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Útdráttur 

Eftirfarandi rannsóknarritgerð er lokaverkefni til B.Ed. prófs í leikskólakennarafræði við 

Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Eykur P-

PALS hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu hjá leikskólabörnum? Tilgáta okkar er sú að 

með því að leggja fyrir börn verkefnið P-PALS, muni það auka bæði hljóðkerfisvitund og 

stafaþekkingu þeirra. 

P-PALS er kennsluefni sem þjálfar hljóðkerfisvitund barna frá 4 ára aldri en  

rannsóknir hafa sýnt fram á að börnum gengur betur að læra að lesa þegar í skólann er 

komið hafi þau fengið þjálfun í hljóðkerfisvitund á leikskólaaldri. Í fyrri hluta 

ritgerðarinnar er fjallað um byrjendalæsi og þróun læsis, hljóðkerfisvitund og tengsl 

hennar við lestur. Einnig er PALS verkefninu lýst og markmið með því sett fram. Í seinni 

hlutanum er fjallað um niðurstöður rannsóknar á áhrifum P-PALS þjálfunar á hljóð- og 

stafaþekkingu leikskólabarna. Rannsóknin er megindleg og þátttakendur 36 leikskólabörn 

af tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu, öll fædd árið 2006. Börnin á öðrum 

leikskólanum skipuðu tilraunahóp rannsóknarinnar og fengu 7 vikna P-PALS þjálfun. 

Börnin á hinum leikskólanum skipuðu samanburðarhópinn og fengu ekki slíka þjálfun. 

Til þess að meta áhrif kennslunnar var stafaþekking og hljóðkerfisvitund metin hjá 

báðum hópum áður en kennslutímabilið hófst og eftir að því lauk.  

Megin spurningin var sú hvort börnin í tilraunahópnum myndu standa sig betur á 

þessum tveimur þáttum í kjölfar kennslunnar en börnin í samanburðarhópnum, að teknu 

tilliti til hvernig þau stóðu sig fyrir þjálfun. Í niðurstöðum kom fram marktækur munur  á 

hljóðkerfisvitund hópanna eftir inngrip, einkum á þeim þáttum hennar sem kennsluefnið 

vinnur með. Það sama gilti um stafaþekkingu barnanna. Þau börn sem tóku þátt í P-PALS 

þjálfuninni þekktu fleiri stafi í kjölfar inngripanna en jafnaldrar þeirra í 

samanburðarhópnum. Því er hægt að draga þá ályktun að P-PALS auki hljóðkerfisvitund 

og stafaþekkingu hjá leikskólabörnum. 
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1. Inngangur 

Einn af undirstöðuþáttum mannréttinda er að verða læs, auk þess sem læsi er skýlaus 

krafa sem þjóðfélagið gerir til þegna sinna. Kröfur samfélagsins um læsi hafa breyst í 

gegnum tíðina samfara breytingum þess sjálfs. Í hinu tæknivædda þjóðfélagi nútímans 

verður lestur ekki aðeins þýðingarmikill fyrir einstaklinginn heldur einnig í auknum mæli 

fyrir þjóðfélagið í heild og afkomu þess (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1993:3). 

Fjölmargir þættir hafa áhrif á einstaklinginn þegar hann les sem snerta hann 

líffræðilega og tilfinningalega, eins og sjón, heyrn, vitsmunaþroski, málþroski, einbeiting, 

athygli, hvatning, áhugi og sjálfsímynd (Þóra Kristinsdóttir, 2000:186).   

Læsi er víðtækt hugtak og vísar til þess að geta notað og skilið ritmál í 

margvíslegum aðstæðum og tilgangi. Lestrarnám byggir hvort tveggja í senn á 

málskilningi og tæknilegri færni (umskráningu tákna í hljóð). Áður fyrr var oft einblínt á 

þá þætti, en á síðustu árum hafa rannsóknir í auknum mæli beint athyglinni að færni 

barna við að skilja og vinna úr innihaldi textans. Góð færni í lestri er forsenda fyrir öllu 

námi og er undirstaða þess að börn jafnt sem fullorðnir geti aflað sér þekkingar og aukið 

skilning sinn á umhverfinu. 

Byrjendalæsi (emergent literacy) er hugtak sem notað er um það ferli sem börn 

fara í gegnum áður en þau hefja formlegt lestrarnám (Whitehurst og Lonigan, 2003:11). 

Þetta ferli hefst snemma á lífsleiðinni og vísar til þroska barna á þeim sviðum sem 

tengjast lestrargetu þeirra seinna meir. Þau fjögur svið sem oftast eru flokkuð til 

byrjendalæsis eru málþroski (einkum orðaforði), þekking á ritmálinu, þekking á lögmáli 

bókstafanna og hljóðkerfisvitund (Whitehurst og Lonigan, 2003:11). Rannsóknir benda 

til þess að mikilvægt sé að byrja að þjálfa börn í þessum þáttum þegar þau eru á 

leikskólaaldri og reyna þannig að koma í veg fyrir að barnið eigi við lestrarörðugleika að 

etja síðar meir. 

Sá þáttur sem hefur hlotið hvað mesta athygli í rannsóknum á þróun læsis er 

hljóðkerfisvitund. Hún vísar til þekkingar á hljóðum tungumálsins og skilningi á því að 

hægt er að brjóta töluð orð upp í ólíkar hljóðeiningar og vinna með þær á mismunandi 

hátt. Eftir því sem börn eldast þroskast þessi þekking stig af stigi og er undirstaða þess að 

þau öðlist skilning á samspili stafs og hljóðs (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006:23). 
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Í  þessari ritgerð ætlum við að kanna hvort kennsluefnið P-PALS geti eflt þróun 

hljóðkerfisvitundar og stafaþekkingu hjá 4 ára leikskólabörnum með því að beita 

markvissri þjálfun í 7 vikur. Markmið P-PALS þjálfunar er að efla hljóðkerfisvitund og 

stafaþekkingu leikskólabarna og þar með undirbúa þau fyrir lestrarnám. Í þessu 

kennsluefni er lögð áhersla á að þjálfa börn í að tengja hljóð við bókstaf, þekkja rétta 

lestrarátt og að börnin séu virkir þátttakendur í náminu. Þetta kennsluefni er 

þróunarverkefni á leikskólanum sem við störfum á og fannst okkur því áhugavert að 

kanna hvort börnin sýndu framfarir eftir þessa þjálfun.       

2. Byrjendalæsi 

Byrjendalæsi (emergent literacy) er hugtak sem notað er um þá þróun sem börn fara í 

gegnum áður en þau hefja formlegt lestrarnám (Whitehurst og Lonigan, 2003:11). Það 

felur í sér 4 meginþætti: málþróun/málþroska, þekkingu á ritmálinu, þekkingu á lögmáli 

bókstafanna (að bókstafir tákni hljóð tungumálsins) og hljóðvitund. Í þessu sambandi er 

mikilvægt að skoða líkan Whitehurst og Lonigan um „outside-in“ og „inside-out“ ferlin 

(sjá töflu 1). Outside-in vísar til þess sem umhverfið leggur af mörkum til að fræða og 

undirbúa barnið fyrir lestrarnámið. Einnig vísar það til skilnings barns á texta, til dæmis 

orðaforða, hugtökum og söguþræði. Þetta er hægt að efla við hlustun þegar lesið er fyrir 

börnin og virkja þau til að taka þátt. Inside-out vísar til þeirra þátta sem þróast hjá 

barninu í tengslum við ritmál og hjálpa því að geta greint orð yfir í hljóð og hljóð yfir í 

orð (t.d. hljóðvitund og stafaþekking). Í kjölfarið er unnið með merkingu orðsins og 

túlkun þess. Í þessu ferli skiptir þekking barna á bókstöfum og næmi þeirra fyrir 

málhljóðum miklu máli. Outside-in og inside-out ferlin tengjast þróun 

hljóðkerfisvitundar, lesskilningi, þekkingu á tungumálinu og næmi fyrir hljóðum 

bókstafanna en það er undirstaðan að árangursríku lestrarnámi (Whitehurst og Lonigan, 

2003:11-14).   
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2.1.   Þróun læsis 

Læsi er víðtækt hugtak og vísar til þess að geta notað og skilið ritmál í margvíslegum 

aðstæðum og tilgangi. Lestrarnám byggir hvort tveggja í senn á tæknilegri færni 

(umskráningu tákna í hljóð) sem er í brennidepli á fyrstu stigum lestrarnámsins og 

málskilningi, sem einkum hefur áhrif á lesskilning (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug 

Jónsdóttir, 2000:39). Rannsóknir benda til þess að hljóðkerfisvitund og stafakennsla 

undirbyggi umskráningarhæfni, en orðaforði og almenn málfærni undirbyggi lesskilning. 

 Samkvæmt fyrri hugmyndum um lestur var megináhersla lögð á lestrartækni og 

almennt talið að börn þyrftu að ná áveðnum þroska áður en þau gæti tileinkað sér hana. 

Því var talið mikilvægt að börn byrjuðu ekki í lestrarnámi fyrr en í kringum sex ára 

aldurinn. Frá aldamótum átjándu og nítjándu aldar var við lýði sú hugmynd að barnið 
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þyrfti að vera andlega og líkamlega tilbúið til að læra að lesa og mótaði hún 

lestrarkennslu í um sextíu ár. Á þeim tíma voru settar fram kenningar um hvernig ung 

börn geta lært lestur í gegnum leikinn en þær fengu lítinn meðbyr í fyrstu (Gillen og Hall, 

2003:4).  

Rannsóknir hafa sýnt að lestur barnabóka gegnir lykilhlutverki í þróun læsis. 

Rannsókn Elizabeth Sulzby (1985) sýndi til dæmis fram á að atferli barna við bókalestur 

virtist fylgja ákveðnu mynstri þar sem athygli þeirra færðist frá myndunum í bókunum 

yfir á ritmál þeirra. Að auki mátti greina breytingu á hljómfalli í röddum barnanna þegar 

þau lásu, frá því að þau hljómuðu eins og þau væru að segja sögu yfir í að þau hljómuðu 

eins og þau væru að lesa. Niðurstöður þessarar og fleiri rannsókna benda til þess að 

sameiginlegur bóklestur barna og fullorðinna skapi jákvætt viðhorf til bóka og lesturs og 

veiti þeim fyrirmynd að því hvernig þjálfaður lesari ber sig að. Það hvetur þau einnig og 

styður tilraunir þeirra til að lesa sjálf (Vukelich og Christie, 2004:7-8). Einnig er 

mikilvægt að hafa í huga að þó að börn séu að verða læs er mikilvægt að hætta ekki að 

lesa fyrir þau. Sá texti sem börn fást við í upphafi lestrarnáms er mjög einfaldur, bæði að 

efni og formi. Á því skeiði er mikilvægt að lesinn sé texti fyrir þau sem hæfir þeirra 

þroska og ýti undir góðan orðaforða og málskilning. Þeir þættir, ásamt góðri 

hljóðavitund, gegna lykilhlutverki í lestrarnámi barna og þeim þarf því að sinna vel í 

leikskólum (Anna Þ. Ingólfsdóttir, 2006a:24). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) segir orðrétt: „Hjá barni vaknar fljótt áhugi á rituðu máli 

og síðar fyrir lestri og skrift. Í leikskóla ber að skapa umhverfi sem hvetur barn til þess að 

kanna leyndardóma ritaðs máls og vekur löngun þess til að læra að lesa og skrifa”. Í því 

sambandi er lögð áhersla á fjölbreytta leiki til að efla áhuga barna á ýmsum sviðum sem 

snerta lestur og ritun. Eitt það mikilvægasta sem leikskólinn getur gert til að stuðla að 

farsælli vegferð barna til læsis er að skapa umhverfi sem býður upp á rík málleg 

samskipti sem ýtir undir ólíka þætti byrjendalæsis, svo sem orðaforða, hljóðkerfisvitund 

og þekkingu á bókstöfunum.  

Kenning Linnea C. Ehri um þróun lesturs lýsir því hvernig börn byggja upp 

sjónrænan orðaforða í lestri. Með sjónrænum lestri er átt við að lesarinn þekki orðin bæði 

hratt, sjálfvirkt og án fyrirhafnar. Ehri telur að til þess þurfi lesandinn að hafa fullkomna 

þekkingu á tengslum milli stafs og hljóðs, einnig að hann geti sundurgreint orð í stök 
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hljóð. Þannig þarf hann að geta greint/skynjað að orðið bók er sett saman úr þremur 

hljóðum b-ó-k. Slík hæfni er einn undirþáttur hljóðkerfisvitundar, en hún er eins og áður 

hefur verið vikið að ein mikilvægasta undirstaða lestrarnáms  (Ehri og Snowling, 

2004:434). 

3. Hljóðkerfisvitund 

Með hljóðkerfisvitund (phonological awareness) er átt við þann hæfileika að geta skoðað, 

hugsað og breytt viljandi hljóðrænum þáttum tungumálsins, sérstaklega innri 

hljóðkerfissamsetningu orða (Scarborough og Brady, 2002:312). Ef að barn t.d. svarar, að 

ekki heyrist /s/ í sól af því að sól talar ekki, þá hefur það ekki þroskað þennan hæfileika 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003:10). 

Börn þurfa að vita að málið hefur ákveðið form sem kallast setningar, orð og 

hljóð, einnig að hljóðin eigi sér fyrirmyndir sem heita stafir. Í hljóðkerfisvitund felst t.d. 

að geta rímað, deilt orðum niður í atkvæði og einstök málhljóð og tengt saman stök hljóð 

í orð. Einnig er lögð áhersla á hvernig barnið vinnur meðvitað með málhljóð, stök eða 

samfelld (Guðrún Bjarnadóttir, 2004a:19).  

Hljóðkerfisvitund byrjar að þroskast hjá börnum frá fjögurra ára aldri. Á þeim 

aldri geta mörg börn rímað, leiðrétt talvillur, (einkum annarra) og leikið sér að 

málhljóðum, en slík færni er góð vísbending um að hljóðkerfisvitund sé að þroskast. 

Hljóðkerfisvitund byrjar því að þroskast talsvert áður en formlegt lestrarnám hefst og því 

ætti þjálfun hennar að vera einn af þeim þáttum málræktar sem sinnt er í leikskólanámi 

(Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003:10).  

 Hljóðvitund (phonemic awareness) er undirþáttur hljóðkerfisvitundar. Með 

hljóðvitund er átt við að börn geri sér grein fyrir að orð eru samsett úr röð hljóðunga 

(phoneme) og að þau skynji hljóðræna uppbyggingu orðanna. Hljóðvitund birtist heldur 

seinna hjá börnum en aðrir þættir hljóðkerfisvitundar og heldur áfram að þroskast 

samhliða lestrarnámi (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003:10).  

Í töflu frá Muter (2003) er hægt að sjá á hvaða aldri börn ná ákveðnum þáttum 

sem reyna á hljóðkerfisvitund og hvernig þróun hennar birtist samhliða reynslu af ritmáli 

(sjá töflu 2). Samkæmt henni eru börn meðvituð um samsetningu atkvæðis í orðum um 
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fjögurra ára aldur, geta brotið orð niður í upphafshljóð og rím um fimm ára aldur og byrja 

að hluta orð niður í hljóðunga um sex ára aldur (Muter, 2003:28). 

 

Tafla 2.  Þróun hljóðkerfishæfniþátta miðað við aldur. 

Aldur í 

árum 
Þróun hljóðkerfishæfniþátta Reynsla af ritmáli 

4 Að þekkja/kunna barnaljóð 

L
æ

rir sta
fi 

 

 

 

Að þekkja rím 

 

Að tengja saman atkvæði 

 

Að sundurgreina atkvæði 

5 Stuðlun (alliteration) 

B
y

g
g
ir u

p
p

 sjó
n

ræ
n

a
n

 o
rð

a
fo

rð
a
 

 

Að flokka eftir upphafshljóðum 

 

Að greina í sundur atkvæði       
 (í stuðla og rím) 

 

Að ríma 

5 ½ Að vinna með atkvæði 

 

U
m

sk
rá

ir sta
fi í h

ljó
ð
 

 

Að greina byrjunar- og endahljóð 

 

Að tengja saman hljóð 

 

Að sundurgreina/aðgreina hljóð 

6 Að bæta við hljóðum 

 
Að eyða hljóðum úr orði 

 
Að skipta á hljóðum í orði 

                                                              

(Muter, 2003:16). 

 

 Í töflunni má einnig sjá hvernig þróun hljóðkerfisvitundar og læsis gengur í báðar 

áttir. Þannig stuðlar hljóðkerfisvitundin að þróun læsis en lestur stuðlar einnig að þróun í 

hljóðkerfisfærni (Muter, 2003:16-17). 

  

3.1. Tengsl hljóðkerfisvitundar og lesturs 

Sá þáttur sem hlotið hefur hvað mesta athygli innan lestrarrannsókna á síðastliðnum 

áratugum er samband lesturs og hæfni barna til þess að greina málhljóð. Mikilvægi þessa 

sambands byggist á því að bókstafirnir standa fyrir einstökum hljóðum tungumálsins. Til 

þess að geta lært að lesa slíkt ritmál, verða börn að skilja sambandið á milli bókstafanna í 

orðunum og þeirra hljóða sem þeir eiga að tákna. Þessi skilningur er undirstaða þess að 
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geta umskráð bókstafi í hljóð og tengja þau saman í orð. Þessu fyrsta stigi lestrarnámsins 

hefur verið skipt í þrjú megin þrep:   

1. Lestur út frá sjónrænum vísbendingum (visual cue reading). Börn þekkja orð 

út frá kunnuglegum stöfum eða stafasamböndum. 

2. Lestur út frá hljóðrænum vísbendingum (phonetic cue reading). Börn nýta sér 

þekkingu á hljóðum fyrstu stafa orðs til að hjálpa sér við að giska á framburð 

orðsins. Þessi leið léttir á minniskröfum en hefur þann galla að börn geta lesið 

sama orðið misvel frá einum texta til annars. 

3. Lestur byggir á umskráningu stafa í hljóð (phonological recording;chiper 

reading). Hjá góðum lesurum byggist framburður alfarið á hljóðum (Goswami 

og Bryant, 1990:2-3). 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á náið samband á milli hljóðkerfisvitundar 

og lestrar. Börn sem eru með góða hljóðkerfisvitund læra fyrr og geta tengt betur hljóð og 

bókstaf. Einnig gengur þeim betur með hljóðunarferlið í lestrarnáminu (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2002:10-11). 

Börn sem eru slök í lestri eiga oft í erfiðleikum með rím og einnig að breyta 

orðum hljóðrænt, t.d. að bæta hljóði fyrir framan eða inn í orð og þar af leiðandi breyta 

merkingu þeirra. Ein fyrsta rannsóknin sem sýndi fram á þetta var rannsókn Bradley og 

Bryant (1978) þar sem hljóðkerfisvitund 10 ára barna með lestrarerfiðleika var borin 

saman við hljóðkerfisvitund  6 ½ árs barna án slíkra erfiðleika. Niðurstöður þeirra leiddu 

í ljós að börnin sem áttu í lestrarerfiðleikum höfðu slakari hljóðkerfisvitund en börnin 

sem ekki áttu í erfiðleikum með lestur þótt þau börn væru 3 ½ ári yngri (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2003:11).  

Svipaðar niðurstöður fengust úr rannsókn Ásthildar Bj. Snorradóttur (1999) á 

hljóðkerfisvitund hjá sex ára íslenskum börnum með og án lestrarörðugleika. 

Þátttakendur í úrtakinu voru um 90 börn sem komu úr tíu bekkjum í fjórum grunnskólum. 

Þau voru fyrst prófuð í lestri og síðan var þeim skipt í tvo hópa eftir frammistöðu, annar 

hópurinn var með góða frammistöðu og hinn hópurinn með slaka. Í hvorum hóp fyrir sig 

voru valin 20 börn í tilviljunarúrtak. Próf, sem meta sex þætti hljóðkerfisvitundar voru 

lögð fyrir þau, það er sundurgeining, hljóðgreining, hljóðtenging, hljóðflokkun, 

orðhlutaeyðing og rím. Niðurstöður leiddu í ljós að börn sem voru slök í lestri voru einnig 
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slakari í sundurgreiningu, það er að sundurgreina setningar í orð, orð í atkvæði og orð í 

hljóðunga, en börn sem voru góð í lestri. Einnig voru þessi börn slakari í hljóðflokkun, 

það er að flokka saman orð með sama upphafshljóði (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 1999). 

 Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2003) 

gerðu langtímarannsókn á tengslum málþroska og námsárangurs í lestri hjá 5 ára 

leikskólabörnum. Alls tóku 267 leikskólabörn í Reykjavík þátt í rannsókninni og voru 

þau valin með hentugleikaúrtaki. Börnunum var fylgt eftir í fimm ár. Hljóðkerfisvitund 

og málþroski þeirra var metinn í leikskóla og borinn saman við gengi þeirra í lestri í 2. 

bekk í grunnskóla og á samræmdum prófum í 4. bekk (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir, 2004:67-90). Helstu niðurstöður voru þær að 

málþroskamælingar við 5 ára aldur gáfu sterkar vísbendingar um gengi barnanna í 

samræmdum prófum í íslensku í 4. bekk. Þau börn sem voru með góða færni á 

málþroskaprófunum við 5-7 ára aldur fengu langflest meðalgóðar eða góðar einkunnir á 

samræmdum prófum í íslensku í 4. bekk. Aftur á móti þau börn sem sýndu slaka færni á 

þessum prófum fengu langflest slaka eða meðalgóða einkunn (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 

2004:67-90).  

 Samkvæmt framansögðu koma fram bæði í íslenskum og erlendum rannsóknum 

sterkar vísbendingar um tengsl hljóðkerfisvitundar og árangurs í lestrarnámi. Barn með 

þroskaða hljóðkerfisvitund er því líklegra til að eiga farsælt lestrarnám en barn sem er 

slakt á þessu sviði (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003:11). 

3.2. Þjálfun hljóðkerfisvitundar 

Eins og áður hefur verið vikið að hefst undirbúningur fyrir lestrarnám barna talsvert 

löngu áður en þau byrja í formlegri lestrarkennslu. Sýnt hefur verið fram á að börn sem 

alast upp í lestrarhvetjandi umhverfi þar sem bókstafir eru sýnilegir og hlúð er að þeim 

þáttum máls sem hafa áhrif á færni í lestri, farnast betur í sínu lestrarnámi en börnum sem 

ekki búa við sömu tækifæri. Á síðari árum hafa því verið settar fram kenningar um að 

hægt sé að fækka þeim börnum sem lenda í lestrarerfiðleikum með snemmtækri íhlutun 

(Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003:12).  



15 

 

 Eitt algengasta form snemmtækrar íhlutunar á þessu sviði er þjálfun 

hljóðkerfisvitundar. Það hefur verið gert með ýmsum aðferðum, en algengast er að 

þjálfunin sé í leikjaformi fyrir börn á leikskólaaldri.  

 Margir fræðimenn hafa þróað aðferðir og áætlanir til að þjálfa þessa vitund hjá 

börnum, þar má nefna Spector (1995) sem lagði til eftirfarandi leiðir:  

 Vinna með þætti sem beina athygli barna að hljóðum í orðum, börn þurfa að átta 

sig á því að orð hafa lík hljóð.  

 Láta börnin sundurgreina hljóð í orðum og tengja hljóð saman í orð. 

 Kenna tengsl stafs og hljóðs. 

 Kenna sundurgreiningu og samtengingu sem gagnstæðar aðgerðir, gegnum lestur 

og ritun. 

 Þyngdarraða verkefnum frá því einfalda til hins flókna. 

 Hvetja til nýrra verkefna. Börn þurfa að æfa sundurgreiningu og blöndun orða 

sem hafa ólíka hljóðbyggingu. 

 Tryggja þarf að kennarar hafi þekkingu á þjálfunarverkefnum, einnig að þeir skilji 

markmið og tengsl þeirra við framfarir í lestri. Það ýtir undir sveigjanleika og 

tilbreytingu í kennslu og verkefnavali (Muter, 2003:136). 

 

Fjöldamargar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum þjálfunar hljóðkerfisvitundar 

á lestrarnám. Lundberg, Frost og Petersen (1988) gerðu rannsókn þar sem  

hljóðkerfisvitund var markvisst þjálfuð hjá 235 dönskum leikskólabörnum áður en þau 

hófu eiginlegt lestrarnám. Börnin sem tóku þátt í inngripunum hlutu sérstaka þjálfun í 

hljóðkerfisvitund í átta mánuði, allt frá einföldum hlustunaræfingum til flóknari þátta, t.d. 

að greina rím í orðum, brjóta orð niður í atkvæði o.fl. Í samanburðarhópnum voru 155 

börn af öðrum landshluta og fengu þau enga slíka þjálfun. Lundberg og félagar skoðuðu 

því næst langtímaáhrif þjálfunarinnar á gengi barnanna, í lestri og skrift, fyrstu tvö árin í 

grunnskóla. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að þjálfun hafði marktæk áhrif á 

lestur og skrift barnanna í tilraunahópnum, en þau stóðu sig mun betur á þessum þáttum 

en börnin í samanburðarhópnum. Samkvæmt þessum niðurstöðum hefur þjálfun á 

hljóðkerfisvitund bein og langvarandi áhrif á lesgetu barna í grunnskóla (Lundberg, Frost 

og Petersen, 1988). 



16 

 

Hljóðkerfisvitund hefur verið kennd hér á landi í nokkur ár. Það kennsluefni sem 

lengst hefur verið notað hérlendis, eða í tæpa tvo áratugi, er Markviss málörvun. Það 

hefur verið rannsakað víða og er byggt á kenningum og fyrstu rannsóknum Lundbergs. 

Kennararnir Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir þýddu efnið 

og löguðu að íslenskum aðstæðum. Kennsluefnið felur í sér kerfisbundin vinnubrögð í 

leik, þar sem markmiðið er að auka málvitund og þjálfa hljóðkerfisvitund barna. 

Kennsluformið er byggt upp í leikjaformi til þess að ná athygli barnanna og vekja áhuga 

um leið, auk þess sem leikþörf barnanna og leikgleði er mætt. Áhersla er lögð á  

hlustunarleiki, rímleiki, setningar og orð, samstöfur, forhljóð og hljóðgreiningu. Í 

Markvissri málörvun læra börnin bæði að tjá sig og hlusta. Í kennsluefninu eru einnig 

leikir sem efla hreyfi- og félagsþroska (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg 

Þóroddsdóttir, 2000). 

Guðrún Bjarnadóttir gerði rannsókn árið 2003 til að kanna hvort hægt væri að 

auka hljóðkerfisvitund og lestrargetu barna með kennslu samkvæmt Markvissri 

málörvun, og hvort slík kennsla dragi úr sérkennslu í lestri. Í rannsókninni var þremur 

árgöngum fylgt eftir úr leikskóla og upp í grunnskóla. Þátttakendur voru160 börn úr 

tveim leikskólum og einum grunnskóla. Í upphafi rannsóknarinnar voru notuð próf til að 

kanna hljóðkerfisvitund barnanna. Fyrsti árgangurinn fékk ekki kennslu í Markvissri 

málörvun lokaárið sitt í leikskóla og var því viðmiðunarhópur. Árgangur tvö fékk 

sitthvora kennsluna. Annar hópurinn fékk kennslu á hefðbundinn hátt (samanburðahópur) 

þar sem allir fengu eins verkefni, óháð getu. Hinn hópurinn (tilraunahópur) fékk tilsniðna 

kennslu í samræmi við hljóðkerfisvitund barnanna. Fyrir þriðja árganginn völdu 

kennararnir í báðum leikskólum að nota verkefni eins og tilraunahópurinn fékk eða 

tilsniðna kennslu í samræmi við getu barnanna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 

að Markviss málörvun efldi hljóðkerfisvitund barnanna, hvort sem þau fengu hefðbundna 

eða tilsniðna kennslu. Einnig var marktækur munur á lestrargetu barnanna í lok fyrsta 

bekkjar í grunnskóla (Guðrún Bjarnadóttir, 2004b). 

 Annað kennsluefni í hljóðkerfisvitund sem einnig er mikið notað er bókin Ljáðu 

mér eyra, undirbúningur fyrir lestur sem hentar mjög vel fyrir börn sem ekki hafa náð 

tökum á lestrarferlinu og þurfa meiri æfingu í hljóðkerfisvitund (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir, 2000). 
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4. PALS 

PALS eða Peer Assisted Learning Strategies er aðferð sem þróuð var af Douglas Fuchs, 

Lynn S. Fuchs og samstarfsmönnum þeirra í Vanderbilt Háskólanum í Nashville 

Tennessee. Markmið PALS er að efla hljóðkerfisvitund barna og er ætluð sem viðbót við 

lestrarnám. Einnig hefur verið þróað kennsluefni í stærðfræði (PALS Math). PALS var 

fyrst ætlað nemendum í 2.-6. bekk en hefur verið þróað bæði fyrir leikskóla og 

framhaldsskóla (MacMaster, 2006:7). Sigrún Huld Auðunsdóttir kom með hugmynd að 

íslensku nafni fyrir PALS aðferðafræðinni,  PÖR AÐ LÆRA SAMAN 

(Sérfræðingateymi í samfélagi sem lærir, e.d.). 

PALS byggir á samvinnunámsaðferð (CWPT) sem þróuð var af Delquadri og 

samstarfsmönnum hans í Kansas Háskólanum. Hugmyndin með samvinnunámsaðferð er 

að auka tímann sem virk kennsla á sér stað. Eftir leiðbeiningar frá kennara eru nemendur 

paraðir og vinna saman tveir og tveir. Þeir leysa í sameiningu verkefni sem búið er að 

leggja fyrir, fá viðgjöf  jafnóðum og geta því leiðrétt strax hjá hver öðrum. Rannsóknir 

hafa sýnt (Fantuzzo, 1992;Greenwood,1989) að nemendur sem fengu kennslu með 

samvinnunámsaðferð voru með betri námsárangur heldur en nemendur sem fengu 

kennslu með hefðbundnu formi (McMaster, 2006:8).  

Eins og áður sagði hefur PALS kennsluáætlunin verið þróuð til notkunar fyrir  

leik-, grunn- og framhaldsskóla.  Hún skiptist í eftirfarandi þrep:  

P-PALS (Preschool PALS) er ætlað leikskólabörnum á aldrinum 3-4 ára. Þar er unnið 

með: 

 Heiti stafanna (letter names). 

 Hvert hljóð þeirra er (letter sounds). 

 Auðkenna fyrsta hljóð í orði (first-sound identification). 

 Hljóðkerfisvitund (phonological awareness). 

K-PALS (Kindergarten PALS) er ætlað elstu börnunum í leikskóla. Þar er lögð áhersla á: 

 Hljóð stafanna (practice letter-sound). 

 Samræmi eða samsvörun (correspondence).  

 Umskráningu (deconding). 

 Hljóðkerfisvitund (phonological awareness). 
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 Sjónrænan orðaforða (sightwords). 

PALS fyrir fyrsta bekk (First-grade PALS). Þar er lögð áhersla á umskráningu og læsi. 

PALS fyrir annan til sjötta bekk (Grades 2-6 PALS) er með þrenns konar áherslur sem 

styðja við aukið læsi og lesskilning: 

 Paralestur (partner reading). 

 Stytta setningu niður í aðalatriði (paragraph shrinking). 

 Spá fyrir um framhaldið (prediction relay). 

Unglingastigs- og framhaldsskóla PALS hefur sömu áherslur og PALS fyrir annan til 

sjötta bekk en notar kennsluefni sem er aldurssamsvarandi (Peer-Assisted Learning 

Strategies, e.d.).  

Meginmarkmið P-PALS er að undirbúa börn fyrir lestrarnám með því að efla 

hljóðkerfisvitund þeirra. Aðaláherslan er lögð á að þjálfa börn í að tengja hljóð og 

bókstaf, þekkja rétta lestrarátt og að virkja þau í náminu. P-PALS veitir öllum börnum 

tækifæri til að taka að sér mikilvæg hlutverk, óháð getu. Einnig læra börnin aðferðir 

samvinnunáms (Fuchs, Fuchs, Eaton og Mock, e.d.:1). 

  4.1.   P-PALS 

Leikskóla PALS (Preschool PALS) er 20 vikna kennsluefni en í íslensku útfærslunni 

miðar kennsluáætlunin við þrjár kennslustundir í viku, í 14 vikur. Fyrstu 10 vikurnar læra 

börnin að þekkja bókstafina a, i, p, t, s og n og hljóð þeirra. Í viku 11-14 er megin 

áherslan á aðgreiningu á hljóðum bókstafanna p, t, s og n. Æskilegur fjöldi barna í 

kennslustundunum er  4-6 börn. Uppsetning hverrar kennslustundar skiptist í innlögn 

kennara, einstaklingsverkefni og samvinnuverkefni, en hvert verkefni tekur um það bil 

fimm mínútur (sjá fylgiskjal 1). Hver kennslustund byrjar á upprifjun þar sem börnunum 

er sýnt efni síðasta tíma á þar til gerðum spjöldum. Því næst á innlögn sér stað þar sem 

nemendum er sýnd veggspjöld með efni kennslustundarinnar. Þessum þætti er ætlað að 

auka hljóðkerfisvitund og hlustunarhæfileika barnanna. Næst tekur við 

einstaklingsverkefni þar sem börnin vinna með þann staf/hljóð sem kennarinn kynnir. Í 

þessum hluta vinna börnin verkefni með aðstoð og leiðsögn kennarans. Að lokum er 

samvinnuverkefni lagt fyrir þar sem börnin eru pöruð saman til að vinna áfram með 

verkefni tímans (Fuchs, o.fl., e.d.:3). Kennarinn útbýr lista þar sem hann raðar börnunum 
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eftir getu. Listanum er því næst skipt í tvennt, efstu börnin á hvorum lista sett saman og 

svo koll af  kolli (McMaster, 2006:9). Að lokum útskýrir kennarinn hlutverk barnanna í 

samvinnuverkefninu, sem er að skiptast á að vera lesari og þjálfari. Sterkari nemandinn 

byrjar á að vera þjálfari en hlutverk hans er að stýra verkefninu og leiða lesara áfram. 

Lesari fer eftir fyrirmælum þjálfara (sjá fylgiskjal 1) og síðan skipta börnin um hlutverk 

þegar þau eru búin að fara í gegnum efnið (Fuchs, o.fl., e.d.:5). 

Með þessu móti er tryggt að allir taki þátt en slík samvinna er góð leið til að 

styrkja börn og efla sjálfsmynd þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir 

og Ásdís Ívarsdóttir, 2005:75). 

4.2.  Rannsóknir á áhrifum PALS 

Flestum ber saman um að erfiðleikar í lestri geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir líf og 

nám barna. Rannsóknir (Adams, 1990; Ball og Blackman, 1991; Byrne og Fielding -

Barnsley, 1991) benda til þess að þegar slíkir erfiðleikar skapast sé mjög mikilvægt að 

grípa strax inn í á fyrstu skólastigunum með þjálfun hljóðkerfisvitundar og  

umskráningar. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum PALS verkefnisins á árangur barna í 

lestri síðastliðin 20 ár. Flestar þeirra hafa þó annaðhvort fjallað um áhrif Kindergarten 

PALS og PALS verkefnisins fyrir annan til sjötta bekk, en samkvæmt samtali við Kristen 

McMaster (í tölvupósti) er verið að vinna rannsókn um Preschool PALS. Niðurstöður 

þeirra rannsókna sem hafa verið birtar benda til þess að bæði hljóðkerfisvitund og 

félagsþroski barna eykst í kjölfar kennslu sem byggir á PALS verkefninu. Þetta kom til 

dæmis fram í athugun Fuchs, Fuchs, Mathes og Martinez (2002) sem gerð var í 

Bandaríkjunum. Þátttakendur voru 156 nemendur annars til sjötta bekkjar. Hópnum var 

skipt í tvennt þar sem annar helmingurinn fékk hefðbundna lestrarkennslu ásamt PALS, á 

meðan hinn helmingurinn af hópnum fékk hefðbundna lestrarkennslu. Umsjónarkennarar 

barnanna sáu um kennsluna og var skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að minnsta 

kosti einn nemandi með lestrarörðugleika væri í þeirra bekk. Niðurstöður sýndu að þeir 

nemendur sem áttu við námsörðugleika að stríða og voru í bekkjunum sem notuðu PALS 

aðferðina juku félags- og lestrarfærni sína meira en hópurinn sem fékk enga slíka þjálfun. 
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Framfarir þeirra nemenda sem ekki áttu við námsörðugleika að stríða voru aftur á móti 

bundnar við félagsþroska (Fuchs, Fuchs, Mathes og Martinez, 2002:206,211).  

5. Þessi rannsókn 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort kennsluefnið P-PALS yki 

hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu leikskólabarna. Kennsluefninu er ætlað að efla 

hljóðkerfisvitund og sem viðbót við lestrarnám barna. Engar íslenskar rannsóknir hafa 

verið gerðar á P-PALS og lítil reynsla er komin á það hér á landi. Þess vegna er 

mikilvægt að athuga hvort þetta efni hæfi íslenskum aðstæðum og hafi tilætluð áhrif á 

getu íslenskra leikskólabarna á þeim sviðum sem þjálfunin snýst um.  

Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Eykur P-PALS hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu 

leikskólabarna? Tilgáta okkar er sú að með því að leggja fyrir börn verkefnið P-PALS, 

muni það auka bæði hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu þeirra.  

5.1.  Þátttakendur 

Þátttakendur voru 36 börn fædd árið 2006, fjórtán stúlkur og tuttugu og tveir drengir í 

tveimur leikskólum. Annars vegar voru það börn á leikskóla sem P- PALS er notað  

(tilraunahópur) og hins vegar börn á leikskóla til samanburðar sem ekki notar 

kennsluefnið. Þátttakendur voru valdir handahófskennt á báðum leikskólum og voru 18 

börn í hvorum hóp. Meðalaldur barnanna í báðum hópum var fjögur ár og fjórir mánuðir.  

Í tilraunahópnum voru þrír tvítyngdir drengir. Í samanburðarhópnum vantaði eitt barn 

þegar seinna verkefnið var lagt fyrir en við úrvinnslu gagnanna var tekið tillit til þess.  

Fengið var leyfi hjá foreldrum barnanna með því að senda þeim bréf um verkefnið (sjá 

fylgiskjal 2). 

5.2.  Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er megindleg. Þátttakendur voru forprófaðir á þeim eiginleikum sem 

inngripin eiga að hafa áhrif á, það er hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu. Eftir sjö vikna 

inngrip voru allir þátttakendur prófaðir aftur til þess að kanna hvort framfarir höfðu orðið, 

það er hvort tilraunahópurinn stóð sig betur en samanburðarhópurinn. Þátttakendur voru 

prófaðir einstaklingslega og tók sú fyrirlögn 15 mínútur. For- og eftirprófin  voru þau 
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sömu og skiptust í fjögur undirpróf, það er þrjú próf sem meta hljóðkerfisvitund og síðan 

stafaþekkingarpróf.  

5.3.  Kennsluíhlutun 

Tilraunahópnum var kennt þrisvar í viku, fimmtán mínútur í senn í sjö vikur. 

Kennslustundin skiptist í innlögn kennara, einstaklingsverkefni og samvinnuverkefni. 

Æskilegt er að börnin séu fjögur til sex í hverjum kennsluhóp. Hver kennslustund byrjar á 

upprifjun þar sem börnunum er sýnt efni síðasta tíma á þar til gerðum spjöldum. Því næst 

á innlögn sér stað þar sem þeim er sýnd veggspjöld með efni kennslustundarinnar. 

Þessum þætti er ætlað að auka hljóðkerfisvitund og hlustunarhæfileika barnanna. Næst 

tekur við einstaklingsverkefni þar sem börnin vinna með þann staf/hljóð sem kennarinn 

kynnir. Í þessum hluta vinna þau verkefni með aðstoð og leiðsögn kennarans. Að lokum 

er samvinnuverkefni lagt fyrir þar sem börnin eru pöruð saman til að vinna áfram með 

verkefni tímans. Í þessu verkefni útskýrir kennarinn hlutverk barnanna, sem er að skiptast 

á að vera lesari og þjálfari. Sterkari nemandinn byrjar á að vera þjálfari en hlutverk hans 

er að stýra verkefninu og leiða lesara áfram. Lesari fer eftir fyrirmælum þjálfara og síðan 

skipta börnin um hlutverk þegar þau eru búin að fara í gegnum efnið (sjá nánari lýsingu á 

kennslu í fylgiskjali 1). 

5.4.  Mælitæki 

5.4.1. Mat á hljóðkerfisvitund 

Þrjú próf voru notuð til þess að kanna hljóðkerfisvitund barnanna fyrir og eftir inngrip. 

Tvö þeirra könnuðu getuna til þess að hlusta eftir upphafs- og lokahljóði orða.  

Börnunum voru sýndar 16 myndir og þau beðin um segja hvort þau heyrðu hljóðið /s/ í 

upphafi eða í lok orðsins sem myndin var af (sjá fylgiskjal 3 og 4).  Í þriðja prófinu var 

næmi barnanna fyrir rími könnuð. Þeim voru sýndar fjórar myndir á blaði.  Eftir að 

rannsakandinn sagði nöfn hlutanna áttu þau að tilgreina hvaða orð hljómaði öðruvísi en 

hin þrjú (sjá fylgiskjal 5). 
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5.4.2. Mat á stafaþekkingu 

Að lokum voru lögð fyrir börnin stafaþekkingarpróf til að athuga hvort þau þekktu stafina 

sem lagðir voru fyrir og hljóð þeirra (sjá fylgiskjal 6). Í prófinu voru notuð 

skráningarblöð til að merkja við rétt og röng svör þátttakenda (sjá fylgiskjal 7). Allir liðir 

verkefnisins voru í myndaformi þannig að barnið tengdi orðin/stafina myndrænt sem þau 

voru athuguð í.  

Þátttakandinn fékk að sjá myndir og var beðinn að hlusta eftir hvort /s/ heyrðist í 

upphafi orðsins sem myndin var af. Síðan voru aðrar myndir sýndar og þá var hann 

beðinn að hlusta eftir hvort /s/ heyrðist í lok orðanna. Þekking þátttakendanna á rími var 

einnig könnuð. Að lokum var stafaþekking könnuð og þekking á hljóðum þeirra. Prófin 

voru lögð fyrir þátttakendur eitt í einu og sátu þau á móti rannsakandanum. Í upphafi 

hljóðkerfisvitundarprófanna var þátttakandanum sýndar myndir og hann beðinn um að 

hlusta mjög vel þegar rannsakandinn sagði hvað hlutirnir hétu og hvort hann heyrði /s/ 

þegar nöfnin voru sögð. Dæmi: Hérna er mynd af svíni. Heyrir þú /s/ þegar ég segi 

„svín“? Ef svarið var ekki rétt þá var þátttakandinn leiðréttur og rannsakandinn ýkti 

hljóðið, heyrir þú ekki sssssvín? Síðan voru tvö æfingaratriði í viðbót og eftir það mátti 

ekki gefa neinar vísbendingar eða hjálpa þátttakandanum í verkefninu. Þessi aðferð var 

notuð í fyrstu tveim liðunum þar sem hann átti í fyrsta lagi að hlusta eftir /s/ í byrjun orðs 

og í öðru lagi að hlusta eftir /s/ í enda orðs. Næst átti þátttakandinn að segja hvort hann 

vissi hvað rím væri og rannsakandinn að segja frá því: Það er þegar tvö orð hljóma alveg 

eins í endann, eins og t.d. Kalli og Palli eða hani og krani. Síðan var þátttakandinn 

spurður hvernig orðin hljóma líkt, honum sýndar myndir og beðinn um að segja hvaða 

orð rímar ekki við hin orðin. Dæmi: hús, djús, mús og ól. Hvaða orð rímar ekki við hin? 

Hvaða orð finnst þér hljóma öðruvísi en hin? Ef þátttakandinn gat ekki rétta svarið var 

honum hjálpað: það er ól, getur þú heyrt það ef þú hlustar mjög vel: hús, mús, djús og 

ól? Því næst var honum gefinn tvö dæmi í viðbót og eftir það mátti rannsakandinn ekki 

gefa vísbendingar eða hjálpa honum. 

 Þátttakendum voru sýndir 11 stafir (a, f, s, k, t, x, e, h, i, n og p),  og  spurðir  um 

nöfn og hljóð þeirra. Fyrstu sjö vikurnar í kennsluefninu fjalla um 5 þessara stafa. Allir 

stafirnir voru lágstafir, þar sem þannig er unnið með þá í námsefninu (sjá fylgiskjal 3). 
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5.5.  Framkvæmd 

Send voru út bréf til foreldra þátttakenda um tilgang rannsókninnar og hvernig henni yrði 

háttað. Óskað var eftir leyfi fyrir þátttöku barna þeirra og tekið var fram að fyllsta  

trúnaði yrði gætt. Fyrir báða hópana voru lögð for- og eftirpróf en sjö vikur liðu á milli 

þeirra. Sömu prófin voru lögð fyrir í bæði skiptin. Prófin voru lögð fyrir einstaklingslega 

í leikskólum þátttakendanna á friðsælum stað. Hver fyrirlögn tók um 15 mínútur. Svör 

barnanna voru skráð niður á svarblað um leið og prófin voru lögð fyrir (sjá fylgiskjal 4) 

og niðurstöður síðan unnar út frá því. 

6. Niðurstöður 

Við úrvinnslu rannsóknarinnar var forritið SPSS notað. Til þess að kanna áhrif 

inngripanna var frammistaða kennslu- og samanburðarhóps á hljóðkerfis- og 

stafaþekkingarverkefnunum borin saman í kjölfar kennslutímabilsins. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að ekki var marktækur munur hjá þeim börnum sem greindu rím en þann þátt 

er ekki unnið með í P-PALS. Aftur á móti var marktækur munur á stafaþekkingu 

barnanna og getu þeirra til þess að greina stök hljóð í orðum, en markvisst er unnið með 

þá þætti í kennsluefninu. Með því að skoða myndir 3-7 er hægt að sjá hversu mikill 

munurinn er á hópunum í upphafi og eftir inngrip. Myndirnar sýna meðalhlutfall réttra 

svara hjá börnunum í hópunum tveimur í hverju undirprófi fyrir sig, bæði í upphafi og 

eftir inngrip. 
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Mynd1 sýnir frammistöðu hópanna tveggja við að greina /s/ í byrjun orða fyrir og eftir 

inngrip. 

 

Mynd1. Meðalhlutfall réttra svara við að greina /s/ í byrjun orða. 

 

Eins og sjá má voru hóparnir mjög svipaðir fyrir inngrip. Í tilraunahópnum greindu að 

meðaltali 58% barna /s/ í byrjun orðs en 56% barna í samanburðarhópnum. Eftir inngrip, 

aftur á móti, var tilraunahópurinn búinn að bæta sig um 10%, á meðan 

samanburðarhópurinn sýndi 7% lakari frammistöðu. Í þessum þætti sýndu 3 börn í 

samanburðarhópnum allt að 7 stiga lægri svörun í seinni athuguninni en í þeirri fyrri. 

Til þess að kanna hvort munurinn á framförum hópanna væri marktækur var 

einhliða dreifigreining reiknuð fyrir hvert próf eftir inngrip, en stjórnað var fyrir áhrifum 

frammistöðu hópanna fyrir inngrip. Niðurstöðurnar fyrir greiningu upphafshljóðs leiddu í 

ljós að marktækur munur var á hópunum eftir inngrip F (1,32) = 9,65. p< 0,001. 
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Mynd 2 sýnir frammistöðu hópanna tveggja við að greina /s/ hljóð í lok orða fyrir og eftir 

inngrip. 

 

Mynd 2. Meðalhlutfall réttra svara við að greina /s/ í lok orða. 

 

Eins og sjá má komu svipaðar niðurstöður fram og fyrir greiningu upphafshljóðs. Hlutfall 

réttra svara var mjög svipað fyrir inngrip en eftir inngrip, aftur á móti, var 

tilraunahópurinn búinn að bæta sig um 10%, á meðan samanburðarhópurinn sýndi 10% 

lakari frammistöðu. Í þessum þætti sýndu 3 börn í samanburðarhópnum allt að 8 stiga 

lægri svörun í seinni athuguninni en í þeirri fyrri. 

 Niðurstöður dreifigreiningarinnar fyrir greiningu lokahljóðs leiddu í ljós að 

marktækur munur var á hópunum eftir inngrip F (1,32) = 20,0. p<0,01. 
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Á mynd 3 má sjá hvernig hópunum tveimur gekk að leysa rím verkefnið fyrir og eftir 

inngrip. 

 

Mynd 3.  Meðalhlutfall réttra svara við að greina rím orða. 

 

Eins sjá má virðist samanburðarhópurinn hafa staðið sig heldur betur en tilraunahópurinn 

fyrir inngrip. Hlutfall réttra svara var 46% fyrir tilraunahópinn og 55% fyrir 

samanburðarhópinn. Eftir inngrip, aftur á móti, var tilraunahópurinn búinn að bæta sig 

um 11%, en samanburðarhópurinn búinn að bæta sig um 4% . Á þessum þætti sýndu 3 

börn í samanburðarhópnum allt að 8 stiga lægri svörun í seinni athuguninni en í þeirri 

fyrri. 

Líkt og áður var munurinn á framförum hópanna kannaður með einhliða 

dreifigreiningu þar sem stjórnað var fyrir áhrifum frammistöðu hópanna fyrir inngrip. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á hópunum eftir inngrip. 

 Fjórða og síðasta prófið sem lagt var fyrir börnin var mat á stafaþekkingu.   
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Mynd 4 sýnir frammistöðu barnanna þegar þau voru búin að leysa verkefnið um heiti 

stafanna fyrir og eftir inngrip. 

 

Mynd 4. Meðalhlutfall réttra svara við að þekkja stafina sem lagðir voru fyrir. 

 

Eins fram kemur voru hóparnir mjög svipaðir fyrir inngrip. Í tilraunahópnum þekktu að 

meðaltali 11% barna stafina sem lagðir voru fyrir en 9% barna í samanburðarhópnum. 

Eftir inngrip, aftur á móti, var tilraunahópurinn búinn að bæta sig um 16%, á meðan 

samanburðarhópurinn sýndi 2% lakari frammistöðu en fyrir inngrip.  

Niðurstöður dreifgreiningarinnar leiddu í ljós að marktækur munur var á hópunum 

eftir inngrip F (1,32) = 15,9. p< 0,001.  
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Mynd 5 sýnir frammistöðu barnanna þegar þau voru búin leysa verkefnið um hljóð 

stafanna fyrir og eftir inngrip. 

 

Mynd 5. Meðalhlutfall réttra svara við að greina hljóð stafanna sem lagðir voru fyrir. 

 

Eins og sjá má er tilraunahópurinn með mun betri frammistöðu en samanburðarhópurinn 

fyrir inngrip. Í honum greindu að meðaltali 9% barna hljóð stafanna sem lagðir voru fyrir 

en 4% barna í samanburðarhópnum. Eftir inngrip, aftur á móti, var tilraunahópurinn 

búinn að bæta sig um 6%, á meðan samanburðarhópurinn sýndi 2% lakari frammistöðu.  

Til þess að kanna hvort munurinn á framförum hópanna væri marktækur var 

einhliða dreifigreining reiknuð fyrir hvert próf eftir inngrip, en stjórnað var fyrir áhrifum 

frammistöðu hópanna fyrir inngrip. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að marktækur munur var 

á hópunum eftir inngrip. 

7. Umræða                                                                                                                                                           

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvort kennsluefnið P-PALS skilaði auknum 

árangri í hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu 4 ára barna. Tilgáta okkar var sú að með því 

að leggja fyrir börn verkefnið P-PALS myndi það auka bæði hljóðkerfisvitund og 

stafaþekkingu þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að hljóðkerfisvitund og 

stafaþekking þeirra barna sem tóku þátt í PALS verkefninu jókst mun meira á meðan 

kennslutímabilinu stóð en þeirra barna sem ekki tóku þátt í verkefninu. Eina 
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undantekningin var niðurstöður úr prófhlutanum um rím, en ekki var marktækur munur á 

gengi kennslu- og samanburðarhóps á því prófi eftir inngrip. Þessar niðurstöður ættu 

kannski ekki að koma mikið á óvart þar sem P-PALS verkefnið þjálfar rím ekki beint. 

Tilgátan var því í meginatriðum studd af niðurstöðum rannsóknarinnar og gefur hún því 

til kynna að PALS kennsluefnið hafi áhrif á hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu 

leikskólabarna.  

Að okkar mati hefur markviss innlögn á kennsluefninu vakið áhuga barnanna 

bæði á stafaþekkingu og að greina hljóð þeirra. Þau fóru einnig í auknu mæli að taka eftir 

ritmálinu í umhverfinu. Um leið virtust yngri börnin á sömu deildum einnig sýna þessu 

efni áhuga. Greinilegt var á niðurstöðum rannsóknarinnar að kennsluhópurinn hefur sýnt 

miklar framfarir bæði á greiningu hljóða og stafaþekkingu. Því er óhætt að fullyrða að 

mögulegt er að þjálfa börn í þessum þáttum strax um fjögurra ára aldur. Í því sambandi er 

áhugavert að skoða yfirlit Muters (2003) um þróun hljóðkerfisvitundar hjá enskumælandi 

börnum og hvernig hún tengist reynslu þeirra af ritmáli. Þar kemur fram að börn fara ekki 

að greina hljóð í byrjun og enda orðs fyrr en 5 ½ árs. Samkvæmt niðurstöðum í rannsókn 

okkar gátu yfir 50% barnanna greint stafinn /s/ í byrjun og enda orðs jafnvel áður en 

inngripin áttu sér stað. Samkvæmt okkar niðurstöðum virðist því nokkur munur vera á 

þróun hljóðkerfisvitundar enskumælandi og íslenskumælandi barna. 

 Það sem okkur fannst athyglisvert var að í Palshópnum voru börnin áhugasamari 

að taka þátt þegar hljóðkerfis- og stafaþekkingarprófin voru lögð fyrir eftir inngripin en 

fyrir. Líklega er skýringin sú að 7 vikna Palsþjálfun hafi glætt áhuga þeirra á þessum 

hliðum rit- og talmáls. Aftur á móti var samanburðarhópurinn áhugasamari að taka þátt í 

sömu prófum fyrir inngripin en í kjölfar þeirra sem endurspeglast ef til vill í því að  

nokkur börn í þeim hópi sýndu slakari útkomu í seinna prófinu heldur en í því fyrra. 

Ástæður fyrir því geta hugsanlega verið tími dagsins, ytri aðstæður eða jafnvel lítill 

áhugi, þar sem börnin í þeim hópi fengu ekki markvissa þjálfun í þessum þáttum eins og 

tilraunahópurinn. Öll börnin voru kunnug rannsakendunum þannig að það ætti ekki að 

hafa áhrif á niðurstöður. 

Þegar við vorum búnar að kynna okkur P-PALS verkefnið og fylgjast með 

kennslustundum í leikskólanum okkar, sáum við að það hefur bæði kosti og galla. Þetta 

verkefni er þýtt og staðfært yfir á íslensku en ekki er alls staðar samræmi milli mynda og 
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orða. Þetta verkefni þarfnast mikils undirbúnings fyrir hverja kennslustund og oft erfitt að 

finna bæði tíma og rými fyrir alla hópa leikskólans í viku hverri. Verkefnið hafði samt 

mjög jákvæð áhrif á börnin í heild sinni, þar sem þau bæði sýndu miklar framfarir í 

hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu ásamt því að sýna stöfum í umhverfinu mikinn áhuga.  

Það sem okkur fannst umhugsunarefni í tengslum við P-PALS verkefnið var 

stafavalið, en margir þeirra stafa sem byrjað var á standa fyrir fremur hljómlitlum 

hljóðungum (eins og t.d. sprengihljóðin /p/, /t/) sem þýðir að erfiðara er að greina þá í 

orðum en hljóðunga sem eru hljómmeiri. Rökin fyrir því að stafirnir eru kynntir í þessari 

röð (samkvæmt samskiptum í tölvupósti við Kristen McMaster) er að þeir koma oftar 

fyrir í enskum textum heldur en þeir stafir sem kenndir eru síðar. Hér á landi er misjafnt í 

hvaða röð stafirnir eru kenndir en oft er byrjað á að kenna í, s, á, l, og ó en það eru stafir 

sem hægt er að mynda stutt merkingabær orð úr. Þetta þyrfti að skoða betur að okkar mati 

til að samræming verði á milli skólastiga. Einnig fannst okkur athyglisvert að allir 

stafirnir eru sýndir sem lágstafir, en í umhverfi barnanna eru þeir oftast sýndir sem 

hástafir. Rökin fyrir því er (McMaster) að lágstafir koma oftar fyrir í textum heldur en 

hástafir. Hérlendis er bæði há- og lágstafir kynntir á sama tíma. 

 Þegar á heildina er litið er P-PALS kennsluefni sem við getum hugsað okkur að 

vinna með í okkar starfi þar sem að efnið er bæði skemmtilegt og góður undirbúningur 

fyrir komandi lestrarnám barna. Þar sem þetta er þróunarverkefni í okkar bæjarfélagi 

vonum við að unnið verði með þetta kennsluefni í framtíðinni svo hægt sé að þjálfa 

börnin áfram þegar þau hefja grunnskólanám. 

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar þá getum við svarað 

rannsóknarspurningunni með því segja að kennsluefnið P-PALS eykur hljóðkerfisvitund 

og stafaþekkingu hjá leikskólabörnum.  
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Fylgiskjal 1 
 
 

Kennslustund 1A 

Innlögn kennara (5 mínútur) 

Segið: Í  dag ætlum við að læra bókstaf. Það er bókstafurinn „a“.  Sýnið 

veggspjald með „a“.  Hvaða bókstafur er þetta? Nemendur svara „a“. 

Segið: Við skulum finna fleiri „a“. Sýnið kort með bókstafnum „a“ og öðrum 

bókstöfum, eitt kort í einu. 

Segið: Er þetta bókstafurinn „a“? Ef þetta er bókstafurinn „a“ segið: Rétt, 

þetta er bókstafurinn „a“  og festið  kortið  á veggspjaldið. 

Þegar kort með öðrum bókstaf en „a“ er sýnt, segið þá:  Nei, þetta er EKKI 

bókstafurinn „a“ og leggið kortið á hvolf. 

 

Einstaklingsverkefni (5 mínútur) 

Bendið á „a“ í kassa og segið:  Þetta er bókstafurinn „a“, hvaða bókstafur 

er þetta?  (Nemendur svara).   

Afhendið nemendum einstaklingsverkefni 1A. Segið: Dragið hring utan um 

öll „a“ á blaðinu, dragið bara hring utan um „a“. 

Á meðan nemendur draga hring utan um bókstafinn „a“, gangið á milli 

og biðjið nemendur að benda á bókstafinn „a“. 

 

Samvinnuverkefni (5 mínútur) 

Segið nemendum að kennarinn verði þjálfari og þau verði lesarar. Útskýrið 

hlutverk þjálfara og lesara. 

Sýnið verkefnablað svo allir nemendur (lesarar) sjái. 

Bendið á „a“ í kassa í fyrstu línu og segið: Þetta er bókstafurinn „a“. Bendið 

síðan á „a“ við hliðina á kassa og segið:  Er þetta bókstafurinn „a“?  Hvetjið 

nemendur til að svara „já“.  Biðjið nemanda að setja hring utan um „a“.  
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Bendið næst á „h“ í fyrstu línu og segið:  Er þetta bókstafurinn „a“?  Hvetjið 

nemendur til að svara „nei“. 

Haldið áfram með næstu þrjár línur.  Nemendur skiptast á að draga hring 

utan um bókstafinn „a“. 

Kennslustund 1B   

Innlögn kennara (5 mínútur) 

Upprifjun.  Sýnið upprifjunarspjald með „a“ og segið:  Hvaða bókstafur er 

þetta? Nemendur svara „a“. 

Segið:  Þið hafið lært bókstafinn „a“. Þetta er bókstafurinn „a“.  Sýnið 

veggspjald með „a“.  Hvaða bókstafur er þetta?  Nemendur svara „a“. 

Segið:  Í dag lærum við hljóðið sem bókstafurinn „a“ segir.  „a“ segir  /a/.  

Hlustið á hljóðið /a/.  Nú skulið þið prófa – hvaða hljóð segir bókstafurinn 

„a“?  Nemendur svara /a/ 

Við skulum finna myndir sem eiga nafn sem byrja á hljóðinu /a/.  Sýnið eitt 

myndakort í einu.  Segið: Þetta er ___.   Heyrist hljóðið /a/ í ___?  Ef það 

heyrist /a/ í ___, segið: Já , það heyrist /a/ í ___. Festið myndakortið  á 

veggspjaldið.  Ef nafnið sem myndin á byrjar ekki á hljóðinu /a/ segið:  

Nei,___ segir ekki /a/.  Setjið myndakortið á hvolf. 

Biðjið nokkra nemendur að benda á, nefna  myndina og segja /a/.  

Dæmi: nemandi segir api /a/ eða amma /a/. 

 

Einstaklingsverkefni (5 mínútur) 

Afhendið nemendum einstaklingsverkefni 1B. Bendið á „a“ í kassa í fyrstu 

línu og segið:   Þetta er bókstafurinn „a“, hvaða bókstafur er þetta? 

Nemendur svara „a“.  Hvaða  hljóð segir bókstafurinn „a“? Nemendur 

svara /a/.  Já, bókstafurinn „a“ segir hljóðið /a/. 

Bendið á mynd af  apa  við hliðina á kassa og segið:  Þetta er api.  Hlustið, 

api /a/. Spyrjið nemendur:  Heyrist  /a/ í api?  Ef api á hljóðið /a/ segið api 
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/a/ og dragið hring utan um myndina á blaðinu.  Ef ekki segið „Nei“.  

Nemendur svara hver fyrir sig, leiðréttið röng svör. 

Bendið á belti og segið:  Þetta er belti.  Spyrjið nemendur:  Heyrist /a/ í 

belti?  Nemendur svara hver fyrir sig. Leiðréttið röng svör. 

Haldið áfram með næstu þrjár línur. 

 

Samvinnuverkefni (5 mínútur) 

Segið nemendum að kennari verðir þjálfari og nemendur lesarar.  

Sýnið verkefnablað svo allir nemendur (lesarar) sjái. 

Bendið á „a“ í kassa í fyrstu línu og segið:  „a“  segir /a/.  Bendið síðan á 

apa og spyrjið  Heyrist /a/ í api?  Hvetjið nemendur til að svara „já“.  Biðjið 

nemanda að draga hring utan um apa.  Bendið á bók og segið:  Heyrist 

/a/ í  bók?  Hvetjið nemendur til að svara „nei“. 

Haldið áfram með næstu þrjár línur.  Nemendur skiptast á að draga hring 

utan um myndina sem heyrist /a/ í. 

Kennslustund 1C   

Innlögn kennara (5 mínútur) 

Upprifjun.  Sýnið upprifjunarspjald með bókstafnum „a“ og segið:  Hvaða 

bókstafur er þetta?  Nemendur svara „a“.  Sýnið upprifjunarspjald með 

„apa og  a“.  Segið:  Hvaða hljóð er þetta? Nemendur svara api /a/. 

Segið: Í dag æfum við bókstafinn og hljóðið sem við höfum lært: „a“ /a/. 

Sýnið veggspjald frá kennslustund 1B með „a“ í kassa og myndakortin sem 

sett voru á veggspjaldið.   Segið:  Hvaða bókstafur er þetta? Nemendur 

svara „a“ Hvaða hljóð segir hann?  Nemendur svara /a/. Bendið á mynd 

af apa. Hvað er þetta? Nemendur svara „api“. Segið: Api /a/.  Segið api 

/a/.  Nemendur segja api /a/. 

Haldið áfram að benda á myndirnar.  Biðjið nemendur að nefna myndina 

og segja _____ /a/. 

Einstaklingsverkefni (5 mínútur) 
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Afhendið nemendum einstaklingsverkefni 1C. 

Bendið  á „a“ í kassa og segið.  Þetta er bókstafurinn „a“.  Hvaða 

bókstafur er þetta?  Nemendur svara „a“.  Hvaða hljóð segir bókstafurinn 

„a“?  Nemendur svara /a/. Já,  bókstafurinn „a“ segir /a/. 

Bendið á mynd af appelsínu og segið:   Þetta er appelsína. Hlustið, 

appelsína /a/. Segið: Heyrist /a/ í appelsína?  Ef það heyrist /a/ í 

appelsína, segið þá appelsína /a/ og dragið hring utan um myndina. Ef 

ekki, segið, „nei“. Nemendur svara hver fyrir sig.  

Svarið nemendum á viðeigandi hátt: Já, appelsína segir /a/, 

appelsína/a/. Leiðréttið röng svör. 

Bendið á brauð og segið. Þetta er brauð. Spyrjið nemendur:  Heyrist /a/ í 

brauð? Ef ekki segið „nei“. Nemendur svara hver fyrir sig. 

Svarið nemendum á viðeigandi hátt.  Rétt, það heyrist ekki /a/ í brauð. 

Leiðréttið röng svör. 

Haldið áfram með næstu þrjár línur. 

Samvinnuverkefni (5 mínútur) 

Segið nemendum að kennari verði þjálfari og þau verði lesarar.  

Sýnið verkefnablað svo allir nemendur (lesarar) sjái. 

Bendið á „a“ í kassa í fyrstu línu og segið:  „a“  segir /a/.  Bendið á  

appelsínu og segið:  Heyrist /a/ í appelsína?  Hvetjið nemendur til að svara 

„já“.  Biðjið nemanda að draga hring utan um appelsínu.  Bendið á belti 

og segið:  Heyrist /a/ í belti?   Hvetjið nemendur til að svara „nei“ 

Haldið áfram með næstu þrjár línur. Nemendur skiptast á um að draga 

hring utan um myndirnar sem heyrist /a/ í. 

 
 

Pör að læra saman. Kennsluhandbók. Tilraunaútgáfa 2010. Þýtt úr 

Preschool Peer-Assisted Learning Strategies (P-PALS). Teacher manual. 

Þýðendur: Gerður Pálsdóttir, Sigríður Helga Sigurðardóttir, Steinunn B. 

Geirdal og María Sif Sævarsdóttir.  
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Fylgiskjal 2 
 
 

xxxxxxxxxx, 18. október 2010. 

 

 

 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

 

Við undirritaðar erum nemendur í Háskóla Íslands á leikskólabraut og erum að vinna að  

B.Ed. verkefni um hljóðkerfisvitund og hvernig PALS verkefnið getur hjálpað 

leikskólabörnum að örva hana. Við ætlum að gera stutt verkefni í leikjaformi með 

börnum fædd 2006 sem eru að byrja í þessu verkefni í leikskólanum á næstu dögum. 

Síðan ætlum við að gera sama verkefni eftir 7 vikur og skoða hvort framfarir hafa orðið 

hjá þessum börnum. Þessi verkefni verða ekki merkt með nöfnum barnanna og farið 

verður með þau sem trúnaðarmál.  

Ef þið óskið eftir að barnið ykkar taki ekki þátt í þessu verkefni, þá vinsamlegast látið 

deildarstjóra viðkomandi deildar vita. Einnig er sjálfsagt að fá að sjá verkefnið. 

 

 

 

Virðingarfyllst, 

Anna María Gunnarsdóttir og Berglind S. Harðardóttir. 
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xxxxxxxxxx, 18. október 2010. 

 

 

 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

 

Við undirritaðar erum nemendur í Háskóla Íslands á leikskólabraut og erum að vinna að  

B.Ed. verkefni um hljóðkerfisvitund og hvernig PALS verkefnið getur hjálpað 

leikskólabörnum að örva hana. Við ætlum að gera stutt verkefni í leikjaformi með 

börnum fædd 2006 sem eru að byrja í þessu verkefni í leikskólanum eftir áramót. Síðan 

ætlum við að gera sama verkefni eftir 7 vikur og skoða hvort framfarir hafa orðið hjá 

þessum börnum. Þessi verkfni verða ekki merkt með nöfnum barnanna og farið verður 

með þau sem trúnaðarmál.  

Ef þið óskið eftir að barnið ykkar taki ekki þátt í þessu verkefni, þá vinsamlegast látið 

kjarnastjóra viðkomandi deildar vita. Einnig er sjálfsagt að fá að sjá verkefnið. 

 

 

Virðingarfyllst, 

Anna María Gunnarsdóttir og Berglind S. Harðardóttir. 
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Fylgiskjal 3 
 

    
 

      
  

    
 

 

 

 

 

 

 

Að bera kennsl á

/s/ í byrjun orða

Byrja
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Fylgiskjal 4 
 

 

 

      
 

      
 

          
 

                                                        

Að bera kennsl á

/s/ í lok orða

Byrja
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Fylgiskjal 5 
 

 

Rím

        
 

       

Byrja
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Fylgiskjal 6 
                                                                           

 
 
 
 
 
 

a    f    s    k  
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Fylgiskjal 7 

 
Hljóðkerfisvitund  4-5 ára 

 

 

Dags:___________  

Nafn:_________________________ 

Leikskóli:____________________              Stelpa:________            Strákur:_______ 

 
Fjöldi réttra svara:              Röð: 
 
/s/ í byrjun: _______ Að þekkja hljóð -  

/s/ í lok: ________ Að þekkja hljóð - Rím  

Rím: _________  

 

 

Að þekkja /s/ í upphafi orða 

 

s k ó r  s ó l  b ó k  s p i l  r ú m  b r a u ð  

s k e i ð  d ý r  m j ó l k  s t ó l l  s æ n g  s ö g  

l j ó n  g e i t  s e g l  b l ó m  

 

Að þekkja /s/ í lok orða 

 

l á s  k e x  n a u t  b e i n  f í l l  p i l s  

l a m b  h ú s  l a x  r ó s  m ú s  r ú m  

p r i n s  t j a l d  f u g l  ö n d  

 

Rím 

 

Jakki, Pakki 

Frakki, Kassi 

Fáni, Kaka 

Máni, Kjáni 

Dúfa, Húfa, 

Klukka, Þúfa 

Boli, Moli 

Foli, Bolti 

Hús, mús 

Lús, skór 

Ís, Grís 

Dís, Glas 

Kaka, Raka 

Baka, Dreki 

Sól, Ból 

Jól, Brauð 

Sokkur, Lokkur 

Kokkur, Hattur 

Bál, Mál 

Kál, Bein 
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Stafaþekking (heiti) 4  ára 

 

 

Nafn: ________________________ Fjöldi réttra svara:___________ 

Skóli: ________________________  

Bekkur: ___________ 

Kyn: ______________ 

 

 

 Heiti 

A  

F  

S  

K  

T  

X  

E  

H  

I  

N  

P  

  

  

  

  

Fj. réttra 

svara 
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