
Kristrún Sigurjónsdóttir 2012 

Aðlögun námsefnis 

Starfsdagur kennsluráðgjafa   



20.3.2012 2 

Aðlögun námsefnis – gott að hafa í huga 

Hver er staða nemandans í íslensku og eigin móðurmáli? 

 

Er til stoðefni, ítarefni sem styður við textann og getur auðveldað skilning? 

 

Draga þarf fram aðalatriði með því t.d. að stytta textann, strika undir o.fl . 

 

Hver eru lykilhugtökin í textanum?  Svartletra þau, búa til orðalista, orðabók 

 

Setja myndir inn í textann ef hægt er  

 

Einfalda spurningar í samræmi við einfaldaðan texta 

 

Nota kveikjur til að vekja áhuga nemenda 

 

Hafa verkefni fjölbreytt 

 

Aðlaga þarf próf í samræmi við aðlagað námsefni  
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Áður en texti er aðlagaður 

Hvers vegna ættu nemendur að lesa þennan texta? 

 

Um hvað fjallar textinn og hvernig tengist hann öðru námsefni nemenda? 

 

Hvað vita nemendur nú þegar um efnið? 

 

Hvernig tengist textinn reynsluheimi nemenda? 

 

Hvað get ég gert til að auðvelda nemendum skilning á textanum? 

 

Hvaða orð, hugtök og menningartengdar hugmyndir þarf að kenna áður en nemendur geta 

tekist á við textann? 

 

 

      (Birna Arnbjörnsdóttir  2000) 
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Gott að hafa í huga við aðlögun texta 

Nota einfaldar tíðir 
 
Forðast að nota þolmynd 
 
Forðast ofnotkun fornafna og ganga úr skugga um að tilvísun sé augljós 
 
Nota boðhátt reglulega þegar um fyrirmæli er að ræða 
 
Nota helst ekki það og þetta í upphafi setninga.  Í stað þess að segja Það eru mörg börn í 
skólanum segið Mörg börn eru í skólanum 
 
Reyna að nota stuttar aðalsetningar með orðaröðinni frumlag, sögn, andlag 
 
Nota neikvæðar setningar í eins litlum mæli og unnt er.  Notið ekki í stað trauðla, varla, 
tæplega svo dæmi séu tekin 
 
Reyna að velja orð sem hafa skýra merkingu 
 
Mikilvægt er að nemendur læri fljótt hvernig nota megi orðalag eins og þrátt fyrir, vegna 
þess, í fyrsta lagi, í öðru lagi til að auðvelda skilning á lengri texta og til að átta sig á 
uppbyggingu texta almennt 
      (Fengið frá Ingibjörgu Hafstað) 
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Málfræði 

Snæfinnur snjókarl 

 

Hjálpsamur fugl 



Málfræði  
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Lesskilningur 

Innbrot á Álftanesi 

 

Hákarlaárás 

 

Víkingar 
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Náttúrufræði 

Líkami mannsins 

 

Auðvitað 
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Samfélagsfræði 

Komdu og skoðaðu land og þjóð 

 

Leifur heppni 

 

Lífið fyrr og nú 
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