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P	  A	  L	  S	  
Peer-‐Assisted	  Learning	  Strategies	  

Pör	  að	  læra	  saman	  

Efnisyfirlit	  

•  1-‐6	  Kynning	  

•  7-‐13	  Inngangur	  

•  14-‐20	  Pörun,	  reglur	  og	  leiðré]ngaferli	  

•  21-‐35	  Hljóðaleikir	  

•  36-‐47	  Umskráningarverkefni	  

•  48-‐50	  SPgagjöf	  o.fl.	  	  
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K-‐PALS	  er...	  

•  Innlögn frá kennara og jafningjakennsla þar sem 
börnin vinna í pörum 
– Þjálfari og  lesari 
– Annað er getumeira en hitt 

•  Samskipti  parsins fer fram eftir ákveðnu 
skipulagi 
–  „Þjálfari” og „lesari” hafa ákveðin hlutverk 
– Börnin fá stöðuga umbun á meðan þau eru að vinna í 

K-PALS – broskallar og stigablað 
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Hvers	  vegna	  K-‐PALS?	  

•  K-PALS er góð leið til þjálfunar í upphafi 
lestrarnáms 

• Mikil æfing fyrir börnin 
– Allir virkir allan tímann 
– Stöðug leiðrétting 
– Kennarar geta veitt þeim sem þurfa hjálp 

sérstaka athygli 
– Sama ferli endurtekur sig stöðugt 
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K	  -‐	  PALS	  þæ]r	  
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Hvað	  felst	  í	  K-‐PALS?	  

•  K-‐PALS	  hentar	  elsta	  sPgi	  leikskóla	  og	  yngsta	  sPgi	  grunnskóla	  
sem	  styrking	  við	  stafainnlögn	  

•  K-‐PALS	  samanstendur	  af	  tvenns	  konar	  verkefnum:	  
hljóðaleikjum	  og	  umskráningarverkefnum	  

•  Hljóðaleikir	  stuðla	  að	  þjálfun	  hljóðavitundar	  
•  Umskráningarverkefni	  styrkja	  umskráningu	  og	  hæfni	  	  í	  

orðaþekkingu	  

•  Hljóðaleikur	  og	  umskráningarverkefni	  eru	  unnin	  samhliða	  
•  Handbók:	  	   Hljóðaleikir	  bls.	  93-‐166	  
	   	   	   Umskráningarverkefni	  bls.	  167-‐236	  
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Undirbúningur	  
Kennslustofan	  skipulögð	  

•  PALS	  kennaragögn	  
– Tímavaki/klukka	  

– Leiðbeiningaspjald	  fyrir	  kennara	  bls.	  71	  
– Blað	  með	  pörun	  nemenda	  bls.	  72	  
– SPgablað	  bls.	  73	  
– PALS	  reglur	  -‐	  að	  færa	  sig	  	  bls.	  75	  
– PALS	  reglur	  –	  vinnureglur	  bls.	  76	  
– PALS	  –	  leiðré]ngarferli	  bls.	  77-‐79	  
– Yfirlit	  verkefna	  bls.	  81-‐90	  
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Gögn	  kennarans:	  
•  Tímavaki/klukka	  
•  Veggspjald	  með	  K-‐PALS	  reglum	  
•  Blað	  með	  pörun	  barnanna	  
•  Yfirlit	  verkefna	  og	  vinnuPlhögun	  

Gögn	  barnanna:	  
•  Mappa	  
•  K-‐PALS	  verkefnablað	  
•  SPgablað	  
•  Blýantur	  
•  Bók	  –	  frá	  og	  með	  kennslustund	  40.	  
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Pörun	  	  

•  Börnin	  skiptast	  á	  að	  vera	  þjálfari	  og	  lesari	  
•  Lesari	  (1.	  lesari)	  er	  alltaf	  getuminni	  en	  þjálfari	  (2.	  lesari),	  þar	  

Pl	  nemendur	  fara	  að	  lesa	  texta	  í	  bókum	  	  

•  Til	  að	  búa	  Pl	  pör	  er	  hægt	  að	  nota:	  
•  Niðurstöður	  Hljóms	  
•  Niðurstöður	  stafakannana	  	  
•  Innsæi	  kennara	  

•  NoPð	  sveigjanleika	  við	  pörun,	  parið	  þarf	  að	  geta	  
unnið	  saman!	  	  

•  Pörin	  vinna	  saman	  í	  4-‐6	  vikur.	  	  
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	   	   	   Sýnishorn	  af	  pörun	  

	   Jón	  –	  Árni	   	  

Gunna	  -‐	  Anna	  

Sigga	  -‐	  Frikki	  
Palli	  -‐	  Fríða	  

1.  Jón	  
2.  Gunna	  
3.  Sigga	  
4.  Palli	  
5.  Árni	  
6.  Anna	  
7.  Frikki	  
8.  Fríða	  
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Þriggja	  barna	  hópur	  

•  Ef	  qöldi	  barna	  er	  oddatala	  eða	  þegar	  um	  
veikindi	  eða	  leyfi	  er	  að	  ræða	  

•  Lestrargeta	  barnanna	  í	  hópnum	  á	  að	  vera	  í	  
meðallagi	  eða	  meiri	  

•  Eir	  barnið	  gæP	  verðið	  „flakkari”	  	  
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K-‐PALS	  reglur	  
•  Vinnureglur:	  
1. Talaðu	  bara	  við	  félaga	  þinn	  og	  talaðu	  bara	  um	  PALS	  	  
2. Notaðu	  inniröddina	  
3. Vinnið	  vel	  saman	  
4. Gerðu	  þir	  besta	  

•  Að	  færa	  sig:	  
1. Færið	  ykkur	  hrar	  og	  hljór	  á	  PALS	  staðinn	  ykkar	  

2. Takið	  með	  ykkur	  gögnin	  
3. Sitjið	  hlið	  við	  hlið	  í	  PALS	  
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K-‐PALS	  	  -‐	  LeiðréDngarferli	  
•  Fyrir	  hvaða	  hljóð?	  
	   Stopp.	  Hljóðið	  er	  ____.	  	  Hvaða	  hljóð?	  
	   GoK.	  Lestu	  alla	  línuna	  aLur.	  

•  Fyrir	  sjónorð	  
	   Stopp.	  	  Orðið	  er	  ____.	  	  	  Hvaða	  orð?	  
	   GoK.	  	  Lestu	  alla	  línuna	  aLur.	  

•  Fyrir	  hljóðakassa	  
	   Stopp.	  	  Orðið	  er	  	  „mmmúúús“.	  	  Hvaða	  orð?	  
	   GoK.	  	  Lestu	  alla	  línuna	  aLur.	  
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K-‐PALS	  Rmar	  

•  Hver	  kennslustund	  tekur	  u.þ.b.	  20-‐30	  mínútur	  

•  Hún	  hefst	  á	  innlögn	  kennara	  samkvæmt	  
leiðbeiningum	  úr	  handbók.	  

•  Hljóðaleikur	  unninn	  með	  nemendum	  í	  5-‐10	  mín.	  
•  Umskráningarverkefni	  lagt	  inn	  og	  síðan	  paravinna	  
samtals	  15-‐20	  mín.	  	  	  

•  Hvert	  verkefnablað	  er	  í	  möppum	  nemenda	  
•  Unnið	  er	  með	  hljóðaleiki	  og	  umskráningarverkefni	  	  
	  	  	  	  qórum	  sinnum	  í	  viku	  
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Para-‐vinna	  

1.  Börnin	  skiptast	  á	  að	  vera	  þjálfari	  og	  
lesari	  í	  hverjum	  þæ]	  fyrir	  sig	  

2.  Getumeira	  barnið	  byrjar	  sem	  þjálfari	  

3.  Getuminna	  barnið	  byrjar	  sem	  lesari	  	  
4.  Pörin	  vinna	  saman	  í	  4-‐6	  vikur	  
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Hljóðaleikir	  
•  Kennari	  vinnur	  hljóðaleikina	  alltaf	  með	  börnunum	  

– Kennarinn	  er	  þjálfari	  og	  börnin	  eru	  lesarar	  
•  Í	  hljóðaleikjaverkefnum	  þjálfa	  börnin	  qóra	  þæ]	  

hljóðkerfisvitundarinnar	  
–  Að	  greina	  hljóð	  
–  Rím	  
–  Sameiningu	  	  

–  Sundurgreiningu	  
•  Í	  verkefnunum	  er	  unnið	  með	  hljóðin	  sem	  börnin	  eru	  
	  	  	  	  	  að	  læra	  í	  samsvarandi	  umskráningarverkefnum	  

•  Hvert	  verkefni	  tekur	  u.þ.b.	  5-‐10	  mínútur	  
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Hljóðkerfis- 
vitund	  

Einföldustu 
verkefnin	  

Erfiðari 	  
verkefni	  

Erfiðustu 	  
verkefnin	  

Greining 	  
hljóða	  

Fyrsta hljóð A:   
Val milli tveggja	  
(t.d. hvort byrjar á 
sama hljóði og ár 
og ás, áll eða 
kisa?)	  

Fyrsta hljóð B:	  
Val milli þriggja	  
(t.d. hvaða orð byrjar 
á sama hljóði og sól: 
tómatur, síli eða rós?)	  

Síðasta hljóð	  
(t.d. hvaða orð endar 
á sama hljóði og 
mús: lím eða rós?)	  

Rím	   Rímleikur. (t.d. hvað 
rímar við mús: lús 
eða rós?)	  

Sameining og 
sundurgreining	  

Leikur að klappa 
atkvæði (t.d. 
klöppum atkvæðin í 
„róla“).	  

Giska á orð.	  
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum	  

Giska á orð. 
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum.	  

Röð hljóðaleikja. 
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Hljóðkerfis- 
vitund	  

Einföldustu 
verkefnin	  

Erfiðari 	  
verkefni	  

Erfiðustu 	  
verkefnin	  

Greining 	  
hljóða	  

Fyrsta hljóð A:   
Val milli tveggja	  
(t.d. hvort byrjar á 
sama hljóði og ár og 
ás, áll eða kisa?)	  

Fyrsta hljóð B:	  
Val milli þriggja	  
(t.d. hvaða orð 
byrjar á sama hljóði 
og sól: tómatur, síli 
eða rós?)	  

Síðasta hljóð	  
(t.d. hvaða orð endar 
á sama hljóði og 
mús: lím eða rós?)	  

Rím	   Rímleikur. (t.d. hvað 
rímar við mús: lús 
eða rós?)	  

Sameining og 
sundurgreining	  

Leikur að klappa 
atkvæði (t.d. 
klöppum atkvæðin í 
„róla“).	  

Giska á orð.	  
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum	  

Giska á orð. 
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum.	  

Röð hljóðaleikja. 
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Hljóðkerfis- 
vitund	  

Einföldustu 
verkefnin	  

Erfiðari 	  
verkefni	  

Erfiðustu 	  
verkefnin	  

Greining 	  
hljóða	  

Fyrsta hljóð A:   
Val milli tveggja	  
(t.d. hvort byrjar á 
sama hljóði og ár og 
ás, áll eða kisa?)	  

Fyrsta hljóð B:	  
Val milli þriggja	  
(t.d. hvaða orð byrjar 
á sama hljóði og sól: 
tómatur, síli eða rós?)	  

Síðasta hljóð	  
(t.d. hvaða orð 
endar á sama hljóði 
og mús: lím eða 
rós?)	  

Rím	   Rímleikur. (t.d. hvað 
rímar við mús: lús 
eða rós?)	  

Sameining og 
sundurgreining	  

Leikur að klappa 
atkvæði (t.d. 
klöppum atkvæðin í 
„róla“).	  

Giska á orð.	  
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum	  

Giska á orð. 
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum.	  

Röð hljóðaleikja. 
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Hljóðkerfis- 
vitund	  

Einföldustu 
verkefnin	  

Erfiðari 	  
verkefni	  

Erfiðustu 	  
verkefnin	  

Greining 	  
hljóða	  

Fyrsta hljóð A:   
Val milli tveggja	  
(t.d. hvort byrjar á 
sama hljóði og ár og 
ás, áll eða kisa?)	  

Fyrsta hljóð B:	  
Val milli þriggja	  
(t.d. hvaða orð byrjar 
á sama hljóði og sól: 
tómatur, síli eða rós?)	  

Síðasta hljóð	  
(t.d. hvaða orð endar 
á sama hljóði og 
mús: lím eða rós?)	  

Rím	   Rímleikur. (t.d. 
hvað rímar við 
mús: lús eða rós?)	  

Sameining og 
sundurgreining	  

Leikur að klappa 
atkvæði (t.d. 
klöppum atkvæðin í 
„róla“).	  

Giska á orð.	  
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum	  

Giska á orð. 
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum.	  

Röð hljóðaleikja. 
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Hljóðkerfis- 
vitund	  

Einföldustu 
verkefnin	  

Erfiðari 	  
verkefni	  

Erfiðustu 	  
verkefnin	  

Greining 	  
hljóða	  

Fyrsta hljóð A:   
Val milli tveggja	  
(t.d. hvort byrjar á 
sama hljóði og ár og 
ás, áll eða kisa?)	  

Fyrsta hljóð B:	  
Val milli þriggja	  
(t.d. hvaða orð byrjar 
á sama hljóði og sól: 
tómatur, síli eða rós?)	  

Síðasta hljóð	  
(t.d. hvaða orð endar 
á sama hljóði og 
mús: lím eða rós?)	  

Rím	   Rímleikur. (t.d. hvað 
rímar við mús: lús 
eða rós?)	  

Sameining og 
sundurgreining	  

Leikur að klappa 
atkvæði (t.d. 
klöppum atkvæðin 
í „róla“).	  

Giska á orð.	  
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum	  

Giska á orð. 
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum.	  

Röð hljóðaleikja. 
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Hljóðkerfis- 
vitund	  

Einföldustu 
verkefnin	  

Erfiðari 	  
verkefni	  

Erfiðustu 	  
verkefnin	  

Greining 	  
hljóða	  

Fyrsta hljóð A:   
Val milli tveggja	  
(t.d. hvort byrjar á 
sama hljóði og ár og 
ás, áll eða kisa?)	  

Fyrsta hljóð B:	  
Val milli þriggja	  
(t.d. hvaða orð byrjar 
á sama hljóði og sól: 
tómatur, síli eða rós?)	  

Síðasta hljóð	  
(t.d. hvaða orð endar 
á sama hljóði og 
mús: lím eða rós?)	  

Rím	   Rímleikur. (t.d. hvað 
rímar við mús: lús 
eða rós?)	  

Sameining og 
sundurgreining	  

Leikur að klappa 
atkvæði (t.d. 
klöppum atkvæðin í 
„róla“).	  

Giska á orð.	  
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum	  

Giska á orð. 
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum.	  

Röð hljóðaleikja. 
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Hljóðkerfis- 
vitund	  

Einföldustu 
verkefnin	  

Erfiðari 	  
verkefni	  

Erfiðustu 	  
verkefnin	  

Greining 	  
hljóða	  

Fyrsta hljóð A:   
Val milli tveggja	  
(t.d. hvort byrjar á 
sama hljóði og ár og 
ás, áll eða kisa?)	  

Fyrsta hljóð B:	  
Val milli þriggja	  
(t.d. hvaða orð byrjar 
á sama hljóði og sól: 
tómatur, síli eða rós?)	  

Síðasta hljóð	  
(t.d. hvaða orð endar 
á sama hljóði og 
mús: lím eða rós?)	  

Rím	   Rímleikur. (t.d. hvað 
rímar við mús: lús 
eða rós?)	  

Sameining og 
sundurgreining	  

Leikur að klappa 
atkvæði (t.d. 
klöppum atkvæðin í 
„róla“).	  

Giska á orð.	  
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum	  

Giska á orð. 
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum.	  

Röð hljóðaleikja. 
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•  Umskráningarverkefni	  er	  lagt	  inn	  í	  kjölfar	  
hljóðaleikjaverkefnis	  

•  Hvert	  verkefni	  tekur	  15-‐20	  mínútur	  

•  Í	  byrjun	  er	  stur	  innlögn	  kennara	  á	  hverju	  
verkefni	  

•  Verkefnin	  eru	  á	  blaði	  í	  möppum	  hvers	  pars	  

Umskráningarverkefni 
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Umskráningarverkefni	  

Skiptast	  í	  qóra	  þæ]	  

1.  Hvaða	  hljóð?	  
2.  Hljóðakassa	  
3.  Sjónorð	  
4.  Lestur	  setninga	  og	  bóka	  

37 
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•  Kennari	  æfir	  umskráningu	  af	  
stóru	  spjaldi	  eða	  skjávarpa	  

•  Kennari	  er	  þjálfari	  og	  börnin	  
eru	  lesarar	  

•  Kennari	  biður	  einstaka	  barn	  
að	  vera	  þjálfari	  

•  Kennari	  kynnir	  nýr	  hljóð	  og	  
fer	  yfir	  „Hvaða	  hljóð?“	  æfingu	  

Kennslustundin 

38 

Kennslustundin	  frh.	  

•  Kennari	  kynnir	  nýr	  sjónorð	  og	  
fer	  yfir	  „Hvaða	  orð?“	  æfingu	  

•  	  Kennari	  fer	  yfir	  orð	  í	  
hljóðakössum,	  „Lestu	  hægt/
syngdu	  og	  lestu“	  

•  Kennari	  fer	  yfir	  setningar	  
•  Börnin	  færa	  sig	  á	  PALS	  staðinn	  

sinn	  
•  Börnin	  vinna	  í	  pörum	  að	  PALS	  

verkefninu.	  Þau	  merkja	  eir	  sPg	  
fyrir	  hvern	  broskarl,	  sem	  merkt	  
hefur	  verið	  við	  

39 

Hvaða	  hljóð?	  
•  Þjálfunin	  beinist	  að	  stafa/hljóða	  vinnu	  Pl	  að	  undirbúa	  
börnin	  undir	  umskráningu	  	  

•  Það	  eykur	  sjálfvirkni	  þeirra	  í	  tengslum	  stafs	  og	  hljóðs	  

•  Þjálfarinn	  bendir	  á	  staf	  og	  segir	  „Hvaða	  hljóð?”	  
•  Lesarinn	  segir	  hljóð	  stafsins	  
•  Þegar	  nýr	  hljóð	  er	  kynnt	  er	  það	  aðgreint	  með	  ramma	  
og	  mynd	  af	  hlut	  sem	  hefur	  hljóðið	  sem	  fremsta	  hljóð	  

• Nýr	  stafur/hljóð	  er	  kynnt	  í	  u.þ.b.	  öðru	  hverju	  verkefni	  
•  	  Þjálfarinn	  notar	  leiðré]ngarferlið	  ef	  með	  þarf	  

• Merkja	  broskarla	  
40 

41 

Hljóðakassar 
•  Hljóðakassar eru til að kenna börnunum að umskrá 

einföld orð.  
•  Orð sem sett eru saman úr hljóðum sem börnin hafa 
þegar þjálfað í þættinum  „Hvaða hljóð?”  

•  Eitt hljóð (phoneme) er í hverjum reit í kassanum 
•  Þjálfarinn bendir á orðið og segir „Lestu hægt” 
•  Lesarinn segir hvert hljóð orðsins og bendir um leið 

á stafina í hljóðakössunum  
•  Þjálfarinn segir síðan „Syngdu og lestu”  
•  Lesarinn „syngur“ orðið og les síðan orðið hratt  
•  Þjálfarinn notar leiðréttingarferlið ef með þarf 
•  Merkja broskarla 

42 
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43 

Hljóðakassar 
Sjónorð 

•  Tilgangur þjálfunar á sjónorðum er að 
kenna börnunum að þekkja algeng orð 
sjónrænt 

•  Nýtt orð er kynnt í u.þ.b. 4.-6. hverri 
kennslustund.  

•  Þjálfarinn bendir á orðið og segir  
    „Hvaða orð?” og lesarinn segir orðið 
•  Þjálfarinn notar leiðréttingarferlið ef með 
þarf  

•  Merkja broskarla 

44 

45 

Sjónorð 
Lestur setninga og bóka 

•  Börnin æfa lestur setninga (kennslustund 30) 
sem innihalda orð sem þau hafa æft sig í að 
umskrá og sjónorð sem þau eru búin að læra  

•  Þjálfarinn biður lesarann að lesa setninguna  
•  Þjálfarinn notar leiðréttingarferlið  
•  Þegar börnin fara að lesa bækur 

(kennslustund 40), les þjálfarinn (sá getumeiri) 
fyrst og bendir um leið á hvert orð, síðan les 
lesarinn (sá getuminni) sömu setningu 

•  Þau lesa alltaf að punkti og skipta svo um 
hlutverk 

46 

47 48 

Börnin merkja eitt 
stig fyrir hvern 
broskarl sem merkt 
hefur verið í   
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Að	  fylgjast	  	  með	  börnunum	  

Þegar	  börnin	  eru	  byrjuð	  að	  vinna	  í	  pörum	  er	  
mikilvægasta	  verkefni	  kennarans	  	  að:	  

•  Fylgjast	  með	  börnunum:	  
– Ráða	  þau	  við	  verkefnin?	  
– Muna	  þau	  að	  hrósa?	  
– Fara	  	  þau	  exir	  fyrirmælum	  og	  leiðré]ngarferli?	  

– Hvernig	  gengur	  sPgagjöfin?	  

49 

Nákvæmni	  

•  Passið	  að...	  
– Gera	  öll	  verkefnin	  
– Gerið	  verkefnin	  eins	  og	  þeim	  er	  lýst	  í	  handbókinni	  
– Vinnið	  PALS	  qórum	  sinnum	  í	  viku	  

•  Rannsóknir	  benda	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  
nákvæmni	  sé	  gær	  

•  Án	  nákvæmni	  er	  ekki	  víst	  að	  PALS	  virki	  sem	  
skyldi	  

50 

Erlendar	  rannsóknir	  

PALS	  rannsóknir	  

Aðferðin	  hefur	  verið	  rannsökuð	  í	  mörg	  ár.	  
Rannsóknir	  sýna	  fram	  á	  áhrif	  á	  lestur	  hjá	  
nemendum	  á	  öllum	  getusPgum,	  einnig	  hjá	  
nemendum	  með	  námsörðugleika	  og	  þeim	  sem	  
læra	  ensku	  sem	  annað	  tungumál.	  

51 

Meiri	  upplýsingar	  

•  Skoðið	  vefsíður:	  
–  hrp://tungumalatorg.is/sisl/	  

–  hrp://kc.vanderbilt.edu/pals/	  

Facebook	  síðan	  PALS	  kennarar:	  
–  hrp://www.facebook.com/home.php#!/groups/225664110865868/	  

Ne{öng:	  	  
– heidveig_a@simnet.is	  

– solveig.edda.ingvarsdo]r@rvkskolar.is	  
– hulda.karen.danielsdo]r@gmail.com	  

52 

Takk	  fyrir	  okkur!	  
  

   


