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Hvernig gekk?Hvernig gekk?

�� Þjálfa stafrófið reglulega eftir þeim leiðum Þjálfa stafrófið reglulega eftir þeim leiðum 
sem ég sýndi ykkur.sem ég sýndi ykkur.

�� Ákveða og skrá hvaða orð þið viljið kenna Ákveða og skrá hvaða orð þið viljið kenna �� Ákveða og skrá hvaða orð þið viljið kenna Ákveða og skrá hvaða orð þið viljið kenna 
nemendum í viðkomandi fagi nemendum í viðkomandi fagi –– 10 orð á 10 orð á 
viku. viku. Marzano leggur til 3Marzano leggur til 3--4 orð í hverju 4 orð í hverju 
fagi á viku.fagi á viku.

�� Kenna nemendum að skrá, skissa/teikna Kenna nemendum að skrá, skissa/teikna 
og skrifa um orðin. 10 orð á viku.og skrifa um orðin. 10 orð á viku.
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Fræðin og heilinnFræðin og heilinn

33



Tungumalatorg.is/isaTungumalatorg.is/isa

http://tungumalatorg.is/isa/fr%C3%A6%C3%B0sla/hva%C3%B0-segja-
rannsoknir-fr%C3%A6%C3%B0imanna/kennarar-%C3%BEurfa-a%C3%B0-
vera-gagnrynir/

44



http://tungumalatorg.is/isa/fr%C3%A6%C3%B0sla/4-starfsemi-
heilans-og-maltaka/

55



http://tungumalatorg.is/isa/fr%C3%A6%C3%B0sla/hva%C3%B0-segja-
rannsoknir-fr%C3%A6%C3%B0imanna/kennarar-%C3%BEurfa-a%C3%B0-
vera-gagnrynir/ 66



Rannsóknir og raunveruleikinnRannsóknir og raunveruleikinn

77



Orðaforði námsgreinaOrðaforði námsgreina

Bernard Mohan 1986
88



Mikilvægi beinnar kennslu Mikilvægi beinnar kennslu 
orðaforðaorðaforða

99



Raunveruleikinn og nemendurRaunveruleikinn og nemendur

�� Framúrskarandi kínverskur nemandi sem Framúrskarandi kínverskur nemandi sem 
kom hingað í 8. bekk vissi ekki hver Hitler kom hingað í 8. bekk vissi ekki hver Hitler 
var né þekkti til helfararinnar. var né þekkti til helfararinnar. var né þekkti til helfararinnar. var né þekkti til helfararinnar. 

�� Nemandi í 4. bekk sem fæddist hér báðir Nemandi í 4. bekk sem fæddist hér báðir 
foreldrar frá Víetnam þekkti ekki orðið foreldrar frá Víetnam þekkti ekki orðið 
hreindýr.hreindýr.

�� Nemandi í 6. bekk sem fæddist hér Nemandi í 6. bekk sem fæddist hér báðir báðir 
foreldrar frá Serbíu þekkti foreldrar frá Serbíu þekkti ekki líffærið ekki líffærið 
hjarta. hjarta. 
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Skilgreining á þremur lögum Skilgreining á þremur lögum 
orðaforðansorðaforðans

Í fyrsta laginu erÍ fyrsta laginu er grunnorðaforði.grunnorðaforði.

Í öðru laginu eruÍ öðru laginu eru orð sem koma                 orð sem koma                 
oft fyrir í máli þroskaðra oft fyrir í máli þroskaðra oft fyrir í máli þroskaðra oft fyrir í máli þroskaðra 
málnotenda en einnig í ritmáli.málnotenda en einnig í ritmáli.

Í þriðja laginu eruÍ þriðja laginu eru orð sem koma sjaldan fyrir orð sem koma sjaldan fyrir 
og eru innan sérsviða, til dæmis orð í líffræði.og eru innan sérsviða, til dæmis orð í líffræði.
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Hvað segja rannsóknir?Hvað segja rannsóknir?
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Hvaða orð?Hvaða orð?

1313



Það sem skiptir máli við val á Það sem skiptir máli við val á 
orðumorðum

�� Orð sem eru mikilvæg til að skilja Orð sem eru mikilvæg til að skilja 
efnið,(hreindýr, klaufir, spendýr).efnið,(hreindýr, klaufir, spendýr).

�� Orð sem koma upp aftur og aftur í Orð sem koma upp aftur og aftur í 
tiltekinni námsgrein eða umræðuefni, tiltekinni námsgrein eða umræðuefni, tiltekinni námsgrein eða umræðuefni, tiltekinni námsgrein eða umræðuefni, 
(hjarta, æðar, súrefni).(hjarta, æðar, súrefni).

�� Orð sem skipta máli á líðandi stund, Orð sem skipta máli á líðandi stund, 
(heilbrigðiskerfið, fátækt, mótmæli, (heilbrigðiskerfið, fátækt, mótmæli, 
velferð). velferð). 
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Undirbúningur fyrir innlögnUndirbúningur fyrir innlögn

�� Velja 1Velja 1--4 orð á viku í hverju fagi4 orð á viku í hverju fagi
�� 4x10 vikur = 40 orð á önn í einu fagi4x10 vikur = 40 orð á önn í einu fagi
�� Í 6 fögum x 40 = 240 orð á önnÍ 6 fögum x 40 = 240 orð á önn�� Í 6 fögum x 40 = 240 orð á önnÍ 6 fögum x 40 = 240 orð á önn
�� 480 orð á ári480 orð á ári
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Árangursrík og skemmtileg Árangursrík og skemmtileg 
aðferð við að kenna orð.aðferð við að kenna orð.
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Kennsla orðaforða í 6 skrefumKennsla orðaforða í 6 skrefum

. 

Horfa á mynd ☺ um 3 mínútur

. 
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http://www.ascd.org/ASCD/media/siteASC
D/common/six_step_flash.html
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Sex skrefSex skref

�� Fyrstu þrjú skrefin er hin eiginlega kennsla Fyrstu þrjú skrefin er hin eiginlega kennsla 
–– innlögninnlögn

�� Síðari þrjú skrefin dýpka hugtakaskilning Síðari þrjú skrefin dýpka hugtakaskilning 
og festa orðin í minni. og festa orðin í minni. 
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Nánar um skref eitt.Nánar um skref eitt.
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Skref 1Skref 1

�� Kennari kynnir hugtakið, þarf ekki að taka Kennari kynnir hugtakið, þarf ekki að taka 
meira en 5 mínútur í hvert skipti.meira en 5 mínútur í hvert skipti.

�� Endurtekning og aftur endurtekning.Endurtekning og aftur endurtekning.
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Skref 1 Skref 1 

�� Hvað vita nemendur? Setjið fram einfalda Hvað vita nemendur? Setjið fram einfalda 
skýringu á hversdagslegu máli í samvinnu skýringu á hversdagslegu máli í samvinnu 
við nemendur. við nemendur. við nemendur. við nemendur. 

�� Notið myndskeið, myndir, söngva, sögur, Notið myndskeið, myndir, söngva, sögur, 
lykt, hljóð, bragð eða alvöru hluti.lykt, hljóð, bragð eða alvöru hluti.

�� Gefið dæmi sem tengist reynsluheimi Gefið dæmi sem tengist reynsluheimi 
nemenda.nemenda.

�� Ekki nota orðabókarskilgreiningu.Ekki nota orðabókarskilgreiningu.
2323



Dæmi um innlögn skref 1Dæmi um innlögn skref 1

Örva þarf reynsluheim nemenda í tengslum 
við hugtakið. 
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Allt um hreindýrAllt um hreindýr

http://www1.nams.is/landspendyr/animal.php?id=1 2525



Horfa á myndskeiðHorfa á myndskeið

https://www.youtube.com/watch?v=Ct-
VVuqiErw
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Skoða myndirSkoða myndir

http://www1.nams.is/landspendyr/animal.
php?id=1 2727



Hlusta á lagHlusta á lag

http://letras.mus.br/bjork/166564/
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Lesa sögu Lesa sögu 
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Sýna hvernig er gert.Sýna hvernig er gert.

�� Gefa lýsingu með orðum með hjálp Gefa lýsingu með orðum með hjálp 
nemenda: nemenda: Hreindýr er dýr sem líkist kú (kýr). Hefur fjórar 
fætur, hefur ekki langan hala, 2 horn á höfðinu sem líkjast trjágrein, 
borðar gras, er brúnt og grátt á litinn.borðar gras, er brúnt og grátt á litinn.

�� Skissa hugtakiðSkissa hugtakið
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Nánar um skref tvö og þrjú.Nánar um skref tvö og þrjú.
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Skref 2Skref 2
Nemendur útskýra hugtakið á sinn háttNemendur útskýra hugtakið á sinn hátt

�� Gefa skýringu með eigin orðum. Gefa skýringu með eigin orðum. 
Tengja orðið við eigin reynsluheim.Tengja orðið við eigin reynsluheim.�� Tengja orðið við eigin reynsluheim.Tengja orðið við eigin reynsluheim.

�� Sýna dæmi með setningu.Sýna dæmi með setningu.
�� Kennari leiðréttir hugsanlegan misskilning.Kennari leiðréttir hugsanlegan misskilning.
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Skref 3Skref 3
Nemendur gera myndræna útfærslu  Nemendur gera myndræna útfærslu  
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Skrifið hugtakið 
- box 1

Lýsið hugtakinu 
með eigin orðum 
- box 2

Í spor nemenda, skref 2Í spor nemenda, skref 2--33

Gerið skissu sem 
lýsir hugtakinu -
box 3

Semjið setningu 
með orðinu í box 
4 og tengið við 
eigin reynsluheim
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Í spor nemenda með tvö eða fleiri Í spor nemenda með tvö eða fleiri 
tungumál, skref 2tungumál, skref 2--33

Skrifið hugtakið 
á íslensku og á 
móðurmálinu -
box 1

Lýsið hugtakinu 
með eigin orðum 
á móðurmálinu -
box 2box 2

Gerið skissu sem 
lýsir hugtakinu -
box 3

Semjið setningu 
á móðurmálinu 
með orðinu og 
tengið við eigin 
reynsluheim –
box 4
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Nánar um skref fjögur.Nánar um skref fjögur.
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Skref 4Skref 4
Nemendur vinna með orðin Nemendur vinna með orðin 

�� Flokka eða raða orðum.Flokka eða raða orðum.
�� Orðhlutagreining.Orðhlutagreining.
�� Kennari býr til eyðufyllingar.Kennari býr til eyðufyllingar.�� Kennari býr til eyðufyllingar.Kennari býr til eyðufyllingar.
�� Nemendur búa til eyðufyllingar.Nemendur búa til eyðufyllingar.
�� Þýða hugtakið: Nemendur með annað Þýða hugtakið: Nemendur með annað 

mál.mál.
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Skref 4Skref 4
�� EyðufyllingEyðufylling
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MyndabankiMyndabanki
Nemendur þurfa að þekkja myndirnar vita hvað orðið er 

Orðabanki 

3939



Í spor nemenda, skref 4Í spor nemenda, skref 4

Að flokka orð, það hjálpar Að flokka orð, það hjálpar 
nemendum að festa orðin nemendum að festa orðin 
í minni.í minni.í minni.í minni.

Orð sem byrja á s Orð sem byrja á s --
Orð sem enda á Orð sem enda á -- g g 
Öll hin í stjörnureitinnÖll hin í stjörnureitinn

Orð í kvenkyni Orð í kvenkyni 
Orð í karlkyniOrð í karlkyni
Orð í hvorugkyniOrð í hvorugkyni

Skiptið 1 bls. 
í 3 hólf

Prófið að 
flokka orðin í 
orðabankanum 
eftir ykkar 
höfði.
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Að vinna með orðinAð vinna með orðin-- flokkunflokkun
Hljóðkerfið: Hvaða orð hafa ú ... / hvaða orð hafa tvo eins 
stafi saman/ 
Bygging orða: Rót, kyn/tíð og endingar, fleirtala og 
samsett orð. 
Hljóð: Atkvæði, sérhljóðar, rím.

Mikilvægt er að kennarinn sýni  hvernig hægt er að flokka Mikilvægt er að kennarinn sýni  hvernig hægt er að flokka 
orðin. 
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� Nemendur finna 
sjálfir út flokkun á 
orðunum og gefa 
flokkuninni nafn.

Flóknari vinnaFlóknari vinna

� Búa til setningar tveir 
og tveir saman og gera 
eyðufyllingarverkefni 
og leggja fyrir aðra 
nemendur.
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Ljósrit alltaf aðgengileg Ljósrit alltaf aðgengileg 
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Verkefni með kennurum Verkefni með kennurum 
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Sólin Sólin -- TungliðTunglið
Hvað eiga sólin ogHvað eiga sólin og
Tunglið sameiginlegt?Tunglið sameiginlegt?
Hvar?Hvar?
Hvaða áhrif á okkur?Hvaða áhrif á okkur?
Hvað gera þau?Hvað gera þau?Hvað gera þau?Hvað gera þau?
Hvaða áhrif á jörðina?Hvaða áhrif á jörðina?
Hve langt frá jörðu?Hve langt frá jörðu?
Úr hvaða efni .. ?Úr hvaða efni .. ?
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Venn diagramVenn diagram
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Nánar um skref fimm og sexNánar um skref fimm og sex
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Skref 5Skref 5
Nemendur ræða saman um orðiðNemendur ræða saman um orðið

�� ThinkThink--PairPair--Share: Share: 
http://academicvocabulary.pbworks.com/f/Step+5.ppt http://academicvocabulary.pbworks.com/f/Step+5.ppt 

�� Bera saman útskýringar á orðinu Bera saman útskýringar á orðinu 
�� Bera saman myndrænar lýsingar á orðinuBera saman myndrænar lýsingar á orðinu
�� Endurskoða eigin vinnuEndurskoða eigin vinnu
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Skref 6Skref 6
Nemendur fara í leiki með orðin Nemendur fara í leiki með orðin 

�� Orðapoki, box eða umslag. Hugtökum er Orðapoki, box eða umslag. Hugtökum er 
safnað saman á einn stað og reglulega er safnað saman á einn stað og reglulega er 
farið í leiki með orðin.farið í leiki með orðin.farið í leiki með orðin.farið í leiki með orðin.

4949



Skref 6Skref 6

�� LeikirLeikir
OrðagoggurOrðagoggur
OrðahjólOrðahjólOrðahjólOrðahjól
Orðapoki Orðapoki 
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OrðagoggurOrðagoggur, , skrefskref 66
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Orðagoggur: AðferðOrðagoggur: Aðferð

�� Tveir og tveir vinna saman: Annar með Tveir og tveir vinna saman: Annar með 
gogginn og orðabankann. Veljið orð úr gogginn og orðabankann. Veljið orð úr 
orðabankanum og lesið, ekki sýna orðið.orðabankanum og lesið, ekki sýna orðið.

�� Svo er farið í gogg: Hinn svarar í Svo er farið í gogg: Hinn svarar í �� Svo er farið í gogg: Hinn svarar í Svo er farið í gogg: Hinn svarar í 
samræmi við það sem goggurinn segir samræmi við það sem goggurinn segir 
honum að gera þegar hann hefur valið honum að gera þegar hann hefur valið 
númer inn í gogginum.númer inn í gogginum.
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OrðahjólOrðahjól, skref 6, skref 6
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OrðahjólOrðahjól: : ÚtfærslaÚtfærsla
Hjólið gefur ýmsa möguleika:Hjólið gefur ýmsa möguleika:
�� Í stað þess að snúa ör er hægt að kasta upp teningi, en þá þarf Í stað þess að snúa ör er hægt að kasta upp teningi, en þá þarf 

hjólið að hafa sex möguleika eða tólf möguleika og það þarf að hjólið að hafa sex möguleika eða tólf möguleika og það þarf að 
númera hólfin.númera hólfin.

�� Hægt er að teikna hjólið á töfluna og skrifa möguleikana inn í hólfin Hægt er að teikna hjólið á töfluna og skrifa möguleikana inn í hólfin 
með aðstoð nemenda.með aðstoð nemenda.

�� Hægt er að búa til risahjól sem liggur á gólfinu eða borði.Hægt er að búa til risahjól sem liggur á gólfinu eða borði.�� Hægt er að búa til risahjól sem liggur á gólfinu eða borði.Hægt er að búa til risahjól sem liggur á gólfinu eða borði.
�� Það sem skrifað er í hólfin á hjólinu er sambærilegt við það sem Það sem skrifað er í hólfin á hjólinu er sambærilegt við það sem 

skrifað er í orðagogginn. skrifað er í orðagogginn. 
�� Orðabankinn er endalaus uppspretta fyrir leiki. Orðabankinn er endalaus uppspretta fyrir leiki. 
�� Orð er dregið úr orðabankanum, teningnum kastað. Orð er dregið úr orðabankanum, teningnum kastað. 
�� Hægt er að vinna með tvö lið og þá er einn stjórnandi eða tveir og Hægt er að vinna með tvö lið og þá er einn stjórnandi eða tveir og 

tveir vinna saman og skiptast á. tveir vinna saman og skiptast á. 
�� Ef viðkomandi svarar rétt fær hann orðið, þannig safna nemendur Ef viðkomandi svarar rétt fær hann orðið, þannig safna nemendur 

orðum og sá vinnur sem fær flest orð.orðum og sá vinnur sem fær flest orð.
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Orðabankinn: Endalausir möguleikarOrðabankinn: Endalausir möguleikar
☺☺ 2 2 mínúturmínútur

5555
https://www.youtube.com/watch?v=Y4z6v
Uq5Ov0



Fleiri gögnFleiri gögn
BókagerðBókagerð
� http://www.youtube.com/watch?v=PrmTOZvJwUU 5 bls. bók
� http://www.youtube.com/watch?v=GJvlUT_daQA 12 bls. bók
� http://www.fcps.edu/dss/conference/materials/Session_2/15_Patel_Foldables/foldables.pdf

Sex Sex skref til að kenna orð velskref til að kenna orð vel
�� http://http://innovativocab.wikispaces.com/Building+Academic+Vocabulary

Think Think -- Pair Pair -- Share: nákvæm lýsingShare: nákvæm lýsing
� http://academicvocabulary.pbworks.com/f/Step+5.ppt

OrðagoggurOrðagoggur

� http://lessons4now.com/teaching-with-cootie-catchers/

LeikirLeikirLeikirLeikir
� http://www.youtube.com/watch?v=ZdsNzuy3TM4&list=PL4215444C0541C21C 7 myndskeið 
� http://readwithmeabc.blogspot.com/2013/06/word-power-wednesday-vocabulary-games.html
� http://www1.nams.is/landspendyr/animal.php?id=1

Myndir Myndir 
� http://pics4learning.com/
� http://www.picto.qc.ca/
� http://digital.library.pitt.edu/v/visuals
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Ýmsar slóðirÝmsar slóðir
�� http://fjolmenningarvefur.net/index.htmhttp://fjolmenningarvefur.net/index.htm

�� http://tungumalatorg.is/isahttp://tungumalatorg.is/isa

�� http://tungumalatorg.is/katlahttp://tungumalatorg.is/katla

�� http://www1.nams.is/landspendyr/http://www1.nams.is/landspendyr/

�� http://www1.nams.is/husdyr/http://www1.nams.is/husdyr/

�� http://www1.nams.is/smadyr/index.phphttp://www1.nams.is/smadyr/index.php

�� http://www1.nams.is/flora/index.phphttp://www1.nams.is/flora/index.php
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