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STAÐREYNDIR UM 

ORÐAFORÐAKUNNÁTTU 
• góður orðaforði er forsenda lesskilnings 

 

• mikill munur er á orðaforða barna á sama aldri 

•  munurinn kemur fram strax á unga aldri og  

•  vex frekar en minnkar með árunum  

 

• orðaforði nemenda hefur forspárgildi um velgengni þeirra í skóla 
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LEIÐIR TIL AÐ EFLA ORÐVITUND, 

ORÐAFORÐA OG LESSKILNING 

 
• Bein nálgun:  

  - vettvangsnám, orð lærast í eðlilegu samhengi 

  -  persónuleg leiðsögn (stuðningskennsla) 

•  Óbein nálgun:  

  - fjölbreyttur lestur 

  * MARKVISS vinna með orðaforða í tengslum við allan lestur og 
skrifleg verkefni 
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Ekki nóg að bara lesa.. 

• það er langtímaverkefni að læra orð eingöngu frá  
      textasamhengi 

 
• sum orð eru illa skiljanleg út frá samhenginu  

 
• tilviljanakenndur orðaforði 
  
 

Það flýtir fyrir ef unnið er makvisst með orðaforðann 
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7 aðferðir – lestrarskilningur 
Hvaða orðum þarf að huga að við námsgreinalestur 

eftir Amy Benjamin - www.eyeoneducation.com 

 
 
•Fagorðakennsla – félagsfræði 

      t.d. hagkerfi, heimsmynd, lýðræði 

 

•Annar orðaforði – t.d. fullyrða, gagnrýna, áskilja 

 

•Próf-, verkefna-, leiðbeiningaorðaforði 

   - t.d. eftirfarandi, útskýra, greina frá 
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Dæmi um flokkun - almennur orðaforði  

Generic Academic Vocabulary 
1. Orð um verkefni  

2. Orð sem tengja setningahluta 

3. Orð um rými 

4. Orð um umræðuefni 

5. Orð um skipulag 

6. Orð um hugmyndir 

7. Orð um orsök og afleiðingu 

8. Orð um ferli 

9. Orð um magn 

10. Orð um röð og tíma  

11. Orð um kerfi 

12. Orð um breytingar 
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Kveikja  

Hvaða orð á að kenna?  

 

• Lesið yfir textann og komið með nokkrar tillögur um hvaða orð 
þyrfti að kenna og af hverju 

• Reynið að finna orð út frá sem flestum  

       af 12 flokkum Amy 
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Á að eyða tíma í að kenna þetta orð? 

Þrjár spurningar: 

 • Hversu nothæft er orðið? Rekast nemendur á það bráðlega aftur? Er það 
nauðsynlegt fyrir skilning? 

• Veitir orðið þekkingu sem auðveldar skilning annarra orða? 

• Er ég spennt/ur fyrir þessu orði? Get ég sem kennari gert það áhugavert? 
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1. Síðasta orðið  
- að auka lestrarhraða 

 

Verklag:  
Allir hafa sama texta. Kennarinn les upphátt. Nemendur skiptast á  
að lesa síðasta orð hverrar setningar.  
 
Tilgangur:  
Lesendur venjast góðum leshraða. Fylgjast vel með texta og  
greinarmerkjum; fá tilfinningu fyrir setningarlokum, rýna í efnið 
og bókleg  
orð. 
 
Tillaga: 
Veljið upplesara af handahófi; svo þeir viti ekki hvenær að þeim 
kemur. 
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2. Lokið við setningu  

- innihald, orðaforði 
Verklag:  
Nemendur fá texta með eyðufyllingum. 
Einir eða í pörum geta þeir í eyðurnar. 
 
Tilgangur:  
Notað sem æfing og matstæki. Þegar svör eru gefin er metið hvort  
nota hefði mátt önnur lausnarorð. 
 
Tillaga: 
Lista má upp lausnarorðin eða gefa upp endingar nokkurra þeirra.  
Lengra komnir fá fleiri eyður. 
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3. Ágrip – að skrifa útdrátt 
Verklag:  
Nemendur fá skipulegan texta (ekki sögu)  
og skrifa útdrátt.  
Þeir rita orðasambönd/stikkorð og  millifyrirsagnir. 
 
Tilgangur:  
Þjálfar nemendur í að greina innihald texta og fylgja 
fyrirmælum. 
 
Tillaga: 
Lítt færir nemendur fá ágrip af útdrættinum. Sterkir fá 
útdrátt og  
semja samantekt.  
 

Ísbrúarnámskeið, ágúst 2013  



Verkefni 1 
Að gera útdrátt 

Dragið saman aðalefni textans, skriflega. Skiptið honum upp í 

efnisþætti með fyrirsögn og millifyrirsögnum.  

 
(Sjá fyrir grunnskólanemendur: Málbjörg – www.nams.is) 
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4.  Að finna málsnið – texti flokkaður 

Í flestum textum á a.m.k. ein skilgreining við 
* frásögn 
* lýsing 
* flokkun 
* orsök og afleiðing 
* útskýring með dæmum 
* samanburður/andstæður 
* skilgreining á aðferð 
 
Tilgangur:  
Með því að rýna í texta veitir nemandi skipulagi hans athygli. 
 
Tillaga:  
Léttara er að hafa bara tvo valkosti.  
Lengra komnir skrifa texta út frá skilgreiningu 
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Verkefni 2 
 

 

Að finna málsnið 

 

Lesið textann og finnið dæmi um margs konar málsnið, 

sbr. flokkun Amy Benjamin á síðustu glæru -  
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5. Rýnt í flókinn texta 
 

• rennt er yfir texta 

• hann er grannskoðaður                      

• áhugaverður hluti tekinn fyrir 

• hvert orð er lesið 

• endurlesið og glósað; þá lærir nemandinn 

Tilgangur: Að afla upplýsinga smám saman 

 

Tillaga: Nemendur bera saman bækur sínar og gera jafnvel útdrátt 
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6. Rýnt í prófspurningar 
Verklag:  Nemendur skrifa spurningar sem vænta má á prófi 
• megininntak þeirra 
• orðaforði 
• lesið milli línanna/túlkun  
• rýnt í smáatriðin 
• stíll (ef bókmenntatexti) 
• orsök og afleiðing 
 
Tilgangur: Að skrifa próf er besta leiðin  
til prófundirbúnings. 
 
Tillaga: Lægri stig skoða einfaldar spurningar. 
Kennari noti góðar spurningar nemenda í alvöruprófi. 
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7. Raðað upp á nýtt 
• Stafa- /orðarugli raðað rétt 

• Málsgreinum raðað í rétta röð 

 
Tilgangur:  
* eykur orðaforða, notkun forsetninga og samtenginga 
* greinir orsök/afleiðingu  
• eflir rökhugsun 
 
Tillaga: Lægri stig fá eina setningu sem finna þarf stað.  
Lengra komnir setja inn greinarmerki. 
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Aðferð 7          Verkefni 3              

Málsgreinarugl 

•  Raðið saman málsgreinunum úr umslaginu   

       í rétta röð; búið til fyrirsögn á þennan kafla 

  

• Texti Skólavefurinn : 

http://efni.skolavefurinn.is/_opid/saga/old/19/island/heimastjor

n/sjalfstaedisbaratta/_lokad/kafli2/index.htm 
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Hvað er ORÐAVEGGUR? 
 

• Sýnilegt  og gagnvirkt safn orðaforða sem nemendur eru að læra  

• Orðaspjöld sem raðað er á vegg eða annað  svæði í kennslustofu 
eftir stafrófsröð  

• Orðaklasar í margs konar formum og myndum -einnig orð í 
kringum gröf og skipurit  

• Tilgangur:  

• Virkjar nemendur til  skapandi vinnu með orðaforða og orðaskilning 

• Er sjónræn stoð 
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Hvaða orð á að setja á orðavegg?  

 
 

Hvaða orð/hugtök/orðatiltæki er mikilvægt að vinna með úr 
námstextanum? 

 

 Hafið í huga: 

• Hvaða orð skipta máli fyrir skilninginn á textanum? 

• Hvaða orð er hægt að úrskýra á einfaldan máta jafnóðum?  

• Hvaða orð er líklegt að nemendur komi til með að sjá aftur og aftur 
í textum? 

• Eru einhver “sérstök” orð sem nauðsynlegt er að vekja athygli á 
vegna stafsetningar, framburðar o.s.frv ? 
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HVERNIG Á ORÐAVEGGUR  

AÐ LÍTA ÚT? 

• Orðalistaveggur er ævinlega í stafrófsröð, 

  sýnilegur og vel aðgengilegur fyrir nemendur 

 

Annað ræðst af;   

• plássi í kennslustofunni  

• og sköpunargleði kennara og nemenda hverju sinni 
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„ ORÐALISTAVEGGUR”       (síbreytilegur)  
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bugast 

 

 

árátta 

 

 
næra 

 

 
jákvæður 

 

ýtinn 

 
uggur 

 

 
ófær 

 

 
glapræði 

 

 
gagnast 

 

 
fjámagn 

 

 
dramb 

  
dirfska * 

 

 
ergelsi 

 
él 

 
úlfúð 

 

 
vægi 

 

 
örlög 

 
þræta 

 
mysa 

 

 
leyti* 

 

 
leiti* 

 
 

kæstur 

 

 
kistill 

 

 
þræta 

 

 
ráðahagur 

 

 
yfirsjón 

 

 
sérhlífinn 

 
pára 

 

argur 

 

 

alhliða 

 

ævarandi 

 

hnípinn 

 

orsök 

jafnvægi 
mælikvarði 

véfengja 

sérstaða 
takmarkað 

takmark 

 

íveru-

staður 

 

bylting 

innyfli 

ávalur 

úfinn 

Aa Áa Bb 

 

Dd 

 

Ðð Ee 

 

Ée 

 

Ff 
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MISMUNANDI ORÐAVEGGIR FRH.   DÆMI FRÁ YNGSTA STIGI 
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FÆRANLEGIR VEGGIR 
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MISMUNANDI ORÐAVEGGIR FRH.     

 ORÐ VIKUNNAR 
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Mismunandi orðaveggir frh. safnveggur ársins 
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FAGORÐAFORÐI 
• vinna með lykilorð úr fagtextum 

• vinna með orðin:  

      - fyrir – á meðan og eftir lestur   

        (sbr. gagnvirkar lestraræfingar) 

•  samvinnuverkefni – nemandinn verður að nota málið 

• nota orðin af veggnum í fjölbreytta vinnu með hugtakakort, 

grafískar myndir og flokkanir 
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Vetur 

snjór 

gaddur 

hálka* grýlukerti 

frostrós 

hríð 

hláka * 

frystir 

frost 

fennir 

Orðaklasar - þemaorð 
Dæmi um einfaldan orðaklasa. Orðin má síðan 

para við myndir eða hafa myndir á bakhliðinni 
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Fagorðaklasar og skilgreiningar      dæmi 

• Sameinuðu þjóðirnar 
 

allsherjarþingið 

neitunarvald 

öryggisráðið 

friðargæslusveit 

sáttasemjari 

heimsálit 

fastafulltrúar 

Mannréttinda-
sáttmálinn 

Barnasáttmálin
n 

…velur stundum að senda 

friðagæslusveitirog/eða 

sáttasemjara inn á stríðsssvæði 

...sér um að halda stríðandi 

fylkingum í sundur og 

fylgjast með að vopnahlé sé 

haldið     

…kemur í veg fyrir að 

ákvörðun sé tekin eða 

framfylgt 

... hafa 

neitunarvald  

…ályktanir þess 

endurspegla oft 

almenningsálitið í 

heiminum 

 er æðsti 

embættismaður SÞ  

er skipaður af 

Allsherjarþinginu 

samkvæmt tillögu 

Öryggisráðsins til 5 

ára í senn. 

Aðalframkvæmdastjóri 
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VINNUAÐFERÐIR  

Grunnreglur 

• Ný orð eru alltaf tekin úr efni líðandi stundar 

• Dagleg orðaforðavinna /spjall /leikir/verkefni 

• Öll tækifæri notuð til að tengja orð við orðavegg og 
nota orðin í samtölum  

Orðaforðakennslan tvinnast saman við kennsluefni 
námsgreina og íslensku 
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VINNUAÐFERÐIR FRH. 

   Orðakynning 
 
Áður en orð fer á orðavegginn þarf að hafa umræðu um: 
• framburð 
• stafsetningu  
• merkingu – tengja við þekkt orð og koma með eða 

leiða fram með nemendum skiljanlega skilgreiningu  
( t.d. Frayer- aðferðin) 

• notkun (hvar, hvenær, hvernig, af hverju?) 
• aðferðir til að muna orð    
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ORÐASKRÁNING  

 ORÐABÓK NEMENDA 

Fastur liður í vinnunni þegar orð eru kynnt á orðavegg 

 

• allir nemendur eiga að skrá ný orð í bókina sína 

• skrá niðurstöður frá orðakynningunni  

• geta bætt eigin orðum við  

 

 

NÝTA ÖLL TÆKIFÆRI TIL AÐ VÍSA TIL ORÐAVEGGJA OG 
NOTA ORÐAFORÐANN Í SAMSKIPTUM  

  

Ísbrúarnámskeið, ágúst 2013  



Frayer model   

 

 

Orð, 

hugtak 

Almenn skilgreining Hvað segir orðið 

mér? (eiginleikar) 

er… 

Dæmi: 
er 

ekki… 

Dæmi:  
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Frayer model  …dæmi  

Alm skilgreining 

Lýðurinn = fólkið ræður 

Hverjir voru “fólkið” hefur breyst 

 gegnum tíðina. 
Þrælar, konur  

og fátækir voru lengi vel  

ekki nnifalin 
 

 lýðveldi 

Hvað segir orðið mér? (staðreyndir 

-eiginleikar).  

Almenningur getur haft áhrif á 

hvernig landinu er stjórnað og 

getur leitað réttar síns eftir  

                    löglegum leiðum 

er… stjórnskipulag  

 

•þar sem fólk fær að kjósa fulltrúa í 

ríkisstjórn 

•réttindi borgaranna skipta máli 

•sem ríkir alm. á Vesturlöndum 

 

 

er ekki  

•Einræði 

•herforingjastjórn 

•fasistastjórn 

•fangelsun án dóms og laga 
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• Veljið ykkur eitt  lykilorð úr einhverju 

námsefni/námsþætti 

     og skilgreinið það samkvæmt Frayer-model. 

• Gefið gaum að því hvernig þið notið 

bakgrunnsþekkingu ykkar við skilgreiningarnar  

• Skiljið þið orðin eins? – Eða er blæbrigðamunur á 

skilgreiningum ykkar? 

Ísbrúarnámskeið, ágúst 2013  

Verkefni 5. Frayer model  

Skilgreining á lykilorðum -  paravinna 



Hugtakakort  
• Hugtakakort er ákveðin aðferð við að skrá þekkingu á 

myndrænan og skipulegan hátt 

• Auðveldar hugsun og skilning með því að flokka og skrá 

upplýsingar og tengja þær saman 

• Auðveldar nemandanum að rifja upp efnið síðar 

• Námsmat; hugtakakort sýnir hvort nemandi hefur skilning á 

viðfangsefninu sem hann kortleggur 
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FJÖLBREYTTIR MÖGULEIKAR  
Á hugtakakort eru skráð 

•Grunnhugtök sem verið er að læra 

Undir eða í kring um hugtakið eru svo upplýsingar   

•Orð og orðskýringar - myndir 

•Tengslakort  

•Orsök og  afleiðing 

•Flokkanir 

•Tímalínur – atburðarás  

– strik eða tengilína á milli hringanna sýnir fram á tengsl.  

– Í raun skiptir heildarútlitið ekki máli heldur inntak hvers 
korts og innri tengingar sem það sýnir. 

– Hugtakakortið krefur nemendur um að tengja saman 
skyldar hugmyndir og hugtök og lýsa vel tengslum þeirra. 

 

 

lykilhugtak 
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Hugtakakort frh.  
Öllum hentar ekki að gera eins ! 

 
 

• Nemandi getur skipulagt hugtökin á þann hátt sem honum 

finnst vera rökréttur- er ekki bundinn við fyrirfram ákveðið 

skipulag. 

• Þessi aðferð hentar sérstaklega vel þegar nemandi er að 

undirbúa sig fyrir próf að semja ritgerð, greinargerð eða 

skýrslu. 
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Þemaveggir frh.  - FAGORÐAVEGGUR        

 Grunnorðaforði í stærðfræði – yngsta stig 
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Dæmi um hugtakakort     

með tengingum  

Fengið frá Wikipedia, frjálsa alfræðiritiðis.wikipedia.org; Íslensk stjórnmál - -
http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dslensk_stj%C3%B3rnm%C3%A1l 

Stjórnskipun Íslands  
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Myndrænt hugtakakort- flokkun  
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Tillögur um kennslu  

• Sýnikennsla 

• Sýnikennsla með þátttöku nemenda 

• Sjálfstæð vinna nemenda – samvinnuhópar 

•  Næsta stig er síðan að nýta sér tölvutæknina- ókeypis aðgangur 
er að nokkrum síðum t. X-mind, Freemind,  Mindmeister, 

• Notið námsefni sem verið er að vinna með 
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Dæm um hugtakakort nemenda  

MindMeister  

• MindMeister dæmi um gerð hugtakakorta á vef. 

• Verkefnið var Hryggdýr  

• Forvinna;  Klasaorðaveggur   

• Lykilorðin skilgreind – Frayer- model  

• Æfingar og leikir með orðin – para saman og skilgreina 

• Verkefnið var námsmatsverkefni 

• Nemendur áttu að sýna með hugtakakortinu að þau skildu lykilhugtökin og 

gætu flokkað dýrin eftir sameiginlegum einkennum 
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Verkefni 5: 

Hugtakakort á vef 
 

Prófið nú sjálf að gera  hugtakakort með myndum,tengingu við vefslóðir  
skýringum og tengingum  úr völdum námsþætti 

 

•Þið þurfið að hlaða niður einu af ókeypis forritunum af vefnum og skrá 
ykkur inn - í sumum er hægt að skrá sig inn gegnum faebook  og svo er 
bara að prófa sig áfram.   

 

•Margar kynningar á notkun á youtoube: 

•MeindMeister: http://www.youtube.com/watch?v=m0R_syeInBk og 
http://www.mindmeister.com/?r=1201 

•X-mind slóð http://www.youtube.com/watch?v=m2zquEmGyBA  

•MIndManeger; 
http://www.youtube.com/watch?v=zjXBGF9pXkIXmind ; 

•Freemind http://www.youtube.com/watch?v=SPs034yVTsc 
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NOKKRIR MINNISPUNKTAR 

• Vinnið með orðaskilning daglega  
• aðlagið aðferðirnar að þörfum nemenda og  

kennslustíl ykkar. 
• Vinnið með orðaforðann á sem fjölbreyttastan hátt.  
• Kynnið vel hlutverk orðaveggs og hugtakakorta  fyrir 

nemendum. 
• Ekki fleiri orð á orðavegg en tími vinnst til að 
“endurnýta.” 

• Hvetjið nemendur til að prófa nýjar leiðir  
• Hafið gaman með nemendum í orðavinnunni. 
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Ýmsar gagnlegar slóðir 
Amy Benjamin; Hompage;   http://amybenjamin.com/ 

  Almennt um samþættingu námsgreinalesturs og orðaforðakennslu.  

British Council; http://www.teachingenglish.org.uk/articles/content-language-integrated-learning 

Ministry og Education Ontario; http://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/teachingtools.html 

Tungumálatorg; http://tungumalatorg.is/sk/files/2011/12/35_40_Kristr%C3%BAnSigurj%C3%B3ns_A%C3%B0l%C3%B6gunn%C3%A1msefnis.pdf 

Tungumásltorg ; m.a. um aðlögun námsefnis í ÍSA eftir Kristínu Sigurjonsdóttur  Lækjarskóla 

Hafnarfirðihttp://tungumalatorg.is/sk/files/2011/12/35_40_Kristr%C3%BAnSigurj%C3%B3ns_A%C3%B0l%C3%B6gunn%C3%A1msefnis.pdf 

ORÐAVEGGUR  (Word walls)                                                                                                                                                                               Education world: 

http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson328b.shtml Inreractive wordwalls;      http://www.theschoolbell.com/Links/word_walls/words.html                                                                                                                          

Education world:  http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson328b.shtml                                                                                              Reading rockets ;        

http://www.readingrockets.org/strategies/word_walls 

Teach O Net http://teachers.net/lessons/posts/796.html 

Instructional Stratigies online;  http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/wordwall/ 

edHhelper.com   http://www.edhelper.com/word_walls.htm 

Fun with word Walls; http://curriculum.austinisd.org/la/resources/documents/LA_WordWallActivities.pdf 

 

Hugtakakort; 

leiðbeiningar um Mind mapping á slóðinni http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/mindmap/) 

The Graphic Organizer ; http://www.graphic.org/ 

Educaton Place; http://www.eduplace.com/graphicorganizer/ 

Education world: http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson328b.shtml 
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