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Útdráttur 

 
Stýrð kennsla Engelmanns (e. Direct Instruction) og fimiþjálfun (e. Precision Teaching) eru 

raunprófaðar kennsluaðferðir sem gagnast vel fyrir lestrarkennslu og þá sérstaklega ef um 

lestrarörðugleika er að ræða. Í stýrðri kennslu er notað handrit og er kennslan vandlega 

skipulögð, nákvæm og skýr. Hún er hröð þar sem athygli nemanda er haldið í hámarki. 

Lykilatriði kennslunnar er sýnikennsla, virkjun nemanda í námi, endurgjöf á frammistöðu, 

styrking réttrar svörunar og leiðrétting við ranga svörun. Fimiþjálfun er oft notuð samhliða 

stýrðri kennslu líkt og matstæki á framfarir nemanda og skilvirkni kennslunnar. Þar er lögð 

áhersla á að byggja upp tíðni réttrar svörunar á mínútu þar sem aukin tíðni bendir til þess að 

fimi hafi náðst. Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar 

á færni 13 ára tvítyngdrar stúlku með lestrarörðugleika í hljóðun bókstafa og lestur orða og 

orðleysa. Niðurstöður sýndu fram á árangur stýrðrar kennslu samhliða fimiþjálfun í að auka 

lestrarfærni þátttakandans, sem styður ágæti þessara kennsluaðferða. 
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Inngang ur  

Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar á 13 ára tvítyngdrar stúlku með 

lestrarörðugleika 

 

Að læra að lesa er mikilvægur áfangi í lífi barna þar sem lestur er grundvöllur náms 

og námsárangurs. Lestur spilar gríðarlega stórt hlutverk í hversdagslífi fólks þar sem við 

treystum á lestrarkunnáttu okkar til að koma okkur í gegnum ýmsar athafnir daglegs lífs. Það 

að geta skilið og notað ritað mál hefur því mikla þýðingu fyrir framtíð einstaklingsins auk 

samfélagsins í heild sinni (Freyja Birgisdóttir, 2016; Paris 2005). 

Lestur er ferli sem felur í sér umbreytingu bókstafa í málhljóð og tengingu þeirra við 

mál, þekkingu og reynslu lesanda, sem hjálpar honum að greina merkingu ritaðs máls. Læsi 

(e. literacy) er hins vegar sú áunna færni sem lesandinn hefur aflað sér (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2009). Læsi felur í sér að geta skilið, notað og metið ritað mál í þeim tilgangi 

að auka þekkingu sína og möguleika og geta tekið virkan þátt í samfélaginu (Kirsch o.fl., 

2002). Lestur er ekki meðfæddur eiginleiki, heldur er það ákveðin færni sem þarf að læra og 

þjálfa. Lestrarfærni kemur misfljótt fram hjá börnum, sum eiga erfiðara með að ná þessari 

færni á meðan önnur börn eru tiltölulega fljót að ná tökum á henni (Steinunn Torfadóttir o.fl., 

2011).  

Samkvæmt einfalda lestrarlíkani (e. The Simple View of Reading) Gough og Tunmer 

(1986) felst lestur í tveimur aðgerðum, annars vegar í umskráningu (e. decoding), sem er 

færni við að lesa úr bókstafatáknum, og hins vegar í málskilningi, sem er færni við að skilja 

ritaðan texta. Kenningin gengur út frá að umskráning og málskilningur skýri að stærstum 

hluta hæfni lesenda við að ná lesskilningi. Börn verða að hafa náð valdi á báðum þessum 

þáttum til þess að teljast læs (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011). 

Lestrarfærni íslenskra barna 

Á þriggja ára fresti er PISA-könnunin lögð fyrir 15 ára börn í fjölmörgum löndum. 

Hún er ætluð til þess að meta hversu vel nemendur hafa tileinkað sér þá þekkingu og hæfni 

sem þeir þurfa á að halda í nútímasamfélagi. Sérstök áhersla er lögð á að meta hvort 

nemendur geti yfirfært það sem þeir læra í skóla yfir á ný verkefni og nýjar aðstæður 

(Menntamálastofnun, 2019; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017). PISA-

könnunin var fyrst lögð fyrir árið 2000, en þá var lesskilningur íslenskra barna sambærilegur 

við meðaltal annarra landa, hins vegar hefur frammistaða þeirra hrakað síðustu ár (Sigríður 
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Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017). Niðurstöður PISA-könnunar árið 2018 sýndi að 

frammistaða þeirra er enn undir væntingum í lesskilningi (Menntamálastofnun, 2019). 

Haustið 2015 var gerður þjóðarsáttmáli um læsi með það meginmarkmið að 90% 

grunnskólanema nái lágmarksviðmiðum í lestri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014). Út frá niðurstöðum PISA-könnunarinnar 2018 er ljóst að því markmiði hefur ekki 

verið náð, og er fjær því viðmiði en nokkru sinni fyrr. Fjöldi nemenda á hæstu þrepum PISA-

könnunar hefur lækkað úr 33% árið 2000 niður í 24% árið 2018 (Menntamálastofnun, 2019). 

Þessar tölur sýna að þörf er á aðgerðum, sem hafa verið í gangi undanfarin ár, til að efla 

íslenskt menntakerfi en menntaumbætur taka tíma. Vinna þarf markvisst að því að efla læsi 

og auka vitund samfélagsins um mikilvægi þess (Menntamálastofnun, 2019). 

Lestrarörðugleikar 

Námsörðugleikum má skipta í tvo flokka, almenna og sértæka. Börn sem eru með 

almenna námsörðugleika eru undir meðallagi í greind og eru á eftir jafnöldrum sínum í 

þroska og námi. Hins vegar búa börn með sértæka námsörðugleika yfir meðalgreind eða yfir, 

en eru á eftir jafnöldrum sínum í ákveðnum grunnþáttum náms (Jónas G. Halldórsson, 2000).  

Sértækir lestrarörðugleikar eru algengasta tegund námsörðugleika, þeir einkennast af 

slakri hljóðkerfisvitund og erfiðleikum við umskráningu (Sundheim og Voeller, 2004). 

Samkvæmt ICD-10 er sértækum lestrarörðugleikum lýst sem erfiðleikum við lestur og ritun, 

sem ekki megi rekja til lágrar greindar, skertrar heyrnar eða sjónar, tilfinningalegra erfiðleika 

eða óviðunandi kennslu í skóla (Menntamálaráðuneytið, 1997). 

Börn með lestrarörðugleika geta átt í erfiðleikum með skipulag og tjáningu 

upplýsinga og með skilning. Þessi börn þurfa því oftar að fá nánari leiðbeiningar, sérstaklega 

þegar aðstæður eru kvíðavaldandi, líkt og í prófum. Vegna erfiðleika við að skilja fyrirmæli 

vinna börn með lestrarörðugleika oft út frá ónógum upplýsingum, sem getur leitt til 

neikvæðra viðbragða frá jafnöldrum, kennurum og foreldrum. Þessi viðbrögð geta haft slæm 

áhrif á sjálfsmynd þessara barna (Menntamálaráðuneytið, 2007). Börn með lestrarörðugleika 

hafa síður trú á getu sinni til náms, sem verður til þess að þau gefast frekar upp (Chapman og 

Tunmer, 2003). Þessi börn telja orsök slaks námsárangurs stafa af innri orsökum, líkt og getu 

þeirra til náms, og að ytri orsök útskýri góðan námsárangur, líkt og aðstoð frá öðrum eða að 

verkefni séu auðveld (Chapman og Tunmer, 2003).  

Börn með góða lestrarfærni eru almennt með betri orðaforða en börn með 

lestrarörðugleika, þau hafa betri þekkingu á orðum, auk þess að vera með betri lesskilning. 
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Þau eiga auðveldara með framburð, hafa betri þekkingu á stafsetningu og nota samhengi til 

að aðgreina ólík orð sem eru rituð eins. Til þess að þróa með sér þessa lestrarfærni þurfa 

börnin að læra að hver stafur stendur fyrir ákveðið hljóð og æfa það með lestri (Snow og 

Strucker, 1999). 

Með notkun raunprófaðra kennsluaðferða (e. evidence-based methods) og vel 

skipulagðri kennslu má koma í veg fyrir lestrarörðugleika barna og þær alvarlegu afleiðingar 

sem þeim fylgja. Kennsluaðferðir eru raunprófaðar þegar sýnt hefur verið fram á árangur 

þeirra með viðurkenndum rannsóknum (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011). 

Stýrð kennsla 

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

námslögmálum og hefur árangur hennar verið rannsakaður ítarlega þar sem flestar rannsóknir 

hafa sýnt fram á góðan árangur (Hattie, 2009; Mitchell, 2014; Moran og Malott, 2004). Með 

stýrðri kennslu er fjölbreytt færni kennd og hefur gagnsemi hennar við lestur og stærðfræði 

verið sérstaklega skoðuð. En einnig hefur verið sýnt fram á árangur við að kenna aðra færni 

við aðrar námsleiðir, til að mynda við að læra ný tungumál, skrift, stafsetningu, og rökhugsun 

(Fredrick og Hummel, 2004; McMullen og Madelaine, 2014). 

 Á meðal þeirra rannsókna sem hafa sýnt fram á ágæti stýrðrar kennslu er 

langtímarannsóknin Project Follow Through, sem var gerð í Bandaríkjunum, og stóð frá árinu 

1967 til 1976. Upphaflega tóku 3000 börn í 25 ríkjum þátt en ári síðar voru þátttakendur 

orðnir 190.000 talsins. Í rannsókninni voru áhrif 22 ólíkra kennsluaðferða metin í 

bandarískum skólum. Rannsóknin kom til vegna þess að börn af lægri stéttum sýndu almennt 

lélegri námsárangur samanborið við börn í efri stéttum. Markmið rannsóknarinnar var að 

jafna tækifæri barna úr öllum stéttum til náms. Af þessum 22 kennsluaðferðum kom stýrð 

kennsla best út í lestri, stærðfræði, hugtakaskilningi og vandamálalausnum. Þar að auki voru 

þau börn sem fengu stýrða kennslu með hærra sjálfstraust og sjálfsálit. Á eftir stýrðri kennslu 

kom aðferð atferlisgreiningar (e. Behavior analysis model), sem byggir kennslu sína á 

táknstyrkjakerfi, sem gefur nemendum kleift að skipta út táknstyrkjum fyrir hluti eða athafnir 

vegna góðrar frammistöðu og framfara. Flestar aðrar aðferðir sem voru rannsakaðar sýndu 

lítinn sem engan árangur og margar þeirra sýndu jafnvel skaðleg áhrif á námsárangur og líðan 

barna, samt sem áður eru margar þeirra enn í notkun í dag (Watkins, 1997). Einnig hefur 

stýrð kennsla borið árangur á Íslandi, til dæmis í rannsókn Guðríðar Öddu Ragnarsdóttur 

(2009) á 11 ára stúlku með lesblindu. Lestrarfærni hennar þrefaldaðist og fjórfaldaðist á 

viðmiðunartexta með notkun stýrðrar kennslu samhliða fimiþjálfun. Niðurstöður rannsóknar 
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Ástu Harðardóttur og Zuilmu Gabríelu Sigurðardóttur (2012) styðja þetta. Þegar börn sem 

þurftu á sérkennslu að halda var kennt með stýrðri kennslu í aðeins 12 vikur voru framfarir 

það miklar að þau þurftu ekki á sérkennslu að halda út skólaárið.  

 Í samantekt á 37 rannsóknum, sem Adams og Engelmann tóku saman, var sýnt fram á 

að aðferðir stýrðrar kennslu sýndu tölfræðilega marktækt betri árangur í 64% tilvika en aðrar 

kennsluaðferðir báru einungis betri árangur í 1% tilvika. Í 35% tilvika sýndi stýrð kennsla 

35% betri árangur án tölfræðilegrar marktektar. Samanlögð áhrifastærð þessara rannsókna var 

0,97 (Slocum, 2004). 

 Stýrð kennsla er komin frá Siegfried Engelmann og samstarfsfélögum hans, Wes 

Becker og Carl Bereiter. Upphaflega var aðferðin hönnuð til þess að kenna börnum 

innflytjenda lestur og aðra færni á skilvirkan hátt (Watkins, 1997). Síðar varð markmið með 

þessari aðferð að hraða námsárangri grunnskólabarna, sem ekki skiluðu nógu góðum árangri í 

náminu (Fredrick og Hummel, 2004). Hugmyndin á bak við stýrða kennslu er sú að öll börn 

geti lært með nægilegri endurtekningu og æfingu. Þar með lítur líkan stýrðar kennslu svo á að 

þau börn sem ekki ná að læra eigi erfitt með það vegna óviðunandi kennslu, en ekki vegna 

meðfæddrar vangetu (McMullen og Madelaine, 2014). 

  Stýrð kennsla Engelmanns aðstoðar nemendur við að ná árangri með kerfisbundinni 

kennsluaðferð, sem tryggir að nauðsynleg færni sé kennd í réttri röð eftir fyrir fram gefnu 

handriti. Í tilteknu handriti eru upplýsingar um hvaða námsefni eigi að kenna, hvernig 

verkefnin eru uppbyggð og hvernig samskipti milli kennara og nemenda er háttað (Fredrick 

og Hummel, 2004). Kenna þarf almenna þætti sem kerfisbundið leggja grunninn að 

áhrifaríkri kennslu. Til að mynda er lestrarkennsla skilvirkust þegar hljóð eru kennd fyrst í 

stað þess að byrja á að kenna heil orð. Þannig er byggður grunnur sem yfirfærist á lestur 

flóknari orða (Slocum, 2004). Kennsluaðferðin hentar bæði fyrir einstaklings- og hópkennslu. 

Við hópkennslu eru börn sett í hópa sem endurspegla getu þeirra í námsefninu til þess að 

mæta sérþörfum hvers og eins nemanda (Hicks, Bethune, Wood, Cooke og Mims, 2011; 

Slocum, 2004). Mikilvægt er að kennarar noti málfar og útskýringar við hæfi barnanna til að 

allir nái skilningi og að kennarar beiti aðferðum sem byggja upp góð samskipti milli þeirra og 

nemenda sinna (Carnine, Silbert, Kame’enui og Tarver, 2010). Lögð er áhersla á 

endurtekningu námsefnisins til þess að öll börn fái tækifæri til að læra. Námsefnið er 

endurtekið eins oft og nauðsynlegt er til að nemendur öðlist þá færni sem ætlast er til og nýtt 

efni ekki lagt fyrir fyrr en viðkomandi hefur náð þeirri færni (Slocum, 2004).  

Kennsluaðferðin er nákvæm, vel skipulögð og byggð upp eftir þyngdarstigi verkefna 

þar sem hvert þeirra er undanfari þess næsta. Fyrirmæli kennara eru stutt og skýr, notað er 
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fyrir fram ákveðið merki um að nemanda megi svara (Slocum, 2004). Lagt er upp með 

hraðan takt svo nemandi haldi sér við efnið því sýnt hefur verið fram á að hraður taktur 

kennslunnar komi í veg fyrir hegðunarvanda. Óæskileg hegðun á sér yfirleitt stað þegar 

nemendur eru ekki með hugann við námsefnið (Adams og Carnine, 2006; Slocum, 2004; 

Watkins, 1997).  

Röð kennslunnar er þríþætt. Í fyrsta lagi þarf ákveðin grunnfærni að vera til staðar til 

að byggja síðara nám á. Í öðru lagi þarf færni hvers stigs kennslunnar að vera vel lærð áður 

en haldið er áfram á næsta stig til að koma í veg fyrir villur og rangar alhæfingar. Í þriðja lagi 

er ekki tekið fyrir svipað námsefni á sama tíma í kennslu til að auðvelda nemanda 

aðgreiningu þess, til dæmis væru stafirnir b, p og d ekki kenndir samtímis þar sem þeir eru 

líkir í útliti (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009; Slocum, 2004). Í upphafi hvers verkefnis 

kynnir kennari þau verkefni sem unnin verða í kennslustund. Nemanda er svo gefið merki 

þegar á að svara (Moran og Mallott, 2004). Lögð er áhersla á að nemendum sé hrósað fyrir að 

svara rétt og leiðrétt jafnóðum ef svarað er rangt (Slocum, 2004). Ákveðnu leiðréttingarferli 

þarf að fylgja við röng svör. Í handriti eru fyrirmæli um hvernig skuli leiðrétta þau svör en 

litið er á ranga svörun á jákvæðan hátt og sem tækifæri til þess að endurtaka efnið. 

Framkvæmdin er á þann veg að kennari sýnir nemanda rétt svar og honum ber þá að gera eins 

þar til stöðugleika er náð og nemandi hættir að gera villur (Adams og Carnine, 2006).  

Hvatningarkerfi er mikilvægur þáttur í stýrðri kennslu þar sem kennari notar jákvæða 

styrkingu við svörun og þátttöku nemanda. Jákvæð styrking (e. positive reinforcement) lýsir 

sér þannig að markhegðun eykst við aukna styrkingu (e. reinforcer), til að mynda hrós, en 

einnig flokkast námið sjálft sem styrkir. Árangur námsins og getan til að klára verkefni er 

hvatning fyrir nemandann til að halda áfram (Pierce og Cheney, 2013; Slocum, 2004). 

Árangur stýrðrar kennslu er mældur og byggir allt kennsluefnið á mælingum. Stutt próf eru 

lögð fyrir nemendur með stuttu millibili til að hægt sé að fylgjast með hvort þyngd prófa sé í 

samræmi við getu hans (Adams og Carnine, 2006).  

Fimiþjálfun 

Fimþjálfun (e. Precision Teaching) er raunprófuð aðferð sem var sett fram af Odgen 

Lindsley. Hún felur ekki í sér sérstaka námskrá, heldur var aðferðin hönnuð til að meta 

kennslu og gagnast samhliða hvaða kennsluaðferð sem er (Fredrick og Hummel, 2004; 

Merbitz,Vieitez, Merbitz og Pennypacker, 2004). Þegar kemur að lestrarkennslu hefur notkun 

fimiþjálfunar samhliða stýrðri kennslu borið mikinn árangur (Morrel, Morrel og 

Kubina,1995). Helsta markmið fimiþjálfunar er að nemandi nái fimi (e. fluency) í tilteknu 
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námsefni. Hún vísar til frammistöðu þar sem svörun er hröð og nákvæm og færni er 

áreiðanleg og nothæf (Fredrick og Hummel, 2004; Merbitz, Vieitez, Merbitz og Binder, 

2004).  

Við fyrirlögn fimiþjálfunar fylgist kennari með frammistöðu nemanda í verkefni sem 

tekur eina mínútu. Þegar hann hefur lokið verkefninu metur kennari árangurinn og leiðréttir 

villur. Litið er á þær sem tækifæri til náms og hefur fjöldi rannsókna bent til þess að fyrirlögn 

erfiðari verkefna geti leitt til hraðara náms (Binder og Watkins, 1990). 

Í fimiþjálfun er tíðni hegðunar mæld, það er hversu oft hún kemur fram á ákveðnum 

tíma. Árangur fimiþjálfunar er settur fram á hröðunarkort (e. standard celeration chart) og 

aðlögun varðandi kennsluna er metin út frá þeim gögnum. Í fimiþjálfun er gengið út frá því 

að nemandinn viti best, frammistaða hans ræður því hvernig kennslu er háttað. Ef fimi 

nemandans er að aukast, er kennslu haldið áfram, ef henni hrakar eða stendur í stað eru 

breytingar gerðar á kennslunni (Fredrick og Hummel, 2004). 

Fimiþjálfun hefur reynst áhrifarík og kostnaðarlítil aðferð við mat og bætingu 

varðandi kennsluaðferðir. Í aðferðinni er ekki gert ráð fyrir að námsaðferðum, sem hafa 

reynst gagnlegar, sé hætt heldur er gert ráð fyrir vilja kennara til að aðlaga aðferðir að 

frammistöðu og þörfum nemandans (White,1986).  

Meðal þeirra rannsókna sem hafa sýnt fram á áhrif og mikilvægi fimiþjálfunar er The 

Sacajawea Project. Í rannsókninni fengu 450 nemendur fimiþjálfun, sem leiddi til talsverðra 

framfara í námi. Kennarar greindu frá því að með framförum nemenda í námi jókst einnig 

sjálfstraust þeirra. Þeir þurftu ekki lengur á sérstökum stuðningi að halda og eftir þrjú ár 

höfðu þeir bætt sig um 20-40% á stöðluðum frammistöðuprófum (e. standard achivement 

tests) miðað við samanburðarhóp sem ekki hlaut fimiþjálfun (Kubina og Morrison, 2000). 

Morningside-skólinn 

Morningside Academy er einkaskóli í Bandaríkjunum, sem var stofnaður af Dr. Kent 

Johnson, þar sem börnum sem glíma við námsörðugleika er veittur stuðningur með 

atferlismiðuðum og raunprófuðum kennsluaðferðum (Johnson, 1997). Nemendur sem koma í 

Morningside-skólann eru oftast undir meðaltali í stigum á stöðluðum frammistöðuprófum í 

lestri, tungumálum og stærðfræði, eða um það bil einu til tveimur staðalfrávikum undir 

meðaltali (Johnson og Street, 2012). Þær kennsluaðferðir sem notaðar eru við skólann eru 

meðal annars stýrð kennsla Engelmanns og fimiþjálfun (Johnson, 1997). 

Nemendur við skólann eru á aldrinum fimm til átján ára og er grunnfærni þeirra 

slakari en jafnaldra þeirra. Færni í lestri, skrift, stærðfræði, námsástundun, rökhugsun, 
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hlustun, markmiðasetningu, að klára verkefni á réttum tíma og á skipulagðan og réttan hátt er 

ábótavant (Johnson, 1997). Nemendur Morningside-skólans eru sumir með greinda 

lestrarörðugleika, aðrir eru með raskanir eins og ofvirkni og athyglisbrest (e. attention deficit 

disorder), en sumir dragast aftur úr námi út af ógreindum ástæðum. Lágt hlutfall nemenda er 

með léleg tengsl við fjölskyldumeðlimi og vini. Greindarvísitala nemendanna er bæði undir 

og yfir meðaltali (Johnson og Street, 2012). 

 Skólinn býður upp á endurgreiðslu skólagjalda ef færni barns hækkar ekki upp um 

tvö ár á einu ári. Á þeim 31 ári sem Morningside hefur verið starfandi þá hafa aðeins 1% 

skólagjalda verið endurgreidd (Johnson og Street, 2012). Skólinn er stöðugt að safna gögnum 

um árangur aðferða sinna og hvernig þær hafa áhrif á þau börn sem stunda nám við skólann. 

Rannsókn skólans, sem náði yfir 11 ára tímabil, sýndi að frammistaða barna við lestur jókst á 

einu skólaári, sem samsvaraði að meðaltali tveimur og hálfu ári. Jafnframt jókst frammistaða 

í tungumáli, sem samsvaraði um það bil fjórum árum að meðaltali, og kunnátta í stærðfræði 

jókst hvað nemur þremur skólaárum, á einu ári. Síðan þessi rannsókn var gerð hefur 

frammistaða barnanna á prófum aukist að meðaltali um tvö ár á hverju skólaári, í lestri, 

tungumálafærni og stærðfræði (Johnson og Street, 2012). 

Aðrir hafa nýtt sér aðferðir Morningside vegna árangurs þeirra, en árið 2012 höfðu 

alls 125 skólar og stofnanir nýtt sér þær og yfir 40.000 nemendur, bæði í Bandaríkjunum og 

öðrum löndum. Þá er kennurum í þeim skólum veitt viðeigandi kennslu í aðferðum 

Morningside- skólans og þeim veitt fræðsla um rökin á bak við notkun þeirra (Johnson og 

Street, 2012). Skólinn Nechacko í British Columbia, í Kanada, er einn þeirra skóla sem nýtir 

sér aðferðir skólans við kennslu. Niðurstöður rannsókna á frammistöðu nemenda sýndu að 

79% nemenda sem voru á leið í annan bekk höfðu lestrarfærni á við aðra nemendur í 

bekknum, samanborið við 44% fyrir notkun leiðbeininga skólans (Johnson, 1997). Einnig má 

nefna aðra skóla eins og í Seattle í Bandaríkjunum, sem hafa sýnt samskonar árangur. 

Lestrarfærni nemenda jókst eftir að aðferðir Morningside voru nýttar við kennslu (Johnson og 

Street, 2012).  

Markmið rannsóknarinnar 

Markmið þessarar rannsóknar var að nýta aðferðir fimiþjálfunar og stýrðrar kennslu 

til að bæta lestrarhæfni 13 ára tvítyngdrar stúlku með lestrarörðugleika, og að meta áhrif og 

árangur kennslunnar. Stýrð kennsla var nýtt til að kenna þátttakenda að hljóða lágstafi, bæði 

staka og í stuttum orðum. Einnig var fimiþjálfun nýtt til að auka fimi þátttakandans í að 

hljóða lágstafi, bæði staka og í stuttum orðum.  
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Aðferð 

Þátttakandi 

Þátttakandi var 13 ára tvítyngd stúlka í 7. bekk í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu 

sem sýndi slaka lestrarfærni miðað við jafnaldra sína. Þátttakandi var valinn af hentugleika 

þar sem deildarstjóri sérkennslu bað um aðstoð við lestrarkennslu. Áður en rannsóknin hófst 

hafði þátttakandi verið í sérkennslu sem og tekið þátt í samskonar verkefni með stýrðri 

kennslu og fimiþjálfun á haustönn 2019. Fengið var skriflegt samþykki frá forráðamanni hans 

áður en rannsóknin hófst (sjá Viðauka 1). 

Tilraunaaðstæður 

Rannsóknin fór fram í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, í sérkennslustofu skólans. 

Hún var staðsett á fyrstu hæð skólans, afsíðis frá öðrum kennslustofum, sem voru staðsettar á 

annarri hæð. Í stofunni voru tvö borð og þrír stólar þar sem þátttakandi sat við eitt borð ásamt 

þeim rannsakanda sem aðstoðaði hverju sinni. Einn til þrír matsmenn voru í stofunni meðan á 

mælingum stóð. Kennslustundir voru fjórum til fimm sinnum í viku og var hver þeirra um 40 

mínútur í senn. Tvær pásur voru teknar í hverri kennslustund, og var breytilegt hvenær hver 

pása var tekin. Ákveðið var í samráði við þátttakanda að spila í pásunum, og fékk hann að 

velja hvaða spil var spilað. Breyting varð á aðstæðum 16. mars 2020 þegar 

heilbrigðisráðherra setti á samkomubann þar sem fleiri en 100 manns máttu ekki koma saman 

og skólahald var takmarkað, og því var ekki hægt að nota stofuna í skólanum. Síðustu fjórar 

fimiþjálfunar- og eftirfylgdarmælingarnar voru teknar heima hjá þátttakanda. Setið var við 

borðstofuborð í stofu heima hjá honum. Þátttakandi og matsmenn sátu einir, og sat hann á 

stól á móti matsmönnum. Umhverfið var rólegt og séð var til þess að engin utanaðkomandi 

truflun væri til staðar þar sem fjölskyldumeðlimir voru afsíðis. 

Mælitæki 

Beint áhorf var notað í öllum kennslustundum í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum, fimiþjálfun og stýrðri kennslu til að meta frammistöðu þátttakanda í 

verkefnum, sem lögð voru fyrir. Samræmi matsmanna var mælt í öllum grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum og í sjö kennslustundum þar sem fimi var þjálfuð, auk þess var 

meðferðartryggð mæld í sjö kennslustundum stýrðrar kennslu.   

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Skráningarblöð voru útbúin af 

rannsakendum til að skrá frammistöðu þátttakanda í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum 
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við hljóðun lágstafa og í tveggja, þriggja, fjögurra, fimm og sex stafa orðum og orðleysum 

(sjá Viðauka 2-7). Allir 32 stafir íslenska stafrófsins voru notaðir við gerð mælinga í fimm 

útgáfum, og var stöfum raðað af handahófi í hverri útgáfu. Einnig var útbúinn orðalisti fyrir 

tveggja til sex stafa orð, 25 orð voru í hverjum lista þar sem hver stafur í íslenska stafrófinu 

kom fyrir. Notuð voru eins skráningarblöð í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Áreitin 

voru birt í Microsoft PowerPoint forriti í Macbook Pro tölvu með 13’’ skjá þar sem hver 

stafur, orð eða orðleysa var birt eitt í einu með leturstærð 200 í leturgerðinni Times New 

Roman, og eftir hvert svar var birt nýtt áreiti. 

Stýrð kennsla. Í kennslustundum notuðu rannsakendur handrit stýrðrar kennslu sem 

þýtt var á íslensku út frá bók Engelmann, Haddox og Bruner (1986) sem heitir Teach your 

children to read in 100 easy lessons. Í því voru leiðbeiningar hvernig verkefnin færu fram og 

hvernig þau væru kynnt fyrir þátttakanda. Einnig voru leiðbeiningar í handritinu um hvernig 

og hvenær ætti að leiðrétta röng svör og hrósa réttum svörum þátttakanda.Verkefni 

handritsins fólu í sér hljóðun stafa, rím, hægan og hraðan lestur orða, lestur á sögum og 

æfingar í lesskilningi, auk skriftaræfinga. Verkefnin voru prentuð út á A4 blöð í Times New 

Roman letri, sem lögð voru fyrir framan þátttakanda.  

Fimiþjálfun. Verkefni fimiþjálfunar voru útbúin í Microsoft Excel og samanstóðu af 

hljóða- og orðalistum. Hver mæling á hljóðum fól í sér eitt markáreiti, sem kom fyrir 15 

sinnum, og sjö truflara þar sem hver þeirra kom fram fimm sinnum. Alls voru 35 truflarar í 

hverri mælingu, og voru áreitin því 50 talsins. Mælingar tveggja stafa orða og orðleysa 

innihéldu fimm stafa samsetningar, sem komu fyrir níu sinnum, alls 45 áreiti í hverri 

mælingu. Mælingar þriggja stafa orða og orðleysa innihéldu fimm stafa samsetningar, sem 

komu fyrir átta sinnum, alls 40 áreiti í hverri mælingu. Verkefnin voru sett fram á A4 blaði, 

leturgerð var Times New Roman með leturstærðina 35. 

Í kennslustundum fimiþjálfunar voru einnig notuð skráningarblöð þar sem matsmenn 

merktu við þau hljóð eða orð sem þátttakandi hljóðaði rangt (sjá Viðauka 8). Notuð voru 

skeiðklukka og upptökubúnaður í síma af gerðinni iPhone 7 þegar fimiþjálfunarverkefni voru 

lögð fyrir þar sem þátttakandi fékk eina mínútu til að lesa sig í gegnum orðin og orðleysurnar.  

Rannsóknarsnið 

Notast var við A-B-A rannsóknarsnið. A-hlutinn fól í sér grunnskeiðsmælingar þar 

sem könnuð var færni þátttakanda í hljóðun stafa íslenska stafrófsins og tveggja til sex stafa 

orðum og orðleysum. B-hlutinn var íhlutun, sem fól í sér stýrða kennslu og fimiþjálfun. 
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Seinni A-hlutinn fól í sér mælingar þar sem færni þátttakanda í sömu hljóðum, orðum og 

orðleysum og voru í grunnskeiðsmælingunum var könnuð.  

Í þeim fimiþjálfunarverkefnum sem fólu í sér hljóðun stafa, voru markáreiti þau hljóð 

sem þátttakandi hafði ekki fulla færni í og unnið var með hverju sinni í stýrðri kennslu en 

truflarar voru þau hljóð sem hann hafði sýnt fulla færni í, í grunnskeiðsmælingum. Verkefnin 

fyrir orð eða orðleysur voru útbúin út frá því hvaða stafasamsetningar voru kenndar í hverri 

kennslustund í stýrðri kennslu fyrir sig. 

Frumbreytur rannsóknarinnar voru þrjár, stýrð kennsla, fimiþjálfun og 

táknstyrkjakerfi. Samhliða stýrðri kennslu og fimiþjálfun var táknstyrkjakerfi sett upp þar 

sem þátttakanda var greint frá því að hann þyrfti að uppfylla ákveðin skilyrði til að geta unnið 

sér inn verðlaun (sjá Viðauka 13). Þátttakandi þurfti að safna 30 stigum og gat unnið sér inn 

þrjú stig í hverri kennslustund. Skilyrðin sem hann þurfti að uppfylla til að fá stig var að 

mæta í kennsluna, leggja sig fram og sýna jákvæðni. Þegar kennslutímabil var um það bil 

hálfnað var búið til nýtt táknstyrkjakerfi (sjá Viðauka 14) þar sem vandvirkni var bætt við 

sem skilyrði til að koma í veg fyrir fljótfærnismistök þátttakanda. Verðlaunin voru ákveðin í 

samráði við hann og var gjafabréf í ísbúð fyrir valinu. Í síðasta táknstyrkjakerfinu voru ný 

verðlaun valin, og var bók fyrir valinu fyrir vel unnin störf þátttakanda. 

Fylgibreyta rannsóknarinnar var frammistaða í fimiþjálfunarverkefnum og 

grunnskeiðsmælingum, sem fólst í hversu mörg orð þátttakandi náði að hljóða sig í gegnum á 

einni mínútu. 

Framkvæmd 

Kennslutímabil. Rannsóknin hófst 27. janúar 2020 þar sem rannsakendur fóru á fund 

með deildarstjóra sérkennslu, þátttakanda, móður hans og leiðbeinanda rannsóknarinnar. Á 

fundinum var móðir fengin til að lesa yfir upplýst samþykki og beðin um að skrifa undir (sjá 

Viðauka 1). Fyrsti dagurinn með þátttakanda fór í að kynnast honum og útskýra fyrirkomulag 

kennslustunda. Grunnskeiðsmælingar hófust 3. febrúar og tóku þrjár kennslustundir í sömu 

viku. Stýrð kennsla hófst 10. febrúar og lauk 20. mars. Kennslustundir voru fjórum til fimm 

sinnum í viku, og stóð kennslutímabilið yfir í átta vikur.  

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Grunnskeiðsmælingar voru tíu, þar sem 

færni þátttakanda var metin í að hljóða lágstafi. Einnig var færni hans við að lesa mismunandi 

samsetningar tveggja til sex stafa orða og orðleysa metin. Svör þátttakanda voru skrifuð niður 

á matsblað og merkt var við atriði á lista hvort þátttakandi svaraði rétt eða rangt (sjá Viðauka 

2-7). Engin tímamörk voru gefin, og var hann látinn vita af því. Ekki var leiðrétt meðan á 
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mælingum stóð, en ef þátttakandi leiðrétti sig strax var það skráð sem rétt svar. Ef hann 

leiðrétti sig eftir að nýtt áreiti hafði verið birt þá var það skráð sem rangt svar. Byrjað var á að 

kanna færni þátttakanda í hljóðun stafa, allar fimm mælingarnar voru teknar á sama degi, en 

tekin var pása á milli þeirra. Mælingar fyrir tveggja og þriggja stafa orð og orðleysur voru 

teknar á sama degi og þar næst fyrir fjögurra, fimm og sex stafa orð og orðleysur á sama degi. 

Öll orð og orðleysur voru rituð í lágstöfum.  

Í lok kennslutímabils voru gerðar eftirfylgdarmælingar, sem voru með sama 

fyrirkomulagi og grunnskeiðsmælingar. Byrjað var á að kanna færni þátttakanda í hljóðun 

stafa í einni kennslustund og að lokum var tekin mæling fyrir tveggja til sex stafa orð og 

orðleysur í annarri kennslustund.  

Stýrð kennsla. Stýrð kennsla stóð í sjö vikur. Til þess að ákvarða staðsetningu 

kennslustunda í handriti var farið eftir niðurstöðum grunnskeiðsmælinga. Byrjað var á 

verkefni 38 í handriti. Verkefni voru útbúin af rannsakendum í samræmi við þau hljóð sem 

þátttakandi sýndi ekki fulla færni í, í grunnskeiðsmælingum. Ekki var farið áfram í næsta 

verkefni fyrr en svörun í verkefni var villulaus. Í upphafi var kennslufyrirkomulagið útskýrt 

en þar sem þátttakandi hafði áður tekið þátt í samskonar verkefni þá var hann kunnugur 

fyrirkomulaginu. Hann var minntur á að svara eftir að rannsakandi hafði gefið merki og fékk 

upprifjun á “Ég, við, þú” fyrirkomulagi sem fól í sér að fyrst segir rannsakandi orðið, síðan 

báðir aðilar saman og þar næst þátttakandinn einn og sér. Ef hann svaraði rétt var það staðfest 

með hrósi og rannsakandi endurtók rétt svar. Ef þátttakandi svaraði rangt var það leiðrétt 

samkvæmt handriti stýrðrar kennslu. 

Verkefnin fólu í sér hljóðun stafa, lestur orða og orðleysa, rím, lestur á stuttri sögu. 

Lesskilningur var prófaður með því að spyrja þátttakanda spurninga úr sögunni og 

myndskilningur var metinn út frá sögunni og mynda sem sett var við hverja sögu. Auk þess 

voru skriftaræfingar, þar sem þátttakandi skrifaði staf sem tilheyrði ákveðnu hljóði, svo var 

lesin upp orðleysa og þátttakandi látinn skrifa hana. 

Fimiþjálfun. Fimiþjálfun hófst strax í upphafi kennslutímabils samhliða stýrðri 

kennslu. Fimiþjálfunaræfingar voru þrjár á dag og voru þær lagðar fyrir í upphafi 

kennslustundar, fyrir miðju og við lok hennar hverju sinni. Í hverri fimiæfingu fékk 

þátttakandi eina mínútu til að hljóða sig í gegnum hvern lista. Ef hann hafði hljóðað sig í 

gegnum allan listann en mínúta var ekki liðin fór hann aðra umferð þar til tíminn rann út. 

 Byrjað var á að útskýra fyrirkomulag kennslunnar fyrir þátttakanda þar sem táknin 

undir stöfunum gáfu til kynna hvort hljóð væri langt (*) eða stutt (>).  
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Á grundvelli niðurstaðna úr grunnskeiðsmælingu voru hljóð valin sem markáreiti og 

voru truflarar þau hljóð sem hann hafði náð 100% færni í, í grunnskeiðsmælingum (sjá 

Viðauka 10). Miðað var við að hann gæti hljóðað sig í gegnum listann villulaust í þremur 

mælingum í röð áður en skipt var um markstaf.  

Eftir að þátttakandi hafði náð þremur villulausum fimiþjálfunaræfingum í röð með 

hljóðum voru lögð fyrir verkefni með tveggja stafa orðum og orðleysum (sjá Viðauka 11). 

Áreitin voru valin eftir því hvað var kennt í verkefnum stýrðrar kennslu hverju sinni og fór 

eftir því hvaða stafasamsetningum hann hafði ekki náð fullri færni í, í grunnskeiðsmælingum. 

Ef þátttakandi gat orðað sig í gegnum þrjá lista í röð villulaust voru lögð fyrir verkefni með 

þriggja stafa orðum og orðleysum (sjá Viðauka 12) 

Hljóðin sem unnið var með voru o, i og y. Stafasamsetningar voru til dæmis op, má, 

il, ho, sag, yka, fis, áll, hik, vot og lúk. Til þess að koma í veg fyrir þjálfunaráhrif í 

eftirfylgdarmælingum voru útbúin áreiti fyrir fimiþjálfunarmælingar, sem byggðu á 

samskonar stafasamsetningum. En ekki voru notuð sömu orð eða orðleysur í fimiþjálfuninni 

og grunnskeiðsmælingum. 

Rannsakendur skráðu hjá sér villur þátttakanda á fyrrgreint skráningarblað. Villur 

voru ekki leiðréttar meðan á mælingum stóð en farið var yfir þær með þátttakanda eftir 

mælingarnar. Eftir hverja kennslustund reiknuðu rannsakendur hlutfall réttra svara 

þátttakanda.  

 

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð 

Samræmi matsmanna var metið í öllum grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Auk 

þess var meðferðartryggð og samræmi fyrir hljóða- og orðalista fimiþjálfunar metið í sjö af 

átján kennslustundum. Beint áhorf var notað til þess að meta samræmi þeirra. Þegar það var 

mælt skráðu bæði matsmaður og rannsakandi niður svör þátttakanda og voru mælingar þeirra 

óháðar. Samræmi matsmanna var metið með því að deila fjölda eins skráðra svara með 

heildarfjölda svara og útkoman margfölduð með 100 (A / (A+D)*100). Rannsakendur skiptu 

hlutverkum á milli sín yfir kennslutímabilið, það er að sami rannsakandi sá ekki alltaf um 

kennslu eða mat heldur skiptust þeir á. Á töflu 1 má sjá meðaltal og spönn í samræmi 

matsmanna, fyrir verkefni grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga auk heildaráreiðanleika allra 

verkefna. 
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Tafla 1                     

Samræmi matsmanna í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

Verkefni Spönn Meðaltal 

Hljóð stafa 99,3,%-100% 99,7% 

Tveggja stafa orð 96%-100% 98% 

Þriggja stafa orð 92%-100% 96% 

Fjögurra stafa orð 84%-88% 86% 

Fimm stafa orð 96% 96% 

Sex stafa orð 96% 96% 

Heildaáreiðanleiki 
 

95,02% 

 

Samræmi matsmanna fyrir fimiþjálfun var metið í 40% kennslustunda. 

Heildaráreiðanleiki fimiþjálfunarmælinga var 99,32% með spönnina 96,2%-100%. 

Meðferðartryggð fyrir stýrða kennslu var einnig metin í 40% kennslustunda með 

beinu áhorfi. Þá var rannsakandi í stöðu matsmanns að fylgjast með kennslu hjá einum 

rannsakanda, sem sá um kennslu í það skiptið. Rannsakendur skiptust á að vera í hlutverki 

rannsakanda eða matmanns. Notað var skráningarblað þar sem matsmaður skráði niður hvort 

rannsakandi færi eftir handriti stýrðrar kennslu (sjá Viðauka 9). Meðferðartryggð var metin 

eftir þremur þáttum, hvort nemanda væri gefið rétt merki um svörun, hvort villur væru 

leiðréttar strax og hvort hrós væri gefið fyrir hvert rétt svar.   

Heildaráreiðanleiki meðferðartryggðar var metinn með því að draga fjölda stiga frá 

heildartölu mögulegra stiga, útkoman var síðan margfölduð með 100. Heildaráreiðanleiki 

meðferðartryggðar var 95,74% með spönnina 92% til 100%. 
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Niðurstöður 

Þátttakandi var talinn hafa 100% færni í tilteknum staf ef hann gat hljóðað hann rétt í 

öllum fimm mælingum grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga. Ef hann svaraði rangt í einni 

mælingu af fimm var hann talinn hafa 80% færni í tilteknum staf. Ef hann svaraði rangt í 

tveimur mælingum af fimm var færnin talin vera 60%, og svo framvegis. Eins og sést í töflu 

2 þá voru þrír stafir stafrófsins undir 100% færni. Þátttakandinn hafði 80% færni í hljóðun 

stafsins i, 60% færni í hljóðun stafsins y og 40% færni í hljóðun stafsins o. Því var hafin 

kennsla í að kenna þá stafi, og var ákveðið að markáreiti fimiþjálfunar yrðu i, y og o. Einnig 

má sjá í töflu 2 að við grunnskeiðsmælingu var þátttakandi með 90,6% færni við hljóðun 

stafa í íslenska stafrófinu og við eftirfylgdarmælingu var færni hans 100%. Færni í hljóðun 

stafa jókst því um 9,4%. 

Tafla 2               
Færni í hljóðun stafa stafrófsins í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

 Grunnskeiðsmælingar Eftirfylgdarmælingar 

Fjöldi 100% færni 29 32 

Fjöldi 80% færni 1 0 

Fjöldi 60% færni 1 0 

Fjöldi 40% færni 1 0 

Fjöldi 20% færni 0 0 

Fjöldi 0% færni 0 0 

Stafir alls 32 32 

Hlutfall rétt 90,6% 100% 
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Á mynd 1 má sjá frammistöðu þátttakanda við hljóðun stafsins o í grunnskeiðs-, 

fimiþjálfunar- og eftirfylgdarmælingum. Þátttakandi hljóðaði stafinn rétt í tveimur af fimm 

grunnskeiðsmælingum, eða í 40% tilfella. Í fimiþjálfun var færni hans hins vegar 70% í 

fyrstu mælingu en 100% í síðustu þremur mælingunum. Þátttakandi gat hljóðað stafinn rétt í 

öllum fimm eftirfylgdarmælingum, og var því kominn með fulla færni í hljóðun stafsins o. 

Færni fór úr 40% í 100%, og jókst því um 60%. 

Mynd 1.  Hlutfall réttra svara við hljóðun stafsins o í grunnskeiðs- fimiþjálfunar- og 

eftirfylgdarmælingum. 

 

Á mynd 2 má sjá frammistöðu þátttakanda við hljóðun stafsins y í grunnskeiðs- 

fimiþjálfunar- og eftirfylgdarmælingum. Þátttakandi gat hljóðað stafinn rétt í þremur af fimm 

grunnskeiðsmælingum, eða í 60% tilfella. Færni hans var hins vegar 100% í öllum 

fimiþjálfunar- og eftirfylgdarmælingum, og var hann því kominn með fulla færni í hljóðun 

stafsins y. Færnin fór úr 60% í 100%, og jókst því um 40%. 
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Mynd 2. Hlutfall réttra svara við hljóðun stafsins y í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 
eftirfylgdarmælingum.  
 

Á mynd 3 má sjá frammistöðu þátttakanda í hljóðun stafsins i í grunnskeiðs-, 

fimiþjálfunar- og eftirfylgdarmælingum. Þátttakandi gat hljóðað stafinn rétt í fjórum af fimm 

grunnskeiðsmælingum. Færni hans fyrir hljóðun stafsins var 80% í fyrstu 

fimiþjálfunarmælingunni en 100% í síðustu þremur mælingunum. Í eftirfylgdarmælingum gat 

þátttakandi hljóðað stafinn i í öllum fimm mælingum, og var því kominn með fulla færni í 

hljóðun stafsins i. Færni fór úr 80% í 100%, og jókst því um 20%. 
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Mynd 3. Hlutfall réttra svara við hljóðun stafsins i í grunnskeiðs-, fimiþjálfunar- og 
eftirfylgdarmælingum. 
 

Á mynd 4 má sjá samanburð á hlutfalli réttra svara í hljóðun tveggja, þriggja, 

fjögurra, fimm og sex stafa orða og orðleysa í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Þar má 

sjá að framfarir voru í færni þátttakanda í öllum orðalengdum, sem mældar voru. Allar 

lengdir orða voru kenndar í stýrðri kennslu en unnið var með tveggja og þriggja stafa orð og 

orðleysur í fimiþjálfuninni. Færni þátttakanda við lestur tveggja stafa orða og orðleysa jókst 

úr 80% í 92%, færni fyrir þriggja stafa orð og orðleysur jókst úr 72% í 80%, fyrir fjögurra 

stafa orð og orðleysur jókst hún úr 60% í 92%, fyrir fimm stafa orð og orðleysur fór hún úr 

84% í 92% og í sex stafa orðum og orðleysum jókst færnin úr 48% yfir í 88%. Eins og sjá má 

voru framfarir mestar í sex stafa orðum og orðleysum en færni jókst þar um 40% milli 

grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga. 
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Mynd 4. Samanburður milli hlutfalls réttra svara í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. 

 
Á mynd 5 má sjá fjölda rétt lesinna hljóða, orða og orðleysa í fimiþjálfunarmælingum 

hverrar kennslustundar. Miðað var við að þátttakandi yrði að vera með 100% færni í þremur 

mælingum fimiþjálfunar í röð til þess að kenndir yrðu fleiri stafir. Líkt og sjá má á myndinni 

voru teknar 12 fimiþjálfunarmælingar í hljóðun stafa, 27 fimiþjálfunarmælingar voru teknar 

fyrir tveggja stafa orð og orðleysur og 15 fimiþjálfunarmælingar voru teknar fyrir þriggja 

stafa orð og orðleysur. Þátttakandi náði ekki viðmiði til þess að hefja fimiþjálfunarmælingar 

með fjögurra stafa orð og orðleysur þegar kennslutímabili lauk. Líkt og sjá má voru mælingar 

á tveggja stafa orðum og orðleysum flestar í kennslustundum fimiþjálfunar. Færni var mest í 

hljóðunum en fór lækkandi í tveggja og þriggja stafa orðum og orðleysum, þar sem lestur 

varð erfiðari þegar stöfum fjölgaði í orðum. 
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Mynd 5. Frammistaða þátttakanda í fimi fyrirlögnum eftir kennslustundum, í hljóðun stafa og 
tveggja- og þriggja stafa orða og orðleysa í þremur mælingum fimiþjálfunar í hverri 
kennslustund. 

 

 Á töflu 3 má sjá samanburð á grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum þátttakanda frá 

þátttöku hans í sambærilegri rannsókn á haustönn 2019 og frammistöðu hans í þessari 

rannsókn, sem fór fram á vorönn 2020. Heildarfjöldi stafa var 32 og fjöldi tveggja, þriggja, 

fjögurra og fimm stafa orða og orðleysa var 25 í báðum rannsóknum. Á töflunni má sjá að 

árangur þátttakandans frá haustönnini hélst fram að vorönn, nema fyrir fjögurra stafa orð 

munaði einu orði. Á vorönn 2020 var einnig skoðuð færni á sex stafa orðum sem var ekki 

skoðuð á haustönn. Samkvæmt mælingum vorannar má sjá að þátttakanda hefur farið mikið 

fram frá því að hann fékk fyrst stýrða kennslu og fimiþjálfun. Meðal annars má sjá að fjöldi 

rétt lesinna fjögurra stafa orða fór úr sjö orðum á grunnskeiði haustannar 2019 yfir í 23 orð í 

eftirfylgd á vorönn 2020. Einnig má sjá miklar framfarir bæði í hljóðun stafa og lestri allra 

orðalengda milli anna. 
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Tafla 3                                                                                                                                   
Samanburður á frammistöðu þátttakandans í að hljóða og lesa stafi rétt í grunnskeiðs- og 
eftirfylgdarmælingum á haustönn 2019 og vorönn 2020. 

  Haustönn 2019  Vorönn 2020 

 Grunnskeið Eftirfylgd  Grunnskeið Eftirfylgd 

Stafir  19 22  29 32 

Tveggja stafa 

orð 

17 16  20 23 

Þriggja stafa orð 14 12  18 20 

Fjögurra stafa 

orð 

7 16  15 23 

Fimm stafa orð 9 19  21 23 

Sex stafa orð    21 22 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif stýrðrar kennslu samhliða fimiþjálfun á 

færni 13 ára tvítyngdrar stúlku með lestrarörðugleika, í hljóðun bókstafa ásamt lestri einfaldra 

orða og orðleysa. Stýrð kennsla stóð yfir í sjö vikur, fjórum til fimm sinnum í viku. Kennslan 

fór eftir fyrir fram ákveðnu handriti. Til að byrja með var handritinu fylgt eftir eins og það 

lagði sig en þegar leið á kennsluna var það notað sem fyrirmynd og verkefnin útbúin af 

rannsakendum eftir því þyngdarstigi sem þátttakandi var kominn á. Einnig var fimiþjálfun 

lögð fyrir þrisvar sinnum í hverri kennslustund í þeim hljóðum og orðum sem tekin voru fyrir 

í stýrðri kennslu. Þau hljóð voru tekin fyrir sem þátttakandi náði ekki 100% færni í 

samkvæmt niðurstöðum grunnskeiðsmælinga, en það voru stafirnir i, y og o. Þátttakandi hafði 

áður verið í stýrðri kennslu og fimiþjálfun haustið 2019 og er það líklega ástæða þess að 

stafirnir sem þurfti að vinna með í hljóðum voru einungis þrír af 32 stöfum íslenska 

stafrófsins. Þegar hann náði fullri færni í fyrrgreindum hljóðum ákváðu rannsakendur að taka 

fyrir þær tveggja stafa samsetningar sem hann átti í erfiðleikum með í kennslu og fimiþjálfun. 

Þegar færni náðist í tveggja stafa orðum var farið í kennslu og fimiþjálfun á þriggja stafa 

orðum en þátttakandi náði ekki lengra í orðum á kennslutímabilinu að þessu sinni. Stýrð 

kennsla byggir á því að grunnfærni í námsefninu sé náð áður en farið er í flóknari verkefni og 

því töldu rannsakendur ekki viðeigandi að byrja á fjögurra stafa fimiþjálfun samhliða 

kennslunni fyrr en full færni í þriggja stafa orðum væri náð (Fredrick og Hummel, 2004; 

Slocum, 2004). Þrátt fyrir að fimiþjálfun náði einungis upp í þriggja stafa orð má sjá 

framfarir í fjögurra, fimm og sex stafa orðum í eftirfylgdarmælingum, en orð sem innihéldu 

fleiri en þrjá bókstafi voru kennd í stýrðri kennslu, til að mynda í lestri og lesskilningi. 

Niðurstöður sýna að færni þátttakanda jókst í hljóðun lágstafa og sömuleiðis í lestri tveggja 

og þriggja stafa orða og orðleysa. Stýrða kennslan í orðum með fleiri en þrjá bókstafi hefur 

borið árangur, en sérstaklega bar á framförum í lestri sex stafa orða, sem bendir til þess að 

árangur kennslunnar alhæfðist yfir á lengri orð en voru tekin fyrir í fimiþjálfuninni. Því má 

álykta að stýrð kennsla og fimiþjálfun hafi haft áhrif við að auka færni þátttakandans í lestri 

umfram það sem kennt var. 

Niðurstöðurnar koma ekki á óvart þar sem þær eru í samræmi við fyrri rannsóknir á 

áhrifum stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar. Íslenskar rannsóknir, líkt og rannsókn Guðríðar 

Öddu Ragnarsdóttur (2009), sýndu fram á áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á 

lestrarfærni íslenskra nemenda. Í rannsókn Ástu Harðardóttur og Zuilmu Gabríelu 

Sigurðardóttur (2012) var sýnt fram á að þegar börnum, sem þurftu á sérkennslu að halda, var 
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kennt með stýrðri kennslu á stuttu tímabili voru áhrifin það mikil að sérkennsla fyrir þessi 

börn var ekki lengur þörf út skólaárið. 

Táknstyrkjakerfi var notað samhliða kennslu en sú hvatning virtist efla sjálfstraust 

þátttakandans, en þá fékk hann límmiða fyrir góða mætingu, jákvæðni í kennslustund, fyrir 

að leggja sig fram og þegar leið á kennslutímabilið var bætt við vandvirkni. Rannsakendur 

voru sammála um að margar af villum þátttakanda voru fljótfærnisvillur og því var tekið á 

það ráð að bæta við vandvirkni í táknstyrkjakerfið, og bar það góðan árangur. 

Á meðan á rannsókninni stóð sótti þátttakandi hefðbundna kennslu á skólatíma. Eftir 

fyrsta kennslutíma hvers skóladags fékk hann stýrða kennslu og fimiþjálfun. Þátttakandi var 

hvorki í sérkennslu né í sambærilegu verkefni á meðan á rannsókninni stóð.  

Samkomubann vegna kórónuveirufaraldurs var sett á 16. mars 2020 og því var 

skólahald takmarkað, sem hafði áhrif á kennslufyrirkomulag rannsakenda. Utanaðkomandi 

aðgangur inn í skólann var bannaður og því gátu rannsakendur ekki lengur notað 

sérkennslustofuna í skólanum til kennslu. Tekið var á það ráð að halda kennslu áfram heima 

hjá þátttakanda en vissulega kann það að hafa haft áhrif á niðurstöður þar sem 

umhverfisaðstæður voru ekki þær sömu út kennslutímabilið. 

 Á heildina litið gekk rannsóknin vel að mati rannsakenda og telja þeir að stýrð 

kennsla og fimiþjálfun hafi borið árangur og séu niðurstöður í samræmi við fyrri rannsóknir. 

Líta má svo á að það gæti borið árangur að innleiða stýrða kennslu og fimiþjálfun í 

menntakerfi grunnskóla. Nauðsynlegt er að gripið sé inn í sem fyrst þar sem rannsóknir PISA 

sýna fram á slaka frammistöðu í lestrarfærni og lesskilningi barna á Íslandi (Freyja 

Birgisdóttir, 2016). Að læra að lesa er mikilvægur hluti af lífi hvers og eins, og þarf ekki að 

vera hindrun heldur jákvæð áskorun sem þarf að takast á við. Allir geta lært að lesa með 

kennslu sem hentar þeim. Það hefur verið sýnt fram á að stýrð kennsla og fimiþjálfun gagnast 

bæði nemendum með lestrarörðugleika og  þeim sem glíma ekki við erfiðleika (Fredrick og 

Hummel, 2004). Mikilvægt er að vinna markvisst að því að ná þeirri áskorun í skólanum 

strax frá upphafi skólagöngu.  
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Viðauki 1. 

Upplýst samþykki forráðamanns 

 

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

Öldu Baldursdóttur, Helgu Magneu Gunnlaugsdóttur og Karítasar Láru Rafnkelsdóttur, B.S. nema í 

sálfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi þeirra og ábyrgðarmaður verkefnisins er Dr. Zuilma 

Gabríela Sigurðardóttir (zuilma@hi.is), prófessor í sálfræði við HÍ. Rannsóknin felst í því að unnið 

verður með lestur með aðferðum stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar í um það bil 8-9 vikur. Ég heimila 

skráningu og söfnun á gögnum um frammistöðu ____________ í lestri og samþykki að barnið mitt á 

að mæta 4-5 virka daga og vinna með Glódísi, Helgu og Karítas í ca. klukkustund á dag, á þeim stað 

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

á tilsettum tíma til að vinna í rannsókninni og hringja eða láta vita ef barnið er veikt eða getur ekki 

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

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

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

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

mínu samþykki. Engum persónugögnum verður safnað öðrum en upplýsingum um námssögu og 

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

samkvæmt lögum um meðferð persónuupplýsinga. Ég get haft samband við Glódísi (gab14@hi.is), 

Helgu (hmg28@hi.is), Karítas (klr5@hi.is) eða leiðbeinanda þeirra í netfangið zuilma@hi.is hvenær 

sem er ef mig vantar frekari upplýsingar um rannsóknina eða þátttöku mína í henni. Ég hef rétt á að 

hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án þess að það hafi neikvæðar afleiðingar í för með sér 

fyrir mig eða barnið mitt.  

 

____________________________________ 
Staður og dagsetning  

 

 

____________________________         _______________________________ 

Nafn     Kennitala 
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Viðauki 2. 

 
Skráningarblöð grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga fyrir hljóð 

 

Nr Stafur Rétt svar Rangt svar Ekkert svar 

1 p 
   

2 é 
   

3 x 
   

4 t 
   

5 g 
   

6 o 
   

7 e 
   

8 l 
   

9 f 
   

10 æ 
   

11 m 
   

12 n 
   

13 d 
   

14 h 
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15 u 
   

16 s 
   

17 í 
   

18 ó 
   

19 ð   
  

20 r 
   

21 þ 
   

22 ú 
   

23 á   
  

24 k 
   

25 y 
   

26 b 
 

    

27 j   
 

  

28 a 
 

    

29 ö 
 

    

30 ý 
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31 i 
 

    

32 v 
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Viðauki 3. 

Skráningarblöð grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga fyrir tveggja stafa orð og orðleysur 
 
 

Nr Orð Rétt svar Rangt svar Ekkert svar 

1 au    

2 ba    

3 ég    

4 jó    

5 sú    

6 ey    

7 ló    

8 uð    

9 op    

10 þú    

11 ka    

12 dó    

13 ve    

14 ix    
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15 má    

16 tá    

17 er    

18 þú    

19 ær    

20 gá    

21 il    

22 ho    

23 fá    

24 ís    

25 ná    
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Viðauki 4. 

 Skráningarblöð grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga fyrir þriggja stafa orð og orðleysur 
 

Nr Orð Rétt svar Rangt svar Ekkert svar 

1 sag    

2 róa    

3 apa    

4 mús    

5 yka    

6 rúm    

7 fis    

8 lús    

9 áll    

10 sól    

11 lás    

12 hik    

13 sál    

14 lós    
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15 eik    

16 vot    

17 mær    

18 lúk    

19 kei    

20 egg    

21 fúl    

22 þil    

23 sæt    

24 bað    

25 aur    
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Viðauki 5. 

Skráningarblöð grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga fyrir fjögurra stafa orð og orðleysur 
 

Nr Orð Rétt svar Rangt svar Ekkert svar 

1 list    

2 kafa    

3 saga    

4 mynd    

5 vest    

6 kind    

7 þeka    

8 váka    

9 taka    

10 mæla    

11 veila    

12 mæða    

13 íkja    

14 viða    
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15 brók    

16 blöð    

17 læka    

18 poll    

19 kjól    

20 pitt    

21 ulla    

22 dýpt    

23 særa    

24 míla    

25 oppa    
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Viðauki 6. 

Skráningarblöð grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga fyrir fimm stafa orð og orðleysur 
 

Nr Orð Rétt svar Rangt svar Ekkert svar 

1 borða    

2 mabli    

3 taska    

4 æfing    

5 þvott    

6 takli    

7 kaupa    

8 hoppa    

9 málýn    

10 palli    

11 meina    

12 væfan    

13 sauma    

14 diddi    
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15 fabla    

16 dansa    

17 pælan    

18 veira    

19 bulla    

20 mamma    

21 akrar    

22 geira    

23 tölva    

24 knúsa    

25 lopri    
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Viðauki 7. 

Skráningarblöð grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælinga fyrir sex stafa orð og orðleysur 
 

Nr Orð Rétt svar Rangt svar Ekkert svar 

1 sokkar    

2 þúlmin    

3 stólar    

4 mausan    

5 skápur    

6 tæblik    

7 diskur    

8 ananas    

9 reggur    

10 laugin    

11 flauta    

12 heimta    

13 bablat    

14 rimlar    
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15 saknyt    

16 hlaupa    

17 flemti    

18 veggur    

19 saukla    

20 næring    

21 heyron    

22 kóróna    

23 ýsabel    

24 jökull    

25 hófleg    
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Viðauki 8. 

Skráningarblað fyrir fimiþjálfun 
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Viðauki 9. 

Skráningarblað fyrir meðferðartryggð 
 

Verkefni Rétt merki notað Villur leiðréttar strax 
Nemanda hrósað fyrir 

rétt svör 

1     
2     
3     
4     

5     
6     
7     

8     
9     
10     

11     
12     
 13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

Heildaráreiðanleiki    
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Viðauki 10. 

Fimiþjálfun fyrir hljóð 
 
 

 
 
 

k s o v k 
> * * * > 

f o æ s m 
* * * * * 

o s k o l 
* * > * * 

s o m f o 
* * * * * 

f v æ o l 
* * > * * 

k o m f v 
> * * * * 

s v o æ l 
* > * * * 

o v f o æ 
* * * * * 

m l o k l 
* * * > * 

o m o æ o 
* * * * * 
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Viðauki 11. 

Fimiþjálfun fyrir tveggja stafa orð og orðleysu 
 
 
 
 

 
 
 
 

ip lá to mo ap 
* * * * * 

lá ip mo ap to 
* * * * * 

mo to lá ap ip 
* * * * * 

lá ip mo to ap 
* * * * * 

ip to ap lá mo 
* * * * * 

mo lá ip ap to 
* * * * * 

ap to mo lá ip 
* * * * * 

lá mo ip ap to 
* * * * * 

mo ip to lá ap 
* * * * * 
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Viðauki 12. 

Fimiþjálfun fyrir þriggja stafa orð og orðleysu 
 

 

 
 
 
 
 
 

dag vik all mis múk 
* * * * * 

mis múk vik dag all 
* * * * * 

vik dag all mis múk 
* * * * * 

all mis múk vik dag 
* * * * * 

múk all dag vik mis 
* * * * * 

dag vik múk mis all 
* * * * * 

mis all vik múk dag 
* * * * * 

múk mis dag all vik 
* * * * * 
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Viðauki 13. 

 Táknstyrkjakerfi 1 
 

 

 
Stigasöfnun!!! 

 
 

 
Tími 

 
 

Mætir 

 
 

Leggur sig 
fram 

 
 

Jákvæðni 

 
 

Stig 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

          
Þegar þú hefur safnað 30   
stigum færðu gafabréf í   Stigum safnað________ 
Ísbúð Huppu! ☺  
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Viðauki 14. 

Táknstyrkjakerfi 2 
 

 
 
 

  Stigasöfnun!!! 
 

 
 
Tími 

 
 

Mætir 

 
 

Leggur sig 
fram 

 
 

Jákvæðni 

 
 

Vandvirkni 

 
 

Stig 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

   
Þegar þú hefur safnað 40   
stigum færðu gafabréf í   Stigum safnað________ 
Ísbúð Huppu! ☺  
    
 


