
Lestrarþjálfun fyrir 2.- 6. bekk. 

Öskudagsráðstefna 

Ingunnarskóla 17. 2. 2010 



Þakkir 

  Í þessari kynningu er stuðst við kynningarefni 

frá Kristen McMaster og hennar samstarfsfólki,  

Douglas Fuchs, Lynn S. Fuchs, Deborah 

Simmons, & Patricia Mathes. Einnig Kristin 

Taylor, Devin Kearns, Loulee Yen, Kristen 

McMaster, and Laura Saenz 

 



Ferlið 

• PALS er unnið 3 svar í viku 35 mínútur í senn 

• Rannsóknir benda á að til að ná árangri þarf að 
vinna samfellt í 16 vikur í PALS  

• Þar af tekur þjálfun í verklagi 4 vikur 



PALS Rannsóknir 

Erlendar rannsóknir 

Aðferðin hefur verið rannsökuð í 15 ár.  

Rannsóknir sýna framfarir í lestri hjá nemendum á öllum 

getustigum, einnig hjá nemendum með námsörðugleika 

og þeim sem læra ensku sem annað tungumál. 
 



PALS Rannsóknarniðurstöður 

• Tölfræðilega marktækur munur var á þeim 

nemendum sem tóku þátt í Pals versus 

samanburðarhópi 

• Aðferðin virkar best þegar hún er notuð af 

nákvæmni 

• Hefur hlotið viðurkenninguna “Best Practice” frá 

U.S. Department of Education 

• Er á “What works” lista U.S. Department of 

Education 
– whatworks.ed.gov 



Árangur  

• Í Grandaskóla hækkuðu nemendur sem 

voru undir 8 í lestri í október, um rúmlega 

einn heilan að meðaltali þegar þeir voru 

prófaðir aftur í desember. 

• Þá voru þeir búnir að vera í PALS í 4 vikur. 

• Góður árangur hefur einnig náðst í 2 .bekk 

í Ölduselsskóla. 



Hvað er PALS? 

 Peer 
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 Learning 
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Íslenskt nafn á þessari aðferð? 

Í 2. bekk Ölduselskóla er aðferðin kölluð Palla-lestur  

Félagar  

Læra saman og   

Aðstoða hvor annan      

til þess nota þeir  ákveðið 

Skipulag    
 

Tilraun með 

þýðingu 

Í Grandaskóla 

er talað  um að 

fara í FÉLAS  



Hvað er PALS (FÉLAS/Palla-lestur)? 

• Jafningjakennsla á bekkjargrundvelli þar sem 

nemendur vinna í pörum 

– 1. lesari og 2. lesari 

– 1. lesari er getumeiri en 2. lesari 

• Samskipti lesaranna fara fram eftir ákveðnu 

skipulagi 

– “Þjálfari” og “lesari” hafa ákveðin hlutverk 

– Nemendur fá stöðugt umbun fyrir góða frammistöðu 

• Viðbót við lestrarkennsluna í bekknum 

– Aðaláherslan er á lestrarfærni og lesskilning 



Hver eru undirstöðuatriðin? 

• Kennarahandbók 

• Fjögur verkefni sem nemendur vinna í 
pörum 

– Paralestur (10 mín) 

– Endursögn (2 mín) 

– Að draga saman efnisgrein (10 mín) 

– Forspá (10 mín) 

• Hvatning 

– Nemendur hvetja hvor annan 

– Kennari gefur umbun 

 



Online stopwatch - 

tímavörður 
 

Copyright 2008 Kristen McMaster 



Stigagjöf 

 

 

• Skráningarferli 

– Þjálfarinn skráir eitt 

stig fyrir hverja 

setningu 



Para-lestur 

• Tilgangur 

– Æfa lestrarfærni 

• Skipulag 

– Nemendur sitja í pörum 

með eina bók 

 

Par eitt 
Þjálfari 

Lesari 



Para-lestur ferlið 

• 1. lesari les í 5 mínútur 

– “Hratt, vel og með áherslum”  

• 2. lesari er “þjálfari” 

– Hlustar og leiðréttir mistök og hjálpar með erfið 

orð  

– Gefur eitt stig fyrir hverja setningu 

• Skipt um hlutverk og ferlið endurtekið 

– 2. lesari les sama textann 
1. lesari er getumeiri í lestri. Þeir lesa á undan til að gefa góða fyrirmynd. 

 



Para-lestur 

mistök í lestri leiðrétt 

Gott, lestu 

setninguna aftur. 

Lestu orðið hægt. 

Stopp! 

Þegar 

Ella…. 

Heimsækja. 

Ég þarf 

aðstoð 

Að þau skyldu 

heimska 



Mistök leiðrétt frh. 

Gott, lestu 

setninguna aftur. 

Þetta orð er 

heimsækja. Hvaða 

orð? 

Stopp! 

Þegar 

Ella…. 

Heimsækja. 

Að þau skyldu 

heimska 



Pörun 

H 8th LP 8th HP 

G 7th LP 7th HP 

F 6th LP 6th HP 

E 5th LP 5th HP 

D 4th LP 4th HP 

C 3rd LP 3rd HP 

B 2nd LP 2nd HP 

A Top LP Top HP 

Pör Getuminni lesarar(LP) Getumeiri lesarar(HP) 



Pörun 

• Mikilvægt er að vera sveigjanleg þegar  pör eru 
mynduð 

– 1. lesari er alltaf getumeiri en 2. lesari 

– Getumunurinn má ekki vera mikill 

• Parið þarf að geta unnið saman 

• Til að búa til pör er hægt að nota: 

– Niðurstöður lestrarprófa 

– Innsæi og skoðanir kennara á lestrargetu og 
samstarfseiginleikum 

• Pörin vinna saman í 4 vikur 



Tillögur að texta 



Hvað er gott við þetta.. 

• Allir í bekknum eru virkir alla kennslustundina 

• Kennari getur hlustað á alla nemendur í bekknum lesa 

þrisvar sinnum í viku 

• Greining á undirliggjandi lestrarerfiðleikum mun 

auðveldari 

• Hægt að einbeita sé að ákveðnum einstaklingum 

• Auðvelt að meta þyngdarstig lestrartexta t.d. landafræði 

• Markviss lestrarþjálfun í 5. bekk sem var tiltölulega lítil 

áður 

 

 



Meiri upplýsingar 

• Skoðið vefsíðu 

– www.kc.vanderbilt.edu/pals/  

 

http://www.kc.vanderbilt.edu/pals/


Takk! 


