
Áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni 

12 ára stúlku með greiningu athyglisbrests með 

ofvirkni 
 

 

Linda Guðmundsdóttir 

Sandra Dröfn Jóhannesdóttir 

 

 

Lokaverkefni til BS-gráðu í sálfræði 

 

 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvídindasvið 

Júní 2020 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni 

12 ára stúlku með greiningu athyglisbrests með 

ofvirkni.  

 

 

 

Linda Guðmundsdóttir 

Sandra Dröfn Jóhannesdóttir 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-gráðu í sálfræði  

Leiðbeinandi: Dr. Zuilma Gabríela Sigurðardóttir 

 

 

 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2020  

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BSc gráðu í sálfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa.  

 

© Linda Guðmundsdóttir, Sandra Dröfn Jóhannesdóttir, Dr. Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 

2020.  

 

Prentun: Háskólaprent, Reykjavík 

Staður, Ísland 2020  



 3 

Útdráttur 

Lestur og lestrarfærni er ein mikilvægasta færni sem börn öðlast á lífsleiðinni, þar sem 

lestrarfærni er undirstaða nánast alls náms. Til að auka lestrarfærni barna hefur stýrð kennsla 

Engelmanns og fimiþjálfun mikið verið notuð. Stýrð kennsla og fimiþjálfun eru raunprófaðar 

kennsluaðferðir sem hafa verið mikið rannsakaðar varðandi lestrarkennslu og hafa rannsóknir 

sýnt fram á góðan árangur. Börn sem hafa verið greind með athyglisbrest með ofvirkni (AMO) 

eiga oft erfitt með að einbeita sér og getur það haft áhrif á getu þeirra til að læra, þess vegna er 

ekki óalgengt að börn með AMO séu einnig greind með námsörðugleika. Börn með 

námsörðugleika eiga yfirleitt erfitt með lestur og hafa rannsóknir sýnt fram á það að stýrð 

kennsla og fimiþjálfun hafi góð áhrif á námsfærni þeirra barna, og þá sérstaklega á lestrarfærni. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni 

12 ára tvítyngdrar stúlku sem hefur verið greind með athyglisbrest með ofvirkni. Þátttakandi 

var eftir á í lestri miðað við jafnaldra sína og var búin að fá stýrða kennslu og fimiþjálfun í 

nokkrar vikur áður. Niðurstöður sýndu fram á jákvæð áhrif þessara aðferða við að bæta 

lestrarfærni hennar, þar sem færni þátttakanda jókst í að hljóða lágstafi og í að lesa stutt orð. 

Niðurstöðurnar styðja því við fyrri rannsóknir um að beiting stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar 

við lestrarkennslu í skólum beri góðan árangur, og þá sérstaklega fyrir börn með athyglisbrest 

með ofvirkni og/eða námsörðugleika.  
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Áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni 12 ára stúlku með greiningu 

athyglisbrests með ofvirkni  

Mikilvægi lestrarfærni 

Nám er mikilvægur partur af lífi einstaklings. Börn byrja yfirleitt í grunnskóla sex ára 

og eru skyldug til að ganga í skóla fram að 16 ára aldri, eða yfir 10 ára grunnskólanám. Í 

grunnskólum er kennd ýmis færni, bæði bókleg og félagsleg. Með bóklegri færni er meðal 

annars átt við lestur, stærðfræði, tungumálakunnáttu, samfélagsfræði og náttúrufræði, svo 

eitthvað sé nefnt. 

Læsi byggir á færni og kunnáttu sem fólk þarf að búa yfir til þess að geta ritað texta og 

skilið prentaðan texta. Lestur er mikilvæg færni í lífi einstaklings og er talinn undirstaða þess 

að geta lært og aflað sér þekkingar á auðveldan hátt. Góð lestrarfærni er einnig undirstaða þess 

að geta tekið þátt í lífinu og menningunni almennt (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Ferlið sem felst í lestri er yfirleitt skilgreint sem hljóðkerfisvitund (e. phonological 

awareness) sem felur í sér skynjun, geymd, endurheimt og framsetningu af töluðum og 

skrifuðum táknum (e. codes). Hljóðkerfisvitund er talin vera einn helsti forspárþáttur fyrir færni 

í lestri, og talið er að erfiðleikar með hljóðkerfisvitund sé eitt helsta einkenni barna með 

lestrarörðugleika (Catts, Fey, Zhang og Tomblin, 1999). Umskráning (e. decoding) er einnig 

mikilvægur eiginleiki í lestri sem felst í því að geta breytt bókstöfum í málhljóð og getunni til 

að tengja málhljóðin saman og mynda orð. Annar mikilvægur eiginleiki í lestri er skilningur á 

því sem verið er að lesa, eða lesskilningur (Gough og Tunmer, 1986).  

Góð lestrakunnátta er talin vera undirstaða almennrar menntunar og eitt af lykilatriðum 

þess að barn eigi farsæla skólagöngu samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og því er mjög 

mikilvægt að grípa inní þegar nemanda gengur illa að læra að lesa, svo hægt sé að bæta stöðu 

nemandans sem fyrst (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

 

Frammistaða barna í lestri á Íslandi 

Árið 2014 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneytið út Hvítbók um umbætur í menntun 

sem fjallar um lestrarfærni grunnskólabarna og eru þar nefnd tvö meginmarkmið fyrir umbætur 

í menntun á Íslandi (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2014). Í ritinu er gert grein fyrir því 

að lestrarfærni unglinga á Íslandi hefur versnað töluvert síðastliðinn áratug og er nú að mælast 

undir meðaltali miðað við hin OECD (e. Organisation for economic co-operation and 

development) ríkin. Árið 2014 náðu 79% grunnskólabarna lágmarksviðmiðum í lestri og 44% 
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framhaldsskólanema luku námi á tilsettum tíma. Þau meginmarkmið sem eru greind frá í 

Hvítbók um umbætur í menntun eru að árið 2018 skulu 90% barna ná lágmarksviðmiðum í lestri 

og að 60% framhaldsskólanema skulu ljúka námi á tilsettum tíma á Íslandi (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Þessi markmið náðust ekki fyrir árið 2018.  

PISA könnunin. PISA könnunin (Programme for International Student Assesment) 

hefur verið lögð fyrir 15 ára nemendur þriðja hvert ár frá árinu 2000 og á að meta færni barna 

í lestri, náttúruvísindum og stærðfræði. Könnunin er lögð fyrir á vegum OECD og 

Menntamálastofnun sér um framkvæmd könnuninnar á Íslandi. Alls eru 79 þjóðir sem taka þátt 

í könnuninni og hefur Ísland tekið þátt frá því að könnunin var fyrst lögð fyrir 

(Menntamálastofnun, 2016). Tilgangur könnunarinnar er að mæla hvort að þeir nemendur sem 

ljúka skólaskyldu námi séu búnir að öðlast þá færni og þekkingu sem þeir þurfa til að taka þátt 

í samfélaginu eftir grunnskóla (Menntamálastofnun, 2019). Á Íslandi hefur frammistaða barna 

í PISA verið að hraka, sérstaklega frá árinu 2009, þar sem árið 2012 var frammistaða íslenskra 

barna lakari á öllum sviðum könnunarinnar miðað við jafnaldra þeirra á Norðurlöndunum 

(Menntamálastofnun, 2019). Árin 2000, 2003 og 2009 var frammistaða íslenskra nemenda yfir 

meðaltali OECD og árið 2006 var frammistaða í kringum meðaltal en árin 2012, 2015 og 2018 

var frammistaða íslenskra nemenda töluvert undir meðaltali OECD, þar sem frammistaða kom 

verst út árið 2018. Árið 2018 voru 26% af heildarfjölda íslenskra nemenda ekki að ná 

grunnfærni í lesskilning. Ef miðað er við árið 2009 þar sem aðeins 15% íslenskra nemenda náðu 

ekki grunnfærni í lesskilning, er frammistaða íslenskra barna í lestri greinilega að hraka. Miðað 

við önnur Norðurlönd voru niðurstöður íslenskra nema að versna mest á meðan frammistaða í 

Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi héldust nokkuð stöðugar eða bötnuðu frá árunum 2015 til 

2018. Frammistaða norskra nemenda hinsvegar hrakaði marktækt frá árinu 2015 til 2018, meira 

heldur en frammistaða íslenskra nemenda (Menntamálastofnun, 2019). 

 

Námsörðugleikar 

Ekki er óalgengt að ungir nemendur eigi í erfiðleikum með nám og haldi áfram að eiga 

í erfiðleikum með nám út lífið. Námsörðugleikar (e. learning disabilities) eru meðal algengustu 

taugaþroskaröskunum (e. neurodevelopmental disorder) barna, og er oft sú röskun sem er mest 

hunsuð hjá börnum (Weis, 2018). Námsörðugleikar geta haft veruleg áhrif á líf barna, þar sem 

þeir geta dregið úr akademískri getu og færni við nám og seinna í lífinu geta þeir meðal annars 

haft áhrif á atvinnulíf og sjálfsálit einstaklings (Pierce, 2015). Námsörðugleikar eru oftast 
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skilgreindir sem erfiðleikar við lestur, skrift og/eða í stærðfræði. Talið er að börn þurfi að vera 

með sögu af námslegum erfiðleikum yfir ákveðinn tíma og að þessir erfiðleikar þurfi að hafa 

hamlandi áhrif á daglegt líf barnsins til þess að það sé greint með námsörðugleika. Einnig verða 

erfiðleikarnir hjá barninu að endurspegla almennt lága hugræna getu til þess að 

námsörðugleikar greinist hjá því (Weis, 2018). Námsörðugleikar geta því haft verulega slæm 

áhrif á frammistöðu barna í námi en þeir geta einnig valdið því að sjálfsmynd og sjálfsálit barns 

sé slakt, og það getur leitt til þess að dragist enn frekar úr færni barnsins í námi (Sundheim og 

Voeller, 2004; Torgesen, 1989). Einnig er líklegt að þau börn sem greinast með námsörðugleika 

snemma á skólagöngu sinni dragist enn fremur aftur úr í námsfærni þegar kröfur verða meiri 

(Sundheim og Voeller, 2004). Því er afar mikilvægt að gripið sé inn í kennslu barns þegar 

námsörðugleikar eru til staðar og þá sérstaklega með því að bæta inn í kennslu barnsins 

raunprófuðum kennsluaðferðum. Raunprófaðar kennsluaðferðir eru kennsluaðferðir sem hafa 

sýnt fram á að séu árangursríkar þegar kemur að því að kenna ákveðna færni (Moran og Marlott, 

2004).  

 

Athyglisbrestur með ofvirkni (AMO) 

Athyglisbrestur með ofvirkni (AMO) er taugaþroskaröskun sem einkennist af 

erfiðleikum með að viðhalda athygli og/eða ofvirkri hegðun eða hvatvísi og er afar algengt að 

sú röskun komi einnig fram meðal barna með námsörðugleika (Taylor og Sonuga-Barke, 2010; 

Mayes, Calhoun og Crowell, 2000). Börn með AMO geta sýnt annaðhvort eða bæði einkenni 

athyglisbrests eða ofvirkni og hvatvísi. Athyglisbrestur er til dæmis erfiðleikar með að viðhalda 

athygli, hlusta á aðra og fylgja fyrirmælum ásamt því að eiga erfitt með skipulag og einbeitingu. 

Ofvirkni er til dæmis að tala óhóflega mikið, eiga erfitt með að vera kyrr og hafa hljótt þegar 

þess er ætlast og helst í hendur við hvatvísi þar sem aðal einkenni eru að framkvæma hluti eða 

hegða sér án þess að veita því mikla hugsun og að eiga sérstaklega erfitt með að bíða, til dæmis 

í röð (Taylor og Sonuga-Barke, 2010). Til þess að barn sé greint með AMO þurfa ákveðið mörg 

einkenni að vera til staðar yfir ákveðinn tíma, þau þurfa að birtast í tveimur eða fleiri 

mismunandi aðstæðum, einkennin þurfa að vera stöðug, í ósamræmi við þroskastig barns, 

hamlandi í daglegu lífi barnsins og þurfa að koma fram fyrir 12 ára aldur (American Psychiatric 

Association, 2013).  

Rannsóknir hafa almennt sýnt fram á það að samsláttur AMO og námsörðugleika sé 

mjög algengur, eða að í kringum 15-50% barna sem eiga í erfiðleikum með lestur séu greind 
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með AMO (Mayes, Calhoun og Crowell, 2000). Rannsóknir Mayes, Calhoun og Crowell 

(1998a, 1998b) sýndu fram á að einkenni athyglisbrests séu einnig nokkuð algeng meðal barna 

með námsörðugleika, þrátt fyrir það að þau nái ekki endilega greiningaskilmerkjum AMO. 

Sýndu þau einnig fram á að meðal barna sem eru ekki greind með námsörðugleika, þá eiga þau 

börn sem eru greind með AMO í meiri erfiðleikum með nám heldur en börnin sem voru ekki 

greind með AMO og að börn sem eru greind með námsörðugleika og AMO eiga erfiðara með 

nám heldur en börn sem eru greind með námsörðugleika en ekki AMO. 

 

Stýrð kennsla Engelmanns 

Stýrð kennsla (e. Direct Instruction) er raunprófuð kennsluaðferð sem var upphaflega 

þróuð af Sigfried Engelmann ásamt inntaki frá Douglas Carnine og byggir á því að öll börn geti 

lært ákveðið námsefni, sé það kennt á áhrifaríkan hátt (Carnine og Engelmann, 2016; Moran 

og Malott, 2004). Hugmyndin er sú að ef nemandi hefur ekki lært eitthvað ákveðið efni, þá er 

það vegna þess að kennarinn hefur ekki kennt það á nógu áhrifaríkan hátt (Adams og Carnine, 

2003). Í stýrðri kennslu fer kennari eftir ákveðnu handriti og einkennist kennslan af beinni og 

hraðri kennslu, þar sem nemendur eiga að ná að einbeita sér betur að efninu (Moran og Malott, 

2004). Stýrð kennsla er oftast notuð í að kenna almennt námsefni eins og lestur, skrift og 

stærðfræði og byggir á því að kennarinn gefi nemendum tækifæri til þess að æfa sig á efninu, 

að hann gefi nemendum stanslausa endurgjöf og leiðrétti ávallt ranga svörun strax (Adams og 

Carnine, 2003). 

Hughes, Morris, William og Benson (2017) greindu frá fimm mikilvægum þáttum í 

stýrðri kennslu sem eiga að gera hana sem áhrifaríkasta. Fyrsti þátturinn byggir á því að 

kennslan sé brotin niður í meðfærilegri skref. Nemendum er því kennt fyrsta skref kennslunnar 

og ekki farið áfram yfir í næsta skref fyrr en allir nemendur eru búnir að fullkomna fyrra skrefið. 

Annar þátturinn felst í því að beina athygli nemanda að mikilvægum þáttum kennslunnar með 

sýnikennslu eða með því að kennari og nemendur lesi saman upphátt. Þannig fá nemendur 

beinar upplýsingar um það hvernig eigi að gera í kennslunni. Í þessum þætti er einblínt á að 

nota einföld orð og útskýringar á því hvað nemendur eiga að gera til þess að flækja kennsluna 

ekki að óþörfu og hefur verið sýnt fram á að einfalt tungumál og endurtekning hefur góð áhrif 

á nám, hvort sem þeir eigi við námsörðugleika að stríða eða ekki. Þriðji þátturinn felst í því að 

fá nemendur til þess að taka þátt í kennslunni með því að nota kerfisbundna stýringu (e. 

prompts). Í byrjun kennslunnar er því stýring frá kennara nokkuð mikil og eftir því sem færni 
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nemenda verður betri, því minni stýringu þurfa þeir frá kennara og á endanum geta þeir æft sig 

á efninu á sjálfstæðan hátt. Fjórði þátturinn felst í því að kennari búi til tækifæri fyrir nemendur 

til svörunar og til endurgjafar. Stýrð kennsla byggir á stöðugri svörun nemanda sem gefur 

kennara upplýsingar um hver skilningur og færni nemanda er og það gefur kennara tækifæri til 

að veita nemendum stöðuga endurgjöf og einnig tækifæri til þess að leiðrétta ranga svörun sem 

fyrst. Fimmti og síðasti mikilvægi þáttur stýrðrar kennslu byggir á því að kennari gefi 

nemendum tækifæri til æfingar. Æfing verður svo alltaf áhrifaríkari þegar henni fylgir 

endurgjöf um hvort svörun hafi verið rétt eða röng (Hattie og Yates, 2014). 

Stýrð kennsla byggir á því að færni nemanda sé þjálfuð á þeim sviðum sem nemandi 

þarf mest á að sé bætt. Fyrir kennslu eru því framkvæmd ákveðin próf sem gefa til kynna hvar 

veikleikar nemandans liggja og út frá niðurstöðu prófanna er hann settur í hóp nemenda með 

svipaða færni. Eftir að kennsla byrjar er svo auðveldlega hægt að færa nemendur milla hópa 

eftir því sem færni þeirra verður betri. Þetta er gert svo að nemendur séu ekki að læra of erfitt 

eða of létt efni. Stýrð kennsla í hóp byggir á því að nemendur svari í kór þannig að í kennslu 

hafi hver nemandi mörg tækifæri til þess að svara og þannig að kennari sjái hvort allir séu með 

efnið á hreinu. Í stýrðri kennslu byrjar kennarinn á því að segja upphátt efnið eða svarið sem 

hann leitar eftir frá nemendum. Eftir það biður hann nemendur um svörun með því að gefa frá 

sér munnlega beiðni, eins og til dæmis „tilbúin“, og merki, eins og til dæmis að benda að 

nemendum. Eftir að merki er birt eiga nemendur að svara allir í kór og kennari annaðhvort gefur 

til kynna að svar nemenda hafi verið rétt og endurtekur svarið, eða leiðréttir rangt svar með því 

að sýna rétt svar. Kennslan byggir einnig á því að rétt svörun sé endurtekin þar til allir nemendur 

svari á réttan hátt eftir að merkið er gefið. Mikil áhersla er lögð á stöðuga endurgjöf í stýrðri 

kennslu, þar sem kennari leiðréttir alltaf ranga svörun og staðfestir alltaf þegar nemendur svara 

á réttan hátt, bæði með því að hrósa nemendum fyrir rétt svar og með því að endurtaka rétta 

svörun (Moran og Malott, 2004). 

Stýrð kennsla er byggð á nokkurs konar stigveldi, þar sem nemandi færist upp um stig 

í stigveldinu þegar færni hans í núverandi stigi er orðin fullkomin. Kennsla á næsta stigi er þá í 

samræmi við núverandi færni nemandans og nemandi hefur þá fullkomnað færni sína á fyrra 

stiginu. Stigið fyrir ofan verður því meira krefjandi heldur en stigið sem nemandi er búinn að 

fullkomna færni sína á, en er ekki endilega erfiðara. Þetta stigveldi gerir það að verkum að börn 

sem eru búin að fullkomna færni sína í ákveðnu efni eða á ákveðnu stigi fái ekki leiða á því að 

læra of létt efni og að börn sem eru ekki búin að fullkomna færni sína fái viðeigandi kennslu 
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og eru því ekki að læra efni sem er of krefjandi, því það getur einnig leitt til leiða á efninu 

(Moran og Marlott, 2004). 

 

Fimiþjálfun  

Ýmsar kennsluaðferðir hafa verið þróaðar í gegnum tíðina til að auðvelda nám. Margar 

þessara aðferða eru raunprófaðar og hafa sýnt fram á góðan árangur. Fimiþjálfun (e. precision 

teaching) er önnur raunprófuð aðferð sem hefur verið notuð samhliða öðrum kennsluaðferðum 

og var fundin upp af Ogden Lindsley sem var fyrstur til að tileinka sér aðferðina og kenna hana. 

Lindsley var nemandi Burrhus Frederic Skinner sem er upphafsmaður atferlisgreiningar og 

byggði Lindsley aðferðina út frá kenningum hans (Lindsley, 1990; Potts, Eshleman og Cooper, 

1993).  

Fimiþjálfun getur bæði verið kennslu- og matstæki en er oftast notuð sem matstæki á 

árangur nemenda með öðrum kennsluaðferðum eins og til dæmis stýrðri kennslu Engelmanns. 

Fimiþjálfun getur því metið árangur nemenda á ákveðnum námsþætti sem verið er að taka fyrir 

hverju sinni (Lindsley, 1990; Potts, Eshleman og Cooper, 1993). Námsþættirnir sem teknir eru 

fyrir geta meðal annars verið lestur, stafsetning eða stærðfræði og sýndu niðurstöður úr 

rannsókn frá White (1986) að nemendur sem voru í skólum sem notaði fimiþjálfun gekk mikið 

betur að læra þessa námsþætti en nemendum úr öðrum skólum.  

 Frammistaða nemenda er oftast metin daglega og felst þjálfunin í því að gerðar eru 

stuttar æfingar, oftast á einni mínútu og út frá því geta bæði kennararnir og nemendurnir fylgst 

vel með árangri eftir hverja kennslustund. Frammistaðan er metin með hröðunarkorti (e. 

standard celeration chart) þar sem skráð er niður tíðni réttrar svörunar og út frá því er hægt að 

meta hvort þurfi að endurskoða og breyta kennslunni (Moran og Marlott, 2004; Binder og 

Watkins, 1990). Einnig með því að notast við hröðunarkortin geta nemendur öðlast meiri fimi 

(e. fluency) í þeim námsþætti sem verið er að kenna og eftir því sem fimi verður meiri því betri 

verður nemandinn í námsþættinum. Fimi felst í því að svörun sé nákvæm, hröð og ósjálfráð og 

krefst ekki mikillar einbeitingar nemendanna (Binder og Watkins, 1990).  

 

Árangur stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar 

Árangur stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar hefur verið metinn í mörgum rannsóknum 

síðan byrjað var að notast við aðferðirnar. Rannsóknin Project Follow Through sem  gerð var  á 

árunum 1968 til 1976 í Bandaríkjunum var ein dýrasta og stærsta sem gerð hefur verið. 
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Rannsóknin tók við af verkefninu Head Start sem þáverandi forseti Bandaríkjanna Lyndon B. 

Johnson hóf sumarið 1965. Markmið verkefnisins var að minnka fátækt og auka menntun 

leikskólabarna sem bjuggu við fátækt og komu frá fjölskyldum innflytjenda. Með aukinni 

menntun og kennslu var markmiðið að minnka muninn milli ríkra og fátækra. Project Follow 

Through var því komið af stað til að halda áfram á grunnskólastigi og viðhalda þeim ávinningi 

sem kom frá Head Start verkefninu. Rannsóknin þróaðist út í þá átt að hafa það markmið að 

bera saman margar mismunandi kennsluaðferðir og finna út hver þeirra væri árangursríkust til 

að auka námsárangur illra staddra nemenda, aðallega þeirra sem að áttu erfitt fyrir fjárhagslega. 

Alls voru bornar saman 22 mismunandi kennsluaðferðir og yfir 10.000 nemendur tóku þátt, öll 

í fyrsta til þriðja bekk í grunnskóla. Stýrð kennsla var ein af þessum 22 kennsluaðferðum sem 

voru metnar og sýndu niðurstöðurnar fram á árangur á öllum sviðum en mesti árangurinn sást 

þegar verið var að kenna grunnfærni í stærðfræði, lestri og stafsetningu (Watkins, 1997).  

Heildargreining (e. meta analysis) á rannsóknum sem gerð var árið 2018 sýndi svipaðar 

niðurstöður á árangri stýrðrar kennslu. Teknar voru saman rannsóknir sem höfðu verið birtar á 

árunum 1966 til 2016. Sýnt var fram á árangur stýrðrar kennslu í mörgum mismunandi 

námsgreinum en mesti árangurinn sást í lestri, stafsetningu og stærðfræði (Stockard, Wood, 

Coughlin og Khoury, 2018). Einnig gerði Kubina (2009) rannsókn á áhrifum stýrðrar kennslu 

ásamt fimiþjálfun á lestrarfærni nemenda í sex vikna sumarskóla. Niðurstöður rannsóknar hans 

sýndu fram á marktækar bætingar á lestrarfærni nemenda í bæði formlegum og óformlegum 

mælingum á lestrarfærni. Stýrð kennsla í þessari rannsókn fór fram með „Reading Mastery“ 

kerfinu og fimiþjálfun fólst í því að nemendur æfðu sig í að hljóða stafi og orð og æfðu sig í 

því að lesa orðin hratt og örugglega. Hans niðurstöður styðja einnig við kenningar Lindsley 

(1992) um jákvæð áhrif fimiþjálfunar þegar hún er notuð með öðrum raunprófuðum 

kennsluaðferðum, eins og til dæmis stýrðri kennslu. 

Á Íslandi gerði Finna Pálmadóttir (2014) í  Cand.Psych. ritgerð sinni samanburð á 

árangri stýrðrar kennslu og hefðbundnum skólaúrræðum á lestrarfærni nemenda með 

lestrarvanda. Samanburður hennar sýndi að lestrarfærni jókst hjá bæði samanburðarhóp sem 

fékk hefðbundin skólaúrræði við lestrarvanda og hjá tilraunahóp sem fékk stýrða kennslu, en 

færni nemenda í tilraunahóp í að lesa fjölda réttra orða og atkvæða og þekking á hljóðun stafa 

jókst að meðaltali fjórfalt meira heldur en hjá samanburðarhóp. Einnig rannsakaði Guðríður 

Adda Ragnarsdóttir (2009) áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni barns með 
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alvarlega leshömlun og sýndu þær niðurstöður fram á jákvæð áhrif stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar á lestrarfærni og leshraða barnsins.  

Einnig hefur verið kannað hvort stýrð kennsla henti til að hjálpa einstaklingum með 

vitsmunalega þroskahömlun (e. intellectual disability), þar sem algengt er að málhömlun sé til 

staðar. Árið 2011 var gerð rannsókn á tveimur ungum strákum sem var búið var að greina með 

vitsmunalega þroskahömlun, þar sem þeir áttu báðir erfitt með að nefna algenga hluti (eins og 

til dæmis blýantur) og bregðast rétt við munnlegum fyrirmælum sem byggðu á forsetningum 

(e. positional prepositions). Drengirnir fengu stýrða kennslu einu sinni á dag í 15 mínútur og 

sýndu niðurstöðurnar fram á að stýrð kennsla bæri góðan árangur þegar kemur að því að kenna 

forsetningar (e. prepositions) (Hicks, Bethune, Wood, Cooke og Mims, 2011). 

Þrátt fyrir margar rannsóknir sem sýna fram á góðan árangur stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar þá hafa ekki margir skólar tekið upp aðferðirnar. Morningside skólinn er 

einkaskóli staðsettur í Seattle, Bandaríkjunum og er einn af þeim fáu skólum sem notar þessar 

aðferðir daglega við kennslu. Skólinn hefur í mörg ár tekið á móti nemendum sem eiga við 

námsörðugleika að stríða hvort sem þeir eru greindir með einhverja röskun eða eru einfaldlega 

eftir á í námi miðað við jafnaldra sína. Aðeins eru notaðar raunprófaðar kennsluaðferðir í 

skólanum og eru tvær aðal kennsluaðferðirnar stýrð kennsla og fimiþjálfun. Skólinn býður upp 

á það að ef nemendur ná ekki árangri á tilteknum tíma fá þeir endurgreidd skólagjöldin. 

Nemendur eru á aldrinum fimm til 18 ára og eru yfirleitt einungis í eitt til þrjú ár í skólanum og 

fara svo yfir í almennan grunnskóla, sum börn eru þó alla skólagöngu sína í þessum skóla. Lögð 

er mikil áhersla á einstaklingsmiðaða kennslu, þar sem hvert og eitt barn fær námsefni sem 

hentar því sérstaklega og er námsefnið byggt út frá meðal annars stýrðri kennslu og fimiþjálfun. 

Stýrð kennsla er notuð sem kennsluaðferð og fimiþjálfun er notuð til að æfa færnina sem náðist 

með kennslunni. Frammistaða nemendanna er mæld á hverjum degi og teknar eru ákvarðanir 

um næstu skref út frá þeim mælingum. Niðurstöður á stöðluðum prófum sem lögð eru fyrir 

nemendur skólans hafa sýnt fram á miklar framfarir nemenda í lestri, stærðfræði og 

tungumálum á einu skólaári (Johnson, 1997). 

 

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð  

Í atferlisgreiningu er algengt að beint áhorf sé notað til þess að meta hegðun og 

breytingu á hegðun eftir einhvers konar inngrip. Beint áhorf byggir á því að rannsakandi fylgist 

með og skráir hegðun eins og hún á sér stað, um leið og hún á sér stað (Barlow, Nock og Hersen, 
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2009). Þegar notað er beint áhorf til að meta hegðun er mikilvægt að það sé mælt samræmi 

matsmanna (e. inter-observer agreement). Samræmi matsmanna byggir á því að markhegðun 

sé skilgreind á skýran og hlutlausan hátt og þannig ættu matsmenn að geta metið hegðun á 

áreiðanlegan hátt. Ef matsmenn meta hegðun ekki á sama hátt þá verður samræmi matsmanna 

lágt, og getur það verið til dæmis vegna þess að markhegðunin er illa skilgreind. Til þess að 

meta samræmi matsmanna er fengin skráning á hegðun frá tveimur eða fleiri rannsakendum 

eða áhorfendum og samræmi mælinga þeirra borin saman og reiknað út hversu oft rannsakendur 

eru sammála um að markhegðun hafi komið fram eða ekki (Barlow, Nock og Hersen, 2009; 

Watkins og Pacheco, 2000). Ákjósanlegt er að þetta sé gert í um það bil 30% mælinga á hegðun 

og miðað er við að  matsmenn þurfi að vera sammála í að minnsta kosti 80% tilvika til þess að 

samræmi teljist vera gott og þar að leiðandi að áreiðanleiki aðferðarinnar sé góður. Ef samræmi 

matsmanna og áreiðanleiki er hár þá gefur það til kynna að breytingar á hegðun séu rekjanlegar 

til inngripsins en ekki til breytileika sem getur orðið í mælingunum (Barlow, Nock og Hersen, 

2009; Gast, 2010).  

Þegar metin eru áhrif inngrips á hegðun er einnig mikilvægt að það sé metið 

meðferðartryggð (e. treatment integrity). Meðferðartryggð er mæling á því hvernig inngrip er 

innleitt og á við um að hversu miklu leyti meðferð er innleidd á réttan og nákvæman hátt. Það 

er því mikilvægt að meta meðferðartryggð, sérstaklega þegar fleiri en einn rannsakandi sér um 

að beita inngripi. Meðferðartryggð er hægt að meta með beinu áhorfi þannig að áhorfandi metur 

hvort meðferðaraðili sé að beita inngripi á réttan hátt eða ekki (McIntyre, Gresham, DiGennaro 

og Reed, 2007).  

 

Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning  

Markmið þessarar rannsóknar var að meta hver áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar 

væru á lestrarfærni 12 ára tvítyngdrar stúlku með almenna námsörðugleika og athyglisbrest 

með ofvirkni. Stýrð kennsla var notuð til þess að kenna þátttakanda að hljóða lágstafi og stutt 

orð og fimiþjálfun var notuð til þess að auka fimi þátttakandans í að hljóða lágstafi og í lestri 

tveggja og þriggja stafa orða. Rannsóknarspurningin er því sú hvort að lestrarfærni þátttakanda 

myndi aukast með því að notuð væri stýrð kennsla og fimiþjálfun við það að þjálfa færni og 

tilgátan var sú að með stýrðri kennslu og fimiþjálfun myndi færni þátttakanda í að hljóða 

lágstafi og stutt orð aukast.  
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Aðferð 

Þátttakandi  

Þátttakandi í rannsókninni var 12 ára stúlka í 6. bekk úr grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Stúlkan hafði almenna námsörðugleika þar sem hún átti erfitt með lestur 

og var frammistaða hennar í lestri slök miðað við jafnaldra. Einnig var búið að greina stúlkuna 

með athyglisbrest með ofvirkni og var hún á lyfinu Concerta við því. Stúlkan er tvítyngd en 

hefur búið á Íslandi allt sitt líf og hefur því góð tök á íslensku máli. Hún hafði áður fengið stýrða 

kennslu og fimiþjálfun hjá  tveim BS nemum og var ósk sérkennara í skólanum að haldið yrði 

áfram með kennsluna um leið og kennslan hjá þeim kláraðist. Upplýst samþykki var fengið frá 

foreldri stúlkunnar fyrir þátttöku hennar í rannsókninni sem má sjá í Viðauka 1.   

 

Tilraunaaðstæður 

Rannsóknin fór fram í lítilli kennslustofu í skóla barnsins, sem rannsakendur höfðu 

aðgang að alla virka daga milli klukkan 10:00 og 11:05 í þann tíma sem kennsla stóð yfir. 

Stofan var um átta til tíu fermetrar og í henni var stór gluggi, eitt borð, fimm stólar og skápur. 

Þátttakandi sat alltaf á sama stað, með bakið í hurðina og snéri að glugga. Glugginn snéri út á 

auða lóð skólans, en engin var úti á þeim tíma sem kennsla fór fram þannig lítið var um truflun 

úti. Rannsakandi sat svo á móti þátttakanda. Kennslustundirnar fóru fram fimm sinnum í viku 

og stóðu yfir í um það bil 45-65 mínútur með pásum. Þátttakandi fór úr kennslustund frá 

bekknum sínum klukkan 10:00 alla virka daga til þess að sitja kennsluna. Í hverri kennslu voru 

teknar ein til tvær pásur í um það bil fimm mínútur í senn þar sem þátttakandi vildi helst spila 

eða spjalla. Ef matsmenn voru báðir í kennslu, til dæmis þegar þurfti að meta samræmi og 

meðferðartryggð, þá sat sá sem mat það við hliðina á þeim sem kenndi. Við 

eftirfylgdarmælingar voru aðstæður þó aðeins öðruvísi og þurfti að virða reglur samkomubanns 

vegna Covid-19 faraldursins, þannig rannsakendur hittu þátttakanda í stærri stofu þar sem hægt 

var að hafa tvo metra á milli þátttakanda og rannsakenda og fóru þær mælingar fram frá klukkan 

13:00 og stóðu yfir í um það bil klukkustund með pásum. 

 

Mælitæki  

Til að meta frammistöðu þátttakanda í fimiþjálfun og í eftirfylgdarmælingum var notað 

beint áhorf þar sem rannsakendur mátu frammistöðu þátttakanda. Þeir BS nemar sem sáu um 

kennslu þátttakandans fyrir áramót sáu um að taka grunnskeiðsmælingar þannig þess var ekki 
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þörf þegar næstu nemar tóku við strax á eftir, en í eftirfylgdarmælingum var gerð 

frammistöðumæling á öllum bókstöfum íslenska stafrófsins, auk þess sem frammistaða var 

metin á tvíhljóðunum, au, ei og ey. Sex listar voru notaðir fyrir bókstafina í 

eftirfylgdarmælingum þar sem bókstafirnir voru allir í lágstöfum og raðað upp í 

handahófskenndri röð. Notaðir voru þrír orðalistar þar sem hver listi innihélt 25 orð, einn með 

tveggja stafa orðum, annar með þriggja stafa orðum og síðasti með fjögurra stafa orðum. Einnig 

voru notaðir tveir 20 orða listar, þar sem annar var með fimm stafa orðum og hinn sex stafa 

orðum. Hver listi var birtur þátttakanda einu sinni í eftirfylgdarmælingum. Áreiti birtust 

þátttakanda á 13’’ tölvuskjá á MacBook Air tölvu frá Apple. Skráningarblöð voru svo útbúin 

til þess að skrá niður frammistöðu þátttakanda í hljóðun lágstafa (sjá Viðauka 2) og orða (sjá 

Viðauka 3).  

Í kennslustundum var fylgt eftir handriti stýrðrar kennslu Engelmanns, sem er byggt á 

bókinni Teach your child to read in 100 easy lessons (Engelmann, Haddox og Bruner, 1983). 

Handritið var þýtt og staðfært yfir á íslensku af Finnu Pálmadóttur (2014) og Guðbjörgu 

Vilhjálmsdóttur. Þátttakanda var kennt þau hljóð sem hann var ekki öruggur í út frá 

eftirfylgdarmælingum fyrri nema, sem voru æ, ei, ey og þ. Hver kennslustund í handritinu 

samanstendur af sex til 13 verkefnum sem fela í sér þjálfun á bókstöfum, orðum, sögum, skrift 

og lesskilning. Kennsluefni stýrðrar kennslu voru prentuð út á A4 blöð í letrinu Times New 

Roman og í leturstærð 58. Kennsluefnið snéri að þátttakanda en rannsakandi hafði góða yfirsýn 

yfir efnið. Meðferðartryggð var metin með beinu áhorfi, þar sem annar rannsakandinn stjórnaði 

kennslunni á meðan hinn mat meðferðartryggð. Meðferðartryggð var metin út frá þremur 

þáttum fyrir hvert verkefni innan kennslustundarinnar (sjá í Viðauka 4).  

Fimiþjálfun fór fram með hljóðalistum, þar sem bókstöfum var raðað handahófskennt í 

níu línur þar sem hver lína innihélt fimm bókstafi (sjá dæmi um hljóðalista í Viðauka 5). Á 

hverjum lista var ákveðið markáreiti, eða sá bókstafur sem verið var að leggja áherslu á hverju 

sinni. Passað var að markáreitið kæmi fram um það bil 15-20 sinnum á hverjum lista og innan 

um markáreitið væri öðrum bókstöfum sem þátttakandinn kunni vel raðað handahófskennt. 

Listinn var lagður fyrir þátttakanda í eina mínútu, þar sem hann átti að reyna að hljóða eins 

marga bókstafi og hann gat. Ef hann kláraði niður allt blaðið þá byrjaði hann uppá nýtt þar til 

mínútan leið. Alls voru gerðar þrjár mælingar í hverri kennslustund til þess að meta fimi. Alls 

voru notaðir þrír hljóðalistar fyrir hvert hljóð sem lagt var áherslu á og sami listinn var aldrei 

lagður fyrir oftar en einu sinni í hverri kennslustund. Hljóðalistarnir voru birtir í 
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handahófskenndri röð milli kennslustunda til þess að koma í veg fyrir þjálfunaráhrif. Einnig var 

metið fimi á lestri tveggja og þriggja stafa orða. Þá var notaður orðalisti með átta línum þar sem 

hver lína innihélt fjögur tveggja eða þriggja stafa orð (sjá dæmi um orðalista í Viðauka 6). 

Þátttakandi las þá eins mörg orð og hann gat á einni mínútu og byrjaði uppá nýtt á blaðinu ef 

mínútan var ekki liðin. Til að taka tímann á fimiþjálfuninni var notuð skeiðklukka í Iphone 7 

og Iphone 8 síma. Árangur var skráður niður á skráningarblað, þar sem skráð var niður rétta 

svörun á markáreiti miðað við heildarfjölda markáreita á blaðinu (sjá Viðauka 7). Þegar  

samræmi matsmanna var metið voru skráningarblöðin fyrir fimiþjálfun borin saman.  

 

Rannsóknarsnið  

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

á frammistöðu þátttakanda í lestri. Þar sem aðrir nemendur höfðu gert grunnskeiðsmælingar og 

unnið með stýrða kennslu og fimiþjálfun með þátttakandanum áður þá var ekki þörf fyrir 

núverandi rannsakendur að mæla grunnskeið (fyrri A-hluta) aftur en unnið var út frá þeim 

niðurstöðum í þessari rannsókn (Daníel Guðmundur Nicholl og Sigurður Þór Þórðarson, 2020). 

Stýrðri kennslu og fimiþjálfun var því beitt strax eftir að rannsakendur tóku við af fyrri nemum 

og eftirfylgdarmælingar teknar nokkrum vikum eftir að kennslu lauk. B-hluti rannsóknarinnar 

var því inngripið stýrð kennsla og fimiþjálfun og seinni A-hluti rannsóknarinnar fólst í 

eftirfylgdarmælingum. Eftirfylgdarmælingar fóru fram í tvo daga og hófust rúmum fjórum 

vikum eftir að kennslustundunum lauk, sem voru 20 talsins.  

Frumbreytur rannsóknarinnar voru þrjár, stýrð kennsla, fimiþjálfun og táknstyrkjakerfi. 

Fylgibreyta rannsóknarinnar var frammistaða þátttakenda í verkefnum fimiþjálfunar og í 

verkefnum sem voru lögð fyrir í eftirfylgdarmælingum. Fylgibreytan var mæld með hljóðalista 

þar sem talið var hversu oft þátttakandi hljóðaði markáreitið rétt á einni mínútu. Markáreitið 

var sá bókstafur sem verið var að leggja áherslu á hverju sinni. Ásamt stýrðri kennslu og 

fimiþjálfun var notað táknstyrkjakerfi sem jákvæð styrking fyrir frammistöðu þátttakanda (sjá 

Viðauka 8). Táknstyrkjakerfið var notað yfir allt kennslutímabilið og virkaði þannig að 

þátttakandi gat unnið sér inn fimm stig fyrir hverja kennslustund. Fimm þættir voru metnir 

varðandi frammistöðu þátttakanda í kennslustund, það er að mæta í kennslu, að gera sitt besta 

í kennslunni, að vera jákvæður varðandi kennsluna, að byrja fljótt að vinna eftir pásur og að 

klára öll verkefni dagsins. Þegar þátttakandi var svo komin með 20 stig þá gat hann unnið sér 

inn lítil verðlaun, sem voru til dæmis að spila, púsla eða horfa á myndbönd á netinu. Þegar 
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þátttakandi var komin með 60 stig þá gat hann unnið sér inn stærri verðlaun, sem voru til dæmis 

gjafabréf í Smáralindina. Þátttakandi náði sex sinnum að vinna sér inn lítil verðlaun og tvisvar 

sinnum að vinna sér inn stærri verðlaun.  

 

Framkvæmd  

Kennslutímabil. Kennsla og mælingar fóru fram frá miðjum febrúar 2020 til lok apríl 

2020. Fyrsti dagur kennslunar fór aðallega í að leyfa þátttakandanum að kynnast rannsakendum 

og rifja upp gang kennslunnar en byrjað var á kennslu daginn eftir það, þar sem þátttakandi 

hafði áður fengið kennsluna og var því kunnugur því hvernig hún gekk fyrir sig. Einnig gat 

kennsla byrjað strax þar sem ekki var þörf á því að taka grunnskeiðsmælingar, heldur 

einfaldlega var haldið áfram þar sem fyrri nemendur höfðu endað sína kennslu. Kennsla fór 

fram alla virka daga á milli 10:00 og 11:05 og rannsakendur skiptust á að stjórna kennslunni. 

Rannsakendur mættu saman í kennslu einu sinni til þrisvar í viku þegar þurfti að mæla samræmi 

og meðferðartryggð.  Þátttakandi fékk frí frá kennslu þegar frí var í skólanum, sem var í 

vetrarfríi 28. febrúar og 2. mars.  Einnig féll kennsla niður einu sinni vegna óveðurs og svo í 

nokkur skipti í mars þegar samkomubann var sett á Íslandi vegna Covid-19 faraldursins. Vegna 

þess var einnig gerð nokkuð löng pása á milli þess sem kennsla kláraðist og þess sem 

eftirfylgdarmælingar hófust. Tímar sem fóru í eftirfylgdarmælingar voru tveir talsins og voru 

þær mælingar teknar 21. apríl og  22. apríl. Að jafnaði voru samræmismælingar og 

meðferðartryggð fyrir stýrða kennslu og fimiþjálfun metnar í um það bil 30% kennslustunda, 

eða einu sinni til þrisvar í viku en samræmi var mælt í 100% eftirfylgdarmælinganna.  

Grunnskeiðsmælingar. Þar sem fyrri nemendur höfðu áður verið að vinna með 

þátttakandanum í stýrðri kennslu og fimiþjálfun í sömu viku þá var óþarfi að taka 

grunnskeiðsmælingar í byrjun þessarar rannsóknar og var athugað hvernig þátttakandi væri 

staddur út frá eftirfylgdarmælingum fyrri nema og þær mælingar notaðar sem 

grunnskeiðsmælingar í þessari rannsókn. Haldið var áfram með stýrða kennslu og fimiþjálfun 

út frá þeim niðurstöðum. Eftirfylgdarmælingar fyrri nema voru gerðar eins og 

eftirfylgdarmælingar í þessari rannsókn.  

Stýrð kennsla. Annað af inngripum rannsóknarinnar var stýrð kennsla út frá handriti 

Engelmanns. Þegar rannsakendur tóku við kennslunni hafði þátttakandi verið að vinna með 

öðrum nemum í sömu kennslu á tímabili sem tók um það bil fjóra mánuði, svo hann var 

meðvitaður um það hvernig kennslunni var háttað og búið var að útskýra fyrir honum alla þætti 
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kennslunnar. Alls voru kennslustundir stýrðrar kennslu 20 talsins og aðallega var lögð áhersla  

á stafina æ, ei, ey og þ og hljóð þeirra, þar sem þeir komu verst út hjá þátttakanda í 

eftirfylgdarmælingum fyrri nema. Hljóðin voru tekin fyrir í þeirri röð sem þau birtust í 

handritinu og var handritinu fylgt eftir þegar kom að kennslunni. Þegar kemur að því að leiðrétta 

villur leggur handritið sérstaklega upp úr því að gagnrýna ekki þátttakandann heldur biðja hann 

um að endurtaka svörun. Ef svörun var aftur vitlaus þá átti rannsakandi að sýna þátttakanda 

hver rétt svörun væri og biðja hann um að endurtaka aftur. Einnig var talið mikilvægt að hrósa 

þátttakanda fyrir rétta svörun og gott framlag til kennslunnar. Hver stafur eða hvert hljóð var 

kennt þar til svörun í fimiþjálfun var villulaus í að minnsta kosti þremur mælingum í röð og þá 

gat kennsla haldið áfram í næsta atriði.  

Fimiþjálfun. Annað inngrip rannsóknarinnar var fimiþjálfun. Fimiþjálfunin fór fram 

þrisvar sinnum í hverri kennslu, það er að segja í upphafi kennslunnar, í miðri kennslu og í lok 

kennslunnar. Einnig var stundum gerð fjórða fimimælingin, sem fólst í lestri tveggja eða þriggja 

stafa orða. Fimiþjálfun fór fram í öllum 20 kennslustundunum. Þátttakandi var einnig 

meðvitaður um hvernig fimiþjálfunin virkaði þegar rannsakendur tóku við og því þurfti ekki að 

útskýra það neitt frekar fyrir honum. Fimiþjálfunin fór þannig fram að hljóðalisti var lagður 

fyrir þátttakanda og átti þátttakandi að hljóða eins marga stafi af listanum og hann gat á einni 

mínútu. Ef þátttakandi kláraði listann á innan við mínútu átti hann að byrja uppá nýtt á listanum 

og komast eins langt og hann gat á einni mínútu. Hljóðalistarnir voru samsettir af lágstöfum 

sem þátttakandinn hafði góða færni á að hljóða samkvæmt eftirfylgdarmælingum fyrri nema og 

þeim staf sem lögð var áhersla á í kennslunni hverju sinni (markáreitið). Til dæmis við kennslu 

á hljóðun bókstafsins æ, þá var miðað við að æ kæmi fram um það bil 15-20 sinnum á hverjum 

hljóðalista, í handahófskenndri röð. Alls voru notaðir þrír listar fyrir hvern bókstaf sem verið 

var að leggja áherslu á og engin af þeim var eins. Passað var að listarnir væru birtir í 

handahófskenndri röð innan kennslustundarinnar. Ef þátttakandi hljóðaði stafinn sem lagt var 

áherslu á vitlaust þá var það talið sem rangt svar, þó svo að þátttakandi leiðrétti hljóðið eftir á. 

Eftir að mínútan leið var farið yfir hversu langt þátttakandi komst á listanum og hversu oft hann 

svaraði rétt. Rannsakandi skráði síðan hlutfall réttar svörunar á fimilistunum í lok tímans á 

skráningarblað (sjá Viðauka 7).  

Eftirfylgdarmælingar. Alls voru gerðar sex eftirfylgdarmælingar til þess að meta færni 

þátttakanda í að hljóða lágstafi eftir að hafa fengið stýrða kennslu og fimiþjálfun. Einnig var 

metið færni þátttakanda í lestri á tveggja stafa, þriggja stafa, fjögurra stafa, fimm stafa og sex 
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stafa orðum eða orðleysum, og var ein mæling framkvæmd fyrir hvern orðalista. Allir 32 

bókstafir íslenska stafrófsins voru metnir ásamt tvíhljóðunum, au, ei og ey. Í mælingunum voru 

lögð fyrir 25 tveggja stafa orð, 25 þriggja stafa orð, 25 fjögurra stafa orð, 20 fimm stafa orð og 

20 sex stafa orð. Þátttakandi sat fyrir framan 13’’ MacBook Air tölvuskjá og rannsakendur sátu 

á móti honum. Áreitin birtust þátttakanda á skjánum í gegnum Power Point og átti þátttakandi 

að segja upphátt hljóð hvers stafs og lesa upphátt hvert orð eða orðleysu. Engin tímamörk voru 

sett þannig þátttakandi gat tekið sér tíma til að hugsa hvaða hljóð eða orð væri að birtast. 

Rannsakendur merktu við rétt eða röng svör á skráningarblað (sjá Viðauka 2 og Viðauka 3). 

Röðun áreitanna var handahófskennd til þess að koma í veg fyrir þjálfunaráhrif og var röðunin 

aldrei eins milli mælinga. Notað var Times New Roman leturgerð í lesturstærð 239 við birtingu 

á áreitum. Hvert áreiti birtist eitt og sér á miðjum skjánum, þar sem áreitið var svart á litinn og 

bakgrunnurinn hvítur.  

Aðgreiningavandi. Ef upp kom sá vandi að þátttakandi átti erfitt með að greina á milli 

tveggja stafa (til dæmis milli æ og e) þá útbjuggu rannsakendur Power point skjal, þar sem 

markáreiti kennslustundarinnar (æ) var sett inn í stærra letri heldur en truflarinn (e). 

Rannsakendur báðu svo þátttakanda að hljóða stærri eða minni stafinn, og sjá hvort hann gæti 

greint rétt á milli bókstafanna og hljóða þeirra. Áreitunum var raðað upp á handahófskenndan 

hátt á átta mismunandi glærum, sem átti að hjálpa þátttakanda að greina á milli þeirra. Þegar 

þátttakandi var búin að svara rétt í fimm af átta glærum, þá var haldið áfram með kennsluna.  

 

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð  

Við fimiþjálfun og í eftirfylgdarmælingum var lagt mat á samræmi matsmanna. 

Samræmi matsmanna felst í því að meta hvort matsmenn séu sammála um rétta eða ranga 

svörun hjá þátttakanda. Samræmismælingar fóru fram með beinu áhorfi þar sem sá rannsakandi 

sem sá ekki um kennsluna kom í kennslustundina og mat frammistöðu þátttakanda í öllum 

fimiþjálfunar verkefnum þeirrar kennslu. Rannsakendur báru síðan saman skráningu sína og 

fundu samræmi þess á milli. Samræmismælingar fóru fram í 35% fimiþjálfunar mælinga og í 

öll skipti eftirfylgdarmælinga. Til að komast að samræmi milli matsmanna var deilt fjölda svara 

sem rannsakendur mátu eins með heildarfjölda svara og svo var margfaldað útkomu þess með 

100. Spönn samræmis við fimiþjálfun var 95%-100% og meðaltal heildarsamræmis í 

fimiþjálfun var 99,8%. 
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Samræmi í eftirfylgdarmælingum má sjá á töflu 1, þar sem samræmi var mælt í 100% 

þeirra mælinga sem voru teknar og eru reiknaðar fyrir hvern matsþátt í eftirfylgdarmælingum 

ásamt heildarsamræmi. Heildarsamræmi var 97,8% fyrir eftirfylgdarmælingarnar, spönn 

samræmis fyrir hljóðun stafa var 97-100% og spönn samræmis fyrir lestur orða var 95-100%.  

 

Tafla 1  

Samræmi matsmanna í eftirfylgdarmælingum 

Verkefni  Samræmi 

Hljóð lágstafa 99,5% 

Hljóð tveggja stafa orða  100% 

Hljóð þriggja stafa orða  96% 

Hljóð fjögurra stafa orða  96% 

Hljóð fimm stafa orða  100% 

Hljóð sex stafa orða  95% 

Heildarsamræmi 97,8% 

 

Einnig var metið meðferðartryggð við stýrða kennslu og þannig athugað hvort báðir 

rannsakendur væru að fylgja handritinu og þar af leiðandi að veita sömu meðferð. 

Meðferðartryggð var metin í 35% kennslustunda og var hún metin með beinu áhorfi, þar sem 

sá rannsakandi sem var ekki að sjá um kennsluna kom og fylgdist með þremur þáttum. Sá 

rannsakandi sem mat meðferðartryggð fylgdist með því hvort að kennari væri að gefa réttar 

leiðbeiningar um svörun, hvort kennari væri að leiðrétta ranga svörun strax og á réttan hátt 

samkvæmt handritinu og hvort að kennari hrósaði nemenda eftir hverja svörun í 

kennslustundinni. Matsmaðurinn átti að meta þessa þrjá þætti fyrir hvert verkefni innan 

kennslustundarinnar, sem voru í kringum sex til 12 talsins. Matsmaður skráði stig fyrir hvern 

þátt innan hverrar kennslu og skráði frammistöðu niður á skráningarblað (sjá Viðauka 4). 

Fundið var meðferðartryggð með því að deila fjölda stiga með mögulegum heildarfjölda stiga 
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og sú útkoma margfölduð með 100. Alls var hægt að fá eitt stig fyrir hvern þátt innan hvers 

verkefnis. Spönn meðferðartryggðar var 94%-100% og var meðal meðferðartryggð 98,4%.  
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Niðurstöður 

Viðmið þess að þátttakandi væri með fullkomna færni í hljóðun lágstafs var að geta 

svarað réttu hljóði stafs í 100% mælinga, eða í öll sex skiptin sem voru mæld í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum. Ef þátttakandi svaraði rétt í öll sex skiptin var hann talin með 100% 

færni eða fullkomna færni. Ef þátttakandi svaraði rétt í fimm af sex skiptum var hann talin með 

83% færni, ef hann svaraði rétt í fjórum af sex skiptum var hann talin með 66% færni, ef hann 

svaraði rétt í þremur af sex skiptum var hann talin með 50% færni, ef hann svaraði rétt í tveimur 

af sex skiptum var hann talin með 33% færni og ef hann svaraði einu af sex rétt var hann talin 

með 17% færni. Ef  þátttakandi hinsvegar svaraði engu rétt af sex skiptum var færnin talin vera 

0% eða engin.  

Í grunnskeiðsmælingum hafði þátttakandi 100% færni í að hljóða alla stafi stafrófsins 

og tvíhljóð nema æ, ei, ey, þ og u. Þátttakandi hafði 83% færni í að hljóða ey og u, en fyrri 

nemar töldu ástæðuna fyrir því að þátttakandi gerði eina villu í hljóðun u hafi verið vegna þess 

hann var að flýta sér þannig ákveðið var að leggja ekki sérstaka áherslu á hann í frekari kennslu. 

Þátttakandi hafði síðan 50% færni í að hljóða æ, 33% færni í að hljóða þ og 17% færni í að 

hljóða ei, þannig ákveðið var að leggja áherslu á þau hljóð ásamt ey í kennslunni.  

Í eftirfylgdarmælingum hafði þátttakandi 100% færni í að hljóða alla stafi stafrófsins og 

tvíhljóð nema j og þ. Þátttakandi hafði 83% færni í að hljóða þ og 67% færni í að hljóða j, en í 

grunnskeiðsmælingum hafði þátttakandi 100% færni í að hljóða j, þannig færni þátttakanda 

hrakaði á þeim lágstaf en bættist eða hélst sú sama á öðrum lágstöfum og tvíhljóðum. Hljóðun 

tvíhljóðsins ei bættist mest milli mælinga, eða frá 17% færni yfir í 100% færni. Eins og sést á 

töflu 2 jókst færni þátttakanda úr 30 lágstöfum með 100% færni yfir í 33 lágstafi með 100% 

færni. Í grunnskeiðsmælingum hljóðaði þátttakandi lágstafi rétt í 86% tilvika en í 

eftirfylgdarmælingum hljóðaði þátttakandi lágstafi rétt í 94% tilvika, þannig að færni 

þátttakanda í að hljóða lágstafi jókst um átta pósentustig á milli mælinga. Í 

eftirfylgdarmælingum hafði þátttakandi færni yfir 67% við hljóðun allra lágstafa á meðan færni 

var töluvert lægri við hljóðun sumra lágstafa í grunnskeiðsmælingum, eða undir 35% færni.  
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Tafla 2  

Færni í hljóðun stafa í grunnskeiðsmælingum fyrri nema og í eftirfylgdarmælingum  

 Grunnskeiðsmælingar  Eftirfylgdarmælingar (4 vikna) 

 Hljóð Hljóð 

Fj. 100% færni  30 33 

Fj. 83% færni  2 1 

Fj. 50% færni 1 0 

Fj. 67% færni  0 1 

Fj. 35% færni 1 0 

Fj. 17% færni  1 0 

Fj. 0% færni  0 0 

Hljóð alls  35 35 

Hlutfall rétt hljóð 86% 94% 

 

Á mynd 1 má sjá færni þátttakanda í að hljóða lágstafi við grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingar. Færni þátttakanda í að hljóða lágstafi jókst milli mælinga, ásamt því sem 

að frammistaða þátttakanda í að hljóða lágstafi varð stöðugri í eftirfylgdarmælingunum. Í 

grunnskeiðsmælingum var þátttakandi að meðaltali að hljóða 32,4 lágstafi rétt en í 

eftirfylgdarmælingum var þátttakandi að meðaltali að hljóða 34,5 lágstafi rétt.  
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Mynd 1. Færni þátttakanda í að hljóða lágstafi í grunnskeiðs- og 4 vikna 

eftirfylgdarmælingum eftir tíðni réttra svara milli mælinga. 

Færni þátttakanda í að hljóða og lesa stutt orð og orðleysur í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum sést á töflu 3. Þar má sjá að færni þátttakanda í að lesa tveggja stafa orð 

hélst sú sama milli mælinga en annars jókst færni þátttakanda í að lesa þriggja stafa orð úr 80% 

yfir í 100%, færni í að hljóða fjögurra stafa orð jókst úr 84% í 88%, færni í að hljóða fimm stafa 

orð jókst úr 65% í 75% og færni í að lesa sex stafa orð jókst úr 75% í 85%. Að meðaltali gat 

þátttakandi lesið 81% orðanna rétt í grunnskeiðsmælingum en í eftirfylgdarmælingum las 

þátttakandi 89,5% orðanna rétt. Mesta aukning í færni á lestri orða varð við lestur þriggja stafa 

orða sem jókst um 20% og endaði á fullkominni færni í lestri þriggja stafa orða, eða 100%. 

Minnsta aukning á færni var við lestur fjögurra stafa orða, sem jókst um fjögur prósentustig. 

Engin aukning varð á færni við lestur tveggja stafa orða en hún hélst sú sama milli mælinga, 

eða í 96% færni.  
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Tafla 3  

Færni í hljóðun orða í grunnskeiðsmælingum fyrri nema og í eftirfylgdarmælingum 

 Grunnskeiðsmælingar Eftirfylgdarmælingar (4 vikna) 

Færni tveggja stafa orð  96% 96% 

Færni þriggja stafa orð  80% 100% 

Færni fjögurra stafa orð 84% 88% 

Færni fimm stafa orð  65% 75% 

Færni sex stafa orð  75% 85% 

Orð alls 115 orð 115 orð 

Heildarfærni í hljóðun orða 80% 89% 

 

Í stýrðri kennslu voru lágstafirnir æ, ei, ey og þ teknir fyrir í þessari röð og var lagt mesta 

áherslu á þessa lágstafi í fimiþálfun, en ásamt þeim var notað aðra lágstafi sem þátttakandi hafði 

100% færni á út frá grunnskeiðsmælingum. Þessir lágstafir voru teknir fyrir því niðurstöður 

grunnskeiðsmælinga sýndu að þátttakandi hafði ekki 100% færni í að hljóða þá stafi. Kennsla 

á hverjum lágstaf hélt áfram þar til færni var 100% í að minnsta kosti þremur 

fimiþjálfunarmælingum í röð, eða í öllum fimiþjálfunarmælingum í heillri kennslustund, og þá 

var farið í að kenna hljóðun næsta lágstafs.  
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Mynd 2. Hlutfall réttra svara við hljóðun stafsins æ í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 

 

Mynd 3. Hlutfall réttra svara við hljóðun stafsins ei í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 
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Mynd 4. Hlutfall réttra svara við hljóðun stafsins ey í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 

 

Mynd 5. Hlutfall réttra svara við hljóðun stafsins þ í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 
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Á myndum 2 til 5 má sjá frammistöðu þátttakanda í að hljóða lágstafina sem teknir voru 

fyrir í kennslunni í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og eftirfylgdarmælingum. Á x-ás er fjöldi 

mælinga fyrir hvert mælingaskeið og á y-ás er hlutfall réttra svara þátttakanda í mælingunum. 

Hver punktur táknar eina mælingu á línuritunum og í fimiþjálfunar skeiðinu  táknar tígullinn 

fyrstu fimimælingu kennslustundarinnar, kassinn táknar aðra fimimælinguna og punkturinn 

táknar þriðju fimimælinguna. Láréttar brotalínur skilja að mælingaskeiðin. Á myndunum sést 

að færni þátttakanda í að hljóða æ, ei, ey og þ jókst milli allra skeiðanna og endaði færni 

þátttakanda í 100% fyrir æ, ei og ey en endaði í 83% fyrir þ, sem gæti verið vegna þess að hætta 

þurfi kennslu á þ fyrr en áætlað var vegna Covid-19 faraldursins og þar með voru viðmiðum 

um fullkomna færni ekki náð í fimiþjálfuninni við kennslu á þ áður en kennslunni lauk.  
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að meta áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á 

lestrarfærni 12 ára tvítyngdrar stúlku með almenna námsörðugleika og athyglisbrest með 

ofvirkni (AMO). Lögð var áhersla á að kenna þátttakanda að hljóða lágstafi og að lesa stutt orð 

með stýrðri kennslu og fimiþjálfun. Samkvæmt eftirfylgdarmælingum jókst færni þátttakanda 

í að hljóða lágstafi, og þá sérstaklega þeirra lágstafa sem lagt var áherslu á í kennslunni, sem 

voru æ, ei, ey og þ. Einnig jókst færni þátttakanda í að hljóða og lesa stutt orð og orðleysur, þá 

sérstaklega þegar kom að þriggja stafa orðum og orðleysum. Þetta sýnir fram á jákvæð áhrif 

stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni, færni í hljóðun stafa og færni í lestri stuttra 

orða og er það í samræmi við margar aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar á áhrifum stýrðrar 

kennslu og fimiþjálfunar, eins og til dæmis þær niðurstöður sem komu fram í rannsókn Guðríðar 

Öddu Ragnarsdóttur (2009), í rannsókn Kubina (2009), í heildargreiningu Stockard, Wood, 

Coughlin og Khoury (2018) og í rannsókninni Project Follow Through sem gerð var á árunum 

1968 til 1976 (Watkins, 1997).  

Á rannsóknartímabilinu voru 20 kennslustundir sem fólust í því að kenna lestur með 

stýrðri kennslu og þjálfa lestrarfimi með fimiþjálfun. Í kennslustundunum var fylgt eftir handriti 

stýrðrar kennslu og fimiþjálfun var lögð fyrir þrisvar sinnum í hverri kennslustund. Lagt var 

áherslu á tvo lágstafi og tvö tvíhljóð, æ, ei, ey og þ, þar sem færni þátttakanda í hljóðun þeirra 

kom verst út í grunnskeiðsmælingum sem áttu sér stað áður en kennslan hófst. Eftir stýrðu 

kennsluna og fimiþjálfunina voru teknar eftirfylgdarmælingar til að skoða áhrif kennslunnar á 

hljóðun þessara lágstafa og tvíhljóða og sýndi sú mæling fram á aukningu á færni í hljóðun allra 

lágstafanna og tvíhljóðanna, sem endaði í fullkomni færni við hljóðun æ, ei og ey en ekki við 

hljóðun þ, þó færnin við hljóðun þ hafi aukist til muna. Ástæðan fyrir því að hljóðun þ hafi ekki 

endað í fullkominni færni gæti verið sú að kennsla á þeim lágstaf þurfti að hætta fyrr en áætlað 

var vegna þess að skólahald féll mikið niður eftir að Covid-19 veiran greindist á Íslandi í mars 

2020 og gátu rannsakendur ekki hitt þátttakanda í fjórar vikur. Því var ákveðið að taka 

eftirfylgdarmælingar strax og hægt var frekar en að halda áfram með kennslu þegar 

rannsakendur og þátttakandi náðu loks að hittast aftur.  

Færni þátttakanda við hljóðun lágstafsins j minnkaði samkvæmt eftirfylgdarmælingum, 

en færni þátttakanda í að hljóða j var fullkominn í grunnskeiðsmælingum. Lágstafurinn j var 

ekki notaður sem markáreiti í stýrðri kennslu og fimiþjálfun en hann var notaður sem truflari í 

fimiþjálfun, þannig þátttakandi fékk einhverja æfingu í að hljóða þann staf í kennslustundum. 
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Þátttakandi svaraði vitlaust í tvö skipti af sex við hljóðun j í eftirfylgdarmælingum og ruglaði 

þá í bæði skiptin hljóði j við hljóð í.  

Teknir voru fyrir fimm orðalistar í eftirfylgdarmælingum sem voru listar með tveggja 

stafa orðum eða orðleysum, þriggja stafa orðum eða orðleysum, fjögurra stafa orðum, fimm 

stafa orðum og sex stafa orðum. Þátttakandi jók færni sína í lestri orða á öllum orðalistum sem 

voru teknir fyrir í eftirfylgdarmælingum miðað við grunnskeiðsmælingar, nema við lestur 

tveggja stafa orða þar sem færni hélst sú sama. Þátttakandi endaði með fullkomna færni í lestri 

þriggja stafa orða, þar sem mesta aukningin varð á færni. Lítil aukning varð á færni við lestur 

fjögurra stafa orða en þó einhver. Þegar þátttakandi las orð rangt, var villan oftast sú að hann 

var að flýta sér og giskaði á hvaða stafir voru í orðunum. Einnig átti hann til að sleppa stöfum 

úr orðum og stytta þau, eins og við orðið söng las hann sem sög. Stundum ruglaði hann líka 

ákveðnum staf við annan staf sem er líkur honum, eins og orðleysuna snaf las hann sem smaf. 

Það sem rannsakendur tóku einnig eftir og þátttakandi viðurkenndi var að honum fyndist erfitt 

að tengja saman hljóðið h við hljóð eins og j og l, eins og til dæmis í orðinu hléið. 

Í mars 2020 greindist Covid-19 veiran í fyrsta sinn á Íslandi og í kjölfar þess urðu miklar 

breytingar í samfélaginu. Samkomubann var sett á um miðjan mars og þar að leiðandi minnkaði 

skólahald til muna og margir Íslendingar þurftu að fara í sóttkví. Þátttakandinn og bekkurinn 

hans þurftu að fara í sóttkví í lok mars og vegna þess þurfti að stöðva kennslunna fyrr en áætlað 

var og ákveðið var að reyna að byrja á eftirfylgdarmælingunum sem fyrst. Þátttakandi endaði 

svo lengur í sóttkví en haldið var fyrst og því var ekki hægt að byrja á eftirfylgdarmælingunum 

fyrr en 20. apríl, rúmum fjórum vikum eftir að kennslunni lauk. Eftir að samkomubann var sett 

á Íslandi voru ákveðnar reglur sem þurfti að fylgja, til dæmis að þvo oftar á sér hendurnar, 

sótthreinsa vel sjálfan sig og umhverfi sitt og að halda alltaf tveimur metrum á milli sín og 

annarra. Við eftirfylgdarmælingar þurfti því að fylgja þessum reglum og var því ákveðið að 

skipta um stofu, þannig að eftirfylgdarmælingar fóru ekki fram í sömu stofu og kennslan fór 

fram í. Þetta var ákveðið svo hægt væri að hafa tvo metra á milli þátttakanda og rannsakenda. 

Mælingarnar fóru fram inni á skrifstofu sérkennslustjóra skólans og var hann viðstaddur 

mælingarnar. Það þarf því að taka tillit til þess að aðstæður voru mjög sérkennilegar á þessum 

tímum, bæði við mælingarnar og í samfélaginu almennt, og gæti það hafa haft einhver áhrif á 

niðurstöður mælinganna. Einnig má koma fram að við eftirfylgdarmælingar á lestri orða og 

orðleysa þá viðurkenndi þátttakandi að hafa gleymt að taka lyfin sín við athyglisbrestinum svo 

það gæti líka haft einhver áhrif á niðurstöðurnar.  
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Það var ekki ákjósanlegt að það leið svona langt milli þess sem kennslunni lauk og þess 

sem eftirfylgdarmælingar hófust en þar sem niðurstöður sýndu fram á aukna færni þátttakanda 

í eftirfylgdarmælingum þá gefur það til kynna að áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar 

viðhaldist ágætlega yfir tíma án þess að kennslu sé viðhaldið alla virka daga. Þannig að áhrif 

stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar viðhéldust í fjórar vikur án þess að kennslan hafi verið 

stunduð á þeim tíma. Þess má þó geta að þátttakandi fékk heimavinnu frá umsjónarkennaranum 

sínum sem hann átti að vinna meðan hann var í sóttkví og fólst sú heimavinna meðal annars í 

lestri.   

A-B-A snið var notað til þess að meta áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar. Það snið 

sýnir fram á nokkuð sterk áhrif en til þess að fá fram enn betri ályktanir um áhrif stýrðrar 

kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni væri ákjósanlegt að endurtaka rannsóknina með 

mismunandi þátttakendum og þannig væri hægt að alhæfa betur um áhrif stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar á ólíka einstaklinga og jafnvel í mismunandi fögum, eins og til dæmis í 

stærðfræði. Þátttakandinn í þessari rannsókn var að vinna með öðrum BS nemum í sálfræði við 

Háskóla Íslands áður en rannsakendur tóku við en aðeins var notast við grunnskeiðsmælingar 

út frá niðurstöðum fyrri nema í þessari rannsókn en með þeim niðurstöðum kom í ljós að eftir 

um það bil fimm mánaða vinnutímabil hafði færni þátttakanda orðið 100% í næstum öllum 

hljóðum íslenska stafrófsins og við hljóðun þriggja stafa orða. Áhugavert væri að halda áfram 

með þátttakandanum í stýrðri kennslu og fimiþjálfun og sjá hvort færni á þeim sviðum sem ekki 

voru orðin fullkomin myndi aukast. Einnig hefur þátttakandi átt í erfiðleikum með stærðfræði 

og væri áhugavert að sjá hvort stýrð kennsla og fimiþjálfun hefðu jákvæð áhrif á færni hans í 

stærðfræði. 

Eins og niðurstöður sýndu fram á þá jókst lestrarfærni þátttakanda í kjölfar þess sem 

hann fékk stýrða kennslu og fimiþjálfun við lestrarkennslu, bæði þegar kom að hljóðun lágstafa 

og við lestur stuttra orða en rannsakendum þóttu aðrir þættir í fari þátttakanda einnig bætast. 

Til dæmis fannst rannsakendum, sérkennslustjóra skólans og umsjónarkennara þátttakandans 

sjálfsöryggi þátttakanda aukast til muna eftir að hann byrjaði að fá stýrða kennslu og fimiþjálfun 

og vilji hans til að læra jókst því honum fannst auðveldara að læra hljóðin og lestur með þessum 

aðferðum. Einnig sagði þátttakandi rannsakendum að honum þættu kennslustundirnar mjög 

skemmtilegar og að honum þætti auðveldara að lesa og þekkja hljóðin eftir að hann byrjaði í 

kennslunni. 
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Lestur er ein mikilvægasta færni sem börn öðlast á lífsleiðinni og er því mikilvægt að 

þegar börn eiga í erfiðleikum með lestur að það sé gripið inn í sem fyrst og hjálpað þeim 

(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013). Rannsóknir á raunprófuðum kennsluaðferðum 

eins og stýrðri kennslu og fimiþjálfun hafa lengi sýnt fram á árangur þeirra aðferða við kennslu 

lesturs og annarra faga í skólum (Stockard, Wood, Coughlin og Khoury, 2018) og er því 

mikilvægt að þessar aðferðir séu notaðar til þess að hjálpa börnum sem eiga í erfiðleikum með 

nám og lestur. Þessi rannsókn veitir frekari stuðning fyrir því að nota eigi stýrða kennslu og 

fimiþjálfun við kennslu og þjálfun á lestri barna og þá sérstaklega þegar kemur að börnum með 

almenna námsörðugleika og/eða athyglisbrest með ofvirkni. Niðurstöður rannsóknarinnar ýta 

einnig undir það að innleiða eigi þessar kennsluaðferðir í íslenska skóla, hvort sem það er í 

kennslu í almennum bekkjum eða við sérkennslu, sérstaklega þar sem niðurstöður PISA 

könnunarinnar sýndu fram á það að lestrarfærni íslenskra grunnskólabarna sé að fara hrakandi 

og því þurfi að grípa inní fljótt ef það á að lagast (Menntamálastofnun, 2016). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna fram á árangur stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á lestrarfærni barns 

með athyglisbrest með ofvirkni og er því hægt að álykta að með því að nota þessar aðferðir er 

mögulega hægt að auka lestrarfærni barna með athyglisbrest með ofvirkni og almenna 

námsörðugleika. 
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Viðauki 1: Upplýst samþykki forráðamanns  

 

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

Guðmundsdóttur og Söndru Drafnar Jóhannesdóttur, B.S. nema í sálfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi þeirra og ábyrgðarmaður verkefnisins er Dr. Zuilma Gabriela Sigurðardóttir 

(zuilma@hi.is) , dósent í sálfræði við Háskóla Íslands. Rannsóknin felst í því að unnið verður með lestur 

með aðferðum stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar í 7-8 vikur. 

Ég heimila skráningu og söfnun á gögnum um frammistöðu barnsins í lestri og samþykki að barnið mitt 

mæti 4-5 virka daga og vinni með Lindu og Söndru í um það bil klukkustund á dag á þeim stað sem við 

komum okkur saman um að verkefnið verði unnið á. Ég skuldbind mig til að sjá til þess að barnið mæti 

daglega til að vinna í rannsókninni og til þess að láta vita ef barnið getur ekki mætt af einhverri ástæðu. 

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

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

persónugreinanleg eða rekjanleg til mín eða barnsins. Aðeins þeir sem koma að rannsókninni munu hafa 

aðgang að gögnunum og þau munu ekki vera notið 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 Lindu (lig37@hi.is) og Söndru (sdj19@hi.is), eða leiðbeinanda þeirra 

(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  

 

 

mailto:lig37@hi.is
mailto:sdj19@hi.is
mailto:zuilma@hi.is


 41 

Viðauki 2: Skráningarblað fyrir hljóðun lágstafa í eftirfylgdarmælingum  
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Viðauki 3: Skráningarblað fyrir hljóðun orða í eftirfylgdarmælingum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rétt svar Rangt Svar Ekkert Svar Hlutfall 

þú     

gá     

ru     

bý     

pó     

öx     

kú     

úr     

mó     

ás     

ég     

pí     
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Viðauki 4: Skráningarblað fyrir meðferðartryggð  
 

Mat á meðferðartryggð í stýrðri kennslu  

 

Kennslustund ______       Dagsetning __________ 

 

Matsmaður ____________________________ 

 

Verkefni Kennari gefur rétt merki 

um svörun 

Kennari leiðréttir strax og 

á réttan hátt 

Kennari hrósar nemenda 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 

Áreiðanleikamatsmaður fylgist með þremur þáttum kennslunnar: 

- Hvort rannsakandi gefi nemenda rétt merki um svörun samkvæmt handriti  

- Hvort kennari leiðrétti nemenda strax ef svörun er röng, samkvæmt handriti  

- Hvort kennari hrósi nemenda fyrir rétta svörun innan hvers hluta kennslunnar  
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Viðauki 5: Dæmi um hljóðalista í fimiþjálfun 

u t a æ æ 

t n æ s æ 

n æ þ æ r 

æ n t b æ 

d r n æ æ 

b d r æ t 

n æ l æ r 

æ e b æ æ 

t n æ s æ 
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Viðauki 6: Dæmi um orðalista í fimiþjálfun  

 

ær að út æt 

ha æð ná ær 

æf me æl nú 

at æs sa æt 

æð ra ma la 

ku æp út æn 

æl ær at æj 

þú æj æs tá 
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Viðauki 7: Skráningarblað fyrir fimiþjálfun  

 

Matsmaður       

Dagsetning       

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

Rétt svar                   

Rangt svar                   

Leiðrétt                   

Svarhlutfall                   
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Viðauki 8: Táknstyrkjakerfi  

Tími Mætir 
Gerir sitt 

besta 
Jákvæð 

Byrjar flótt 

að vinna 

eftir pásu 

Klárar öll 

verkefni 

dagsins 

Stigafjöldi 

alls 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

Lítil styrking: ____________________________ í lok kennslustundar     

Stór styrking: ____________________________ 

 

1 stig fyrir hvern dálk – getur fengið alls 5 stig fyrir hvern tíma  

20 stig = lítið styrking  

60 stig = stærri styrking  
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