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     Útdráttur 

Lestur er mikilvæg færni í hversdagslegu lífi og því mikilvægt að börn nái tökum á þeirri 

færni. Til þess að lesa þarf barn að geta þekkt og umskráð stafi í hljóð. Mörg börn með 

einhverfu glíma við lestrarvanda. Einhverfa er röskun sem tengist þroska barna. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn með einhverfu eigi oft í erfiðleikum með lesskilning sem 

tengist þá helst umskráningu orða. Stýrð kennsla er raunprófuð kennsluaðferð sem gengur 

út frá því að öll börn geti lært ef réttri aðferð er beitt í kennslu. Farið er eftir ítarlegu 

handriti og eru kennslustundir hraðar og skipulagðar. Fimiþjálfun telst til raunprófaðra 

kennsluaðferða og er oft notuð samhliða stýrðri kennslu. Í fimiþjálfun eru notaðar 

mælingar sem nýtast vel til að meta framfarir nemenda og árangur kennsluaðferðarinnar 

sem notuð er í kennslu. 

 Markmið rannsóknarinnar var að athuga áhrif sjö vikna stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar á lestrarfærni 10 ára drengs með einhverfu. Þátttakandi var talinn ólæs af 

foreldrum og kennurum áður en kennsla hófst og var búinn að vera í sérkennslu frá 

upphafi skólagöngu án árangurs. Niðurstöður sýndu að færni þátttakandans í að þekkja og 

hljóða lágstafi jókst um 22%. Við upphaf kunni þátttakandi að hljóða 10 lágstafi og í lok 

kennslu kunni hann að hljóða 17. 
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Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar á lestrarfærni 10 ára drengs með 

einhverfu 

Námsörðugleikar 

 Börn byrja í skóla snemma á lífsleiðinni og eru skólaskyld þar til þau eru um 16 

ára. Í skólanum læra þau margt, til dæmis að lesa, sauma, reikna og allt þar á milli. Lestur 

er mikilvæg færni og margt í hversdagslegu umhverfi krefst þess að fólk geti lesið, allt frá 

því að geta lesið bók sér til gagns og skemmtunar, leitað sér upplýsinga eða lesið 

lyfjaseðil. Lestur skiptir miklu máli og er ein grunnfærnin sem skólaganga á að veita 

öllum. Lestur krefst þess að fólk þekki stafina, viti hvernig þeir hljóma og líta út (Kamhi 

og Catts, 1999). Umskráning (e. decoding) er það að geta tengt bókstaf við viðeigandi 

hljóð og kunna að skoða samhengi bókstafsins þar sem hljóð stafsins er ekki alltaf eins 

heldur fer eftir því hvar í orðinu hann stendur. Umskráning er mikilvæg fyrir börn sem eru 

að læra að lesa vegna þess að hæfileikinn til að nota upplýsingar sem umskráningin felst í 

hjálpar þeim að læra ný orð (Gough og Tunmer, 1986; Nation, 2013). 

Annað mikilvægt atriði við lestur er skilningur á því hvað setning eða orð fela í sér. Ef 

enginn tilgangur væri með lestrinum væri hann bókstaflega tilgangslaus (Kamhi og Catts, 

1999). Einnig er hljóðkerfisvitund mikilvæg þegar kemur að lestri en hún felst í því að vita 

að tal getur umbreyst í smærri einingar eins og orð, stafi og atkvæði. Einnig felur þetta í 

sér að fólk geti rímað og lesið orðleysur. Þessi færni hjálpar til við umskráningu og þar af 

leiðandi er auðveldara fyrir börn sem æfa þessa færni að læra að lesa (Dickinson og 

Neuman, 2006). 

 Börn þurfa mikla örvun snemma á ævinni til þess að sporna við því að þau eigi í 

erfiðleikum með lestur seinna á lífsleiðinni. Þessi örvun getur meðal annars falið í sér að 

þau fái mörg tækifæri til þess að lesa bækur, skoða stafina og stafrófið og átta sig á 

merkingunni í því sem lesið er. Ef nóg er gert af þessu þegar börnin eru sem yngst má 

minnka líkur á því að lestrarerfiðleikar komi upp (Snow, Burns og Griffin, 1998). Því 

betur sem lestrarnám gengur því meiri ánægja skilar lesturinn og öfugt ef illa gengur er 

lítil ánægja og vilji til að lesa. Börn sem kunna ekki að lesa í byrjun skólagöngu munu 

eiga í erfiðleikum með svo margt annað. Þetta leiðir því til fleiri vandamála en eingöngu 

námsörðugleika (Torgesen, 2002).  

 Kynjamunur er mikill í lestri og þá sérstaklega í byrjun grunnskóla en stelpur eru 
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yfirleitt færari á því sviði en strákar miðað við rannsóknir (Hermundur Sigmundsson, 

2018). Í rannsókn þar sem könnuð voru viðhorf, hæfni og það hversu oft börnin lásu kom í 

ljós að viðhorf drengjanna til skólagöngunnar hafði áhrif á lestrarfærni þeirra en þessi 

áhrif fundust ekki hjá stúlkum. Hæfni barnanna og það hversu oft þau lásu sér til 

skemmtunar hafði svo einnig áhrif lestrarfærni hjá báðum kynjum (Logan og Johnston, 

2009). 

Stýrð kennsla 

 Stýrð kennsla er raunprófuð kennsluaðferð þróuð af Sigfriend Engelmann og 

Douglas Carnine og gengur út frá því að öll börn geti lært (Carnine og Engelmann, 2016). 

Í kennslustundum fylgja kennarar ítarlegu handriti sem segir þeim nákvæmlega hvað skal 

segja og gera. Kennslustundir eru hraðar og halda því einbeitingu nemenda vel og ekki 

gefst tími fyrir margt annað en kennslu og nám. 

 Stýrð kennsla byggist á stigvaxandi lærdómi þar sem nemendur læra fyrst 

grunneiningar og byggja á þeim og því er mikilvægt að engum skrefum sé sleppt. Til 

dæmis þegar verið er að kenna staf er barninu fyrst kennt hljóð stafsins þar til það þekkir 

hljóðið alveg. Því næst er táknið fyrir stafinn kynnt svo það þurfi einungis að para hljóðið 

við táknið, í stað þess að læra nýtt tákn og hljóð á sama tíma. Þegar barnið nær tökum á 

einni lexíu gefur það því tólin til að takast á við næsta stig. Svo eru grunneiningarnar 

ítrekað notaðar í fylgjandi vekefnum til að viðhalda þeim og styrkja, svipað og stigi sem 

barnið vinnur sig alltaf ofar í og byggir á fyrri reynslu (Slocum, 2004). 

 Áður en kennsla byrjar er skimað fyrir getustigi barnanna og eftir því er þeim 

raðað í hópa með nemendum með sambærilega getu og er kennsla sniðin eftir því. 

Hefðbundin kennslustund fer fram á þann hátt að kennari fylgir vel skipulögðu handriti. 

Handritið kemur í veg fyrir að kennari fari út fyrir efnið og valdi truflun á námi nemenda. 

Það hjálpar líka kennara að nota viðeigandi orðaforða miðað við aldur og þroska 

barnanna. Handritið inniheldur einnig leiðbeiningar fyrir kennara um hvernig skuli 

leiðrétta ranga svörun hjá börnunum. Kennarinn byrjar á því að sýna börnunum rétta 

svörun eins og með því að segja upphátt staf eða orð og biðja svo börnin um að endurtaka 

það sem hann sagði eftir að hann gefur þeim merki um að þau megi svara. Ef börnin svara 

öll rétt staðfestir kennarinn að þetta sé rétt hjá þeim með því að endurtaka orðið eða 

stafinn og hrósa svo. Ef bekkurinn svarar ekki rétt, jafnvel ef það er bara einn nemandi, þá 
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endurtekur kennarinn sig og biður bekkinn um að svara aftur eftir að hann gefur merki. 

Mikilvægt er að börnin læri að svara í kór þegar merkið er gefið til að tryggja að 

kennarinn geti metið nám allra og að enginn sé einfaldlega að herma eftir samnemendum. 

Þegar færni eykst er dregið úr þessari stýringu (Slocum, 2004). 

 Langtímamarkmið stýrðrar kennslu Engelmanns er að kenna börnum sem eru verr 

stödd í samfélaginu en jafnaldrar þeirra grunnfærni í lestri, tungumálum og stærðfræði svo 

þau séu jafnari öðrum hvað varðar tækifæri í framtíðinni (Becker, Engelmann, Carnine og 

Maggs, 1982). 

 Jákvæð styrking (e. positive reinforcement) er mikilvægt verkfæri í stýrðri kennslu 

en það er þegar styrkir (e. reinforcer) fylgir hegðun og sú hegðun eykst (Skinner, 1938). 

Dæmi um það væri hrós fyrir að vinna verkefni vel og sú hegðun að vinna verkefni eykst.  

 Rannsóknir á árangri. Project Follow Through var hannað til að taka við af 

verkefninu Head Start á grunnskólastigi og viðhalda ávinningi sem vannst í því verkefni. 

Head Start byrjaði sumarið 1965 í Bandaríkjunum að tilskipun þáverandi forseta Lyndon 

B. Johnson sem barátta gegn fátækt. Verkefnið fólst í því að draga úr fátækt með aukinni 

menntun, með því að veita börnum á leikskólaaldri úr fátækum innflytjenda fjölskyldum 

aukna kennslu og forskot til að draga úr mismuni á þeim og börnum úr ríkari fjölskyldum 

innfæddra (Watkins, 1997). Hlutverk Project Follow Through þróaðist þó út í það að 

komast að því hvaða kennsluaðferðir hefðu bestu áhrif á frammistöðu og bættu grunnfærni 

nemenda til dæmis í lestri, stærðfræði og hugtakaskilningi. Niðurstaðan var sú að stýrð 

kennsla Engelmanns og samstarfsfélaga hafði mest áhrif þegar verið var að kenna 

grunnfærni sem er nauðsynleg fyrir grunnlæsi og stærðfræðigetu. Þetta verkefni var ein 

víðtækasta og stærsta rannsókn á árangri mismunandi kennsluaðferða, sem framkvæmd 

hefur verið í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir þessar niðurstöður er þessari aðferð ekki beitt 

markvisst í skólum víðs vegar um Bandaríkin (Watkins, 1997).  

 Fimmtán árum frá því að stýrð kennsla Engelmanns var kynnt víða um Bandaríkin 

með Project Follow Through athugaði Meyer (1984) hvort verkefnið hefði haft langvinn 

áhrif til hins betra á námsframmistöðu þátttakenda. Frammistaða nemenda sem tóku þátt í 

verkefninu var borin saman við nemendur úr sama hverfi sem tóku ekki þátt í Project 

Follow Through. Áhrifin voru metin út frá frammistöðu þeirra í grunnskóla (e. Elementary 

school) og menntaskóla (e. High school), hlutfall þeirra sem útskrifaðist úr menntaskóla, 
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þeirra sem þurftu að endurtaka bekk, þeirra sem útskrifuðust ekki og hættu í skóla, þeirra 

sem sóttu um háskóla og þeirra sem komust inn í háskóla. Niðurstöðurnar voru að 

nemendur sem fengu stýrða kennslu í Project Follow Through stóðu sig betur í grunn- og 

menntaskóla, útskrifuðust fleiri, hættu færri námi og komust fleiri í háskóla. Stýrð kennsla 

hefur því ekki aðeins skammvinn áhrif á bætta námsframmistöðu heldur líka langtíma 

áhrif þar sem þeir sem fengu stýrða kennslu nutu ávinnings þess lengi eftir að kennslu var 

lokið. 

 Stockard, Wood og Coughlin (2018) gerðu allsherjargreiningu á 328 rannsóknum 

yfir 50 ára tímabil til að meta hvort hægt væri að alhæfa að stýrð kennsla Engelmanns sé 

gagnleg kennsluaðferð. Áhrif aðferðarinnar á almenna námsfærni og færni í sérstökum 

fögum eins og lestri og stærðfræði var metin. Borið var saman mat kennara, foreldra, 

niðurstöður úr hóp- og einstaklingsrannsóknum við mismunandi aðstæður og mismunandi 

aðferðir með fjölbreyttum einstaklingum. Niðurstaðan var sú að stýrð kennsla Engelmanns 

er marktækt áhrifarík kennsluaðferð. Því lengur sem nemendur fengu stýrða kennslu, þeim 

mun meira fór þeim fram í námi. 

Fimiþjálfun  

 Fimiþjálfun (e. Precision Teaching) telst til raunprófaðra kennsluaðferða og er oft 

notuð samhliða stýrðri kennslu (Kubina og Yurich, 2012). Hún var sett fram af Odgen R. 

Lindsley en hann var einn af nemendum sálfræðingsins B. F. Skinners og byggði 

fimiþjálfun á aðferðum atferlisgreiningar hans (Lindsley, 1990). 

 Eitt helsta markmið fimiþjálfunar er að byggja upp fimi (e. fluency) nemandans í 

því námsefni sem verið er að læra. Fimi hefur verið skilgreind sem hegðun sem er hröð, 

nákvæm og áreynslulaus (Johnson og Layng, 1996). Í fimiþjálfun er venjulega unnið með 

fyrirfram tilgreint námsefni sem nemandi hefur ekki ennþá náð fimi í. Fimiþjálfun fer 

fram á þann hátt að talin er tíðni tiltekinnar svörunar hjá nemanda innan ákveðins 

tímaramma, sem oftast er ein mínúta í senn. Endurteknar mælingar af þessu tagi og 

samanburður á tíðni réttrar svörunar gefur kennara til kynna hvort nemandi sé að ná fimi í 

námsefninu eftir því sem á líður. Svörunin sem mæld er getur verið allt frá því að lesa orð 

upphátt yfir í að reikna dæmi í stærðfræði. Hægt er að vinna með hvaða námsefni sem er 

sem krefst fimi. Fimiþjálfun er áhrifarík kennsluaðferð og matstæki til að meta framfarir 

nemenda og árangur kennslu. Frammistaða nemanda er skráð niður daglega eða oftar og 
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gefur kennaranum reglulegar upplýsingar um frammistöðu sem notaðar eru til að taka 

ákvörðun um hvort haldið sé áfram með núverandi kennsluaðferð eða hvort þurfi að 

endurskoða hana. Fimiþjálfun er hægt að nota samhliða hvaða kennsluaðferð sem er á 

öllum menntunarstigum og í hvaða námsefni sem er (Fredrick og Hummel, 2004). 

 Notkun fimiþjálfunar í kennslu hefur marga kosti í för með sér. Eftir að fimi hefur 

verið náð í tilteknu námsefni viðhelst sú þekking og því er upprifjun úr námsefninu óþörf. 

Nemendur vinna jafnframt lengur og taka þátt í virkum kennslustundum. Auk þess eru 

auknar líkur á að nemendur geti beitt þeirri þekkingu sem þeir hafa aflað í nýjum og 

framandi verkefnum (Kubina og Morrison, 2000). 

 Einn af fyrstu skólunum sem innleiddi fimiþjálfun í kennslu var grunnskólinn 

Sacajawea í Montana í Bandaríkjunum. Nemendur í yngstu bekkjunum fengu fimiþjálfun í 

20 til 30 mínútur á dag samhliða hefðbundinni kennslu. Einkunnir þeirra fóru frá meðaltali 

upp í að vera með þeim hæstu á stöðluðum prófum á meðan aðrir nemendur á svæðinu 

héldu áfram að vera í kringum meðaltalið. Þessar niðurstöður komu fram þrátt fyrir að 

bæði nemendur í sérkennslu og almennir nemendur í Sacajawea tækju þátt á meðan 

nemendur í sérkennslu tóku ekki þátt í öðrum skólum á svæðinu (Merbitz, Vieitez, 

Merbitz og Pennypacker, 2004).  

 Rannsókn sem var framkvæmd á Írlandi sýndi fram á árangur fimiþjálfunar á 

lestrarfærni írskra grunnskólanemenda. Í rannsókninni voru alls 40 nemendur og var þeim 

skipt upp í tvo hópa. Í tilraunahópnum voru nemendur í sérkennslu þar sem þeir höfðu 

ekki náð tilsettum árangri í lestri miðað við jafnaldra sína. Nemendur í þessum hóp fengu 

fimiþjálfun daglega í 10 mínútur í senn. Í samanburðarhópnum voru nemendur sem höfðu 

náð tilsettum árangri í lestri og fengu þeir áfram hefðbundna kennslu án fimiþjálfunar. 

Kennslan stóð yfir í alls átta vikur. Niðurstöðurnar sýndu að hópurinn sem fékk 

fimiþjálfun jók lestrarfærni sína meira, samanborið við samanburðarhópinn. Þar má nefna 

að hópurinn sem fékk fimiþjálfun bætti sig að meðaltali um 88,2 orð á mínútu sem var 

mun meira en hjá samanburðarhópnum sem bætti sig að meðaltali um 12,15 orð á mínútu í 

orðaforða verkefnum (Griffin og Murtagh, 2015).  

 Áhrif fimiþjálfunar hafa einnig verið skoðuð á Íslandi með góðum árangri. Þar má 

nefna rannsókn þar sem fimiþjálfun var notuð ásamt stýrðri kennslu Engelmanns við 

lestrarkennslu ungrar stúlku með alvarlega leshömlun. Niðurstöður sýndu fram á miklar 
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framfarir nemandans í lestrarfærni sem viðhélst einnig eftir að kennslu lauk (Guðríður 

Adda Ragnarsdóttir, 2009). Þrátt fyrir að niðurstöður rannsókna hafi endurtekið sýnt fram 

á jákvæð áhrif fimiþjálfunar í kennslu hefur hún almennt ekki verið innleidd í opinberum 

skólum. Fimiþjálfun hefur þó víða verið innleidd í einkaskólum, námsmiðstöðvum og 

sérkennslu með góðum árangri (Binder og Watkins, 2013). 

Morningside skólinn: Fyrirmyndar skóli 

 Morningside skólinn (e. Morningside Academy) er einkaskóli sem notar eingöngu 

raunprófaðar kennsluaðferðir. Á meðal þeirra aðferða eru stýrð kennsla Engelmanns og 

fimiþjálfun. Skólinn er staðsettur í Seattle í Bandaríkjunum og var stofnaður árið 1980 af 

Kent Johnson (Johnson og Street, 2004). Nemendur eru á aldrinum 5-18 ára og flestir 

þeirra hafa sýnt slakan námsárangur í öðrum skólum miðað við jafnaldra sína (Johnson, 

1997). Markmið skólans er að nemendur nái upp færni og komist áfram í námsefninu. Við 

inngöngu í skólann fara nemendur í gegnum víðtækt inngangsmat þar sem metin er náms- 

og afkastageta hvers nemanda. Að því loknu er nemendum raðað í hópa við kennslu eftir 

þörfum og markmiðum í náminu. Hóparnir breytast eftir því sem á líður, allt eftir 

framförum og þörfum nemenda (Johnson og Street, 2004). 

 Í kennslustundum er stýrð kennsla notuð til að kenna grunnfærni eins og lestur, 

skrift og stærðfræði. Eftir að hafa lokið kennslustund í stýrðri kennslu halda nemendur 

áfram að æfa nýju færnina með aðferðum fimiþjálfunar. Í Morningside er frammistaða 

nemenda mæld daglega og gögnin notuð til að taka ákvarðanir um kennsluáætlun. 

Kennslan er því byggð á frammistöðu og aðlöguð að hverjum og einum nemanda. Stöðluð 

próf hafa sýnt fram á framfarir hjá nemendum í lestri, tungumálum og stærðfræði sem 

jafngildir að meðaltali tveimur bekkjarstigum á aðeins einu skólaári (Johnson, 1997). 

Einhverfa  

 Einhverfa er röskun sem getur haft margar mismunandi birtingarmyndir og getur 

verið misalvarleg. Þó svo að börn með röskunina geti sýnt mismunandi birtingarmyndir 

eru flestir sem eru greindir með hana með samskiptavanda. Samskiptavandinn felst í því 

að barnið vill lítið eiga samskipti við aðra og finnst það erfitt. Þau sýna líka endurteknar 

athafnir og eru mjög vanaföst. Einhverfa er tengd truflunum í þroska barna og er líklegra 

að drengir greinist með hana (Páll Magnússon, 1993). Ekki er hægt að meta hvort 

einstaklingur sé með röskunina með lífeðlisfræðilegum mælingum heldur er hegðunin 
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athuguð (Wing, 1985). Rannsóknir á börnum með einhverfu hafa sýnt að þau eiga erfiðara 

með lesskilning en önnur börn en eiga ekkert endilega erfiðara með almennan lestur 

(Brown, Oram-Cardy og Johnson, 2013; Ricketts, Jones, Happé og Charman, 2013). 

Ástæða þess að einhverf börn geta átt í erfiðleikum með að læra að lesa gæti verið vegna 

þess þau eiga í vandræðum með að ná taki á tungumálinu vegna skorts á samskiptum við 

aðra. Rannsókn sýndi að börn með einhverfu sem sýndu eðlilega færni í lestri áttu í 

erfiðleikum með að skilja innihald textans sem þau lásu. Börnin áttu í erfiðleikum með að 

ná tökum á lestri af nákvæmni þar sem vandamál þeirra virðast felast í umskráningu 

orðanna. Þar af leiðandi er skiljanlegt að þau skilji síður hvað þau lesa (Nation, Clarke, 

Wright og Williams, 2006). Það eru sterk tengsl milli umskráningar og lesskilnings 

(Nation, 2013). En möguleg lausn á þessu væri að beita stýrðri kennslu á lestur hjá 

börnum með einhverfu. Í rannsókn Flores o.fl. (2013) beittu þeir stýrðri kennslu til að 

bæta lestrarfærni barna með einhverfu og bentu niðurstöður til mikilla framfara.  

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð 

 Þegar meta á breytingu hegðunar vegna til dæmis náms er hægt að nota beint 

áhorf. Í beinu áhorfi er fylgst með þeirri markhegðun sem á að breyta. Til þess að gæta að 

áreiðanleika slíkrar mælingar er mikilvægt að mæla samræmi matsmanna (e. interobserver 

agreement). Samræmi matsmanna felst í því að bera saman skráningar tveggja eða fleiri 

matsmanna og meta hversu oft þeir eru sammála um að markhegðun hafi átt sér stað og 

ekki átt sér stað (Watkins og Pacheco, 2000). Við innleiðingu inngrips er einnig mikilvægt 

að meta meðferðartryggð (e. treatment integrity). Meðferðartryggð vísar til þess að 

innleiðing inngrips sé framkvæmd samkvæmt áætlun og með nákvæmni. Þegar 

meðferðartryggð er metin fylgist matsmaður með hvort verið sé að beita réttum aðferðum 

við inngrip (McIntyre, Gresham, DiGennaro og Reed, 2007). Eins og fram kemur hjá 

Gresham (1989) er meðferðartryggð nauðsynleg en þó ekki nægjanleg þegar sýna á fram á 

hvort að inngrip hafi áhrif á hegðun (McIntyre o.fl., 2007). 

Markmið rannsóknar 

 Markmið rannsóknarinnar var að athuga áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á 

lestrarfærni 10 ára drengs með dæmigerða einhverfu. Stýrð kennsla var notuð til að kenna 

þátttakanda að þekkja, hljóða og tengja saman lágstafi. Samhliða stýrðri kennslu var 

fimiþjálfun notuð til að æfa hraða og nákvæma svörun í hljóðun lágstafa. Fimiþjálfun var 
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auk þess helsta mælitækið á nám þátttakanda. Tilgáta rannsakenda er sú að stýrð kennsla 

og fimiþjálfun auki færni þátttakandans í að þekkja og hljóða lágstafi. 
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      Aðferð 

Þátttakandi 

 Þátttakandi í rannsókninni var 10 ára drengur úr grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Hann greindist rúmlega þriggja ára með dæmigerða einhverfu og hafði verið í sérkennslu 

vegna lestrarvanda frá byrjun skólagöngu án árangurs. Hann hafði ekki áður fengið stýrða 

kennslu og fimiþjálfun. Hann var sagður ólæs af foreldrum og kennurum en virtist ganga 

vel á öðrum sviðum námsins. Í janúar 2019 byrjaði hann á lyfinu Concerta við 

athyglisbresti. Upplýst samþykki var fengið frá foreldrum þátttakanda fyrir þátttöku í 

rannsókninni (sjá Viðauka 1). 

Tilraunaaðstæður 

 Rannsóknin fór fram í rannsóknarstofu í Nýja Garði í Háskóla Íslands sem 

rannsakendur fengu aðgang að fjóra daga vikunnar í sjö vikur. Herbergið var 10 fermetrar 

og í því var eitt borð og sex stólar. Gluggi var í herberginu sem var dregið fyrir og lokað 

fyrir hvern tíma til að forðast truflun að utan. Þátttakandi sat alltaf á sama stað, beint á 

móti rannsakanda sem sá um kennsluna. Kennslustundir fóru fram fjórum sinnum í viku 

eftir skóla hjá þátttakanda. Hver kennslustund tók um 60 mínútur. Teknar voru tvær pásur 

í hverri kennslustund í fimm mínútur í senn. Í pásum fékk þátttakandi að gera eitthvað sem 

honum fannst skemmtilegt eins og að horfa á myndbönd á YouTube, spila leik í símanum 

eða teikna myndir. 

Mælitæki 

 Við mat á frammistöðu þátttakanda var beint áhorf notað á meðan hann leysti 

verkefnin. Einnig var notuð skeiðklukka í síma rannsakanda í fimiþjálfun.  Í grunnskeiðs- 

og eftirfylgdarmælingum var skráningarblað notað til að skrá hvort þátttakandi svaraði 

rétt, rangt eða svaraði ekki (sjá Viðauka 2). Skráningarblöð voru notuð í fimiþjálfun til að 

meta hvort þáttakandi svaraði rétt eða rangt (sjá Viðauka 3). 

Rannsóknarsnið 

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

á frammistöðu þátttakanda. A-hluti rannsóknarsniðs voru grunnskeiðsmælingar sem voru 

alls fimm talsins. B-hluti rannsóknarsniðs var íhlutunin, sem fólst í stýrðri kennslu og 

fimiþjálfun. Eftir að kennslu lauk var A-hluti rannsóknarsniðs eftirfylgdarmælingar sem 

voru fimm talsins og fóru fram á sama hátt og grunnskeiðsmælingarnar. Frumbreytur 
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rannsóknar voru tvær, fimiþjálfun og stýrð kennsla. Fylgibreyta rannsóknarinnar var 

frammistaða í verkefnum fimiþjálfunar sem fólst í að lesa bókstafi, taldir voru fjöldi 

bókstafa sem þátttakandi gat hljóðað rétt á einni mínútu. 

 Samhliða stýrðri kennslu og fimiþjálfun var táknstyrkjakerfi notað á 

kennslutímabilinu (sjá Viðauka 4). Þátttakandi gat unnið sér inn verðlaun en til þess þurfti 

hann að uppfylla ákveðin skilyrði. Skilyrðin sem hann þurfti að uppfylla voru að mæta í 

tíma, gera sitt besta og að byrja fljótt að vinna aftur eftir pásu. Þátttakandi gat því unnið 

sér inn þrjá límmiða í hverri kennslustund. Í lok kennslustundar var farið yfir með 

þátttakanda hvort hann hafði uppfyllt skilyrðin og fékk hann þá að velja sér límmiða fyrir 

þau skilyrði sem voru uppfyllt. Þegar þátttakandi var búinn að safna sér inn 25 límmiðum 

fékk hann sérstök verðlaun. Þátttakandi náði tvisvar sinnum á kennslutímabilinu að vinna 

sér inn verðlaun. Í fyrra skiptið voru verðlaunin gjafabréf á KFC og í seinna skiptið voru 

verðlaunin Dominos máltíð sem veitt var í kennslustund. Verðlaunin voru valin með það í 

huga að vera eftirsóknarverð fyrir þátttakandann og þess vegna voru matarverðlaun valin í 

samráði við hann. 

Framkvæmd 

 Kennslutímabil. Kennsla hófst þann 23. janúar og lauk 7. mars 2019. 

Kennslustundir fóru fram fjórum sinnum í viku og voru alls 20 tímar með 

grunnskeiðsmælingum og eftirfylgnimælingum og 18 tímar af stýrðri kennslu. 

Meðferðartryggð var mæld í 50% kennslustunda í stýrðri kennslu. 

 Rannsakendur fóru á fund með foreldrum þátttakanda, sérkennara þátttakanda og 

leiðbeinanda sínum. Á fundinum var útskýrt fyrir foreldrum og kennara hvernig 

rannsóknin færi fram, aflað upplýsinga um þátttakanda ásamt því að foreldrar skrifuðu 

undir upplýst samþykki fyrir rannsókninni. Rannsakendur hittu þátttakanda fyrst á 

kynningarfundi þar sem þeir kynntust og ákváðu saman verðlaun fyrir táknstyrkjakerfið 

sem sett var upp. Einnig var kennslufyrirkomulag útskýrt fyrir þátttakanda. 

Grunnskeiðsmælingar fóru fram þann 24. janúar og voru alls fimm talsins. 

Eftirfylgnimælingar fóru fram þann 7. mars og voru einnig fimm talsins. 

 Grunnskeiðs og eftirfylgdarmælingar. Þátttakanda birtust lágstafir íslenska 

stafrófsins á 13 tommu stórum Macbook Air tölvuskjá í letrinu Times New Roman í 200 

punkta stærð í forritinu Microsoft Power Point og voru áreitin alls 32. Aðeins var birtur 
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einn stafur í einu á miðjum skjánum með hvítan bakgrunn. Þátttakandi var beðinn um að 

segja upphátt hvaða hljóð stafurinn á tölvuskjánum gæfi frá sér. Engin tímamörk voru en 

skipt var um staf þegar þátttakandi gaf svar. Rannsakendur skráðu niður á skráningarblað, 

hvort svarið var rétt, rangt eða ekki svarað. Ef þátttakandi svaraði vitlaust og leiðrétti sig 

svo var það merkt sem rangt svar. Þátttakandi var talinn vera með fulla færni í staf ef hann 

svaraði rétt í öllum 5 grunnskeiðsmælingum. Uppröðun allra áreita var valin af handahófi 

af rannsakendum í forritinu Microsoft Excel  og var ný uppröðun í hverri 

grunnskeiðsmælingu til að koma í veg fyrir að þátttakandi lærði uppröðunina utan af. 

Þegar inngripi var lokið fóru eftirfylgdarmælingar fram á sama hátt og 

grunnskeiðsmælingarnar. 

 Stýrð kennsla. Eftir að grunnskeiðsmælingum lauk hófst inngripið í formi stýrðrar 

kennslu. Þar fóru rannsakendur eftir handriti sem innihélt leiðbeiningar fyrir kennslustund 

hvers dags, hvað skyldi kenna, hvað rannsakendur áttu að segja og hvernig svörun átti að 

koma fram hjá þátttakanda ásamt því hvað væri gert til að leiðrétta ranga svörun. 

Fyrirkomulag stýrðrar kennslu var útskýrt fyrir þátttakanda, að þegar rannsakendur segðu 

“tilbúinn” og gáfu svo merki með því að benda á hann ætti hann að gefa svar. Einnig var 

útskýrt fyrir honum að táknið * undir staf þýddi að hljóðið væri langt og að táknið > þýddi 

að hljóðið væri stutt. Þegar leið á kennsluna var nóg að nota greinireitið að benda til að 

kalla fram svörun og því var orðinu “tilbúinn” sleppt. Þegar þátttakandi svaraði vitlaust 

leiðréttu rannsakendur það með því að endurtaka svarið rétt og biðja þátttakanda um að 

endurtaka rétt svar. Það var gert þar til svörun í viðkomandi verkefni var villulaus og þá 

haldið áfram í næsta verkefni. Við rétta svörun var þátttakanda hrósað og fékk hann 

verðlaun í formi súkkulaðikúlna og voru skilyrði fyrir magni þeirra útskýrð fyrir hvert 

verkefni.  

 Verkefnin í rannsókninni voru ýmist prentuð út á A4 blað með Times New Roman 

letri eða á Macbook Air  13 tommu tölvuskjá eða Acer 12 tommu tölvuskjá og höfð 

þannig bæði rannsakandi og þátttakandi sæju vel á. Verkefnin voru til dæmis stafaleit þar 

sem þátttakandi leitaði að stafnum innan um aðra stafi sem hann kunni, lestur á tveggja og 

þriggja stafa orðum og orðleysum (sjá Viðauka 5), skrift og glærusýning með stöfunum 

þar sem hann átti að hljóða þá. Stafirnir sem kenndir voru í stýrðri kennslu voru allir 

lágstafir og kenndir í þessari röð: e, t, ó, i, á, d, g og n. Alls voru 18 kennslustundir af 
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stýrðri kennslu.  

 Fimiþjálfun. Fimiþjálfun var annað inngrip meðfram stýrðri kennslu og fór fram 

þrisvar sinnum í hverri kennslustund, fyrst í byrjun, svo þegar tíminn var um það bil 

hálfnaður og einu sinni í lok kennslustundar. Rannsakendur útskýrðu fyrir þátttakanda 

hvernig fimiþjálfun færi fram, að hann ætti að hljóða sig í gegnum listann (sjá Viðauka 6) 

eins hratt og hann gæti á einni mínútu en þó að vanda sig þar sem hann gæti unnið sér inn 

súkkulaðikúlur fyrir rétta svörun. Í fyrsta tímanum fékk hann engar súkkulaðikúlur fyrir 

fimiþjálfun. Í næsta tíma byrjaði hann með fimm súkkulaðikúlur og missti eina fyrir 

hverja villu sem hann gerði. Í tímunum eftir það fékk hann alltaf eina kúlu fyrir hvern 

réttan markstaf, þann sem var verið að kenna í þeirri kennslustund og gekk það 

fyrirkomulag best upp fyrir bæði þátttakanda og rannsakendur.  

 Fimiþjálfunin samanstóð af hljóðalista með 55 áreitum. Þar af voru 18 óþekkt 

markáreiti sem var stafur þeirrar kennslustundar, sem var um 32% af áreitunum. Hin 

áreitin, truflararnir, voru stafir sem þátttakandi kunni 100% í grunnskeiðsmælingum. 

Hljóðalistinn var prentaður út á A4 blað sem þátttakandi hafði fyrir framan sig og 

rannsakendur höfðu aðeins eina línu af blaðinu sýnilega í byrjun og huldu hinar fyrir 

þátttakanda með blaði sem var fært frá þegar þátttakandi komst í næstu línu. Hverjum 

hljóðalista var raðað upp af handahófi og sá þátttakandi aldrei sama listann tvisvar 

sinnum. Allir hljóðalistarnir samanstóðu af lágstöfum. Eftir hverja umferð sögðu 

rannsakendur þátttakanda hvernig honum hefði gengið með því að telja stafina sem hann 

las rétt, fara yfir villur og gefa honum súkkulaðikúlu og hrós fyrir hvern réttan staf. 

Stafurinn e reyndist þátttakanda erfiður og því var skeiðklukkan stoppuð þegar hann gerði 

villu á e og þátttakanda gefið tækifæri á að leiðrétta sig og þegar rétt svörun kom fram var 

skeiðklukkan sett af stað á ný. Á mælingablaði var skráð hvort þátttakandi svaraði rétt, 

rangt eða leiðrétti sig og reiknuð út prósenta réttrar svörunar á markáreitinu fyrir hvern 

tíma. Við útreikning í lok rannsóknar voru leiðréttu svörin skráð og talin sem röng svörun. 

 Aðgreiningarvandi. Ef upp kom aðgreiningarvandi milli stafa í kennslu útbjuggu 

rannsakendur útprentuð blöð og glærusýningar í Power point þar sem markáreitið, stafur 

kennslustundarinnar (t.d. d), var í stærri leturstærð en truflarinn (b). Rannsakendur röðuðu 

þeim upp á mismunandi hátt til að þjálfa þátttakanda í að bera kennsl á útlit markáreitisins 

(sjá Viðauka 7 fyrir dæmi). Í glærusýningunum voru stafirnir einnig litaðir ásamt því að 
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vera misstórir og báðu rannsakendur þátttakanda að segja hljóð til dæmis stærri/minni, 

græna/rauða eða efri/neðri stafsins. Þegar þátttakandi var búinn að svara rétt í þremur 

runum af glærusýningum, sem voru 10 glærur, var haldið áfram í annað verkefni. 

Glærusýningarnar voru aldrei tvær eins og var glærunum raðað af handahófi. 

 Samræmi matsmanna og meðferðartryggð. Lagt var mat á samræmi matsmanna 

í bæði grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum, þ.e. hvort matsmenn væru sammála um 

hvað væri rétt eða röng svörun hjá þátttakanda. Mælingar fóru fram með beinu áhorfi 

ásamt því að bera saman skráningarblöð matsmanna sem mátu hvort þátttakandi svaraði 

rétt, rangt eða svaraði ekki. Samræmismælingar matsmanna fóru fram í öllum 

grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum og voru því tíu talsins. Í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum voru alltaf tveir matsmenn og báðir skráðu niður svörun á 

skráningarblað. Til að komast að því hvort samræmi væri milli rannsakanda og 

matsmanns deildu rannsakendur fjölda svara sem merkt voru eins hjá báðum aðilum með 

heildarfjölda svara og útkoma þess margfölduð með 100. Spönn mælinga á samræmi 

matsmanna og rannsakanda var  85-100% og var heildarsamræmi matsmanna 98,6%.  

 Meðferðartryggð rannsakenda var metin í 9 af 18 kennslustundum með beinu 

áhorfi ásamt skráningarblaði (sjá Viðauka 8) og var það 50% kennslustunda. Þar fylgdist 

rannsakandi með kennara þeirrar kennslustundar og skráði hjá sér á skráningarblaðið hvort 

kennarinn færi eftir handritinu. Þrír þættir voru metnir í meðferðartryggð, hvort kennari 

væri að gefa réttar leiðbeiningar um svörun, hrósa fyrir rétta svörun og leiðrétta ranga 

svörun strax og á réttan hátt eftir handriti. Þetta var metið fyrir hvert verkefni í þeirri 

kennslustund. Þar var annað hvort hakað í boxið ef rannsakandi sýndi rétta hegðun í 

verkefninu, ef ekki var merkt X. Heildarhlutfall meðferðartryggðar var reiknað með því að 

draga fjölda X frá heildartölu mögulegra réttrar hegðunar sem hægt var að fá og útkoman 

margfölduð með 100. Meðaltal meðferðartryggðar var 99% með spönnina 91-100%. 
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     Niðurstöður 

 Þátttakandi kunni 10 stafi stafrófsins og gat ekki myndað tvíhljóð við upphaf 

rannsóknar. Því samanstóð kennslan af því að kenna honum að þekkja, hljóða og tengja 

saman lágstafi. Í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum taldist þátttakandi vera með fulla 

færni á staf ef hann gat hljóðað hann rétt í öllum fimm umferðum. Ef þátttakandi hljóðaði 

rangt í einni umferð af fimm taldist færnin 80%, ef hann hljóðaði rangt í tveimur 

umferðum var færnin 60% og svo koll af kolli. Engin færni var ef þátttakandi hljóðaði 

stafinn aldrei rétt í mælingum. Þessi viðmið eiga bara við um lágstafi þar sem aðeins var 

unnið með lágstafi í fimiþjálfun og stýrðri kennslu. Viðmið fimiþjáfunar var að 

þátttakandi sýndi yfir 90% færni í stafnum og var ekki farið í stýrða kennslu á öðrum staf 

fyrr en þeirri færni var náð. Stafurinn i var undantekning þar sem færni í þeim staf var 

75% en haldið var áfram að vinna með hann samhliða kennslu.  

 Í grunnskeiðsmælingum sýndi þátttakandi 100% færni í að hljóða 10 stafi; a, f, í, k, 

l, m, p, r, s og x sem, eins og má sjá í töflu 1, er 31% af stafrófinu. Færnin í þeim stöfum 

hélst sú sama í eftirfylgdarmælingum. Eftir inngrip hækkaði færni þátttakanda í að hljóða 

stafi í 53% af stafrófinu. Það voru alls kenndir átta stafir á kennslutímabilinu. Þátttakandi 

náði 100% færni í að hljóða sjö stafi; á, d, e, g, n, ó, t, og 80% færni í einum staf, i. 

Þátttakandi jók því færni í að hljóða alla þá stafi sem kenndir voru í stýrðri kennslu og 

fimiþjálfun. Þátttakandi bætti því heildarprósentu stafa sem hann gat hljóðað um 22%. 

Punktarnir á línunum tákna hverja mælingu í grunnskeiði (GSM), fimiþjálfun (FÞ) og 

eftirfylgni (EFM) og línurnar afmarka hvert skeið.  
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Tafla 1  

Færni í hljóðun stafa stafrófsins í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

 

Mynd 1. Hlutfall réttra svara er hann hljóðaði stafinn e í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum.
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Mynd 2. Hlutfall réttra svara er hann hljóðaði stafinn t í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 

 

Mynd 3. Hlutfall réttra svara er hann hljóðaði stafinn ó í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 
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Mynd 4. Hlutfall réttra svara er hann hljóðaði stafinn á í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 

 

Mynd 5. Hlutfall réttra svara er hann hljóðaði stafinn d í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 
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Mynd 6. Hlutfall réttra svara er hann hljóðaði stafinn g í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 

 

Mynd 7. Hlutfall réttra svara er hann hljóðaði stafinn n í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 
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Mynd 8. Hlutfall réttra svara er hann hljóðaði stafinn i í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 

Eins og sést á myndum 1 til 7 jókst færni í að hljóða og þekkja stafina á, d, e, g, n, ó og t. Í 

grunnskeiði gat hann aldrei hljóðað né sagt heiti stafs en í eftirfylgdarmælingum gat hann 

það í öll skiptin. Hér sést á mynd 8 að stafurinn i var frábrugðinn þar sem hann svaraði 

ekki rétt í eitt skipti í seinustu eftirfylgdarmælingunni.  
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     Umræða 

 Markmið rannsóknarinnar var að athuga áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á 

lestrarfærni 10 ára drengs með einhverfu. Tilgáta rannsakenda var sú að stýrð kennsla og 

fimiþjálfun myndu auka færni þátttakandans í að þekkja og hljóða lágstafi. Sú tilgáta 

stóðst þar sem þátttakandi tók miklum framförum með aðferðum stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar á um það bil einum og hálfum mánuði. Þar sem þátttakandi þekkti og gat 

hljóðað minna en þriðjung af stöfum stafrófsins í byrjun einblíndi kennslan á að kenna 

honum að hljóða fleiri stafi og þekkja þá. Niðurstöður rannsóknar koma ekki á óvart 

miðað við fyrri rannsóknir á árangri í námi stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar (Emilía Ásta 

Jacqueline Geiss, Rannveig Gestsdóttir og Sæunn Ragnarsdóttir, 2017; Flores o.fl., 2013; 

Meyer, 1984; Stockard, Wood og Coughlin, 2018; Watkins, 1997). 

 Þátttakandi gat í byrjun hljóðað og nefnt 10 stafi stafrófsins. Alls voru 18 

kennslustundir þar sem stýrð kennsla Engelmanns og fimiþjálfun voru notuð til að kenna 

þátttakanda. Fimiþjálfun var lögð fyrir þrisvar sinnum í hverri kennslustund, í byrjun, 

miðri og í lok kennslustundar til að veita æfingu og þjálfun. Í þessum kennslustundum 

voru stafirnir á, d, e, g, n, ó, t, og i teknir fyrir. Í lok kennslu gat þátttakandi hljóðað og 

nefnt 17 stafi og jókst færni í öllum stöfum sem teknir voru fyrir í stýrðri kennslu. Í byrjun 

rannsóknar gat þátttakandi ekki hljóðað tveggja stafa orð né orðleysur en í lok rannsóknar 

gerði hann það auðveldlega ásamt því að geta hljóðað þriggja stafa orð og orðleysur. Það 

tók þátttakanda minni og minni tíma að læra nýjan staf eftir því sem leið á rannsóknina. 

 Vert er að taka fram að þegar rannsókn hófst var þátttakandi að byrja á lyfjum við 

athyglisbresti sem gæti hafa leitt til aukinnar athygli og þar með bætt niðurstöður 

rannsóknar. Aftur á móti var virkni lyfjanna að minnka þegar kennsla hófst þar sem 

kennsla var alltaf seinni part dags sem gæti hafa valdið verri frammistöðu við úrlausn 

verkefna. Einnig var samræmi matsmanna einungis mælt í grunnskeiðs og 

eftirfylgdarmælingum en ekki í stýrðri kennslu, sem gæti haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknar.  

 Í fimiþjálfunaræfingum tóku rannsakendur eftir að í þriðju og seinustu mælingu 

kennslustundar var ávallt slakasti árangur þátttakanda sem var líklega vegna þreytu og 

einbeitingarleysis. Stafirnir e og i reyndust þátttakanda erfiðir og var því unnið með e og i 

áfram samhliða öðrum stöfum. Þátttakandi átti erfitt með að aðgreina e, a og i og tóku 
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rannsakendur eftir því að hann hafði þróað með sér einhvers konar tækni við að greina á 

milli þegar leið á rannsóknina. Hann hvíslaði stafina alltaf í sömu röð áður en hann sagði 

svo rétta stafinn. 

 Táknstyrkjakerfið og styrkingar voru afar mikilvægar í þessari rannsókn. Í 

rannsókn Reitmann, Murphy, Hupp og O’Callaghan (2004) kom fram að táknstyrkjakerfi 

jók æskilega hegðun hjá bæði einstaklingum og hópum í kennslu. Í byrjun kennslu voru 

súkkulaðikúlur ekki notaðar sem styrkir og var frammistaðan ekki eins góð og eftir að 

byrjað var að nota þær. Súkkulaðikúlur voru notaðar sem hvati fyrir hann, hann gat safnað 

sér inn kúlum fyrir að standa sig vel í verkefnunum. Þátttakandi fékk eina súkkulaðikúlu 

fyrir hvern réttan markstaf sem hann las í fimiþjálfun og varð gríðarmikill munur á 

frammistöðu hans í fimiþjálfun án súkkulaðikúlna og svo með þeim. Einnig var þetta góð 

hvatning fyrir þátttakanda þegar hann var að missa einbeitinguna eða farið að leiðast í 

stýrðri kennslu að minna hann á verðlaunin sem voru í boði og þá stóð hann sig betur. 

Fyrir hvert verkefni gerðu rannsakendur honum grein fyrir hvernig hann gæti safnað inn 

kúlum áður en hvert verkefni hófst og hafði hann mjög gaman að því að keppa við sjálfan 

sig og ná að safna fleiri og fleiri kúlum. 

 Miðað við árangur hefðu rannsakendur viljað halda kennslunni áfram en vegna 

tímaskorts gátu þeir ekki kennt fleiri stafi. Rannsakendur tóku eftir meiri jákvæðni og 

áhuga hjá þátttakanda þegar leið á rannsóknina og var því leiðinlegt að þurfa að hætta. 

Einnig tóku sérkennarar og foreldrar eftir framförum. Mikilvægt væri að halda áfram 

kennslu með þessum hætti til þess að viðhalda og bæta færni í hinum stöfum stafrófsins og 

til þess að þátttakandi nái góðri lestrarfærni að lokum. Kennsla gekk mjög vel og tók 

þátttakandi miklum framförum þótt kennsla hafi ekki varað lengi.  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að það leiði til frekari vandamála að kunna ekki að 

lesa við byrjun skólagöngu (Torgesen, 2002). Því er mjög mikilvægt að kenna börnum 

sem eiga við námsörðugleika að stríða grunnfærni eins og lestur með raunprófuðum 

aðferðum. Þessi rannsókn er meðal þeirra fyrstu á Íslandi sem sýnir árangur stýrðrar 

kennslu samhliða fimiþjálfun Engelmanns á lestrarfærni barns með einhverfu. Það væri 

áhugavert að athuga árangur þessara aðferða á fleiri börnum með einhverfu til að sjá hvort 

sömu niðurstöður fáist. Í framhaldinu væri hægt að nota þessar aðferðir til þess að 

auðvelda börnum með einhverfu ferlið við það að læra að lesa. 
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Viðauki 1. Upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð/aður samþykki hér með að X taki þátt í rannsókn Alexíu Margrétar Jakobsdóttur, 

Júlíu Hafþórsdóttur og Svanhildar Ólafar Sigurðardóttur, B.S. nema í sálfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi þeirra og ábyrgðarmaður verkefnisins er Dr. Zuilma Gabríela Sigurðardóttir 

(zuilma@hi.is), prófessor í sálfræði við HÍ. Rannsóknin felst í því að unnið verður með lestur með 

aðferðum stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar í um það bil 6-7 vikur. Ég heimila skráningu og söfnun 

á gögnum um frammistöðu ____________ í lestri og samþykki að barnið mitt á að mæta 4-5 virka 

daga og vinna með Alexíu, Júlíu og Svanhildi í ca. klukkustund á dag á þeim stað sem við komum 

okkur saman um að unnið verði á. Ég skuldbind mig til að gæta þess að barnið mæti á tilsettum 

tíma til að vinna í rannsókninni og hringja eða láta vita ef barnið er veikt eða getur ekki mætt. Ég 

leyfi að gögn sem safnast um frammistöðu barnsins komi fram í B.S. lokaverkefni við Háskóla 

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

ópersónugreinanleg og órekjanleg til mín eða barnsins. Aðeins þeir sem koma að rannsókninni 

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

nema með mínu samþykki. Engum persónugögnum verður safnað öðrum en upplýsingum um 

námssögu og námsframmistöðu í tiltekinni námsgrein. Farið verður með allar upplýsingar sem 

trúnaðarmál og samkvæmt lögum um meðferð persónuupplýsinga. Ég get haft samband við Alexíu 

(amj33@hi.is), Júlíu (juh11@hi.is) eða Svanhildi (sos79@hi.is) eða leiðbeinanda þeirra í 

netfangið zuilma@hi.is hvenær sem er ef mig vantar frekari upplýsingar um rannsóknina eða 

þátttöku mína í henni. Ég hef rétt á að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án þess að það 

hafi neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir mig eða barnið mitt.  

___________________  _________________________ ______________________ 

Staður og dagssetning   Nafn      Kennitala 
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Viðauki 2. Skráning grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga 

 Rétt Vitlaust Svaraði 

ekki 

 Rétt Vitlaust Svaraði 

ekki 

h    e    

é    ú    

f    y    

á    ð    
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a    ó    

k    n    

i    o    
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Viðauki 3. Skráning fimiþjálfunar 

 

Matsmaður       

Dags.       

Rallí nr. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Rétt svör                   

Röng svör                   

Leiðrétt svör                   

Svarhlutfall                   
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Viðauki 4. Táknstyrkjakerfi 

Stigasöfnun 

Tími Mætir Gerir sitt besta Byrjar fljótt að vinna 

eftir pásu 

Stigafjöldi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Stigum alls safnað: ______ 

Þegar ég hef safnað mér inn 25 stigum þá fæ ég Dominos veislu. 
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Viðauki 5. Orðalisti  

nó       dan 

 

nef       ni 

 

gen       ní 

 

man      nes 
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Viðauki 6. Fimiþjálfun 

1. f  i  g  e  g 

              >    >   *     >    * 

2. g  t  g  ó  i 

     *    *     *    >       > 

3. g  e  ó  g  e 

    *   >       >     *       > 

4. g  e  g  t  e 

    *     >   *       *     > 

5. m  g  e  ó  g 

                 >     *   >    >     * 

6. ó  g  t  i  g 

             >      *   *     >       * 
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7. g  i  ó  s  ó 

  *     >   >    >     > 

8. p  ó  s  e  g 

    *     >   >       >     * 

9. s  ó  g  e  t 

          >     >      *       >     * 

10. t  g  e  i  ó 

         *     *     >      >     > 

11. g  i  ó  g  e 

        *    >   >       *     > 
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Viðauki 7. Aðgreining 

i 

e 
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Viðauki 8. Meðferðartryggð 

Mat á meðferðartryggð 

Kennslustund:  ______________      Dagsetning:  ________________ 

Matsmaður:  ________________ 

Verkefni Kennari gefur réttar 

leiðbeiningar um 

svörun  

Kennari leiðréttir 

villur strax og 

samkvæmt handriti 

Kennari hrósar 

nemanda  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

Heildarhlutfall    

 


