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Útdráttur 

Að kunna að lesa er nauðsynleg undirstaða þess að vera virkur þátttakandi í nútíma 

samfélagi. Einstaklingar þurfa rétta þjálfun og kennslu til þess að ná tökum á lestri. Stýrð 

kennsla Engelmanns (e. Direct Instruction) er raunprófuð kennsluaðferð sem hefur sýnt fram 

á að vera árangursrík í lestrarkennslu. Aðferðin byggir á því að nota handrit til þess að kenna 

grunnfærni áður en kennsluefni þyngist. Áhersla er að leiðrétta röng svör taflarlaust og veita 

endurgjöf samstundis auk þess að hrósa fyrir rétt svör. Fimiþjálfun (e. Precision Teaching) er 

raunprófuð kennsluaðferð sem hefur reynst vel með stýrðri kennslu. Aðferðin hefur það 

markmið að leiðarljósi að auka fimi (e. fluency) sem vísar í villaulausa, hraða og örugga 

svörun. Frammistaða er skráð á hröðunarkort (e. Standard Celeration Chart ) til þess að 

fylgjast með árangri en markmið er sett áður en mælingar hefjast. Með því að skrá 

frammistöðu niður er hægt að fylgjast með ef það þarf að breyta kennsluháttum. Afmarkaðar 

kennsluæfingar (e. Discrete trial training) er kennsluaðferð sem miðar að því að efla nám 

barna og hefur reynst ákaflega áhrifarík við að kenna börnum aðgreiningu til að auka rétta 

svörun. Markmið afmarkaðra kennsluæfinga er að minnka röng svör með villulausu námi. 

Áhersla er á að beita stýringu (e. prompt) til að auka rétta svörun og veita styrki fyrir rétta 

svörun. Markmið þessarar rannsóknar var að athuga áhrif stýrðar kennslu og fimiþjálfunnar á 

grunnfærni í lestri hjá 13 ára stúlku sem er greind með þroskahömlun og Downs heilkenni. 

Vegna aðgreiningarvanda þátttakanda var bætt afmörkuðum kennsluæfingum inn í kennsluna. 

Á þeim stutta tíma sem verkefni fór fram sýndi þátttakandi engar framfarir með aðferðum 

stýrðrar kennslu og fimiþjálfunnar né sýndi hann sjálfstæða svörun í afmörkuðum 

kennsluæfingum.  
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Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunnar: 

13 ára stúlka greind með Downs heilkenni og þroskahömlun fær lestrarkennslu með 

raunprófuðum aðferðum 

Enginn þáttur í hugrænni starfsemi ungra barna hefur verið jafn mikið rannsakaður og 

lestur og lestrarerfiðleikar. Að kunna að lesa er nauðsynleg undirstaða þess að vera virkur 

þátttakandi í nútíma samfélagi og er grundvallaratriði fyrir velgengni í skóla og til að afla sér 

þekkingar (Byrne, 2002; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014). Lestrarfærni er ekki 

meðfædd heldur þurfa einstaklingar rétta þjálfun og kennslu til þess að ná tökum á henni 

(Kamhi og Catts, 2013; Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011). Lestur krefst þess að fólk þekki 

stafina, viti hvernig þeir líta út og hljóma. Það þarf að einblína á kennsluaðferðir sem virka. 

Því er nauðsynlegt að nota raunprófaðar aðferðir sem felur í sér að gera raunverulegan 

samanburð á árangri mismunandi aðferða og fylgjast með hvernig fagaðilar beita þeim 

(Fredrick og Hummel, 2004). 

Atferlisgreining og nám 

   Nám er skilgreint sem tiltölulega varanleg breyting á atferli eða hegðun vegna 

reynslu. Tengslanám byggist á þeirri hugmynd að hægt sé að kenna og breyta hegðun út frá 

tengslum áreita og svörunnar. Tengslanám skiptist í virka skilyrðingu (e. operant 

conditioning) og klassíska skilyrðingu (e. classical conditioning) (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 2008).  

      Hagnýt atferlisgreining (e. behavior analysis) notar námsreglur til að koma 

fram hegðunarbreytingum. Hegðun er afrakstur aðstæðna hennar og þess samspils sem hefur 

verið til staðar milli aðstæðna og hegðunar. Þeir sem stunda atferlisgreiningu hafa notað 

þessar upplýsingar til þess að þróa fjölda aðferða til að greina, breyta hegðun og að lokum, 

bæta lífsgæði einstaklinga (Moran, 2004). 

   Skinner kom fram með hugtakið málfar (e. verbal behavior) sem lýsir bæði mælanda 

og umhverfisaðstæðum sem stýra og viðhalda slíkri hegðun. Samkvæmt atferlisgreiningu 

lærist málfar í gegnum skilyrðingu og er virk skilyrðing mikilvæg í máltökunni. Endurteknar 

æfingar, styrking fyrir rétt svar og sýnikennsla eru aðalatriði til að örva tungumálafærni barna 

og fullorðinna með fatlanir og talmein (Sundberg, 2001).   

      Hagnýt atferlisgreining (e. applied behavior analysis, oft kallað ABA) felur í sér að 

kenna einstaklingum skilvirkari leiðir í að auka æskilega hegðun eða draga úr óæskilegri 

hegðun. ABA var fyrst beitt til meðferðar á einstaklinga með þroskahömlun og einhverfu og 

hefur fengið mikla viðurkenninguna fyrir þá vinnu. ABA hefur að bjóða ákaflega árangursríkt 
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námstæki til að hjálpa þeim til að öðlast og viðhalda nýrri færni. Árangur hagnýtrar 

atferlisgreiningar nýtist víða, svo sem í kennslu, þjálfun, samfélagsmótun og meðferð. Auk 

þess hefur aðferðin reynst börnum og fullorðnum vel sem hafa mismunandi fatlanir 

(Hernandez, 2011; Welch, 2016). Hagnýt atferlisgreining nýtist víða, í fjölbreyttu samhengi.   

  Fimiþjálfun, stýrð kennsla og afmarkaðir kennsluhættir eru allt dæmi um 

kennsluaðferðir sem byggja á lögmálum náms. 

Stýrð kennsla Engelmanns. Stýrð kennsla Engelmanns (e. Direct instruction) er 

raunprófuð kennsluaðferð sem Sigfried Engelmann þróaði ásamt samstarfsmönnum sínum í 

lok sjöunda áratugar síðustu aldar (Binder og Watkins, 1991; Fredrick og Hummel, 2004; 

Kozloff ofl., 2001). Kennsluaðferðin er byggð á námslögmálum og hefur verið rannsökuð í 

þaula. Það hefur margsinnis verið sýnt fram á að hún ber árangur. Aðferðin hentar bæði fyrir 

þá sem standa vel að vígi námslega og einnig fyrir þá nemendur sem eiga við námsörðugleika 

að stríða. Aðferðin hefur hefur mikið verið nýtt við kennslu í lestri, stærðfræði og 

stafsetningu, en hefur líka reynst vel í öðrum fögum eins og t.d tungumálum, hljóðfæraleik, 

rökhugsun og dansi. Einnig hentar aðferðin bæði vel í einstaklings- og hópkennslu (Barbash, 

2012; Binder, 1988; Carnine ofl., 2010; Conners, 2006; Fredrick og Hummel, 2004).  

    Forsenda stýrðar kennslu er að allir geta lært ef kennsluaðferðin er árangursrík. Ef 

nemandi sýnir ekki árangur er það ekki merki um að það sé eitthvað að nemanda, heldur þurfi 

kennari að endurskoða kennsluhátt (Engelmann, Haddox og Bruner, 1983).  

    Lestrarkennsla með stýrðri kennslu byggist á samtengjandi hljóðaðferð (e.phonics), en 

farið er úr smæstu einingunni (að þekkja staf) upp í stærri einingar (lestur orða, setninga) 

(Moran, 2004). Kennari skipuleggur kennslustundir vandlega þar sem fyrirmæli eru nákvæm, 

stutt, skýr og í fyrirfram ákveðinni röð. Nemandi veit hvenær hann á að gefa svar þegar 

kennari gefur tiltekið merki eða vísbendi. Í hverri kennslustund fer kennari eftir hnitmiðuðu 

handriti þar sem eru dæmi og leiðbeiningar um hvaða námsefni skal vera tekið fyrir, hvenær 

og hvernig. Hvert verkefni er undanfari þess næsta og námsáætlun er byggð upp eftir 

þyngdarstigi verkefna. Í byrjun hverrar kennslustundar fer kennari yfir verkefni sem eiga að 

vera tekin fyrir í kennslustund. Þegar búið er að fara yfir nýtt efni er farið í upprifjun á því 

sem hefur þegar verið kennt. Frammistaða nemanda ræður því hvenær er aukið þyngdarstig, 

en svörun þarf að vera orðin villulaus áður en farið er í næsta verkefni. Þegar nemandi svarar 

vitlaust fær hann tafarlausa endurgjöf þar sem hann endurtekur rétta svörun kennara. Ef 

nemandi svarar vitlaust þrátt fyrir leiðsögn kennara er hann leiðréttur strax og verkefni 

endurtekið þar til stöðugleika er náð (Hummel, Venn og Gunter, 2004).  

   Aðgreiningarvandi getur komið upp í kennslu og því er ekki tekið svipað námsefni 
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fyrir. Stafir sem væru ekki teknir fyrir á sama tíma vegna svipaðs útlits væru t.d b, p og d 

(Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009). Kennari beitir jákvæðri styrkingu fyrir þátttöku og 

rétta svörun. Einlæg hrós sem styrkir við frammistöðu nemenda er mikilvægur þáttur í stýrðri 

kennslu. Einnig er sérstaklega mikilvægt fyrir börn sem hafa átt í erfiðleikum með nám að 

námið veiti styrkingu sér í lagi (Pierce og Cheney, 2013).     

  Árið 2018 var birt heildargreining á áhrifum stýrðrar kennslu í rannsóknum frá 

árunum 1966 til 2016. Fjölbreyttur hópur þátttakanda auk margvíslegra rannsóknarsniða og 

aðstæðna sýndi fram á árangur stýrðar kennslu sem náði yfir margar ólíkar námsgreinar. 

Mesti árangurinn reyndist vera í lestri, stærðfræði og stafsetningu (Stockard, Wood, Coughlin 

og Khoury, 2018). Árið 1968 hófst víðamikil rannsókn sem kallaðist Project follow through 

sem hafði það markmið að finna árangursríkustu kennsluaðferðina til að bæta námsárangur 

bágstaddra barna. Yfir 700.000 börn í 170 lágstéttum í Bandaríkjunum tóku þátt í þessari 1 

billjóna dollara rannsókn. Stýrð kennsla jók færni í lesskilningi, stafsetningu ásamt því að 

auka sjálfsmati nemenda. Seinna meir kom í ljós að þeir sem fengu kennslu í stýrðri kennslu 

héldust lengur í skóla og hærra hlutfall þeirra nemenda fóru í háskóla (Deitrick, 2018). 

Íslenskar rannsóknir hafa líka sýnt fram á árangur stýrðrar kennslu barna með 

lestarörðugleika (t.d Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2012; Emilía Ásta 

Jacqueline, Rannveig Gestsdóttir og Sæunn Ragnarsdóttir, 2017; Finna Pálmadóttir, 2014; 

Guðríður Adda Ragnarsdóttir 2007). 

  Fimiþjálfun. Fimiþjálfun (e. Precision Teaching) er önnur raunprófuð kennsluaðferð 

sem rekja má til Odgen R. Lindsley nemanda Burrhus F. Skinner. Lindsley byggði á  

hugmyndum og vinnu Skinners, sérstaklega virka skilyrðingu og lagaði aðferðafræði 

atferlisgreiningar (e. experimental analysis of behaviour) að starfinu í skólastofunni á sjötta 

áratugnum (Lindsley, 1992; Guðríður Adda, 2004). Fimiþjálfun hefur reynst sérstaklega vel 

með stýrðri kennslu  (Fredrick og Hummel, 2004; Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009).  

  Í meginatriðum felur fimiþjálfun í sér að þjálfa tiltekna færni sem þarf að bæta. Það er 

mikilvægt að skilgreina færni sem er mælanleg og sjáanleg þannig að hægt sé að fylgjast með 

henni. Kennari metur árangur nemanda og tekur svo ákvörðun um næstu skref í kennslu. 

Einkunnarorð fimiþjálfunnar er ,,Barnið veit alltaf best’’, sem er byggt á orðum Skinners: 

,,Lífveran hefur alltaf rétt fyrir sér’’. Námsefnið er einstaklingsmiðað og ef nemandi er ekki 

að ná árangri þá þarf að endurskoða kennsluaðferð (Binder og Watkins, 1991; Flores ofl., 

2013; Mannion og Griffin, 2018).  

 Helsta markmið fimiþjálfunnar er að nemandi nái fimi (e. fluency), sem er getan til að 

leysa verkefni rétt, hiklaust og hratt (Moran, 2004). Kennari fylgist með framför nemenda við 
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verkefni án þess að veita endurgjöf og skráir hjá sér röng svör. Þegar nemendi hefur lokið við 

verkefni fer kennari yfir þær villur sem nemandi gerði og verkefnið er endurtekið þar til 

svörun verður villulaus (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2007). Verkefni er mæling á færni 

nemanda og færni hans er metin út frá fjölda réttra svara á ákveðnum tíma, oftast er það ein 

mínúta í senn (Binder og Watkins, 1991). 

  Afköst nemenda í mínútu mælingum eru skráð á hröðunarkort (e. Standard Celeration 

Chart). Út frá kortinu sjá bæði kennari og nemandi nákvæma mynd af árangri nemanda yfir 

tíma og út frá því er tekið ákvörðun um hvort hægt sé að halda áfram í næsta verkefnaþátt eða 

hvort það þurfi að halda áfram á ákveðnu ,,þrepi’’ í námsefni. Með því að mæla frammistöðu 

daglega eykst skilvirkni kennslunnar. Mælingar hjálpa við að greina á milli kennsluaðferða 

sem bera lítinn árangur og þeirra sem stuðla að framförum í námi, sem kemur í veg fyrir að 

ekki sé eytt óþarfa tíma í kennsluaðferðir sem stuðla ekki að frammistöðu nemanda 

(Frederick og Hummel, 2004; Lindsley, 1991). 

       Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að sýna fram á árangur fimiþjálfunnar. Árið 

2010 var gerð rannsókn á ítölskum krökkum sem höfðu Downs heilkenni og þroskahömlun. 

Niðurstöður sýndu að lestrarfærni þeirra jókst við notkun fimiþjálfunnar (Cavallini ofl., 

2010).   

  Stærsta rannsókn sem gerð hefur verið til þess að meta árangur fimiþjálfunnar í námi 

er Great Falls Precision Teaching Project. Rannsóknin fór fram í Bandaríkjunum þar sem 

úrtakið var stórt með heilum skólum. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að börn í 

fyrsta til fjórða bekk sýndu miklar framfarir í lestri og stærðfræði, sem samsvaraði aukningu 

um 20-40 prósentustig (e.percentile) (Beck og Clement, 1991). 

  Afmarkaðar kennsluæfingar. Afmarkaðar kennsluæfingar (e. Discrete trial 

training) er kennsluaðferð sem miðar að því að efla nám barna og hefur reynst ákaflega 

áhrifarík við að kenna börnum aðgreiningu og nýja hegðun. Einnig er hægt að nota hana til að 

auka færni og til að minnka vandamála hegðun (Smith, 2001). 

      Algengt er að fólk rugli afmörkuðum kennsluæfingum við hagnýta atferlisgreiningu  

(e. Applied behaviour analysis). Hagnýt atferlisgreining beitir vísindum atferlissinna til að 

reyna að breyta hegðun einstaklings. Litið er á hegðun sem þriggja þrepa ferli: undanfari 

(vísbending/leiðbeiningar), hegðun og afleiðing. Afmarkaðar kennsluæfingar er uppbyggð 

ABA tækni. Þar eru leiðbeiningar skýrar og einfaldar og verkefni eru sundurliðuð í 

auðveldari skref til að koma í veg fyrir villur. Í einni lotu gefur kennari leiðbeiningar, barn 

svarar og kennari bregst við hegðun með viðeigandi afleiðingum (Cooper, 2007; 

Miltenberger, 2001; Smith, 2001). 
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  Afmarkaðar kennsluæfingar eru hannaðar til þess að minnka röng svör með villulausu 

námi, á meðan barn er að reyna að ná tökum á námsefninu. Í villulausu námi er yfirleitt valið 

eitt svar yfir annað. Til dæmis þegar barn á að velja mynd, tölur eða liti þegar margvísleg 

áreiti eru gefin í einu. Þegar það velur rétt áreiti fær það styrki en ef það myndi velja rangt 

áreiti myndu engar sérstakar afleiðingar fylgja (Mueller et al., 2007).  

   Í hverri lotu í afmörkuðum kennsluæfingum veitir kennari stýringu (e. prompt). 

Stýring er líkamleg hreyfing til þess að styðja við villulaust nám. Þá færir kennari hönd barns 

á viðeigandi áreiti eða bendir á áreiti með munnlegum leiðbeiningum. Ef barn sýnir 

viðeigandi hegðun þá styrkir kennari þá hegðun með því að veita umbun, hrósa eða annað 

sem styrkir hegðunina. Þegar barn er farið að sýna meiri færni þá dofnar (e. fade) stýringin 

(Smith, 2001). Afmarkaðar kennsluæfingar hefur reynst einhverfum börnum ákaflega vel 

(Lerman, 2016). Mikilvægt er að starfsfólk noti rétta kennsluaðferð, annars getur það haft 

alvarlegar afleiðingar, svo sem hægar framfarir hjá barni og lengri tíma að ná nýrri færni. 

Þess vegna er þörf á að starfsmenn fái rétta starfsþjálfun þar sem það getur æft sig og fengið 

endurgjöf á frammistöðu sína, en það er því miður ekki alltaf í boði þó að það væri æskilegast 

(Koegel et al., 1977; Severtson & Carr, 2012).  

   

Þroskahömlun   

  Algengasta fötlun allra fatlanna er þroskahömlun. Þroskahömlun er samheiti yfir hóp 

fatlaðra sem búa við verulega skerta vitsmunalega og félagslega færni sem hefur þar af 

leiðandi áhrif á aðlögunarfærni. Með vitrænni getu er átt við greind og með aðlögunarfærni er 

átt við hæfni til að takast á við hinar ýmsu athafnir sem fylgja daglegu lífi. Má þar nefna að 

geta skilið aðra og tjáð sig, huga að eigin umhirðu, taka þátt í félagslegum samskiptum og 

hæfni til þátttöku í samfélaginu (Malhi og Singhi, 2015; Tryggvi Sigurðsson, 2008).      

  Á síðustu áratugum hefur verið unnið hörðum höndum að því að auka áreiðanleika 

greininga þar sem staðlaðir spurningalistar hafa verið hannaðir. Einnig hefur verið samræmt 

skilgreiningar á einkennum sem og að gefa út alþjóðleg greiningarviðmið. Aðallega er stuðst 

við þrjú alþjóðlega viðurkennd flokkunarkerfi við flokkun þroskahömlunar. Í fyrsta lagi er 

það flokkunarkerfi bandarísku samtakanna AAIDD (American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities) sem var síðast gefið út árið 2010, í öðru lagi er það 

flokkunarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna (DSM-5) gefið út 2013 og að lokum 

flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (e. World Health Organization),  (ICD-

10) gefið út 1992 (Tryggvi Sigurðsson, 2008; American Psychiatric Association, 2013). 

Samkvæmt flokkunarkerfi bandarísku samtakanna (AAIDD) er þroskahömlun fötlun sem 
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einkennist af verulegum takmörkunum í vitsmunalegri getu (rökhugsun, námi og úrlausn 

vandamála) og aðlögunarfærni. Þessar takmarkanir birtast í ýmsum félagslegum og hagnýtum 

þáttum aðlögunarfærni. Fötlunin kemur fram fyrir 18 ára aldur (American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities, 2013a). Bandarísku geðlæknasamtökin (DSM-5) 

skilgreina þroskahömlun sem vitsmunalega skerta virkni sem er undir meðallagi ásamt 

skerðingu á aðlögunarhæfni. Einnig er einstaklingur verulega vanhæfur félagslega og auk 

þess getur hann ekki séð um sig á viðeigandi hátt fyrir fullorðinsaldur (American  Psychiatric 

Association,  2013b). Á Íslandi er stuðst við flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunar 

(ICD-10), sem skilgreinir þroskahömlun sem: „Staðnaður eða ófullkominn þroski hugans sem 

einkennist einkum af skerðingu á ýmiss konar færni er fram kemur á þroskaskeiði 

einstaklingsins“ (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 36). Til þess að greina stig þroskahömlunar 

eru vanalega notuð stöðluð greindarpróf. Niðurstöður greindarprófanna eru metnar eftir ICD-

10 flokkunarkerfi WHO og skiptir þroskahömlun í fjóra flokka eftir greindarvísitölu:   

     F70: Væg þroskahömlun, greindarvísitala 50-69  

     F71: Miðlungsalvarleg þroskahömlun, greindarvísitala 35-49  

     F72: Alvarleg þroskahömlun, greindarvísitala 20-34 

     F73: Djúp þroskahömlun, greindarvísitala undir 20 

     F79: Þroskahömlun ótilgreind  (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 36).  

 

Orsakir þroskahömlunar geta verið margvíslegar, oft er það vegna frávika í taugaþroska eða 

vegna líffræðilegs vanda. Ein þekktasta orsök þroskahömlunar er vatnstarfssemi í skjaldkirtli, 

sem orsakar óafturkræfar skemmdir á taugakerfinu (Batshaw og Shapiro, 2002; Tryggvi 

Sigurðsson, 2008). Algengasta orsök alvarlegrar þroskahömlunar eru litningagallar af ýmsum 

toga, má þar nefna Downs heilkennið (Solveig Sigurðardóttir 2001; Tryggvi Sigurðsson, 

2008).  

  Algengt er að þeir sem eru með þroskahömlun eigi þar að auki við erfiðleika á öðrum 

sviðum að stríða, þar má nefna erfiðleika á sviði málskilnings og tjáningar, seinkaðan 

hreyfiþroska og geðræn vandamál. Fylgikvillar eru oft heyrnarskerðingar og sjónskerðingar 

(Solveig Sigurðardóttir, 2001; Tryggvi Sigurðarsson, 2008). 

  Helstu geðraskanir hjá börnum með þroskahömlun eru hegðunarraskanir, 

ofvirkniröskun, þunglyndi og kvíðaröskun (Tryggi Sigurðsson, 2008; Margrét 

Valdimarsdóttir, 2008).  

  Conners og samstarfsfélagar (2006) gerðu rannsókn á 20 börnum með þroskahömlun 

þar sem kom í ljós að með því að kenna hljóðun stafa og orða jókst lestrarfærni þeirra til 
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muna með skilvirkari kennslu, en börn með þroskahömlun eru talin eiga erfitt með að umskrá 

hljóðun stafa.  

  Downs heilkenni. Downs heilkenni (e. Downs Syndrome) er flókinn erfðasjúkdómur 

sem felst í þrístæðu á 21 litningi (Diamandopoulus, 2018). Útlitseinkenni eru meðal annars 

lítið höfuð, flatt og breitt nef, skásett augu, flöt lögun á andlitsföllum og húðfellingar á hálsi. 

Börn með Downs heilkenni eru í aukinni hættu að þróa með sér mörg heilsufarsleg vandamál 

sem og þroskahömlun (Diamandopoulus, 2018; Coyle, 1986).  

   Nær allir einstaklingar með Downs heilkenni eiga það sameiginlegt að vera með 

greindarskerðingu og strax við fæðingu kemur skert vitsmunastarfsemi í ljós (Annerén o.fl. 

2000). Þar sem DH er ein helsta orsök vitsmunalegrar skerðingar þá er mikilvægt að skilja að 

alvarleiki skerðingarinnar er breytilegur, allt frá vægum (greindarvísitala: 50-70) til miðlungs 

(greindarvísitala: 30-50), og aðeins stöku sinnum til alvarlegrar (greindarvísitala: 20-35) 

(Diamandopoulus, 2018; Yussof, 2016). Skerðingin getur falið í sér töf í námi, tali og 

tungumáli. Seinkun í þroska og atferlisvandamál eru einnig algeng hjá einstaklingum með 

DH. Skyntjón greinist hjá 40-80 % einstaklinga með Downs heilkenni venjulega tengt 

heyrnartapi eða skýs á auga (Diamandopoulus, 2018). Heyrnar- og/eða sjónskerðing geta haft 

veruleg áhrif á málþroska. Börn með heilkennið eiga oft erfitt með að einbeita sér og viðhalda 

einbeitingu við tiltekin viðfangsefni. Námserfiðleikar koma fram hjá þeim þar sem þau eiga 

erfitt með að meðtaka og vinna úr upplýsingum en minnistruflanir og skert hreyfigeta koma 

líka við sögu. Einnig gerir lág vöðvaspenna það að verkum að börn eiga í erfiðleikum með að 

stjórna eigin talfærum (Chapman, 1997).  

   Árið 1980 greindi faðir frá því að hafa uppgvötvað að dóttir hans sem er greind með 

Downs heilkenni, væri fær um að lesa þriggja ára að aldri. Hann kenndi henni að lesa með 

því að nota leifturminniskort (e. flashcards). Þegar hún var 12 ára gömul fór hún í almennan 

skóla og var talin vera mjög fær miðað við DH barn. Faðir hennar trúði því að framúrskarandi 

framfarir dóttur sinnar í námi væri vegna þess að hann kenndi henni að lesa á mjög ungum 

aldri. Út frá þessu hófu vísindamenn frekari rannsóknir á námsgetu í lestri á DH börnum og 

fengu sömu marktæku niðurstöður (Yussof, 2016).   

   Sue Buckley og Gillian Bird (1993) hófu að gera rannsóknir á lestrargetu hjá börnum 

með Downs heilkenni eftir bréfið frá föður stúlkunnarsem náði framúrskarandi framförum í 

skóla. Í rannsóknum þeirra kom fram að sjón- og heyrnaskynjun væri mikilvæg þegar kom að 

orðum og stöfum og að það skipti máli að sjá orðið/stafinn og heyra hljóðið. Sue og Gillian 

voru einnig miklir talsmenn villulauss náms og töldu það vera besta leiðin til að auka árangur 

og sjálfstraust barns við verkefni. Þær komust að því að það virtist vera erfitt fyrir börnin að 
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leiðrétta röng svör, erfiðara en það er fyrir venjuleg börn, svo það var mikilvægt að koma í 

veg fyrir rangar ágiskanir á fyrstu stigum námsins (Buckley og Bird, 1993).  

  Daniel Mara og Elena Lucia Mara (2011) komust að því að það væri einnig 

nauðsynlegt fyrir börn með Downs heilkenni að æfa það sem þau hefðu lært til að öðlast 

frekari færni. Þetta gefur til kynna að eftir að þau hafa aflað sér nýrrar þekkingar eða 

upplýsinga þurfa þau að sækja og endurnýta þekkinguna aftur og aftur þangað til þau verða 

hæfari. 

  Goetz o.fl (2008) gerðu rannsókn á 15 börnum með Downs heilkenni. Niðurstöðurnar 

bentu til þess að börn með Downs heilkenni geti notið góðs af lestraríhlutun með hljóðun 

stafa.  

Önnur rannsókn var gerð af Buckley og samstarfsmönnum (1996) þar sem þeir notuðu stýrða 

kennslu í bókstafa kennsl og hljóðun, en aðeins ef börnin höfðu orðaforða fyrir.    

      Rannsóknir hafa sýnt að lestur frá ungum aldri leiði til bættrar málfræði í tali. Einnig 

hafa þær bent til þess að lestur auki hljóðmyndun og talskiljanleika (e. speech intelligibilty). 

Fyrir flest börn með Downs heilkenni er málskilningur betri en tal sem þýðir að börn með 

heilkennið skilja meira en þau geta sagt. Það er líklegast vegna margvíslegra atriða eins og 

vandamála við orðaendurheimt (e. word retrieval), uppsetningu setninga og stjórn á talfærum. 

Einnig geta erfiðleikar með vinnsluminni stuðlað að töfum í tali og tungumáli sem er algengt 

vandamál hjá börnum með sem takmarkar þá getu barns að skipuleggja uppbyggingu setninga 

og að tala skýrt. Með því að lesa fær barn tækifæri til að segja setningar upphátt sem það 

getur ekki framkallað af sjálfu sér þrátt fyrir að hafa skilning á þeim. Auk þess reynir það 

ekki á minni þannig að kröfur til vinnsluminnis minnka þannig barn getur notað getu sína til 

að tala skýrar. Sýnt hefur verið fram á að best er að nota myndræn áreiti til þess að kenna 

lestur (Hughes, 2006; Yussof, 2016).   

 

Meðferðartryggð og samræmi matsmanna 

  Beint áhorf (e. direct observation)  á hegðun hefur jafnan verið talin kjarnaþáttur í 

hegðunarmati (e. behavioral assesment) og er algeng aðferð til þess að meta áhrif inngrips á 

markhegðun (Bryington o.fl., 2002 ). Beint áhorf er þegar athugandi fylgist með 

meðferðaraðila beita inngripi í raunaðstæðum; einnig er hægt að meta upptökur sem eru 

teknar upp á myndbandsupptökuvél (Fiske, 2008). Þegar beint áhorf er notað er brýnt að 

mæla samkvæmni í mati á milli matsmanna, eða samræmi matsmanna  

(e. interobserver agreement), sem er metið með því að því að bera saman skráningar 

rannsakanda við mælingar óháðra matsmanna. Til þess að samræmi teljist viðunandi þarf það 
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að vera 80 % til 90 %. Samræmi þar yfir telst vera mjög gott. Hátt samræmi eykur öryggi 

þess að breytingar megi rekja til inngrips og það sé stöðugleiki í rannsóknaraðstæðum 

(Barlow, Nock og Hersen, 2009). 

  Meðferðartryggð (e. treatment integrity) er einnig mikilvæg í raunprófuðum 

kennsluaðferðum þegar verið er að kanna áhrif inngrips. Hægt er að meta meðferðartryggð 

með beinu áhorfi, þar sem matsmaður fylgist með hvort að rannsakandi er að beita inngripi á 

réttan hátt eins og ætlast var til í upphafi. Há meðferðartryggð gerir rannsakendum kleift að 

álykta að niðurstöður rannsóknar komi til vegna áhrifa inngrips á fylgibreytu. Þar að auki er 

hægt að útiloka utanaðkomandi breytur af hálfu meðferðaraðila á inngrip með því að mæla 

meðferðartryggð (Fiske, 2008; McIntyre ofl., 2007).    

 

Markmið rannsóknar 

   Markmið þessarar rannsóknar var að nota fimiþjálfun og stýrða kennslu Engelmanns 

til þess að bæta lestrargetu 13 ára stúlku sem er greind með Downs heilkenni og 

þroskahömlun. Stýrð kennsla var notuð til að kenna þátttakanda að hljóða lágstafi, samhliða 

var fimiþjálfun notuð til þess að auka fimi hjá þátttakanda í að hljóða lágstafi. Tilgáta 

rannsóknarinnar var sú að það yrðu framfarir í lestrargetu þátttakanda. Þar sem þátttakandi 

kunni ekki að lesa var áhersla á að þátttakandi myndi öðlast færni í að hljóða lágstafi.  
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Aðferð 

Þátttakandi  

   Þátttakandi rannsóknarinnar var 13 ára stúlka úr grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Stúlkan er á einhverfurófi og greindist með Downs heilkenni við fæðingu. Einnig er hún 

greind með þroskahömlun, athyglisbrest með ofvirkni, mótþróaþrjóskuröskun og 

hjartagalla. Þegar þátttakandi byrjaði í lestrarkennslu í byrjun grunnskóla var hún í Lubbi 

finnur málsbein sem er námsefni sem eflir sjónkerfis-, hreyfi-og snertiskyn- , og 

hljóðkerfisvitund. Þátttakandi byrjaði í öðrum grunnskóla í maí 2019 og var valin með 

hentugaleikaúrtaki þar sem hann var ekki læs ef miðað er við aldur og þarf algjöra stýringu 

við skrift. Skriflegt samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni var gefið af foreldrum stúlkunnar 

(sjá Viðauka 1).   

 

Tilraunaaðstæður 

  Allar mælingar og kennslustundir fóru fram í grunnskóla þátttakanda. Rannsakandi 

hafði afnot að herbergi og tveimur kennslustofum. Fyrri grunnmælingar fóru fram í í fyrstu 

kennslustofunni sem innihélt grjónapúða, kommóðu þar sem möppur og ýmis blöð voru ofan 

á og hringlaga borð ásamt þremur stólum. Í kennslustofunni var gluggi sem dregið var fyrir til 

að óvænt áreiti gætu ekki truflað. Það heyrðist lítið í öðrum nemendum inni í kennslustofuna. 

Þátttakandi sat ávallt á sama stað, í stól með bakið í gluggann. Rannsakandi sem sá um 

kennslu sat við hliðina á honum og matsmaður sat ská á móti rannsakanda.  

  Stýrð kennsla og fimiþjálfun fóru fram í herbergi sem aðeins starfsmenn höfðu aðgang 

að. Inni í herberginu var stórt ferkantað borð, fimm stólar, píanó, og þrjú ílöng skrifborð. 

Þátttakandi sat ávallt ská við hliðina á rannsakenda og matsmaður sat á móti honum. 

Herbergið var hljóðeinangrað og enginn umgangur var fyrir utan.   

   Afmarkaðar kennsluæfingar og seinni grunnskeiðsmælingar fóru fram í kennslustofu 

þar sem stúlkan er vön að vera við kennslu. Kennslustofa stúlkunnar var valin vegna þess að 

hún er vön að læra inni í stofunni og dagleg kennsla hennar byggist á afmörkuðum 

kennsluæfingum. Kennslustofan innihélt þrjú borð þar sem tveir stólar voru á móti hvor 

öðrum við hvert borð, það var skilrúm á milli borðanna og langt á milli þeirra. Auk þess voru 

tvær hillur með kennsludóti, myndir á veggjum, einn sófi og tveir stórir gluggar. Kennsluborð 

nemandans stóð upp við vegg fremst í stofunni. Stóll þátttakanda var upp við vegginn og 

nemandi hafði yfirsýn yfir allt herbergið. Rannsakandi sat ávallt á móti þátttakanda. Áreiti 
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gátu verið truflandi fyrir þátttakanda en það var ekki erfitt að ná athygli þátttakanda aftur. Í 

samráði við stjórnendur skólans var ákveðið að hafa þátttakanda í náttúrulegu umhverfi sínu. 

 

Mælitæki 

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

rannsóknarinnar, það er grunnskeiðsmælingum, stýrðri kennslu, fimiþjálfun og afmörkuðum 

kennsluæfingum. Til að meta meðferðartryggð og samræmi matsmanna var matsmaður á 

svæðinu til þess að sjá um samræmismælingar (sjá Viðauka 5 og Viðauka 9). Hljóðupptökur 

voru teknar á Samsung GalaxyS9 með forritinu Smart Audio Recorder fyrir fimiþjálfun og 

grunnskeiðsmælingar, einnig var skeiðklukka í símanum notuð til að taka tímann fyrir 

fimiþjálfun. Við birtingu áreita var notuð Lenova Yoga tölva með 15 tommu skjá.  

 

Rannsóknarsnið 

  Til þess að meta áhrif stýrðrar kennslu, fimiþjálfunnar og afmarkaðra kennsluæfinga á 

lestrarfærni var A-B-C-A tilraunasnið notað. Í fyrsta hluta sniðsins (A) voru teknar fimm 

grunnskeiðsmælingar þar sem færni þátttakanda við hljóðun stafrófsins á lágstöfum fór fram. 

Í öðrum hluta sniðsins (B) var inngripi beitt, sem fólst í stýrðri kennslu og fimiþjálfun. Í 

þriðja hluta sniðsins (C) var skipt um inngrip sem fólst í afmörkuðum kennsluæfingum. Að 

lokum voru gerðar aðrar fimm grunnskeiðsmælingar (A).  

  Grunnskeiðsmælingar. Teknar voru fimm grunnskeiðsmælingar til að meta færni 

þátttakanda við að hljóða lágstafi fyrir stýrða kennslu og eftir afmarkaðar 

kennsluæfingar. Allir 35 stafir íslenska stafrófsins voru notaðir, auk au, ei og ey. 

Rannsakandi útbjó skráningarblað til að skrá niður frammistöðu (sjá Viðauka 2). Röðun 

stafanna var handhófskennt til þess að koma í veg fyrir þjálfunarhrif röðunar. Þjálfunarhrif 

geta myndast vegna kunnáttu á stöfum ef þeir eru birtir endurtekið í nákvæmlega sömu röð, 

þar sem þátttakandi gæti lært uppsetningu hverrar raðar fyrir sig en ekki hvert hljóð fyrir sig. 

Stafirnir á skráningarblaði voru ávallt í sömu röð og þeir birtust þátttakanda til þess að gera 

skráningu skilvirka og nákvæma. 

  Frumbreytur rannsóknarinnar voru fjórar, stýrð kennsla, fimiþjálfun, afmarkaðar 

kennsluæfingar og táknstyrkjakerfi. 

  Stýrð kennsla. Teach your child to read in 100 easy lessons er bók eftir Engelmann, 

Haddox og Bruner (1983). Íslenskt handrit stýrðar kennslu sem notað var í kennslustundum 

byggist á bókinni eftir þá félaga. Þar sem nemandi hafði enga þekkingu á stafrófinu var farið 

eftir stafaröð í handriti. 
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Meðferðartryggð kennara í að beita stýrðri kennslu var metin með beinu áhorfi matsmanns. 

Matsmaður skráði frammistöðu hans á tilbúið skráningarblað (sjá Viðauka 6). 

Meðferðartryggð var metin af matsmanni sem fylgdist með, en samkvæmt handriti stýrðrar 

kennslu áttu fjórir þættir að koma fram í kennslu. Í fyrsta lagi var það hvort að kennari notaði 

rétt merki sem gaf til kynna að þátttakandi átti að svara. Í öðru lagi hvort að röng svör væru 

leiðrétt undir eins og á réttan hátt. Í þriðja lagi hvort að kennari hrósaði nemanda undir eins 

þegar þátttakandi svaraði. Í fjórða og síðasta lagi var metið hvort að kennari færi eftir hraða 

nemanda, s.s að kennari fór ekki fram úr færni nemanda og endurtók verkefni þar sem átti 

við. 

  Fimiþjálfun. Þar sem þátttakandi hafði enga kunnáttu í hljóðun stafa og tákn á borð 

við örvar voru truflandi fyrir hann, var útbúin sér hljóðlisti til þess að meta frammistöðu 

þátttakanda. Fyrst var notaður einn stafur og svo bætt næsta við sem tekin var fyrir síðast í 

stýrðri kennslu (sjá Viðauka 4). Engir truflarar voru notaðir þar sem þátttakandi þekkti enga 

stafi. Stafirnir voru aldrei fleiri en 20. Fimiþjálfun fór fram þrisvar sinnum í einni 

kennslustund þar sem þátttakandi átti að lesa eins mörg hljóð og hann komst yfir á 30 

sekúndum í senn. Rannsakandi skráði niður hvort stafir voru lesnir rétt eða rangt ásamt 

prósentu rétt lesinna stafa (sjá Viðauka 5). Samræmi matsmanna var metið með sama 

skráningarblaði og rannsakandi notaði.  

Afmarkaðar kennsluæfingar. Þegar aðgreiningarvandi kom upp voru afmarkaðar 

kennsluæfingar notaðar. Þrír stafir voru plastaðir í 300 punkta Arial leturgerð eins og í stýrðri 

kennslu. Rannsakandi skráði niður rétt og röng svör. Svörin gátu skipst í +, -, +S, -S, ES. 

+S var þegar það var rétt svar, - þegar það var rangt svar,  +S þýddi rétt með stýringu, -S 

rangt með stýringu og ES þegar þátttakandi svaraði ekki. Það voru þrjú þrep sem nemandi 

þurfti að ná. Fyrsta þrepið var þegar rannsakandi þurfti að stýra nemanda að fullu. Annað 

þrepið var þar sem 2-3 sekúndu löng bið var þangað til rannsakandi stýrði þátttakanda ef 

hann svaraði ekki. Þriðja þrepið var þar sem nemandi náði fullri færni á námsefni og þurfti 

ekki stýringu. Rannsakandi reiknaði síðan rétt svör í endann á hverri mælingu (sjá Viðauka 

8).  

Meðferðartryggð og samræmi matsmanna var metið á sama skráningarblaði þar sem metið 

var hvort að rannsakandi væri að beita kennsluaðferð rétt og einnig hvort samræmi væri á 

milli á mælingum þátttakanda (sjá Viðauka 9).  

Táknstyrkjakerfi. Nemandi var vanur táknstyrkjakerfi (e. token economy) þar sem 

hann fékk stjörnu fyrir hvert verkefni sem hann vann. Þegar hann hafði fengið þrjár stjörnur 

fékk hann að vera í iPad (Apple Inc) í 10 mínútur. Rannsakandi fór eftir þessu vinnulagi. 
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Nemandi fékk jellíbaun, hlaup eða skittles í hvert skipti sem hann svaraði rétt og eftir að hafa 

farið í gegnum einn hljóðlista fimiþjálfunnar. Þar sem nemandi hefur takmarkaða þolinmæði 

og athygli var athygli nemandans viðhaldið með sælgæti af og til og með hrósi fyrir að vera 

duglegur að vinna. Mismunandi var hversu mikla athygli nemandi var með frá degi til dags 

og fór rannsakandi eftir því. Þegar nemandi var búin að fara einu sinni í gegnum hljóðlista 

fékk hann eitt sælgæti og iPad í 5 mínútur. Ef hann hafði meira úthald fékk hann iPad eftir að 

hafa farið tvisvar í gegnum hljóðlistann og aftur eftir að hafa farið í þriðja og seinasta skiptið 

í gegnum hljóðlistann.  

  Fylgibreyta rannsóknarinnar var frammistaða þátttakanda. Færni þátttakanda var 

metin með hljóðlista í fimiþjálfun sem innihélt staf sem var kenndur seinast í stýrðri kennslu.  

Frammistaða þátttakanda var metin þrisvar sinnum í kennslustund með hljóðlista þar sem 

þátttakandi þurfti að lesa eins mörg hljóð og hann gat á 30 sekúndum. Þar sem þátttakandi 

náði ekki viðmiðum um frammistöðu í að geta aðgreint á milli stafa var ákveðið að koma 

afmörkuðum kennsluæfingum inn í rannsóknina. Í afmörkuðum kennsluæfingum var notað 

fyrstu þrjá stafi í handriti stýrðrar kennslu þar sem þátttakandi þurfti að benda á rétt hljóð sem 

kennari hljóðaði.   

 

Framkvæmd 

    Kennslutímabil. Rannsóknin fór fram í grunnskóla þátttakanda frá nóvember 2019 

til janúar 2020. Upphaflega átti rannsókn að hefjast í september en upplýst samþykki foreldra 

kom seinna vegna óviðráðanlegra aðstæðna. Veikindi rannsakanda og þátttakanda nokkrum 

sinnum yfir kennslutímabil hafði einnig áhrif á lengd rannsóknar. Þar sem rannsakandi og 

nemandi þekktu til hvors annars þurfti nemandi ekki að kynnast rannsakanda.Vegna 

greindarskerðingu nemanda ræddi rannsakandi ekki við nemanda um hvernig kennslu yrði 

háttað en fékk samþykki frá honum að læra að lesa.   

   Grunnskeiðsmælingar voru fimm talsins og stóðu yfir frá 6 til 7 nóvember. Kennsla í 

stýrðri kennslu hófst 11 nóvember. Kennslustundir stýrðrar kennslu voru tíu talsins og stóðu 

yfir til 27 nóvember. Hljóðlisti fimiþjálfunnar var lagður fyrir tíu sinnum. Rannsakandi hitti 

nemanda fjórum sinnum í viku nema þegar rannsakandi eða nemandi voru veikir. Fagmaður 

sem kunni stýrða kennslu var með í 9 af 10 kennslustundum.  

  Þegar aðgreiningarvandi kom fram hjá nemanda var skipt úr stýrðri kennslu yfir í 

afmarkaðar kennsluæfingar. Kennslustundir voru samtals 32 og stóðu yfir frá 28. nóvember 

til 14. janúar. Matsmaður var með í för í 9 af 10 kennslustundum í stýrðri kennslu og 16 af 22 
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kennslustundum í afmörkuðum kennsluæfingum. Í bæði stýrðri kennslu og afmörkuðum 

kennsluæfingum varði kennslustund í 40-45 mínútur og fór það eftir hvernig nemandi var 

upplagður.  

  Rannsakandi notaði skráningarblað til þess að skrá frammistöðu þátttakanda fyrir 

hvern staf innan hverrar mælingar (Viðauki 2). Ef svörun var rétt á tilteknum staf í öllum 

fimm mælingum var talið að þáttakandi væri búin að ná tiltekinni færni. Þátttakandi gat ekki 

beint tjáð sig um hvort að hann kunni stafinn eða ekki. Þegar hún sýndi enga svörun þá var 

farið í næsta staf. Næsta áreiti var ekki birt fyrr en þáttakandi svaraði eða engin svörun kom 

eftir 6 til 8 sekúndur.         

  Þar sem þátttakandi hafði ekki skilning á hvað hann ætti að gera gaf rannsakandi 

þátttakanda dæmi um hljóð í byrjun hvers glærupakka til þess að skýra væntingar eða hvað 

væri ætlast af honum. Athygli og einbeiting þátttakanda gat auðveldlega raskast og því fékk 

þátttakandi jellíbaun eftir að hafa farið í gegnum fimm til sex stafi í glærupakka.   

  Stýrð kennsla. Að grunnskeiðsmælingum loknum hófst stýrð kennsla. Þar sem 

nemandi hafði enga færni í hljóðun stafa var byrjað á að fara eftir handriti stýrðrar kennslu.  

      Fimiþjálfun. Samhliða stýrðri kennslu var fimiþjálfun notuð. Fyrstu dagana sem 

hljóðlisti fimiþjálfunnar var lagður fyrir fór rannsakandi yfir lista með þátttakanda. Eftir það 

var listinn lagður fyrir þátttakanda í hvert skipti sem kennslu lauk í stýrðri kennslu (Viðauki 

4). Hljóðlisti fimiþjálfunnar var lagður fyrir þrisvar sinnum í kennslustund, í upphafi 

kennslustundar, í miðjum tíma og í lok kennslustundar. Rannsakandi og matsmaður skráðu 

niður rétt og röng svör markáreita þegar þátttakandi las yfir hljóðlista.         

      Viðmið. Hljóðlistar voru settir upp í 2x10 töflu, sem innihélt 20 stafi (sjá Viðauka 

4). Í hverjum hljóðlista voru tveir mismunandi lágstafir. Þar sem nemandi náði ekki aðgreina 

á milli stafa voru aðeins tveir lágstafir á hljóðlista. Stafirnir sem komu á lista höfðu verið 

teknir fyrir síðast í stýrðri kennslu. Hvor stafur fyrir sig kom tíu sinnum á lista og annar hvor 

stafurinn var talinn vera markstafur til skiptis í kennslustund. Til þess að full færni væri talin 

náð þurfti þátttakandi að sýna fram á 100 % árangur á markstaf á þremur hljóðlistum í 

röð. Til þess að meta hlutfall árangurs var deilt fjölda markstafa með fjölda lesinna markstafa 

og margfaldað með 100.  

  Afmarkaðar kennsluæfingar. Nemandi var vanur að læra í afmörkuðum 

kennsluæfingum og þeim var beitt til þess að kenna nemanda aðgreiningu á milli stafa. 

Stafirnir m , s og a voru birtir fyrir framan nemanda. Bæði rannsakandi og matsmaður skráðu 

niður hjá sér ef að nemandi svaraði rétt, rangt eða gaf ekkert svar (Viðauki 8 og 9), einnig 
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skráði matsmaður niður hjá sér hvort meðferðaraðili var að beita kennsluaðferð rétt (Viðauki 

9). Þegar nemandi gerði villu þá leiðrétti rannsakandi hann strax og hélt kennslu áfram.      

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð  

  Samræmi matsmanna og meðferðartryggð var metin með beinu áhorfi. Til þess að 

meta samræmi matsmanna á skráningu mælinga var borið saman skráningu rannsakanda og 

skráningu matsmanns fyrir sömu mælingar. Það var lagt mat á samræmi fyrir frammistöðu í 

grunnskeiðsmælingum, hljóðlistum og í afmörkuðum kennsluæfingum. Formúlan sem notuð 

var til að meta samræmi matsmanna og meðferðartryggð var: A /( A + D) *100%. Það er 

fjöldi skráðra svara rannsakanda og matsmanna sem eru eins, deilt með heildarfjölda svara og 

útkoma margfölduð með 100. Til þess að finna heildarmeðaltal fyrir allar samræmismælingar 

var lagt saman alla hluta og deilt með fjölda þeirra. Heildarsamræmi matsmanna var 100 % í 

öllum grunnskeiðsmælingum. Bæði meðferðartryggð og samræmi matsmanna var metin í 9 af 

10 kennslustundum í fimiþjálfun og í 16 af 22 kennslustundum í afmörkuðum 

kennsluæfingum. Samræmi matsmanna á hljóðalistum fimiþjálfunnar var metið með því að 

bera saman rétta og ranga svörun. Meðaltal fimiþjálfunnar var 99.5% með spönnina 96,7% - 

100%. Meðaltal meðferðartryggðar í fimiþjálfun var 98,4% með spönnina 91,6% - 100%.  

Í afmörkuðum kennsluæfingum var meðaltal samræmi matsmanna 98,7% með spönnina 

88,8% til 100%. Meðaltal meðferðartryggðar í afmörkuðum kennsluæfingum var 99,7% með 

spönnina 98,6% -100%.  
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      Niðurstöður 

 

  Til þess að þátttakandi myndi teljast vera með fulla færni þurfti hann að vera með 

100% rétta svörun í öllum fimm grunnskeiðsmælingunum. Ef svörun var rétt í þremur 

grunnskeiðsmælingum var hann talin hafa 80% færni, 60% færni ef svörun var rétt í þremur 

mælingum en 40% ef hann svaraði rétt í tveimur mælingum. Færni var metin sem 20% ef 

hann svaraði rétt í tveimur mælingum en hann var talin hafa 0% færni í að hljóða staf ef hann 

svaraði rangt í hverri mælingu. Allir stafir stafrófsins auk au, ei og ey voru notaðir til að meta 

færni þátttakanda í að segja hljóð. Á töflu 1 má sjá niðurstöður grunnskeiðsmælinga tekin í 

upphafi og grunnskeiðsmælingu eftir afmarkaðar kennsluæfingar. Þátttakandi náði ekki að 

auka færni sína.  

 

Tafla 1.  

Færni í hljóðun lágstafa í fyrri og seinni grunnskeiðsmælingum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Þátttakandi sýndi ekki færni í hljóðun á neinum staf í stafrófinu og því var farið eftir 

fyrstu þremur stöfunum í handriti stýrðrar kennslu. Áður en rannsakandi hitti nemanda lærði 

hann leiðbeiningar úr handritinu utan að. Þegar rannsókn hófst var byrjað á því að fylgja 

handriti. Það kom strax í ljós að kennslan reyndist vera of erfið fyrir þátttakanda. Eftir einn 

dag var það einfaldað þar sem þátttakandi hafði ekki skilning á því sem ætlast var til af 

honum (Viðauki 3). Þar sem örvar undir stöfunum höfðu truflandi áhrif á nemanda voru þær 

fjarlægðar þannig að stafirnir stóðu einir og sér eftir og stakur stafur var stækkaður í 300 

punkta Arial leturgerð og plastaður. Þátttakandi hlaut mikið hrós fyrir góða frammistöðu og 

rétt svör í kennslustundum.  

  Tíu kennslustundum var varið í stýrða kennslu. Farið var eftir handriti þar sem 

stafirnir m, og s voru teknir fyrir, í þeirri röð. Aðeins tveir stafir voru notaðir á einum 

   

 Fyrri 

grunnskeiðsmælingar   

Seinni 

grunnskeiðsmælingar 

 

    Hljóð   Hljóð  

Fj. 100% færni  0  0  

Fj. 80% færni  0  0  

Fj. 60% færni  0  0  

Fj. 40% færni  0  0  

Fj. 20% færni  0  0  

Fj. 0% færni  35  35  

Stafir alls  35  35  

Hlutfall rétt   0%   0%  
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hljóðlista. Í samráði við stjórnanda skólans og leiðbeinanda var ákveðið að athuga 

meðaltalsfærni í fjölda hljóða á 30 sekúndum en ekki á mínútu þar sem þátttakandi hafði ekki 

úthald í mínútu og jafnvel ekki í 30 sekúndur. Skilyrðið fyrir því að það væri hafið kennslu á 

næsta bókstaf var ef þátttakandi hefði fulla færni á bókstaf. Fimiþjálfun var notuð til þess að 

auka fimi þátttakanda og meta færni þátttakanda eftir að hafa unnið með hljóð í stýrðri 

kennslu. Þátttakanda gekk vel að hljóða stafina sér í lagi en þegar kom að því að aðgreina á 

milli stafa þá gekk það ekki.  

  Vegna aðgreiningarvanda voru tveir aðrir stafir notaðir sem voru merkingarbærir fyrir 

nemanda, k og a. Á mynd 1 má sjá frammistöðu nemanda í að hljóða stafinn k.     

 

 

Mynd 1. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn k í fimiþjálfun 

 

Stafurinn k var ekki lengi í kennslu. Þrátt fyrir að bæta bókstafi inn sem hafði þýðingu fyrir 

þátttakanda var ljóst að það var ennþá aðgreiningarvandi til staðar. Í ljósi þess var ákveðið að 

stöðva stýrða kennslu og fimiþjálfun til þess að vinna með aðgreiningu stafa. Því var ákveðið 

að koma með afmarkaðar kennsluæfingar inn í kennsluna þar sem fyrstu þrír stafir handritsins 

í stýrðri kennslu voru teknir upp aftur í kennslu.  
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Mynd 2. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn s í fyrri og seinni 

grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og afmörkuðum kennsluæfingum. Ljósa línan í 

afmörkuðum kennsluæfingum sýnir sjálfstæða svörun en dökka línan stýrða svörun 

 

 

 

Mynd 3. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn m í fyrri og seinni 

grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og afmörkuðum kennsluæfingum. Ljósa línan í 

afmörkuðum kennsluæfingum sýnir sjálfstæða svörun en dökka línan stýrða svörun 
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Mynd 4. Frammistaða þátttakanda í að hljóða stafinn a í fyrri og seinni 

grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og afmörkuðum kennsluæfingum. Ljósa línan í 

afmörkuðum kennsluæfingum sýnir sjálfstæða svörun en dökka línan stýrða svörun 

 

  Frammistöðu þátttakanda í fyrri og seinni grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

afmörkuðum kennsluæfingum á hljóðun á lágstöfum, má sjá á myndum 2 til 4. Þátttakandi 

náði aldrei færni yfir 60% í hljóðun lágstafa. Þátttakandi þurfti mikla stýringu við að svara 

rétt. Út frá niðurstöðum í bæði fimiþjálfun og afmörkuðum kennsluæfingum má sjá að 

þátttakandi átti í miklum erfiðleikum með að greina á milli stafa. Hafin var kennsla á 

stöfunum  s, m og a í þessari nákvæmu röð í handriti. Unnið var sérstaklega að því að kenna 

aðgreiningu þeirra uns rannsókn lauk. Þrátt fyrir að þátttakandi fengi kennslu í aðgreiningu 

náði hann ekki að bæta færni sína. Ýmsar ástæður gætu verið fyrir þessum aðgreiningarvanda 

en frekari kennsla í aðgreiningu er þörf. 
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Umræða 

  Markmið rannsóknar var að auka lestrarfærni hjá 13 ára stúlku sem er greind með 

þroskahömlun og Downs heilkenni með því að nota stýrða kennslu Engelmanns og 

fimiþjálfun. Einblínt var á að þátttakandi myndi ná færni í að hljóða lágstafi, þar sem 

þátttakandi hafði enga lestrarfærni. Niðurstöður rannsóknar sýndu að þátttakandi náði ekki að 

auka grunnfærni sína í að þekkja og hljóða stafi.  

  Þátttakandi er greindur með þroskahömlun og Downs heilkenni, en samkvæmt fyrri 

rannsóknum hafa þeir einstaklingar greindarskerðingu og því er vitsmunaþroski þeirra 

takmarkaður. Einnig eiga einstaklingar með þroskahömlun og Downs heilkenni erfitt með að 

einbeita sér, eiga í erfiðleikum með að meðtaka og vinna úr upplýsingum og algengt er að 

þeir hafi heyrnar- og/eða sjónskerðingu (Buckley og Bird, 1993; Chapman, 1997; Sólveig 

Sigurðardóttir, 2008; Tryggvi Sigurarsson, 2008). Þátttakandi þarf að nota gleraugu en neitar 

að nota þau. Allt námsefni í vinnumöppunni er tvöfalt stærra en venjulegt er talið. Því var 

ákveðið að stækka stafina og plasta þá. Einnig voru stafirnir stækkaðir á hljóðlistanum sem 

var notaður í fimiþjálfuninni. Þrátt fyrir að hafa stækkað stafina þá er ekki hægt að vita í raun 

hversu vel þátttakandi sá þá. Örvarnar í byrjun virtust trufla þátttakanda þar sem hann var 

alltaf að horfa á örina frekar en stafinn og vildi snerta hana seinna meir. 

  Helsta vandamálið þegar kom að því að meta frammistöðu þátttakanda var að ekki var 

hægt að vita hvort að þátttakandi var að herma eftir rannsakanda eða hafði raunverulegan 

skilning á því sem var að eiga sér stað. Í samskiptum við þátttakanda tók rannsakandi eftir að 

þátttakanda fannst gaman að herma eftir orðum og samræðum sem rannsakandi eða aðrir í 

kringum hann áttu. Stundum átti þáttakandi það til að segja upp úr þurru: ,,bentu á s’’.  

  Þátttakandi er vanur því að vinna með aðgreiningarverkefni. Til dæmis eru tvö 

verkefni í vinnumöppu nemanda litir og tölur þar sem nemandi á að aðgreina á milli tölustafa 

eða lita. Annaðhvort með því að benda á réttan lit/tölustaf eða nefna þá. Tölustafir reynast 

þátttakanda verulega erfiðir og að vissu leyti er hægt er að líkja þeim við bókstafi. Á meðan 

rannsókn stóð sagði umsjónarmaður þátttakanda að hann hefði þurft að fækka fjölda 

tölustafa/lita úr þremur í tvo þar sem þrír reyndust nemanda ofviða. Þrátt fyrir að það eru 

tveir tölustafir/litir getur nemandi verið í langan tíma að ná að aðgreina á milli annara 

svipaðra áreita. Hægt er að áætla að þátttakandi muni þurfa að eyða verulegum tíma í 

námsefni áður en hægt verði að sjá frammistöðu batna.  

  Nemandi var mis upplagður í það að vilja vinna. Ef sælgæti var í boði var hann þó 



27 

 

ekki lengi að skipta um skoðun. Það gekk misvel að fá hann til að setjast við borðið en 

almennt gekk vel að fá hann til að setjast. Engin utanaðkomandi truflun var í herbergjunum 

þar sem grunnskeiðsmælingar, stýrð kennsla og fimiþjálfun fóru fram. Í kennslu afmarkaðra 

kennsluæfinga var nemandi í eigin kennslustofu. Nemandi gat truflast auðveldlega, 

sérstaklega ef að annar nemandi var með hávaða eða ef það var eitthvað áhugavert í gangi 

fyrir utan gluggann. Ástæðan fyrir því að kennslustofa nemanda var valin, þrátt fyrir auknar 

truflanir, er sú að nemandi er vanur að vinna verkefnin sín í þeim aðstæðum og í framhaldinu 

mun nemandi halda áfram að læra stafina þar. Í vinnumöppu þátttakanda eru stafirnir nú 

þegar komnir og mun lestrarkennsla halda áfram í framhaldinu af þessari 

rannsókn. Rannsakandi mætti í kringum hálf níu til níu leytið sem er sá tími morguns þar sem 

hinir nemendurnir í stofunni voru oft á tíðum ekki mættir. Þar sem athygli nemanda gat 

auðveldlega truflast þá var kennslu einungis haldið áfram ef hann hafði fulla athygli. Þó hefur 

umgangur eflaust haft veruleg áhrif á nemanda og rannsóknina. Nemandi var tilbúin að 

standa sig vel til að fá sælgæti og því var sælgæti öflugur styrkir. Þegar nemandi missti 

einbeitingu horfði hann ekki á stafinn sem var birtur fyrir framan hann eða á hljóðlista í 

fimiþjálfun. 

  Hrós og athygli er almennt öflugur styrkir fyrir nemanda og hann gerir nánast hvað 

sem er til að fá athygli sem gat oft á tíðum verið truflandi í kennslu og við skráningu gagna. 

Því var mikilvægt að nemandi fengi nógu mikla athygli og sælgæti í kennslustundum til að 

viðhalda einbeitingu. Þar sem þátttakandi var vanur táknstyrkjarkerfi var stjörnukerfi hans 

hentugt þar sem ipad var í boði fyrir stjörnu sem hann fékk eftir að hafa lokið við að fara einu 

sinni í gegnum hljóðlista. Þar sem nemandi fór þrisvar sinnum í gegnum hljóðlista í einni 

kennslustund fékk hann þrisvar sinnum iPad. Stundum þurfti aðeins iPad tvisvar sinnum en 

það fór algjörlega eftir athygli og skaplyndi þátttakanda. Þegar byrjað var á afmörkuðum 

kennsluæfingum þá fékk þátttakandi að fara þrisvar sinnum í iPad í hverri kennslustund eins 

og hafði verið í fimiþjálfun.   

    Til þess að meta áhrif inngrips var notast við A-B-C-A rannsóknarsnið. Til þess að 

geta aukið alhæfingargildi á niðurstöðum hefði verið betra að nota sterkara rannsóknarsnið. 

Margfalt grunnskeiðssnið væri tilvalið til að bera saman áhrif inngrips hjá mörgum 

þátttakendum.   

  Aðrar íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á árangur stýrðar kennslu og fimiþjálfun 

(Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2012; Finna Pálmadóttir, 2014 

Guðríður Adda Ragnarsdóttir 2007). Í niðurstöðum rannsókna á börnum með þroskahömlun 

og Downs heilkenni kom í ljós að hljóðun stafa reyndist áhrifarík (Buckley og Bird, 1993; 



28 

 

Conners, 2006; Goetz o.fl, 2007; Hughes, 2006; Yussof, 2016). Niðurstöður núverandi 

rannsóknar eru ekki í samræmi við þær niðurstöður og telur rannsakandi að með lengri tíma 

og mikilli endurtekningu muni þátttakandi ná auknum árangri. Rannsóknin tafðist þar sem 

kennari og nemandi voru veikir inn á milli í rannsókninni. Yfir jólahátíðina var nemandi ekki 

í skólanum og eftir það virtist frammistaða nemanda hraka, en samkvæmt Daniel Mara og 

Elenu Mara (2011) er mikilvægt að börn með Downs heilkenni endurnýti þekkinguna aftur 

og aftur. Einnig virðast þau eiga erfitt með að leiðrétta röng svör og því er endurtekning 

mikilvæg. Hægt er að áætla að skerðing á  kennslustundum hafi haft áhrif á framfarir hjá 

nemanda.  

  Samræmi matsmanna var hátt og því er hægt að gera ráð fyrir því að nemandi náði 

ekki grunnfærni í að þekkja og hljóða stafi.    

  Buckley og samstarfsmenn (1996) komust að því að ef að börn hefðu örlítinn 

orðaforða fyrir var stýrð kennsla árangursrík. Nemandi hefur takmarkaðan orðaforða og því 

er spurning hvort að hann þurfi meiri orðaforða áður en kennsla beri árangur. Nemandi er 

talin vera á einhverfurófi en afmarkaðar kennsluæfingar hafa sýnt fram á góðar framfarir hjá 

einhverfum börnum (Lerman, 2016). Þó sýndi þátttakandi í þessari rannsókn engar framfarir í 

afmörkuðum kennsluæfingum. Málskilningur er vanalega mun betri en tal og börn með DH 

virðast skilja meira en þau geta sagt, oft vegna vandamála við orðaendurheimt og stjórn á 

talfærum (Hughes, 2006; Yussof, 2016). Rannsakandi tók eftir að þátttakandi virtist oft vilja 

tjá sig en virtist ekki hafa getuna til þess. Einnig sögðu starfsmenn við barnið: ,,nota orðin‘‘, 

en þátttakandi virtist ekki geta tjáð sig fyllilega.   

  Lestur er lykillinn að námi og þekkingarleit. Færnin að kunna að lesa er ekki meðfædd 

og því er mikilvægt að sjá hvaða gagnreyndu kennsluaðferðir virka. Með því að beita 

raunprófuðum kennsluaðferðum sem eru árangursríkar er hægt að ýta undir lestrarfærni sem 

leiðir til árangurs (Byrne, 2002; Kamhi og Catts, 2013; Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011).  

Rannsóknin er sú eina á Íslandi sem hefur verið gerð þar sem stýrð kennsla, fimiþjálfun auk 

afmörkuðum kennsluæfingum eru notuð með barni sem er með Downs heilkenni og 

þroskahömlun. Það þyrfti að halda rannsókn áfram auk þess að gera aðrar rannsóknir með 

kennsluaðferðum sem stuðla til árangurs seinna meir hjá öðrum álíka skertum einstaklingum. 

Rannsakandi ályktar að þátttakandi þurfi lengri tíma miðað við getu og hraða. Þar sem 

þátttakandi er orðin 13 ára að aldri hefur það eflaust áhrif á námsárangur. Nauðsynlegt er að 

beita snemmtækri íhlutun strax með raunprófuðum aðferðum sem stuðla að aukinni 

máltjáningu. Hægt væri að breyta kennsluháttum og sjá hvað hentar hverjum og einum, auk 



29 

 

þess væri hægt að skoða aðrar aðferðir sem gætu virkað.  
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Viðauki 1: Upplýst samþykki 

 

 

Upplýst samþykki forráðamanns 

Ég undirituð/aður samþykki hér með að __________________________ taki þátt í rannsókn 

Unnar Margrétar Sævarsdóttur, B.S. nema í sálfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi og 

ábyrgðarmaður verkefnisins er Dr. Z. Gabriela Sigurðardóttir, prófessor í sálfræði við 

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

kennslu Engelmanns og fimiþjálfunnar. Rannsóknin mundi standa í um það bil 6-7 vikur eða 

eins lengi og þörf er talin á, þó ekki lengur en til 30. janúar 2020.    

 Ég heimila skráningu og söfnun gagna um frammistöðu____________________í lestri. 

Einnig heimila ég hljóðupptöku og skilst að barnið á að vinna 4-5 virka daga í viku með Unni 

í um það bil hálfa til eina klukkustund á dag. Ég skuldbindi mig til að sjá til þess að 

___________ mæti á umsömdum tíma til að vinna í verkefninu og læt vita ef barnið getur 

ekki mætt af einhverri ástæðu. Ég leyfi að gögn sem safnast um frammistöðu barnsins komi 

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

fagmanna en 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 tiltekinni 

námsgrein. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og samkvæmt lögum um 

meðferð persónuupplýsinga. 

 

Ég get haft samband við Unni (ums5@hi.is,  s. 897-4990) eða ábyrgðarmann verkefnisins í 

netfangið zuilma@hi.is hvenær sem 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 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:ums5@hi.is
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Viðauki 2: Skráningarblöð fyrir grunnskeiðsmælingar 

 

Heiti og hljóð lágstafa 

Dagsetning:     

Númer Stafur Rétt Rangt Ekkert svar Athugasemd 

1 a 
    

2 ö 
    

3 á 
    

4 æ 
    

5 b 
    

6 þ 
    

7 d 
    

8 ý 
    

9 ð 
    

10 y 
    

11 e 
    

12 x 
    

13 é 
    

14 v 
    

15 ei 
    

16 f 
    

17 ú 
    

18 g 
    

19 h 
    

20 t 
    

21 i 
    

22 s 
    

23 r 
    

24 u 
    

25 j 
    

26 í 
    

27 ey 
    

28 k 
    

29 p 
    

30 au 
    

31 l 
    

32 ó 
    

33 m 
    

34 o 
    

35 n  
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Viðauki 3: Einfaldað handrit í stýrðri kennslu 

 

Kennari heldur stafi á lofti og notar fingurinn til að fara eftir stafnum. Kennari segir: 

 

Kennari : ,,Ég fyrst’’.   

Kennari : ,,Saman’’. 

Kennari: ,,Nú þú’’. 

  

1. Í skrefi 1 sýnir kennari nemanda hljóðið. 

2. Í skrefi 2 segja nemandi og kennari hljóðið saman. 

3. Í skrefi 3 reynir nemandi sjálfur að segja hljóðið. 
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Viðauki 4:  Hljóðlisti 

fimiþjálfuna 

Hversu langt kemstu? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 k
 
a
 a

 
k
 
k
 
a
 

k
 

a
 

k
 

a
 

10
 

k
 
a
 k

 
k
 
a
 
k
 

k
 

a
 

a
 

k
 

20
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Viðauki 5: Skráningarblað fimiþjálfunnar auk samræmi matsmanna 

 

 

 

 

 

Samræmi matsmanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dags.     

Hljóðarallý nr.              

Fjöldi rétt             

Fjöldi rangt             

Stafir lesnir alls              

Svarhlutfall             

Dags.     

Hljóðarallý nr.              

Fjöldi rétt             

Fjöldi rangt             

Stafir lesnir alls              

Svarhlutfall             
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Viðauki 6:  Meðferðartryggð fyrir fimiþjálfun 

 

 
Kennslustund: ______________    Dagsetning: ________________  Tími:____________ 

 

 

Númer verkefnis Kennari gefur réttar 

leiðbeiningar um 

svörun 

Kennari leiðréttir 

samstundis og 

samkvæmt handriti 

Kennari hrósar 

nemanda fyrir rétta 

svörun og góða 

frammistöðu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

Heildarhlutfall    
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Viðauki 7: Skráningarblað fyrir afmarkaðar kennsluæfingar 

Fyrirmæli:                                                                        Barn: 

Svörun:                                                                             Markmið: 

 
Stýring:  

Skref  1:  Full stýring, engin töf  

Skref  2:   Stýring eftir 2 sekúndur 

Skref  3:   Engin stýring 

 

Skráning: 

Rétt: +       Rétt m. stýringu: +s       Engin svörun: ES 

Rangt: -     Rangt m. stýringu: -s 

Námsviðmið: 8 af 9 rétt án stýringar, 2 lotur í röð. 

Farið upp um skref:  8/9 rétt (stýrð/óstýrð svör) 2 

lotur í röð. 

Farið niður um skref: 2 villur eða engin svörun í 

röð eða 3 villur/ES í lotu. MINNKIÐ TÖF STRAX Í 

NÆSTU KENNSLUÆFINGU Í LOTUNNI. 

Viðmið til að hætta lotu: ES þrjár kennsluæfingar í 

röð, eða –s þrjár kennsluæfingar í röð. 
 

Leiðrétting: Takið greinireitið í burtu í 2 sekúndur. Sýnið það aftur og notið fulla stýringu.

  
Dags.: Þjálfi: Dags.: Þjálfi Dags.: Þjálfi: 

Skref:  Skref:  Skref:  

A:  A:  A: 

B:  B:  B: 

C:  C:  C: 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rétt svörun: _____/9                  Rétt svörun: _____/9             Rétt svörun: _____/9   
Sjálfstæð svörun: ____/9                  Sjálfstæð svörun: ____/9             Sjálfstæð svörun: ____/9  
Dags.: Þjálfi: Dags.: Þjálfi Dags.: Þjálfi: 

Skref:  Skref:  Skref:  

A:  A:  A: 

B:  B:  B: 

C:  C:  C: 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

K
en

n
sl

u
æ

fi
n

g
 

V
in

st
ri

  

M
ið

ja
 

H
æ

g
ri

 

 

 

+s 

-s 

+ 

- 

ES 

1 A B C  

2 C A B  

3 B C A  

4 A B C  

5 C A B  

6 B C A  

7 A B C  

8 C A B  

9 B C A  

K
en

n
sl

u
æ

fi
n

g
 

V
in

st
ri

  

M
ið

ja
 

H
æ

g
ri

 

 

 

+s 

-s 

+ 

- 

ES 

1 A B C  

2 C A B  

3 B C A  

4 A B C  

5 C A B  

6 B C A  

7 A B C  

8 C A B  

9 B C A  

K
en

n
sl

u
æ

fi
n

g
 

V
in

st
ri

  

M
ið

ja
 

H
æ

g
ri

 

 

 

+s 

-s 

+ 

- 

ES 

1 A B C  

2 C A B  

3 B C A  

4 A B C  

5 C A B  

6 B C A  

7 A B C  

8 C A B  

9 B C A  

K
en

n
sl

u
æ

fi
n

g
 

V
in

st
ri

  

M
ið

ja
 

H
æ

g
ri

 

 

 

+s 

-s 

+ 

- 

ES 

1 A B C  

2 C A B  

3 B C A  

4 A B C  

5 C A B  

6 B C A  

7 A B C  

8 C A B  

9 B C A  

K
en

n
sl

u
æ

fi
n

g
 

V
in

st
ri

  

M
ið

ja
 

H
æ

g
ri

 

 

 

+s 

-s 

+ 

- 

ES 

1 A B C  

2 C A B  

3 B C A  

4 A B C  

5 C A B  

6 B C A  

7 A B C  

8 C A B  

9 B C A  

K
en

n
sl

u
æ

fi
n

g
 

V
in

st
ri

  

M
ið

ja
 

H
æ

g
ri

 

 

 

+s 

-s 

+ 

- 

ES 

1 A B C  

2 C A B  

3 B C A  

4 A B C  

5 C A B  

6 B C A  

7 A B C  

8 C A B  

9 B C A  
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Viðauki 8: Meðferðartryggð og samræma matsmanna í afmörkuðum kennsluæfingum 

 
Barn:________________________  Markmið:________________________ 

  

 

Dagss.: Þjálfi: Athugandi: Dagss.: Þjálfi: Athugandi: 

Þrep: Skref:  Þrep: Skref:   

A:  A.  

B: B.  

C: C.  

K
en

n
sl

u
-

æ
fi

n
g
 

S
ý
n
i 

+
/-

/+
s 

/-
s/

 

E
S

 

 G
re

in
ir

ei
ti

  
  
  
  
 

S
tý

ri
n
g
 

S
k
rá

n
in

g
 

S
ty

rk
in

g
 

  

K
en

n
sl

u
-

æ
fi

n
g
 

S
ý
n
i 

+
/-

/+
s 

/-
s/

 

E
S

 

 G
re

in
ir

ei
ti

  
  
  
  
 

S
tý

ri
n
g
 

S
k
rá

n
in

g
 

S
ty

rk
in

g
 

1 A        1 C      

2 B        2 A      

3 C        3 B      

4 B        4 A      

5 C        5 B      

6 A        6 C      

7 C        7 B      

8 A        8 C      

9 B        9 A      

Samræmi í skráningu:____/9_ Rétt greinireiti____/9_ Samræmi í skráningu:____/9_ Rétt greinireiti____/9_ 
Rétt stýring____/9_ Rétt skráning ____/9_ Rétt stýring____/9_ Rétt skráning ____/9_Rétt 
styrking ____/9_ 
Rétt styrking ____/9_ 

 

 

Undirbúningur + framkvæmt rétt.  

- Starfsmaður þarf stuðning/áminningar eða aðra 

aðstoð. 

Námsgögn eru til staðar áður en sest er við borð  

Vinnuborð er snyrtilegt og búið að fjarlægja óþarfa 

hluti af borði 
 

Athygli nemanda  

Athygli náð með æskilegum hætti (beðið eftir 

augnsambandi, horft á námsgögn eða athyglismerki 

gefið) 

 

Lotu hætt  

Lota endar á sjálfstæðri svörun eða að barn biður um 
pásu. 

 

 

 

Greinireiti: Merkið + ef greinireiti er “gefið” þegar nemandi er tilbúinn (þ.e. horfir í átt að leiðbeinanda, hefur 

lokið við styrkingu síðustu svörunar og er ekki að sýna truflandi hegðun), og greinireiti er veitt samkvæmt 

fyrirfram ákveðinni röð, annars er merkt -. 

 

Rétt stýring: Merkið við ef stýring er veitt á þeim tíma sem hún á að vera veitt samkvæmt skrefi, og notuð er 

viðeigandi stýring (t.d. bending í aðgreiningarverkefni), annars -. 

 

Rétt skráning: Merkið + ef leiðbeinandi skráir að svörun lokinni áður en næsta kennsluæfing (trial) hefst, 

annars -. 

 

Styrking: Merkið + ef aðeins er styrkt er fyrir rétta svörun, ekki styrkt fyrir ranga svörun, röng svörun hundsuð 

og rétt leiðrétting við rangri svörun (þ.e. hundsað, skáð, greinireiti birt aftur og svörun stýrð með 0 sekúndna 

töf), annars merkt við -. 
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