
Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar á lestrarfærni 
tveggja 12 ára drengja með lestrarörðugleika 

  

  

  

Alfa Bæhrenz Björgvinsdóttir 

Bríet Lilja Sigurðardóttir 

Elísabet Sigríður Guðnadóttir 

Helena Líf Magnúsdóttir 

  

  

  

  

  

  

Lokaverkefni til B.Sc. gráðu í sálfræði 

Leiðbeinandi: Dr. Zuilma Gabríela Sigurðardóttir 

  

Sálfræðideild  

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands  

Maí 2021 

  
  
  
  
  



 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í sálfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt án 
leyfi rétthafa. 
 
©Alfa Bæhrenz Björgvinsdóttir, Bríet Lilja Sigurðardóttir, Elísabet Sigríður Guðnadóttir, Helena Líf 
Magnúsdóttir, Dr. Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2021.  
  
Prentun: Háskólaprent, Reykjavík  
Reykjavík, Ísland 2021 

  



 3 

Útdráttur 

Góð lestrarkunnátta er bæði mikilvæg og nauðsynleg færni til að geta tekið virkan þátt í 

samfélaginu. Auk þess er hún undirstaða náms almennt enda læsi einn af grunnþáttum menntunar 

í íslenskum grunnskólum. Talið er að 80% þeirra sem eiga við námsörðugleika að etja séu með 

leshömlun sem hefur áhrif á lestur, stafsetningu og ritun. Síðasta áratug hafa niðurstöður PISA 

könnunar gefið til kynna að lesskilningur grunnskólanema hér á landi sé marktækt undir 

meðaltali miðað við önnur lönd. Að ofansögðu má því ætla að brýnt sé að vanda til verks við 

kennslu lestrar. Inngrip líkt og stýrð kennsla og fimiþjálfun hafa reynst vel til lestrarkennslu enda 

hannaðar sem skilvirkar leiðir til að kenna nýja færni. Stýrð kennsla er raunprófuð kennsluaðferð 

og er fyrsta forsenda hennar af þremur að öll börn geti lært. Áhersla er lögð á tengsl kennara og 

nemenda með nákvæma eftirfylgni. Margar rannsóknir hafa metið árangur stýrðrar kennslu og 

var aðferðin til dæmis rannsökuð í Project Follow Through. Sú rannsókn leiddi í ljós að stýrð 

kennsla sýndi fram á besta árangurinn af þeim aðferðum sem prófaðar voru. Líkt og stýrð 

kennsla er fimiþjálfun raunprófuð kennsluaðferð. Markmið fimiþjálfunar er að auka fimi í 

ákveðnum þáttum. Fimiþjálfun er ekki aðeins kennsluaðferð heldur er hún nákvæm og 

kerfisbundin aðferð til að meta gæði kennslu. Aðferðin getur aukið áhrif íhlutunar annarra 

kennsluaðferða og sýnt hefur verið fram á að fimiþjálfun virkar vel samhliða stýrðri kennslu.  

            Markmið rannsóknarinnar var að bæta lestrarfærni tveggja drengja, sem eiga erfitt með 

lestur og beita til þess stýrðri kennslu og fimiþjálfun ásamt því að meta áhrif og árangur 

aðferðanna. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 12 ára drengir og stunda nám í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu.  

            Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að færni jókst í hljóðun lágstafa og á einföldum 

orðum/orðleysum hjá báðum þátttakendum sem er í samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á stýrðri kennslu og fimiþjálfun.  
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Áhrif stýrðrar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar á lestrarfærni tveggja 12 ára drengja með 
lestrarörðugleika 

Nám og lestur 

Skólaskylda á Íslandi er að jafnaði tíu ár eða frá 6 til 16 ára aldurs samkvæmt 3. grein 

grunnskólalaga (lög um grunnskóla nr. 91, 2008). Nánari útfærsla á þeim lögum og reglugerðum 

sem lúta að skólastarfi er að finna í aðalnámskrá grunnskóla. Í aðalnámskránni eru settir fram sex 

grunnþættir menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Grunnþátturinn læsi felst aðallega í lestri og ritun. Sú færni sem læsi stendur 

fyrir er að geta ráðið í texta, skilið og túlkað innihald texta, lært af því sem lesið er og miðlað 

áfram þeirri þekkingu. Til að vera virkur þátttakandi í samfélaginu er mjög mikilvægt að kunna 

að lesa og er góð lestrarfærni undirstaða alls náms (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).    

Lestur, ólíkt tungumáli, er ekki meðfædd hæfni sem þróast hefur með mannfólkinu í 

gegnum árin, heldur færni sem lærist með kennslu (Fawcett og Nicolson, 2004; Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Walpole og McKenna (2007) telja lestrarkennslu 

þurfa að snúa sérstaklega að fimm þáttum: hljóðvitund (e. phonemic awareness), hljóðaaðferð (e. 

phonics)/umskráningu (e. decoding), lesfimi (e. fluency), lesskilningi (e.comphrension) og 

orðaforða (e. vocabulary).                                                   

            Hljóðvitund er undirþáttur hljóðkerfisvitundar (e. phonological awareness) en 

hljóðkerfisvitund er geta einstaklinga til að skynja uppbyggingu tungumálsins á hljóðrænan hátt, 

þó án tengsla við merkingu orðanna (Menntamálastofnun, 2020; Steinunn Torfadóttir, 2011). 

Hljóðvitund vísar til þess skilnings að orð verða til úr minni hljóðum og þeim er hægt að skipta í 

hljóðan (e. phonemes) sem tákna má með bókstöfum (Carroll o.fl., 2011; Steinunn Torfadóttir, 

2011; Walpole og McKenna, 2007). Hljóðan er minnsta hljóðeining tungumálsins sem er 

merkingargreinandi (Carroll o.fl., 2011).                  

 Umskráning er ferli sem snýr að því að breyta ákveðnum bókstöfum í þau málhljóð sem 

eru viðeigandi, tengja þau saman og mynda þannig orð og finna merkingu þess. Ein aðferð til að 

kenna umskráningarferlið kallast hljóðaaðferð (Steinunn Torfadóttir, 2011) og samkvæmt 

Walpole og McKenna (2007) er sú aðferð talin einna árangursríkust til að kenna lestrartæknina. 

Með hljóðaaðferðinni er börnum kennd lögmál bókstafanna, það er að þeir standi fyrir hljóð 

tungumálsins ásamt því að þau læra að bera kennsl á bókstafina og fyrir hvaða hljóð hver og einn 
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stendur fyrir. Einnig öðlast einstaklingar hljóðvitund með fyrrnefndri aðferð ásamt því að geta 

sundurgreint og tengt saman hljóð (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006; Steinunn 

Torfadóttir, 2011).  

Hugtakið fimi er gjarnan notað í kennslu, þar á meðal í lestri. Johnson og Layng (1996) 

telja lesfimi vera frammistöðu sem er fyrirhafnarlaus, vel æfð, nákvæm og sjálfvirk. Mikil æfing 

er nauðsynleg til þess að ná fram ákjósanlegri fimi og þurfa einstaklingar þess vegna að æfa sig 

að lesa til að ná fram lesfimi. Með nákvæmni er átt við hlutfall þeirra orða sem rétt eru lesin af 

heildarorðafjölda. Sjálfvirkni er aftur á móti sú færni að geta lesið hratt, sjálfvirkt og án mikillar 

áreynslu. Þegar einstaklingar ná sjálfvirkni í lestri krefst hann ekki meðvitaðrar athygli (Johnson 

og Layng, 1996; Steinunn Torfadóttir, 2011). 

Fyrrnefndir þættir geta haft mikil áhrif í upplestri sem og á lesskilning (Steinunn 

Torfadóttir, 2011). Lesfimi og lesskilningur haldast oftast í hendur en áður en lesandi nær góðri 

lesfimi kemur það niður á skilningi viðkomandi, þar sem mikil athygli fer í umskráningu textans 

(Walpole og McKenna, 2007). Lesskilningur er meginmarkmið lestrar sem snýr fyrst og fremst 

að því að lesandi skilji innihaldi textans, fylgi söguþræði hans og geti greint frá því sem um var 

lesið (Steinunn Torfadóttir, 2011).           

   Orðaforði einstaklings felst í þeim orðum sem hann kann og sýnir fram á 

hugtakaþekkingu hans (Carroll o.fl., 2011; Steinunn Torfadóttir, 2011). Orðaforði barna eykst 

með árunum og kemur fyrst fram þegar barnið fer að þekkja hluti í umhverfi sínu líkt og 

líkamshluta, fjölskyldu og tilfinningar sínar (Steinunn Torfadóttir, 2011). Eftir því sem orðaforði 

barna er ríkari, þeim mun auðveldara eiga þau með að læra ný orð ásamt því að auðugur 

orðaforði gefur þeim ákveðið forskot í námi (Carroll o.fl., 2011; Walpole og McKenna, 2007).                                                

Gengi íslenskra barna í PISA 

Programme for International Student Assessment (PISA héðan af) er alþjóðleg könnun á 

vegum Efnahags- og framfarastofnunar (e. Organisation for economic co-operation and 

development) sem byggir meðal annars á lesskilningi. Könnunin er lögð fyrir á þriggja ára fresti 

fyrir 15 ára gömul börn. Í PISA könnuninni árið 2009 voru íslensk börn um og yfir meðaltali á 

öllum matssviðum en síðan þá hefur sá árangur farið niður á við. Árið 2012 stóðu íslensk börn 

sig marktækt verr en börn frá öðrum þjóðum og breyttist staðan lítið í könnuninni árið 2015. 
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Síðustu niðurstöður úr PISA árið 2018 sýndu jafnframt fram á að frammistaða íslenskra nemenda 

er undir væntingum í lesskilningi (Menntamálastofnun, 2019). 

Lestrarörðugleikar 

Námsörðugleikar felast í erfiðleikum með að öðlast eða nota ákveðna færni á borð við 

hlustun, tal, lestur, ritun, rökhugsun eða stærðfræðikunnáttu (Rosenbraugh, 2000). 

Námsörðugleikum má skipta í tvo flokka, annars vegar almenna og hins vegar sértæka. Almennir 

námsörðugleikar vísa til námsvanda sem stafar af greind undir meðallagi. Sértækir 

námsörðugleikar valda hins vegar erfiðleikum í grunnþáttum náms þrátt fyrir meðalgreind eða 

greind yfir meðallagi (Jónas G. Halldórsson, 2000).  

Flestar rannsóknir á námsörðugleikum beinast að erfiðleikum í lestri og tungumáli (Lewis 

o.fl., 1994). Það sem er mest rannsakað þegar kemur að námsörðugleikum er lesblinda (e. 

dyslexia) (Shaywitz og Shaywitz, 2005). Lesblinda er í dag gjarnan kölluð leshömlun og nær til 

lesturs, stafsetningu og ritunar og þar af leiðandi flest bóklegt nám (Menntamálaráðuneytið, 

2007). Leshömlun er algengasti námsörðugleikinn og hamlar 80% þeirra sem eiga við þá að etja 

(Shaywitz og Shaywitz, 2005). Þar af leiðandi hefur leshömlun áhrif á lestrarfærni og læsi þeirra 

einstaklinga sem skapar viss vandamál þar sem, eins og áður hefur komið fram, læsi er einn af 

grunnþáttum menntunar í íslenskum grunnskólum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Sérkennsla er því í boði fyrir nemendur sem þurfa á sérstökum stuðning að halda. Erfiðleikarnir 

geta falist í að ná ýmsum eða öllum markmiðum sem eru sett fram í aðalnámskrá. Kennslan er 

séraðlöguð að þeim erfiðleikum sem nemendur eiga við að etja. Þetta geta verið sértækir eða 

almennir námserfiðleikar, félags- og tilfinningalegir erfiðleikar og/eða fatlanir (Anna Ingeborg 

Pétursdóttir o.fl., 2000).                   

Í sumum tilfellum má rekja ýmissa námserfiðleika til athyglisbrests. Einstaklingar með 

athyglisbrest eiga oft og tíðum erfitt með að meðtaka innihald texta og fylgja honum eftir. Þá er 

minnistæknin stundum léleg og hugurinn reikar frá textanum (ADHD samtökin, e.d.). Dykman 

og Ackerman (1991) rannsökuðu tengsl á milli lestrarörðugleika og athyglisbrests. Þátttakendur 

voru 182 börn á aldrinum 7 til 11 ára þar sem athyglisbrestur var aðalgreining allra barnanna. 

Niðurstöður þeirra sýndu að yfir helmingur barnanna áttu erfitt með lestur. Einnig kom í ljós að 

stúlkurnar í úrtakinu voru gjarnan betri í lestri en strákar.  
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Stýrð kennsla Engelmanns 

Stýrð kennsla (e. Direct Instruction) er raunprófuð kennsluaðferð (National Institute for 

Direct Instruction, 2015) sem var fyrst sett fram árið 1968. Þar er lögð áhersla á tengsl kennara 

og nemenda og nákvæma eftirfylgni. Stýrð kennsla felur í sér daglega kennslu í lestri, stærðfræði 

eða tungumáli. Siegfried Engelmann og félagar hans þróuðu kennslustundirnar í stýrðri kennslu 

og höfðu sér til viðmiðunar reglur háþróaðra námsaðferða (Engelmann o.fl., 1988). 

Kennsluaðferðin gerir ráð fyrir að það séu sömu meginreglur sem tengjast námi óháð því hvar 

einstaklingur er staddur í heiminum. Aðferðin grundvallast að því að nám, allt frá því að læra að 

reima skó upp í að framkvæma mjög flóknar aðgerðir, fari fram á sama hátt (Magliaro o.fl., 

2005). Forsendur stýrðrar kennslu eru þrjár. Sú fyrsta er að öll börn geta lært. Önnur forsendan er 

að nám á grunnfærni og yfirfærsla hennar yfir á flóknari færni er mikilvægur þáttur greindar og 

ætti að vera aðalatriði í námi. Þriðja forsendan er að það þurfi að kenna þeim sem eru verr staddir 

af meiri ákefð ef þeir eiga að ná skólafélögum sínum (Engelmann o.fl., 1988).   

Stýrð kennsla var hönnuð til að vera skilvirkasta leiðin til að læra nýja færni (Magliaro 

o.fl., 2005). Vandamálið við margar kennsluaðferðir er að það er verið að reyna að kenna of 

mikið í einu (Engelmann o.fl., 1983). Stýrð kennsla tekur á þessu með þremur grunnþáttum sem 

hver og einn snýr að ákveðnum þáttum sem skipta máli fyrir nám. Sá fyrsti er námsáætlun en hún 

ákvarðar hvað skal kenna og hvernig það er skipulagt. Annar þátturinn er handrit sem inniheldur 

leiðbeiningar um hvernig eigi að kenna nýja færni. Þriðji og síðasti þátturinn inniheldur verklag 

um samskipti kennara og nemenda. Á þennan hátt eiga kennslustundir að ná fram hámarksvirkni 

nemandans í verkefnum (Slocum, 2004). Í stýrðri kennslu er efnið sem á að kenna kynnt til 

sögunnar auk þess að fara yfir hvernig kennslustundin er uppbyggð. Þá er farið í æfingar sem 

kennari stjórnar þar sem nemendur fá viðstöðulausa endurgjöf og þeir svara stöðluðum 

spurningum frá kennara (Magliaro o.fl., 2005). 

Samskipti kennara og nemenda skipta miklu máli þegar kemur að því að kenna á 

skilvirkan og áhrifaríkan hátt. Leiðbeiningar þurfa að vera skýrar, einfaldar og beinskeyttar. 

Samskipti eru háð færni nemenda og eðli viðfangsefnis. Stýrð kennsla felur í sér vandaðar og 

ítarlegar leiðbeiningar um samskipti sem þurfa að eiga sér stað til að búa til kennslu sem 

samræmist einni túlkun (Slocum, 2004).  

Þegar stýrð kennsla fer fram í bekkjum svara nemendur í kór svo að hver og einn 

nemandi hefur mörg tækifæri til að svara. Kennarinn notar handritið sér til stuðnings til að kynna 
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hvert verkefni sem byrjar oftast á því að kennarinn gefur upp svarið. Nemendurnir fá nokkrar 

sekúndur til að hugsa sig um, síðan eru þeir beðnir um að gefa sömu svörun þegar kennarinn 

sýnir fyrirfram ákveðið merki (Fredrick og Hummel, 2004). Þegar nemandi gerir villu í stýrðri 

kennslu gefur kennarinn ekki upp rétta svarið heldur minnir nemandann á hvernig hann fær fram 

rétt svar (Engelmann o.fl., 1988).  

Jákvæð styrking (e. positive reinforcement) er mikilvægur hluti stýrðrar kennslu. Jákvæð 

styrking er þegar afleiðing sem fylgir hegðun eykur líkurnar á því að hegðunin komi fram aftur 

(McLeod, 2018). Í stýrðri kennslu eru tafarlaus hrós og staðfesting svars oft notuð sem jákvæður 

styrkir. Einnig er mælt með að nota stigakerfi þar sem nemendur safna sér fyrir sérstökum 

verðlaunum. Mikilvægt er að hafa í huga þegar styrkjar eru notaðir að hafa þá aldrei meiri heldur 

en þörf þykir til að ná fram ákjósanlegri hegðun (Engelmann o.fl., 1988). 

Margar rannsóknir eru til á stýrðri kennslu. Aðferðin var meðal annars rannsökuð í 

Project Follow Through sem er ein stærsta og dýrasta rannsókn sem gerð hefur verið á áhrifum 

kennsluaðferða. Rannsókninni var hrint af stað árið 1967 til að ákvarða hvaða kennsluaðferð 

væri áhrifaríkust með tilliti til mismunandi breyta. Rannsóknin leiddi í ljós að stýrð kennsla 

sýndi besta árangurinn í almennri kunnáttu í grunnskóla, til dæmis í stærðfræði og stafsetningu. 

Eins var með hugræna færni líkt og lesskilning, vandamálalausnir og tilfinningalega færni 

(Moran, 2004).  

Finna Pálmadóttir (2014) hefur rannsakað stýrða kennslu á Íslandi. Hún kannaði að hve 

miklu leyti lestrarfærni barna sem sýndu erfiðleika í lestri í lok 1.bekkjar myndi aukast með 

stýrðri kennslu, samanborið við önnur lestrarúrræði sem skólar bjóða upp á. Rannsóknin var hluti 

af lokaverkefni hennar í kandídatsnámi í sálfræði við Háskóla Íslands. Þátttakendur voru 16 

börn, þar af 11 strákar og 5 stelpur. Börnunum var skipt upp í tvo hópa, tilrauna- og 

samanburðarhóp og sýndu niðurstöðurnar að lestrarfærni jókst marktækt hjá báðum hópum. Hins 

vegar jókst lestrarfærni marktækt meira hjá tilraunahópnum sem fékk stýrðu kennsluna miðað 

við samanburðarhópinn. Þessar niðurstöður gefa til kynna að stýrð kennsla sé góð aðferð til að 

efla læsi íslenskra barna. Á höfuðborgarsvæðinu eru nokkrir skólar sem styðjast við stýrða 

kennslu Engelmann. Má þar til dæmis nefna Arnarskóla í Kópavogi (Arnarskóli, 2019), 

Urriðaholtsskóla í Garðabæ (Urriðaholtsskóli, 2021) og Setbergsskóla í Hafnarfirði 

(Setbergsskóli, e.d.).  
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Fimiþjálfun    

            Fimiþjálfun (e. precision teaching) er hægt að rekja aftur til rannsókna B.F. Skinner sem 

rannsakaði lögmál hegðunar (Evans o.fl., 2021). Aðferðin er raunprófuð (Johnson og Street, 

2012) og var þróuð af Ogden Lindsley til að kenna og meta kennslu. Markmið fimiþjálfunar er 

að auka færni og fimi (e. fluency) á tilteknu sviði. Fimiþjálfun krefst mikils af nemendum, þeir 

þurfa að æfa sig markvisst og fimi þeirra er mæld í eina mínútu nánast daglega. Mælieiningin 

sem notuð er í fimiþjálfun er svartíðni (e. rate of responding). Þá er tíðni markhegðunar mæld, 

það er hversu oft hún kemur fram, á mínútu (Fredrick og Hummel, 2004). Margvíslegar 

skilgreiningar hafa verið notaðar til að skýra hvað felst í fimiþjálfun. Ein skilgreinir fimiþjálfun 

sem kerfi (e. system) sem byggir á víxlverkandi þáttum sem vinna saman að því að flýta fyrir 

námsárangri (Evans o.fl., 2021). Í fimiþjálfun er frammistaða nemanda skráð á hröðunarkort (e. 

standard celeration chart) til að fylgjast með árangri hans. Ef hröðunarkortið bendir til að 

nemandi sé að öðlast aukna fimi er kennslu haldið áfram óbreyttri. Ef gögnin aftur á móti benda 

til að frammistaða hans fari versnandi þarf að skilgreina vandamálið og breyta kennsluaðferðinni 

(Fredrick og Hummel, 2004). Fimiþjálfun er því gagnlegt kerfi til að ákveða hvort, hvenær og 

hvernig hægt sé að bæta kennslu til að auðvelda nemendum námið (Evans o.fl., 2021). 

Fimiþjálfun er ekki aðeins kennsluaðferð heldur er hún nákvæm og kerfisbundin aðferð til að 

meta gæði og árangur kennsluaðferða og er hægt að nýta fimiþjálfun þvert á aldur, námsgreinar 

og kennsluaðferðir (Evans o.fl., 2021; Fredrick og Hummel, 2004). Fimiþjálfun getur aukið áhrif 

íhlutunar eða kennsluaðferðar og sýnt hefur verið fram á að hún virkar vel samhliða stýrðri 

kennslu (Evans o.fl, 2021).                                                         

            The Great Falls Precision Teaching Project er heiti á verkefni sem fólst í innleiðingu 

fimiþjálfunar í almenningsskólum (e. public schools) í Bandaríkjunum. Þeir skólar sem tóku þátt 

í verkefninu notuðu fimiþjálfun til að bæta námsfærni hjá nemendum. Nemendurnir æfðu sig í 20 

til 30 mínútur á dag í fjögur ár. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 19 til 44 stiga bætingu á 

hundraðsraðargildi (e. percentile points) í lestri og stærðfræði í Iowa Test of Basic Skills, 

samanborið við börn í samanburðarhópi (Beck og Clement, 1991; Binder, 1988). 

Hagnýting raunprófaðra kennsluaðferða 

Raunprófaðar kennsluaðferðir (e. evidence-based education) eru byggðar á rannsóknum 

sem sýnt hafa fram á bæði áreiðanleika og réttmæti þeirra. Aðferðir sem eru raunprófaðar virðast 
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auka færni nemenda og sýna almennt fram á meiri árangur en þær sem ekki hafa verið prófaðar 

sem slíkar (Moran, 2004). Stýrð kennsla og fimiþjálfun eru raunprófaðar aðferðir (Johnson og 

Street, 2012) og telja Johnson og Layng (1992) að þegar notast er við aðferðirnar saman magni 

þær upp áhrif hvor annarrar. Kubina og félagar (2009) framkvæmdu rannsókn á áhrifum stýrðrar 

kennslu og fimiþjálfunar á lesfimi grunnskólabarna. Rannsóknin fór fram í sumarskóla á sex 

vikna tímabili. Þrátt fyrir stuttan tíma sást marktækur munur á lesfimi barnanna.  

Árið 1980 stofnaði Dr. Kent Johnson skólann Morningside Academy. Skólinn er 

staðsettur í Seattle í Bandaríkjunum og er ólíkur öðrum að því leyti að hann notar einungis 

raunprófaðar kennsluaðferðir, þar á meðal stýrða kennslu og fimiþjálfun. Nemendur skólans eru 

á aldrinum 5 til 18 ára og hafa flestir átt í einhvers konar erfiðleikum með nám og hafa þess 

vegna dregist aftur úr (Johnson, 1997; Johnson og Street, 2012). Markmið skólans er að 

nemendur nái upp á færnistig jafnaldra sinna en séu jafnframt ekki lengur í skólanum en eitt til 

þrjú ár. Morningside skólinn hefur það mikla trú á aðferðum sínum að hann býður upp á 

endurgreiðslu ef nemandi nær ekki þeirri færni sem vonast er eftir. Vert er að nefna að skólinn 

hefur einungis þurft að endurgreiða skólagjöld í minna en 1% tilvika (Johnson og Street, 2012). 

Aðferðir stýrðrar kennslu eru notaðar við kennslu í lestri, skrift og stærðfræði í 

Morningside skólanum. Í kjölfar þeirra kennslustunda er fimiþjálfun notuð til að æfa þá færni 

sem lögð hefur verið inn. Frammistaða nemenda er mæld daglega og gögnin notuð til að 

endurmeta kennsluáætlanir en kennslan er aðlöguð að hverjum og einum nemanda. Skólinn hefur 

sýnt fram á góðan árangur en rannsókn á aðferðum skólans sem stóð yfir í 11 ár, leiddi í ljós að 

framfarir barnanna í lestri á einu skólaári voru á pari við þær framfarir sem börn í öðrum skólum 

ná á tveimur og hálfu ári (Johnson og Street, 2012).  

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð 

Rannsóknir í atferlisgreiningu leggja mikla áherslu á mat á hegðun með beinum hætti og 

því hefur verið lagt mikið upp úr að þróa nákvæmar mælingaraðferðir til að meta hvort 

hegðunarbreytingar eiga sér stað. Hegðunarfræðingar vinna að því að finna út hvernig 

frumbreyta hefur áhrif á fylgibreytu og reyna að stjórna fyrir utanaðkomandi breytum sem ógna 

réttmæti tilrauna (Watkins og Pacheco, 2000). Beint áhorf (e. direct observation) er sú aðferð 

sem er notuð hvað mest í atferlisgreiningu og er réttmætasta aðferðin til að meta hvort 

hegðunarbreytingar eiga sér stað. Í beinu áhorfi er markhegðun fyrst skilgreind og síðan fylgist 
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rannsakandi með hegðun og skráir niður þegar markhegðun kemur fram (Hintze o.fl., 2002). 

Mikilvægt er þá að meta samræmi matsmanna (e. interobserver agreement). Algengast er að bera 

saman mælingar tveggja eða fleiri matsmanna og reikna hversu oft matsmenn voru sammála um 

að rétt svörun hafi átt sér stað (Watkins og Pacheco, 2000). Miðað er við að 30% mælinga ættu 

að vera samræmismælingar og á samræmið að vera að minnsta kosti 80%, en ákjósanlegast er að 

samræmi sé 90% eða hærra (Barlow o.fl., 2009). Mikilvægt er að skilgreining á markhegðun sé 

skýr, hlutlæg og tæmandi. Ef svo er ekki getur það orðið til þess að matsmenn verða ekki 

sammála um hvort rétt svörun hafi komið fram og þar af leiðandi verður samræmi þeirra lægra 

en æskilegt þykir og dregur það úr marktækni mælinga (Hintze o.fl., 2002). 

            Meðferðartryggð (e. treatment integrity) vísar til að hve miklu leyti inngripi er framfylgt 

á réttan og nákvæman hátt samkvæmt áætlun. Þegar meðferðatryggð er notuð koma fram gögn 

sem eru gagnleg til að meta áhrif inngrips á hegðun. Ef inngrip, sem er framfylgt samkvæmt 

áætlun, hefur ekki áhrif á hegðun gefur það til kynna að breyta þurfi inngripinu til að það hafi 

tilætluð áhrif. Ef inngrip leiðir ekki til hegðunarbreytinga og meðferðartryggð reynist lág þarf 

ekki að breyta inngripinu vegna þess að það bendir til að ekki sé verið að beita inngripinu á 

réttan og nákvæman hátt. Ákjósanlegt er að meðferðartryggð sé nokkuð há til að hægt sé að 

treysta að niðurstöður rannsókna komi til vegna þess að frumbreytan (inngripið) sé raunverulega 

að hafa áhrif á fylgibreytu (hegðun) (Watkins og Pacheco, 2000). 

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að beita stýrðri kennslu og fimiþjálfun til að bæta 

lestrarfærni tveggja 12 ára drengja sem áttu erfitt með lestur ásamt því að meta áhrif og árangur 

aðferðanna. Notast var við stýrða kennslu til að kenna drengjunum hljóð íslenskra stafa auk ei, ey 

og au en einnig til að hljóða einföld orð og orðleysur. Auk stýrðrar kennslu var fimiþjálfun notuð 

en henni var fyrst og fremst beitt til að meta frammistöðu þátttakenda og auka fimi þeirra á 

ákveðnum hljóðum. Í þessari rannsókn verður skoðað hvort stýrð kennsla og fimiþjálfun auki 

færni þátttakenda í hljóðun lágstafa og lestri orða og orðleysa.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

            Þátttakendur rannsóknarinnar voru tveir 12 ára drengir í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Báðir eiga þeir í erfiðleikum með lestur miðað við jafnaldra sína og voru 

því í sérkennslu. Vorið 2020 byrjuðu þeir í stýrðri kennslu og fimiþjálfun í sex vikur í senn 

þannig að þeir voru því að taka þátt í þriðja skiptið í slíkri kennslu.  

Tilraunaaðstæður 

            Kennslan fór aðallega fram í þremur mismunandi kennslustofum í skóla drengjanna. Á 

mánudögum fór kennslan fram í litlu sérkennsluherbergi. Þriðjudaga, miðvikudaga og 

fimmtudaga var kennt í smíðastofu skólans og á föstudögum í heimilisfræðistofu. 

Sérkennsluherbergið var um 10 fermetrar og í því var stór gluggi, þrjú borð, fjórir stólar og 

skápur. Á borðunum og í gluggakistunni voru allskonar námsgögn, til dæmis bækur, pennar og 

möppur. Smíðastofan var um 25 fermetrar og í henni kenndi ýmissa grasa, þar má helst nefna 

fimm smíðaborð, tvö há borð sem þátttakendur og rannsakendur sátu við, þrjú skrifborð, 25 stóla, 

stóran brennsluofn, vask og plastkassa fulla af búningum. Heimilisfræðistofan var um 35 

fermetrar. Í henni voru þrír matreiðslubásar, skrifstofurými, þvottavél, allskonar tæki og tól sem 

nota þarf við eldamennsku og í miðri stofunni var langt borð sem rannsakendur og þátttakendur 

sátu við. Í kennslustofunum, þá sérstaklega smíða- og heimilisfræðistofunni voru ýmiskonar 

sjón- og hljóðræn áreiti sem trufluðu þátttakendur auðveldlega. Má þar nefna hljóð í brennsluofni 

og þvottavél. Þá er vert að nefna að í eitt skipti fór kennslan fram á skrifstofu 

aðstoðarskólastjórans hjá þátttakanda 1 vegna stofuleysis. Kennsla fór einnig fram heima hjá 

drengjunum í vetrar- og páskafríi. 

Í kennslustofunum sátu rannsakendur og þátttakandi alltaf við sama borðið, annað hvort 

hlið við hlið eða andspænis hvor öðrum, en það var mismunandi milli verkefna og stofa. Þegar 

rannsakendur mættu báðir í kennsluna sátu þeir sitt hvoru megin við þátttakanda. 

Kórónuveirufaraldurinn hafði áhrif á rannsóknina en rannsakendur voru skyldugir til að 

bera grímur á meðan rannsókn fór fram. Þann 25. mars voru sóttvarnarreglur hertar vegna 

faraldursins sem kváðu á um að öllum grunnskólum landsins yrði lokað og nemendur sendir fyrr 

heim í páskafrí. Vegna þessa færðist kennslan inn á heimili þátttakenda. Kennsla þátttakanda 1 
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fór að mestu fram á neðri hæð hússins við borðstofuborð fjölskyldunnar á meðan þátttakanda 2 

var kennt á efri hæð hússins í sjónvarpsholi heimilisins við sófaborð. Þetta ástand stóð ekki lengi 

yfir, grunnskólarnir opnuðu aftur eftir páska, þann 6. apríl og hélt þá rannsóknin áfram eins og 

áður var lýst í grunnskóla drengjanna.  

Mælitæki 

            Beint áhorf var mælitækið, þar sem rannsakendur fylgdust gagngert með frammistöðu 

þátttakanda. Rannsakendur mættu yfirleitt báðir í kennsluna og skiptust þeir á að vera kennari og 

matsmaður. Í þeim tilvikum sem aðeins annar rannsakandi gat mætt voru hljóðupptökur notaðar 

til að geta metið meðferðartryggð og samræmi. Upptökunar voru gerðar með iPhone XR, iPhone 

8+ eða iPhone 12 síma. Við kennslu var Macbook air 13” eða Macbook pro 13” tölva notuð í 

bæði grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum, sem og í undirbúningnum sem fylgdi.  

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum var 

forritið PowerPoint notað við birtingu áreita. Áreitin voru ávallt sett fram með leturgerðinni 

Times New Roman í leturstærð 200. Skráningarblöð fyrir rannsakendur voru sett upp í Word og 

prentuð út á hvít A4 blöð. 

Fimiþjálfun. Í fimiþjálfuninni voru útbúin fimiblöð í Word og prentuð út á A4 blöð (sjá 

Viðauka 1 og 2) fyrir hvern tíma og var hvert blað aðeins notað einu sinni. Á hverju fimiblaði 

var einn markstafur og nokkrir truflarar. Markstafur var sá stafur sem unnið var með hverju 

sinni. Truflarar voru þau hljóð sem þátttakandi hafði fulla færni í samkvæmt 

grunnskeiðsmælingum eða hafði lært í gegnum stýrða kennslu. Þeir komu fyrir í 

handahófskenndri röð á fimiblaðinu. Fimiblað þátttakanda 1 innihélt fimm hljóð í 16 röðum, þar 

sem markstafurinn kom fyrir einu sinni í hverri röð. Fimiblað þátttakanda 2 innihélt einnig fimm 

hljóð en aðeins níu raðir og kom markstafurinn einu sinni til tvisvar sinnum fyrir í hverri röð og 

16 sinnum á hverju blaði.   

Hjá báðum þátttakendum mátti finna merkin > og * undir hverjum bókstaf til að gefa til 

kynna hvort um langt eða stutt hljóð væri um að ræða. Langt hljóð var táknað með > en stutt 

hljóð með *. Bókstafirnir voru ávallt í leturgerðinni Times New Roman í stærð 22 hjá þátttakanda 

1 en í leturstærð 24 hjá þátttakanda 2. Merkin > og * voru minni en stafirnir sjálfir eða í 

leturstærð 18 hjá þátttakanda 1 en 16 hjá þátttakanda 2. Fimiþjálfunin tók eina mínútu í senn en 

símar rannsakenda voru notaðir við tímatöku.  
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Tilraunasnið  

Rannsóknin var á formi einstaklingstilraunasniðs og A-B-A tilraunasniði beitt til að meta 

áhrif stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á frammistöðu þátttakanda í lestri. A-hluti tilraunasniðsins 

fól í sér grunnskeiðsmælingar til að meta færni þátttakanda í hljóðun lágstafa og orða og 

orðleysa. B-hluti rannsóknarsniðsins fól í sér íhlutun sem var stýrð kennsla og fimiþjálfun. 

Ásamt stýrðri kennslu og fimiþjálfun var notað táknstyrkjakerfi. Seinni A-hluti 

rannsóknarsniðsins innihélt eftirfylgdarmælingar eftir að kennslu lauk. Frumbreytur 

rannsóknarinnar voru því stýrð kennsla, fimiþjálfun og táknstyrkjakerfi. Fylgibreyta 

rannsóknarinnar var frammistaða þátttakanda í fimiverkefnunum svo og í grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum. 

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Rannsóknin hófst á níu grunnskeiðsmælingum, 

sex í hljóðun lágstafa og þremur í orðum og orðleysum. Í grunnskeiðsmælingum lágstafa voru 

allir stafir íslenska stafrófsins teknir fyrir auk au, ei og ey, 35 talsins. Í grunnskeiðsmælingum 

orða og orðleysa voru 30 tveggja, þriggja og fjögurra stafa orð og orðleysur teknar fyrir. Þá voru 

tveggja stafa orð fyrst lögð fyrir, næst þriggja stafa og svo framvegis en mest var hægt að lesa 

sex stafa orð og orðleysur. Ef þátttakandi sýndi minna en 50% færni í lestri orða og orðleysa af 

ákveðinni lengd voru mælingar stöðvaðar. Eftirfylgdarmælingar voru 10 og 11 talsins, þar sem 

færni þátttakanda var metin í sömu hljóðun lágstafa og orðum/orðleysum. Sömu viðmiðum var 

fylgt og á grunnskeiði með lengd orðanna og orðleysanna.  

Stýrð kennsla. Notað var handrit stýrðrar kennslu Engelmann sem er byggt á bók 

Engelmann o.fl. (1983) Teach your child to read in 100 easy lessons. Finna Pálmadóttir (2014) 

og Guðbjörg Vilhjálmsdóttir þýddu og aðlöguðu handritið á íslensku. Í því er að finna 70 

mismunandi kennslustundir sem innihalda þjálfun hljóða, lestur orða, sögur, skrift, 

myndaskilning, lesskilning og rím. Einnig eru þar að finna greinargóðar leiðbeiningar fyrir 

kennara. Leiðbeiningarnar snúa að því hvernig kennslustund skuli fara fram, hvernig best sé að 

útskýra verkefni fyrir þátttakanda ásamt leiðbeiningum um leiðréttingar og hrós réttra svara. 

Rannsakendur völdu einstakar kennslustundir sem hentuðu hverju sinni og aðlöguðu þær að 

þátttakanda. Hjá þátttakanda 1 var kennslustundin unnin í Word og sett fram sem glærusýning í 

PowerPoint. Hjá þátttakanda 2 var kennslustundin unnin í Google docs. Rannsakendur hjá 

þátttakanda 1 útbjuggu línustrikuð blöð og prentuðu út fyrir skriftarverkefni. Hjá þátttakanda 2 

var notuð stílabók.  
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Fimiþjálfun.  Fimiþjálfun var lögð fyrir tvisvar til þrisvar sinnum í hverri kennslustund. 

Hver fyrirlögn var ein mínúta. Í upphafi fengu þátttakendur leiðbeiningar um að þeir ættu að 

hljóða sig í gegnum lista af bókstöfum eins hratt og oft og þeir gátu á einni mínútu. Á hverju 

fimiblaði var unnið með einn markstaf sem kom fyrir 16 sinnum á hverju blaði. Aðrir stafir voru 

truflarar sem þátttakandi hafði sýnt fram á 100% færni í við grunnskeiðsmælingar eða var búinn 

að fá kennslu í fyrr á kennslutímabilinu. Þátttakendur voru hvattir til að setja vísifingur undir 

hljóðin til að ruglast síður. Þátttakandi fékk nýtt fimiblað í hvert skipti og voru rannsakendur 

með eins blöð fyrir framan sig þar sem þeir gerðu hring utan um röng svör þátttakanda. 

Þátttakandi fékk hrós í lok hverrar fimiþjálfunar óháð frammistöðu. Þátttakandi þurfti að fara 

þrisvar í röð villulaust í gegnum fimiþjálfun til að æfa nýjan markstaf. 

Táknstyrkjakerfi. Með táknstyrkjakerfinu gátu þátttakendur unnið sér inn stig með því 

að uppfylla fyrirfram ákveðin skilyrði. Táknstyrkjakerfin voru mismunandi milli þátttakenda. 

Þátttakandi 1 vann sér inn broskalla og gat mest safnað sér inn þremur brosköllum í hverri 

kennslustund. Hann fékk broskall fyrir að mæta, vera jákvæður og duglegur í tímanum og byrja 

fljótt að vinna eftir hlé (sjá Viðauka 3). Þátttakandi 1 fékk sjálfur að ákveða lítinn og stóran 

styrki. Þegar hann hafði safnað sér inn 15 brosköllum fékk hann lítinn styrki og 50 broskallar 

gáfu honum stóran styrki. Litli styrkirinn var að spila Uno við rannsakendur. Þátttakandinn vann 

sér þrisvar sinnum inn lítinn styrki og einu sinni stóran styrki. Eftir hvern tíma fylltu 

rannsakendur út táknstyrkjablaðið með þátttakanda þannig að þátttakandi sá hvað hann fékk 

marga broskalla í tímanum og hversu marga hann var kominn með í heildina. Þátttakandi 2 gat 

unnið sér inn styrki fyrir að uppfylla þrjú skilyrði. Þau voru að vera fljótur að koma sér á sinn 

stað í upphafi tíma og eftir hlé. Einnig fékk hann styrki fyrir að sitja eða standa með hendur og 

fætur á sínum stað meðan verkefnin voru unnin og fara eftir leiðbeiningum rannsakenda. Hvert 

stig sem þátttakandi 2 fékk var táknað með sælgætismola og stig merkt á útprentað A4 blað (sjá 

Viðauka 4). Þátttakandi 2 fékk styrki jafnóðum í gegnum kennslustundirnar og var ávallt látinn 

vita hvenær hann vann sér inn stig og fyrir hvað hvert stig var gefið. Báðir þátttakendur söfnuðu 

sér inn fyrir stærri styrki sem var fjallganga með sínum rannsakendum eftir að rannsókn lauk.  

Framkvæmd 

            Kennslutímabil. Áður en rannsóknin hófst funduðu rannsakendur tvisvar sinnum með 

deildarstjóra sérkennslu í skóla drengjanna. Á þeim fyrri var leiðbeinandi rannsakanda 
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viðstaddur en ekki á seinni fundinum. Á fyrri fundinum var upplýsingum aflað um þátttakendur 

ásamt því að hitta þátttakanda 1 en þátttakandi 2 var veikur þennan dag. Rannsakendur afhentu 

deildarstjóranum útprentuð og óútfyllt upplýst samþykki (sjá Viðauka 5 og 6) sem deildarstjóri 

sérkennslu tók við og kom áleiðis til foreldra þátttakenda. Á seinni fundinum fengu rannsakendur 

upplýstu samþykkin til baka, undirrituð af foreldrum drengjanna. Deildarstjóri fylgdi 

rannsakendum um skólann og sýndi þeim staðsetningu stofanna þar sem þeir gátu unnið 

rannsóknina. Rannsakendur fengu aðgang að stofum í skólanum tvisvar sinnum á dag, fimm 

sinnum í viku, fyrir hádegi í 50 til 60 mínútur í senn. Þátttakendur skiptust á að mæta í fyrri 

tímann og þann seinni til að koma í veg fyrir að þeir misstu alltaf af sömu kennslustundum innan 

bekkjarins. Rannsakendur sóttu þátttakendur í skólastofuna þeirra og fylgdu þeim í þá stofu þar 

sem kennslan fór fram hverju sinni. Hlé sem stóðu yfir í 5 til 10 mínútur í senn voru gerð einu 

sinni til tvisvar í hverri kennslustund. Þátttakendur fengu að ráða hvað þeir gerðu í hléinu, en þeir 

vildu oftast horfa á fyndin myndbönd á Youtube. Kennsla þátttakenda fór fram í sitthvoru lagi og 

sömu rannsakendur unnu ávallt með sama þátttakanda. Dagana sem rannsakendur mættu heim til 

drengjanna fór kennslan fram á sama tíma og áður, ávallt fyrir hádegi. Rannsóknin hófst 8. 

febrúar 2021 hjá báðum þátttakendum. Hjá þátttakanda 1 urðu grunnskeiðsmælingarnar níu 

talsins og stóðu yfir til 15. febrúar 2021. Í framhaldi af því hófst stýrð kennsla 18. febrúar sem 

stóð yfir í 6 vikur og lauk 1. apríl. Þá hófust eftirfylgdarmælingar sem stóðu yfir í tvo daga, frá 6. 

til 7. apríl. Hjá þátttakanda 2 voru grunnskeiðsmælingarnar einnig níu talsins og stóðu yfir til 18. 

febrúar. Stýrða kennslan hófst svo 23. febrúar og lauk 6. apríl. Eftirfylgdarmælingar stóðu yfir í 

tvo daga, þann 7. og 8. apríl. Það kom fyrir að kennslustundir féllu niður vegna starfsdaga í 

skólanum, öskudags, vetrarfrís og vegna veikinda þátttakenda. Á móti fór kennsla fram í 

páskafríi drengjanna.         

Grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingar. Eins og áður kom fram byrjuðu báðir 

þátttakendur á níu grunnskeiðsmælingum þann 8. febrúar. Þar voru þátttakendur prófaðir í öllum 

hljóðum íslenska stafrófsins ásamt hljóðunum ei, ey og au. Þetta var gert svo rannsakendur gætu 

metið færni drengjanna og fundið út hvað þyrfti að kenna þeim. Bókstöfunum var raðað á 

handahófskenndan hátt og sex glærupakkar útbúnir með þeim þannig að enginn pakki var eins. 

Hver stafur birtist á miðju skjásins og einungis einn í einu. Allir stafirnir voru lágstafir. 

Þátttakendur voru beðnir um að segja hljóð bókstafanna sem birtust á skjánum hverju sinni og 

merktu rannsakendur jafnóðum við frammistöðu þeirra á útprentuð blöð, þar sem 
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valmöguleikarnir voru rétt, rangt, ekkert svar og athugasemd (sjá dæmi um slíkt blað í Viðauka 

7). Í lok grunnskeiðsmælinganna tóku rannsakendur saman niðurstöður. Frammistaða 

þátttakanda reyndist fullnægjandi ef hann hljóðaði staf 100% í öll sex skiptin, 83% ef 

viðkomandi gerði mistök í einu tilviki, 67% ef hann hljóðaði stafinn rangt tvisvar og svo 

framvegis. Þann 15. febrúar hófust grunnskeiðsmælingar á tveggja, þriggja, fjögurra, fimm og 

sex stafa orðum og orðleysum. Byrjað var á tveggja stafa orðum og orðleysum, næst þriggja stafa 

svo fjögurra stafa og svo framvegis (sjá dæmi um slík blöð í Viðaukum 8, 9, 10, 11 og 12). 

Glærupakkar voru einnig útbúnir fyrir orðin/orðleysurnar með 30 glærum fyrir hverja mælingu. 

Ólíkt grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum á hljóðun stafa var einungis tekin ein mæling fyrir 

hverja orðalengd. Hins vegar þurfti þátttakandi að ná færni upp á að minnsta kosti 50% til að 

mega halda áfram í næsta orðlengdarskjal. Líkt og í grunnskeiðsmælingum á hljóðum birtust 

orðin/orðleysurnar eitt í einu á miðjum tölvuskjánum. Rannsakendur skráðu einnig frammistöðu 

drengjanna hjá sér jafnóðum líkt og í fyrri grunnmælingum (sjá dæmi í Viðauka 8).  

Eftirfylgdarmælingar stóðu yfir dagana 6. og 7. apríl hjá þátttakanda 1 og 7. og 8. apríl 

hjá þátttakanda 2. Í þeim var sama efni notað og við grunnskeiðsmælingar og fóru þær fram á 

sama hátt.  

            Stýrð kennsla. Stýrð kennsla stóð yfir í sex vikur. Í hverri kennslustund var tiltekinn 

markstafur tekinn fyrir og unnið með hljóð hans. Rannsakendur völdu þær kennslustundir 

handritsins þar sem markstafurinn var kenndur og aðlöguðu þær að þátttakanda og hans færni. 

Val markstafa í kennslunni byggði á frammistöðu þátttakenda í grunnskeiðsmælingum. 

Rannsakendur þátttakanda 1 unnu með þau hljóð sem mældust 83% í grunnskeiðsmælingum. 

Rannsakendur þátttakanda 2 unnu hins vegar með öll þau hljóð sem voru ekki 100% í 

grunnskeiðsmælingum. Einnig tóku rannsakendur þau hljóð fyrir sem fyrri kennsla einblíndi á til 

viðmiðunar. Í byrjun hverrar kennslustundar voru þátttakendur upplýstir um hversu mörg 

verkefni voru undir í kennslustund dagsins og hvenær hlé yrði gert. Þetta fyrirkomulag olli minni 

truflun frá þátttakendum. Rannsakendur þátttakanda 1 tóku hljóðin á, ei/ey, d, u, g, n, og v fyrir. 

Rannsakendur þátttakanda 2 unnu með hljóðin au, b, ei/ey, i, j, o, y, æ og ö. Ef unnið hafði verið 

með öll hljóðin áður en kennslutímabilinu lauk þá var tíminn nýttur í upprifjun á verkefnum með 

tveggja stafa orðum og orðleysum. 

            Fimiþjálfun. Í hverri kennslustund var fimiþjálfun lögð fyrir þátttakendur tvisvar til 

þrisvar sinnum. Fimiþjálfun fór ávallt fram í byrjun og lok hverrar kennslustundar en í þau skipti 
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sem hún var lögð fyrir þrisvar sinnum var það einnig gert í miðri kennslustund. Í fyrstu 

kennslustundinni upplýstu rannsakendur þátttakendur um hvernig fimiþjálfunin fer fram og 

sögðu þeim að þeir áttu að hljóða sig í gegnum lista af bókstöfum eins hratt og þeir gátu á einni 

mínútu. Áður en fimiþjálfun hófst voru þátttakendur hvattir til að setja fingurinn undir hljóðin 

svo þeir myndu síður fara línuvillt. Þátttakandi fékk fimiblað í hendur til að nota við þjálfunina 

og voru rannsakendur með eins blöð og merktu við villur þegar það átti við. Rannsakendur 

notuðu penna til að setja hring utan um þau hljóð sem reyndust röng hjá þátttakanda. Í lok 

hverrar fimiþjálfunar fékk þátttakandi hrós óháð frammistöðu hans. Skilyrðið til að æfa nýjan 

markstaf var að þátttakandi næði 100% færni í fimiþjálfun þrisvar í röð. 

Aðgreiningarvandi. Notuð voru aðgreiningarverkefni ef þátttakandi ruglaði líkum 

stöfum saman. Rannsakendur útbjuggu glærusýningu í Powerpoint með þeim stöfum sem 

nemandi átti erfitt með að greina í sundur. Á hverri glæru birtust markstafur og truflari á 

handahófskenndum stað og aldrei á sama stað. Markstafurinn var sá stafur sem var verið að 

kenna og truflarinn sá stafur sem þátttakandi átti til að rugla saman við markstafinn. Í fyrstu 

þremur fyrirlögnunum var markstafurinn stærri en truflarinn og var þátttakandinn beðinn um að 

benda á markstafinn. Í næstu þremur fyrirlögnum var það öfugt, þá var markstafurinn minni og 

þátttakandinn beðinn um að benda á truflarann. Í síðustu fyrirlögninni voru báðir stafir af sömu 

stærð og átti þátttakandinn annað hvort að benda á markstafinn eða truflarann af handahófi. 

Báðir stafirnir voru í leturgerðinni Times New Roman og stærri bókstafurinn var í stærð 150 og 

sá minni í 120. Undir lokin voru stafirnir orðnir jafn stórir í leturstærð 150.  

Samræmi matsmanna og meðferðartryggð  
Fyrir rannsakendur þátttakanda 1 var samræmi grunnskeiðsmælinga, eftirfylgdarmælinga 

og fimiþjálfunar metið í 50% tilfella í hverju tilraunaskeiði. Fyrir rannsakendur þátttakanda 2 var 

samræmi metið í öllum grunnskeiðsmælingum og eftirfylgdarmælingum en fyrir fimiþjálfun var 

samræmi metið í 50% tilfella. Við mælingar á samræmi skráðu bæði rannsakandi og matsmaður 

svör þátttakanda. Samanburður var síðan gerður á skráningu rannsakanda og matsmanns á réttri, 

rangri og leiðréttri svörun þátttakanda og einnig þegar svörunin var engin. Til að mæla samræmi 

matsmanna var reiknað út hversu oft rannsakendur voru sammála um að svör þátttakanda hafi 

verið rétt og því síðan deilt með heildarfjölda svara og útkoman margfölduð með 100.  
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Ásamt samræmismælingum var meðferðartryggð metin í stýrðri kennslu hjá báðum 

þátttakendum. Hjá þátttakanda 1 var meðferðartryggð metin í 59% kennslustunda en hjá 

þátttakanda 2 í 62% kennslustunda. Sérstakt skráningarblað var búið til þar sem matsmaður 

merkti við hvort rannsakandi gaf rétt fyrirmæli, leiðrétti villur strax og rétt og hvort hrósað var 

fyrir rétta svörun (sjá Viðauka 13). Lægsta gildi meðferðartryggðar hjá þátttakanda 1 var 83%, 

hæsta gildi var 100% og meðaltalið 94%. Lægsta gildi meðferðartryggðar hjá þátttakanda 2 var 

80%, hæsta gildi var 100% og meðaltalið 94%.  

 

Í töflu 1 má sjá niðurstöður samræmismælinga í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum á hljóðum, tveggja, þriggja, fjögurra og fimm stafa orðum og orðleysum 

þátttakanda 1.  

  



 26 

Tafla 1 

Niðurstöður samræmi matsmanna hjá þátttakanda 1 í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 
 
  

Grunnskeiðsmælingar 
 

 
Fimiþjálfun 

 
Eftirfylgdarmælingar 

  
Spönn 

 
Samræmi 

 
Spönn 

 
Samræmi 

 
Spönn 

 
Samræmi 
 

 
Hljóðun 
lágstafa 

 
67% -
100% 

 
94% 

 
92% -
100% 

 
98% 

 
100% 

 
100% 

 
Tveggja 
stafa orð og 
orðleysur 
 

  
80% 

    
100% 

Þriggja stafa 
orð og 
orðleysur 
 

 93%    93% 

Fjögurra 
stafa orð og 
orðleysur 
 

 93%    93% 

Fimm stafa 
orð og 
orðleysur 
 

     93% 

 
Heildar- 
samræmi 
 

  
90% 

  
98% 

  
96% 

 

Í töflu 1 má sjá niðurstöður samræmismælinga hjá rannsakendum þátttakanda 1 í 

grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum. Í grunnskeiðsmælingum var 

samræmi matsmanna 94% með spönn á milli 67-100% í hljóðun lágstafa en hækkaði upp í 100% 

í eftirfylgdarmælingum. Samræmi tveggja stafa orða og orðleysa var 80% í 

grunnskeiðsmælingum en í eftirfylgdarmælingum hækkaði það upp í 100%. Samkvæmt 

grunnskeiðsmælingum voru þriggja stafa orð og orðleysur með samræmi matsmanna upp á 93% 
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og hélst samræmið í eftirfylgdarmælingum. Það sama var upp á teningnum með fjögurra stafa 

orð og orðleysur, samræmið var 93% í bæði grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum. Engin 

grunnskeiðsmæling fór fram á fimm stafa orðum og orðleysum en í eftirfylgdarmælingum var 

samræmi matsmanna 93%. Ekki var reiknuð spönn þegar unnið var með orð og orðleysur þar 

sem hvert orð og orðleysa var einungis lögð fyrir einu sinni. Vert er að nefna að fimiþjálfun fór 

einungis fram í hljóðun lágstafa svo samræmi fimiþjálfunar í þeim flokki var það sama og 

heildarsamræmi fimiþjálfunar. Heildarsamræmi fimiþjálfunar hjá rannsakendum þátttakanda 1 

var 98% og spönnin 92% til 100%. Heildarsamræmi hjá rannsakendum þátttakanda 1 reyndist 

90% í grunnskeiðsmælingum en 96% í eftirfylgdarmælingum.  

 

  Í töflu 2 má sjá niðurstöður samræmismælinga í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum á hljóðum lágstafa, tveggja, þriggja, fjögurra, fimm og sex stafa orðum og 

orðleysum þátttakanda 2. 
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Tafla 2 

Niðurstöður samræmi matsmanna hjá þátttakanda 2 í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 

  
Grunnskeiðsmælingar 
 

 
Fimiþjálfun 

 
Eftirfylgdarmælingar 

  
Spönn 

 
Samræmi 

 
Spönn 

 
Samræmi 

 
Spönn 

 
Samræmi 
 

 
Hljóðun 
lágstafa 

 
97,1% 
-100% 

 
98,6% 

 
98,9% -
100% 

 
99,5% 

 
100% 

 
100% 

 
Tveggja 
stafa orð og 
orðleysur 
 

  
100% 

  
 

  
100% 

Þriggja stafa 
orð og 
orðleysur 
 

 96,7%    100% 

Fjögurra 
stafa orð og 
orðleysur 
 

 80%    90% 

Fimm stafa 
orð og 
orðleysur 
 

     93,3% 

Sex stafa orð 
og orðleysur 

     93,3% 

 
Heildar- 
samræmi 
 

  
93,8% 

  
99,5% 

  
96,1% 

 

Í töflu 2 má sjá niðurstöður samræmismælinga hjá rannsakendum þátttakanda 2 í 

grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum. Í grunnskeiðsmælingum var 

samræmi matsmanna 98,6% með spönn á milli 97,1-100% í hljóðun lágstafa en hækkaði upp í 

100% í eftirfylgdarmælingum. Samræmi tveggja stafa orða og orðleysa var 100% í grunnskeiðs- 

og eftirfylgdarmælingum. Samkvæmt grunnskeiðsmælingum voru þriggja stafa orð og orðleysur 
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með samræmi upp á 96,7% og hækkaði í 100% í eftirfylgdarmælingum. Í fjögurra stafa orðum 

og orðleysum var samræmið 80% í grunnskeiðsmælingum en hækkaði upp í 90% í 

eftirfylgdarmælingum. Engin grunnskeiðsmæling fór fram á fimm og sex stafa orðum og 

orðleysum. Í eftirfylgdarmælingum var samræmi matsmanna 93,3% í fimm og sex stafa orðum 

og orðleysum. Ekki var reiknuð spönn fyrir samræmi á orðum og orðleysum þar sem hvert orð 

og orðleysa var einungis lögð fyrir einu sinni. Heildarsamræmi fimiþjálfunar hjá rannsakendum 

þátttakanda 2 var 99,5% og spönnin 98,9% til 100%. Heildarsamræmi hjá rannsakendum 

þátttakanda 2 reyndist 93,8% í grunnskeiðsmælingum en 96,1% í eftirfylgdarmælingum. 
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Niðurstöður 

Eins og áður sagði taldist full færni vera náð í bæði grunnskeiðs- og 

eftirfylgdarmælingum þegar þátttakandi hljóðaði staf rétt í öllum sex mælingunum. Ef 

þátttakandi hljóðaði staf rangt einu sinni af sex skiptum fór færni hans niður í 83%, ef hljóðið var 

rangt tvisvar varð svarhlutfallið 67% og svo framvegis. Þegar stafur var kenndur og síðan tekinn 

fyrir í fimiþjálfun þurfti þátttakandi að ná þrjú skipti fimiþjálfunar í röð 100% rétt til að geta 

haldið áfram í næsta staf sem yrði kenndur.  

Þátttakandi 1  

Eins og sést í töflu 3 sýndi þátttakandi 1 fram á 100% færni á 16 hljóðum í 

grunnskeiðsmælingum sem eru 46% af þeim hljóðum sem voru mæld. Hljóðin eru eftirfarandi: a, 

e, f, h, i, í, k, l, m, o, ó, s, t, æ, x og au. Í eftirfylgdarmælingum voru hljóðin sem þátttakandi 1 var 

með 100% orðin 26 talsins sem gerir 74% þeirra hljóða sem prófuð voru en hljóðin voru: a, b, d, 

é, f, g, h, i, í, k, l, m, n, o, ó, s, t, u, v, þ, æ, ei, ey, au, p og x. Þá er vert að nefna að færni 

þátttakanda 1 á hljóðinu e fór úr 100% niður í 16% færni samkvæmt eftirfylgdarmælingum.                      

Í grunnskeiðsmælingum voru 10 hljóð sem þátttakandi 1 sýndi 83% færni í. Þetta voru 

hljóðin á, d, é, g, n, u, v, ö, ei og ey. Rannsakendur miðuðu við þessi hljóð þegar þeir ákváðu 

hvaða stafi skyldi taka fyrir en komust þó ekki yfir þau öll. Í eftirfylgdarmælingum var á þó eina 

hljóðið sem eftir var í 83% færni en ö fór úr 83% færni niður í 33% færni. Öll hin hljóðin sem 

þátttakandi 1 sýndi fram á 83% færni í fóru upp í 100% færni.  

Þá voru sex stafir sem drengurinn sýndi 50% færni í grunnskeiðsmælingum, hljóðin b, ú, 

p, ý, þ og y. Í eftirfylgdarmælingum var einungis eitt hljóð enn í þessum flokki en það var ý. Á 

móti sýndi hann fram á 100% færni í b, p og þ þrátt fyrir að ekki hafi verið unnið með þau hljóð. 

Þá fór færni þátttakanda 1 úr 50% niður í 33% á stafnum y og niður í 16% á stafnum ú. Að 

lokum voru þrír stafir sem þátttakandi 1 sýndi fram á 0% færni í en það voru stafirnir j, r og ð. 

Eftirfylgdarmælingar sýndu að færni í þeim stöfum stóð í stað.  
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Tafla 3 

Færni þátttakanda 1 í að hljóða stafi í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum 

  
Grunnskeiðsmælingar 

 

 
Eftirfylgdarmælingar 

  
Hljóð lágstafa 

 

 
Hljóð lágstafa  

 
Fjöldi 100% færni 
 

 
16 

 
26 

Fjöldi 83% færni 
 

10 1 

Fjöldi 67% færni 
 

0 0 

Fjöldi 50% færni 
 

6 1 

Fjöldi 33% færni 
 

0 2 

Fjöldi 16% færni 
 

0 2 

Fjöldi 0% færni 
 

3 3 

Hljóð alls  
 

35 35 

 
Hlutfall rétt 
 

 
46% 

 
74% 

 

            Á myndum 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13 má sjá frammistöðu þátttakanda 1 á hljóðun lágstafa 

sem unnið var með í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum. Hlutfall réttra 

svara er á y-ás og fjöldi mælinga er á x-ás. Hver punktur stendur fyrir eina mælingu og línurnar 

afmarka hverja mælingu fyrir sig. Á myndum 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 14 má sjá frammistöðu 

þátttakanda 1 í fimiþjálfun á þeim stöfum sem unnið var með. Á y-ás má sjá fjölda réttra svara á 

mínútu og fjölda mælinga á x-ás.   
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Mynd 1 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 1 í hljóðun „á“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 
eftirfylgdarmælingum  
 

 
Á mynd 1 má sjá frammistöðu þátttakanda 1 á hljóðinu á í grunnskeiðsmælingum, 

fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum. Á grunnskeiði sýndi þátttakandi 1 rétta svörun í fimm af 

sex skiptum sem þýðir að hann sýndi fram á 83% færni. Vegna þessa var unnið með það hljóð. 

Þátttakandi 1 fór í gegnum fimiþjálfun sex sinnum á hljóðinu, þar sem hann sýndi fram á 88% 

færni í fyrstu, 100% í annarri, 93% í þriðju mælingu og að lokum þrisvar 100% færni. 

Samkvæmt eftirfylgdarmælingum sýndi þátttakandi 1 einnig rétta svörun fyrir hljóðið í fimm af 

sex skiptum og stóð færnin þess vegna í stað eða í 83%.  
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Mynd 2 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „á“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 1

 
Á mynd 2 hér fyrir ofan má sjá frammistöðu þátttakanda 1 í fimiþjálfun á stafnum á. Eins 

og áður kom fram fór þátttakandinn í gegnum fimiþjálfun sex sinnum á stafnum og var stígandi í 

frammistöðu hans. Fyrst náði þátttakandi 1 sjö markstöfum á mínútu, næst 12, svo 11, aftur 12, 

13 og að lokum 16.  
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Mynd 3 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 1 í hljóðun „d“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum  

 
Á mynd 3 má sjá færni þátttakanda 1 í hljóðun d í grunnskeiðsmælingu, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum. Í grunnskeiðsmælingum sýndi hann fram á 83% færni á hljóðinu en sú 

færni var komin upp í 100% í eftirfylgdarmælingum. Þátttakandi 1 fór í gegnum fimiþjálfun níu 

sinnum fyrir hljóðið, þar sem fyrstu tvær sýndu fram á 100% færni en sú þriðja einungis 92% 

færni. Vegna þessa var haldið áfram að æfa hljóðið. Í fimiþjálfun fjögur sýndi þátttakandi 100% 

færni en 96% og 95% í fimiþjálfun fimm og sex. Að lokum sýndi þátttakandi 1 sýndi fram á 

100% færni í hljóðinu d þrisvar í röð.  
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Mynd 4 
Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „d“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 1

 
  Mynd 4 sýnir frammstöðu þátttakanda 1 í fimiþjálfun á stafnum d. Fimiþjálfun var veitt 

níu sinnum og sveiflaðist frammistaða hans nokkuð. Fyrst náði hann markstafnum 18 sinnum, 

næst 23 sinnum en í þriðju þjálfun fór frammistaðan niður í 12 skipti. Í fjórða skiptið náði 

þátttakandi 1 markstafnum 18 sinnum, næst 22 sinnum, svo 19 sinnum, í sjöunda skiptið 18 

sinnum, svo 17 sinnum og að lokum 21 sinni.  
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Mynd 5 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 1 í hljóðun „ei/ey“í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum  

 
Sjá má á mynd 5 frammistöðu þátttakanda 1 á hljóðinu ei/ey samkvæmt 

grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum á mynd 5. Eins og hin hljóðin sem 

tekin voru fyrir var ei/ey í 83% færniflokki á grunnskeiði. Þátttakandi 1 fór í gegnum fimiþjálfun 

17 sinnum. Fyrstu fimm fimimælingarnar sýndu allt frá 30% árangri upp í 75% og næstu fjórar 

voru frá 75% upp í 79%. Fimiþjálfun númer 10 sýndi 92% færni og númer 11 82% færni. Í 12 

skiptið sem fimiþjálfun var lögð fyrir sýndi þátttakandi 1 í fyrsta skipti fram á 100% færni. Hann 

sýndi þó 88% og 94% færni í mælingum 13 og 14. Í síðustu þremur fimiþjálfunarmælingunum 

sýndi hann 100% færni. Í eftirfylgdarmælingum sýndi hann einnig fram á 100% færni.  
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Mynd 6 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „ei/ey“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 1

 
 Fjöldi réttra svara á mínútu á hljóðunum ei/ey í fimiþjálfun hjá þátttakanda 1 sést á mynd 

6. Á myndinni má sjá að frammistaða hans sveiflaðist heldur mikið í þau 17 skipti sem þjálfun 

fór fram, en á móti var ákveðinn stígandi í henni. Í fyrstu fimm skipti fimiþjálfunar náði 

þátttakandi 1 sex markstöfum á mínútu, svo 12, næst 9 og í næstu tveimur skiptum náði hann 5 

markstöfum réttum. Í sjöttu fimiþjálfun var þátttakandi 1 með 10 markstafi rétta og svo 11. Í 

áttundu og níundu fimiþjálfuninni náði hann markstafnum níu sinnum og þar á eftir 12 sinnum. Í 

fimiþjálfun 11 var þátttakandi 1 með níu markstafi rétta, 15 næst, svo 14 og aftur 15. 17 

markstafir náðust í fimiþjálfun 15 en í þjálfun 16 voru þeir 22. Í síðustu fimiþjálfuninni eða 

þjálfun númer 17 náði þátttakandi 1 17 markstöfum.  
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Mynd 7 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 1 í hljóðun „g“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 

 
Hér fyrir ofan á mynd 7 má sjá færni þátttakanda 1 í hljóðun g samkvæmt 

grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum. Í grunnskeiðsmælingum sýndi 

þátttakandi 1 fram á 83% færni sem varð til þess að hljóðið var tekið fyrir. Þátttakandi 1 fór í 

gegnum fimiþjálfun fyrir hljóðið í átta skipti, þar sem hann sýndi fram á 85%, 93%, 88% og 92% 

færni í fyrstu fjórum skiptunum en 100% í seinni fjórum. Þá var færni þátttakanda 1 einnig 100% 

í eftirfylgdarmælingum.  
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Mynd 8 
Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „g“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 1

 
Á mynd 8 má sjá fjölda réttra svara á mínútu á stafnum g í fimiþjálfun hjá þátttakanda 1, 

en fimþjálfanir á stafnum voru átta samtals. Í fyrstu fjögur skipti fimiþjálfunar fækkaði réttum 

svörum markstafsins með hverri þjálfuninni. Fyrst náði þátttakandi 1 markstafnum 17 sinnum, 

svo 15 sinnum, í þriðja skiptið 14 sinnum og í það fjórða einungis 11 sinnum. Í fimmta skiptið 

náði þátttakandinn markstafnum 19 sinnum en í þjálfuninni eftir það fór færnin minnkandi aftur, 

þar sem í næstu atrennu náði hann einungis 16 sinnum og í síðustu tvö skiptin 14 sinnum.  
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Mynd 9 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 1 í hljóðun „n“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum

 
 

Á mynd 9 má sjá hlutfall réttra svara á stafnum n í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum hjá þátttakanda 1. Grunnskeiðsmælingar sýndu fram á 83% færni 

þátttakandans og eftirfylgdarmælingar 100% færni. Eftir grunnskeiðsmælingarnar fór þátttakandi 

í gegnum fjögur skipti fimiþjálfunar þar sem sú fyrsta sýndi fram á 96% færni en seinni þrjár 

100%.  
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Mynd 10 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „n“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 1

 
 Á mynd 10 sést fjöldi réttra svara á mínútu hjá þátttakanda 1 í fimiþjálfun á stafnum n. 

Fimiþjálfun átti sér stað einungis fjórum sinnum en þrátt fyrir þjálfun þar sem þátttakandi 1 sýndi 

fram á 96% færni og þrjú skipti með 100% færni minnkaði fjöldi réttra svara á mínútu. Í fyrstu 

þjálfuninni kom markstafur oftast fram á mínútu, eða 25 sinnum. Í fimiþjálfun tvö og þrjú stóðu 

rétt svör í stað og bæði reyndust 18. Í síðustu fimiþjálfuninni sýndi þátttakandi 1 fram á 16 rétt 

svör á mínútu.  
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Mynd 11 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 1 í hljóðun „u“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 

 
Frammistöðu þátttakanda 1 á stafnum u í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum sést á mynd 11. Grunnskeiðsmælingar sýndu fram á 83% færni í hljóðun 

og var það þess vegna tekið fyrir. Þátttakandi 1 fór í gegnum fimiþjálfun í tíu skipti þar sem 

færni hans var 93% og 95% í fyrstu tveimur skiptunum. Samkvæmt næstu tveimur 

fimimælingum var færnin 100% en fimmta mælingin einungis 95%. Sjötta mælingin sýndi fram 

á 100% færni en sjöunda 95%. Í síðustu þrjú skipti fimiþjálfunar sýndi þátttakandi 1 fram á 

100% færni á stafnum u. Í eftirfylgdarmælingum var færnin einnig 100%.  
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Mynd 12 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „u“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 1

 
 

 Mynd 12 sýnir fjölda réttra svara á mínútu á stafnum u í fimiþjálfun hjá þátttakanda 1. 

Við kennslu á stafnum u var fimiþjálfun lögð fyrir 10 sinnum eins og áður sagði. Fjöldi réttra 

svara voru svipuð, þá sérstaklega í þjálfun tvö til átta, þar sem fyrsta og síðustu tvær fyrirlagnir 

skáru sig úr. Í fyrstu fimiþjálfuninni náði þátttakandi 1 14 réttum svörum á mínútu, í næstu 19, 

svo 18, 19 og aftur 18 og í sjöttu og sjöundu þjálfun náði hann markstafnum 19 sinnum á mínútu. 

Í fimiþjálfun átta voru 20 rétt svör og í síðustu tveim skiptum voru 16 rétt svör á mínútu.  
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Mynd 13 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 1 í hljóðun „v“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 

 
 

Á mynd 13 má sjá færni þátttakanda 1 á stafnum v í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun 

og eftirfylgdarmælingum. Á grunnskeiði var færnin 83% en í eftirfylgdarmælingum var sú færni 

komin upp í 100%. Þátttakandi 1 fór í gegnum sex skipti fimiþjálfunar á kennslutímabilinu þar 

sem 100% færni náðist á fyrstu tveimur en einungis 94% færni í þeirri þriðju. Síðustu þrjár sýndu 

þó allar fram á 100% færni.  
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Mynd 14 
Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „v“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 1

 
 

 Á mynd 14 má sjá fjölda réttra svara á mínútu á stafnum v í fimiþjálfun hjá þátttakanda 1. 

Þátttakandi 1 fór í gegnum fimiþjálfun sex sinnum líkt og áður sagði. Í fimiþjálfun eitt, þrjú og 

fjögur var þátttakandinn með 16 rétt svör á mínútu en í fimiþjálfun tvö var færnin betri og náði 

hann þá 19 réttum svörum á mínútu. Í síðustu tveimur skiptum fimiþjálfunar var þátttakandi 1 

með 14 rétt svör og í lokin 21.  
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Mynd 15 

Færni þátttakanda 1 í lestri á tveggja, þriggja, fjögurra og fimm stafa orða og orðleysa

 
 

Mynd 15 sýnir frammistöðu þátttakanda 1 í lestri á tveggja, þriggja, fjögurra og fimm 

stafa orðum og orðleysum. Í grunnskeiðsmælingum sýndi þátttakandi 1 fram á 80% færni í 

tveggja stafa orðum og orðleysum en það eru 24 rétt svör á móti sex röngum. Orðin sem hann las 

rétt voru eftirfarandi: ég, só, ís, ha, ós, ný, kú, ux, me, þá, bæ, vi, um, dy, sá, tý, ás, fí, mu, og, hæ, 

íf, há og ól. Þegar sömu orð voru prófuð aftur í eftirfylgdarmælingum var færnin komin upp í 

86% sem þýðir að hann las 26 orð og orðleysur rétt. Við fyrrnefndu orð og orðleysur bættust við 

of, já og em. En færnin á orðinu só virtist ekki lengur vera til staðar í eftirfylgdarmælingum. Í 

hvorugum mælingunum náði þátttakandi tökum á orðunum/orðleysunum ró, ög og úl.  

            Einnig mátti sjá smávægilega bætingu á þriggja stafa orðunum og orðleysunum en á 

grunnskeiði var færnin 53% en þegar eftirfylgdarmælingar voru lagðar fyrir mældist færnin 57% 

eða fór úr 16 orðum í 17 orð og orðleysur. Í fyrra skiptið náði þátttakandi 1 tökum á hjá, góm, 

lyf, úlf, ein, uml, kex, aup, bot, ost, þau, fén, gad, óks, kúð og dey. Í seinna skiptið virðist hann 

hafa misst færni sína á góm, lyf, bot og fén en á móti las ylf, asý, eym, æpa og éti rétt í staðinn. Í 

bæði skiptin átti þátttakandi 1 í erfiðleikum með orðin og orðleysurnar ján, ýsa, apæ, hri, boð, 

vör, exu og örl. 
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Í fjögurra stafa orðum og orðleysum mældist færni þátttakanda 1 einungis 37% í 

grunnskeiðsmælingum, eða 11 orð og orðleysur af 30. Hins vegar í eftirfylgdarmælingum 

mældist færnin 60% og nemur bætingin þá um 7 orð. Samkvæmt grunnskeiðsmælingum náði 

þátttakandi 1 eftirfarandi orðum og orðleysum: étið, ússa, fána, sama, kúta, íbúi, fíll, ýlas, baða, 

mósa og púla. Hins vegar í eftirfylgdarmælingum bætti hann sig um orðin og orðleysurnar ætla, 

tapa, túla, fing, kvas, saxa, rata og fæti en missti færnina á púla í staðinn. Í bæði skiptin náði 

þátttakandi 1 ekki eftirfarandi orðum og orðleysum: úlpa, kauf, vext, öxul, fúll, smja, mókk, kass, 

aulu, súpa og skei.  

Færni þátttakanda 1 á fjögurra stafa orðum og orðleysum gerði það að verkum að fimm 

stafa orð og orðleysur voru ekki lagðar fyrir í grunnskeiðsmælingum þar sem miðað var við 50% 

getu á fyrra stigi til að halda áfram með mælingar. Hins vegar sýndi hann fram á 60% getu í 

fjögurra stafa orðum og orðleysum í eftirfylgdarmælingum og voru fimm stafa orð og orðleysur 

þess vegna teknar fyrir í eftirfylgdarmælingum. Þar sýndi þátttakandi 1 fram á 30% færni sem 

gera 9 orð af 30. Hann náði orðunum/orðleysunum: eidós, úrvun, ýpaux, beita, yggey, axlir, ísvél, 

eyðum og æfing.  
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Tafla 4 

Samanburður á frammistöðu þátttakanda 1 í réttri hljóðun stafa, lestri orða og orðleysa í 
grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum á vor- og haustönn 2020 og vorönn 2021. 
 
  

Vorönn 2020 
 

 
Haustönn 2020 

 
Vorönn 2021 

  
Grunn- 
skeiðs- 
mælingar 
 

 
Eftir- 
fylgdar- 
mælingar 

 
Grunn- 
skeiðs- 
mælingar 

 
Eftir- 
fylgdar- 
mælingar 

 
Grunn- 
skeiðs- 
mælingar 

 
Eftir- 
fylgdar- 
mælingar 
 

 
Hljóðun 
lágstafa 
 

 
13 

 
20 

 
23 

 
21 

 
16 

 
26 

Tveggja 
stafa orð 
og 
orðleysur 
 

14 18 25 26 24 26 

Þriggja 
stafa orð 
og 
orðleysur 
 

8 15 14 18 16 17 

Fjögurra 
stafa orð 
og 
orðleysur 
 

8 9 16 17 11 18 

Fimm 
stafa orð 
og 
orðleysur 
 

  12 16  9 

Sex stafa 
orð og 
orðleysur 

  9 15   
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Eins og áður sagði var þetta þriðja skiptið sem þátttakandi 1 tók þátt í rannsókn sem 

þessari. Á töflu 4 má sjá samanburð á frammistöðu þátttakandans í réttri hljóðun stafa, lestri orða 

og orðleysa í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum á vor- og haustönn 2020 og vorönn 2021. 

Myndin sýnir þó nokkrar framfarir frá fyrstu rannsókn. Áhugavert er að samkvæmt 

grunnskeiðsmælingum kunni hann að hljóða 13 stafi á vorönn 2020, 23 á haustönn 2020 en 

einungis 16 á vorönn 2021. Þá minnkaði færni hans einnig um 5 hljóð frá eftirfylgdarmælingum 

haustannar 2020 til vorannar 2021. Á móti sýndi hann fram á miklar framfarir í 

eftirfylgdarmælingum vorönn 2021 en samkvæmt þeim sýndi hann færni á 26 stöfum en fyrri 

eftirfylgdarmælingar sýndu fram á færni á 20 og 21 staf. 

Þegar orðin og orðleysurnar sem lagðar voru fyrir eru skoðaðar í samanburði við fyrri ár 

virðist færni á tveggja stafa orðum og orðleysum standa í stað í eftirfylgdarmælingum frá 

haustönn 2020. Svo virðist sem færni hans almennt í tveggja og þriggja stafa orðum og 

orðleysum sé mjög svipuð milli haustannar 2020 og vorannar 2021 en var heldur lægri í 

mælingunni þar áður. Í fjögurra stafa orð og orðleysum nú síðast hækkaði færni hans um eitt orð 

í eftirfylgdarmælingum frá fyrri rannsókn þó grunnskeiðsmælingin hafi verið lægri. 

Grunnskeiðsmæling var ekki tekin á fimm stafa orð og orðleysum á vorönn 2021 en 

eftirfylgdarmælingin sýndi færni upp á 9 orð. Grunnskeiðsmæling var hins vegar tekin á 

haustönn 2020 og sýndi þátttakandi 1 þá fram á færni upp á 12 orð og 16 í eftirfylgdarmælingum. 

Sem sýnir að færni hans á fimm stafa orðum fór niður á við. Þá er einnig vert að nefna að 

þátttakandi 1 fór í gegnum aðgreiningarverkefni fyrir stafina á og ó ásamt g og k á vorönn 2021.  

Þátttakandi 2  

Eins og sést á töflu 5 var þátttakandi 2 með 100% færni í hljóðun 24 stafa í 

grunnskeiðsmælingum sem er 69% af þeim hljóðum sem prófað var úr. Í 

eftirfylgdarmælingunum var hann kominn með 100% færni í hljóðun á 31 staf sem er 89% af 

þeim 35 stöfum sem prófað var úr. Hljóðin sem þátttakandi 2 var með 100% í 

grunnskeiðsmælingunum voru a, á, d, ð, e, é, f, g, h, í, k, l, m, n, ó, p, r, s, t, u, v, x, ý og þ. Í 

eftirfylgdarmælingunum var hann með 100% færni í hljóðum a, á, b, d, ð, e, é, f, g, h, í, j, k, l, n, 

m, o, ó, p, r, s, t, u, ú, v, x, þ, æ, ö, ei, og ey. Færni á hljóðinu ý hrakaði úr 100% niður í 67% í 

eftirfylgdarmælingunum. 
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Í grunnskeiðsmælingunum var þátttakandi 2 með 83% færni í hljóðun ei, ú, ö og i. Eina 

hljóðið af þeim sem hann var ekki kominn með 100% færni í eftirfylgdarmælingunum var i en 

það stóð í stað. Hann sýndi 67% færni í hljóðum o og æ í grunnskeiðsmælingum en sýndi fulla 

færni í báðum hljóðum í eftirfylgdarmælingunum. Þau hljóð sem þátttakandi 2 var með 50% í 

grunnskeiðsmælingunum voru b, y og ey. Í eftirfylgdarmælingunum var drengurinn kominn með 

100% færni í ey og b en fór upp í 83% færni í y. Þátttakandi 2 var með 33% færni í j í 

grunnskeiðinu en fór upp í 100% í eftirfylgdarmælingum. Þá var hann einungis með 16% færni í 

au á grunnskeiði en náði 83% færni í eftirfylgdarmælingunum. 

        Eina hljóðið sem þátttakandi 2 sýndi lakari færni í eftirfylgdarmælingum var ý, sem fór úr 

100% niður í 67%. 

Tafla 5 

Færni þátttakanda 2 á hljóðum í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum 

 Grunnskeiðsmælingar Eftirfylgdarmælingar 

 Hljóð lágstafa Hljóð lágstafa 

Fjöldi 100% færni 24 31 

Fjöldi 83% færni 4 3 

Fjöldi 67% færni 2 1 

Fjöldi 50% færni 3 0 

Fjöldi 33% færni 1 0 

Fjöldi 16% færni 1 0 

Fjöldi 0% færni 0 0 

Hljóð alls 35 35 

Hlutfall rétt 69% 89% 

 

Frammistöðu þátttakanda 2 í fimiþjálfun, grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum á stöfum 

sem kenndir voru með stýrðri kennslu má sjá á myndum 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 og 34. 
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Hlutfall réttra svara á y-ás og fjöldi mælinga á x-ás. Hver punktur stendur fyrir eina mælingu og 

lóðréttu línurnar afmarka grunnskeið, fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingar. Á myndum 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 35 má sjá frammistöðu þátttakanda 2 í fimiþjálfun á þeim stöfum 

sem voru kenndir. Fjöldi réttra svara á mínútu á y-ás og fjöldi mælinga á x-ás. 
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Mynd 16 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 í hljóðun „y“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum  

 
Mynd 16 sýnir frammistöðu þátttakanda 2 á stafnum y í grunnskeiðsmælingum, 

fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum. Á grunnskeiði sagði drengurinn y rétt í þremur tilvikum af 

sex sem þýðir að hann var með 50% færni í þeim staf. Hann fór í gegnum sjö fyrirlagnir 

fimiþjálfunar á hljóðinu. Í fyrstu fimiþjálfuninni sýndi hann fram á 88% færni, í annarri 81% 

færni, 95% færni í þeirri þriðju og 91% í fjórða skipti fimiþjálfunar. Í fimiþjálfun fimm, sex og 

sjö sýndi hann 100% færni í y. Í eftirfylgdarmælingum sýndi hann 83% færni sem eru fimm 

réttar svaranir af sex. 
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Mynd 17  

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „y“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 

 
Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun y í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 má sjá á mynd 17. 

Eins og áður hefur komið fram fór þátttakandi 2 í gegnum sjö fyrirlagnir fimiþjálfunar fyrir 

markstafinn y. Í fimiþjálfun eitt var þátttakandi 2 með 32 rétt svör á mínútu en 31 rétt svör í 

fimiþjálfun 2. Í fimiþjálfun þrjú og fjögur gekk betur en þátttakandi 2 var með 44 rétt svör þar. Í 

síðustu þrem fyrirlögnum fimiþjálfunar var þátttakandi 2 með 48, 46 og 40 rétt svör og fór í 

gegnum þær villulaust.  
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Mynd 18 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 í hljóðun „o“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 

 
        Eins og sést á mynd 18 var þátttakandi 2 með 67% færni á stafnum o á grunnskeiði sem 

þýðir að svörun var rétt í fjórum skiptum af sex. Fimiþjálfun var lögð fyrir fimm sinnum. Í fyrstu 

fimiþjálfun sýndi þátttakandi 2 fram á 100% færni, í annarri sýndi hann 97% færni og í þriðju, 

fjórðu og fimmtu sýndi hann fram á 100% færni í hljóðinu o. Í eftirfylgdarmælingum var hann 

kominn með 100% færni á stafnum. 
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Mynd 19 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „o“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 

 
Á mynd 19 má sjá fjölda réttra svara á mínútu á stafnum o í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2. 

Hann fór í gegnum fimiþjálfun í fimm skipti fyrir stafinn og reyndust síðustu þrjú skiptin 

villulaus. Í fimiþjálfun eitt var þátttakandi 2 með 39 rétt svör á mínútu en fór niður í 30 rétt svör í 

fimiþjálfun tvö. Í fimiþjálfun þrjú voru rétt svör 29 og hækkaði upp í 47 rétt svör í fimiþjálfun 

fjögur. Í síðustu fimiþjálfuninni var þátttakandi 2 með 50 rétt svör.  
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Mynd 20 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 í hljóðun „b“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 

 
Mynd 20 sýnir frammistöðu þátttakanda 2 á stafnum b í grunnskeiðsmælingum, 

fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum. Á grunnskeiði sýndi hann fram á 50% færni. Alls fór 

drengurinn í gegnum fimiþjálfun 12 sinnum á hljóðinu. Í fyrstu fimiþjálfun sýndi þátttakandi 2 

fram á 57% færni, í annarri 72% færni og 88% í þeirri þriðju. Í fjórðu fimiþjálfun sýndi hann 

fram á 73% færni, í fimiþjálfun númer fimm 69% færni og 42% í þeirri sjöttu. Í sjöundu 

fimiþjálfun reyndist færnin 95%, 99% í áttundu og 84% í þeirri níundu. Í fimiþjálfun 10, 11 og 

12 sýndi hann 100% færni. Við eftirfylgdarmælingar var færnin 100%.  
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Mynd 21 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „b“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 

 
Á mynd 21 má sjá fjölda réttra svara á mínútu á stafnum b í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2. 

Þátttakandi 2 fór í gegnum fimiþjálfun 12 sinnum fyrir markstafinn b. Í fimiþjálfun eitt, tvö og 

þrjú hjá þátttakanda 2 voru rétt svör 26, 28 og 36. Réttum svörum fór að fækka í fimiþjálfun 

fjögur, fimm og sex en þar voru rétt svör 32, 29 og 16. Í fimiþjálfun átta gekk betur en þar voru 

rétt svör 42. Réttum svörum fækkaði aðeins í fimiþjálfun átta og níu, en þar voru rétt svör 36 og 

32. Í síðustu þrem fyrirlögnum fímiþjálfunar voru rétt svör álíka mörg, en þau voru 46, 43 og 42. 
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Mynd 22 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 í hljóðun „æ“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 

 
Mynd 22 sýnir færni þátttakanda 2 á stafnum æ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum. Við grunnskeið sýndi hann fram á 67% færni á stafnum. Þátttakandi 2 fór 

í gegnum fimiþjálfun í átta skipti á hljóðinu æ. Í fyrstu fimiþjálfun sýndi hann 92% færni, í 

annarri sýndi hann 100% færni, í þriðju fimiþjálfun var færnin 89% og í fjórðu 100%. Í fimmtu 

fimiþjálfun sýndi þátttakandi 2 86% færni. Í síðustu þrjú skipti fimiþjálfunar og í 

eftirfylgdarmælingum sýndi hann 100% færni í stafnum æ. 
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Mynd 23 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „æ“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 

 
Hér fyrir ofan á mynd 23 má sjá rétt svör þátttakanda 2 í hljóðun á stafnum æ á mínútu. 

Fimiþjálfun var lögð fyrir átta sinnum. Í fyrstu þrem fyrirlögnum fimiþjálfunar var fjöldi réttra 

svara álíka mikill, en rétt svör voru 37, 36 og 32. Í fimiþjálfun fjögur var frammistaðan betri og 

voru rétt svör 48. Í fimiþjálfun fimm minnkaði fjöldi réttra svara niður í 29 en hækkaði í 

fimiþjálfun sex upp í 42 rétt svör. Í fimiþjálfun sjö og átta voru rétt svör 36 og 47.  
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Mynd 24 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 í hljóðun „i“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum

 
Mynd 24 sýnir hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun 

og eftirfylgdarmælingum á hljóðinu i. Færni í stafnum var 83% bæði við grunnskeið og í 

eftirfylgdarmælingum. Þátttakandi 2 fór í gegnum fimiþjálfun þrisvar á hljóðinu i sem allar 

sýndu fram á 100% færni. 
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Mynd 25 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „i“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 

 
Rétt svör þátttakanda 2 á mínútu í hljóðun á stafnum i í fimiþjálfun má sjá á mynd 25. 

Farið var í gegnum fimiþjálfun þrisvar fyrir stafinn i sem hann kláraði villulaust. Í fyrstu 

fimiþjálfuninni var þátttakandi 2 með 52 rétt svör. Í fimiþjálfun tvö voru 48 rétt svör og í 

fimiþjálfun þrjú 39 rétt svör.  

  



 62 

Mynd 26 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 í hljóðun „ú“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 

 
Mynd 26 sýnir hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 á stafnum ú í grunnskeiðsmælingum, 

fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum. Við grunnskeið var færnin 83% eða fimm rétt svör af sex. 

Þátttakandi 2 fór í gegnum fimiþjálfun fimm sinnum á hljóðinu. Fyrsta fimiþjálfun sýndi fram á 

100%, önnur sýndi 96% færni og síðustu þrjú skipti fimiþjálfunar sýndu 100% færni. Í 

eftirfylgdarmælingunum sýndi hann 100% færni. 
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Mynd 27 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „ú“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 

 
Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun á stafnum ú hjá þátttakanda 2 má sjá á mynd 27. 

Farið var í gegnum fimiþjálfun í fimm skipti á stafnum ú. Í fyrstu fimiþjálfuninni voru rétt svör 

48 en 47 í fimiþjálfun tvö og þrjú. Rétt svör reyndust 46 í fimiþjálfun fjögur en í síðustu 

fimiþjálfuninni fóru fjöldi réttra svara upp í 50.  
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Mynd 28 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 í hljóðun „j“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 

 
Mynd 28 sýnir hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 á stafnum j í grunnskeiðsmælingum, 

fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum. Þátttakandi 2 sýndi 33% færni á grunnskeiði sem er tvær 

réttar svaranir af sex. Hann fór í gegnum fimiþjálfun þrisvar á hljóðinu sem sýndu allar fram á 

100% færni. Við eftirfylgdarmælingar sýndi þátttakandi 2 100% færni í stafnum. 
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 Mynd 29 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „j“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2

 
Eins og sjá má á mynd 29 var fimiþjálfun lögð þrisvar fyrir stafinn j. Myndin sýnir einnig 

fjölda réttra svara á mínútu á stafnum j í fimiþjálfun. Í fyrstu fimiþjálfuninni voru rétt svör 43 hjá 

þátttakanda 2. Í fimiþjálfun tvö lækkaði fjöldi réttra svara niður í 35 en hækkaði aftur í 

fimiþjálfun þrjú og fór upp í 44 rétt svör.  
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Mynd 30 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 í hljóðun „au“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 

 
Mynd 30 sýnir frammistöðu þátttakanda 2 í hljóðun au í grunnskeiðsmælingum, 

fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum. Hann sýndi fram á 16% færni á grunnskeiði sem er ein rétt 

svörun af sex, en 83% við eftirfylgdarmælingar. Þátttakandi 2 fór í gegnum fimiþjálfun þrisvar á 

hljóðinu au sem sýndu fram á 100% færni. 
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Mynd 31 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „au“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 

 
Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun au í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 má sjá á mynd 31. 

Fimiþjálfun var lögð fyrir þrisvar fyrir hljóðið. Í fyrstu fimiþjálfun voru rétt svör 34 talsins og 

reyndist fjöldi réttra svara fleiri í þjálfun númer 2, en þar voru rétt svör 45. Í þriðju og síðustu 

fimiþjálfuninni voru rétt svör 44.  
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Mynd 32 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 í hljóðun „ei“ á efra línuriti og „ey“ á neðra línuriti í 

grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum 

 
Á mynd 32 má sjá frammistöðu þátttakanda 2 í ey og ei. Í grunnskeiðsmælingum sýndi 

þátttakandi 50% færni við hljóðun á ey en 83% færni við hljóðun á ei. Hljóðin voru kennd saman 

í stýrðri kennslu og fór þátttakandi 2 í gegnum fimiþjálfun í 14 skipti. Í þeirri fyrstu sýndi hann 

98% færni, í annarri 100% og í þriðju 98%. Í fjórðu fimiþjálfun reyndist færni þátttakandi 2 91% 

og 96% í fimmtu og sjöttu. Fimiþjálfun sjö mældist 100% færni, áttunda 94% og níunda 100%. 

Fimiþjálfun númer 10 reyndist einnig 100%, númer 11 93% en síðustu þrjár sýndu síðan 100% 

færni. Við eftirfylgdarmælingar var færni þátttakanda 2 100% á hljóðunum. 
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Mynd 33 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „ey“ og „ei” í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 

 
Fjölda réttra svara á mínútu í hljóðun ey og ei í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 má sjá hér 

að ofan á mynd 33. Fimiþjálfun var lögð fyrir 14 sinnum í heildina fyrir hljóðin. Fjöldi réttra 

svara í fimiþjálfun voru á bilinu 38 til 57. Eins og sjá má á myndinni var nokkur breytileiki í 

fjölda réttra svara í hljóðun á ey og ei. Í fyrstu fjögur skipti fimiþjálfunar fór fjöldi réttra svara 

upp til að byrja með og tók kúrvu niður í fimiþjálfun fjögur. Í fyrsta, annað, þriðja og fjórða 

skipti fimiþjálfunar voru rétt svör 48, 57, 55 og 41 talsins. Í fimiþjálfun fimm fjölgaði réttum 

svörum en þar voru þau 48. Fjöldi réttra svara fækkaði í fimiþjálfun sex niður í 44 rétt svör en í 

fimiþjálfun sjö fóru rétt svör upp í 54. Í fimiþjálfun átta voru rétt svör 38 en fimiþjálfun níu gekk 

betur og voru rétt svör 52 talsins. Fimiþjálfun númer 10 og upp í 14 sýndu fram á 54, 47, 45, 44 

og 49 rétt svör. 
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Mynd 34 

Hlutfall réttra svara hjá þátttakanda 2 í hljóðun „ö“ í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum 

 
Mynd 34 sýnir frammistöðu þátttakanda 2 í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og 

eftirfylgdarmælingum á hljóðinu ö. Hann sýndi 83% færni við grunnskeiðsmælingar og 100% 

við eftirfylgd. Drengurinn fór í gegnum fimiþjálfun sex sinnum á hljóðinu. Fyrsta fimiþjálfunin 

sýndi 90% færni, önnur 100% og sú þriðja 95% færni. Síðustu þrjú skipti fimiþjálfunar sýndu 

100% færni í hljóðinu.  
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Mynd 35 

Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun „ö“ í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 

  
Fjöldi réttra svara á mínútu í hljóðun ö í fimiþjálfun hjá þátttakanda 2 má sjá á mynd 35. 

Fimiþjálfun var lögð fram sex sinnum fyrir hljóðið ö. Svörun þátttakanda 2 var nokkuð stöðug í 

öllum fyrirlögnum fimiþjálfunar. Í fimiþjálfun eitt, tvö, þrjú og fjögur voru rétt svör 42, 48, 45 

og 40 hjá þátttakanda 2. Réttum svörum fjölgaði í fimiþjálfun fimm en þar voru rétt svör 56. Í 

sjöttu og síðustu fimiþjálfuninni fækkaði fjölda réttra svara niður í 41.  
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Mynd 36 

Frammistaða þátttakanda 2 í lestri tveggja, þriggja, fjögurra, fimm og sex stafa orðum og 

orðleysum 

 
Mynd 36 sýnir frammistöðu þátttakanda 2 í tveggja, þriggja, fjögurra, fimm og sex stafa 

orðum og orðleysum. Í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum í tveggja stafa orðum/orðleysum 

sýndi drengurinn sömu frammistöðu eða 67% sem eru 20 rétt af alls 30 orðum/orðleysum. Þau 

orð/orðleysur sem þátttakandi 2 var með rétt í grunnskeiðsmælingunni voru úm, án, xö, er, éf, rú, 

ær, mú, áþ fé, ól, ná, þí, ló, gý, íþ, öx, þá, úr og ýg. Í eftirfylgdarmælingnum bættist við færni á 

orðunum/orðleysunum po, op, re, xi, il og li en færni í úm, xö, áþ, íþ, þá og ýg virtist ekki vera 

lengur til staðar. 

Frammistaða þátttakanda 2 batnaði um 14% í þriggja stafa orðum/orðleysum og fór úr 

63%, sem eru 19 rétt af 30, upp í 77% sem eru 23 rétt af 30. Í grunnskeiðsmælingunum var hann 

með orðin/orðleysurnar sár, öxi, élá, úri, ker, rás, gær, kýr, ert, ólf, rak, rek, fær, amo, álé, til, 

fló, rýk og mín rétt. Í eftirfylgdarmælingunni bættust við orðin/orðleysurnar lit, ixö, oma, veb, bev 

og ræg en færni í rýk var ekki lengur til staðar. 

Einnig batnaði frammistaða þátttakanda 2 í fjögurra stafa orðum/orðleysum. Í 

grunnskeiðsmælingum sýndi hann 47% frammistöðu sem eru 14 rétt af 30 en í 

eftirfylgdarmælingum sýndi hann 60% frammistöðu sem eru 18 rétt af 30. Orðin/orðleysurnar 
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hvar, iraþ, gæra, ugló, mína, nárj, gróa, ripæ, öxli, fáni, ravh, aním, kítú og ólgu voru réttar í 

grunnskeiði. Við eftirfylgdarmælingar höfðu síðan ináf, ilxö, rælb, þari, blær, járn og æpir bæst 

við en færni í nárj, anímog kítú var ekki lengur til staðar.  

Einungis voru teknar eftirfylgdarmælingar á fimm og sex stafa orðum/orðleysum hjá 

þátttakanda 2 vegna þess að frammistaða hans var undir 50% í fjögurra stafa orðum/orðleysum í 

grunnskeiði. Þátttakandi 2 sýndi 73% færni í fimm stafa orðum/orðleysum í 

eftirfylgdarmælingunum, sem eru 22 rétt lesin orð/orðleysur af 30. Hann sýndi 60% færni í 

eftirfylgdarmælingum á sex stafa orðum/orðleysum sem eru 18 rétt lesin orð/orðleysur af 30. 
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Tafla 6 

Samanburður á frammistöðu þátttakanda 2 í réttri hljóðun stafa, lestri orða og orðleysa í 

grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum á vor- og haustönn 2020 og vorönn 2021 
 
  

Vorönn 2020 
 

 
Haustönn 2020 

 

 
Vorönn 2021 

  
Grunn- 
skeiðs- 
mælingar 

 
Eftir-
fylgdar- 
mælingar 

 
Grunn- 
skeiðs- 
mælingar 

 
Eftir-
fylgdar- 
mælingar 

 
Grunn-
skeiðs- 
mælingar 

 
Eftir-
fylgdar- 
mælingar 
 

Hljóðun 
lágstafa 
 

17 26 20 24 24 31 

Tveggja 
stafa orð 
og 
orðleysur 
 

17 19 20 25 20 20 

Þriggja 
stafa orð 
og 
orðleysur 
 

12 16 20 23 19 23 

Fjögurra 
stafa orð 
og 
orðleysur 
 

13 17 21 23 14 18 

Fimm 
stafa orð 
og 
orðleysur 
 

  16 19  22 

Sex stafa 
orð og 
orðleysur 

  18 15  18 
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Eins og sést í töflu 6 hafa orðið þónokkrar framfarir hjá þátttakanda 2 frá fyrstu 

mælingum sem fóru fram vorið 2020. Árangur var betri í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum 

á vorönn 2021 en á sambærilegum mælingum síðast liðið ár í hljóðun lágstafa. Lestrarfærni í 

tveggja stafa orðum og orðleysum hrakaði úr 25 í 20 í eftirfylgdarmælingum frá haustönn 2020 

til vorannar 2021. Lestrarfærni í þriggja stafa orðum og orðleysum var svipuð á vorönn 2021 og 

haustönn 2020. Í grunnskeiðsmælingum þriggja stafa orða og orðleysa var lestrarfærni sú sama í 

eftirfylgdarmælingum, en þó örlítið lakari í grunnskeiðsmælingum. Þátttakandi 2 sýndi ekki jafn 

mikinn árangur í fjögurra stafa orðum og orðleysum á vorönn 2021 og á haustönn 2020. Teknar 

voru grunnskeiðsmælingar á fimm og sex stafa orðum og orðleysum á haustönn 2020 en það var 

ekki gert á vorönn 2021. Lestrarfærni var komin undir 50% í fjögurra stafa orðum og orðleysum 

og því var ekki haldið lengra. Í eftirfylgdarmælingum á vorönn 2021 var færni þátttakanda 2 

meiri en 50% í fjögurra stafa orðum og orðleysum. Þátttakandi 2 sýndi árangur á vorönn 2021 í 

lestri á bæði fimm og sex stafa orðum og orðleysum við eftirfylgdarmælingar. Almennt hefur 

þátttakandi 2 sýnt árangur á öllum mælingum frá vorönn 2020 til vorannar 2021. Þá er einnig 

vert að nefna að þátttakandi 2 fór í gegnum aðgreiningu á stöfunum b og p, y og ý og að lokum æ 

og á. 
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Umræða 
 

Markmið rannsóknarinnar var að bæta lestrarfærni tveggja 12 ára drengja, sem eiga erfitt 

með lestur með stýrðri kennslu og fimiþjálfun ásamt því að meta áhrif og árangur aðferðanna. 

Stýrðri kennslu var beitt til að kenna þátttakendum að hljóða bókstafi íslenska stafrófsins og ei, 

ey og au ásamt einföldum orðum og orðleysum. Frammistaða þátttakenda var metin með 

fimiþjálfun og hún notuð til að auka fimi þeirra í þeim stöfum sem voru kenndir. 

Í grunnskeiðsmælingum mældist þátttakandi 1 með fulla færni í 46% hljóðana sem voru 

mæld. Samkvæmt eftirfylgdarmælingum jókst færni þátttakanda 1 um 28%, en þar mældist 

færnin 74%. Þau 16 hljóð sem þátttakandi sýndi fram á 100% færni í grunnskeiðsmælingum 

mældust einnig 100% í eftirfylgdarmælingum, að e undanskildu, það fór niður í 16%. Þátttakandi 

1 sýndi fram á 50% færni fyrir stafina b, p og þ í grunnskeiðsmælingum en í 

eftirfylgdarmælingum sýndi hann fram á 100% færni í stöfunum. Þetta er merkilegt í ljósi þess 

að stafirnir voru ekki teknir fyrir í kennslunni. Ekki var heldur unnið með ö en færni í að lesa 

stafinn rétt minnkaði úr 50% í 33% færni. 

Eins og áður sagði lögðu rannsakendur þátttakanda 1 áherslu á hljóð sem hann hafði 83% 

færni í grunnskeiðsmælingum. Í eftirfylgdarmælingum mældist þátttakandi 1 með 100% færni í 

nærri öllum hljóðum sem tekin voru fyrir, að undanskildu á þar sem færnin stóð í stað. Mismikill 

tími fór í kennslu hvers og eins hljóðs en áberandi langur tími fór í hljóðin ei og ey. Þau voru 

kennd saman samkvæmt handriti og þurfti þátttakandi 1 fimiþjálfun í 17 skipti til þess að læra 

þau. Mögulegt er að ef rannsakendur hefðu kennt hljóðin í sitthvoru lagi hefði kennslan tekið 

styttri tíma. 

Vert er að nefna að þátttakandi 1 átti það til að yfirfæra lærð hljóð á önnur lík. Þá bar 

góðan árangur að leggja fyrir aðgreiningarverkefni en það var gert með stafina á og ó og g og k. 

Þátttakandi 1 sýndi 100% færni í fyrrnefndum stöfum í eftirfylgdarmælingum að utanskildu 

hljóðinu á en þar var færni upp á 83%. Í hljóðinu á var ein röng svörun af sex en í það skipti 

sagði hann ó í stað á. Ekki gafst tími til fara í gegnum aðgreiningarverkefni með öllum þeim 

hljóðum sem rannsakendur hefðu viljað. Eftir að hljóðið ei/ey var kennt átti þátttakandi 1 til að 

rugla því saman við stafinn e og gæti það verið ástæða þess að færni hans á stafnum minnkaði í 

eftirfylgdarmælingum. Það sama á við um ö en í eftirfylgdarmælingum fór þátttakandi 1 að rugla 

o við ö þrátt fyrir að hvorugur stafurinn hafi verið tekinn fyrir. Vegna þessa fór færni þátttakanda 
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1 á ö úr 83% í 33%. Þá bar á því að þátttakandi 1 sagði heiti bókstafsins í staðinn fyrir hljóð 

hans. Í grunnskeiðsmælingum var þessi villa tíðari en í eftirfylgdarmælingum, en þá átti villan 

einungis við um stafinn j en eins og áður sagði stóð færni hans á þeim staf í stað í 0%. Vert er að 

nefna að í grunnskeiðsmælingum, fimiþjálfun og eftirfylgdarmælingum var ekki gefið rétt fyrir 

þegar þátttakandi 1gaf fyrst upp rangt svar en leiðrétti sig svo. Þetta var breytt leið frá fyrri 

mælingum.   

Samkvæmt eftirfylgdarmælingum jókst færni þátttakanda 1 á öllum orðum og orðleysu 

mælingum. Færni hans að hljóða tveggja stafa orð og orðleysur jókst um 6% og í þriggja stafa 

orðum og orðleysum jókst færnin um 4%. Svo virðist sem mestu bætingar hans hafi verið í 

fjögurra stafa orðum og orðleysum. Þar jókst færni hans um 23%.  

Við grunnskeiðsmælingar var þátttakandi 2 með fulla færni í yfir helming hljóðanna eða 

69%. Í eftirfylgdarmælingum jókst færni hans um 20% og fór upp í 89%. Hins vegar hrakaði 

færni hans á hljóðinu ý. Eins og áður hefur komið fram unnu rannsakendur með öll hljóðin sem 

þátttakandi 2 var ekki með 100% færni í grunnskeiðsmælingum. Aukning varð í færni á öllum 

hljóðum nema i en það stóð í stað. Af 11 hljóðum sem tekin voru fyrir fóru sex þeirra upp í 

100% færni.  

Í grunnskeiðsmælingum komst þátttakandi 2 ekki lengra en í fjögurra stafa orð og 

orðleysur þar sem færni hans var undir 50%. Í tveggja stafa orðum og orðleysum var færni sú 

sama í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum eða 67%. Þessi niðurstaða kom rannsakendum á 

óvart og gæti ástæðan verið sú að þátttakandi leiðrétti sig ekki í þessum mælingum. 

Rannsakendur bentu þátttakanda á að hann mætti leiðrétta sig og gerði hann það í 

eftirfylgdarmælingum sem komu á eftir. Færni hans jókst um 14% í eftirfylgdarmælingum á 

þriggja stafa orðum og orðleysum, fór úr 63% í 77%. Aukning var einnig í eftirfylgdarmælingum 

á fjögurra stafa orðum og orðleysum. Þar fór færni úr 47% í 60% sem þýddi að hægt var að mæla 

fimm stafa orð og orðleysur. Þar mældist færnin 73% í fimm stafa orðum og orðleysum og því 

hægt að halda enn frekar áfram. Færni þátttakanda 2 mældist 60% í sex stafa orðum og 

orðleysum í eftirfylgdarmælingum. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að kennsla hafi haft 

áhrif og aukið árangur. Þátttakandi fékk einnig styrki í eftirfylgdarmælingum óháð árangri sem 

var ekki búið að innleiða við grunnskeiðsmælingar. Það leiddi mögulega til þess að honum 

fannst ávinningur af því að gera verkefnin.  
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Þegar unnið var með hljóðin b, y og æ átti þátttakandi 2 til að rugla b við p, y við ý og æ 

við á. Vegna þessa voru sett inn aðgreiningarverkefni fyrir þau hljóð. Þetta virðist hafa skilað 

einhverjum árangri þar sem bætingin var á b, y og æ við eftirfylgd. Bæði b og æ fóru upp í 100% 

færni en y fór úr 50% upp í 83%. Þá hélst bæði p og á í 100% en ý hrakaði hins vegar úr 100% 

niður í 67% færni í eftirfylgdarmælingum.  

Kennsla gekk erfiðlega í byrjun hjá rannsakendum en báðir þátttakendur áttu erfitt með 

einbeitingu og að sitja kyrrir. Þá fylgdu þátttakendur oft og tíðum ekki fyrirmælum og sýndu 

lítinn áhuga á verkefnum. Því var brugðið á það ráð að innleiða táknstyrkjakerfi. Eftir það gekk 

kennslan mun betur ásamt því að þátttakendum virtist einnig líða betur með frammistöðu sína 

þegar leið á önnina. Þetta gæti mögulega verið vegna styrkjana sem þeir fengu ásamt því sífellda 

hrósi sem rannsakendur gáfu þátttakendunum fyrir rétta svörun og fyrir að vinna vel.  

Nokkrir þættir gætu hafa haft áhrif á rannsóknina. Fyrst ber að nefna að stofurnar sem 

rannsakendur höfðu til umráða við kennsluna voru ekki alltaf þær sömu en nýtt umhverfi skapar 

oft nýja truflun. Ýmislegt reyndist truflandi í stofunum líkt og hljóð í þvottavél og brennsluofni, 

umhverfishljóð og hljóð í börnum að leik á skólalóðinni. Þegar kennslan færðist heim til 

drengjanna var umhverfið frjálslegra og þeir höfðu til að mynda aðgang að snjallsímum sínum 

sem gat haft truflandi áhrif. Þó voru símarnir teknir af drengjunum áður en kennsla hófst en þeir 

reyndust mjög mótfallnir því. Grímurnar sem rannsakendur þurftu að bera vegna 

kórónuveirufaraldursins gerðu það að verkum að þátttakendur sáu ekki munnhreyfingar 

rannsakenda. Það hefði hjálpað þátttakendum að sjá hvernig ákveðin hljóð eru mynduð.  

Vert er að nefna að drengirnir voru misupplagðir til þátttöku milli daga og var einbeiting 

þeirra mismikil. Á mánudögum fór kennsla fram fyrr heldur en hina dagana og einbeitingin oft 

og tíðum minni þá daga og þreyta í þátttakendum. Með tímanum urðu drengirnir einnig leiðir á 

verkefnunum og þá hjálpaði að hafa táknstyrkjakerfi sem virkuðu hvetjandi á þá. Samt sem áður 

virtust þeir almennt spenntir fyrir að mæta í kennsluna. Það kom þó fyrir að drengirnir misstu af 

einhverju skemmtilegu sem átti að fara fram innan bekkjarins. Í þeim tilfellum voru þeir ekki 

jafn áhugasamir sem gat haft áhrif á þær kennslustundir. Ekki er hægt að eigna inngripi 

rannsakenda allar framfarirnar sem áttu sér stað þar sem þátttakendur voru einnig í hefðbundinni 

lestrarkennslu í skólanum ásamt sérkennslu. Á móti var meðferðartryggð og samræmi 

rannsakanda hátt svo gera má ráð fyrir að kennslan hafi haft áhrif. Þá gæti orðaval rannsakanda 

haft áhrif á niðurstöður þar sem orðin og orðleysurnar sem lagðar voru fyrir í hverri rannsókn 
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fyrir sig voru mismunandi og valdi hver og einn rannsakandi orðin sem notuð voru. Orðin og 

orðleysurnar gætu þess vegna verið miserfið á milli rannsakenda. Þetta gæti haft áhrif á færni 

þátttakanda í lestri orða og orðleysa. Páskafrí þátttakanda gæti einnig hafa haft áhrif á 

niðurstöður. Það stóð yfir í fjóra daga en samkvæmt Engelmann (1988) felur stýrð kennsla í sér 

daglega kennslu í lestri, stærðfræði eða tungumáli. Hjá þátttakanda 1 var farið í 

eftirfylgdarmælingar strax eftir það frí. Þátttakandi 2 fékk kennslu í einn dag áður en 

eftirfylgdarmælingar hófust.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að færni beggja þátttakenda jókst í hljóðun lágstafa 

og lestri orða og orðleysa. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna fram á jákvæð áhrif 

stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar. Þá má til dæmis nefna rannsókn Johnson og Street (2012) sem 

sýndi fram á árangur stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar í Morningside skólanum. Rannsóknin 

styður einnig fyrri rannsóknir sem sýna fram á gagnsemi raunprófaðra kennsluaðferða (Beck og 

Clement, 1991; Binder, 1988; Finna Pálsdóttir, 2014; Johnson og Street, 2012; Kubina o.fl , 

2009; Moran, 2004). Samkvæmt Moran (2004) virðast raunprófaðar aðferðir auka færni 

nemenda og sýna almennt fram á meiri árangur. Að geta lesið sér til skilnings er mikilvægt til að 

vera virkur þátttakandi í samfélaginu og er lestrarfærni undirstaða alls náms (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Frammistaða íslenskra barna í lesskilningi er undir væntingum 

og fer versnandi samkvæmt PISA (Menntamálastofnun, 2019). Það er því mikilvægt að bregðast 

við og ýta niðurstöður þessarar rannsóknar undir það að innleiðing raunprófaðra kennsluaðferða 

sé æskileg í íslenska skóla.  

Í framhaldi af rannsókninni væri áhugavert að halda áfram að kenna drengjunum og 

freista þess að sjá enn meiri framfarir. Eins og áður sagði voru þeir að taka þátt í rannsókn af 

þessu tagi í þriðja skiptið og hafa alltaf sýnt framfarir. Þá væri ákjósandi að ekki liði langur tími 

frá einni rannsókn til þeirrar næstu svo hægt væri að viðhalda betur þeirri færni sem nú hefur 

verið náð. Enn fremur væri forvitnilegt að sjá hvernig stýrð kennsla færi fram innan bekkjar og 

árangur af henni þar sem handrit hennar er gert fyrir bekkjarkennslu.  
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Viðauki 1 

Dæmi um fimiblað þátttakanda 1. 
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Viðauki 2  

Dæmi um fimiblað þátttakanda 2.  
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Viðauki 3 

Táknstyrkjakerfi þátttakanda 1. 

 

Dagsetning 

 

Mætir 

Jákvæður og 

duglegur að 

gera verkefnin 

Byrjar fljótt að 

vinna eftir pásu 

 

Stigafjöldi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   Samtals  

Lítil styrking:__________________í lok kennslustundar 

Stór styrking:__________________í lok kennslustundar 

1 broskall fyrir hvern dálk 

15 broskallar = lítil styrking 

50 broskallar = stærri styrking  
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Viðauki 4 

Táknstyrkjakerfi þátttakanda 2. 

 

Ég fæ stig fyrir að 
• Vera fljótur að koma mér á minn stað og vera tilbúinn að vinna 

verkefnin í upphafi tíma og eftir pásur 

• Sitja/standa með hendur og fætur á sínum stað meðan ég vinn 

verkefnin 

• Vanda mig við að vinna verkefnin með því að fara eftir leiðbeiningum um hvernig eigi að 

vinna þau 

Kennslustund nr Skilyrði 1 Skilyrði 2 Skilyrði 3 Stig alls 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

Fyrir hvert stig sem ég safna mér inn fæ ég einn sælgætismola!  
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Viðauki 5 

Upplýst samþykki þátttakanda 1. 

  

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

Lilju Sigurðardóttur og Elísabetar Sigríðar Guðnadóttur, B.S. nema í sálfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi þeirra og ábyrgðarmaður verkefnisins er Dr. Zuilma Gabríela Sigurðardóttir 

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

með lestur með aðferðum stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar í 6-8 vikur.  

Ég hér með heimila skráningu og söfnun á gögnum um frammistöðu ______________ í 

lestrarverkefnum og samþykki að barnið mitt mæti 4-5 virka daga í viku, í um það bil klukkustund 

í senn til þess að vinna með Bríeti og Elísabetu. 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 getur ekki mætt vegna 

veikinda eða annarra ástæðna. 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 fagaðila 

en gögnin verða hvorki persónugreinanleg né rekjanleg til mín eða barnsins. Aðeins þeir sem koma 

að rannsókninni munu hafa aðgang að gögnunum og þau verða ekki notuð í öðrum tilgangi en hér 

stendur nema með mínu samþykki. Engum persónugögnum verður safnað öðrum en upplýsingum 

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

og samkvæmt lögum um meðferð persónuupplýsinga.  

Ég get haft samband við Bríeti (bls7@hi.is, s: 857-3229) og Elísabetu (esg25@hi.is, s: 777-

4084) 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. 
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Viðauki 6 

Upplýst samþykki þátttakanda 2. 

  

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

Bæhrenz Björgvinsdóttur og Helenu Líf Magnúsdóttur, B.S. nema við sálfræðideild Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi þeirra og ábyrgðarmaður verkefnis er Dr. Zuilma Gabríela Sigurðardóttir 

(zuilma@hi.is), prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands. 

Rannsóknin felst í því að unnið verður með lestur með aðferðum stýrðrar kennslu og 

fimiþjálfunar frá febrúar 2021, í 6 til 8 vikur. Ég heimila skráningu og söfnun á gögnum um 

frammistöðu ___________________ í lestri og skilst að barnið mitt eigi að mæta alla virka daga 

og vinna með Ölfu og Helenu í um það bil klukkustund í senn. Á meðan rannsókn stendur skal 

taka hlé á lestrarkennslu heima við. Ég skuldbind mig til að sjá til þess að barnið mæti daglega til 

að vinna í rannsókninni og láta vita ef barnið geti 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 ópersónugreinanleg og 

órekjanleg til mín eða barnsins. Aðeins þeir sem koma að rannsókninni munu hafa aðgang að 

gögnunum og þau munu ekki verða notuð í öðrum tilgangi en hér stendur nema með mínu 

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

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

lögum um meðferð persónuupplýsinga. Ég get haft samband við Ölfu (abb48@hi.is ; s: 698-

2327) og Helenu (hlm6@hi.is; s: 774-5858) 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 7 

Dæmi um skráningarblað hljóða í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum.  
Dagsetning: ________                                                         Rannsakandi: _________________ 
 
Nr.  Hljóð Rétt svar Rangt svar Ekkert svar Athugasemdir 
1 ei     
2 o     
3 m     
4 i     
5 j     
6 s     
7 p     
8 l     
9 a     
10 ó     
11 ý     
12 t     
13 y     
14 æ     
15 x     
16 í     
17 ú     
18 ey     
19 v     
20 g     
21 e     
22 d     
23 n     
24 ö     
25 au     
26 á     
27 u     
28 é     
29 r     
30 ð     
31 h     
32 f     
33 k     
34 b     
35 þ     
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Viðauki 8 

Dæmi um skráningarblað í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum, tveggja stafa orð og 

orðleysur.  

Dagsetning: ________                                                         Rannsakandi: _________________ 
 
Nr.  Stafur Rétt svar Rangt svar Ekkert svar Athugasemdir  
1 ég     
2 só     
3 ís     
4 ró     
5 ha     
6 ós     
7 ög     
8 ný     
9 kú     
10 ux     
11 me     
12 þá     
13 of     
14 bæ     
15 vi     
16 já     
17 um     
18 dy     
19 sá     
20 tý     
21 úl     
22 ás     
23 fí     
24 mu     
25 og     
26 hæ     
27 íf     
28 há     
29 ól     
30 em     
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Viðauki 9 

Dæmi um skráningarblað í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum, þriggja stafa orð og 

orðleysur.  

 

Nafn:__________________________ 

Dagsetning:___/___ 

 
Orð        Rétt  Rangt        Svarar ekki  Athugasemd 

sár     
öxi     
Lit     
kar     
élá     
úri     
ixö     
oma     
ker     
rás     
gær     
kýr     
ním     
veb     
ert     
ólf     
ræf     
rak     
rek     
fær     
amo     
álé     
Til     
Tre     
bev     
fló     
irú     
rýk     
mín     
ræg     
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Viðauki 10 

Dæmi um skráningarblað í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum, fjögurra stafa orð og 
orðleysur. 
 
Dagsetning: ______________       Rannsakandi:______________ 

Nr.  Stafur Rétt svar Rangt svar Ekkert svar Athugasemdir 
1 úlpa     
2 kauf     
3 étið     
4 ússa     
5 ætla     
6 tapa     
7 vext     
8 túla     
9 fána     
10 öxul     
11 fing     
12 kvas     
13 saxa     
14 fúll     
15 sama     
16 rata     
17 smja     
18 kúta     
19 íbúi     
20 mókk     
21 fíll     
22 ýlas     
23 baða     
24 kass     
25 aulu     
26 fæti     
27 mósa     
28 súpa     
29 púla     
30 skei     
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Viðauki 11 

Dæmi um skráningarblað í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum, fimm stafa orð og 
orðleysur. 
 
Dagsetning: ________                                                         Rannsakandi: _________________ 
Nr.  Stafur Rétt svar Rangt svar Ekkert svar Athugasemdir 
1 vöbed     
2 penúk     
3 dögun     
4 eidós     
5 ýmist     
6 blýið     
7 þvoum     
8 jöxni     
9 áhugi     
10 áféþy     
11 kjósa     
12 úrvun     
13 hámog     
14 ýpaux     
15 vaþjé     
16 beita     
17 pynta     
18 yggey     
19 auplý     
20 gædas     
21 þúfum     
22 óbeyf     
23 axlir     
24 ísvél     
25 ölkið     
26 dúkka     
27 eyðum     
28 teigu     
29 aumur     
30 æfing     
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Viðauki 12 

Dæmi um skráningarblað í grunnskeiðs- og eftirfylgdarmælingum, sex stafa orð og 
orðleysur. 
 
Nafn:__________________________ 

Dagsetning:___/___ 

 

Stafur        Rétt  Rangt        Svarar ekki   Athugasemd 

ralgne     
syngja     
hringi     
ajnerg     
flækja     
klórar     
ignirh     
bornar     
nurdnu     
grenja     
bjalla     
rarólk     
lagnir     
nalgym     
englar     
ringal     
undrun     
ajgnys     
neitar     
ajkælf     
páskar     
allajb     
ruslið     
myglan     
ðilsur     
natæla     
alætan     
ranrob     
ratien     
raksáp     
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Viðauki 13 

Skráningarblað fyrir meðferðartryggð. 

Dags:________                                                                          Matsmaður:_____________ 
 

Verkefni Réttar 
leiðbeiningar 
gefnar 

Kennari 
leiðréttir 
villur strax 

Kennari 
leiðréttir 
villur rétt 

Kennari 
hrósar fyrir 
rétta svörun 

Samtals:  

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
Samtals:      
Hlutfall:      

 

 

 

  

  

  

  

  

  


