
Lestrarþjálfun fyrir 2.- 6. bekk. 

Kynning 



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 

 



Hvað er PALS? 
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Hvað er PALS ? 

• Jafningjakennsla á bekkjargrundvelli þar sem 

nemendur vinna alltaf í pörum 

–  lesari 1 og  lesari 2 (þjálfari) 

–  lesari 1 er getumeiri en lesari 2 

• Samskipti lesaranna fara fram eftir ákveðni 

aðferð 

– “Þjálfari” og “lesari” hafa ákveðin hlutverk 

– Nemendur fá stöðugt umbun fyrir góða frammistöðu 

• Viðbót við lestrarkennsluna í bekknum 

– Hentar fyrir 2. – 6. bekk 

– Aðaláherslan er á lestrarfærni og lesskilning 



Af hverju PALS ? 

• Nemendur fá einstaklingsmiðaðar leiðbeiningar 

– Jafningjar leiðrétta jafnóðum 

– Kennarar geta veitt þeim sem þurfa hjálp sérstaka 

athygli 

• Meiri þjálfun fyrir nemendur 

– Allir virkir allan tímann 

– Stöðug leiðrétting 

– Sama ferli endurtekur sig stöðugt 

• Nemendur halda sig við efnið 

– Stöðug styrking 

– Einföld ferli 

 



PALS Rannsóknir 
Erlendar rannsóknir 

Aðferðin hefur verið rannsökuð í 15 ár.  

Rannsóknir sýna fram á áhrif á lestur hjá nemendum á 

öllum getustigum, einnig hjá nemendum með 

námsörðugleika og þeim sem læra ensku sem annað 

tungumál. 
 



PALS Rannsókn  –  2.- 6. bekkur 

lestrarfærni 

Fuchs, D., Fuchs, L. S., Mathes, P. G., & Simmons, D. C. (1997). Peer-assisted 

learning strategies: Making classrooms more responsive to diversity. American 

Educational Research Journal, 34, 174-206. 



PALS Rannsókn – 2.- 6. bekkur 

Lesskilningur 

Fuchs, D., Fuchs, L. S., Mathes, P. G., & Simmons, D. C. (1997). Peer-assisted 

learning strategies: Making classrooms more responsive to diversity. American 

Educational Research Journal, 34, 174-206. 



PALS þættir 



Para-lestur 

• Tilgangur 

– Æfa lestrarfærni 

• Skipulag 

– Nemendur sitja í 

pörum og lesa 

saman úr einni bók 

 

– Par: Lesari og 

þjálfari 

 

Par eitt 
Þjálfari 

Lesari 



Para-lestur ferlið 

• Lesari 1 les í 5 mínútur 

• Lesari 2 er “þjálfari” 

– Hlustar og leiðréttir 

mistök og hjálpar með 

erfið orð  

– Gefur eitt stig fyrir hverja 

málsgrein 

• Skipt um hlutverk og ferlið 

endurtekið 

– Lesari 2 les sama texta 

  



Endursögn 

• Tilgangur 

– Eykur lesskilning 

• Skipulag 

– Lesari 2 endursegir. 

– Lesari 1 (þjálfarinn) 

spyr:  

• Hvað gerðist fyrst?  

• Hvað gerðist næst. 



Að draga saman efnisgreinar 

• Tilgangur 

– Eykur lesskilning – 

hjálpar til við að finna 

aðalatriðin 

• Skipulag 

– Nemendur stoppa eftir 

hverja efnisgrein og 

draga hana saman í 10 

orð eða færri. 

 



Að draga saman efnisgreinar 

- ferlið 
• Lesarar lesa í 5 mínútur, eina efnisgrein í 

einu. 

• Þjálfarinn segir: 

– Hver eða hvað er mikilvægast? 

– Lýstu því mikilvægasta. 

– Um hvað er efnisgreinin? Segðu frá í 10 

orðum eða færri. 



Forspá 

• Tilgangur 

– Eflir lesskilning og 

eykur gagnrýna 

hugsun 

• Skipulag 

– Hvor nemandi gerir 

forspá og les hálfa 

blaðsíðu, 

endurtekið í 5 mín. 

 



Forspá – ferlið 

• Lesari les hálfa blaðsíðu í einu 

• Þjálfari segir 

– “Hvað heldur þú að gerist næst?” 

– “Lestu hálfa blaðsíðu.” 

– “Rættist spáin?” 

• Lesarinn segir 

– “Já,” “Nei,” eða “Ég veit það ekki enn.” 

 



Stigagjöf 
• Þjálfari gefur stigin: 

– Paralestur-Eitt stig fyrir 

hverja málsgrein 

– Endursögn-10 stig fyrir 

góða endursögn 

– Að draga saman 

efnisgreinar-3 stig fyrir 

hverja efnisgrein 

– Forspá-3 stig fyrir 

hverja hálfa blaðsíðu. 

 



Nákvæmni 

• Passið að... 

– Gera öll verkefnin 

– Gerið verkefnin eins og þeim er lýst í 
handbókinni 

– Vinnið PALS þrisvar í viku 35 mínútur í senn 

• Rannsóknir benda á mikilvægi þess að 
nákvæmni sé gætt 

• Án nákvæmni er ekki víst að PALS virki 
sem skyldi 



Kennaraspjald  
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Meiri upplýsingar 

• Skoðið vefsíðu 

– www.kc.vanderbilt.edu/pals/  

– www.leikar.net/SISL 

 

http://www.kc.vanderbilt.edu/pals/
http://www.leikar.net/SISL


Takk! 


