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Útdráttur 

Lestur er mikilvægur í daglegu lífi einstaklings og er undirstaða flest allrar menntunar. Lestur 

er ekki meðfæddur eiginleiki, lestur er færni sem þarf að þjálfa. Mikilvægt er að börn nái 

tökum á lestrarfærni sem fyrst en sumir eiga í erfiðleikum með það. Stýrð kennsla er 

raunprófuð kennsluaðferð sem einblínir á samskipti og samvinnu milli nemenda og kennara. 

Aðferðin byggir á eindaraðferðarlíkani þar sem lestrarnám er greint niður í grunneiningar og 

kennt eftir handriti. Aðferðin er áhrifarík í að auka lestrarfærni nemenda. Fimiþjálfun er 

einnig raunprófuð aðferð og oft notuð með stýrðri kennslu. Markmiðið með fimiþjálfun er að 

þjálfa fimi nemenda, fimi (e. fluency) er skilgreind sem hröð og örugg svörun. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar á 

lestrarfærni þátttakanda. Þátttakandi var 11 ára stelpa sem átti erfitt með lestur. Aðferðirnar 

sem voru notaðar voru stýrð kennsla Engelmanns og fimiþjálfun. Í upphafi rannsóknar var 

lestrarfærni þátttakanda metin á lágstöfum íslenska stafrófsins og tvíhljóðunum ey, ei og au. 

Niðurstöður grunnskeiðsmælinga sýndu að þátttakandi var með fulla færni í að hljóða 17 stafi 

af þeim 34 sem voru prófaðir. Kennslan fór fram fimm sinnum í viku í 60 mínútur á dag. Í lok 

rannsóknarinnar var þátttakandi búin að ná fullri færni í að hljóða 29 stafi sem er bæting um 

35%. Færni nemanda hélst nánast óbreytt í lestri orða en ekki var unnið sérstaklega með 

kennslu á lestri orða. Út frá niðurstöðum má álykta að stýrð kennsla Engelmanns og 

fimiþjálfun hafi bætt færni nemandans og niðurstöður styðja því við notkun stýrðrar kennslu 

Engelmanns og fimiþjálfunar. 
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Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar á lestrarfærni tvítyngdrar 11 ára stelpu 

með lestrarörðugleika. 

Lestur er undirstaða almennrar menntunar og gegnir stóru hlutverki í daglegu lífi 

einstaklings í nútíma samfélagi. Lestur er ekki meðfæddur eiginleiki, lestur er færni sem 

þjálfa þarf hjá börnum og þau þurfa að læra hana. Sum börn hafa minna fyrir því en önnur og 

getur lestrarnám verið erfið og sársaukafull reynsla fyrir þá sem eiga erfitt með lestrarnám. 

Lestur er líka ein flóknasta færni sem barn þarf að ná tökum á og er örlagavaldur á lífsgæðum 

fólks (Chhabra og McCardle, 2004). Fáir þættir hafa verið jafn mikið rannsakaðir hjá ungum 

börnum og lestur og lestrarerfiðleikar (Hulme og Snowling, 2009). Lestrarfærni gerir 

einstaklingi nefnilega kleift að taka þátt í athöfnum samskipta- og uppýsingasamfélagsins, 

með bankaviðskiptum, ökuréttindum, afþreyingu og fleira (Chhabra og McCardle, 2004). 

Lestur er margslungið ferli sem hægt er að skilgreina á ýmsa vegu. Algengast er að 

skilgreina lestur sem virkt ferli þar sem lesandi notar málið, þekkingu sína og reynslu til að 

leitast við að greina merkingu ritaðs texta. Þetta er því vitrænt ferli sem felst í að tengja áður 

umskráð tákn því máli sem lesandi kann. Þetta hjálpar honum að greina merkingu textans með 

því að tengjast síðan þekkingu hans og forsögn (Guðmundur B. Kristmundsson, 2009).  

 Umskráning (e. decoding) er þegar sjónræn áreiti hjá lesanda er breytt í hljóð þegar 

augað skynjar stafi, orðhluta eða orð. Mikilvægar forsendur umskráningar eru hljóðvitund og 

hljóðgreining. Hljóðvitund er þegar lesandi gerir sér grein fyrir einstökum hljóðum málsins 

meðan hljóðgreining er hæfni til að aðgreina einstök málhljóð og hljóðbrigði (Beck og Juel, 

1992; Gough og Tunmer, 1986). Gough og samstarfsmenn hans settu fram líkan út frá 

kenningu sinni um lestur og nefndu líkanið einfalda lestrarlíkanið og leggja þar áherslu á að 

lestur felist í færni að lesa rétt úr bókstafstáknum og hins vegar færni við að skilja textann, 

með öðrum orðum umskráning og málskilningur. Þeir undirstöðuþættir sem stuðla að góðri 

lestrarfærni eru: góð hljóðvitund, góður málskilningur og góð lesfimi (Burns, Griffin, Snow 
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1999). Þeir nemendur sem eiga í erfiðleikum með umskráningu og/eða skilning gætu átt við 

náms- og/eða lestrarörðuleika að stríða.  

Námsörðugleikar og sérkennsla 

Námsörðugleikum er hægt að skipta á tvo vegu, annars vegar almenna 

námsörðugleika og hins vegar sértæka námsörðugleika. Almennir námsörðugleikar benda til 

þess að námsvandinn stafi af tornæmi eða lágri greind meðan sértækir námsörðugleikar eru 

það ekki (Jónas G. Halldórsson, 2000).  

Sérkennsla er veitt í skólum fyrir nemendur með námsörðuleika, félags- og 

tilfinningalega örðuleika og/eða fötlun. Það er ekki hægt að mæta þörfum þessara nemenda 

með almennri kennslu nema með sérstökum stuðningi og breytingum á námsmarkmiðum, 

námsefni, náms og/eða kennsluaðferðum (Anna Ingeborg Pétursdóttir, Auður Hrólfsdóttir og 

Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 2000). Samkvæmt foreldrum barna sem kljást við 

námsörðuleika og þurfa sérþarfir í skóla eru þau börn með verri almenna líðan, verri líðan í 

skóla og minna sjálfstraust borið saman við önnur börn án sérþarfa (Guðrún Björg 

Ragnarsdóttir, Anna-Lind Pétursdóttir, Zuilma Gabriela Sigurðardóttir, Harpa Óskarsdóttir og 

Eydís Einarsdóttir, 2018; Sakiz, Sart, Börkan, Korkmaz, Babür, 2015). Árið 1986 voru 12% 

allra nemenda sem fengu sérkennslu hér á landi í almennum grunnskólum. Rannsókn frá 

árunum 1996-1999 í almennum grunnskólum í Reykjavík sýndi að 14-15% af heildarfjölda 

nemenda í Reykjavík hafi fengið sérkennslu (Anna Ingeborg Pétursdóttir, Auður Hrólfsdóttir 

og Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 2000).   

Í gögnum hjá Hagstofu Íslands má sjá að nemendur sem njóta sérkennslu eða 

stuðnings hefur fjölgað talsvert frá árinu 2010, en þá voru 10.833 nemendur sem nutu 

sérkennslu eða stuðnings. Sérkennsludeildir og almennur stuðningur í grunnskólum landsins 

var veitt 28,4% allra nemenda, semsagt 12.263 nemendur fengu aðstoð vegna námsörðugleika 

eða erfiðleika þeirra við námið, skólaárið 2014-2015 (Hagstofa Íslands, 2016). Árið 2018 
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voru nemendurnir orðnir 13.432. Það voru mun fleiri drengir sem nutu sérkennslu eða 

stuðnings í grunnskólum hér á landi, árið 2010 voru 6.684 drengir á móti 4.199 stúlkum sem 

fengu sérkennslu, árið 2018 voru drengirnir 8.128 talsins á móti 5.304 stúlkum (Hagstofa 

Íslands). 

Námsörðugleikar koma að venju fram við upphaf skólagöngu þegar börn eiga í 

erfiðleikum með lestur og skrift. Algengastur námsörðugleika er lestrarvandinn en yfir 

helmingur allra námsörðugleika flokkast sem lestrarvandi (Sundheim og Voeller, 2004). 

Lestarörðugleikar geta haft mikil áhrif á líf fólks. Barn getur misst áhuga á námi við það að 

dragast aftur úr í námi vegna lestrarvanda. Lestrarörðugleikar geta einnig haft mikil áhrif á 

sjálfstraust og andlega líðan fólks, slæm líðan getur að vissu leyti haft meiri áhrif en 

lestrarörðugleikarnir á námsárangur. Ef í ljós kemur að einstaklingur eigi í vandræðum með 

nám er mikilvægt að gripið sé inn í með viðeigandi sérkennslu strax (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2008). Áður fyrr var það venja að bíða með að grípa inn í lestrarvanda vegna 

þess að það var talið að nemendur væru ekki tilbúnir og þyrftu svigrúm til að þroskast, en nú í 

dag vita menn að það að grípa ekki inn í eins fljótt og mögulegt er getur haft mjög slæmar 

afleiðingar fyrir möguleika barna til að ná tökum á lestri. Bilið á milli þeirra sem eiga í vanda 

og hinna sem eiga ekki í vanda með lestur á það til að breikka þegar ekki er gripið inn í strax 

(Torgesen, 2001; Vaughn, Bos og Schumm, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að með snemmtækri 

íhlutun sé hægt að draga úr líkunum á að einstaklingur glími við lestrarörðugleika til lengri 

tíma litið (Snow, Burns og Griffin, 1998, bls. 142). Forsenda fyrir árangursríkri snemmtækri 

íhlutun er að nota gagnreyndar aðferðir, setja markmið og meta árangur í samstarfi við 

foreldra (Tryggvi Sigurðsson, 2003; Vauhgn, Bos og Schumm, 2009). 
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PISA könnunin 

PISA könnunin er alþjóðleg samanburðarmæling á framgöngu menntamála í ýmsum 

löndum þar á meðal á Íslandi. Hún er gerð á þriggja ára fresti á vegum Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar (OECD). Könnunin er lögð fyrir 15 ára börn frá 64 löndum víða um 

heim og borið saman við svokallað OECD viðmið (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 

2014). Í samanburði við önnur OECD lönd hefur Íslandi farið aftur á síðustu tólf árum og er 

meðal annars undir meðaltali í lesskilningi. Þegar könnunin var lögð fyrir árið 2000 áttu 

aðeins um 15 % nemenda erfitt með að lesa sér til gagns en rúmum 15 árum seinna eða þegar 

könnunin var framkvæmd árið 2015 hafði hlutfall þeirra hækkað í 22%. Að lesa sér til gagns 

felst í því að geta nýtt sér þá þekkingu sem fengin er með lestri (Almar M. Halldórsson, 

Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013). 

PISA könnunin, sem var gerð árið 2012 á íslenskum skólabörnum og börnum frá 64 

löndum um allan heim, sýndi að framgöngu íslenskra nemenda hafði hrakað mikið frá árinu 

2009 eða sem nemur allt að hálfu skólaári síðasta áratuginn. (Almar M. Halldórsson, Ragnar 

F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013). Niðurstöður PISA könnunnar sem gerð var árið 

2015 sýndu að lesskilningur á Íslandi var fyrir neðan meðaltal OECD lönd meðan Svíþjóð og 

Danmörk, sem tilhneiging er til að líkja okkur við, voru rétt yfir meðaltalinu. Meðal annars er 

Finnland um 44 stigum fyrir ofan Ísland en það samsvarar einu og hálfu skólaári, miðað við 

OECD viðmið (Menntamálastofnun, 2017).  

Þjóðarsáttmáli um læsi var settur fram haustið 2015 á vegum Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytisins í samvinnu við sveitarfélög og skóla. Markmið hans var að öll 

börn gætu við lok grunnskóla lesið sér til gagns. Ráðnir voru ráðgjafar um læsi sem áttu að 

styðja við lærdómssamfélag skóla og sveitarfélaga, halda námskeið og leiðbeina 

skólastjórnendum, kennurum og öðru skólafólki um læsi og lestrarnám. Markmiðið var einnig 
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að Þjóðarsáttmáli um læsi festist í sessi og yrði hluti af almennu skólastarfi til framtíðar 

(Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2015). 

Niðurstöður úr PISA könnuninni frá 2018 sýndu að lesskilningur hjá 

grunnskólabörnum á Íslandi heldur áfram að versna og hlutu nemendur í PISA 2018 7,6 færri 

stig í lesskilningi en í PISA 2015 en sá stigamunur er þó ekki marktækur. Ef litið er á þróun í 

frammistöðu þá er hún stöðugt neikvæð síðustu ár og frá árinu 2000 hefur frammistöðu 

hrakað um að meðaltali 4,4 stig á þriggja ára tímabili sem er marktæk afturför. Nemendur sem 

ná ekki grunnfærni í lesskilningi hefur fjölgað marktækt síðan í PISA 2015 og eru nú 26% af 

heildarfjölda nemenda sem ná ekki grunnfærni í lesskilningi. Ef langtímaþróun er skoðuð þá 

sést að árið 2009 þegar lesskilningur var síðast aðalsvið PISA var staðan á norðurlöndunum 

nokkuð svipuð en síðan þá hefur frammistöðu hrakað mikið á Íslandi.  

Raunprófaðar kennsluaðferðir 

Raunprófaðar kennsluaðferðir (Evidence- based interventions) eru kennsluaðferðir 

sem hafa farið í gegnum ítarlegt jafningjamat og hafa viðurkenndar rannsóknir sýnt fram á að 

beri góðan árangur (Chhabra og McCardle, 2004; National Reading Panel, 2000). Áhrifaríkast 

er að velja raunprófaðar kennsluaðferðir sem eru þróaðar í tengingu við undirstöðuþætti 

lestrarnámsins og hafa sýnt fram á að flýti fyrir þróun læsis. Undirstöðuþættir lestrarnámsins 

eru: hljóðkerfisvitund, umskráning, orðaforði, lesfimi og lesskilningur (Walpole og McKenna, 

2007:8). Nemendur sem eru með námsörðugleika af atferlislegum eða hugrænum toga eru 

talin hafa meiri þörf fyrir endurtekningu og því mikilvægt fyrir þau að fá tækifæri til 

endurtekningar (Burns og Sterling-Turner, 2010). Dæmi um raunprófaðar kennsluaðferðir 

sem nýta fyrrgreinda þætti varðandi endurtekningu og færnikennslu eru stýrð kennsla 

Engelmanns og fimiþjálfun. 

 Morningside skólinn var stofnaður af Kent Johnson árið 1980 í Bandaríkjunum 

(Johnson og Street, 2004). Skólinn notar eingöngu raunprófaðar kennsluaðferðir líkt og stýrða 
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kennslu og fimiþjálfun (Johnson og Street, 2012). Morningside skólinn er ætlaður nemendum 

sem dregist hafa aftur úr í námi miðað við jafnaldra sína (Johnson, 1997). Kennarar skólans 

eru þjálfaðir í að beita aðferðum stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar. Markmiðið með stýrðri 

kennslu og fimiþjálfun er að bæta færni nemanda í lestri, stærðfræði og skrift  og að 

nemendur komist áfram í námsefninu (Johnson, 1997). Rannsókn til 11 ára sýndi að 

nemendur Morningside skólans fóru á einum vetri upp um tvö og hálft skólaár að meðaltali í 

þeim fögum sem þau áttu í mestum erfiðleikum með (Johnson og Street, 2012). 

Stýrð kennsla Engelmanns 

Stýrð kennsla/bein kennsla (e. Direct Instruction, DI) er raunprófuð kennsluaðferð 

sem þróuð var af Siegfried Engelmann og samstarfsmönnum hans í kringum 1965. 

(Engelmann og Carnine, 1991). Þegar talað er um stýrða kennslu í rannsókninni er alltaf átt 

við stýrða kennslu Engelmanns. Í langtímarannsókninni Project Follow Through sem hófst 

árið 1967 voru metnar 20 ólíkar kennsluaðferðir í bandarískum skólum og markmiðið var að 

finna árángursríkustu aðferðina til að bæta námsfærni barna (Watkins, 1997). Stýrð kennsla 

Engelmanns var ein af aðferðunum sem voru metnar á þremur víddum og þá er átt við 

hefbundna færni (e. Basic skill), hugræna færni (cognition) og tilfinningatengda færni 

(affective). Allar aðferðirnar voru hannaðar til að koma til móts við þarfir nemenda sem 

þurftu á aðstoð að halda í námi (Moran og Malott, 2004). Yfir 10.000 nemendur tóku þátt í 

rannsókninni og stóð hún yfir í átta ár (Slocum, 2004). Stýrð kennsla Engelmanns sýndi 

hæstan meðal árangur á öllum þáttum samanborið við aðrar kennsluaðferðir þegar metin var 

stærðfræði, lestur og hugtakaskilningur og sýndi hæstan meðal árangur á öllum þáttum 

(Meyer, L. A., 1984; Watkins, 1997) 

Stýrð kennsla Engelmanns er ekki fyrirlestraraðferð (e. Lecture approach) heldur er 

það leiðbeiningar aðferð sem einblínir á samskipti og samvinnu milli nemenda og kennara. 

Meginatriði í stýrðri kennslu Engelmanns eru “sýnikennsla, styrking réttrar svörunar, 



 

 17 

endurgjöf á frammistöðu og samræmd röð jákvæðrar styrkingar sem leiðir til markhegðunar” 

(Frieberg og Driscoll, 2000). Joyce og samstarfsmenn hennar skilgreindu leiðbeiningar 

bútunaraðferðina, sem felst í því að frammistaða nemandans sé hlutuð niður í markmið og 

verkefni. Þannig eru verkefnin smækkuð í minni verkefnahluta, æfingaverkefni hönnuð til að 

bæta frammistöðu og þeim raðað til að ýta undir bætingu (Joyce, Weil og Calhoun, 2000). 

Fimm atriði stýrðrar kennslu eru: 1.) að hægt sé að kenna öllum börnum, 2.) að öll börn geti 

bætt sig á akademísku stigi og í eigin sjálfsmynd, 3.) að allir kennarar geti náð árangri ef þeir 

hafa aðgang að æfingu og þjálfunarefni við hæfi. 4.) Einnig að það þurfi að kenna þeim sem 

eru aðeins eftir á hraðar en þeim sem eru á undan, og að lokum 5.) að það þurfi að stjórna 

öllum þáttum leiðbeiningar til að draga úr möguleika nemenda á að misskilja eða ruglast á 

efninu og að það þurfi að hámarka styrkingu fyrir að fylgja leiðbeiningum hverju sinni 

(Slocum, 2004). Stýrð kennsla Engelmanns byggir á eindaraðferðarlíkani (e. Bottom-up 

philosophy) sem felur í sér að lestrarnám er greint niður í grunneiningar. Kennslan er síðan 

hönnuð til að fara yfir hverja grunneiningu í röklegri röð fram að lokatakmarkinu sem er 

yfirleitt að nemandi verði læs. Byrjað er á kennslu í lestri með því að kenna hvaða hljóð fylgir 

hverjum staf áður en farið er í að blanda saman ólíkum hljóðum eða flóknari færni. Eftir að 

nemandi hefur náð mikilli færni í að tengja saman hljóð og stafi þá getur hann farið yfir í 

næsta þrep (Fredrick og Hummel, 2004). 

 Kennslustundir í stýrðri kennslu eru byggðar á því að allir nemendur fái nokkur 

tækifæri til að svara eða taka undir með kennaranum. Það er því meiri þátttaka allra nemenda 

í hópnum í stýrðri kennslu en algengt er í hefbundnum kennslustundum. Kennarinn leiðbeinir 

eftir handriti sem yfirleitt hefst með því að hann les upp rétt svar og biður svo nemendur um 

að endurtaka með sér rétta svarið. Nemendurnir segja svo allir saman rétta svarið eftir að 

kennari gefur merki og ef svarið er rétt þá staðfestir kennarinn það með því að endurtaka 

svarið þeirra (Moran og Malott, 2004). Kennslustundirnar eru skipulagðar á þennan hátt til að 
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nemendur fái næga þjálfun í verkefnunum sem kennarinn leggur fyrir. Færnin verður því að 

miklu leyti sjálfvirk þar sem þau endurtaka verkefnin oft í kennslustundunum og svo er bætt 

við meira krefjandi verkefnum. Að vissu leyti má því líta á stýrða kennslu sem stiga þar sem 

hvert færniviðmið er þrep í stiganum og þegar nemandurnir öðlast færnina þá fara þeir ofar í 

stiganum. Kennarinn leiðbeinir og aðstoðar nemendur á hverju þrepi fyrir sig á meðan 

nemendurnir eru að öðlast færnina sem krafist er af þeim (Engelmann, 1999). Þegar stýrðri  

kennslu er beitt er mikilvægt að nemendur hafi fullkomlega náð viðeigandi færni annars þarf 

að fara betur yfir efnið og halda áfram að læra efnið alveg. Kennarinn styrkir rétt svör með 

því að endurtaka svör frá nemendum ef þau eru rétt þar til allir nemendur öðlist viðeigandi 

færni (Moran og Malott, 2004). 

 Allsherjargreining var gerð á 328 rannsóknum frá árinu 1966-2016 til að skoða áhrif 

stýrðrar kennslu í lestri, stærðfræði, tungumáli, stafsetningu og fleira. Niðurstöðurnar sýna að 

öll áhrif stýrðrar kennslu voru jákvæð og tölfræðilega marktæk nema niðurstöður frá einni 

rannsókn (Stockard o.fl., 2018). Stýrð kennsla við lestrarvandamálum hefur fengið mesta 

rannsóknarathygli þar sem fylgst er með jákvæðum áhrifum hjá breiðum hópi nemenda. Þar 

hefur einnig verið fylgst með tengingum við empirískar rannsóknir við lestrarkennslu. 

Bandarísku lestrarsamtökin birtu skýrslu árið 2000, sem ætlað var að bera kennsl á áhrifaríka 

þætti lestarleiðbeininga. Skýrslan segir frá niðurstöðum ítarlegra rannsókna frá þúsundum 

empirískra rannsókna sem tengjast lestri. Einnig var farið yfir þætti sem síendurtekið sýna 

fram á árangur í lestri sem og ráðlegginar fyrir lestrarkennslu (National Reading Panel, 2000). 

Fimiþjálfun 

Fimiþjálfun (Precision Teaching, PT) var búin til af Ogden Lindsley og er ætluð til að 

meta áhrif kennslu á frammistöðu í námi (West, Young og Spooner, 1990) og getur einnig 

verið notuð meðferðis öðrum kennsluaðferðum. Meginmarkmið fimiþjálfunar er að öðlast 

færni í þeim aðferðum sem tengjast námsefninu. (Kame´enui et al., 2002). Fimin er skilgreind 
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sem nákvæm og örugg svörun sem eykur afköst í námi (Merbitz, Vieitez, Merbitz og 

Pennypacker, 2004). Fimiþjálfun krefst þess að nemendur æfi sig regulega og þá helst 

daglega. Einnig að þeir ljúki mælingum og sýni fram á viðeigandi færni fyrir hvern hluta 

námsefnisins. Mæliaðferðin sem notuð er í fimiþjálfun er tíðnisvörun en þá er átt við tíðni 

réttrar svörunar deilt með þeim tíma sem svörunin tekur. Tíðnin er svo sett í graf af 

nemendum (Frerdick, Deitz, Bryceland, Hummel, 2000) og nefnist þetta graf staðlað 

hröðunarkort (e. standard celeration chart) í fimiþjálfun. Frammistaða nemenda á grafinu er 

svo notuð til þess að breyta kennsluaðferðinni ef þess þarf. Mikilvægasti þáttur og markmið 

fimiþjálfunar segir að ,,Nemandinn veit best, hegðun nemanda segir okkur betur en nokkuð 

annað hvort kennsluaðferð sé áhrifarík eða ekki" (West, Young og Spooner, 1990). Ef 

nemendur læra ekki námsefnið eða hegða sér á þann hátt sem ætlast er til af þeim telst það 

vera á ábyrgð kennara fremur en nemenda (Binder og Watkins, 1990). 

 Fyrri rannsóknir sýna að einnar mínútu frammistöðumæling daglega er nóg til að 

fylgjast með árangri kennslu og ákvarða með því framhaldið (Binder og Watkins, 1990). 

Einnig hefur komið fram að skólar sem nota fimiþjálfun standa sig betur í stærðfræði og lestri 

en sambærilegir skólar sem ekki nýta sér fimiþjálfun (White, 1986).  

Samræmi matsmanna 

Í hagnýtri atferlisgreiningu þarf oft að meta breytingar á hegðun, með nákvæmum 

mælingum. Beint áhorf er þá algengasta og réttmætasta leiðin til að mæla hegðun (Watkins og 

Pacheco, 2000). Samræmi matsmanna er ein leið til að athuga hvort tveir óháðir matsmenn 

sjái hegðunina koma fram, eða sjái að hún komi ekki fram. Samræmi er því mælt með því að 

bera saman mælingar tveggja óháðra matsmanna og er reiknað út í prósentum af 

heildarmælingum (Watkins og Pacheco, 2000).  Því hærra sem samræmið er á milli 

matsmanna, því betra. Almennt er miðað við 80% samræmi, þegar samræmi er yfir 90% er 

talið mjög ólíklegt að samræmið sé vegna tilviljunar (Birkimer og Brown, 1979).  
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Meðferðartryggð 

Meðferðartryggð er mæling á því hvort inngripi sé beitt á réttan og viðeigandi hátt 

eins og ákveðið var að beita inngripi svo það sé hægt að álykta um raunveruleg áhrif inngrips 

(Gresham, 1989; Truscott, Richardson, Cohen, Frank, & Palmeri, 2003). 

Þegar mæla á meðferðartryggð þá er algengast að matsmaður fylgist með inngripinu með 

beinu áhorfi og meti hvort að inngripinu sé beitt á réttan og viðeigandi hátt samkvæmt áætlun 

(Butler, Weaver, Doggett, & Watson, 2002).  

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á 

lestrarfærni tvítyngdrar 11 ára stelpu með lestrarörðugleika. Notast var við stýrða kennslu til 

að kenna hljóðun lágstafa og samhliða var notuð fimiþjálfun til auka fimi þátttakans.  
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Aðferð 

Þátttakandi 

Þátttakandi í rannsókninni var 11 ára tvítyngd stelpa sem var í 6 bekk í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún hafði verið í sérkennslu frá fyrsta skólaári og var lestrarfærni mjög 

slök miðað við aldur. Hún hafði ekki fengið stýrða kennslu og fimiþjálfun áður. Var mæld 

með rúmlega 60 á prófi sem mælir vinnsluminni með vinnslu fjölda stafa í einu og flokkast 

vinnsluminni hennar samkvæmt prófskvörðum sem slakt. Hún var sögð óáreiðanleg í lestri og 

talin eiga mjög erfitt með að greina milli margra stafa. Upplýst samþykki var fengið frá 

foreldrum þátttakanda fyrir þátttöku hennar í rannsókninni (sjá Viðauka 1). 

Áreiti 

Áreiti rannsóknarinnar í mælingum fyrir og eftir fimiþjálfun voru stafirnir, orðin og 

orðleysurnar sem voru birt. Þau voru birt með 239 punkta Calibri Light leturgerð í Microsoft 

Power Point glærusýningu, sjá stafi, orð og orðleysur í Viðauka 2. Notaður var 15,6 tommu 

tölvuskjár við birtingar. Fimiþjálfunar verkefnin voru útprentuð á blaði í 28 punkta stærð í 

calibri leturgerð, verkefnin voru byggð upp af 5 stöfum í hverri línu og voru í heildina 10 

línur í hverju verkefni. Fimiþjálfunar verkefnin samanstóðu af markstöfum sem komu oftar 

fyrir í hverju verkefni og voru þeir ákveðnir eftir mælingar.  

Tilraunaaðstæður 

Rannsóknin fór fram í einkastofu við grunnskóla stelpunnar sem rannsakendur fengu 

aðgang að fimm daga vikunnar í tíu vikur. Herbergið var 8 fermetrar og þar voru fjórir stólar 

og eitt borð. Gluggar voru í herberginu sem dregið var fyrir og þeir lokaðir fyrir hvern tíma til 

að forðast truflun utan frá. Þátttakandi sat alltaf á sama stað, við hlið rannsakanda sem sá um 

kennsluna þann daginn. Kennslustundirnar fóru fram fimm sinnum í viku á skólatíma 
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þátttakanda og samanstóð af 50 skiptum í heildina. Hver kennslustund var í 60 mínútur og 

voru teknar tvær pásur í hverri kennslustund, sem voru í fimm mínútur í senn. Í pásum fékk 

þátttakandi að velja hvort hann myndi spila samstæðuspil, teikna myndir eða horfa á Youtube. 

Mælitæki 

Frammistaða þátttakanda í grunnskeiðs-, eftirfylgdar- og níu vikna 

eftirfylgdarmælingum var metin með beinu áhorfi á meðan verkefni voru leyst ásamt 

skráningu á skráningarblað, sjá Viðauka 3. Frammistaða var einnig metin með beinu áhorfi í 

fimiþjálfunar verkefnum og skráð svör þátttakenda (rétt svar, rangt svar eða ekkert svar) á 

skráningarblað, sjá Viðauka 4. Skeiðklukka úr farsíma rannsakenda var notuð til að meta 

tímalengd fimiþjálfunar verkefnis. Til að mæla samræmi milli matsmanna var frammistaða í 

mælingum og fimiþjálfun tekin upp, í samráði við forráðamenn þátttakanda (sjá Viðauka 5). 

Rannsóknarsnið 

Til að meta áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni þátttakanda var notað 

A-B-A-B-A snið. Fyrst voru teknar sex grunnskeiðsmælingar til að athuga lestrarfærni 

þátttakanda fyrir inngrip. Því næst var inngripið hafið. Eftir inngrip var tekin 

eftirfylgdarmæling og voru þá sex vikur liðnar frá upphafi inngrips. Eftirfylgdarmælingarnar 

voru sex talsins og fóru þær fram á sama hátt og grunnskeiðsmælingarnar. Inngrip var svo 

aftur sett inn til að ljúka yfirferð á bókstöfum, sem reyndust undir viðmiði í 

eftirfylgdarmælingum og fór það fram á sama hátt og fyrra inngripið. Níu vikna 

eftirfylgdarmælingar voru svo teknar í lok rannsóknartímabilsins og voru þær sex talsins líkt 

og fyrri mælingar.  

 Frumbreytur rannsóknarinnar voru tvær, stýrð kennsla Engelmanns og fimiþjálfun. 

Farið var eftir handriti fyrir stýrða kennslu Engelmanns í bekkjarkennslu með smávægilegum 

breytingum fyrir einstaklingskennslu. Áhersla var lögð á hrós og hvatningu þegar þátttakandi 
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svaraði rétt. Fylgibreyta rannsóknarinnar var frammistaða þátttakanda á verkefnum 

fimiþjálfunar sem fólst í að hljóða 50 bókstafi undir 60 sekúndum, ef þátttakandi hljóðaði alla 

bókstafina undir 60 sekúndum var færnin talin 100%. Markstafur var notaður sem markáreiti 

fyrir hvert verkefni í fimiþjálfun og var breytt um markáreiti þegar þátttakandi hafði náð 

100% færni í þremur fimiþjálfunar verkefnum í röð með viðkomandi markstaf. Frammistaða 

þátttakanda var þá metin þrisvar sinnum í hverri kennslustund þar sem þátttakandi hljóðaði 50 

bókstafi á sem stystum tíma og var viðmiðið ein mínúta. 

 Táknstyrkjakerfi var notað samhliða fimiþjálfun og stýrðri kennslu, sjá Viðauka 6. 

Þáttakandi hafði möguleika á að vinna sér fimm stig í hverri kennslustund, fyrir að mæta, gera 

sitt besta, vera jákvæður, byrja fljótt að vinna eftir pásu og klára öll verkefni dagsins. Farið 

var yfir stigin eftir hverja kennslustund og fékk þátttakandi minni verðlaun líkt og að fara 

fimm mínútum fyrr þegar komin voru 20 stig og svo voru einnig stærri verðlaun sem 

þátttakandi fékk þegar komin voru 60 stig. Þátttakandi náði að fá stærri verðlaunin tvisvar 

sinnum á kennslutímabilinu og fékk í fyrsta skiptið bíómiða, svo gjafabréf í Reykjavík Escape 

ásamt forráðamanni.  

Framkvæmd 

Í upphafi rannsóknarinnar hittu rannsakendur þátttakanda með sérkennara hennar og 

var það gert til að spjalla við og kynnast þátttakanda. Þegar þátttakandi var farinn að opna sig 

meira, þá fór sérkennarinn út úr stofunni og rannsakendur spjölluðu um áhugamál, spiluðu 

spil og tengdust þátttakanda betur. Ákveðin voru verðlaun fyrir táknstyrkjakerfið í 

sameiningu í lok tímans. Kennslutímabilið var um það bil átta vikur í heildina, fyrst sex vikur 

svo tvær vikur eftir níu vikna hlé. Talað verður um grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar í 

rannsókninni. Einnig verður minnst á niðurstöður níu vikna eftirfylgdarmælinga, að 

undanskildum tveimur vikum sem fóru í kennslu á stafnum ð sem ætti ekki að hafa áhrif á 

færni í öðrum stöfum. 
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 Kennslutímabil. Mælingar og kennsla voru frá 23. september 2019 til febrúar 2020. 

Grunnskeiðsmælingar, stýrð kennsla og fimiþjálfun fóru fram á sex vikum og beint í 

framhaldi af kennslu fór ein vika í eftirfylgdarmælingar. Þátttakandi fór svo í jólafrí og eftir 

jólafrí hófst kennsla á stafnum ð. Níu vikna eftirfylgdarmælingar voru gerðar í framhaldi af 

þeirri kennslu í lok janúar. Kennslustundirnar fóru fram fimm sinnum í viku og voru 

klukkutíma í senn. Stýrð kennsla og fimiþjálfun var veitt í 35 klukkustundir í heildina.  

 Grunnskeiðs-, eftirfylgdar- og níu vikna eftirfylgdarmælingar. 

Grunnskeiðsmælingar voru sex talsins og voru þær teknar í upphafi til að meta lestrarfærni 

þátttakandans. Bókstafirnir voru birtir einn í einu í 239 punkta Calibri leturgerð með 

Microsoft Power Point glærusýningu, stafurinn birtist á miðjum skjánum. Engin tímamörk 

voru við mælingar og þátttakandi beðin áður en mæling hófst um að gefa sér þann tíma sem 

hann þarfnaðist. Þátttakandi var beðin um að segja hljóð stafsins sem birtist á miðjum 

skjánum og átti að ýta á hægri örina á lykklaborðinu eftir svörun til að fá næsta staf upp á 

skjáinn. Einnig voru gerðar mælingar á tveggja til sex stafa orðum og orðleysum sem fór fram 

með svipuðu sniði og mæling lágstafa. Fyrst voru birt 25 tveggja stafa orð, orðin birtust eitt í 

einu í 239 punkta Calibri leturgerð á miðju skjássins. Þátttakandi las orðið sem birtist á 

skjánum þegar hann fékk merki um að byrja og ýtti svo á hægri örina á lykklaborðinu til að 

fara í næsta orð. Þegar þátttakandi hafði lesið í gegnum öll tveggja stafa orðin var færni 

þátttakanda mæld á þriggja til sex stafa orðum með sama sniði og tveggja stafa orðin. 

Rannsakendur skráðu niður á skráningarblað hvort svarið var rétt, rangt eða að þátttakandi 

svaraði ekki. Ef þátttakandi svaraði rangt og leiðrétti svarið innan tíu sekúndna var það merkt 

sem rétt svar. Frammistaða þátttakanda fyrir hvern staf var talin fullnægjandi ef hún mældist 

með 100% rétta svörun yfir allar mælingar. Frammistaða þátttakanda í lestri orða var skráð 

sem hlutfall réttra svara fyrir hvern flokk orða (sjá Mynd 13.). Áreitum var raðað á 
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handahófskenndan hátt af rannsakendum fyrir hverja mælingu til að sporna við því að 

þátttakandi myndi læra uppröðun áreita. Allar mælingar fóru fram með sama hætti.  

 Stýrð kennsla. Stýrð kennsl var beitt sem inngrip eftir að grunnskeiðsmælingum lauk 

og eftir fyrri eftirfylgdarmælingar. Fyrirkomulag kennslunnar var lýst fyrir þátttakanda og 

honum bent á að hann mætti hefja upplestur hljóða þegar rannsakandi gæfi merki með því að 

segja ,,mátt byrja". Stýrð kennsla var notuð í 35 kennslustundum og hófst hver kennslustund á 

yfirferð yfir komandi verkefni, þá fóru rannsakendur yfir fjölda verkefna og hvenær yrði pása. 

Þetta var gert til að draga úr truflunum í kennslunni líkt og spurningum um hvenær yrði pása. 

 Markstafur var notaður sem markáreiti rannsóknarinnar og var það ákveðið eftir 

grunnskeiðsmælingar. Ákveðið var að kenna þá stafi sem þátttakandi náði ekki 100% færni í. 

Notað var handrit á íslensku fyrir stýrðra kennslu sem byggir á bók Engelmanns „How to 

teach your children to read in 100 easy lessons“ (1983). Handritinu var svo fylgt eftir 

nákvæmlega þegar viðkomandi stafur var kenndur og aðlagað að þátttakandanum. Handritið 

innihélt æfingar sem auka lestrarfærni og lesskilning þátttakanda. Æfingarnar byggja upp 

hljóðun einstakra stafa og orða, rímum og smásögum.    

 Fimiþjálfun. Í hverri kennslustund átti þátttakandi að stunda fimiþjálfun þrisvar. 

Fimiþjálfun var í upphafi kennslustundar, miðri kennslustund og í lok kennslustundar. 

Fimiþjálfunarverkefnin voru útprentuð á A4 blað með 50 lágstöfum sem var skipt niður á tíu 

línur. Markstafurinn sem var tekinn fyrir í hverri kennslustund kom fyrir 17 sinnum á blaðinu 

og hinir stafirnir voru truflarar. Truflararnir voru stafir sem þátttakandi kunni fyrir og var með 

100% færni í. Þegar þátttakandi var búinn að læra nýjan bókstaf var sá bókstafur notaður sem 

truflari í kringum næsta markstaf. Stöfunum var raðað tilviljunarkennt á fimiþjálfunarblöðin 

og notað var mismunandi blað með mismunandi uppröðun á stöfum til að koma í veg fyrir að 

þátttakandi myndi leggja stafina á minnið. Útskýrt var fyrir þátttakanda að í fimiþjálfun ætti 

hann að hljóða alla stafina á blaðinu eins hratt og hann gæti en gæta þess að vanda sig. 
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Verkefnið tók eina mínútu og var það útskýrt fyrir þátttakanda. Þátttakandi sá eina línu í einu 

á fimiþjálfunarblaðinu, notað var harðplasta spjald til að fela hinar línurnar á meðan 

þátttakandi hljóðaði stafina, þátttakandi setti fingurinn undir stafinn á meðan hann sagði hljóð 

stafsins. Spjaldið var svo fært á milli lína þegar þátttakandi var búinn að hljóða hverja línu. 

Þátttakandi þurfti að hljóða fimiþjálfunarblöðin með 100% færni í markstafnum þrisvar í röð 

til að vera metin með fulla færni á markstafnum og þá var hægt að byrja að kenna næsta staf. 

Ef svörun var hikandi eða óörugg var viðmiðum breytt og krafist 100% frammistöðu í þrjú 

skipti í viðbót eftir að viðmiði hafði verið náð. Í fimiþjálfun voru rannsakendur með eins blað 

og þátttakandinn og gátu því merkt við hvort þátttakandi hljóðaði stafina rétt. Ekki var gefið 

rétt svar ef þátttakandi byrjaði að hljóða stafinn rangt en leiðrétti sig. Rannsakendur tóku 

tímann á skeiðklukku á meðan þátttakandi kláraði fimiþjálfunina. Í upphafi rannsóknarinnar 

var þátttakanda tilkynnt hve oft hann hljóðaði stafina rétt og hve margar villur hann gerði. 

Endurgjöfinni var fljótlega breytt og lagt meiri áherslu á hrós og hve mikið þátttakandi bætti 

sig vegna þess að fyrri endurgjöf ýtti undir neikvæðar hugsanir þátttakanda um frammistöðu 

sína. 

 Aðgreiningarvandi. Einn aðal lestrarvandi þátttakanda var aðgreiningarvandi. 

Þátttakandi kunni flest hljóð stafrófsins en ruglaði þeim mikið saman. Unnið var með 

aðgreiningarvandann samhliða stýrðri kennslu og fimiþjálfun. Aðallega voru notuð tvö 

aðgreiningarverkefni. Notað var Power Point til að setja upp aðgreiningarverkefni þar sem 

tveir stafir voru birtir á sömu glærunni, einn stafurinn var markáreitið og hinn stafurinn var 

stafur sem þátttakandi ruglaði gjarnan við markáreitið. Markáreitið var látið vera mun stærra 

en truflarinn á fyrstu glærunni og einnig var markáreitið feitletrað. Notað var afmáun (e. 

fading) þar sem munur milli stafanna minnkaði smám saman þangað til stafirnir urðu í sömu 

stærð og sama letri. Með hverri glæru urðu stafirnir sambærilegri og erfiðara að greina á milli 

þeirra útlitslega. Ef þátttakandi sýndi ekki rétta svörun á glærunni sem var sýnd var farið til 
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baka á næstu glæru á undan eða byrjað aftur upp á nýtt á byrjunarglæru. Annað 

aðgreiningarverkefni sem var notað, var byggt á skriftarverkefnum úr handritinu en þeim var 

aðeins breytt. Þátttakandi átti þá að skrifa markáreitið sjálfur sem og stafina sem þátttakandi 

ruglaði við markáreitið. Ýmsar aðferðir voru notaðar, til dæmis skrifaði þátttakandi 

markáreitið einu sinni og truflarana einu sinni og í mismunandi stærð. Einnig skrifaði 

þátttakandi heila línu á A4 blaði af markáreitinu og í línuna fyrir neðan skrifaði hann 

truflarann út alla línuna og svo hljóðaði þátttakandinn hverja línu fyrir sig. Að lokum átti 

þátttakandi að skrifa markáreitið og truflarann til skiptis í næstu línu og hljóðaði svo alla 

stafina í línunni. Þátttakanda var hrósað fyrir rétta svörun og hrósað fyrir skriftina.  

 Samræmi matsmanna og meðferðartryggð. Meðferðartryggð var metin í 18 af 35 

kennslustundum sem var rúmlega 50% kennslustunda. Matsmaður fylgdist með kennslunni 

með beinu áhorfi eða hlustaði á kennslustundina með hljóðupptöku, matsmaður skráði niður 

hjá sér á skráningarblað (sjá Viðauka 7.) fyrir hvert verkefni sem var unnið með í 

kennslustundinni hvort kennari gæfi réttar leiðbeiningar, hrósaði fyrir rétta svörun og leiðrétti 

ranga svörun strax og í samræmi við handritið. Unnið var með 12 verkefni í hverri 

kennslustund, kennarinn var metinn á þremur atriðum í hverju verkefni. 36 stig þýddu 100% 

meðferðartryggð í þeirri kennslustund. Meðferðartryggð var að meðaltali 97,3% sem voru 613 

stig á kvarðanum af 630 mögulegum. Hæsta gildi var 100% og lægsta gildið 83,3% 

Samræmi matsmanna var metið í öllum þremur tilraunarskeiðum, grunnskeiðs-, 

eftirfylgdar og níu vikna eftirfylgd. Einnig var samræmi metið í helming 

fimiþjálfunarverkefna. Báðir rannsakendur voru viðstaddir allar mælingarnar og notuð voru 

skráningarblöð bæði fyrir mælingar og fimiþjálfun (sjá Viðauka 2 og 4 ). Rannsakendur báru 

svo saman skráningar sínar í lok hverrar mælingar og samræmi matmsmanna var reiknað með 

því að leggja saman skráningar sem voru eins hjá rannsakendum og deila í heildarfjölda 

skráninga. Niðurstaðan var svo margfölduð með 100 til að fá hlutfall samræmis. Í 
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grunnskeiðsmælingum var samræmið 97,5%, í eftirfyldarmælingum var það 98% og í níu 

vikna eftirfylgdarmælingum var það 98%. Samræmi matsmanna í fimiþjálfun var 97,7%.  
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Niðurstöður  

Kennslutímabilið var frá september 2019 til febrúar 2020. Á því tímabili voru gerðar 

mælingar í fimm tilraunaskeiðum.  Færni þátttakanda í að hljóða lágstafi var metin í upphafi 

rannsóknar, teknar voru sex grunnskeiðsmælingar á öllum stöfum íslenska stafrófsins og 

einnig ey,ei og au til að meta færni þátttakanda. Þátttakandi var talinn hafa fulla færni í 

hljóðun stafs ef svörun var 100% rétt í öllum sex grunnskeiðsmælingunum. Ef þátttakandi 

svaraði rétt í fimm af sex mælingum á tilteknum staf var talið að færnin væri 83% en 67% ef 

hann svaraði rétt í fjórum af sex mælingum, 50% ef hann svaraði rétt í helming mælinga,  

33% ef svörun var rétt í tveimur skiptum af sex og 17% ef þátttakandi svaraði rétt í eitt skipti 

af sex. Ef svörun var röng í öllum grunnskeiðsmælingunum var færnin metin 0%. Þeir stafir 

sem þátttakandi var ekki með 100% færni í að hljóða voru teknir fyrir í stýrðri kennslu og 

fimiþjálfun. Fyrst var stafurinn ó tekinn fyrir, svo stafurinn é, því næst var kennt u og v og fór 

síðasta vikan á kennslutímabilinu í að kenna stafinn b. Einn stafur var tekinn fyrir og kenndur 

eftir jólafrí og það var stafurinn ð. Ástæðan fyrir því að stafirnir voru teknir fyrir í þessari röð 

er sú að þeir eru í þessari röð í handritinu. Kennslustundirnar í handritinu byggjast á fyrri 

kennslustundum á stöfum sem hafa verið kenndir áður, því er ekki æskilegt að fara fram úr 

handritinu en þá myndi þátttakandinn lenda í verkefnum sem krefjast færni í áður kenndum 

stöfum. 

Eftir sex vikur af stýrðri kennslu og fimiþjálfun var tekin eftirfylgdarmæling þar sem 

færni þátttakanda var aftur metin í hljóðun lágstafa og orða, svo var kennsla á stafnum ð. Í lok 

rannsóknar var síðasta eftirfylgdarmælingin tekin, þá voru níu vikur liðnar frá lok kennslu að 

undanskildum stafnum ð, það fóru um það bil tvær vikur í janúar einungis í að kenna hann. 

Níu vikna eftirfylgdarmælingin var gerð til að meta hvort að færnin hafi haldist án kennslu. 

Þessar niðurstöður voru þá bornar saman við mælingarnar sem voru teknar í upphafi 

rannsóknar og eftir kennsluna.  
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Í töflu 1 má sjá niðurstöður fyrstu grunnskeiðsmælinga og eftirfylgdarmælinga, þar 

má sjá að hlutfall réttra svara við hljóðun lágstafa jókst á 13 stöfum eftir sex vikur af kennslu. 

Einnig voru teknar grunnskeiðsmælingar í hljóðun tveggja til sex stafa orðum og orðleysum í 

upphafi rannsóknar, í lok sex vikna kennslu og eftir níu vikna hlé án kennslu. Mælingar voru 

gerðar á orðum og orðleysum til að meta færni þátttakanda í að hljóða stafi inn í orðum. 

Einnig vera með mælingar til staðar ef þátttakandi hefði náð 100% færni í hljóðun lágstafa 

áður en rannsókninni lauk. Niðurstöður úr þeim mælingum má sjá á mynd 13. 

 

Tafla 1.  

Niðurstöður grunnskeiðs-, eftirfylgdar og níu vikna eftirfylgdarmælingum í hljóðun lágstafa 

tvíhljóða (ei, ey, au). Sýnt með hlutfalli og tíðni réttra svara 

 Grunnskeiðsmælingar Eftirfylgdarnæling Níu vikna eftirfylgd 

Hlutfall réttra svara 17 af 34 (50%) 30 af 34 (88%) 29 af 34 (85%) 

 

Eins og sjá má í töflu 1 þá sýndi þátttakandi 100% færni í að hljóða 17 af 34 lágstöfum og þar 

á meðal tvíhljóðin au, ei og ey í grunnskeiðsmælingum og var lítið öryggi og sjálfstraust í 

svörun við stöfunum. Hljóðin sem þátttakandi sýndi 100% færni á í grunnskeiðsmælingum 

voru a, á, au, f, g, h, í, i, k, l, m, o, ö, s, t, y, ý.  

 Kennslutímabilið í heildina var um það bil átta vikur og á því tímabili voru teknir 

sérstaklega fyrir sex lágstafir sem þátttakandi skoraði undir 100% færni í, í 

grunnskeiðsmælingum: ó (83%), é (0%), u (83%), v (0%), b (67%), og ð (83%). Á myndum 

1-12 má sjá færni þátttakanda á þeim stöfum sem unnið var sérstaklega með á 

kennslutímabilinu. Hver punktur stendur fyrir eina mælingu, x ásinn sýnir fjölda mælinga og 

y ásinn sýnir hlutfall réttra svara í hverri mælingu. Einnig var unnið með aðgreiningarvanda á 
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öllum stöfum stafrófsins sem þátttakandi átti erfitt með að greina á milli. Þau hljóð sem 

þátttakandi átti erfitt með að greina á milli voru meðal annars f og v, b og d, b og p, ó og o, é 

og e.  

 

 

 
 

Mynd 1. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn é, á grunnskeiði, í fimiþjálfun (eftir 

fyrirlögnum daglegra fimiæfinga) og eftirfylgd. Seinni eftirfylgdarmæling var níu vikum eftir 

að kennslutímabili lauk.  
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Mynd 2. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn é, á grunnskeiði, í fimiþjálfun 

(samfelldar fimimælingar) og eftirfylgd. Seinni eftirfylgdarmæling var níu vikum eftir að 

kennslutímabili lauk 

 

 

 
Mynd 3. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn ó, á grunnskeiði, í fimiþjálfun (eftir 

fyrirlögnum daglegra fimiæfinga) og eftirfylgd. Seinni eftirfylgdarmæling var níu vikum eftir 

að kennslutímabili lauk. 
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Mynd 4. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn ó, á grunnskeiði, í fimiþjálfun 

(samfelldar fimimælingar) og eftirfylgd. Seinni eftirfylgdarmæling var níu vikum eftir að 

kennslutímabili lauk. 

 

 

 
 

 

Mynd 5. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn u, á grunnskeiði, í fimiþjálfun (eftir 

fyrirlögnum daglegra fimiæfinga) og eftirfylgd. Seinni eftirfylgdarmæling var níu vikum eftir 

að kennslutímabili lauk. 
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Mynd 6. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn u, á grunnskeiði, í fimiþjálfun 

(samfelldar fimimælingar) og eftirfylgd. Seinni eftirfylgdarmæling var níu vikum eftir að 

kennslutímabili lauk 

 

 

 
 

Mynd 7. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn v, á grunnskeiði, í fimiþjálfun (eftir 

fyrirlögnum daglegra fimiæfinga) og eftirfylgd. Seinni eftirfylgdarmæling var níu vikum eftir 

að kennslutímabili lauk. 
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Mynd 8. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn v, á grunnskeiði, í fimiþjálfun 

(samfelldar fimimælingar) og eftirfylgd. Seinni eftirfylgdarmæling var níu vikum eftir að 

kennslutímabili lauk 

 

 

 
 

 

Mynd 9. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn b, á grunnskeiði, í fimiþjálfun (eftir 

fyrirlögnum daglegra fimiæfinga) og eftirfylgd. Seinni eftirfylgdarmæling var níu vikum eftir 

að kennslutímabili lauk. 
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Mynd 10. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn b, á grunnskeiði, í fimiþjálfun 

(samfelldar fimimælingar) og eftirfylgd. Seinni eftirfylgdarmæling var níu vikum eftir að 

kennslutímabili lauk. 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn ð, á grunnskeiði, eftirfylgd og í 

fimiþjálfun (eftir fyrirlögnum daglegra fimiæfinga). Seinni eftirfylgdarmæling var beint í 

framhaldi eftir að kennslu á stafnum ð lauk. 
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Mynd 12. Frammistaða þátttakandans í að hljóða stafinn ð, á grunnskeiði, eftirfylgd og í 

fimiþjálfun (samfelldar fimimælingar). Seinni eftirfylgdarmæling var beint í framhaldi eftir að 

kennslu á stafnum ð lauk. 

 

 

Eftir stýrða kennslu og fimiþjálfun í sex vikur sýndi þátttakandi 100% færni í að 

hljóða 30 lágstafi og tvíhljóð af 34, sem eru 88% af þeim hljóðum sem prófuð voru. Þar af 

jókst færni á öllum þeim stöfum sem sérstaklega voru teknir fyrir í kennslunni upp í 100%. 

Færnin jókst í heildina um 38% á sex vikna kennslutímabili eða alls 35 klukkustundum. Af 

þessum 13 stöfum sem þátttakandi bætti færni sína í voru átta stafir sem ekki voru kenndir 

sérstaklega á kennslutímabilinu. Auk þess sem færni þátttakanda jókst í hljóðun lágstafa varð 

þátttakandinn ákveðnari og öruggari í svörun. Færni þátttakanda í hljóðun tveggja til sex stafa 

orða jókst eftir kennslutímabilið (sjá Mynd 13.). 
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Mynd 13. Niðurstöður mælinga á 2ja - 6 stafa orðum, á grunnskeiði, eftirfylgdar- og níu vikna 

eftirfylgdarmælingum. 

 

 

Ef litið er á færni þátttakanda í lok kennslutímabils og borið saman við færnina eftir 9 

vikur án kennslu má sjá að færnin fór niður á við á þremur stöfum sem ekki voru kenndir 

sérstaklega á kennslutímabilinu, færnin á stafnum þ lækkaði úr  66,7% í 33,3%, færnin á 

stafnum æ lækkaði úr 100% í 50% og færnin á tvíhljóðinu ei fór úr 66,7% í 16,7%. Færnin fór 

niður á við á einum staf sem var kenndur sérstaklega á kennslutímabilinu (u). Færnin á 

stafnum u fór úr 100% í 83% sem er sama færni og þátttakandi var með á stafnum u á 

grunnskeiði. Færni þátttakanda jókst á einum staf yfir hlé tímabilið, stafnum j, færnin fór úr 

66,7% í 100%. Færnin hélst nokkuð stöðug í hljóðun tveggja til sex stafa orða eftir hlé 

tímabilið.  

Ef litið er til stafa sem voru ekki teknir sérstaklega fyrir á kennslutímabilinu má sjá að 

færni þátttakanda jókst frá grunnskeiði borið saman við síðustu mælingar á sjö stöfum og einu 

tvíhljóði. Eins og sjá má á myndum 14 til 20 fór x úr 66,7% í 100%, ú fór úr 83,3% í 100%, p 
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hækkaði úr 83,3% í 100%, r hækkaði úr 66,7% í 100%, færnin á stafnum n sýndi sömu 

hækkun 66,7% í 100%. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn j lækkaði eftir 

kennslutímabil úr 83,3% í 66,7% en eftir hlé hækkaði færnin upp í 100%, færnin á tvíhljóðinu 

ey jókst úr 50% í 83,3% eftir kennslutímabilið en færnin hélst óbreytt á tvíhljóðinu eftir hlé. 

Færnin á stafnum d hækkaði úr 83,3% í 100%. En þessir stafir komu þó fyrir í nokkrum 

kennslustundum, inni í orðum og setningum og voru einnig stundum notaðir í aðgreiningu, 

sem dæmi voru notaðir stafirnir p og d til að læra hljóðið á b, vegna þess að þátttakandi átti 

erfitt með að greina á milli þessara stafa og ruglaði hljóði b oft við stafinn d og p. Ástæðan 

fyrir þessari hækkun getur verið af ýmsum toga en okkar ályktun er sú að þátttakandi hafi lært 

sjálfur að aðgreina hljóð stafsins með því að læra aðra stafi sem eru með svipuð hljóð og hafi 

þannig lært að aðgreina sjálfur á milli hljóðanna, með því að sjá hljóðin endurtekið inn í 

öðrum orðum sem voru notuð í kennslunni lærði hann aðgreininguna sjálfur. Einnig kemur til 

greina að þátttakandi hafi lært þessa stafi heima, í heimalestri eða annarri kennslu.  
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Mynd 14. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn d, á grunnskeiði, eftirfylgdar- og níu 

vikna eftirfylgdarmælingum. Stafurinn d var ekki kenndur sérstaklega. 
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                         Grunnskeið                                                 Eftirfylgd                                             Níu vikna eftirfylgd  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn p, á grunnskeiði, eftirfylgdar- og níu 

vikna eftirfylgdarmælingum. Stafurinn p var ekki kenndur sérstaklega. 
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Mynd 16. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn j, á grunnskeiði, eftirfylgdar- og níu 

vikna eftirfylgdarmælingum. Stafurinn j var ekki kenndur sérstaklega. 
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                              Grunnskeið                                              Eftirfylgd                                          Níu vikna eftirfylgd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn n, á grunnskeiði, eftirfylgdar- og níu 

vikna eftirfylgdarmælingum. Stafurinn n var ekki kenndur sérstaklega. 
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Mynd 18. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn r, á grunnskeiði, eftirfylgdar- og níu 

vikna eftirfylgdarmælingum. Stafurinn r var ekki kenndur sérstaklega. 
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                         Grunnskeið                                                 Eftirfylgd                                                  Níu vikna eftirfylgd 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn ú, á grunnskeiði, eftirfylgdar- og níu 

vikna eftirfylgdarmælingum. Stafurinn ú var ekki kenndur sérstaklega. 
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Mynd 20. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn x, á grunnskeiði, eftirfylgdar- og níu 

vikna eftirfylgdarmælingum. Stafurinn x var ekki kenndur sérstaklega. 
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Færni þátttakanda minnkaði á þremur stöfum sem ekki voru teknir sérstaklega fyrir á 

kennslutímabilinu frá grunnskeiðsmælingum til seinni eftirfylgdarmælingar. Færnin á stafnum 

þ hækkaði úr 50% í 66,67% eftir kennslutímabilið en lækkaði svo niður í 33,3% eftir hlé, 

stafurinn æ hækkaði einnig eftir kennslutímabilið úr 83,3% í 100% en lækkaði svo niður í 

50% eftir hlé, færnin á tvíhljóðinu ei lækkaði eftir kennslutímabilið úr 83,% í 66,67%  og eftir 

hlé var enn meiri lækkun, niður í 16,67%. 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á 

lestrarfærni 11 ára stelpu. Einnig var markmið í rannsókninni að bæta lestrarfærni 

þátttakandans og miðað við fyrri rannsóknir mátti búast við að lestrarfærni myndi aukast 

(Meyer, 1984; Stockard, Wood, Coughlin og Khoury, 2018; Watkins, 1988, 1997). 

Ákveðið var að vinna með lágstafi vegna þess að þeir koma oftast fyrir í daglegu lífi 

og var lögð áhersla á að auka fimi þátttakanda á lágstöfum og greina á milli hljóða. 

Þátttakandi átti erfitt með að hljóða um það bil helming lágstafa í íslenska stafrófinu og átti 

einnig erfitt með að greina á milli nokkra hljóða. Teknar voru þrjár mælingar á tveggja til sex 

stafa orðum þó svo að það hafi ekki verið unnið sérstaklega með lestur orða í kennslunni en 

orðin voru notuð í kennslu samkvæmt handriti, öll orð í verkefnum voru aðlöguð að færni 

þátttakanda. Teknar voru mælingar á tveggja til fimm orða setningum á grunnskeiði 

rannsóknar en ákveðið var að sleppa því í eftirfylgdarmælingum því það reyndist þátttakanda 

of erfitt.  

Á heildina litið yfir átta vikur af kennslu og um það bil þrjár vikur af mælingum jókst 

færni þátttakanda í að hljóða 12 stafi. Eftir fyrra kennslutímabilið sem voru sex vikur og um 

það bil tvær vikur af mælingum jókst færni þátttakanda á 13 stöfum. Eftir níu vikna hlé án 

kennslu að undanskildum stafnum ð hélst færni á 12 af þessum 13 stöfum, en færnin fór niður 

á við á þremur stöfum sem voru ekki teknir sérstaklega fyrir í kennslustundum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru í samræmi við aðrar fyrri rannsóknir (Meyer, 1984; Stockard, Wood, 

Coughlin og Khoury, 2018; Watkins, 1988, 1997). 

Út frá niðurstöðum má álykta að stýrð kennsla og fimiþjálfun hafi aukið lestrarfærni 

þátttakanda þar sem þátttakandi var ekki í annnari lestrarkennslu meðan á rannsókninni stóð. 

Álykta má að niðurstöður komi til vegna stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar  þar sem samræmi 

matsmanna og hlutfall meðferðartryggðar var hátt. 
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 Samhliða stýrðri kennslu og fimiþjálfun var unnið mikið með aðgreiningu á milli stafa 

þar sem það var aðalvandi þátttakanda. Þátttakandi kunni marga stafi í íslenska stafrófinu en 

ruglaði hljóðum ákveðinna stafa oft saman, sérstaklega þegar þátttakandi var að flýta sér. 

Aðgreiningarvandi var mikill á stöfunum ó, é, b, v. Þátttakandi vissi stundum hljóð þessara 

stafa og stundum ekki og átti það til að rugla stafnum ó við stafinn o. Það fóru um það bil 

tvær kennslustundir í að aðstoða þátttakanda í að aðgreina á milli é og e, einnig átti 

þátttakandi það til að rugla é við bæði æ og ei. Hljóðinu á stafnum v var oft ruglað saman við 

hljóðið á stafnum f og lærði þátttakandi að aðgreina á milli þessara hljóða tiltölulega fljótt.  

 Kennslan gekk almennt mjög vel og auðveldaði þátttakandi kennsluna með áhuga og 

jákvæðni flest alla daga. Þátttakandi var með mikinn metnað og langaði að bæta lestrarfærni 

sína. Örsjaldan fór frammistaða, færni og metnaður niður á við þegar leið á kennslustundina 

en aðrir þættir gætu spilað þar inn í eins og þreyta, verkefni bekkjarins eða aðrir 

utanaðkomandi þættir. Einnig hjálpaði táknstyrkjakerfið við að halda einbeitingu hjá 

þátttakanda, þátttakandi gat unnið sér inn fimm stig fyrir hvern tíma, sjá Viðauka 6, eftir 20 

stig fékk þátttakandi lítil verðlaun sem áttu að virka sem styrking til dæmis að horfa á 

Youtube, spila og fleira. Eftir 60 stig fékk þátttakandi stærri verðlaun til dæmis bíóferð fyrir 

tvo. Oft var einnig spilað í pásum á milli verkefna og fannst þátttakanda það mjög 

skemmtilegt og hélt utanum sigra hjá hverjum og einum.  

 Veikleikar rannsóknarinnar eru að ekki er hægt að vera fullviss um hvort að 

kennsluaðferðin eða það að lesa í klukkustund á dag fimm daga vikunar sé að hafa meiri áhrif, 

þar sem aukning á lestri á hverjum degi var frekar mikil hjá þátttakanda. En daglegur lestur 

hafði ekki haft áhrif á lestrarfærni þátttakanda áður þegar aðrar kennsluaðferðir voru notaðar, 

því má álykta að stýrð kennsla Engelmanns og fimiþjálfun hafi haft áhrif á lestrarfærni 

þátttakanda. Styrkleikar rannsóknarinnar eru að hlutfall meðferðartryggðar og samræmi 

matsmanna var hátt og því hægt að álykta um að inngripið hafi haft áhrif.  
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 Áhugavert hefði verið að fá meiri tíma með þátttakanda og sjá hvernig lestur orða og 

setninga myndi verða þegar að þátttakandi væri kominn með fulla færni á öllum hljóðum 

stafrófsins. Einnig væri áhugavert að prófa kennsluaðferðina á stærri hóp nemenda þar sem 

handritið er samið fyrir kennslu í hóp. Til að meta inngripið ennþá frekar þá væri forvitnilegt 

að bera niðurstöður saman við aðrar lestrarkennsluaðferðir.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar bæta við fyrri þekkingu um árángur stýrðrar kennslu 

Engelmanns og fimiþjálfunar, þær eru árángursríkar kennsluaðferðir. Hægt er að nýta 

niðurstöðurnar í daglegri kennslu og renna stoð undir mikilvægi þessarar kennsluaðferðar.   

 Eins og hér fyrir ofan hefur komið fram þá er lestur undirstaða almennrar menntunar 

og nýtist mikið í daglegu lífi einstaklings í nútíma samfélagi. Lestur er þó ekki meðfæddur 

eiginleiki, heldur er það færni sem þjálfa þarf hjá börnum og þau þurfa að læra. Því er 

mikilvægt að einstaklingar nái tökum á lestrarfærni sem fyrst og fundin sé áhrifaríkasta 

kennsluaðferðin, sérstaklega fyrir þá sem lenda í vanda í lestrarnáminu.  
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Viðauki 1 - Upplýst samþykki 

 
 

Ég undirrituð/aður samþykki hér með að ___________________________ taki þátt í 

rannsókn Daniel Guðmundar Nicholl og Sigurðar Þórs Þórðarsonar, 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 Háskóla 

Íslands. Rannsóknin felst í því að unnið verður með lestur með aðferðum stýrðrar 

kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar frá september 2019 eins lengi og þörf er talin á,  

en þó ekki lengur en til 1. desember 2019.  

 Ég heimila skráningu og söfnun á gögnum um frammistöðu 

__________________ í lestri og skilst að barnið mitt eigi að mæta 4-5 virka daga í 

viku og vinna með Daniel og Sigurði í um það bil klukkustund á dag, á þeim stað sem 

við komum okkur saman um að unnið verði á. Ég skuldbind mig til að sjá til þess að 

barnið mitt __________________ mæti á umsömdum tíma  til að vinna í rannsókninni 

og láta vita ef barnið getur ekki mætt af einhverri ástæðu. Ég gef leyfi til þess að gögn 

sem safnast um frammistöðu barnins komi fram í B.S. lokaverkefni við Háskóla 

Íslands, í grein til birtingar í fagtímariti og á ráðstefnum fagmanna. Einnig gef ég leyfi 

til þess að hljóðupptaka sé notuð í einstaka tilvikum til að auka áreiðanleika milli 

rannsóknarmanna, þeim verði svo eytt eftir notkun. Gögnin verða ópersónugreinanleg 

og órekjanleg til mín, barnsins eða skólans. Eingöngu þeir sem koma að rannsókninni 

hafa aðgang að gögnunum og munu þau 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 lestri. Farið verður með allar 

upplýsingar sem trúnaðarmál og samkvæmt lögum um meðferð persónuupplýsinga. Ég 

get haft samband við Daniel (dgn1@hi.is; s. 866-5759 ) og Sigurð (sth299@hi.is; s. 

857-9293) 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 dagsetning 

 

_______________________________                         ______________________ 

Nafn                Kennitala 



 

 55 

Viðauki 2. Skráningarblöð fyrir grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar 

 

 

 Rétt svar Rangt Svar Ekkert Svar Hlutfall 
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Viðauki 3. Dæmi um verkefni úr stýrðri kennslu 
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Viðauki 4. Dæmi um verkefni í fimiþjálfun 

s             ó              a               t            ó 
  *    *                                                *                   >                                        * 

 

 

t              i              ó               k            a 
 >     *            *                      >                                         * 

 

  

ó            a               s               t            ó 
  *     *                                                  *                 >                                        * 

 

 

t             ó               s              ó            a 
 >       *                                                  *                *                      * 

 

 

a             s               ó              i             t 
  *     *                 *               *                                           > 

 

 

ó             i                s              ó             k 
  *     *                                                   *                           *                                             > 

 

 

s              i               ó               a            t 
 *     *                  *                *                                        * 

 

 

ó              k              ó              a            ó 
  *     >                      *                 *                                         * 

 

 

t              k              ó               ó            i 
 >   >                                                 *                        *                                        * 

 

 

ó            a               s                 t            i 
  *    *                                                  *                    >                                      * 
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Viðauki 5. Dæmi um aðgreiningarglæru 
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Viðauki 6. Táknstyrkjakerfi 

Tími Mætir 
Gerir sitt 

besta 
Jákvæð 

Byrjar 

fljótt að 

vinna eftir 

pásu 

Klárar öll 

verkefni 

dagsins 

Stigafjöldi 

alls 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

 

 

Lítil styrking: _____________ í lok kennslustundar     

 

 

Stór styrking: ____________________________ 
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Viðauki 7. Meðferðartryggð 

 

 

 

Kennslustund: _____________               Dagsetning:___________ 

Matsmaður :_______________ 

 

Verkefni 

Kennari gefur 

réttar 

leiðbeiningar um 

svörun 

Kennari leiðréttir 

ranga svörun strax 

og í samræmi við 

handritið 

Kennari hrósar 

nemanda fyrir 

rétta svörun 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

Heildar 

meðferðatryggð    
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