegt	  og	  hérna	  eru	  bara	  áhugasöm	  og	  svona.	  En	  svo	  finnst	  mér	  kannski	  
síðustu	  10,	  þá	  eru	  þau	  bara	  orðin	  leið.	  Ég	  veit	  ekki,	  ég	  hef	  stundum	  hugsað	  hvort	  

maður	  eigi	  að	  taka	  þetta	  hraðar	  einhvern	  veginn,	  klára	  þetta	  eða	  hvort	  það	  skipti	  

ekki	  máli.	  Ég	  veit	  það	  ekki	  en	  hérna,	  já	  mér	  finnst	  þá	  það	  er	  svona	  eina	  í	  lokin,	  þá	  

kemur	  [leikur	  krakkana]	  ohhh	  PALS!.	  	  

Þegar	  hún	  var	  spurð	  af	  hverju	  hún	  héldi	  að	  það	  væri	  svaraði	  hún:	  „Ég	  veit	  það	  ekki,	  kannski	  af	  

því	  þetta	  er	  alltaf	  eins.“	  	  Stína	  upplifði	  einnig	  þreytu	  í	  lokin	  hjá	  nemendum	  og	  fannst	  hún	  

þurfa	  að	  skoða	  hvernig	  hægt	  væri	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  það.	  Hún	  sagði	  eftirfarandi:	   	  	  

Í	  upphafi	  eru	  þau	  rosa	  kát	  með	  þetta	  og	  finnst	  þetta	  gaman	  og	  þetta	  gengur	  vel,	  

ég	  upplifi	  að	  þau	  verði	  þreytt.	  Og	  hérna	  maður	  þarf	  svoltið	  að	  selja	  þeim	  þetta	  

undir	  lokin	  og	  hafa	  þá	  bara	  loturnar	  aðeins	  styttri,	  hvort	  sem	  það	  er	  
kennslustundina	  sjálfa	  aðeins	  styttri	  eða	  tímabilið,	  þú	  veist.	  Maður	  þarf	  eitthvað	  

aðeins	  að	  skoða	  það.	  	  

Þórdís	  upplifði	  einnig	  að	  nemendur	  yrðu	  stundum	  þreyttir	  eftir	  ákveðinn	  tíma,	  sérstaklega	  

getumiklir	  nemendur.	  Þeim	  fyndist	  gaman	  og	  skemmtilegt	  í	  upphafi	  en	  vegna	  endurtekningar	  

hætti	  námsefnið	  að	  vera	  spennandi.	  Hún	  hafði	  því	  stundum	  meira	  grín	  í	  kennslustundunum	  
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og	  leyfði	  nemendum	  að	  lesa	  eftir	  ákveðnum	  persónum	  en	  það	  virkaði	  vel.	  Þórdís	  sagði:	  

„Þeim	  fannst	  það	  svona	  spennandi	  alveg	  þangað	  til	  í	  lokin	  að	  þá	  var	  þetta	  orðið	  svo	  ofsalega	  
mikil	  endurtekning	  í	  rauninni	  að	  þau	  svona	  jaðra	  við	  að	  vera	  þreytt	  á	  því.“	  Það	  reyndist	  Grétu	  

vel	  að	  fara	  í	  leik	  fyrir	  og	  eftir	  K-‐PALS	  kennslustundirnar	  þar	  sem	  nemendur	  væru	  orðnir	  

þreyttir	  í	  lokin	  vegna	  endurtekningar	  en	  hún	  sagði:	   	  

Kennarinn	  verður	  náttúrlega	  alltaf	  að	  passa	  að	  hafa	  umhverfið	  þannig	  að	  það	  sé,	  

að	  þetta	  sé	  svolítið	  aðlaðandi.	  Þetta	  er	  áskorun,	  þetta	  er	  bara	  eins	  og	  þegar	  þú	  

ferð	  á	  íþróttaæfingu,	  það	  er	  áskorun.	  Þú	  gerir	  það	  sama	  aftur	  og	  aftur	  og	  aftur,	  
þetta	  er	  áskorun	  þannig	  að,	  þau	  eru	  oft	  þreytt,	  fegin	  að	  geta	  farið	  í	  smá	  leik.	  	  

Samantekt	  

Í	  viðtölunum	  sögðu	  allir	  viðmælendurnir	  að	  nemendum	  liði	  vel	  í	  K-‐PALS,	  þeir	  væru	  virkir	  og	  

fyndist	  skemmtilegt	  í	  kennslustundum.	  Meirihlutanum,	  átta	  viðmælendum	  af	  ellefu,	  fannst	  
stigagjöfin	  ómissandi	  þáttur	  í	  K-‐PALS	  og	  auka	  afköst	  nemendahópsins.	  Sjö	  viðmælendur	  

upplifðu	  þó	  leiða	  í	  síðustu	  kennslustundunum	  hjá	  nemendum	  vegna	  endurtekninga	  á	  
æfingum.	  	  

4.5	  Viðhorf	  viðmælenda	  gagnvart	  K-‐PALS	  	  
Næst	  verður	  fjallað	  um	  hvernig	  viðmælendum	  líkaði	  að	  vinna	  með	  K-‐PALS	  og	  hvort	  þeir	  ætli	  

að	  halda	  áfram	  að	  vinna	  með	  aðferðirnar.	  Auk	  þess	  kemur	  fram	  viðhorf	  viðmælenda	  til	  K-‐
PALS	  í	  leikskólum.	  Átta	  viðmælendur	  nefndu	  að	  fyrra	  bragði	  ávinning	  þess	  fyrir	  börn	  að	  fá	  

markvissa	  K-‐PALS	  þjálfun	  í	  leikskóla.	  

4.5.1	  K-‐PALS	  góð	  viðbót	  við	  lestrarkennslu	  

Allir	  viðmælendurnir	  sögðust	  ætla	  að	  halda	  áfram	  að	  nota	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  í	  kennslu	  með	  

1.	  bekk	  og	  þeim	  fannst	  aðferðirnar	  mjög	  góð	  viðbót	  við	  lestrarkennslu.	  Þeir	  töldu	  aðferðirnar	  

vera	  góðan	  grunn	  og	  henta	  afar	  vel	  með	  öðrum	  lestrarkennsluaðferðum.	  Þórdís	  sagðist	  
einnig	  ætla	  að	  „grípa	  það	  við	  ákveðnar	  aðstæður	  hvort	  sem	  það	  væri	  í	  2.	  eða	  3.	  bekk	  sem	  

stuðning	  við	  þá	  nemendur	  sem	  eiga	  erfitt	  með	  að	  festa	  í	  minni	  þessi	  sjónrænu	  orð.“	  

Viðmælendum	  fannst	  aðferðirnar	  bera	  árangur	  og	  þeir	  höfðu	  góða	  reynslu	  af	  þeim;	  því	  
ætluðu	  þeir	  að	  halda	  áfram	  að	  nota	  þær	  í	  kennslu.	  Gréta	  var	  mjög	  ánægð	  með	  K-‐PALS	  og	  

fannst	  það	  vera	  tæki	  sem	  þjálfaði	  markvisst	  hljóðkerfisvitund	  nemenda.	  Hún	  lýsti	  sinni	  

skoðun	  á	  eftirfarandi	  hátt:	  	  

Mér	  líkar	  mjög	  vel	  við	  K-‐PALS,	  það	  fer	  langt	  fram	  úr	  mínum	  væntingum.	  Og	  ég	  

segi	  enn	  og	  aftur	  að	  það	  sem	  er	  alltaf	  verið	  að	  tala	  um	  í	  sambandi	  við	  lesturinn	  í	  

dag	  að	  það	  hafi	  gleymst	  að	  hérna	  þjálfa	  þennan	  hljóðkerfisgrunn	  og	  þarna	  erum	  
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við	  með	  tækið	  sem	  við	  getum	  gert	  það	  markvisst.	  Og	  bara	  það	  er	  ekkert	  annað	  

sem	  er	  að	  gerast	  á	  þessum	  þjálfunartíma	  sem	  eru	  þrjátíu	  og	  fimm	  mínútur	  þrisvar	  
í	  viku.	  

Öglu	  fannst	  K-‐PALS	  vera	  góð	  viðbót	  við	  lestrarkennslu	  og	  lýsti	  sinni	  skoðun	  svona:	  

Þetta	  er	  mjög	  gott	  inngrip,	  góð	  svona	  viðbót	  fyrir	  þessa	  lestrarkennslu	  sem	  er	  í	  
skólanum	  þá	  er	  þetta	  gott...	  Auka	  viðbót	  fyrir	  þessi	  sem	  eru	  ekki	  alveg	  að	  ná	  

lestri,	  það	  er	  mjög	  gott.	  Það	  er	  þessi	  stífa	  endurtekning,	  stöðuga,	  myndræna	  og	  

svona,	  þetta	  er	  mjög	  gott.	  

Höllu	  fannst	  K-‐PALS	  vera	  eina	  lestrarkennsluaðferðin	  sem	  virkaði	  og	  sagði:	   	  

Mér	  finnst,	  ég	  var	  bara	  nýbyrjuð	  að	  kenna	  áður	  en	  ég	  fór	  á	  námskeið.	  Þá	  var	  ég	  

með	  stafainnlögn,	  þetta	  bara	  svona	  rúllaði	  eitthvað	  svona	  Byrjendalæsis.	  En	  mér	  
finnst	  það	  einhvern	  veginn	  ekki	  vera	  lestrarkennsluaðferð,	  ekki	  eins	  og	  þetta	  þá	  

er	  maður	  að	  kenna	  þeim	  að	  lesa.	  Þannig,	  þú	  veist,	  já	  mér	  fannst	  þarna,	  kannski	  er	  

ég	  svona	  hrifin	  af	  K-‐PALS	  því	  mér	  vantaði	  einhverja	  svona	  aðferð	  áður.	  Þetta	  bara	  
virkar	  þannig	  hérna	  kannski	  það	  sko...	  já	  mér	  finnst	  þetta	  einhvern	  veginn	  vera	  

eina	  lestrarkennsluaðferðin	  allavega	  síðan	  ég	  byrjaði	  að	  kenna.	  

4.5.2	  K-‐PALS	  þjálfun	  í	  leikskóla	  undirbúningur	  fyrir	  grunnskóla	  	  

Meirihluti	  viðmælenda,	  átta	  af	  ellefu,	  nefndi	  að	  fyrra	  bragði	  að	  hann	  vildi	  að	  byrjað	  yrði	  að	  

nota	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  á	  leikskólastigi.	  Fimm	  viðmælendur	  af	  ellefu	  höfðu	  orð	  á	  því	  að	  

mikið	  getubil	  væri	  á	  milli	  nemenda	  þegar	  þeir	  byrjuðu	  í	  1.	  bekk.	  Sumir	  væru	  læsir	  en	  aðrir	  

þekktu	  ekki	  stafina.	  Þeir	  töldu	  að	  ef	  K-‐PALS	  aðferðunum	  yrði	  beitt	  í	  leikskóla	  væri	  hægt	  að	  
styrkja	  börnin	  og	  undirbúa	  þau	  betur	  fyrir	  grunnskólagönguna.	  Halla	  sagði:	  „Það	  ætti	  að	  nota	  

þetta,	  og	  inni	  í	  leikskólum	  og	  svona	  alveg	  klárlega	  þá	  koma	  þau	  kannski	  aðeins	  betur	  

undirbúin	  undir	  þetta.“	  Börnin	  myndu	  þá	  einnig	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  halda	  áfram	  með	  það	  
sem	  þau	  þekktu.	  Þórdís	  sagði:	  	   	  	  

Maður	  vildi	  eiginlega	  sjá	  helst	  alla	  leikskóla	  taka	  eitthvað	  í	  þessum	  anda,	  til	  þess	  

að	  styrkja	  þau	  áður	  en	  þau	  fara	  í	  skólann.	  Af	  því	  það	  eru	  svo	  rosalega	  margir	  sem	  
koma	  læsir	  inn	  í	  skólann	  og	  þá	  er	  bilið	  orðið	  svo	  rosalega	  stórt	  fyrir	  þau	  sem	  hafa	  

ekki	  áhuga	  eða	  þekkingu	  eða	  löngun	  í	  að	  vita	  stafina.	  Þá	  býður	  þetta	  upp	  á	  það	  

að	  þeir	  séu	  þátttakendur	  með	  einhverjum	  og	  finnst	  þeim	  vera	  gera	  eitthvað	  

geðveikt	  gott	  sko,	  eða	  þau	  eru	  að	  standa	  sig	  eða	  þjálfa	  sig	  eða	  bara	  aukið	  

sjálfsöryggi	  þannig	  ég	  svona	  hefði	  viljað	  sjá	  það	  meira.	  
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Karen	  fannst	  þetta	  vera	  gott	  kennsluefni	  fyrir	  elsta	  árgang	  í	  leikskóla	  og	  svo	  myndu	  

nemendur	  halda	  áfram	  í	  1.	  bekk:	  

Ég	  hugsa	  mér	  fyndist	  þetta	  svo	  fínt	  líka	  bara	  fyrir	  loka	  skólahópinn	  á	  leikskóla.	  

Þau	  eru	  orðin	  svo	  spennt	  þar	  sko.	  Þannig	  mér	  fyndist	  þetta	  ekta	  þar	  og	  halda	  svo	  

áfram	  með	  eitthvað	  sem	  þau	  þekkja	  í	  skólanum....	  Þau	  hefðu	  gaman	  af	  þessu	  
þannig	  það	  væri	  æðislegt	  fyrir	  þau	  að	  koma	  hingað	  og	  vera	  búin	  kannski	  með	  

þrjátíu	  verkefni	  og	  halda	  svo	  áfram	  með	  eitthvað	  sem	  þau	  þekkja	  og	  fara	  svo	  í	  

stafainnlögn.	  Þannig	  ég	  er	  alveg	  á	  því	  sko.	  

Fanney,	  Fjóla	  og	  Stína	  hafa	  góða	  reynslu	  af	  því	  að	  taka	  á	  móti	  nemendum	  sem	  hafa	  farið	  í	  K-‐

PALS	  á	  leikskóla.	  Fanney	  og	  Stína	  nefndu	  báðar	  að	  þær	  sæju	  mun	  á	  þeim	  nemendum	  sem	  

væru	  með	  K-‐PALS	  grunn	  og	  öðrum.	  Stína	  sagði:	  „Þau	  sem	  koma	  sem	  sagt	  með	  K-‐PALS	  
grunninn	  úr	  leikskóla	  þau	  eru	  flest	  orðin	  læs	  í	  dag.“	  Flestir	  nemendur	  voru	  orðnir	  læsir	  eftir	  

veturinn	  hjá	  þeim	  sem	  þær	  töldu	  að	  væri	  vegna	  þess	  að	  þeir	  hefðu	  byrjað	  í	  K-‐PALS	  í	  

leikskólanum.	  Þær	  gátu	  haldið	  áfram	  frá	  þeim	  stað	  sem	  leikskólinn	  var	  kominn	  í	  K-‐PALS	  og	  
voru	  báðar	  byrjaðar	  með	  PALS	  aðferðirnar	  (fyrir	  nemendur	  í	  2.–6.	  bekk)	  í	  1.	  bekk	  þar	  sem	  

nemendurnir	  voru	  orðnir	  læsir.	  Fjóla	  sagði:	  	  

Við	  höfum	  ekki	  gert	  einhverja	  svona	  könnun	  á	  því.	  En	  mér	  finnst	  þau	  vera	  sterk	  í	  
hljóðkerfisvitundinni	  og	  vita	  hvaða	  hljóð	  stafirnir	  segja.	  Oft	  kannski	  frekar	  en	  að	  

þekkja	  heitin	  á	  þeim,	  þau	  vita	  að	  bjé	  segir	  bbbbb	  en	  sumir	  vita	  ekki	  að	  hann	  heitir	  
bjé	  af	  því	  þau	  eru	  búin	  að	  æfa	  svo	  mikið	  í	  K-‐PALS....	  Það	  er	  bara	  kostur	  fyrir	  mig	  
að	  taka	  við	  krökkum	  sem	  þekkja	  þetta,	  það	  er	  mjög	  gott.	  Mér	  finnst	  þau	  vera	  

sterkari,	  ég	  finn	  það.	  

Fjóla	  hefur	  einnig	  reynslu	  af	  því	  að	  kenna	  K-‐PALS	  í	  leikskóla.	  Upplifun	  hennar	  af	  því	  að	  byrja	  
að	  beita	  K-‐PALS	  í	  leikskóla	  var	  jákvæð	  og	  hún	  taldi	  börnin	  fá	  aukinn	  áhuga	  á	  að	  læra	  að	  lesa	  

sem	  væri	  mikill	  sigur.	  Hún	  sagði:	  „Þau	  fá	  reynslu	  eða	  það	  er	  ótrúlegur	  fjöldi	  sem	  er	  farinn	  að	  
stauta	  í	  lok	  5.	  ára	  deildar...	  Mér	  fannst	  mjög	  aukinn	  áhugi	  á	  að	  læra	  að	  lesa,	  þegar	  áhuginn	  er	  

kominn	  þá	  er	  náttúrulega	  svo	  mikið	  fengið.“	  

Samantekt	  

Öllum	  viðmælendum	  fannst	  aðferðirnar	  góð	  viðbót	  við	  lestrarkennslu.	  Þeir	  sögðust	  ætla	  að	  

halda	  áfram	  að	  nota	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  í	  lestrarkennslu	  með	  1.	  bekk.	  Átta	  viðmælendur	  af	  

ellefu	  sögðu	  að	  nemendur	  myndu	  græða	  á	  því	  að	  fá	  markvissa	  K-‐PALS	  þjálfun	  í	  leikskóla	  þar	  

sem	  það	  væri	  góður	  undirbúningur	  fyrir	  grunnskólann	  
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5 Umræða	  

Markmið	  rannsóknarinnar	  var	  að	  veita	  innsýn	  í	  reynslu	  grunnskólakennara	  af	  K-‐PALS	  

samvinnunámsaðferðum	  við	  lestrarkennslu	  í	  1.	  bekk.	  Niðurstöðurnar	  varpa	  ljósi	  á	  reynslu	  

hóps	  1.	  bekkjar	  kennara	  á	  Íslandi	  af	  K-‐PALS	  en	  ekki	  er	  vitað	  til	  þess	  að	  reynsla	  kennara	  hafi	  

áður	  verið	  rannsökuð	  með	  þessum	  hætti.	  	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  farið	  yfir	  helstu	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  og	  þær	  tengdar	  við	  

fræðilegan	  bakgrunn	  ritgerðarinnar,	  s.s.	  fyrri	  rannsóknir	  á	  PALS	  aðferðum	  og	  kenningar	  um	  

læsi.	  	  

5.1	  Framkvæmd	  K-‐PALS	  	  
Í	  K-‐PALS	  fylgja	  kennarar	  handbókinni	  K-‐PALS:	  Pör	  að	  læra	  saman	  sem	  er	  fyrir	  

leikskólakennara	  og	  kennara	  1.	  bekkjar.	  Viðmælendur	  voru	  allir	  ánægðir	  með	  K-‐PALS	  

handbókina,	  þeim	  þótti	  hún	  einföld	  og	  skýr	  í	  notkun.	  Aðferðir	  K-‐PALS	  fela	  meðal	  annars	  í	  sér	  
beina	  kennslu	  þar	  sem	  kennari	  fer	  eftir	  handriti	  um	  framkvæmd	  kennslunnar	  í	  þeim	  tilgangi	  

að	  markmiðum	  sé	  náð	  (Slocum,	  2004,	  bls.	  83).	  Allir	  viðmælendurnir	  fóru	  eftir	  leiðbeiningum	  í	  

handbókinni	  varðandi	  framsetningu	  á	  verkefnum	  og	  innlögn	  þeirra.	  Þeir	  voru	  ánægðir	  með	  

tímarammann	  í	  K-‐PALS	  og	  fylgdu	  honum.	  Einn	  viðmælandi	  var	  þó	  aðeins	  með	  K-‐PALS	  einu	  

sinni	  í	  viku	  yfir	  allt	  skólaárið	  en	  bætti	  við	  kennslustundum	  ef	  honum	  fannst	  færni	  nemenda	  

standa	  í	  stað.	  Mælt	  er	  með	  því	  að	  vinna	  með	  K-‐PALS	  þrisvar	  til	  fjórum	  sinnum	  í	  viku	  og	  
endurtaka	  æfingarnar	  tvisvar	  sinnum.	  Í	  æfingunum	  er	  verið	  að	  efla	  hljóðkerfisvitund	  og	  

sjálfvirkni	  í	  þekkja	  og	  tengja	  hljóð	  við	  staf	  (Fuchs,	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  7).	  Nemendur	  fá	  því	  ekki	  þá	  

þjálfun	  sem	  lagt	  er	  upp	  með	  í	  handbókinni	  vegna	  þess	  að	  tímaramma	  handbókarinnar	  er	  ekki	  
fylgt	  og	  atriði	  festast	  ekki	  í	  langtímaminni.	  Sex	  viðmælendur	  af	  ellefu	  slepptu	  æfingum	  og	  

fóru	  stundum	  hraðar	  yfir	  efnið	  ef	  þeim	  fannst	  nemendur	  komnir	  með	  góða	  lestrarfærni.	  Það	  

var	  gert	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  nemendur	  yrðu	  þreyttir	  á	  K-‐PALS.	  Þessum	  
viðmælendum	  fannst	  það	  ekki	  hafa	  áhrif	  á	  árangur	  nemenda.	  Í	  handbókinni	  kemur	  fram	  að	  

það	  sé	  á	  ábyrgð	  kennarans	  að	  laga	  verkefnið	  að	  nemendum	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  12)	  en	  það	  

má	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  það	  þurfi	  að	  koma	  skýrar	  fram	  hvaða	  æfingum	  sé	  nauðsynlegt	  að	  
fylgja	  eftir.	  Hætta	  getur	  myndast	  á	  að	  nemendur	  fái	  ekki	  markvisst	  þá	  þjálfun	  sem	  

aðferðirnar	  leggja	  áherslu	  á	  og	  af	  þeim	  sökum	  verði	  árangurinn	  ekki	  eins	  og	  til	  er	  ætlast.	  

Rannsókn	  Stein	  og	  félaga	  (2008)	  leiddi	  í	  ljós	  skýr	  tengsl	  á	  milli	  nákvæmar	  framkvæmdar	  á	  K-‐
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PALS	  og	  árangurs	  nemenda.	  Lestrarfærni	  nemenda	  var	  betri	  í	  þeim	  hópum	  þar	  sem	  kennarar	  

fylgdu	  handbókinni	  nákvæmlega	  (Stein	  o.fl.,	  2008,	  bls.	  368;	  385).	  

5.1.1	  Bein	  kennsla	  og	  hugmyndir	  að	  útfærslum	  	  

Fjórir	  viðmælendur	  nefndu	  að	  í	  upphafi,	  þegar	  þeir	  voru	  að	  byrja	  að	  beita	  K-‐PALS,	  hefðu	  þeir	  

verið	  óöruggir	  vegna	  æfingaleysis.	  Eftir	  að	  þeir	  voru	  búnir	  að	  læra	  á	  handbókina	  og	  tileinka	  

sér	  aðferðina	  urðu	  þeir	  þó	  mikið	  öruggari	  í	  vinnunni	  með	  K-‐PALS.	  Þetta	  samræmist	  

niðurstöðum	  rannsóknar	  Scarparolo	  og	  Hammond	  (2017)	  en	  þar	  var	  skoðuð	  upplifun	  

kennara	  af	  beinni	  kennslu.	  Viðhorf	  kennaranna	  breyttist	  og	  þeir	  urðu	  jákvæðari	  gagnvart	  
kennslunni	  eftir	  að	  hafa	  tileinkað	  sér	  aðferðina	  (Scarparolo	  og	  Hammond,	  2017).	  Þó	  ber	  að	  

nefna	  að	  viðmælendurnir	  í	  rannsókninni	  voru	  almennt	  jákvæðir	  gagnvart	  K-‐PALS	  sem	  

samræmist	  einnig	  rannsókn	  Bessellieu,	  Kozloff	  og	  Rice	  (2001)	  á	  reynslu	  kennara	  af	  beinni	  

kennslu.	  Það	  getur	  tekið	  tíma	  að	  aðlagast	  beinni	  kennslu	  og	  fara	  eftir	  handriti,	  sérstaklega	  
þegar	  kennarar	  eru	  óvanir	  slíkri	  aðferð.	  Þrír	  viðmælendanna	  í	  þessari	  rannsókn	  nefndu	  að	  

mögulega	  væri	  hægt	  að	  hafa	  æfingar	  á	  sama	  stað	  samanber	  hljóðaleiki	  og	  
umskráningaverkefni.	  Þá	  væru	  verkefni	  hverrar	  kennslustundar	  í	  röð	  en	  ekki	  á	  misjöfnum	  
stað.	  Það	  má	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  sú	  uppbygging	  myndi	  auðvelda	  þeim	  kennurum	  sem	  upplifa	  

óöryggi	  að	  byrja	  að	  beita	  K-‐PALS	  aðferðum	  í	  kennslu.	  

Þrír	  viðmælendur	  nefndu	  að	  vegna	  þess	  hve	  nákvæmt	  K-‐PALS	  væri	  upplifðu	  þeir	  stundum	  

erfiðleika	  við	  að	  koma	  til	  móts	  við	  nemendur	  með	  mikla	  getu.	  Bilið	  á	  milli	  nemenda	  hvað	  
varðar	  færni	  getur	  verið	  mikið	  og	  kennurunum	  fannst	  námsefnið	  ekki	  vera	  nægilega	  krefjandi	  

fyrir	  þá	  sem	  voru	  getumeiri.	  Í	  handbókinni	  kemur	  fram	  að	  ekki	  sé	  nauðsynlegt	  að	  öll	  börnin	  
vinni	  sama	  verkefnið.	  Það	  gæti	  verið	  gagnlegt	  að	  bæta	  leiðbeiningum	  inn	  í	  handbókina	  um	  
hvernig	  hægt	  sé	  að	  staðsetja	  nemendur	  sem	  eru	  komnir	  með	  góða	  lestrarfærni.	  Þá	  gætu	  þeir	  

unnið	  verkefni	  og	  æfingar	  sem	  hentuðu	  þeirra	  getu	  enda	  eru	  sumir	  nemendur	  þegar	  orðnir	  
læsir	  í	  1.	  bekk.	  Ekki	  er	  búið	  að	  þýða	  og	  staðfæra	  1.	  bekkjar	  PALS	  hér	  á	  landi	  en	  það	  

samanstendur	  af	  æfingum	  sem	  leggja	  áherslu	  á	  hljóð	  og	  orð	  en	  einnig	  félagalestur	  

(McMaster	  o.fl.,	  2007,	  bls.	  105).	  1.	  bekkjar	  PALS	  gæti	  því	  höfðað	  betur	  til	  þeirra	  nemenda	  

sem	  eru	  orðnir	  læsir	  í	  1.	  bekk.	  	  	  

Tveir	  viðmælendur	  nefndu	  að	  þeir	  hefðu	  viljað	  fá	  leiðbeiningar	  um	  hvaða	  æfingum	  mætti	  

sleppa	  þegar	  lestrarfærni	  nemenda	  væri	  komin	  vel	  á	  veg.	  Þeir	  vildu	  leggja	  fyrir	  æfingar	  sem	  

innihéldu	  meira	  af	  orðum	  og	  léttum	  setningum	  til	  þess	  að	  koma	  til	  móts	  við	  færni	  þeirra	  

nemenda.	  Þeim	  fannst	  vanta	  frekari	  leiðbeiningar	  þegar	  sú	  staða	  væri	  uppi	  að	  lestrarfærni	  
nemenda	  væri	  umfram	  ætlað	  getustig	  verkefnisins.	  Í	  K-‐PALS	  er	  farið	  eftir	  handriti	  þar	  sem	  

lögð	  er	  áhersla	  á	  að	  þjálfa	  hljóðkerfisvitund,	  umskráningu,	  sjónrænan	  lestur	  og	  lesfimi	  á	  
skilvirkan	  hátt.	  Styrking	  þessara	  þátta	  er	  forsenda	  fyrir	  velgengni	  í	  lestrarnámi	  (McMaster	  
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o.fl.,	  2007,	  bls.	  99–100;	  National	  Reading	  Panel,	  2000).	  Erlend	  rannsókn	  á	  K-‐PALS	  aðferðum	  í	  

kennslu	  hefur	  leitt	  í	  ljós	  að	  afburðanemendur	  sýna	  meiri	  framfarir	  með	  notkun	  K-‐PALS	  
aðferða	  samhliða	  öðrum	  kennsluaðferðum	  en	  öðrum	  aðferðum	  (Fuchs	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  20–

21)	  Í	  lestrarnámi	  er	  eitt	  meginmarkmiðið	  að	  nemendur	  skilji	  það	  sem	  þeir	  lesa	  en	  undirstaða	  

þess	  er	  færni	  í	  umskráningu	  og	  sjónrænum	  lestri.	  Þá	  þurfa	  nemendur	  ekki	  að	  hljóða	  sig	  í	  
gegnum	  orð	  lengur	  heldur	  þekkja	  þeir	  bókstafi	  og	  orð	  vel	  úr	  langtímaminni	  (Hoover	  og	  

Gough,	  1990,	  bls.	  130;	  132;	  Ehri,	  2005,	  bls.	  167–168).	  Ef	  nemendur	  missa	  af	  æfingum	  með	  

sjónrænum	  orðum	  fá	  þeir	  ekki	  þá	  endurtekningu	  sem	  þeir	  þurfa	  til	  þess	  að	  festa	  þau	  í	  
langtímaminni.	  Handbókin	  inniheldur	  þá	  þætti	  sem	  mikilvægt	  er	  að	  þjálfa	  á	  árangursríkan	  

hátt	  og	  því	  gæti	  árangurinn	  minnkað	  ef	  kennarar	  sleppa	  úr	  æfingum.	  	  

5.2	  Helstu	  kostir	  og	  áhrif	  K-‐PALS	  aðferðanna	  í	  lestrarkennslu	  	  

5.2.1	  Aukin	  lestrarfærni	  	  

Rannsóknir	  erlendis	  og	  hérlendis	  hafa	  sýnt	  að	  K-‐PALS	  er	  árangursrík	  viðbót	  við	  lestrarnám	  
barna	  þar	  sem	  aðferðirnar	  bæta	  lestrarfærni	  nemenda	  (Anna-‐Lind	  Pétursdóttir	  og	  Kristín	  

Ólafsdóttir,	  2016;	  Fuchs	  o.	  fl.,	  2001,	  bls.	  251;	  Dion	  o.fl.,	  2011).	  Samhljómur	  er	  á	  milli	  þessarar	  
rannsóknar	  og	  fyrri	  rannsókna	  sem	  hafa	  verið	  gerðar	  á	  aðferðum	  PALS.	  Viðmælendunum	  
fannst	  K-‐PALS	  hafa	  mjög	  góð	  áhrif	  á	  lestrarfærni	  nemenda.	  Nemendur	  þjálfuðust	  í	  hljóðum,	  

sem	  er	  grunnurinn	  að	  lestri,	  og	  náðu	  umskráningarferlinu	  fyrr	  vegna	  endurtekningar	  og	  
markvissrar	  þjálfunar.	  Viðmælendur	  upplifðu	  einnig	  aukið	  öryggi	  hjá	  nemendum	  hvað	  varðar	  

þekkingu	  á	  stöfum	  og	  hljóðum.	  	  

Flestir	  viðmælendurnir	  sögðu	  að	  kostur	  aðferðarinnar	  væri	  sá	  að	  hún	  þjálfaði	  

hljóðkerfisvitund	  nemenda.	  Þeim	  fannst	  endurtekningin	  ýta	  undir	  að	  nemendur	  festu	  stafi,	  

hljóð	  og	  sjónræn	  orð	  í	  minni	  og	  töldu	  að	  aðferðirnar	  næðu	  vel	  til	  nemenda	  og	  hjálpuðu	  þeim	  
að	  læra	  hljóðin	  fyrr.	  Þessar	  niðurstöður	  samræmast	  niðurstöðum	  rannsóknar	  National	  

Reading	  Panel	  á	  lestrarnámi	  barna	  um	  að	  kennsla	  í	  hljóðavitund	  sé	  áhrifarík	  leið	  í	  
lestrarkennslu	  (National	  Reading	  Panel,	  2000).	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  leggja	  áherslu	  á	  að	  þjálfa	  
hljóðkerfisvitund,	  hljóðavitund,	  lesfimi,	  umskráningarfærni	  og	  sjónrænan	  lestur	  nemenda.	  

Þessa	  þætti	  er	  nauðsynlegt	  að	  efla	  þar	  sem	  farsæl	  lestrarþróun	  barna	  byggist	  á	  færni	  í	  

umskráningu	  og	  málskilningi,	  samanber	  einfalda	  lestrarlíkanið	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  7;	  

Hoover	  og	  Gough,	  1990,	  bls.	  128).	  K-‐PALS	  æfingarnar	  innihalda	  verkefni	  þar	  sem	  nemendur	  

þjálfa	  hljóðun,	  sjónrænan	  orðaforða	  og	  lestur.	  Nemendur	  eiga	  að	  endurtaka	  hvern	  þátt	  
tvisvar	  sinnum.	  Þessi	  endurtekning	  á	  hljóðum	  og	  algengum	  sjónorðum	  hjálpar	  nemendunum	  

að	  festa	  þau	  í	  minni.	  Samkvæmt	  kenningu	  Ehri	  um	  lestur	  er	  mikilvægt	  að	  festa	  sjónorð	  í	  
minni	  til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  lesa	  texta	  sjálfvirkt	  og	  fyrirhafnarlaust.	  Ef	  nemandi	  þekkir	  algeng	  

sjónorð	  er	  hægt	  að	  beina	  athygli	  hans	  að	  merkingu	  textans	  (Ehri,	  2005,	  bls.	  167–168;	  Fuchs	  
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o.fl.,	  2013,	  bls.	  7).	  Æfingar	  K-‐PALS	  geta	  aðstoðað	  nemendur	  við	  að	  festa	  sjónorð	  í	  minni	  sínu	  

líkt	  og	  reynsla	  viðmælenda	  sýnir.	  

5.2.2	  Jákvæð	  áhrif	  á	  félagsleg	  tengsl	  	  

Samkvæmt	  kenningu	  Vygotsky	  um	  svæði	  mögulegs	  þroska	  (e.	  Zone	  of	  Proximal	  

Development)	  búa	  nemendur	  til	  þekkingu	  í	  samvinnu	  við	  aðra	  einstaklinga.	  Þar	  af	  leiðandi	  

stuðlar	  samvinna	  nemenda	  að	  meiri	  skilningi	  og	  þekkingu	  (Kagan	  og	  Kagan,	  2009,	  bls.	  4.7).	  

Fram	  kom	  hjá	  öllum	  viðmælendum	  að	  K-‐PALS	  hefði	  jákvæð	  áhrif	  á	  samskipti	  nemenda.	  Þeir	  

sögðu	  meðal	  annars	  að	  nemendur	  lærðu	  að	  vinna	  saman,	  hjálpuðust	  að	  og	  leiðbeindu	  hver	  
öðrum,	  hlustuðu	  á	  hvern	  annan,	  lærðu	  að	  hrósa	  hver	  öðrum	  og	  væru	  kurteisir	  og	  

almennilegir	  við	  hver	  annan.	  Þessar	  niðurstöður	  eiga	  margt	  sameiginlegt	  með	  rannsókn	  

Gillies	  og	  Boyle	  (2007)	  á	  samvinnunámi.	  Þar	  komu	  í	  ljós	  jákvæð	  áhrif	  samvinnunáms	  á	  

nemendur.	  Samvinnan	  hafði	  jákvæð	  áhrif	  á	  bekkjaranda	  og	  framkomu	  nemenda	  í	  garð	  hvers	  
annars.	  Það	  efldi	  vinnuframlag	  nemenda	  og	  ýtti	  undir	  námsárangur	  (Gillies	  og	  Boyle,	  2007,	  

bls.	  1334–1335).	  Fram	  kom	  hjá	  viðmælendum	  að	  þeim	  fannst	  nemendurnir	  hafa	  virkilega	  
gott	  af	  því	  að	  vera	  í	  K-‐PALS	  og	  að	  í	  vinnunni	  lærðu	  þeir	  að	  bera	  virðingu	  fyrir	  öðrum	  og	  ólíku	  
getustigi.	  Þessar	  niðurstöður	  eiga	  samhljóm	  með	  rannsókn	  Fuchs	  o.fl.	  (2002)	  en	  þar	  voru	  

könnuð	  áhrif	  PALS	  á	  félagslega	  stöðu	  nemenda	  með	  námserfiðleika.	  Niðurstöðurnar	  sýndu	  
að	  í	  þeim	  skólum	  þar	  sem	  félagakennslu	  var	  beitt	  voru	  nemendur	  með	  námserfiðleika	  

félagslega	  samþykktir	  og	  jafnir	  öðrum	  nemendum.	  Í	  þeim	  skólum	  þar	  sem	  félagakennsla	  var	  

ekki	  í	  notkun	  kom	  í	  ljós	  að	  nemendur	  með	  námserfiðleika	  voru	  ekki	  jafn	  félagslega	  
samþykktir	  og	  áttu	  erfiðara	  með	  að	  mynda	  félagsleg	  tengsl	  við	  samnemendur	  sína	  (Fuchs	  

o.fl.,	  2002).	  Með	  því	  að	  beita	  samvinnunámsaðferðinni	  K-‐PALS	  er	  vonandi	  hægt	  að	  koma	  í	  

veg	  fyrir	  aðgreiningu	  og	  ýta	  undir	  félagsleg	  tengsl	  nemenda.	  

5.2.3	  Nemendur	  með	  námserfiðleika	  	  

Meirihluta	  viðmælenda,	  átta	  af	  ellefu,	  fannst	  aðferðirnar	  henta	  sérstaklega	  vel	  nemendum	  
með	  náms-‐	  og	  lestrarerfiðleika.	  Þeim	  þóttu	  aðferðirnar	  gefa	  góðan	  árangur	  hjá	  nemendum	  

sem	  ættu	  við	  erfiðleika	  því	  þeir	  þyrftu	  endurtekningu	  og	  markvissa	  hljóðkerfisþjálfun.	  

Viðmælendunum	  fannst	  nemendurnir	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  æfa	  sig	  á	  hljóðunum,	  þeir	  væru	  
leiðréttir	  og	  það	  hjálpaði	  þeim	  að	  læra	  hljóðin	  rétt.	  Þeir	  töldu	  aðferðirnar	  vera	  á	  þeirra	  

þyngdarstigi	  og	  að	  endurtekning	  efnis	  væri	  nokkuð	  sem	  nemendurnir	  þyrftu	  á	  að	  halda	  til	  

þess	  að	  festa	  það	  í	  minni.	  Tveir	  viðmælendur	  höfðu	  starfað	  sem	  sérkennarar	  og	  nefndu	  

sérstaklega	  að	  námsefni	  K-‐PALS	  hentaði	  nemendum	  með	  námserfiðleika	  þar	  sem	  þeir	  fengju	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  staldra	  aðeins	  við	  og	  endurtekningin	  hjálpaði	  þeim	  að	  ná	  hljóðunum	  og	  

festa	  þau	  í	  minni.	  Í	  rannsókn	  Rafdal	  og	  félaga	  (2011)	  komu	  í	  ljós	  jákvæð	  áhrif	  K-‐PALS	  á	  

lestrarfærni	  fimm	  ára	  barna	  með	  sérþarfir	  (Rafdal	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  299;	  304;	  309–311).	  Fleiri	  
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rannsóknir	  hafa	  gefið	  til	  kynna	  að	  nemendur	  sýni	  framfarir	  með	  notkun	  PALS	  samhliða	  

öðrum	  kennsluaðferðum,	  hvort	  sem	  þeir	  eru	  afburðanemendur,	  í	  meðallagi,	  slakir	  eða	  með	  
námsörðugleika	  (Fuchs	  o.fl.,	  1997,	  bls.	  197-‐198;	  Fuchs	  o.fl.,	  2001,	  bls.	  20–21).	  	   	   	   	   	  

Þrír	  viðmælendur	  nefndu	  að	  með	  því	  að	  beita	  K-‐PALS	  hefðu	  þeir	  getað	  komið	  fljótt	  auga	  á	  

þá	  nemendur	  sem	  gætu	  átt	  í	  lestrarerfiðleikum	  vegna	  þess	  hve	  nákvæmlega	  er	  farið	  yfir	  

hljóðin.	  Nemendur	  ynnu	  verkefni	  sem	  krefðust	  þess	  að	  þeir	  segðu	  hljóð	  og	  orð	  upphátt	  og	  

því	  væri	  auðveldara	  að	  sjá	  þá	  nemendur	  sem	  ættu	  erfitt	  með	  hljóðin	  og	  að	  tengja	  þau	  

saman.	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  byggja	  á	  beinni	  kennslu	  sem	  einkennist	  af	  reglulegri	  hópsvörun	  

þar	  sem	  nemendur	  svara	  í	  kór	  og	  eru	  virkir	  þátttakendur	  í	  kennslustundum.	  Það	  gefur	  

kennaranum	  tækifæri	  á	  að	  sjá	  hvort	  nemendur	  svari	  rétt	  (Slocum,	  2004,	  bls.	  89–90).	  Með	  því	  

að	  beita	  þessari	  nálgun	  sáu	  viðmælendur	  þá	  nemendur	  sem	  þurftu	  meiri	  aðstoð	  og	  gátu	  

gripið	  inn	  í	  aðstæður	  strax.	  Eitt	  meginmarkmið	  læsis	  er	  að	  nemendur	  skilji	  merkingu	  textans	  

og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  þjálfa	  umskráningarfærni	  og	  málskilning	  þeirra	  (Hoover	  og	  Gough,	  
1990,	  bls.	  130;	  132).	  Ef	  ekki	  er	  stutt	  við	  nemendur	  sem	  eiga	  í	  lestrarerfiðleikum	  getur	  það	  

haft	  áhrif	  á	  nám	  þeirra.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  efla	  hljóðkerfisvitund	  og	  orðaforða	  nemenda,	  
sérstaklega	  þeirra	  sem	  eiga	  á	  hættu	  að	  eiga	  erfitt	  með	  lestrarnám.	  Viðmælendurnir	  voru	  

samhljóma	  um	  að	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  efldu	  hljóðkerfisvitund	  nemenda	  og	  styrktu	  þekkingu	  

þeirra	  á	  hljóðum.	  Því	  gætu	  aðferðir	  K-‐PALS	  hentað	  nemendum	  með	  náms-‐	  og	  

lestrarerfiðleika	  vel	  og	  verið	  góð	  viðbót	  við	  lestrarnám	  þeirra.	  	  

5.2.4	  Nemendur	  með	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku	  

Níu	  viðmælendur	  nefndu	  jákvæð	  áhrif	  K-‐PALS	  á	  tvítyngda	  nemendur.	  Þeim	  fannst	  
aðferðirnar	  sérstaklega	  góðar	  fyrir	  nemendur	  með	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku	  þar	  sem	  þeir	  
lærðu	  stafina,	  íslensku	  hljóðin	  og	  urðu	  öruggari	  í	  tungumálinu.	  Tveir	  viðmælendur	  	  kenna	  í	  

grunnskólum	  þar	  sem	  eru	  margir	  tvítyngdir	  nemendur.	  Þeim	  fannst	  aðferðirnar	  bera	  mikinn	  
árangur	  og	  hafa	  góð	  áhrif	  á	  nemendur.	  Niðurstöður	  rannsóknar	  sem	  gerð	  var	  hér	  á	  landi	  

leiddi	  í	  ljós	  að	  beita	  þarf	  skilvirkum	  aðferðum	  í	  kennslu	  með	  tvítyngdum	  nemendum.	  Þeir	  

þurfa	  markvissa	  þjálfun	  sem	  ýtir	  undir	  færni	  þeirra	  í	  íslenska	  tungumálinu	  (Sigríður	  

Ólafsdóttir	  o.fl.,	  2016).	  Rannsókn	  á	  aðferðum	  K-‐PALS	  við	  lestrarkennslu	  tvítyngdra	  barna	  
leiddi	  í	  ljós	  ávinning	  þeirra.	  Þær	  geta	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  hljóðkerfisvitund	  tvítyngdra	  barna	  

og	  eflt	  lestrarfærni	  þeirra	  (McMaster	  o.fl.,	  2008,	  bls.	  194;207).	  	  

Kennarinn	  byrjar	  K-‐PALS	  kennslustundina	  á	  æfingu	  sem	  allur	  nemendahópurinn	  tekur	  

þátt	  í	  og	  svarar	  í	  kór.	  Kennarinn	  er	  fyrirmynd	  og	  nemendur	  læra	  framkvæmdina	  af	  honum.	  Í	  
pörunum	  skiptast	  nemendur	  á	  hlutverkum	  en	  getumeiri	  nemandinn	  byrjar	  alltaf	  og	  því	  lærir	  

getuminni	  nemandinn	  af	  honum.	  Nemendur	  fá	  leiðbeinandi	  og	  jákvæða	  endurgjöf	  frá	  
kennara	  en	  einnig	  samnemanda.	  Tvítyngdir	  nemendur	  heyra	  því	  íslensku	  hljóðin,	  fá	  tækifæri	  
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að	  svara	  í	  kór	  og	  kennarinn	  er	  fyrirmynd	  sem	  stuðlar	  að	  því	  að	  þeir	  heyri	  rétt	  hljóð.	  Með	  

leiðréttingu	  og	  jákvæðri	  endurgjöf	  er	  ýtt	  undir	  að	  nemendur	  framkvæmi	  æfingar	  rétt	  og	  með	  
jákvæðu	  viðmóti.	  Allir	  nemendur	  fá	  tækifæri	  til	  að	  vera	  þátttakendur	  og	  með	  K-‐PALS	  

aðferðunum	  fer	  fram	  jafningjafræðsla	  í	  pörum	  sem	  er	  úrræði	  sem	  getur	  hentað	  nemendum	  

með	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir	  og	  Jóhanna	  Karlsdóttir,	  2010,	  bls.	  
191).	  Í	  æfingunum	  er	  lögð	  áhersla	  á	  margs	  konar	  æfingar	  sem	  þjálfa	  hljóðkerfisvitund	  og	  

umskráningarfærni	  sem	  er	  nauðsynleg,	  sérstaklega	  fyrir	  þá	  nemendur	  sem	  eru	  með	  annað	  

móðurmál	  en	  íslensku.	  Mikilvægt	  er	  að	  þeir	  læri	  hljóð	  bókstafa	  og	  efli	  sjónrænan	  orðaforða.	  
Að	  læra	  nýtt	  tungumál	  getur	  verið	  erfitt	  en	  forsenda	  fyrir	  öllu	  námi	  er	  góð	  lestrarfærni.	  Því	  

skiptir	  miklu	  máli	  að	  tvítyngdir	  nemendur	  fái	  fjölbreytta	  kennslu	  og	  læri	  nýja	  tungumálið	  með	  

skilvirkum	  aðferðum	  sem	  fela	  í	  sér	  ávinning.	  Samkvæmt	  viðmælendum	  þessarar	  rannsóknar	  
eru	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  góð	  og	  árangursrík	  viðbót	  við	  lestrarnám	  tvítyngdra	  barna.	  	  

5.4	  Þátttaka	  og	  viðbrögð	  nemenda	  

5.4.1	  Virkir	  nemendur	  

Allir	  viðmælendur	  töluðu	  um	  virkni	  nemenda	  og	  að	  þeim	  þætti	  skemmtilegt	  í	  K-‐PALS	  
kennslustundunum.	  Einnig	  var	  samhljómur	  meðal	  viðmælenda	  um	  að	  nemendum	  liði	  vel	  og	  
kennslustundirnar	  einkenndust	  af	  jákvæðni	  og	  gleði.	  Nemendur	  voru	  fljótir	  að	  læra	  verklagið	  

í	  K-‐PALS	  og	  fylgdu	  sínu	  hlutverki.	  Alilr	  voru	  virkir	  þar	  sem	  það	  var	  skýrt	  til	  hvers	  var	  ætlast	  af	  
þeim.	  Árangur	  PALS	  aðferðanna	  er	  tengdur	  nokkrum	  þáttum.	  Það	  er	  skýrt,	  skipulagt	  og	  

einfalt	  í	  framkvæmd,	  bæði	  fyrir	  nemendur	  og	  kennara.	  Námsefnið	  er	  byggt	  upp	  á	  þann	  hátt	  
að	  algeng	  hljóð	  eru	  kennd	  fyrst	  og	  líkir	  stafir	  eru	  kenndir	  með	  góðu	  millibili	  til	  að	  fyrirbyggja	  
rugling	  hjá	  nemendum.	  Kennarar	  fylgja	  nákvæmum	  leiðbeiningum	  um	  hvernig	  innleiðing	  

aðferðarinnar	  fer	  fram	  sem	  auðveldar	  þeim	  að	  tileinka	  sér	  hana	  og	  beita	  henni	  í	  kennslu.	  
Nemendur	  fá	  umbun	  fyrir	  ákveðna	  þætti	  eins	  og	  félagsleg	  samskipti	  og	  vinnuframlag	  í	  

verkefnum	  (Fuchs,	  o.fl.,	  1997,	  bls.	  197–198).	  Meirihluti	  viðmælenda,	  átta	  af	  ellefu,	  nefndi	  

einnig	  að	  stigagjöfin	  hefði	  góð	  áhrif	  á	  nemendahópinn	  og	  yki	  afköst	  þeirra.	  Nemendum	  

fyndist	  gaman	  að	  fá	  stig	  fyrir	  vinnuframlag	  og	  félagsleg	  samskipti.	  Nokkrir	  viðmælendur	  
nefndu	  einnig	  að	  afköst	  nemenda	  hefðu	  aukist	  þegar	  kennararnir	  voru	  duglegir	  að	  labba	  á	  

milli	  og	  leiðbeina	  nemendum	  um	  í	  hverju	  þeir	  gætu	  bætt	  sig.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  

gefa	  til	  kynna	  að	  nemendur	  hafi	  verið	  virkir	  þar	  sem	  námsefnið	  hæfði	  þeim	  og	  þeir	  vissu	  
nákvæmlega	  hvað	  þeir	  áttu	  að	  gera.	  Bein	  kennsla	  líkt	  og	  K-‐PALS	  býður	  upp	  á	  einfaldar	  en	  

árangursríkar	  kennsluaðferðir.	  Námsefnið	  byggist	  á	  litlum	  þrepum	  sem	  taka	  hvert	  við	  af	  öðru	  

og	  henta	  fjölbreyttum	  hópi	  nemenda.	  Kennslan	  er	  skipulögð	  með	  þeim	  hætti	  að	  samskipti	  
kennara	  og	  nemenda	  skili	  virkri	  þátttöku	  og	  góðum	  árangri	  nemenda	  (Shapiro,	  2004,	  bls.	  

184–185;	  Slocum,	  2004,	  bls.	  83–84).	  	  
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Viðmælendurnir	  voru	  flestir	  sammála	  um	  að	  nemendum	  fyndist	  skemmtilegast	  í	  

sýnikennslu	  á	  hljóðaleikjum.	  Þeim	  fannst	  gaman	  að	  taka	  þátt	  í	  sýnikennslunni,	  finna	  hljóð	  og	  
ríma.	  Nemendur	  voru	  valdir	  til	  þess	  að	  koma	  upp	  á	  töflu	  og	  leika	  þjálfara	  sem	  spurði	  „hvaða	  

hljóð?“	  og	  hinir	  nemendurnir	  svöruðu	  svo	  í	  kór.	  Þeim	  var	  þannig	  veitt	  ákveðin	  ábyrgð	  þar	  

sem	  þeir	  áttu	  að	  vera	  þjálfarar	  og	  fara	  yfir	  æfinguna	  með	  nemendahópnum.	  Reynsla	  
höfundar	  af	  kennslu	  með	  nemendum	  í	  1.	  bekk	  er	  sú	  að	  þeim	  finnst	  gaman	  að	  axla	  ábyrgð	  og	  

fá	  hlutverk.	  Auk	  þess	  finnst	  þeim	  gaman	  þegar	  verkefni	  einkennast	  af	  leik	  eins	  og	  að	  ríma	  og	  

svara	  saman	  í	  kór.	  	  

5.4.2	  Síðustu	  kennslustundirnar	  	  

Fram	  kom	  hjá	  sjö	  viðmælendum	  að	  þeir	  hefðu	  fundið	  fyrir	  leiða	  hjá	  nemendum	  í	  síðustu	  K-‐

PALS	  kennslustundunum.	  Þessir	  viðmælendur	  upplifðu	  að	  þegar	  fór	  að	  líða	  að	  síðustu	  

tímunum	  í	  K-‐PALS	  hefðu	  nemendur	  sýnt	  þreytumerki	  þar	  sem	  þeir	  voru	  alltaf	  að	  gera	  það	  
sama	  og	  framkvæma	  sömu	  æfingarnar	  tvisvar	  sinnum.	  Það	  er	  samt	  sem	  áður	  mikilvægt	  að	  

nemendur	  endurtaki	  æfingar	  þar	  sem	  endurtekning	  stuðlar	  að	  aukinni	  hljóðkerfisvitund	  og	  
sjálfvirkni	  í	  að	  tengja	  hljóð	  við	  staf	  og	  umskrá	  texta	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  7).	  Ekki	  hafa	  verið	  
birtar	  formlegar	  rannsóknir	  á	  reynslu	  kennara	  af	  K-‐PALS	  aðferðum.	  Til	  er	  eitt	  viðtal	  við	  

kennara	  í	  grein	  Fuchs	  o.fl.	  (2001)	  en	  þar	  kom	  þessi	  þáttur	  ekki	  fram.	  Þar	  sem	  sjö	  
viðmælendur	  í	  þessari	  rannsókn	  upplifðu	  að	  nemendur	  væru	  orðnir	  leiðir	  í	  lokin	  má	  velta	  

fyrir	  sér	  hvort	  hægt	  sé	  að	  auka	  fjölbreytni	  verkefna	  í	  handbókinni.	  	  	  

5.5	  Jákvæð	  reynsla	  viðmælenda	  	  
Áberandi	  var	  hversu	  ánægðir	  viðmælendurnir	  voru	  með	  K-‐PALS.	  Þeim	  fannst	  aðferðirnar	  
vera	  góður	  grunnur	  fyrir	  lestrarnám	  og	  upplifðu	  aukna	  lestrarfærni	  hjá	  nemendum.	  Það	  

samræmist	  niðurstöðum	  rannsóknar	  á	  reynslu	  kennara	  sem	  notuðu	  beina	  kennslu	  líkt	  og	  K-‐
PALS	  byggir	  á.	  Þeir	  kennarar	  voru	  mjög	  ánægðir	  með	  kennsluna	  og	  upplifðu	  framfarir	  hjá	  

börnunum	  í	  lestri	  (Bessellieu	  o.fl.,	  2001).	  Viðmælendunum	  í	  þessari	  rannsókn	  fannst	  K-‐PALS	  

afar	  gott	  fyrir	  nemendur	  með	  náms-‐	  og	  lestrarerfiðleika	  og	  nemendur	  með	  annað	  móðurmál	  

en	  íslensku.	  Nauðsynlegt	  er	  að	  mæta	  þörfum	  fjölbreytts	  nemendahóps,	  sérstaklega	  þeirra	  
sem	  standa	  höllum	  fæti	  í	  lestri.	  Auk	  þess	  hefur	  nemendum	  með	  annað	  móðurmál	  en	  íslensku	  

farið	  fjölgandi	  í	  grunnskólum	  landsins.	  Því	  er	  mikilvægt	  er	  að	  leggja	  áherslu	  á	  fjölbreytta	  og	  

markvissa	  kennsluhætti	  (Hafdís	  Guðjónsdóttir	  og	  Jóhanna	  Karlsdóttir,	  2010,	  bls.	  187).	  
Viðmælendunum	  fannst	  aðferðirnar	  afar	  góð	  viðbót	  við	  lestrarumhverfi	  nemenda	  og	  allir	  

ætlaðu	  að	  halda	  áfram	  að	  vinna	  með	  þær	  í	  lestrarkennslu	  í	  1.	  bekk.	  Samkvæmt	  National	  

Reading	  Panel	  (2000)	  fela	  þær	  lestrarkennsluaðferðir	  mestan	  ávinning	  í	  sér	  sem	  leggja	  
áherslu	  á	  undirstöðuþætti	  lesturs	  en	  þeir	  eru	  hljóðkerfisvitund,	  hljóðavitund,	  umskráning,	  

lesfimi,	  lesskilningur	  og	  orðaforði.	  Í	  K-‐PALS	  aðferðunum	  er	  hljóðkerfisvitund,	  hljóðavitund,	  
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umskráning	  og	  sjónrænn	  orðaforði	  þjálfaður	  markvisst	  og	  einnig	  er	  lögð	  áhersla	  á	  lesskilning,	  

lesfimi	  og	  orðaforða.	  	  

5.5.1	  K-‐PALS	  þjálfun	  í	  leikskóla	  undirbúningur	  fyrir	  grunnskóla	  	  

Meirihluta	  viðmælenda	  fannst	  að	  leikskólar	  ættu	  að	  byrja	  að	  þjálfa	  skólahópa	  með	  K-‐PALS	  

aðferðum.	  Þeir	  töldu	  að	  ef	  byrjað	  yrði	  að	  beita	  K-‐PALS	  í	  leikskóla	  myndi	  getubil	  milli	  

nemenda	  minnka	  og	  börnin	  kæmu	  betur	  undirbúin	  í	  1.	  bekk.	  Þrír	  viðmælendur	  fengu	  börn	  úr	  

leikskólum	  þar	  sem	  byrjað	  var	  að	  þjálfa	  skólahópa	  með	  aðferðum	  K-‐PALS.	  Þeir	  höfðu	  mjög	  

góða	  reynslu	  af	  því	  og	  fannst	  þeir	  nemendur	  betur	  undirbúnir	  en	  aðrir	  og	  flestir	  orðnir	  læsir	  
eftir	  veturinn.	  Aðeins	  ein	  rannsókn	  er	  til	  um	  reynslu	  leikskólastarfsfólks	  af	  K-‐PALS	  

aðferðunum.	  Viðmælendum	  í	  þeirri	  rannsókn	  fannst	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  henta	  vel	  

skólahópum	  í	  leikskóla	  og	  vera	  góð	  viðbót	  við	  læsisumhverfið	  þar.	  Í	  viðtölunum	  í	  þessari	  

rannsókn	  nefndu	  langflestir	  viðmælendur	  hversu	  góður	  undirbúningur	  K-‐PALS	  væri	  fyrir	  1.	  
bekk	  í	  grunnskóla.	  Viðmælendur	  nefndu	  að	  mögulega	  væri	  hægt	  að	  minnka	  bilið	  á	  milli	  

sterkasta	  nemandans	  og	  þess	  slakasta	  með	  markvissri	  lestrarþjálfun,	  líkt	  og	  K-‐PALS	  er,	  inni	  á	  
leikskóla	  (Anna-‐Lind	  Pétursdóttir	  og	  Kristín	  Helga	  Guðjónsdóttir,	  2015).	  Niðurstöður	  
rannsókna	  Freyju	  Birgisdóttur	  (2011)	  og	  Rannveigar	  Jónsdóttur	  (2011)	  gáfu	  til	  kynna	  að	  börn	  

á	  leikskólaaldri	  væru	  farin	  að	  velta	  bókstöfum	  fyrir	  sér	  og	  lestrarþróun	  þeirra	  væri	  komin	  
nokkuð	  á	  veg.	  Því	  gætu	  aðferðir	  K-‐PALS	  verið	  góð	  viðbót	  við	  lestrarumhverfi	  barna	  og	  

undirbúið	  þau	  fyrir	  1.	  bekk	  í	  grunnskóla.	  Með	  því	  að	  byrja	  að	  beita	  aðferðunum	  á	  

leikskólastigi	  er	  hægt	  að	  ýta	  undir	  að	  börn	  standi	  jafnari	  fæti	  þegar	  þau	  hefja	  grunnskólanám.	  
Auk	  þess	  geta	  aðferðirnar	  gefið	  leikskólakennurum	  vísbendingar	  um	  hvaða	  börn	  eigi	  erfitt	  

með	  æfingarnar	  og	  því	  væri	  hægt	  að	  styðja	  betur	  við	  þau	  og	  veita	  þeim	  viðeigandi	  aðstoð	  og	  

stuðning	  strax.	  	  
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6 Lokaorð	  

Í	  þessu	  meistaraverkefni	  var	  reynsla	  grunnskólakennara	  af	  notkun	  K-‐PALS	  

samvinnunámsaðferða	  við	  lestrarkennslu	  í	  1.	  bekk	  könnuð.	  Hérlendis	  eru	  notaðar	  K-‐PALS	  

aðferðir	  við	  lestrarkennslu	  í	  1.	  bekk	  í	  grunnskóla	  því	  ekki	  er	  búið	  að	  þýða	  og	  staðfæra	  efni	  1.	  

bekkjar	  PALS	  yfir	  á	  íslensku.	  Hvorki	  hérlendis	  né	  erlendis	  hafa	  verið	  birtar	  formlegar	  
rannsóknir	  á	  reynslu	  grunnskólakennara	  af	  beitingu	  aðferðanna	  við	  lestrarkennslu	  í	  1.	  bekk.	  

Markmið	  þessarar	  rannsóknar	  var	  að	  veita	  innsýn	  í	  hvernig	  kennurum	  gengur	  að	  nýta	  

aðferðir	  K-‐PALS	  í	  kennslu	  og	  hver	  þeirra	  reynsla	  af	  K-‐PALS	  er.	  Grunnskólakennarar	  búa	  yfir	  
reynslu	  og	  þekkingu	  á	  því	  hvernig	  tekst	  til	  í	  kennslu	  og	  geta	  því	  varpað	  ljósi	  á	  hvernig	  K-‐PALS	  

nýtist	  við	  lestrarkennslu.	  

Áberandi	  var	  hversu	  margir	  viðmælendur	  töldu	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  einnig	  eiga	  heima	  á	  

leikskólastigi	  og	  að	  með	  því	  að	  byrja	  að	  vinna	  með	  þær	  þar	  væri	  hægt	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  
mikinn	  getumun	  á	  milli	  nemenda	  í	  grunnskóla.	  Auk	  þess	  væri	  hægt	  að	  grípa	  fyrr	  inn	  í	  ef	  

nemendur	  væru	  með	  einhvers	  konar	  lestrarerfiðleika	  vegna	  þess	  hve	  nákvæmlega	  og	  
markvisst	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  vinna	  með	  hljóð.	  Auk	  þess	  töldu	  viðmælendur	  að	  K-‐PALS	  
kennsla	  í	  leikskóla	  myndi	  undirbúa	  börnin	  betur	  fyrir	  næsta	  skólastig.	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  eru	  

aðeins	  viðbót	  við	  lestrarkennslu	  barna	  og	  mikilvægt	  er	  að	  beita	  fjölbreyttum	  aðferðum	  við	  
kennslu	  í	  margbreytilegum	  nemendahópi.	  Í	  þessari	  rannsókn	  kom	  skýrt	  fram	  að	  
viðmælendur	  töldu	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  lestrarfærni	  nemenda,	  samskipti	  

þeirra	  og	  virkni,	  auk	  þess	  sem	  þær	  gagnast	  vel	  nemendum	  með	  náms-‐	  og	  lestrarerfiðleika	  og	  
tvítyngdum	  nemendum.	  Grunnskólakennararnir	  voru	  ánægðir	  með	  K-‐PALS	  og	  töldu	  

aðferðirnar	  vera	  góða	  og	  árangursríka	  viðbót	  við	  lestrarumhverfi	  nemenda	  í	  1.	  bekk.	  	  

Alhæfingargildi	  rannsóknarinnar	  er	  takmarkað	  vegna	  þess	  að	  þessi	  rannsókn	  er	  eigindleg	  

viðtalsrannsókn.	  Aðeins	  voru	  tekin	  viðtöl	  við	  ellefu	  grunnskólakennara	  sem	  sjálfir	  buðu	  sig	  

fram	  til	  þátttöku	  og	  voru	  valdir	  af	  hentugleika.	  Þeir	  endurspegla	  því	  ekki	  reynslu	  allra	  
grunnskólakennara	  af	  K-‐PALS	  aðferðunum	  við	  lestrarkennslu	  í	  1.	  bekk.	  Afstaða	  þátttakenda	  

gagnvart	  aðferðunum	  gæti	  hafa	  haft	  áhrif	  á	  að	  þeir	  buðu	  sig	  fram	  til	  þátttöku.	  Rannsakandi	  

gætti	  hlutleysis	  við	  gagnaöflun	  og	  gagnaúrvinnslu	  en	  jákvæð	  afstaða	  hans	  gagnvart	  
árangursríkum	  og	  skilvirkum	  kennsluaðferðum	  gæti	  mögulega	  hafa	  haft	  áhrif	  á	  hvort	  tveggja.	  

Meðal	  næstu	  skrefa	  í	  rannsóknum	  á	  þessu	  sviði	  gæti	  verið	  að	  kanna	  nákvæmlega	  færni	  

nemenda	  við	  upphaf	  grunnskóla	  sem	  hafa	  fengið	  K-‐PALS	  þjálfun	  á	  leikskóla	  og	  þeirra	  sem	  
hafa	  ekki	  fengið	  þjálfun	  í	  K-‐PALS.	  Athuga	  mætti	  hvort	  sú	  þjálfun	  undirbúi	  börnin	  betur	  fyrir	  
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lestrarnám.	  Auk	  þess	  væri	  fróðlegt	  að	  meta	  áhrif	  K-‐PALS	  í	  grunnskólum	  með	  megindlegum	  

rannsóknum.	  

Höfundur	  mun	  tileinka	  og	  nýta	  sér	  þær	  aðferðir	  sem	  eru	  árangursríkar	  í	  margbreytilegum	  

nemendahópi.	  Góð	  lestrarfærni	  er	  forsenda	  fyrir	  velgengni	  í	  námi	  og	  í	  ljósi	  þess	  hve	  

árangursrík	  viðbót	  K-‐PALS	  aðferðirnar	  eru	  við	  lestrarumhverfi	  barna	  er	  það	  von	  mín	  að	  

þessar	  niðurstöður	  ýti	  undir	  að	  fleiri	  grunn-‐	  og	  leikskólakennarar	  íhugi	  að	  vinna	  með	  þær.	  
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Viðauki	  A:	  Dæmi	  um	  kennslustundir	  

Í	  kennslustund	  1	  má	  sjá	  dæmi	  um	  hljóðaleik	  þar	  sem	  fyrstu	  hljóð	  eru	  m	  og	  á.	  	  

	  
	   	  

	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Í	  kennslustundum	  3	  og	  6	  má	  sjá	  dæmi	  um	  umskráningarverkefni	  þar	  sem	  er	  verið	  að	  hljóða	  

bókstafi,	  

tengja	  

saman	  
bókstafi	  

og	  lesa	  

sjónorð.	  	  
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Í	  kennslustund	  9	  má	  sjá	  

dæmi	  um	  rím.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Mynd	  1:	  Hljóðaleikir	  og	  umskráningarverkefni	  í	  K-‐PALS	  (Fuchs	  o.fl.,	  2013:	  97;	  169;	  172;	  

105).	  
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Viðauki	  Á:	  Bréf	  til	  skólastjóra	   	  

	   	   Reykjavík	  2018	   	   	  

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.	   	  
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__________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________	  

Nafn	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dags.	  	   	  
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Viðauki	  B:	  Bréf	  til	  grunnskólakennara	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   Reykjavík	  2018	  

Góðan	  daginn,	  	  

Ég	  heiti	  Sara	  Heiðrún	  Fawcett	  og	  er	  meistaranemi	  í	  grunnskólakennarafræðum	  við	  

Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands.	  Ég	  er	  að	  undirbúa	  rannsókn	  á	  reynslu	  grunnskólakennara	  

af	  K-‐PALS	  aðferðum	  við	  lestrarkennslu	  í	  1.	  bekk,	  undir	  handleiðslu	  Önnu-‐Lindar	  Pétursdóttur	  

dósents	  við	  Háskóla	  Íslands.	  	  

Hér	  með	  óska	  ég	  eftir	  þátttöku	  þinni	  í	  rannsókninni	  en	  hún	  fælist	  í	  því	  að	  taka	  þátt	  í	  

viðtali	  þar	  sem	  spurt	  verður	  nokkurra	  spurninga	  um	  reynslu	  þína	  af	  K-‐PALS.	  Ég	  yrði	  afar	  

þakklát	  ef	  þú	  sæir	  þér	  fært	  að	  taka	  þátt.	  

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	  hætta	  þátttöku	  
hvenær	  sem	  er.	  Ef	  spurningar	  vakna	  er	  ávallt	  hægt	  að	  hafa	  samband	  við	  okkur.	  	  

	  

Með	  fyrirfram	  þökkum,	  	  	  
Sara	  Heiðrún	  Fawcett	  /	  shf5@hi.is,	  s.	  867-‐8914	   	  

Anna-‐Lind	  Pétursdóttir,	  dósent,	  annalind@hi.is,	  s.	  694	  5335	  

	  

Ég	  undirrituð/aður	  samþykki	  hér	  með	  þátttöku	  í	  rannsókn	  Söru	  Heiðrúnar.	   	  

	  

__________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________	  
Nafn	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  Dags.	  	  	  
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Viðauki	  D:	  Viðtalsrammi	  

1. Upplýsingar	  um	  viðmælanda.	  	  

-‐	  Hvaða	  menntun	  ertu	  með?	  	  

-‐	  Hversu	  lengi	  hefurðu	  verið	  að	  kenna?	  

-‐	  Hve	  lengi	  hefurðu	  notað	  K-‐PALS?	  	  

-‐	  Hvenær	  fórstu	  á	  námskeið	  í	  K-‐PALS?	  

-‐	  Af	  hverju	  fórstu	  á	  námskeið?	  

(Ef	  innleiðing	  af	  hálfu	  skólans,	  spyrja	  þá	  nánar	  eins	  og:	  	  

-‐	  Hefur	  verið	  handleiðsla	  eða	  önnur	  eftirfylgni	  innan	  skólans?)	  

2. Hvernig	  líkar	  þér	  að	  vinna	  með	  K-‐PALS?	  	  

3. Hvernig	  gekk	  að	  byrja	  að	  nota	  K-‐PALS?	  

-‐	  Tókstu	  þetta	  upp	  ein(n)	  eða	  með	  öðrum?	  	  

4. -‐	  Voru	  einhverjir	  erfiðleikar?	  	  

-‐	  Gekk	  eitthvað	  betur	  en	  annað?	  	  

5. Hvað	  finnst	  þér	  vera	  helstu	  kostir	  K-‐PALS?	  	  

-‐	  En	  áskoranir?	  

6. Hvernig	  notar	  þú	  K-‐PALS?	  	  

-‐	  Hve	  oft	  í	  viku?	  Hve	  lengi	  í	  senn?	  	  

7. -‐	  Hvað	  notarðu	  til	  að	  raða	  nemendum	  saman	  í	  pör?	  	  

8. -‐	  Notar	  þú	  allar	  æfingarnar	  í	  handbókinni?	  	  

9. Hvernig	  finnst	  þér	  handbókin?	  

-‐	  Finnst	  þér	  hún	  nægilega	  skýr?	  

-‐	  Er	  eitthvað	  sem	  þú	  myndir	  vilja	  breyta	  í	  handbókinni?	  	  

10. Hefurðu	  gert	  einhverjar	  breytingar	  á	  K-‐PALS,	  s.s.	  kennslufyrirkomulaginu	  eða	  

æfingum?	  	  

-‐	  Af	  hverju?	  	  

-‐	  Geturðu	  nefnt	  dæmi?	  

-‐	  Hvernig	  hefur	  reynslan	  verið	  af	  því?	  	  

11. Aðlagar	  þú	  verkefnin	  eða	  framsetningu	  þeirra	  að	  nemendahópnum?	  	  
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-‐	  Ef	  svo	  er	  hvernig?	  	  

12. Hvaða	  áhrif	  finnst	  þér	  K-‐PALS	  hafa?	  	  

13. -‐Er	  munur	  á	  lestrarfærni	  nemenda?	  Lesskilningi?	  	  

14. -‐Hefur	  áhugi	  nemenda	  á	  lestri	  breyst?	  	  

15. -‐Sérðu	  mun	  á	  samvinnu	  eða	  félagslegum	  tengslum	  nemenda?	  	  

16. -‐	  En	  líðan	  þeirra?	  	  

-‐	  En	  tvítyngda	  nemendur?	  

17. Finnst	  þér	  að	  K-‐PALS	  hafi	  áhrif	  á	  tengsl	  milli	  þín	  og	  nemenda?	  	  

-‐	  Hvernig	  þá?	  	  

18. Nemendur	  með	  sérþarfir,	  hvernig	  finnst	  þér	  aðferðirnar	  henta	  nemendum	  með	  

námserfiðleika/hegðunarerfiðleika/þroskafrávik,	  s.s.	  einhverfu?	  

19. Hvað	  finnst	  nemendum	  um	  K-‐PALS?	  	  

-‐	  Hvernig	  finnst	  þér	  virkni	  þeirra	  vera?	  	  

-‐	  Taka	  þeir	  almennt	  þátt	  í	  sýnikennslunni?	  

-‐	  Er	  eitthvað	  sem	  er	  erfiðara	  en	  annað	  fyrir	  þau	  í	  K-‐PALS	  æfingunum?	  

-‐	  Hvað	  finnst	  þeim	  skemmtilegast?	  	  

20. Hvaða	  lestrarkennsluaðferð	  er	  notuð	  samhliða	  K-‐PALS?	  

21. Hvernig	  finnst	  þér	  K-‐PALS	  í	  samanburði	  við	  annars	  konar	  lestrarkennsluaðferðir?	  	  

22. Hvað	  finnst	  þér	  standa	  upp	  úr	  í	  vinnunni	  með	  K-‐PALS?	  

23. Ætlarðu	  að	  halda	  áfram	  að	  nota	  K-‐PALS?	  Af	  hverju?	  Af	  hverju	  ekki?	  	  

24. Hefur	  þú	  nýtt	  þér	  upplýsingar	  eða	  ráðgjöf	  á	  Facebook-‐síðunni	  „PALS	  kennarar“?	  

25. Er	  eitthvað	  fleira	  sem	  þú	  vilt	  bæta	  við?	  	  

	  


