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Útdráttur 

Lestur er afar mikilvæg færni sem snertir margt í lífinu, því er mikilvægt að börn nái tökum á 

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

sem hefur reynst afar árangursrík til að auka færni og frammistöðu í lestri. Í þeirri 

kennsluaðferð fylgir kennari handriti þar sem eru skýr fyrirmæli um skipulag kennslu og 

fyrirlögn verkefna. Áður en haldið er áfram í ný verkefni þarf nemandi að hafa náð fullri 

færni í fyrri verkefnum. Mikillar virkni er krafist af nemanda í stýrðri kennslu, því á kennari 

að veita tafarlausa endurgjöf á frammistöðu hans í kennslustundum. Fimiþjálfun (e. precision 

teaching) er raunprófuð kennsluaðferð og mælitæki sem hefur það markmið að auka fimi 

nemanda, svo svörun hans sé hröð, nákvæm og fyrirhafnarlaus. Það hefur reynst afar 

áhrifaríkt þegar fimiþjálfun er notuð samhliða stýrðri kennslu. Markmið rannsóknarinnar var 

að meta áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni 12 ára stúlku með sértæka 

námsörðugleika. Niðurstöður sýndu fram á aukna færni hjá þátttakanda á flestum sviðum 

rannsóknar, einnig voru miklar framfarir í lesfimisprófum Menntamálastofnunar, sem gaf til 

kynna klíníska marktækt í rannsókninni. 
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Áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni 12 ára stúlku með lestrarörðugleika 
 

Lestur hefur ávallt verið talinn nauðsynleg undirstaða þegar kemur að árangri í  

námi og er öflug færni til að tileinka sér fjölbreytta þekkingu. Góð lestrarfærni eykur einnig 

þá  getu að tjá sig í ræðu og riti, sem er nauðsynlegt skilyrði fyrir að taka virkan þátt í 

nútímasamfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Lestur skiptir því miklu máli 

en þarfnast kennslu og endurtekinnar þjálfunar þar sem ekki er um meðfæddan eiginleika að 

ræða, einnig er það ein flóknasta færni sem börn tileinka sér. Það getur verið breytilegt 

hversu hratt börn tileinka sér lestrarfærni, sum börn hafa lítið fyrir því meðan önnur eiga í 

erfiðleikum með það (Steinunn Torfadóttir, 2011). 

 Einfalda lestrarlíkanið (e. Simple View of Reading) gefur til kynna að umskráning og 

málskilningur sé grundvöllur fyrir lestrarfærni og lesskilningi (Hoover og Gough, 1990). 

Umskráning (e. decoding) er sú færni að geta lesið bókstafatákn og breytt þeim yfir í 

viðeigandi málhljóð, með því að umskrá hvern bókstaf fyrir sig og tengja þá saman til að 

mynda orð og setningar, á þann hátt verður til merkingarbært samhengi. Enn fremur er 

hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) undirstaða þess að geta umskráð bókstafi og 

breytt þeim yfir í hljóð (Tønnessen, 2015). Hljóðkerfisvitund felur í sér færnina að skynja 

hljóð og uppbyggingu tungumáls, börn þróa hana með sér áður en þau gera sér grein fyrir 

hljóðrænni samsetningu orða (Anthony og Francis, 2005; Ziegler og Goswami, 2005). 

Málskilningur (e. spoken language comprehension) samanstendur af lesskilningi (e. reading 

comprehension) og hlustunarskilningi (e. listening comprehension). Lesskilningur er sú færni 

að skilja ritað mál og hlustunarskilningur er sú færni að skilja talað mál (Hoover og Gough, 

1990). Þegar lesskilningur er það góður vísar það til þess að lesfimi (e. reading fluency) sé til 

staðar, sem er sá eiginleiki að geta lesið með hraða og nákvæmni fyrirhafnarlaust (Shanahan, 

2005, 2006; Walpole og Mckenna, 2007). Jafnframt eykur lesfimi jákvæðni gagnvart lestri og 

eykur jákvætt viðhorf sem leiðir til betri upplifunar, bæði í lestri til öflunar þekkingar og til 

skemmtunar (Stanovich, 1986). 
 

Námsörðugleikar 

Námsörðugleikum er gjarnan skipt í tvo flokka, almenna og sértæka. Þeir almennu 

eiga við um einstaklinga sem eru undir meðallagi í greind og eru þeir því eftir á bæði í þroska 

og námi. Sértækir námsörðugleikar eru einstaklingar sem eru með meðalgreind eða yfir, en 

frammistaða þeirra í einum eða fleirum grunnþáttum námsins er ekki á þeim stað sem vænta 

má miðað við greind. Grunnþættir náms eru lestur, skrift, stafsetning eða stærðfræði (Jónas 
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G. Halldórsson, 2000). Lestrarörðugleikar er sú tegund námsörðugleika sem tíðkast hvað 

mest og vísa til erfiðleika sem geta komið upp við lestur (Cortiella, 2009). 

 Einfalda lestrarlíkanið gefur til kynna að lestur krefjist færni í umskráningu og 

málskilningi. Lestrarörðugleikum er því almennt skipt í tvo flokka, umskráningu og 

málskilning (Nation, 2006). Þegar erfiðleikar eru í umskráningu á viðkomandi erfitt með að 

tengja ritmál bókstafa yfir í hljóð og orð. Erfiðleikar í málskilningi er þegar viðkomandi á 

erfitt með að skilja innihald textans sem lesinn er (Steinunn Torfadóttir, 2011). Þessir tveir 

flokkar haldast í hendur, ef erfiðleikar eru í umskráningu er líklegt að málsskilningur sé 

einnig takmarkaður (Nation, 2006). Erfiðleikar í umskráningu leiða yfirleitt til slakrar lesfimi, 

þar sem lesandi beinir of mikilli athygli að umskráningu og mögulega skilur ekki innihald 

textans (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.). Jafnframt getur slök lesfimi orsakað áhugaleysi í 

lestri, minni áhugi leiðir til minni lesturs og hægari framvindu (Spear-Swerling, 2006). 

Minni trú á eigin getu eða sjálfstiltrú (e. self efficacy) getur komið til vegna 

lestrarörðugleika eða neikvæðra viðhorfa gagnvart eigin getu. Þeir nemendur sem eru með 

lágt sjálfsmat í lestri telja sig ekki hafa næga getu til að lesa og gefast frekar upp þegar á 

reynir. Sýnt hefur verið fram á að nemendur sem hafa trú á eigin getu gengur almennt betur í 

námi (Schunk, 2003). Táknstyrkjakerfi (e. token economy) hefur oft verið notað til þess að 

auka sjálfstiltrú og áhuga gagnvart námsefninu. Í táknstyrkjakerfi getur nemandi safnað sér 

inn stigum með því að framkvæma markhegðun, svo þegar ákveðinn fjöldi stiga hefur verið 

safnað fær nemandi verðlaun. Með þessum hætti aukast líkurnar á að markhegðun eigi sér 

stað, stigin og verðlaunin verka því sem jákvæður styrkur (e. positvie reinforcer) ef tíðni 

markhegðunar eykst (Hackenberg, 2009; Schunk, 2003). 

 Almennt eru nemendur sem eiga við námsörðugleika að stríða settir í sérkennslu, þar 

sem þeir fá einstaklingsáætlun (Mennta- og menningarmálaráðurnetið, 2013). Í þeim tilvikum 

myndi gagnast best að nota raunprófaðar kennsluaðferðir (e. evidence-based educational 

methods) til að tryggja árangur sérkennslunnar. Þær kennsluaðferðir byggja á vísindalegum 

grunni, þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á réttmæti og áreiðanleika. Einnig er mikilvægt að 

fagaðili innleiði kennsluaðferðina í skólum svo þær fari fram á réttan hátt og skili þá sem 

mestum árangri (Moran, 2004). 

Stýrð kennsla 

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

var þróuð af Siegfried Engelmann og samstarfsmönnum hans snemma á sjöunda áratugnum. 

Kennsluaðferðin byggist á því sjónarmiði að allir geti lært ef kennslan er rétt uppbyggð, þar 
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með ef nemandi á erfitt með að læra þýðir það ekki að það sé eitthvað að nemandanum, 

heldur er eitthvað athugavert við kennsluhætti (Stockhard, Wood, Coughlin og Rasplica 

Khoury, 2018). Stýrð kennsla samanstendur af þremur grunnþáttum, sem er í fyrsta lagi 

skipulag námsáætlunar, það er form kennslu og skipulag námsefnisins. Í öðru lagi fylgir 

kennari handriti stýrðrar kennslu, sem gefur til kynna hvernig byggja skal upp færni á 

kerfisbundinn hátt. Í þriðja lagi eru skýrar reglur um hvernig samskipti milli kennara og 

nemanda eigi að fara fram (Moran og Malott, 2004). 

Námskrá er hönnuð á þann hátt að fyrirlögn verkefna er eftir þyngdarstigi, þar sem 

hvert verkefni er undanfari þess næsta. Í upphafi fer fram kennsla í grunneiningum og 

flóknari einingar byggja ofan á þær einingar. Sem dæmi má nefna að börn þurfa að læra að 

þekkja stafi og hljóð þeirra áður en lestur á flóknari orðum og setningum hefst. Færni þarf að 

vera til staðar áður en hægt er að nýta hana í önnur eða flóknari verkefni (Slocum, 2004).  

Í hverri kennslustund fer kennari eftir handriti, þar sem nákvæm fyrirmæli eru gefin 

hvernig kennslu verði háttað. Handritið tilgreinir í hvaða röð hvert atriði námsefnisins skal 

vera kennt. Í upphafi kennslustundar er námsefnið sem verður unnið með í þeirri 

kennslustund kynnt fyrir nemanda. Kennari gefur nemanda reglulega merki um hvenær 

nemandi eigi að svara. Þegar nemandi svarar rangt, fylgir kennari leiðbeiningum um 

leiðréttingu rangrar svörunar í handritinu. Kennari sýnir nemanda rétta svörun og lætur hann 

síðan endurtaka eftir sig þar til svörun nemandans er orðin rétt. Kennari veitir þá tafarlausa 

endurgjöf á frammistöðu. Notkun handritsins kemur í veg fyrir að kennari fari út fyrir 

námsefnið og hafi truflandi áhrif á kennsluna (Slocum, 2004). 

Handrit stýrðrar kennslu inniheldur einnig skýrar leiðbeiningar um hvernig 

samskiptum milli kennara og nemanda eigi að vera háttað. Þegar nemendur eru fleiri en einn 

er lögð áhersla á að þeir svari samhljóma, sem hvetur nemendur til þess að taka þátt, einnig 

veitir það kennara upplýsingar um getu hvers og eins nemanda (Slocum, 2004). 

 Annar mikilvægur þáttur í stýrðri kennslu er notkun á jákvæðri styrkingu (e. positive 

reinforcement). Jákvæð styrking er þegar styrkir (e. reinforcer) fylgja hegðun og tíðni hennar 

eykst vegna þess. Form styrkja getur verið margskonar en í kennsluaðferðum eru þeir á borð 

við hrós eða stigasöfnun, einnig eru táknstyrkjakerfi oft notuð samhliða slíkum aðferðum 

(Pierce og Cheney, 2013). Í stýrðri kennslu er hrós afar mikilvæg hvatning fyrir nemanda og 

ber að nota það ríkulega í kennslustundum (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009). 

Í rannsókninni Project Follow Through frá árinu 1968 var gerður samanburður á 

tuttugu mismunandi kennsluaðferðum til að meta hvaða aðferðir skiluðu mestum árangri í að 

auka færni nemenda, sem voru margir í minnihlutahópum. Í rannsókninni tóku yfir 10.000 
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nemendur þátt og hún stóð yfir í átta ár (Slocum, 2004). Niðurstöður gáfu til kynna að stýrð 

kennsla væri eina kennsluaðferðin sem bætti árangur nemenda á öllum sviðum, í grunnfærni, 

hugrænni færni og tilfinningalegri færni. Grunnfærni á við um lestur, stafsetningu og 

stærðfræði, en mesti árangurinn var í stafsetningu. Hugræn færni miðar að verkefnalausn og 

lesskilningi, nemendum fór almennt mest fram á því sviði. Tilfinningaleg færni á við um 

sjálfsmat og ábyrgð (Engelmann, 2007). Einnig sýndi eftirfylgdarrannsókn fram á að 

nemendur, sem fengu stýrða kennslu í Project Follow Through, stóðu sig almennt betur í 

námi. Nemendur voru einnig ólíklegri til að dragast aftur úr í námi eða hætta í skóla miðað 

við jafnaldra sína og voru þeir líklegri til að sækjast eftir háskólanámi (Meyer, 1984). 

Allsherjargreining var gerð á rannsóknum þar sem stýrð kennsla var notuð, alls voru 

skoðaðar 328 rannsóknir sem birtust á árunum 1966 til 2016. Metið var hversu mikil áhrif 

kennsluaðferðin hefði á ólíkar námsgreinar, þar á meðal lestur, stærðfræði, tungumál og 

stafsetningu. Bornar voru saman rannsóknir með mismunandi rannsóknarsnið, í ólíkum 

aðstæðum og með fjölbreytta þátttakendur til að meta þessi áhrif. Niðurstöður gáfu til kynna 

að aðferðir stýrðrar kennslu hefðu marktæk áhrif og væri afar áhrifamikil kennsluaðferð. 

Einnig kom sú niðurstaða í ljós að því lengur sem stýrð kennsla færi fram því meiri árangur 

sýndu nemendur í námi (Stockhard, Wood, Coughlin og Rasplica Khoury, 2018). 

Rannsóknir á stýrðri kennslu hafa einnig sýnt fram á árangur á Íslandi. Í 

meistaraverkefni Finnu Pálmadóttur frá árinu 2014, var samanburður gerður á áhrifum 

stýrðrar kennslu og hefðbundinna kennsluaðferða hvað varðar lestrarfærni hjá nemendum. Í 

rannsókninni var nemendum skipt upp í tilrauna- og samanburðarhópa. Tilraunahópurinn 

fékk inngrip stýrðrar kennslu og samanburðarhópurinn fékk hefðbundnar kennsluaðferðir. 

Niðurstöður gáfu til kynna árangur hjá báðum hópum, aftur á móti var árangurinn meiri hjá 

þeim nemendum sem fengu stýrða kennslu (Finna Pálmadóttir, 2014). Jafnframt má nefna 

meistaraverkefni Ástu Harðardóttur frá árinu 2011, þar sem metin voru áhrif stýrðrar kennslu 

á lestrarfærni nemenda sem voru einu til tveimur staðalfrávikum fyrir neðan meðaltal í 1. 

bekk. Einnig var metið hvort kennsluaðferðir stýrðrar kennslu dygðu til þess að nemendur 

gætu setið í almennri bekkjarkennslu án frekari stuðnings eða sérkennslu þegar kennsla hófst 

í 2. bekk. Niðurstöður mælinga gáfu til kynna að allir nemendur bættu frammistöðu sína í 

lestri og enginn hafði þörf á sérkennslu í 2. bekk (Ásta Harðardóttir, 2011). 

Fimiþjálfun 

Fimiþjálfun (e. Precision Teaching) er raunprófuð kennsluaðferð sem var þróuð af 

Ogden R. Lindsley, sem var eitt sinn nemi hjá B.F. Skinner (Potts, Eshleman og Cooper, 
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1993). Markmið fimiþjálfunar er að auka fimi í ákveðinni færni, en hún vísar til svörunar sem 

er hröð, nákvæm og fyrirhafnarlaus. Enn fremur er fimiþjálfun mælitæki á þeirri færni, sem 

metur tíðni réttrar svörunar innan þeirra tímamarka sem eru gefin, sem er yfirleitt ein mínúta 

(Moran og Marlott, 2004). Fimiþjálfun fer þannig fram að nemandi fer í gegnum verkefni 

hratt og gætilega, síðan er frammistaða hans er metin út frá fjölda réttra svara og hversu hratt 

hann fer í gegnum verkefnið. Mælingar af því tagi eru endurteknar þar til nemandi hefur náð 

réttri svörun hvað eftir annað innan tímamarka, sem gefur til kynna að færni hafi verið náð 

(Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009). Þegar fimi hefur verið náð í verkefni er líklegra að hún 

viðhaldist þótt þjálfun sé hætt, einnig eykur það líkurnar á að færni nýtist í önnur eða flóknari 

verkefni. Ef fimiþjálfun er aftur á móti hætt áður en fimi er náð eru minni líkur á að færni 

viðhaldist (Moran og Malott, 2004). Þetta á einnig við ef nemandi sýnir ekki framfarir í færni 

eða fimi, en þá þarf að endurskoða kennsluaðferðina og aðlaga hana að þörfum nemandans 

(Frederick og Hummel, 2004). 

Einn af fyrstu skólunum sem innleiddi fimiþjálfun samhliða kennslu var Sacajawea  

skólinn í Montana fylki í Bandaríkjunum á áttunda áratugnum. Fimiþjálfun var bætt inn í 

námskrá skólans og fór fram í 15-30 mínútur á dag. Nemendur þeirra bættu sig töluvert á the 

Iowa Test of Basic Skills prófinu, fóru frá meðaltali upp í að vera með hæstu stigin á prófinu. 

Aðrir skólar á svæðinu voru með sömu námskrá að öllu leyti nema fimiþjálfun, nemendur 

þeirra héldu áfram að vera með meðaltal stiga á prófinu. Eftir fjögur ár höfðu nemendur 

Sacajawea skólans náð betri færni í mörgum atriðum en eldri nemendur skólans (Moran og 

Marlott, 2004). 

Rannsókn var gerð með það markmið að nota fimiþjálfun til að auka lestrarfimi barna 

sem áttu við erfiðleika í lestri. Börnunum var skipt í tilrauna- og samanburðarhópa. 

Tilraunahópurinn fékk inngrip fimiþjálfunar og samanburðarhópurinn fékk hefðbundna 

kennslu. Börn í tilraunahópi fengu fimiþjálfun þrisvar í viku, í 20 mínútur í senn yfir tólf 

vikna tímabil, en börn í samanburðarhópi fengu einungis hefðbundna kennslu frá sérkennara. 

Niðurstöður gáfu til kynna að þau börn sem fengu fimiþjálfun bættu lestrarfimi sína töluvert, 

en staða þeirra barna sem fékk hefðbundna kennslu hélst nánast óbreytt (Hughes, Beverly og 

Whitehead, 2007). 

Fimiþjálfun er kennsluaðferð og mælitæki sem hefur reynst afar áhrifarík, bæði hvað 

við kemur þjálfun og til að meta færni nemenda. Þar að auki er hægt að nota hana samhliða 

öðrum kennsluaðferðum í ólíku námsefni og aðstæðum (Fredrick og Hummel, 2004). Aftur á 

móti hefur verið sýnt fram á að fimiþjálfun skilar mestum árangri þegar hún er lögð fyrir 

samhliða stýrðri kennslu (Lindsley, 1992).  
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Morningside skólinn 

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

Johnson í Seattle í Bandríkjunum. Skólinn notar eingöngu raunprófaðar kennsluaðferðir, þar 

á meðal stýrða kennslu og fimiþjálfun. Nemendur skólans eru börn sem hefur ekki gengið vel 

í námi, en skólinn hefur það að markmiði að hjálpa þeim að vinna sig upp og koma þeim 

aftur á rétta braut. Skólinn samanstendur af nemendum sem hafa ýmist greinst með sértæka 

námsörðugleika, ofvirkni með eða án athyglisbrests, eða sem hafa dregist aftur úr án 

tiltekinnar greiningar. Flestir nemendur skólans eru að jafnaði eitt til þrjú ár að vinna sig upp 

í námi (Johnson og Street, 2012).  

Í skólanum er lögð áhersla á færni á þremur sviðum, í námi, við öflun þekkingar og 

varðandi frammistöðu. Þeir þættir sem eiga við um færni í námi eru lestur, ritun og 

stærðfræði. Þættir sem varða öflun þekkingar eru markmiðasetning, hlustun, hugsun, eftirtekt, 

rökræða og skipulag. Þættir sem snúa að færni í frammistöðu eru að hún sé hröð, nákvæm, 

skipulögð og truflun hafi ekki áhrif á hana. Kennsluaðferðum stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar eru notaðar til að þjálfa færni á borð við lestur, ritun og stærðfræði (Johnson og 

Street, 2012). 

Nemendur sem hafa svipaðar þarfir og markmið eru settir saman í hóp, aftur á móti 

getur sú hópaskipting breyst vegna mismikilla framfara hjá nemendum. Frammistaða 

nemanda er metin daglega, þær upplýsingar eru nýttar til þess að meta hvað nemandi tekur 

sér fyrir hendur næst, mögulega þarf hann meiri kennslu í tiltekinni færni eða getur byrjað á 

nýrri (Johnson og Street, 2012). Táknstyrkjakerfi er einnig notað í skólanum, nemendur fá 

daglega matsblað og geta unnið sér inn stig með því að uppfylla ákveðin skilyrði í kennslu, 

þar að auki eru stig nemanda skráð á töflu kennslustofunnar. Stuðlað er að því að nemendur 

deili þessum árangri með fjölskyldum sínum, til að geta unnið sér inn verðlaun heima við, þar 

á meðal aukinn sjónvarpstíma, aðgang að tölvunni og fleira (Moran og Malott, 2004). 

 Morningside skólinn hefur skilað miklum árangri í að hjálpa nemendum að auka færni 

sína í fjölmörgum þáttum og að jafnaði flytjast nemendur upp um tvo til þrjá bekki á einu 

skólaári. Enn fremur er skólinn afar öruggur um að kennsluaðferðir sem notaðar eru skili 

árangri og því lofa þeir endurgreiðslu á skólagjöldum ef nemandi bætir sig ekki um tvo bekki 

í því sem hrjáir hann mest. Frá því skólinn var stofnaður árið 1980 hefur einungis þurft að 

endurgreiða skólagjöld 1% nemenda (Moran og Malott, 2004). 



 14 

Samræmi matsmanna  

 Beint áhorf er aðferð á sviði atferlisgreiningar, sem er yfirleitt notuð til að mæla 

breytingu í hegðun (Watkins og Pacheco, 2000). Mikilvægt er að samræmi matsmanna (e. 

interobserver agreement) sé metið til að gæta áreiðanleika slíkra mælinga (Mitchell, 1979). 

Þar er gerður samanburður á skráningum tveggja eða fleiri matsmanna og reiknað hversu oft 

þeir eru sammála um að rétt svörun hafi átt sér stað (Watkins og Pacheco, 2000). Samræmi er 

talið sterkt þegar það er á milli 80-90%, enn fremur gefur það til kynna stöðugleika í 

rannsóknaraðstæðum þegar samræmi er hátt (McHugh, 2012). 

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að meta áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og 

fimiþjálfunar á lestrarfærni 12 ára stúlku með sértæka námsörðugleika. Stýrð kennsla var 

notuð til þess að kenna þátttakanda að hljóða lágstafi, orð og orðleysur á réttan hátt. 

Fimiþjálfun var notuð samhliða stýrðri kennslu til að auka hraða og nákvæmni þátttakanda í 

að hljóða lágstafi, orð og orðleysur.  
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Aðferð 

Þátttakandi  

Þátttakandi rannsóknarinnar var 12 ára stúlka í 7. bekk í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Þátttakandi var valinn af hentugleika, vegna beiðni sérkennara skólans 

um að hann tæki þátt í rannsókninni. Samkvæmt lesfimisprófi Menntamálastofnunar gat 

þátttakandi lesið 36 orð á mínútu í september 2019. Viðmið Menntamálastofnunar er að barn 

í 7. bekk eigi að geta lesið 120 orð á mínútu að lágmarki. Þátttakandi hafði ekki áður fengið 

stýrða kennslu og fimiþjálfun. Upplýst samþykki var fengið frá foreldri þátttakanda fyrir 

þátttöku í rannsókninni (sjá Viðauka 1). 

Tilraunaaðstæður 

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

þátttakanda. Rannsakandi fékk aðgang að aukakennslustofu, sem var 9,8 fermetrar með 

einum glugga. Í kennslustofunni voru tvö borð, tveir stólar, skjalaskápur og bókahilla. Stærra 

borðið var notað í kennslu og það var fært til svo það sneri frá glugganum. Það var lokað og 

dregið fyrir gluggann í hverri kennslustund til að forðast utanaðkomandi truflun. Þátttakandi 

settist alltaf á sama stað, beint á móti rannsakanda. Kennslustundir fóru fram þrisvar til fimm 

sinnum í viku, hver kennslustund tók um 40 mínútur. Ein pása var tekin í hverri 

kennslustund, sem stóð yfir í 10 mínútur. Þátttakandi fékk að velja afþreyingu í pásum, þar á 

meðal spila, horfa á myndbönd og fleira sem hann hafði gaman af. 

Mælitæki  

Beint áhorf var notað til að meta frammistöðu þátttakanda í öllum þáttum 

rannsóknarinnar, í stýrðri kennslu, fimiþjálfun, grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

Skráningarblöð voru notuð í fimiþjálfun, grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum til að meta 

svörun þátttakanda, einnig var skeiðklukka í úri rannsakanda notuð til að mæla tíma í 

fimiþjálfun. Allar mælingar voru teknar upp á hljóðupptöku í iPhone XS Max síma með 

forritinu Voice Memos til að matsmenn gætu metið frammistöðu og færni þátttakanda í 

hljóðum, orðum og orðleysum og fyrir samræmismælingar. 
 

Rannsóknarsnið 

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

frammistöðu og færni þátttakanda í hljóðum, orðum og orðleysum. A-hluti 

rannsóknarsniðsins voru grunnskeiðsmælingar, þar var lagt mat á færni þátttakanda í hljóðun 
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lágstafa með alls fimm mælingum, mat á færni hans í að hljóða tveggja, þriggja, fjögurra og 

fimm stafa orð og orðleysur með alls fjórum mælingum. B-hluti rannsóknarsniðsins var 

inngrip í formi stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar. Seinni A-hluti rannsóknarsniðsins voru 

eftirfylgdarmælingar, þar var lagt mat á færni þátttakanda eftir að inngrip átti sér stað og 

mælingar fóru eins fram og grunnskeiðsmælingar.  

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Allir stafir íslenska stafrófsins voru notaðir 

í mælingum á færni í hljóðun lágstafa og voru þá 32 talsins. Einnig voru notaðir fjórir 

orðaflokkar, sem skiptust í tveggja, þriggja, fjögurra og fimm stafa orð og orðleysur. Hver 

flokkur innihélt 25 orð og orðleysur, sem samanstóð af  13 orðum og 12 orðleysum. Öll orð 

og orðleysur voru útbúin af rannsakanda og við gerð þeirra var þess gætt að allir stafir 

stafrófsins kæmu fyrir að minnsta kosti einu sinni í hverjum flokki. Skráningarblað var notað 

til að skrá hvort þátttakandi svaraði rétt, rangt eða gaf ekkert svar (sjá Viðauka 2). Öll áreiti 

voru birt á 15,4 tommu skjá í Macbook Pro fartölvu. 

Frumbreytur rannsóknarinnar voru þrjár, stýrð kennsla, fimiþjálfun og 

táknstyrkjakerfi. Allar frumbreytur áttu að auka frammistöðu þátttakanda í verkefnum 

kennslustunda. 

Stýrð kennsla. Í stýrðri kennslu var handriti fylgt í kennslustundum. Fyrirmælum 

handritsins var fylgt í þeim stöfum sem þátttakandi sýndi ekki nógu mikla færni í samkvæmt 

grunnskeiðsmælingum. Sömu kennsluháttum var beitt í tveggja og þriggja stafa orðum og 

orðleysum. Verkefnin innihéldu ýmist myndun hljóða, lestur orða, skrift orða, einnig reyndu 

þau á lesskilning og/eða myndskilning þátttakanda (sjá Viðauka 8). Verkefni í 

kennslustundum voru útbúin í forritinu Microsoft Word og voru í 14 punkta Times New 

Roman letri, öll verkefni voru útprentuð á A4 blað fyrir þátttakanda.  

Fimiþjálfun. Fimiþjálfun var notuð til að auka fimi, en var einnig mælitæki á 

frammistöðu þátttakanda. Frammistaða hans var metin með hljóða- og orðalistum sem voru 

lagðir fyrir þrisvar í hverri kennslustund, sem voru lagðir fyrir í byrjun, um miðbik og í lok 

kennslustunda. Hljóða- og orðalistarnir samanstóðu af 50 áreitum og voru allir listarnir með 

ólíka tilviljunarkennda röðun (sjá Viðauka 5, 6 og 7).  Þrjú mismunandi markáreiti voru tekin 

fyrir í hverri kennslustund. Frammistaða þátttakanda var metin meðan fimiþjálfun fór fram, 

notað var skráningarblað til að skrá rétt eða röng svör og að lokum hlutfall réttrar svörunar 

(sjá Viðauka 3). Hljóða- og orðalistar voru ávallt útprentaðir á A4 blað fyrir þátttakanda í 36 

punkta Times New Roman letri. 

Táknstyrkjakerfi. Táknstyrkjakerfi var notað samhliða stýrðri kennslu og 

fimiþjálfun (sjá Viðauka 4). Þátttakandi vann sér inn verðlaun með því að uppfylla ákveðin 



 17 

skilyrði í kennslustundum. Þau skilyrði sem þurfti að uppfylla voru að mæta í kennslu, sýna 

vinnusemi og reyna sitt besta. Þátttakandi gat því unnið sér inn samtals þrjú stig í hverri 

kennslustund. Í lok kennslustunda fékk hann að merkja við þau skilyrði sem voru uppfyllt 

með límmiða og gat því fylgst með eigin frammistöðu. Þegar hann náði að safna sér inn 30 

stigum fékk hann að velja verðlaun, annaðhvort gjafabréf í Ísbúð Huppu eða á 

veitingastaðinn Tokyo Sushi. Alls fékk þátttakandi þrenn verðlaun yfir kennslutímabilið. Í 

fyrsta og annað skiptið valdi þátttakandi gjafabréf í Ísbúð Huppu sem verðlaun, en í þriðja 

skiptið fékk hann gullspilastokk í verðlaun vegna aðdáunar hans á spilum rannsakanda, sem 

voru notuð til að spila með í pásum. 

Fylgibreyta rannsóknarinnar var frammistaða þátttakanda í hljóða- og orðalistum 

fimiþjálfunar, sem var metin út frá fjölda rétt lesinna hljóða, orða og orðleysa á 60 sekúndum.  

Framkvæmd 

Kennslutímabil. Rannsóknin fór fram í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og kennsla 

hófst þann 23. september og lauk 2. desember 2019. Áður en kennsla hófst fundaði 

rannsakandi með foreldri þátttakanda, sérkennara hans og leiðbeinanda rannsóknarinnar þann 

17. september. Á fundinum var aflað upplýsinga um þátttakanda, einnig var fengið upplýst 

samþykki foreldra. Í kjölfar fundarins hitti rannsakandi þátttakanda og fékk þá tækifæri til 

þess að kynnast og byggja upp traust hjá honum. Grunnskeiðsmælingar fóru fram 23. til  25. 

september, alls voru gerðar níu mælingar. Í framhaldi af því hófst stýrð kennsla 30. 

september og stóð yfir til 25. nóvember. Kennslustundir fóru fram þrisvar til fimm sinnum í 

viku yfir kennslutímabilið, alls fór 31 kennslustund fram og rannsakandi sá um alla kennslu. 

Eftirfylgdarmælingar fóru fram 28. nóvember til 2. desember, alls voru gerðar níu mælingar.  

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Í upphafi rannsóknar voru gerðar 

grunnskeiðsmælingar á færni þátttakanda í að hljóða lágstafi og tveggja, þriggja, fjögurra og 

fimm stafa orð og orðleysur. Allir stafir íslenska stafrófsins voru notaðir í mælingum á færni í 

lágstafa hljóðum og voru því áreiti 32 talsins. Þar sem gerðar voru fimm mælingar í lágstafa 

hljóðum var tilviljunarkennd röðun á áreitum í hverri mælingu til að koma í veg fyrir 

þjálfunarhrif. Í framhaldi voru gerðar mælingar á færni í að hljóða orð og orðleysur. Lagt var 

fyrir tveggja, þriggja, fjögurra og fimm stafa orðalisti, sem samanstóð af 25 orðum og 

orðleysum. Hver orðalisti innihélt 13 orð og 12 orðleysur, þau voru öll útbúin af rannsakanda 

og við gerð þeirra var þess gætt að allir stafir stafrófsins kæmu fyrir að minnsta kosti einu 

sinni í hverjum flokki. Þátttakanda voru birt öll áreiti stafa, orða og orðleysa í lágstöfum á 
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15,4 tommu tölvuskjá í Macbook Pro fartölvu. Áreitin birtust í forritinu Microsoft Power 

Point í 130 punkta Times New Roman leturgerð með hvítum bakgrunni.  

Í fyrirlögn mælinga var þátttakandi beðinn um að segja hljóð áreitisins sem kom fram 

á skjánum, engin tímamörk voru fyrir hvert áreiti en skipt var yfir á næsta þegar svar var 

gefið. Svar þátttakanda var metið sem rétt, rangt eða ekkert svar. Ef þátttakandi leiðrétti ranga 

svörun í rétt svar, var það skráð sem rétt svar. Hver mæling var tekin upp á hljóðupptöku svo 

rannsakandi gæti metið frammistöðu þátttakanda án ásýndar, einnig til þess að fá mat 

matsmanna á frammistöðu og færni hans í að hljóða stafi, orð og orðleysur. 

Eftirfylgdarmælingar voru gerðar á sama hátt og grunnskeiðsmælingar. 

Stýrð kennsla. Að loknum grunnskeiðsmælingum hófst stýrð kennsla. Þau hljóð sem 

voru tekin fyrir í stýrðri kennslu voru ákvörðuð út frá niðurstöðum grunnskeiðsmælinga, þar 

sem þátttakandi sýndi ekki fullnægjandi færni í að hljóða stafina u, o, y,  j, ö og ð, stafirnir 

voru teknir fyrir í þessari röð samkvæmt handriti. Einnig voru útbúin markáreiti í orðum og 

orðleysum, sem voru byggð á niðurstöðum fimiþjálfunar og grunnskeiðsmælinga. Reynt var 

að setja saman orð og orðleysur út frá hljóðum, orðum og orðleysum þar sem þátttakandi var 

ekki með fullnægjandi færni. Tveggja stafa markáreiti sem voru útbúin og tekin fyrir í stýrðri 

kennslu, voru dy, su, óx, æð, rö, pú, yð, jú, öl, um og jé, kennsla fór fram í þessari röð. 

Þriggja stafa markáreiti sem voru útbúin og tekin fyrir í stýrðri kennslu, voru lor, gjá, éta, 

boð, jóm og ufl, kennsla fór fram í þessari röð.  

Stýrð kennsla fór fram í alls 31 kennslustund, hljóð lágstafa voru tekin fyrir í 7 

kennslustundum, tveggja stafa orð og orðleysur voru tekin fyrir í 18 kennslustundum og 

þriggja stafa orð og orðleysur voru tekin fyrir í 6 kennslustundum. 

Áður en kennsla hófst var fyrirkomulag stýrðrar kennslu útskýrt fyrir þátttakanda, 

þegar rannsakandi sagði „tilbúinn“ og gaf merki með því að banka í borðið átti hann að gefa 

frá sér svar. Eftir nokkrar kennslustundir var einungis bankað í borðið til að fá fram svörun, 

og skipuninni „tilbúinn“ var sleppt. Einnig var útskýrt fyrir þátttakanda að táknið > undir 

áreiti þýddi að hljóð væri stutt og táknið * undir áreiti þýddi að hljóðið væri langt. Samkvæmt 

fyrirmælum handritsins leiðrétti rannsakandi svörun þátttakanda samstundis ef hún var röng, 

og hann var beðinn um að endurtaka þar til svörun var orðin rétt. Ekki var haldið áfram í ný 

verkefni fyrr en svörun þátttakanda var orðin stöðug. 

Fimiþjálfun. Samhliða stýrðri kennslu var fimiþjálfun notuð. Áður en kennsla hófst 

var fyrirkomulag fimiþjálfunar útskýrt fyrir þátttakanda. Fimiþjálfun fór fram þrisvar í hverri 

kennslustund, í upphafi, um miðbik og í lok kennslustundar. Þrjú mismunandi markáreiti, 

sem voru tekin fyrir í stýrðri kennslu, voru tekin fyrir í fimiþjálfun í sömu kennslustund. Gerð 



 19 

var ein fimimæling á hverju markáreiti í hverri kennslustund og ekki var hætt að vinna með 

það fyrr en rétt svörun þátttakanda var 100% í þremur mælingum í röð. Áreiti birtust á 

hljóða- eða orðalista, sem samanstóð af 50 áreitum, þar með 15 markáreiti og 45 truflarar í 

tilviljunarkenndri röðun. Þátttakandi hafði 60 sekúndur til að hljóða eða lesa sig í gegnum 

listann. Skráningarblað var notað til að skrá rétt eða röng svör, einnig hlutfall réttrar svörunar. 

Notað var sama viðmið og í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum, ef þátttakandi leiðrétti 

ranga svörun yfir í rétta svörun var það skráð sem rétt svar. Eftir hverja mælingu var farið 

yfir frammistöðu með þátttakanda og leiðrétt ranga svörun ef hún var til staðar. Fimiþjálfun 

fór fram í alls 31 kennslustund, hljóðalisti var lagður fyrir í 7 kennslustundum þar sem voru 

tekin fyrir hljóðin u, o, y, j , ö og ð. Tveggja stafa orðalistar voru lagðir fyrir í 18 

kennslustundum þar sem lögð voru fyrir markáreitin dy, su, óx, æð, rö, pú, yð, jú, öl, um og 

jé. Þriggja stafa orðalistar voru lagðir fyrir í 6 kennslustundum þar sem lögð voru fyrir 

markáreitin lor, gjá, éta, boð, jóm og ufl. 

Viðmið. Hljóða- og orðalistar samanstóðu af 50 áreitum, sem voru settir upp í 5*10 

töflu. Hver hljóða- og orðalisti innhélt átta mismunandi áreiti, eitt markáreiti og sjö truflara. 

Markáreitið kom fyrir 15 sinnum og hver truflari kom fyrir fimm sinnum. Tilviljunarkennd 

röðun var á áreitum í hverjum og einum hljóða- og orðalista, sami listinn var því aldrei lagður 

fyrir tvisvar. Þátttakandi þurfti að uppfylla tvö skilyrði til að sýna fram á að hann væri með 

fulla færni á áreitum hljóða- eða orðalistans, þau skilyrði voru að sýna 100% rétta svörun á 

markáreiti og 95% rétta svörun á truflurum. Þessi tvö skilyrði þurfti að uppfylla í þremur 

mælingum í röð, einnig þurfti þátttakandi að geta hljóðað eða lesið áreiti listans á innan við 

60 sekúndum. 

Samræmi matsmanna 

Samræmi matsmanna í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum var metið, hvort þeir 

væru sammála um rétta eða ranga svörun hjá þátttakanda í hljóðum, orðum og orðleysum. 

Allar mælingar voru teknar upp á hljóðupptöku af rannsakanda til að fá mat frá matsmönnum, 

sem voru fimm talsins. Samræmismælingar voru gerðar á öllum grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum, sem voru 18 talsins. Rannsakandi sendi hverjum og einum matsmanni 

allar hljóðupptökur og skráningarblöð, þeir vissu ekki mat annarra matsmanna svo að 

mælingar væru óháðar. Til að komast að samræmi milli þeirra var deilt í fjölda eins skráðra 

svara með heildarfjölda svara og útkoma þess var margfölduð með 100, sem sagt formúlann: 

a / ( a + d ) * 100. Í töflu 1 má sjá niðurstöður á samræmi milli matsmanna í grunnskeiðs- og 
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eftirfylgdarmælingum, það er meðaltal á samræmi þeirra í einstökum hljóðum, í tveggja, 

þriggja, fjögurra og fimm stafa orðum og orðleysum, ásamt heildarmeðaltali. 

 

Tafla 1 
Samræmi matsmanna í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum 
 
 

  Mæling Spönn Meðaltal samræmis 

  Hljóð stafa 40–100% 94,3% 
  Tveggja stafa orð og orðleysur 40–100% 94,4% 

  Þriggja stafa orð og orðleysur 40–100% 89,2% 
  Fjögurra stafa orð og orðleysur 40–100% 87,4% 
  Fimm stafa orð og orðleysur 40–100% 84% 

  Heildarmeðaltal   89,8% 
 

 

Samræmi matsmanna var einnig metið í fimiþjálfun, en þar voru matsmenn tveir en 

ekki fimm. Rannsakandi var matsmaður með beinu áhorfi og allar mælingar úr fimiþjálfun 

voru teknar upp á hljóðupptöku til að fá mat frá matsmanni um svörun þátttakanda. Samræmi 

matsmanna í fimiþjálfun var metið með fjölda eins skráðra svara hjá rannsakanda og 

matsmanni í réttum, leiðréttum og röngum svörum. Í töflu 2 má sjá niðurstöður á samræmi 

milli matsmanna í mælingum fimiþjálfunar, það er meðaltal á samræmi í einstökum hljóðum, 

í tveggja, þriggja, fjögurra og fimm stafa orðum og orðleysum, ásamt heildarmeðaltali. 
 

Tafla 2 

Samræmi matsmanna í mælingum fimiþjálfunar 

Fimiþjálfun Spönn Meðaltal samræmis 

Mæling 1 96–100% 99,4% 

Mæling 2 94–100% 98,8% 
Mæling 3 98–100% 99,5% 

Heildarmeðaltal   99,3% 
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Niðurstöður 

 Framfarir þátttakanda voru metnar með því að bera saman niðurstöður grunnskeiðs- 

og eftirfylgdarmælinga. Í töflu 3 má sjá mat matsmanna á færni þátttakanda í að hljóða 

lágstafi í grunnskeiðsmælingum, þar má einnig sjá hvar munurinn liggur í matinu. Í töflunni 

er einungis sýnt hvaða stafi þátttakandi hafði ekki náð 100% færni í samkvæmt 

matsmönnum. Færni þátttakanda var yfir 90% í stöfunum á, é, h, i, í, p og ý, en fyrir neðan 

90% í stöfunum ð,  j, o, u, y og ö, þar með voru þeir stafir teknir fyrir í stýrðri kennslu.  
 

Tafla 3 
Mat matsmanna á færni þátttakanda í hljóðun stafa í grunnskeiðsmælingum 
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Tafla 4 

 Færni þátttakanda í hljóðun stafrófsins í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum 
 

 

Á töflu 4 má sjá hlutfall varðandi færni þátttakanda í að hljóða stafrófið í 

grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafi hélst 

óbreytt með 100% færni í stöfunum a, b, d, f, g, l, m, n, ó, s, t, ú, v, þ og æ. Færni jókst í 

stöfunum é, h, í, p og ý úr 90% yfir í 100%, aftur á móti lækkaði færni í r og x úr 100% yfir í 

að vera 90%, og færni k úr 100% í 80%. Heildarhlutfall alveg réttra svara í að hljóða stafi 

jókst úr 59,3% yfir í 68,7%.  

Á myndum 1-6 má sjá frammistöðu þátttakanda í að hljóða stafina, sem voru teknir 

fyrir í stýrðri kennslu og fimiþjálfun, sem voru u, o, y,  j, ö og ð. Myndirnar birtast í þeirri röð 

sem stafirnir voru teknir fyrir í kennslu. Sýndur er samanburður á hlutfalli réttra svara í 

grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum í að hljóða tiltekna stafi. Á 

myndunum táknar hver punktur eina mælingu og láréttar brotalínur notaðar til að greina 

tilraunaskeiðin. 

 

 

 
 

 

 

 

 Grunnskeiðsmælingar Eftirfylgdarmælingar 

 Hljóð Hljóð 
Fj. 100% færni 19 22 
Fj. yfir 90% færni 7 4 
Fj. yfir 80% færni 1 1 
Fj. yfir 70% færni 1 1 
Fj. yfir 60% færni 2 1 
Fj. yfir 50% færni 0 1 
Fj. yfir 40% færni 1 1 
Fj. yfir 30% færni 0 1 
Fj. yfir 20% færni 1 0 
Fj. yfir 10% færni 0 0 
Fj. 0% færni 0 0 
Stafir alls 32 32 
Hlutfall rétt 59,3% 68,7% 
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Mynd 1. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn u í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Mynd 2. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn o í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 
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Mynd 3. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn y í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 
 

 
 

 

Mynd 4. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn j í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 
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Mynd 5. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn ö í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mynd 6. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn ð í grunnskeiðs- , fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 

 

 Á mynd 7 má sjá samanburð á færni þátttakanda í að lesa tveggja, þriggja, fjögurra og 

fimm stafa orð og orðleysur í bæði grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Myndin sýnir 

hlutfall rétt lesinna orða og orðleysa, hver orðalisti samanstóð af 25 orðum og orðleysum, þar 

með hæsta mögulega hlutfall réttra svara. Færni þátttakanda í lestri tveggja stafa orða og 

orðleysa lækkaði úr 74% í 71%. Þátttakandi var ekki með færni í orðunum ör, uð, ró og te í 
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grunnskeiðsmælingum, en hafði náð fullri færni í þeim í eftirfylgdarmælingum, hann tapaði 

hins vegar færni í orðunum ég, vú, ak, má, op og hé. Í þriggja stafa orð og orðleysum jókst 

færni þátttakanda úr 62% í 63%. Þátttakandi var ekki með færni í orðunum mör, tær, efa, vák 

og hép í grunnskeiðsmælingum en hafði náð fullri færni í þeim í eftirfylgdarmælingum, hann 

tapaði hins vegar færni í orðunum ylk, ofs, ýsa, bíð, ánd, ist og átt. Töluverð bæting var í 

færni í fjögurra stafa orðum og orðleysum, færni jókst úr 44% í 73%. Þátttakandi var ekki 

með færni í orðunum djör, eign, fing, úlpa, vext, magn, ompá, étið og íbúí í 

grunnskeiðsmælingum en hafði náð fullri færni í eftirfylgdarmælingum, þó tapaði hann færni 

í orðunum hopa og svæð. Einnig var mikil bæting í fimm stafa orðum og orðleysum, færni 

jókst úr 61% í 87%. Þátttakandi var ekki með færni í orðunum hluta, öflur, klauf, ópera, 

mjólk, ember, illur, vempa, þvört, hérað og æring í grunnskeiðsmælingum en hafði náð fullri 

færni í eftirfylgdarmælingum, þó tapaði hann færni í orðunum dílur og úlfur. 
 
 

 

Mynd 7. Færni þátttakanda í að hljóða tveggja, þriggja, fjögurra og fimm stafa orð og 

orðleysur í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

 

 Á mynd 8 má sjá frammistöðu þátttakanda í fimiþjálfun hljóða, tveggja og þriggja 

stafa orða og orðleysa. Myndin sýnir fjölda kennslustunda í réttri tímaröð, sem skiptist í þrjú 

tímabil, sem eru aðskilin með láréttum brotalínum. Hver punktur stendur fyrir eina mælingu í 

fimiþjálfun og þrjár mælingar voru gerðar í hverri kennslustund. Þátttakandi hafði eina 
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mínútu til að hljóða eða lesa sig í gegnum 50 hljóð, orð og orðleysur og er 50 því hæsta gildið 

á myndinni. Þar sem lægsti fjöldi rétt lesinna svara hjá þátttakanda var 22 er 20 lægsta gildið 

á myndinni. Fimiþjálfun hljóða var alls tekin fyrir í 7 kennslustundum, allar mælingar voru 

innan tímamarka. Þátttakandi var að meðaltali 38,2 sekúndur að fara í gegnum hljóðalista, 

óháð fjölda réttra svara. Fimiþjálfun tveggja stafa orð og orðleysa var alls tekin fyrir í 18 

kennslustundum, ein mæling var utan tímamarka. Þátttakandi var að meðaltali 43,1 sekúndu 

að fara í gegnum tveggja stafa orðalista, óháð fjölda réttra svara. Fimiþjálfun þriggja stafa 

orða og orðleysa var alls tekin fyrir í 6 kennslustundum, 7 mælingar voru utan tímamarka. 

Þátttakandi var að meðaltali 55 sekúndur að fara í gegnum þriggja stafa orðalista, óháð fjölda 

réttra svara. 
 

 

 

Mynd 8. Hlutfall réttra svara þátttakanda á einni mínútu í þremur mælingum fimiþjálfunar á 

bæði markáreiti og truflara í að hljóða lágstafi, tveggja og þriggja stafa orð í réttri tímaröð 

kennslustunda. Svört lína er táknuð fyrir fyrstu mælingu, brotalína táknar aðra mælingu og 

þétt punktalína þriðju mælingu kennslustundar.  

 

Á mynd 9 má sjá frammistöðu þátttakanda í markáreitum fimiþjálfunar í hljóðum, 

tveggja og þriggja stafa orðum og orðleysum. Myndin sýnir fjölda kennslustunda í réttri 

tímaröð, sem skiptist í þrjú tímabil, sem eru aðskilin með láréttum brotalínum. Hver punktur 
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stendur fyrir eina mælingu í fimiþjálfun, þrjár mælingar voru gerðar í hverri kennslustund. 

Hljóða- og orðalistar innihéldu 15 markáreiti, því er 15 hæsta gildið á myndinni. 

 

 

 

Mynd 9. Hlutfall réttra svara þátttakanda í eingöngu markáreitum á einni mínútu í þremur 

mælingum fimiþjálfunar í að hljóða lágstafi, tveggja og þriggja stafa orð í réttri tímaröð 

kennslustunda. Svört lína táknar fyrstu mælingu, brotalína aðra mælingu og þétt punktalína 

þriðju mælingu kennslustundar. 

 

Að lokum má nefna niðurstöður úr lesfimisprófum Menntamálastofnunar, sem voru 

lögð fyrir stuttu áður en rannsókn hófst og eftir að henni lauk. Samkvæmt lesfimisprófi sem 

var lagt fyrir í september 2019, gat þátttakandi lesið 36 orð á mínútu, en í því sem var lagt 

fyrir í janúar 2020 gat þátttakandi lesið 52 orð á mínútu. Viðmið Menntamálastofnunar er að 

barn í 7. bekk eigi að geta lesið 120 orð á mínútu að lágmarki. 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að meta áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á 

lestrarfærni 12 ára stúlku með sértæka námsörðugleika. Þátttakandi sýndi aukna færni í 

flestum atriðum sem unnið var með, sem sýnir að aukin lestrarfærni hafi komið í kjölfar 

stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar. Þar á meðal voru miklar framfarir hjá þátttakanda í 

lesfimisprófi Menntamálastofnunar eftir að kennslu lauk, sem gefur til kynna klíníska 

marktækt. 

Stýrð kennsla fór fram í 31 kennslustund, þar sem var farið eftir fyrirmælum handritis 

hvað varðar kennslu og fyrirlögn verkefna. Fimiþjálfun var notuð samhliða stýrðri kennslu, 

þar sem tekið var fyrir hljóðun lágstafa, ásamt lestri tveggja og þriggja stafa orða og orðleysa. 

Mælingar í fimiþjálfun fóru fram þrisvar í hverri kennslustund, þar sem þátttakandi þurfti að 

hafa náð fullri færni áður en haldið var áfram í ný verkefni. Reynt var á lesskilning 

þátttakanda með því að spyrja spurninga úr sögum, sem lesnar voru í kennslustundum. 

Frammistaða í lesskilningi var metin með svari þátttakanda úr þeim spurningum og reyndist 

hann vera með fulla færni þar sem svar hans var ávallt rétt. 

Færni var náð í tveimur stöfum af þeim sex sem voru teknir fyrir í stýrðri kennslu og 

fimiþjálfun. Þeir stafir sem náðist ekki færni í voru ð, j, o og y. Í stöfunum ð og j er talið að 

viðmið matsmanna á mati réttrar svörunar í grunnskeiðsmælingum sé það mismunandi að það 

hafi skekkt niðurstöður. Tveir matsmenn af fimm töldu þátttakanda hafa náð fullri færni í 

þeim stöfum. Færni í stafnum o reyndist vera afar óstöðug í grunn- og eftirfylgdarmælingum, 

þrátt fyrir að þátttakandi sýndi fram á stöðugleika í mælingum fimiþjálfunar, en gerði 

þátttakandi oft  mistök og hljóðaði hann sem stafinn ó. Færni í stafnum y var svipuð, en hann 

gerði mistök oft og hljóðaði hann eins og stafinn ý. Það hefði þurft að vinna með aðgreiningu 

á þessum stöfum, og mögulega öllum þeim stöfum sem innihéldu kommu (.´.) þar sem 

þátttakandi átti til að víxla þeim. Færni þátttakanda minnkaði smávegis við að lesa tveggja 

stafa orð og orðleysur í eftirfylgdarmælingum, þrátt fyrir að meirihluti kennslustunda hefði 

farið í kennslu á tveggja stafa orðum og orðleysum. Annars sýndi þátttakandi aukna færni í 

lestri þriggja, fjögurra og fimm stafa orða og orðleysa. Á heildina litið gekk kennsla afar vel 

og framfarir urðu í færni þátttakanda. Þegar leið undir lok virtist þátttakandi vera mun 

öruggari með sig í lestri og fimi þrátt fyrir að verkefnin væru þyngri.  

Í æfingum fimiþjálfunar bætti þátttakandi frammistöðu sína á hverju kennslutímabili, 

sem gefur til kynna að færni hans hafi orðið meiri eftir því sem leið á kennsluna. Það gat 

verið breytilegt eftir dögum sökum þess að þátttakandi var misvel upplagður, mögulega 

vegna þreytu og syfju sem leiddi til skorts á athygli (þátttakandi nefndi nokkrum sinnum að 
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hafa farið seint að sofa). Einnig var afar misjafnt hvaða fimimæling í hverjum tíma sýndi 

mestum framförum, en í flestum tilfellum var það fyrsta fimimæling, hún átti sér stað í byrjun 

kennslustundar. Aftur á móti sýndi þriðja fimimæling mestum framförum þegar kom að 

markáreitum, óháð frammistöðu þátttakanda í truflurum. Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við rannsókn sem gerð var á notkun fimiþjálfunar (Hughes, Beverly og Whitehead, 2007).  

 Lesfimispróf Menntamálastofnunar voru lögð fyrir áður en rannsókn hófst og eftir að 

henni lauk, sem er ein leið til að meta áhrif kennsluaðferðanna sem var beitt. Samkvæmt 

þeim niðurstöðum gat þátttakandi lesið 36 orð á mínútu í september 2019, en í janúar 2020 

gat hann lesið 52 orð á mínútu. Sem er töluverð bæting miðað við árangur í fyrri 

lesfimisprófum, þar sem bæting var að jafnaði 5 orð milli prófa. Þátttakandi færist því nær 

viðmiði Menntamálastofnunar, sem er að barn í 7. bekk eigi að geta lesið 120 orð á mínútu að 

lágmarki. Niðurstöður þessara lesfimisprófa sýna klíníska marktækt, sem sagt aðferðirnar 

gerðu gagn umfram það sem fyrri kennsla hafði skilað. 

Táknstyrkjakerfi var notað samhliða stýrðri kennslu og fimiþjálfun. Þátttakandi fékk 

stig fyrir hvert skilyrði sem hann uppfyllti hverju sinni í kennslustundum og fékk að velja á 

milli tveggja verðlauna þegar hann var kominn í 30 stig. Þátttakandi fékk alls þrenn verðlaun 

yfir kennslutímabilið. Enn fremur var táknstyrkjakerfið notað til þess að gera kennsluaðferðir 

áhrifameiri, einnig hafði það hvetjandi áhrif á þátttakanda til að halda athygli sinni á 

verkefnum í kennslustundum.  

Vert er að nefna að samræmi matsmanna hefði mátt vera betra í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum, vegna fjölda matsmanna var matið breytilegt. Mat þeirra á því hvort 

hljóð, orð eða orðleysur voru lesin rétt voru oft ekki þau sömu, sem þar með skekkir matið á 

raunverulegri getu þátttakanda og niðurstöður rannsóknarinnar. Samræmi matsmanna var 

mun betra í fimiþjálfun, en þar voru matsmennirnir tveir og þess vegna væri áhugavert að 

endurtaka rannsóknina með færri matsmönnum í grunnskeiðsmælingum. 

Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á framfarir er hún í samræmi við 

aðrar rannsóknir á áhrifum stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar, sem hafa verið gerðar á Íslandi 

(t.d. Finna Pálmadóttir, 2014; Ásta Harðardóttir, 2011). Slíkar raunprófaðar kennsluaðferðir 

eru lykilatriði til þess að hjálpa börnum með námsörðugleika á markvissan hátt. 
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Viðauki 1. Upplýst samþykki forráðamanns 

  

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

Silju Dís Guðjónsdóttur, B.S. nema í sálfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi hennar 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 og fimiþjálfunar frá september 2019 og eins lengi og þörf er talin 

á, þó ekki lengur en til 28. nóvember 2019. 

Ég hér með heimila skráningu og söfnun á gögnum um frammistöðu 

_______________________ í lestrarverkefnum. Ég samþykki að barnið mitt mæti 4-5 virka 

daga í hverri viku og vinni með Silju í um það bil klukkustund í senn í hvert skipti á þeim 

stað sem við komum okkur saman um að vinna á. Ég skuldbind mig til að gæta þess að barnið 

mæti á tilsettum tíma og láta vita ef barnið getur ekki mætt vegna veikinda eða annarra 

ástæðna. Ég leyfi að gögnunum sem verður safnað í rannsókninni um frammistöðu barnsins 

míns komi fram í B.S. lokaverkefni við Háskóla Íslands, í grein til birtingar í fagtímariti og á 

ráðstefnum fagmanna en gögnin verða hvorki persónugreinanleg eða rekjanleg til mín eða 

barnsins. Aðeins þeir sem koma að rannsókninni munu hafa aðgang að gögnum, og þau munu 

ekki vera notuð í öðrum tilgangi en hér stendur nema með mínu samþykki. Engum 

persónugögnum verður safnað öðrum en upplýsingum frá kennara um námssögu og 

námsframmistöðu í lestri. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og samkvæmt 

lögum um meðferð persónuupplýsinga. 

Ég get haft samband við Silju (sdg21@hi.is, s: 693-0403) eða leiðbeinanda hennar 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  
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Viðauki 2. Skráningarblöð grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar 

 

Skráningarblöð fyrir grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar - Hljóð 1/5 

Matsmaður: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Stafur Rétt svar Rangt svar Ekkert svar 
1 b    

2 y    

3 m    

4 v    

5 a    

6 í    

7 f    

8 h    

9 ý    

10 g    

11 æ    

12 d    

13 e    

14 þ    

15 ú    

16 ö    

17 n    

18 ð    

19 t    

20 i    

21 á    

22 s    

23 x    

24 é    

25 j    

26 o    

27 l    

28 r    

29 p    

30 k    

31 ó    

32 u    
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Skráningarblöð fyrir grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar - Tveggja stafa orð og orðleysur 
 

Matsmaður: _____________ 
 

 

 

 

Nr Orð Rétt svar Rangt svar Ekkert svar 

1 ég    

2 au    

3 ný    

4 jó    

5 ál    

6 ey    

7 fæ    

8 vú    

9 ís    

10 ak    

11 þá    

12 sy    

13 ör    

14 ei    

15 má    

16 ho    

17 ef    

18 uð    

19 ró    

20 ja    

21 op    

22 hé    

23 te    

24 ix    

25 kú    
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Skráningarblöð fyrir grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar - Þriggja stafa orð og orðleysur 

Matsmaður: _____________ 

 

 

 

Nr Orð Rétt svar Rangt svar Ekkert svar 

1 kló    

2 éla    

3 mör    

4 aur    

5 tær    

6 ylk    

7 uxi    

8 pes    

9 nóg    

10 ofs    

11 ýsa    

12 þon    

13 bíð    

14 ánd    

15 efa    

16 vák    

17 dúx    

18 ist    

19 átt    

20 lín    

21 hjá    

22 ugl    

23 æpa    

24 hép    

25 joð    
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Skráningarblöð fyrir grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar - Fjögurra stafa orð og orðleysur 
 

Matsmaður: _____________ 

 

 

Nr Orð Rétt svar Rangt svar Ekkert svar 

1 djör    

2 salt    

3 ykur    

4 eyja    

5 bráð    

6 íþró    

7 eign    

8 fing    

9 úlpa    

10 vext    

11 magn    

12 ompá    

13 étið    

14 hopa    

15 kaup    

16 svæð    

17 ýkja    

18 stóf    

19 þjöl    

20 ýmsi    

21 jafn    

22 hérn    

23 íbúi    

24 koja    

25 ósig    
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Skráningarblöð fyrir grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar - Fimm stafa orð og orðleysur 

Matsmaður: _____________ 

 

 

 

 

Nr Orð Rétt svar Rangt svar Ekkert svar 

1 ímynd    

2 stelp    

3 hluta    

4 öflur    

5 klauf    

6 æknir    

7 ópera    

8 dílur    

9 mjólk    

10 ember    

11 illur    

12 vempa    

13 borða    

14 ísjaki    

15 gland    

16 álari    

17 úlfur    

18 þvört    

19 hérað    

20 ýptar    

21 seint    

22 nítró    

23 engin    

24 æring    

25 fönix    
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Viðauki 3. Skráningarblöð fimiþjálfunar 

 

Skráningarblöð fyrir fimiþjálfun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsetning:             

Matsmaður:             

Hljóðarallý nr. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Fjöldi rétt:             

Þar af leiðrétt:             

Fjöldi rétt:             

Svarhlutfall:             
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Viðauki 4. Táknstyrkjakerfi  

 

Stigasöfnun! 
 

 

                                                                                                               Stigum safnað: _____  
 

 
Þegar þú hefur safnað 30 stigum færðu gjafabréf  

á Tokyo Sushi eða í Ísbúð Huppu! 

 

 

 

Tími Mætir Vinnusemi Reynir sitt besta Stig alls: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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Viðauki 5. Hljóðalisti í fimiþjálfun 
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Viðauki 6. Orðalisti í fimiþjálfun tveggja stafa orða og orðleysa 
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Viðauki 7. Orðalisti í fimiþjálfun þriggja stafa orða og orðleysa 
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Viðauki 8. Dæmi um verkefni fyrir lesskilning 

 

Saga 

Einu sinni var             _________ sem bjó í skógi. Einn daginn var apinn að 

labba langan veg. Hann sá lítinn              ________. Litli fuglinn var grátandi. 

Apinn spurði „Hvað gerðist litli fugl?“. Fuglinn bendir á stórt              ________ 

og segir „Ég datt úr hreiðrinu mínu“.               _________ tekur upp litla fuglinn 

og klifrar upp tréð. Hann skilar litla fuglinum aftur í hreiðrið sitt. Litli         

________ þakkar honum vel fyrir hjálpina. Apinn tekur sér             __________ 

á leiðinni niður. Hann borðar þá á leiðinni heim í skóginum. 
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Saga (Kennari) – 22/10/19 

 
Verkefni 1 – Lesa söguna fyrir nemanda, svo les nemandi. 

Einu sinni var api sem bjó í skógi (1). Einn daginn var apinn að labba langan veg (2). Hann sá 

lítinn fugl (3). Litli fuglinn var grátandi (4). Apinn spurði „Hvað gerðist litli fugl?“(5). 

Fuglinn bendir á stórt tré og segir „Ég datt úr hreiðrinu mínu“ (6). Apinn tekur upp litla 

fuglinn og klifrar upp tréð (7). Hann skilar litla fuglinum í hreiðrið sitt (8). Litli fuglinn 

þakkar honum vel fyrir hjálpina (9). Apinn tekur sér banana á leiðinni niður (10). Hann 

borðar þá á leiðinni heim í skóginum (11). 

 
Verkefni 2 – Lesa söguna aftur og spyrja nemanda spurninga eftir hverja setningu. 

Hver býr í skóginum? (1) 
Hvað var apinn að gera? (2) 
Hvað sér apinn? (3) 
Hvernig er fuglinn? (4) 
Hvað spyr apinn? (5) 
Hvaðan datt fuglinn? (6) 
Hvað gerir apinn? (7) 
Hvert setur hann fuglinn? (8) 
Hvernig líður fuglinum? (9) 
Hvað tekur apinn? (10) 
Hvert er apinn að fara? (11) 
 

Verkefni 3 – Biðja nemanda um að finna eftirfarandi stafi í hverri setningu. 

Setning 1 – i   = 5                    
Setning 2 – g  = 2 
Setning 3 – n  = 4 
Setning 4 – a  = 2 
Setning 5 – ð  = 3 
Setning 6 – u  = 3 
Setning 7 – p  = 5 
Setning 8 – t   = 3 
Setning 9 – r   = 3 
Setning 10 – l  = 1 
Setning 11 – e  = 2 
 


