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Formáli 

Að glæða orðin lífi er kennsluefni sem eflir orðaforða og lesskilning fyrir 

nemendur á yngsta stigi grunnskóla. Það er hluti af ritgerð sem hér er lögð 

fram til fullnaðar meistaraprófs í uppeldis- og menntunarfræðum, M.Ed. 

gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands með áherslu á 

sérkennslufræði. Vægi verkefnisins er 30 ECTS einingar. 

Leiðbeinendur við gerð verkefnisins voru Steinunn Torfadóttir lektor og 

Gretar L. Marinósson prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég 

færi þeim mínar bestu þakkir fyrir góða og lærdómsríka leiðsögn, þolinmæði 

og hvatningu við þessa vinnu sem og gagnlegar ábendingar við skrif og 

heimildaleit.  

Sérstakar þakkir færi ég systur minni Bergþóru Þórhallsdóttur fyrir 

yfirlestur og gagnlegar ábendingar, hvatningu og stuðning sem og vinkonu 

minni Halldóru Guðlaugu Helgadóttur. 

Gunnar Júlíusson grafískur hönnuður fær þakkir fyrir myndskreytingar 

sem birtast í kennsluefninu Að glæða orðin lífi. 

Að lokum vil ég þakka sambýlismanni mínum Guðmundi Jóni Jónssyni og 

börnum okkar innilega fyrir mikla og ómælda þolinmæði, hvatningu og 

stuðning sem þau hafa sýnt mér í þessari vinnu. 

Lokaverkefnið tileinka ég börnunum mínum og vil með því ítreka fyrir 

þeim að lestur er eitt af því mikilvægasta sem við lærum í lífinu og getur 

opnað dyr að óendanlegum möguleikum hvort sem um er að ræða nám eða 

velgengni í lífinu sjálfu. 
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Ágrip 

Lokaverkefni þetta er unnið við Menntavísindasvið Háskóla Íslands til fullnaðar 
M.Ed.-gráðu í Uppeldis- og menntunarfræðum með áherslu á sérkennslufræði. 

Meginmarkmið þessa meistaraverkefnis er að útbúa kennsluefni til eflingar 
orðaforða og lesskilnings nemenda í yngstu bekkjum grunnskóla. Verkefnið 
skiptist í tvo hluta: annars vegar fræðilega  umfjöllun til stuðnings kennsluefninu 
og hins vegar í fjölbreytt verkefni sem saman mynda sjálft kennsluefnið. 
Kennslu_efnið sem hefur fengið nafnið Að glæða orðin lífi byggir á kennslu-
aðferðinni Orðaspjall (e. Text talk) sem er gagnreynd og viðurkennd 
kennsluaðferð. Rannsóknir hafa leitt í ljós að aðferðin gagnast vel til að efla 
skilning nemenda á orðum og hugtökum sem eru kennd og ígrunduð. Aðferðin 
byggir á því að kennarar lesa valið efni fyrir nemendur og „spjalla“ um það. 
Þannig leitast kennari við að efla málskilning og málnotkun nemenda með 
endurtekningum og notkun orða í orðræðu sinni. Aðferðin hefur þann kost að ná 
má til fjölbreytts hóps nemenda í kennslustofunni. 

Leitað er svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig má útbúa 

kennsluefni sem líklegt er að leiði til eflingar orðaforða og lesskilnings nemenda í 

fyrstu bekkjum grunnskóla? Leitast er við að tengja kennsluefnið við efnisþætti 

sem felast í eftirfarandi undirspurningum: 

 Hvernig má nýta hugmyndafræði aðferðarinnar Orðaspjall við gerð 

kennsluefnis til eflingar orðaforða og lesskilnings? 

 Hvernig er hægt að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda þegar 

framangreind aðferð er notuð? 

 Hvernig má nýta tölvutækni í kennslu með Orðaspjallsaðferðinni? 

Í kennsluefninu var unnið með texta bókanna, Hundakexið eftir Einar Má 
Guðmundsson og Litla lundapysjan eftir Hilmi Högnason, með góðfúslegu leyfi 
höfunda. Kennsluefnið miðast við hópkennslu barna á yngsta stigi grunnskóla, en 
einstök viðfangsefni eru aðlöguð að ólíkri námsgetu og forsendum barna í 
þessum aldurshópi. Framsetning efnisins er í formi verkefnaspjalda sem kennari 
vinnur eftir, en úrvinnsla verkefna fer fram munnlega, sjónrænt, skriflega, 
leikrænt, í formi leikja og hugmynda að rafrænum verkefnum.  
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Abstract 

This thesis is submitted in part fulfilment of requirements for an M.Ed. degree in 

Pedagogy and Didactics with a focus on Special Education in the Faculty of 

Education Studies at the University of Iceland School of Education.  

The aim of the thesis is to create educational material that strengthens both 

the vocabulary and reading comprehension of students in the first few grades of 

elementary school. On one hand this thesis is a review of the research 

underlying the teaching material and on the other a sample of the teaching 

material. The material is named “Bringing words to life” and builds on the 

approach to teaching called Text Talk (i. Orðaspjall). Research has shown that 

this method is especially effective in increasing a student’s understanding of 

words and concepts that are taught and reflected upon. Text Talk consists of 

teachers reading the material to their students and then leading a discussion on 

the material, that way the teacher can target certain words or concepts that the 

students then discuss or do various projects on. When this method is applied it 

is assumed that the teacher is seeking to improve the language comprehension 

and usage of words by showing them how the words can be used in speaking 

and by repeating the words. The method’s strong point is that by using it the 

teacher can reach a wide range of pupils in the classroom. 

The primary objective of this thesis is seeking an answer to this research 

question: How can you prepare teaching material for increasing the vocabulary 

and reading comprehension of students in the first grades of compulsory school? 

I seek to connect the teaching material to the following subquestions: 

 How can the philosophy of Text Talk be utilized when creating teaching 

material that strengthens the vocabulary and reading comprehension of 

students? 

 How can we cater to the diverse needs of students when using the 

previously discussed method? 

 How can we implement computers during teaching while using Text 

Talk? 

I worked with text from the books “Hundakexið” and “Litla Lundapysjan” by 

Einar Már Guðmundsson and Hilmir Högnason respectively with permission 

from the authors.  
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The teaching material is targeted towards teaching groups of children in the 

first years of elementary school but some tasks have been adapted to varying 

levels of learning ability of children in this age group. The presentation of the 

material is in the form of cards that the teacher works with, but individual tasks 

are carried out vocally, visually, in writing, by acting and in the form of games 

and possibly digital projects. 
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Inngangur 

Í lokaverkefni þessu er sjónum beint að eflingu orðaforða og lesskilnings út frá 

hugmynda- og aðferðafræði kennsluaðferðar sem kölluð hefur verið Orðaspjall á 

íslensku (e. Text Talk) og er verkefninu skipt í tvo hluta. Fyrst er það fræðilegur 

hluti og svo kemur kennsluefnið. Í fræðilega hluta verkefnisins er fjallað um 

hvers vegna mikilvægt er að efla orðaforða og hlustunarskilning og á hvaða hátt 

það er best gert. Sjónum er beint að því hvað rannsakað hefur verið á 

undanförnum árum á sviði máls- og læsisþroska yngri barna, þróun orðaforða og 

málþroska ásamt tengslum þessara þátta við lesskilning. Þessir þættir eru hafðir 

að leiðarljósi við gerð kennsluefnisins. Kennsluefnið Að glæða orðin lífi byggir á 

Orðaspjalli, þá er orðaforði kenndur á markvissan hátt í verkefnunum sem lögð 

eru fyrir nemendur. Kennsla lesturs er annað og meira en bara það að láta barn 

lesa. Mikilvægt er að skoða hvað einkennir mál- og læsisþroska barna og 

skilgreina helstu hugtök sem tengjast læsi í aldurshópi þeim sem verkefnið er 

hugsað fyrir. Þannig fær kennari innsýn í hvernig byggja má upp kennslu með 

Orðaspjallsaðferðinni sem hæfir fjölbreyttum nemendahópi á yngsta stigi 

grunnskóla. Lestrarkennsla þarf samkvæmt National Reading Panel (2000) að 

byggja á fimm meginþáttum, hljóðkerfisvitund, umskráningu, lesfimi, orðaforða 

og lesskilningi. Hver þáttur er efldur með sérstökum kennsluaðferðum og því 

þarf að kenna þá hvern fyrir sig (National Reading Panel, 2000). Hér verður 

sjónum beint að skilningshluta lesturs. Einnig þarf að fjalla ítarlega um Orðaspjall 

sem kennsluefnið byggir á.  

Kennsluefnið er sett fram í formi verkefnaspjalda sem er leiðarvísir kennara í 

kennslu á einstökum orðum og orðasamböndum. Til að tryggja að allir 

nemendur fái kennslu við hæfi með nýtingu Orðaspjallsaðferðarinnar er beitt 

aðferð sem nefnd hefur verið Viðbrögð við kennslu (e. Response to intervention, 

RTI) sem er stigskipt kennsluskipulag fyrir fjölbreyttan nemendahóp þar sem 

hverjum einstaklingi er kennt miðað við eigin þarfir og viðbrögð hans við 

kennslunni skráð og metin (Beck, McKeown og Kucan, 2013). Í kennslustofunni 

getur kennari fengið nemendahópinn með í að velja þær bækur sem unnið er 

með en hér hefur höfundur verkefnisins valið tvær ólíkar íslenskar barnabækur 

sem leggja grunn að kennsluefninu. Jafnframt er leitast við að gefa dæmi um 

nýjar leiðir sem opna augu kennara fyrir möguleikum á nýtingu tölvutækni við 

verkefnavinnu nemenda. 
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Kennsluefnið gerir ráð fyrir að lesa upphátt fyrir nemendur til að efla 

hlustunarskilning þeirra. Efling hlustunarskilnings með tilheyrandi samræðum og 

ígrundun á einstökum orðum, eykur líkurnar á að orðaforði aukist. 

Hér er fyrst fjallað um fræði sem styðja við kennsluefnið. Kennsluaðferðin 

Orðaspjall (e. Text talk), byggir á því að kennari les bók með nemendum og er 

unnið með ákveðin orð og orðasambönd með orðskýringum og dæmum á 

fjölbreyttan hátt. Allt beinist það að því meginmarkmiði að efla mál- og 

læsisþroska nemenda. Samkvæmt Beck, McKeown og Kucan (2013) skiptist 

orðaforði í þrjú stig sem eru: stig eitt: orð er vel þekkt, stig tvö: orð er kunnugt 

og stig þrjú: orð er óþekkt. Orðaspjallsaðferðin leitast við að fækka þeim orðum 

sem eru einstaklingnum lítið kunnug, þ.e. að vinna með orð á stigi tvö. Þær 

stöllur gáfu bókina út aftur 2013 en þar fjalla þær um RTI (e. Response to 

intervention) eða Viðbrögð við kennslu.  

Meginviðfangsefni og markmið þessa verkefnis byggir á eftirfarandi 

spurningu: Hvernig má útbúa kennsluefni sem líklegt er að leiði til eflingar 

orðaforða og lesskilnings hjá nemendum í fyrstu bekkjum grunnskóla?  

Leitast er við að tengja kennsluefnið við efnisþætti sem felast í eftirfarandi 

undirspurningum: 

 Hvernig má nýta hugmyndafræði aðferðarinnar Orðaspjall við gerð 
kennsluefnis til eflingar orðaforða og lesskilnings? 

 Hvernig er hægt að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda þegar 
framangreind aðferð er notuð? 

 Hvernig má nýta tölvutækni í kennslu með Orðaspjallsaðferðinni? 

Í fræðilega hluta verkefnisins er í upphafi fjallað um kennsluaðferðina 

Orðaspjall og henni gerð góð skil ásamt því að fjalla um kennsluskipulagið RTI 

(Viðbrögð við kennslu). Því næst kemur umfjöllun um læsi, málþroska og 

uppbyggingu orðaforða ásamt því að fjalla um hlustunar- og lesskilning. Í seinni 

hluta verkefnisins er svo fjallað um kennsluefnið Að glæða orðin lífi. 
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1 Efling orðaforða og lesskilnings 

Lykillinn að menntunarmöguleikum barna og lífi þeirra er að þau nái tökum á 

móðurmálinu, verði læs og skrifandi á allskyns texta bæði í námi og samskiptum 

(Whitehurst og Lonigan, 1998). Í upphafi kaflans verður fjallað stuttlega um alla 

helstu þætti orðaforðanáms og síðan fjallað ítarlega um orðaforða, Orða-

spjallsaðferðina og fleira. 

Orðaspjall (e. Text talk) eflir orðaforða, hlustunar- og lesskilning nemenda. 

Hún var þróuð á grundvelli rannsókna sem sýndu að markviss orðakennsla hafði 

jákvæð áhrif á lesskilning og skilning barna á merkingu orða (Beck, McKeown og 

Kucan, 2002). Samkvæmt Beck, McKeown og Kucan (2013) eru sterk tengsl milli 

orðaforða og lesskilnings á öllum aldri. Þær benda á nokkrar rannsóknir þessu til 

stuðnings. Baker, Simmons og Kameenui 1998 rannsökuðu orðaforða og tengsl 

hans við lesskilning nemenda á yngsta stigi í grunnskóla og kom sterk fylgni fram. 

Sama kom fram í rannsókn Beck, Perfetti og McKeown 1982 á fylgni milli 

orðaforða og lesskilnings á miðstigi. Beck, McKeown og Kucan (2008) fjalla einnig 

um rannsókn Cunningham og Stanovich 1987 sem sýndi að sama skapi fram á að 

tengslin haldast alla grunnskólagönguna þ.e. að orðaforði 6-7 ára barna spáir 

fyrir um lesskilning þeirra við 16-17 ára aldur.  

Í grein Biemiller (2000) kemur fram að erfðir og umhverfi eru samtvinnaðir 

þættir þegar tengsl milli orðaforða og lesskilnings eru skoðuð. Þá er átt við að 

tengsl eru á milli þróunar orðaforða og margra þátta hljóðkerfisvitundar (e. 

Phonological skills) (Gathercole, Hitch, Service og Martin, 1997). Þegar börn 

hefja grunnskólagöngu koma þau með þann orðaforða sem þau hafa lært í 

daglegu lífi en gæði hans geta verið einstaklingsbundin. Nauðsynlegt er að 

grunnskólar nýti gagnreyndar kennsluaðferðir til að vekja athygli á orðum við 

kennslu orðaforða, þá sérstaklega þeim orðum sem eru nemendum lítt kunn. 

Samkvæmt Cain og Oakhill (e.d.) kemur fram að nemendur geti lært og munað 

tvö til þrjú orð á dag ef skilgreiningar orða eru góðar og fjölbreyttar, ásamt því 

að orðin eru sett í margbreytilegt samhengi. Börn og ungmenni með slakan 

orðaforða og slaka yrta tjáningu (e. Less verbally fluent) græða meira á beinni 

kennslu (Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, DeBaryshe, Valdez-Menchaca og 

Caulfield, 1988). 

Kennsluaðferðin Orðaspjall miðar einkum að því að efla orðaforða og 

lesskilning og byggir á gagnreyndri aðferð. Gagnreyndar kennsluaðferðir (e. 

Evidence based practices) eru byggðar á niðurstöðum kennslurannsókna sem 
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beinst hafa að námslögmálum og áhrifum ólíkra kennsluaðferða á námsárangur 

barna. Gagnreyndar kennsluaðferðir hafa leitt til árangursríkari vinnubragða hjá 

kennurum en aðrar aðferðir (Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 

2011). Þegar unnið er eftir gagnreyndum kennsluaðferðum metur kennari 

árangur nemenda og ákveður kennslu út frá mati. Gagnreyndar kennsluaðferðir 

byggja þannig á reynslu og sérfræðiþekkingu, ákvörðun um kennsluaðferðir, 

árangri nemenda og rannsóknum en þær eru taldar virka best þegar kemur að 

lestrarkennslu (Walpole og McKenna, 2007).  

National Reading Panel (2000) rýndi í rannsóknir á kennslu orðaforða; þar 

kom í ljós að slík kennsla eflir lesskilning til muna, þó verður að gæta þess að 

kennslan sé aldursmiðuð og best er þegar orðaforði er efldur samhliða 

lestrarkennslu. Hjá National Reading Panel (2000) kemur fram að þegar kennari 

fær nemendur til að vinna með spurningar og ræða innihald lesefnis sem og 

byggingu sögunnar meðan lesið er eflist lesskilningur til muna, sérstaklega hjá 

nemendum með slaka lestrarfærni. Því má segja að með nýtingu kennsluaðferða 

byggðum á Orðaspjalli er kennari að mæta fjölbreyttum nemendahópi í 

skólastofunni. Vitaskuld á þó kennari alltaf að nota sérstakar raunprófaðar 

kennsluaðferðir við lestrarkennslu og kenna hvern þátt sérstaklega (National 

Reading Panel, 2000). 

Nokkrar rannsóknir sem NRP rýndi í t.d. Reinking og Rickman 1990, Heise, 

Papelweis og Tanner 1991 ásamt Davidson, Elcock og Noyes 1996 sýndu að 

notkun tölva reyndist gagnlegri en sumar af eldri og hefðbundari aðferðum. 

Þannig geta tölvur verið hagnýt viðbót við aðrar kennsluaðferðir við kennslu 

orðaforða. Tölvur gefa möguleika á að vinna með orð, myndir og hljóð á 

fjölbreyttari hátt en eldri og hefðbundnari leiðir gera ráð fyrir. Niðurstöður 

rannsóknanna leiddu í ljós að best sé að kenna orðaforða bæði beint og óbeint. 

Orðaforði lærist óbeint við lestur bóka ásamt því að hlusta á lestur. Það getur 

reynst gagnlegt að kenna orð áður en tekist er á við lesefnið. Bein kennsla 

orðaforða felur í sér fjölbreytta vinnu með orð og orðasambönd, sem virðist efla 

þróun orðaforðans, með því að fjalla um hvert orð á margvíslegan hátt með því 

að skipta erfiðum orðum út fyrir auðveldari má hjálpa slökum nemendum með 

skilning lesefnis (National Reading Panel, 2000).  

Lesskilningur er flókið vitsmunalegt ferli sem skilst aðeins þegar þróun 

orðaforða og kennsla hans er sett í samhengi við raunverulegar aðstæður og 

skilning lesara á því sem hann les. Lesskilningur er mikilvægur fyrir þróun 

lestrarfærni einstaklings ekki aðeins í námi heldur í gegnum allt lífið (National 

Reading Panel, 2000). Lesskilningur er háður því hversu vel nemendur geta lesið 

orð á blaðsíðu, lesskilningur byggir á móttækileika heilans til að skilja orð. 

Kennari þarf að fylgjast vel með skilningi nemenda og skrá skipulega. Einnig er 
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gott að fá nemendur til að spá fyrir um merkingu orða, svara spurningum um 

lesefnið, stjórna umræðum um orð, lýsa merkingu þeirra, kenna uppbyggingu á 

sögu og síðast en ekki síst er gott að nemendur geti dregið saman texta í stutta 

frásögn (Beck, McKeown og Kucan, 2002).  

Beck, Perfetti og McKeown (1982) leggja áherslu á að öll orð þurfi ekki 

sérstaka athygli eða kennslu. Á þeim forsendum telja þær orðaforðakennslu vera 

raunhæfan möguleika. Þær sýna fram á að ef um 400 orð sem tilheyra millilagi 

orðaforðans (sjá umfjöllun í kafla 4.2) eru kennd á ári hverju, þá hafi kennslan 

marktæk áhrif á málnotkun og textaskilning nemenda (Beck og fleira, 1982). 

Samkvæmt Orðaspjallsaðferðinni er talið hæfilegt að velja 3 - 10 orð úr hverri 

sögu eða kafla í bók. Önnur orð í sögunni eru eingöngu útskýrð lauslega ef þurfa 

þykir (Beck, McKeown og Kucan, 2002). 

Fjöldi rannsókna t.d. Cunningham og Stanovich (1998), Biemiller og Slonim 

(2001), Nation (2001) ásamt Stahl og Nagy (2006) hafa sýnt fram á að kennsla 

orða spili stórt hlutverk í þróun orðaforða. Eldri rannsóknir sýna að kennsla þarf 

að felast í því að nemendur tengi ný orð við reynslu sína og setji þau í 

merkingarbært samhengi. Nýrri orðaforðarannsóknir hafa í ríkara mæli horft til 

þeirrar hæfni að tengja orð og setja þau í samhengi með því að skilgreina orðin 

og þekkja samheiti þeirra.  

1.1 Kennsluaðferðin Orðaspjall 

Orðaspjall (e. Text talk), er byggt á kennsluaðferð sem Isabel L. Beck, Margaret 

G. McKeown og Linda Kucan þróuðu fyrir um það bil áratug og kynntu í bók sinni 

Bringing words to life. Robust vocabulary instruction. Í inngangi annarrar útgáfu 

kemur fram að áhersla á orðaforðakennslu var þá lítil sem engin í námskrám 

grunnskóla Bandaríkjanna. Höfundarnir unnu á þessum tíma rannsóknir á 

orðaforðakennslu leikskólabarna (e. Pre-school) sem og í yngstu bekkjum 

grunnskóla (e. Elementary schools). Nemendum var kennt eftir kennsluaðferð 

sem þær hönnuðu þ.e. Orðaspjall. Niðurstaða þeirra stallna var að ríkuleg og 

innihaldsrík orðaforðakennsla skipti sköpum fyrir uppbyggingu orðaforða hvers 

einstaklings (Beck, McKeown og Kucan, 2013).  

Mikilvægt er að glæða orðaforðakennslu lífi en Beck, McKeown og Kucan (2002) 

telja að efla þurfi áhuga nemenda á orðum þannig að nemendur noti þau í daglegu 

lífi, utan skólastofunnar. Þær telja einnig að kenna þurfi tengsl milli orða og að 

nemendur þurfi að læra að taka eftir orðum í umhverfi sínu. Kennari getur ekki reitt 

sig á frumkvæði nemenda sjálfra og það er undir honum komið að vekja athygli 

þeirra á nýjum orðum hverju sinni. Hann þarf að skapa aðstæður í kennslu og glæða 

hana lífi þar sem börn eru hvött til að taka eftir orðum í umhverfinu.  
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Markmið kennsluaðferðarinnar er að finna leiðir til að kenna orð þannig að 

orðaforði og lesskilningur nemenda eflist til muna. Þegar orð eru kennd sam-

kvæmt þessari aðferð er megináhersla lögð á millilag orðaforðans (sjá kafla 4.2), 

en þá velja kennarar orð sem þeir telja vera óþekkt meðal nemenda á viðkomandi 

aldursstigi (Beck, McKeown og Kucan, 2008). Þannig er eitt af megineinkennum 

Orðaspjallsaðferðarinnar að hún gefur kennurum kost á að setja sjaldgæf orð og 

orð sem þykja ekki auðveld, í skiljanlegt samhengi fyrir nemendur sína.  

Aðferðin byggir á viðfangsefnum úr völdum sögubókum sem finnast meðal 

annars á heimilum og bókasöfnum. Gerðar eru þær kröfur til bókanna að þær 

innihaldi atburðarás og uppbyggingu sem er nægilega flókin til þess að koma af 

stað umræðum og krefjast æðri hugsunar sem nær út fyrir hið hefðbundna (Beck 

o. fl., 2013). Þetta geta verið bæði frásagnar- og fræðslubækur en þær þurfa að 

henta þeim aldurshópi sem verið er að kenna hverju sinni. Námsefnið getur 

einnig verið sú bók sem nemandi getur ekki lesið óstuddur þar sem hún 

inniheldur óþekkt orð. 

Höfundar aðferðarinnar ræða einkum um fjögur atriði í orðaforðakennslu. Í 

fyrsta lagi er mikilvægt að vanda val þeirra orða sem á að kenna, þau þurfa að hafa 

notagildi fyrir nemendur bæði námslega og í daglegu lífi. Orðin þurfa að gegna 

hlutverki í því samhengi sem það er notað og auka skilning nemenda á lesefninu. 

Orðin þurfa jafnframt að tengjast öðrum þáttum sem nemendur hafa lært eða 

þekkja (Beck, McKeown og Kucan, 2002; 2013). Miðað er við að velja orð sem að 

minnsta kosti helmingur nemenda í bekk hvorki þekkir né skilur (Walpole og 

McKenna, 2007). Í öðru lagi þarf að útskýra þau orð sem valin hafa verið og gæta 

þess að útskýringarnar séu á máli sem börn skilja. Í fyrstu er talið að orð lærist út 

frá talmáli, en lærist meira af ritmáli síðar. Lögð er áhersla á að nota talmálið í 

fyrstu en færast síðar yfir í að lesa fyrir börn þar sem stuðst er við ritmál í 

orðskýringum (Beck, McKeown og Kucan, 2008). Þá þarf einnig að hafa hugfast að 

orð og útskýringar þurfa að vera með þeim hætti að þær veki áhuga barna og örvi 

sköpunarmátt þeirra sem höfundar telja þriðja kostinn. Þannig geti börn frekar 

nýtt orðin síðar í ólíkum textum við sjálfstæðan lestur, ritun og því um líkt.  

1.2 Viðbrögð nemenda við kennslu (RTI) og Orðaspjall 

Kennsla í fjölbreyttum nemendahópi sem miðar að árangri í orðaforða og 

lesskilningi kallar á einstaklingsmiðaða kennslu. Viðbrögð við kennslu (e. 

Response to intervention, RTI) er nálgun þar sem lögð er megináhersla á að finna 

nemendur sem eiga í námserfiðleikum. Inngrip eru fyrirfram ákveðin, stigskiptri 

kennslu er beitt í samræmi við niðurstöður skimana og viðbrögð nemenda við 

kennslu (Beck, McKeown og Kucan, 2013). Kennslan tekur mið af ólíkum þörfum 

einstaklinga og hún reynir á skipulag og tímasetningar í skólastarfi. Þegar RTI er 
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beitt þarf að gera ráð fyrir því í skipulagi skólastarfsins. Gera þarf ráð fyrir tíma 

starfsfólks til rafrænnar skráningar sem og tíma til greiningar gagna. 

Viðbrögð við kennslu gengur út á að allir nemendur fái tækifæri til að standa 

sig í stærri hópi þar sem fleiri en einn kennari kemur að kennslunni. Hægt er að 

beita aðferðinni án þess að senda nemendur í greiningu hjá sérfræðingi þar sem 

allir fagaðilar námshópsins vinna saman og beita sjálfir snemmtækri íhlutun 

þegar þurfa þykir. Í upphafi eru gerð skimunarpróf eða mat á stöðu nemenda og 

inngripi beitt í samræmi við stöðu þeirra (sjá mynd 1) (Samuels og Fastrup, 

2011). RTI byggir á þremur aðgerðarstigum í skólastofunni þar sem tekin er 

ákvörðum um kennslu út frá stöðu og þörfum hvers nemanda.  

Stig 1 (e.Tier 1). Kennsla orðaforða á þessu stigi fer fram með öllum 

bekknum, í tiltekinn tíma nokkrum sinnum í viku. Kennari tekur stöðumat og 

notar gagnreyndar kennsluaðferðir. Gert er ráð fyrir að 75-80% nemenda taki 

góðum framförum með slíkri kennslu. Skimað er síðan þrisvar sinnum yfir 

skólaárið og niðurstöður bornar saman við stöðluð viðmið til að finna þá 

nemendur sem taka ekki nægum framförum. Nemendur sem skora fyrir neðan 

tiltekin viðmið eru líklegri til að eiga í námserfiðleikum. Hópur sem er í áhættu 

eftir skimun er síðan kennt aftur á næsta stigi (Beck, McKeown og Kucan, 2013). 

Stig 2 (e.Tier 2). Kennsla á þessu stigi er viðbótarkennsla við stig 1. 

Nemendum sem kennt er á þessu stigi (um 15% nemenda í hverjum námshópi) 

hafa ekki sýnt nægar framfarir við kennslu á stigi 1 og þurfa viðbótarstuðning, 

sem er sérstaklega ætlaður fyrir þessa einstaklinga. Slíkur stuðningur felur í sér 

að 3-5 nemendur vinna saman með kennara tvisvar til þrisvar sinnum í viku. 

Nemendur fá greiðari aðgang að kennara og tækifæri til að spyrja og fá ítarlegri 

svör. Sömuleiðis fær kennari tækifæri til að beita gagnreyndum aðferðum sem 

gerir kennslustundina að gæðastund. Orðaforðakennsla á þessu stigi byggir á 

endurtekningu þeirra orða sem fjallað hefur verið um á stigi 1.  

Nemendur sem fá slíkan stuðning sýna flestir nægilegar framfarir á skömmum 

tíma þannig að hægt er að draga úr eða jafnvel hætta alveg stuðningi. 

Rannsóknir Sobolak 2008 og 2011 og Puhalla 2011 gáfu til kynna að með kennslu 

á stigi 2 ná margir nemendur einnig betri árangri í kennslu á stigi 1 þar sem 

nemendur halda áfram að vinna með ný orð á stigi 1 og fá upprifjun á eldri 

orðum á stigi 2 (Beck, McKeown og Kucan, 2013). Nemendur geta verið allt að 

20-30 vikur á stigi 2, en það fer eftir stöðu þeirra í námi og námsframvindu. 

Nemendum sem eru eða hafa verið á stigi 2 er fylgt eftir með því að meta 

framfarir þeirra einu sinni til fjórum sinnum í mánuði. Kennarar snúa sér til 

annarra sérfræðinga ef þurfa þykir. Ef talin er frekari þörf á aðstoð á þessu stigi 

er nemandinn færður á þriðja stigið (Beck, McKeown og Kucan, 2013). 
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Stig 3 (e. Tier 3) Er umfangsmeira inngrip og nemendur fá enn öflugri kennslu, 

oft í formi einstaklingsþjálfunar. Framfarir hafa ekki verið nægilegar þrátt fyrir 

kennslu á stigi 1 og viðbótarstuðning á stigi 2. Þetta eru um það bil 5% nemenda. 

Þessir nemendur þurfa kröftug, gangreynd inngrip daglega. Kennari setur niður 

tiltekin einstaklingsmarkmið og breytir kennslu eftir þörfum. Dregið er úr inngripi 

þegar markmiðum er náð. Beck, McKeown og Kucan fjalla ekki mikið um stig 3 í 

orðaforðakennslu, þó kemur fram í rannsókn Sobolak 2008; 2011 að nemendur 

sem voru búnir að fá kennslu miðað við stig 1 og 2 en áttu í erfiðleikum með 

einhver orð eftir skimun fengu viðbótarkennslu í mjög litlum hópi miðað við stig 3. 

Þá náðu þeir meiri árangri í að læra orð bæði í litla hópnum sem og í almennri 

kennslu, eftir inngrip (Beck, McKeown og Kucan, 2013).  

Mynd 1- Líkan fyrir Viðbrögð við kennslu (RTI) (Walpole og McKenna, 2007:2). 

Skimunaraðferðum er beitt fyrir hvert aldursstig, mælingarnar eru námskrár-
tengdar, stuttar og byggðar á nákvæmni. Í kennsluefninu er stuðst við náms-
matskvarða sem fylgir (sjá kafla 7). Námskrártengdar mælingar veita þannig 
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kennurum upplýsingar um hversu vel kennsla skilar sér til hvers nemanda og 
hjálpar þeim að velja kennsluaðferðir sem henta hverjum einstaklingi. Allir 
nemendur eiga að geta fengið samkvæmt framansögðu vandaða og einstaklings-
miðaða kennslu byggða á reglulegu mati á framförum (Beck, McKeown og 
Kucan, 2013; Samuels og Fastrup, 2011).  

Kennsluskipulag byggt á RTI er fjölbreytt og inniheldur sérsniðna nálgun við 
mat og kennslu nemenda með námserfiðleika. Skipulagið hentar því vel fyrir 
fjölbreyttan nemendahóp. Aðferðin gefur jafnframt möguleika á að bregðast við 
námserfiðleikum snemma hjá öllum nemendum og gerir kennara kleift að horfa 
heildrænt á námsframvindu hvers og eins. Aðferðin hefur komið vel út sem fyrir-
byggjandi og er greinandi við leit að nemendum sem eru mögulega í áhættu 
hvað varðar námserfiðleika (Beck, McKeown og Kucan, 2013; Samuels og 
Fastrup, 2011).  

Viðbrögð við kennslu (RTI) hefur samkvæmt framansögðu þann kost að koma 
má í veg fyrir námserfiðleika með því að veita meiri þjónustu eða sérkennslu í 
formi vandaðrar kennslu með stuðningi, skimunum og eftirfylgni, án þess að 
nemendur verði af þeim möguleika að fá kennslu í stórum námshópi (Beck, 
McKeown og Kucan, 2013; Samuels og Fastrup, 2011). Aðferðin gefur mikla 
möguleika á að bera kennsla á námserfiðleika við upphaf skólagöngu með 
skimunarprófum og eftifylgni í kennslu (Samuels og Fastrup, 2011). 

Verði kennari var við vísbendingar um námsvanda nemanda í lestrarnámi er 
mikilvægt að grípa inn í með markvissum aðgerðum. Slíkt inngrip kallast 
snemmtæk íhlutun (e. Early intervention) en með henni er hægt að minnka líkur 
á að börn lendi í alvarlegum erfiðleikum í lestrarnáminu. Hugtakið vísar til þess 
að hafa áhrif á þroskaframvindu barna með frávik með markvissum aðgerðum 
snemma á lífsleiðinni. Snemmtæk íhlutun felur í sér markvissa kennslu og þjálfun 
með ungum börnum sem lið í fyrirbyggjandi aðgerðum (Tryggvi Sigurðsson, 
2004:11). Rannsóknir á sviði snemmtækrar íhlutunar sýna fram á mikilvægi þess 
að hefja íhlutun eins snemma og auðið er í lífi barns eða strax og grunur vaknar 
um erfiðleika af einhverju tagi í þroskaframvindu og/eða hegðun. Þetta er 
andstætt viðhorfi sem oft hefur verið ríkjandi hérlendis sem og annars staðar og 
unnt er að lýsa með orðunum „bíðum og sjáum til“ eða „þetta lagast líklega“. Í 
því viðhorfi felst hætta á því að erfiðleikar barnsins lagist ekki heldur aukist og 
dýrmætur tími á æviskeiði, þar sem auðveldast er að hafa áhrif á 
þroskaframvindu glatist (Tryggvi Sigurðsson, 2007). Orðaspjallsaðferðin er í anda 
snemmtækrar íhlutunar þar sem hún gefur möguleika á að vinna markvisst að 
eflingu orðaforða með beinni kennslu og auka þannig mál- og lesskilning bæði 
hjá leikskólabörnum og nemendum á yngstu stigum grunnskólans. 
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2 Læsi 

Skilgreining á hugtækinu læsi (e. Literacy) felur meðal annars í sér að vera læs og 

skrifandi á ritmál og verður þessi skilgreining notuð hér. Læsi getur þó haft 

breytilega merkingu ýmist almenna eða sérfræðilega sem fer eftir málnotanda og 

samhengi (Baldur Sigurðsson, E.d.). Lestrarfærni er mikilvægur þáttur í lífi hverrar 

manneskju, hefur áhrif á lífsgæði hennar og möguleika til dægrastyttingar ásamt því 

að hafa áhrif á möguleika til náms. Lestur er ekki meðfæddur heldur krefst færnin 

þjálfunar. Wolf og Barzillai (2009) benda á að hæfileikinn til að lesa finnist ekki á 

einum ákveðnum stað í heilanum. Þvert á móti þarf heilinn að ná að tengja saman 

ólíkar stöðvar sem stýra færni við að ná tökum á lestri. Þessar heilastöðvar sjá til að 

mynda um úrvinnslu málhljóðanna sem rituð eru með bókstöfum, bæði við lestur og 

ritun, skilning á merkingu orða og regluverki tungumálsins. Einstaklingur þarf þannig 

að tengja málstöðvar heilans við aðra úrvinnsluhluta hans til að lestur eigi sér stað 

og leiði til aukins orðaforða (Wolf og Barzillai, 2009). Lestrarkennsla er því skipulögð 

aðferð sem felur í sér umskráningu rittákna (stafa) í orð og setningar. Sá hluti 

tilheyrir tæknilegum hluta lestrarnáms. Merkingarleg greining á orðum og texta 

tilheyrir síðan lesskilningshluta lestrarnámsins (Pianta, 2006). 

Til að einstaklingur nái tökum á lestri þarf tvennt, góða umskráningarfærni og 

góðan málskilning. Þetta eru grunnþættir þess að hægt sé að skilja og túlka texta 

sem lesinn er og settur í merkingarbært form (Catts, Adlof og Weismer, 2006). 

Einfalda lestrarlíkanið (e. The simple view of reading) (Gough og Tunmer, 1986; 

Hoover og Gough, 1990) felur í sér að lestur byggist í grófum dráttum á tvenns 

konar færni, annars vegar á umskráningu (að lesa úr bókstafstáknum) og hins 

vegar á málskilningi (skilja þann texta sem lesinn er). Megininntak kenningarinnar 

byggir á því að umskráning og málskilningur séu tveir aðskildir þættir. Báðir þessir 

þættir skýra svo að stærstum hluta þá hæfni sem lesendur þurfa að öðlast til að ná 

lesskilningi, sem er meginmarkmið lestrar. Lestur er því flókin og margþætt færni 

sem byggir á styrkleikum í tungumálinu (Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Á 

mynd 2 (bls. 24) má sjá styrkleika og veikleika í lestrarfærni skipt í fjóra undirhópa 

og hvernig styrkleikar og veikleikar í orðaforða (umskráningu) og málskilningi 

(hlustunarskilningi) leiða til ólíkra vandamála í lestri samkvæmt einfalda 

lestrarlíkaninu (Catts, Adlof og Weismer, 2006: 291).  

Einfalda lestrarlíkanið skýrir vel þá þætti sem leggja þarf áherslu á í lestrar-

kennslu (sjá. mynd 2). Málskilningur er þannig forsenda þess að ná tökum á les- og 

hlustunarskilningi. Mikilvægi kenningarinnar fyrir lestrarkennslu felst í þeirri 

staðreynd að börn (lesendur) sýna mismunandi styrkleika eða veikleika sem 
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nauðsynlegt er að taka mið af í kennslu. Veikleikar í málskilningi, einkum orða-

forða, leiða til sértækra lesskilningserfiðleika. Erfiðleikar með umskráningu sem 

má rekja til veikleika í hljóðkerfi tungumálsins sem birtist í vandamálum við lestur 

og stafsetningu (Catts, Adlof og Weismer, 2006:279; Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Gerð 

kennsluefnisins gengur út frá því að kenna orð beint og efla þannig orðaforða og 

lesskilning einstaklinga sem svo styrkir málskilning og máltjáningu þeirra.  

Mynd 2 - Einfalda lestrarlíkanið (Catts, Adlof og Weismer, 2006:291). 
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3 Málþroski 

Málþroski og orðaforði þróast alla ævi, Anglin, 1993, Nagy og Anderson, 1984 og 

Nation 1990, áætla að þegar grunnskólagöngu lýkur hafa enskumælandi börn að 

meðaltali lært 3-7 orð á dag (Vadasy og Nelson, 2012).  

Bernskulæsi (e. Emergent literacy) er skilgreining á undirstöðufærni í læsi 

sem börn tileinka sér snemma á lífsleiðinni eða frá fæðingu og fram að formlegri 

lestrarkennslu í grunnskóla. Þetta þróunarferli felur í sér meðal annars þekkingu í 

móðurmáli, lestri og ritun. Börn byrja ung að gera sér grein fyrir því hvernig 

ritmál, talmál og lestur er notað í margvíslegum tilgangi og læra inn á lestrar-

menningu þess samfélags sem þau alast upp í. Það umhverfi sem börnum er 

búið hefur því mikið að segja þegar kveikja á áhuga þeirra á lestri og ritmáli 

ásamt því að byggja undir formlegt lestrarnám og þróun lesskilnings (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006)  

Málþroski (e. Language development) er vítt hugtak sem felur í sér margs 

konar þekkingu og færni svo sem að læra orð og merkingu þeirra, framburð og 

málfræði en allir þættir málþroskans eru háðir erfðum og umhverfi. Hann er 

samofinn öðrum þroskaþáttum svo sem vitsmuna-, tilfinninga- og félagsþroska. 

Mál og málnotkun endurspegla þannig almennan þroska fólks sem örvast í 

samspili manns og umhverfis (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1997).  

Málþroski barns eykst hratt frá því að það myndar fyrstu málhljóð sín þar til 

það getur notað tungumálið til að koma vilja sínum á framfæri sem og að koma 

hugsunum sínum í orð (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2007). Hér verður fjallað um 

fimm þætti tungumálsins sem eru undirstaða lestrar og bóknáms. Þættirnir 

gegna allir ákveðnu hlutverki en þeir eru: 

1. Hljóðkerfisvitund (e. Phonological awareness). Hér er átt við þekkingu á 

hljóðum og táknum tungumálsins en hljóðfræði er forsenda færni í 

umskráningu, það er næmi einstaklings fyrir hljóðum tungumálsins. 

2. Merkingarvitund (e. Semantic awareness). Tekur til þess að orð tákna 

tilteknar hugmyndir eða hugtök. Þessi þáttur byggir á öflugum orðaforða 

sem t.d. eykur skilning á lestexta, það er næmi einstaklings fyrir merkingu 

tungumálsins. Merkingarvitund er því nátengd lesskilningi, máltjáningu 

og boðskiptafærni.  
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3. Setninga og málfræðivitund (e. Syntactic and grammar awareness). Hér 

er átt við skilning á því hvernig orð raðast saman í setningar og hvernig 

ólík röðun orða í setningum gefur breytilega merkingu, það er næmi 

einstaklings fyrir uppbyggingu setninga og málfræðireglum. 

4. Málnotkun (e. Pragmatic awareness). Hér er átt við þekkingu á því 

hvernig málið er notað í samskiptum og hvað skal segja hvar og hvenær, 

það er næmi einstaklings fyrir orðum tungumálsins.  

5. Orðhlutavitund (e. Morphological awareness). Fjallar um þekkingu á 

uppbyggingu orða sem og skilning á að myndan (e. Morpheme) er 

minnsta merkingabæra eining máls. Jafnframt felur þekking á 

orðmyndunarfræði í sér skilning á því hvernig t.d. tíð hefur á áhrif á orð, 

það er næmi einstaklings fyrir uppbyggingu orða eða orðhlutum. 

(Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011). 

Allir þessir þættir eru mikilvægir fyrir lestur eins og komið hefur fram. 

Samkvæmt Perfetti (2007), þarf að kenna orð þannig að allir fyrrgreindir þættir 

séu teknir fyrir. Skoða þarf meðal annars hvernig orð birtast í ólíkum setningum, 

ritmynd þarf að vera sýnileg ásamt því að fara yfir framburð (Beck, McKeown og 

Kucan, 2013). Í grein Freyju Birgisdóttur (2012) kemur fram að þó orðhlutavitund 

sé minna rannsökuð en hljóðkerfisvitund teljist hún hafa marktæk áhrif á 

lestrarnám og hvernig það gengur, þá sérstaklega stafsetningu og lesskilning. Í 

upphafi lestrarnáms er einblínt á umskráningu en þegar lengra sækir skiptir 

færni í að tengja framburð við stærri einingar innan orða til dæmis orðhluta eða 

orðmyndir (Carlisle, 2003). Freyja segir einnig að þó lítið sé til af rannsóknum á 

hlutverki orðhlutavitundar á læsisþróun íslenskra nemenda er íslenskur 

orðaforði samkvæmt Guðrúnu Kvaran 2005 að miklu leyti byggður á samsettum 

orðum með afleiðslu orðstofna og því má áætla að næmi fyrir orðmyndunar-

reglum tungumálsins hafa mikil áhrif á þróun orðskilnings sem og lesskilning 

íslenskra nemenda. Freyja bendir á að þar sem engar rannsóknir hafa verið 

gerðar á áhrifum orðhlutavitundar á lestrar- og stafsetningnanámi sé erfitt að 

fullyrða nokkuð um þetta (Freyja Birgisdóttir, 2012). 

Börn öðlast skilning á tungumálinu smám saman í samskiptum við annað fólk 

og út frá eigin reynslu. Það krefst innsæis og hugsunar að skilja tjáskipti sem fara 

fram í samskiptum fólks, bæði yrtum og óyrtum. Hugurinn hjálpar einstakl-

ingnum að átta sig á markmiðum, skoðunum og óskum þeirra sem þeir eiga í 

samskiptum við (Bloom, 2000). Þegar barnið er farið að nota tungumálið sem 

tjáningarform, eykst orðaforði og málþroski eflist hratt (Ásthildur Bj. Snorradóttir 

og Bjartey Sigurðardóttir, 2005). Þannig eru orð grunneining tungumálsins. 
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3.1 Hlustunarskilningur 

Hlustunarskilning má skilgreina sem getuna til að meðtaka, muna og skilja orð, 

texta og innihald hans, sem telst vera mikilvægur undanfari lesturs. Sterk tengsl 

eru milli hlustunarskilnings og lesskilnings sem styrkjast í jöfnu hlutfalli við aukna 

lestrarfærni (Cain og Oakhill, 2010). Tengsl lesskilnings (e. Reading compre-

hension) og málskilnings (e. Spoken langage comprehension) eru breytileg eftir 

aldri einstaklinga. Við upphaf lestrarnáms eru tengslin lítil en þá fer allur kraftur í 

umskráningu og einstaklingur les orð fyrir orð. Heildarsýn yfir lesefnið vantar og 

lesskilningur er takmarkaður. Eftir því sem lestrarfærni eykst og einstaklingurinn 

nær tökum á lestri orða, færist flöskuhálsinn í lesskilningnum af þekkingu á 

orðum (e. Word recognition) yfir á málskilning (e. Spoken language compre-

hension) (Perfetti, Landi og Oakhill, 2005). Á sama hátt og lesskilningur byggir 

hlustunarskilningur á hæfileikanum til að draga ályktanir af og tengja lesefnið við 

bakgrunnsþekkingu (e. Background knowledge). Bakgrunnsþekking felur í sér 

þekkingu á umfjöllunarefni textans meðal annars á aðstæðum og umgjörð þess 

sem lýst er í textanum (e. Situation model) sem aftur krefst færni til að skilja 

orðræðu textans (e. Text base). Lesmál er aldrei eins afdráttarlaust og talmál 

enda vantar það blæbrigði, líkamstjáningu og fleira. Lesandinn spyr sjálfan sig 

spurninga út frá innihaldi textans, spáir fyrir um líklegt framhald miðað við 

hugmyndir sínar um textann og dregur eigin ályktanir (Kintsch og Rawson, 2005). 

Hlustunarskilning er mikilvægt að þjálfa því þannig lærir barnið að muna og 

skilja upplýsingar sem settar eru fram munnlega í samfelldu máli. Helsta leiðin til 

að þjálfa hlustunarskilning er að lesa fyrir börn. Góður hlustunarskilningur er 

þannig talinn líklegur til að auðvelda lesskilning þegar barnið fer sjálft að lesa 

(Beck og McKeown, 2003).  

Samkvæmt Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, (2011) er 

mikilvægt að efla frásagnarfærni nemenda vegna tengsla við hlustunar- og 

lesskilning. Við það eykst geta barna til að raða atburðum í rétta röð, setningar 

verða málfræðilega flóknari og notkun orðaforða verður fjölbreyttari og 

ríkulegri. Sama kemur fram í grein Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2004) en þar segir 

að frásögn barna reyni meðal annars á vitsmuna- og félagsþroska þeirra. 

Jafnframt kemur fram að orðaforði og frásagnarfærni geti haldið áfram að 

þroskast alla ævi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Í rannsókn Hrafnhildar 

Ragnardóttur (1992) kemur fram að mikill getumunur er í sögubyggingu og 

samloðun frásagnar hjá 5 ára börnum. Hrafnhildur hefur borið saman 

niðurstöður rannsóknar sinnar frá 1992 við niðurstöður eigin rannsóknar frá 

2004. Niðurstöður rannsóknanna rímuðu vel saman hvað varðar getumun 5 ára 

barna í sögubyggingu og samloðun frásaga. Hrafnhildur telur að miðað við 

þessar niðurstöður megi gera ráð fyrir að fimm ára börn með miðlungsfærni í 
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rannsókn hennar frá (2004) hafi tekið þroskakipp og náð að efla færni sína í 

samloðun frásagnar og sögubyggingu fyrir níu ára aldur. Það er mikilvægt vegna 

aukinna krafa um lesskilning og læsi á miðstigi og eldri bekkjum grunnskóla. 

Jafnframt má halda fram að spáin fyrir hægfara hóp fimm ára barna í sömu 

rannsókn (2004) veki nokkrar áhyggjur þar sem þessi hópur barna yrði á 

málþroskastigi miðlungs fimm ára barna við níu ára aldur. Nái þessi hópur ekki 

að vinna upp þessa seinkun virðist sem lestrar- og námserfiðleikar blasi við þeim 

þegar krafa um málnotkun og skilning á flóknara lesefni á efri stigum grunnskóla 

eykst. Hrafnhildur segir jafnframt að hljóðvitundarþjálfun ein og sér sé 

ófullnægjandi fyrir þessi börn, þar sem erfiðleikar þeirra liggja í meðferð stærstu 

eininga málsins það er samloðun í frásögn og sögubyggingu (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004). 

Hlustunarskilningur samkvæmt framansögðu hefur áhrif á orðaforða 

einstaklings. Hlustunarskilningur vex stöðugt frá um það bil eins árs aldri en 

lesskilningur ekki fyrr en barnið er byrjað að lesa (Beck, McKeown og Kucan, 

2013). Uppeldisaðstæður hafa áhrif á framvindu lestrarnáms. Aðgangur að 

lestrartengdu efni er talinn örva áhuga barna á lestri (Landry og Smith, 2006). Að 

lesa fyrir börn daglega og að ræða um lesefnið hefur jákvæð áhrif á orðaforða og 

málþroska. Með lestri má þannig efla hlustunarskilning sem er undirstaða 

lesskilnings (Arnold, Loningan, Whitehurst og Epstein, 1994). Orð lærast út frá 

samhengi en ekki er alltaf auðvelt að læra samhengið í ritmáli eins og áður hefur 

komið fram. Það er því mikilvægt að lesa fyrir börn meðan þau eru að þróa og 

þroska eigin orðforða en við upplestur skapast tækifæri til útskýringa á orðum 

eins og kennsluaðferðin Orðaspjall gengur út á.  

3.2 Lesskilningur 

Lesskilningur er hæfileikinn til að skilja samhengi texta. Lesskilningur er 

undirstaða alls bóklegs náms en forsendur lesskilnings eru góður málskilningur 

og ríkulegur orðaforði (Beck, McKeown og Kucan, 2013:1). Góður málskilningur 

tryggir þó ekki góðan lesskilning. Eins og áður segir er lesskilningur háður því 

hvernig texti er túlkaður hverju sinni og hvernig lesandanum gengur að skilja 

orðræðu textans (e. Text base). Þar spilar inn í bakgrunnsþekking, orðaforði, 

ályktunarhæfni, áhugahvöt einstaklings og fleiri þættir (Cain og Oakhill, 2007). 

Lesskilningur byggir þó ekki eingöngu á því að skilgreina og skilja lesin orð og 

setningar, heldur þarf lesandi einnig að geta tengt saman upplýsingar frá 

mismunandi hlutum textans og að geta dregið af honum ályktanir til að fylla inn í 

eyðurnar (Cain og Oakhill, 2007). Því má segja að framför í lesskilningi feli einnig í 

sér aukinn orðaforða (Beck og McKeown, 2011). Kendeou og félagar (2005) telja 

mikilvægustu forsendu lesskilnings vera að geta tengt mismunandi þætti textans 
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í eina heild og myndað samhengi (Kendeou, Lynch, van den Broek, Espin, White 

og Kremer, 2005).  

Kennsla lesskilnings felur þannig í sér að hjálpa nemendum að ná færni og 

kunnáttu sem þeir þurfa til þess að öðlast góðan skilning og grípa innihald texta. 

Mikilvægt er að kennarar spyrji nemendur „djúpra spurninga“ úr lesefninu sem 

krefjast þess að textinn sé „krufinn til mergjar“ og að lesandinn nýti eigin 

bakgrunnsþekkingu og reynsluheim til að skilja lesefnið, slíkar spurningar efla 

dýpri lesskilning (e. Deeper understanding). Sumir lestextar bjóða upp á djúpa 

umfjöllun eða nálgun á efnið. Aðrir lestextar gefa frekar tilefni til beinna 

efnisspurninga. Beinar efnisspurningar eru einnig mikilvægar þó þær reyni frekar 

á kunnáttu og ályktunarhæfni þegar tengja þarf upplýsingar úr mörgum 

efnisgreinum (Kamhi, 2012).  

Kamhi (2012), fjallar um sjö kennsluaðferðir sem eru líklegar til að efla dýpri 

lesskilning, þær eru: 

1. Skilningsvaktin (e. Comprehension monitoring). Með þessari aðferð 

fylgjast nemendur með hvenær þeir eiga í erfiðleikum með skilning. 

Nemendur hafa á færi sínu aðferðir til að koma auga á eigin erfiðleika við 

lestur. Þeir til dæmis endurtaka setninguna, umorða hana, „renna“ yfir 

það sem búið er að lesa og einnig yfir það sem er ólesið til að finna 

upplýsingar sem leysa lesskilningvandann. 

2. Samvinnunám (e. Cooperative learning). Nemendahópnum er skipt í litla 

hópa eftir færni í lestri. Samvinnunám getur skapað vandamál með 

hegðunarstjórnun í námshópnum en lykilatriði til að vel takist til er að 

gera góða áætlun, hafa náið eftirlit með vinnu nemenda og bjóða vel 

útfærð verkefni. Hver hópur vinnur eftir skipulögðum aðferðum til dæmis 

í leshringjum og vinnan í hópunum er vel útskýrð. Fjórir til fimm 

nemendur sem hafa lesið sömu bókina fá úthlutað hlutverkum frá 

kennara. Hlutverkin eru fjölbreytt til dæmis  umræðustjóri, að gera 

útdrátt úr sögunni, skráning á eftirminnilegum atriðum úr lestrinum, 

vinna myndskreytingar, leita í orðabókum eftir ólíkri orðanotkun eða 

merkingu og fleira.  

3. Myndrænn og merkingarlegur stuðningur (e. Graphic and semantic 

organizers). Merkingarbærar myndir geta hjálpað nemendum við að skilja 

og muna erfið orð eða innihald texta, sem aftur eflir skilning á 

meginviðfangsefni textans. Fyrst er að finna með aðstoð kennara erfiðu 

orðin sem reynast oft vera lykilorð í textanum. Tilgangur þess að nota 

myndræna framsetningu er annars vegar að mynda tengingar milli orðs 

og myndar ásamt því að skapa heildarsýn á efnið og auka dýpt námsins. 
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Hins vegar að draga fram skyldleika milli orða og hvaða merkingu er hægt 

er að leggja í einstök orð. Þegar nemendur kunna orðið á myndræna 

stuðninginn getur kennari boðið nemendum vinnublöð til að skrá sjálfir 

þau orð sem erfitt er að skilja. 

4. Að spyrja sig spurninga (e. Self-questioning). Með þessari aðferð spyrja 

nemendur sig sjálfa út úr textanum til að skilja innihald hans. Nemendur 

geta spurt sig til dæmis eftirfarandi spurninga: „Er eitthvert vit í þessu?“, 

„Hvað þýðir þetta orð?“ „Bjóst ég við þessu efni?“ Einnig hægt að spyrja 

staðreyndaspurninga „hvað, hver, af hverju og svo framvegis.“. 

Nemendur geta spurt sig spurninga sem liggja fyrir utan lestextann til 

dæmis um hugmyndir höfundar, hvernig textinn tengist þeirra eigin 

reynslu, öðru sem lesið hefur verið eða hugmyndum sem nemendur vita 

af. Slíkar spurningar kenna nemendum að hugsa, læra og útskýra sem er 

betra heldur en að muna, endurtaka og gleyma svo umfjöllunarefnunum.  

5. Greining á uppbyggingu sögu eða texta (e. Story structure analysis). Hér 

læra nemendur að þekkja hvernig sögur byggjast upp. Þá er átt við 

efnisþætti, persónur, hugmyndina að baki sögunni, vandamál sem 

skapast og þemu sem eru til staðar í frásögninni.  

6. Útdráttur (e. Summarizing). Þessi aðferð fær nemendur til að gera 

útdrátt úr lesefninu og þeim kennt að þekkja mikilvæg atriði frá óþarfa 

upplýsingum. Nemendur gera þá greinargerð og nýta sér mikilvægu 

atriðin við vinnuna. Nemendur geta gert útdrátt reglulega við lesturinn 

eða við lok lesturs. 

7. Svara spurningum (e. Answering questions). Nemendum er kennt að 

spyrja beinna og óbeinna spurninga til að auka skilning sinn á lesefninu. 

Spurningunum má skipta í tvo meginflokka annars vegar spurningar úr 

bókinni en þá eru notuð eru orð úr textanum. Hins vegar eru þetta 

spurningar sem lesandinn hugsar sjálfur upp, en þá er ekki hægt að finna 

spurningarnar né svörin í textanum. 

(Kamhi, 2012:153-155). 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir (2009) 

segja skilning þróast samhliða lestri en ekki í kjölfar grunnfærni í lestri. Þær telja 

mjög mikilvægt að kenna og þjálfa skilning samhliða lestrarfærni í yngstu 

bekkjum grunnskóla, en alltof oft er það látið liggja á milli hluta. Niðurstöður 

eldri rannsókna til dæmis Hart og Risley 1995 og Cunningham og Stanovich 1997 

benda til þess að sterk tengsl séu á milli orðaforða og lesskilnings, þar sem 
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orðaforði hafi augljóslega áhrif á lesskilning og að þær leiðir sem kennari velur til 

kennslu á orðaforða hafa mikil áhrif á hvort nemendur bæta við sig nýjum orðum 

(McKeown og Beck, 2011).  

Orðaforði (e. Vocabulary) er mikilvæg forsenda lesskilnings og segja má að 

enginn lesskilningur eigi sér stað nema einstaklingur hafi ákveðinn orðaforða 

(Hoover og Gough, 1990). Kennsla orðaforða getur þannig bætt lesskilning, en í 

rannsókn Lonigans (2007) reyndist kennsla orðaforða bæta marktækt bæði 

orðaforða og hljóðvitund sex ára barna í áhættuhópi fyrir lestrarerfiðleika.  

Ofangreindar rannsóknir styðja allar við að orðaforði sé kenndur sérstaklega, 

með gagnreyndum kennsluaðferðum og ekki má láta ósagt að gæði kennslunnar 

skiptir að sama skapi gríðarlegu máli (Kamhi, 2012). Kennsluaðferðin Orðaspjall 

er heppileg leið fyrir kennara til að kenna orðaforða í margbreytilegum 

nemendahópi. 
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4 Orðaforði  

Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling (2011), skilgreina orðaforða sem 

öll þau orð sem einstaklingur kann og þekkir ásamt þeim orðum sem notuð eru í 

tungumálinu og endurspegla hugtakaþekkingu hans. Ef einstaklingur hefur 

góðan orðaforða má halda fram að hann hafi ákveðið forskot í námi, ekki bara 

hvað merkingu orða varðar heldur líka til þess að vinna með félagsleg samskipti. 

Talið er að einstaklingar læri orð annars vegar með beinum hætti þegar til 

dæmis merking einstakra orða er útskýrð eða flett upp í orðabókum. Hins vegar 

óbeint í samræðum daglegs lífs við ýmsar athafnir. Einstaklingar læra þannig ný 

orð óbeint í samræðum, við lestur, með því að hlýða á hljóðbækur eða setja ný 

orð í samhengi (Armbruster, Lehr og Osborn, 2001).  

Börn þróa með sér meðvitund um orð, sem felur í sér áhuga, forvitni og 

löngun til að skilja merkingu þeirra. Byrnes og Waisk (2009) segja að rannsókn 

Bloom og Tinker 2001 hafi leitt í ljós að þróun orðaforða og talmáls velti ekki 

eingöngu á þeirri málörvun og athygli sem börn fá heldur einnig á hæfileika 

þeirra til þess að vilja taka þátt í samskiptum og nota tungumálið. Börn vilja fyrst 

og fremst tileinka sér orð sem þau þekkja og tengjast á einhvern hátt. Sum börn 

eru mikið fyrir samskipti og sýna áhuga, verða til dæmis spennt þegar systkini 

eða ættingjar gefa sig að þeim. Önnur börn hafa ef til vill meiri áhuga á 

gæludýrum og leikföngum heldur en fólki (Byrnes og Waisk, 2009). Til að gera 

orð spennandi má því segja að lykilatriðið sé að leika og vinna með orðin á þann 

hátt sem talið er eftirsóknarvert fyrir viðkomandi barn eða námshóp. Þá þarf 

einnig að hafa í huga að nálgunin í verkefnum hæfi þroska þeirra. 

Þegar börn hefja grunnskólagöngu hafa þau alla jafna náð tökum á 

töluverðum orðaforða. Við upphaf lestrarnáms fá börn fleiri tækifæri til að efla 

og bæta við orðaforða sinn gegnum lestrarnámið. Því er mjög brýnt að þau nái 

tökum á lestri sem fyrst (Carrol o fl., 2011). Víðtækur lestur nemenda dugar ekki 

einn og sér til að efla orðaforða. Til að fá viðunandi orðaþekkingu út frá 

samhengi í eigin lestri þarf nemandi að búa yfir góðri umskráningarfærni (e. 

Decoding skill) og geta lesið rétt úr óþekktum orðum og þeim upplýsingum sem 

þau gefa fyrir samhengið í textanum. Nemandi sem er slakur lesari stendur því 

fyrirfram höllum fæti miðað við góðu lesarana ef eingöngu er stuðst við 

orðaforðakennslu í gegnum lestur. Því má segja að kennsla orðaforða sem 

eingöngu byggir á lestri nemandans skapi ójöfnuð í eflingu orðaforða milli góðra 

og slakra lesara (Beck, McKeown og Kucan, 2013). 

Lestur og lesskilningur eru undirstaða eflingu orðaforða og tengjast því 

lesskilningi sterkum böndum. Tengsl orðaforða og lesskilnings eru því með þeim 
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hætti að kröfur um orðaforða verða meiri eftir því sem lesefnið verður þyngra og 

orðin flóknari. Þegar orð er lesið og borið rétt fram en engin merking tengist 

orðinu, þá öðlast barn ekki skilning á því (Snow, 2002). Þá kemur að 

kennsluaðferðinni Orðaspjall því rannsóknir Nation og Snowling (1998) sem og 

Cain og Oakhill (2006) benda til að kennsla orða með beinni kennslu gagnist 

flestum nemendum. Orðaforði vex með beinni kennslu og markvissri leit að 

merkingu, en einnig óbeint við daglega reynslu, hlustun, samræður og lestur. Því 

má leiða líkum að því að markviss orðaforðakennsla með beinum útskýringum á 

merkingu orða geti talist mikilvæg fyrir alla nemendur. Eftir því sem barnið 

þekkir fleiri orð þeim mun auðveldara er fyrir það að læra ný orð (Beck, 

McKeown og Kucan, 2013). Samkvæmt framangreindu er eftirsóknarvert að 

endurtaka orð og fara yfir merkingu þeirra á fjölbreyttan hátt til að tryggja að 

orðin lærist og nýtist nemendum við notkun talmálsins. 

Til að orð geti talist til orðaforða einstaklings þarf bæði hljóðfræðileg mynd 

þess (e. Phonological word form) og merking að vera til staðar (Byrnes og Waisk, 

2009). Orðin bera þannig sjálfa merkinguna, þau eru helsta verkfæri hugsunar og 

eru samofin allri þekkingu. Merking orða greinast eftir inntaki og samhengi við 

önnur orð og umhverfi.  

Ríkulegur orðaforði (e. Vocabulary) er lykill að góðum málskilningi sem og 

lesskilningi. Með lesskilningi er átt við að skilja innihald textans sem lesinn er, 

(sjá kafla 3.2). Samkvæmt Hoover og Gough (1990) og einfalda lestrarlíkaninu, 

byggir lestrarfærni á tveimur þáttum þ.e. umskáningu og málskilningi. Þeir segja 

að lestur geti ekki orðið án þessar tveggja þátta (Hoover og Gough, 1990). 

Umskráning byggir þannig á hljóðkerfisþætti tungumálsins, en lesskilningur 

byggir á orðaforða og málskilningi. Því má segja að að enginn lesskilningur eigi 

sér stað nema lesandinn hafi ákveðinn orðaforða.  

4.1 Stigskipt þróun orðskilnings 

Orðaforða má skipta í tvö meginsvið. Annars vegar er talað um dýpt orðaforðans 

og hins vegar breidd. Þegar talað er um dýpt orðaforða er átt við skilning fólks á 

orðum og hugtökum. Beck, McKeown og Kucan (2013) greina stigvaxandi dýpt 

orðaforða þannig að þegar einstaklingur eflir orðaforða sinn fer hann í gegnum 

nokkur stig (sjá mynd 3). Í upphafi er enginn virkur orðaforði til staðar hjá 

einstaklingi, en þegar hann hefur heyrt orðið tekur stig tvö við. Þá er hann ekki viss 

um merkingu orðsins. Á þriðja stigi hefur hann veika tilfinningu fyrir merkingu 

orðsins og getur útskýrt hana lauslega. Á fjórða stigi hefur einstaklingur fullkominn 

skilning á orðinu og hefur færni til að samþætta það við merkingu annarra orða 

þegar hann hlustar, talar, les eða skrifar (Johns og Lenski, 2001).  
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Tafla 1 - Stigskipt þróun orðskilnings (Beck, McKeown og Kucan, 2013:11). 

Roth, Speece og Cooper, (2002) sýndu í langtímarannsókn sinni fram á hvaða 

þættir tengjast merkingu orða en þeim má skipta í tvennt. Annars vegar 

orðasafnsmerkingu (e. Lexical semantics) sem vísar til þess að orð hafi bæði 

inntaksmerkingu (e. Intensional semantics) og umtaksmerkingu (e. Extensional 

semantics). Inntaksmerking felur í sér skilgreiningar á viðmiðum eða sérkennum 

orðsins. Umtaksmerking felur í sér merkingu ýmissa aðstæðna, atburða og 

samhengis sem orðið getur komið fram í. Einnig er talað um tengda merkingu (e. 

Relational semantics) þá er rætt um innbyrðis tengd orð (Kamhi og Catts, 2012:2). 

Þegar rætt er um breidd orðaforða eins og komið hefur fram, er vísað til þess fjölda 

orða sem einstaklingur kann og þekkir (Beck, McKeown og Kucan, 2013).  

4.2 Lagskipting orðaforða 

Höfundar kennsluaðferðinnar Orðaspjalls (e. Text talk) skipta orðaforða í þrjú 

lög. Með því leitast þeir við að skapa kennurum viðmið fyrir orð sem kenna skal 

og leika með (Beck, McKeown og Kucan, 2013, 2008). Höfundarnir segja kennara 

óvissa um hvernig velja skuli orð til að kenna þar sem mörg orð eru til í 

tungumálinu og ekki hægt að kenna þau öll beint. Til glöggvunar er orðaforði 

flokkaður í þrjú stig (sjá mynd 4), grunnorðaforði (e. Tier 1), millilag orðaforðans 

(e. Tier 2) og efsta lag (e. Tier 3) (Beck, McKeown og Kucan, 2013, 2008). Skoðum 

þessa lagskiptingu aðeins nánar.  

Grunnorðaforði (e. Tier 1). Barnið skilur og notar orðin eða hugtökin. Orðin 

sem tilheyra fyrsta laginu eru því mjög kunnugleg og mikið notuð í talmáli og 

verða á vegi barna í samræðum sem og samskiptum við annað fólk. Flest þessara 

orða læra börn í gegnum samskipti við sína nánustu í dagsins önn og eru orðin 

líkleg til að lærast fyrir tilviljun á skólatíma eða í óformlegum samskiptum utan 

skóla. Þetta eru orð eins og fugl, garður, afmæli og þvottavél (Walpole og 

McKenna, 2007). Orðaforði sem tilheyrir grunnorðaforða þarf ekki að kenna 

sérstaklega þar sem hann er þegar orðinn algengur og nemandi notar hann í 

daglegu máli (Walpole og McKenna, 2007). 

 

Stig Einkenni

1 Þekkja ekki orðið

2 Kannast við orðið en geta ekki skilgreint það

3 Nota orðið í tali án þess að geta skilgreint það

4 Geta skilgreint orðið

Stigskipt þróun orðskilnings
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Mynd 3 - Þrjú lög orðaforða (Walpole og McKenna, 2007:90). 

Millilag (e. Tier 2). Barn notar orðin eða hugtökin, en hefur ekki fullan skilning 

á merkingu þeirra. Orðin eru ekki eins algeng í talmáli og orð úr fyrsta laginu. 

Þess vegna eru minni líkur á því að börn rekist á þau í daglegum samræðum. 

Mörg þessara orða má finna í ritmáli og tækifæri til að læra ný orð koma 

aðallega úr bókum eða öðru rituðu máli (Beck, McKeown og Kucan, 2013, 2008). 

Höfundar Orðaspjallsaðferðarinnar segja að í millilaginu sé mikilvægur orðaforði 

sem beri að veita mikla athygli. Hvert orð úr millilaginu sem bætist við orðaforða 

barna getur skipt máli fyrir lesskilning og nám þeirra. Þessi orð einkenna gjarnan 

ritaðan texta, gefa honum ákveðinn stíl, lita hann og lífga. Höfundar benda 

einnig á að erfiðara sé að læra ný orð af rituðu máli heldur en í samræðum því 

þar vanti ýmislegt sem einkennir talmálið svo sem svipbrigði, látbragð og 

tóntegund. Þess vegna er gott að kennarar staldri við og skýri orð, sem eru ekki 

algeng í daglegu máli en koma fyrir í sögubókum. Til þess að börn missi ekki 

söguþráðinn þarf að gæta þessa að hafa útskýringarnar ekki of langar. Ef orðin 

þurfa frekari útskýringar er betra að gera það að loknum lestri (Beck, McKeown 

og Kucan, 2013, 2002, 2008). Orð úr millilaginu eru í orðasafni einstaklings en 

tengd óljósri merkingu, sem gæti tengst innbyrðis. Það sem er sérstakt við orð úr 

millilaginu er að þau eru mikilvæg til þess að ná árangri í bóknámi. Dæmi um orð 

í millilaginu eru lánsamur, fáránlegur og ágjarn (Walpole og McKenna, 2007).  

Efsta lag (e. Tier 3). Barnið skilur ekki og notar ekki orðin eða hugtökin. Efsta 

lagið inniheldur sjaldgæf og sértæk orð (fagorð) sem notuð eru yfir eitt stakt 

fyrirbæri eða hluti. Orð úr efsta laginu koma meðal annars oft fyrir í ljóðum og 

vísum fyrir börn. Dæmi um orð úr efsta laginu eru t.d. samstæða, árminni, fákur, 

vöndur og fleira (Walpole og McKenna, 2007). Orð í efsta lagi eru ekki heppileg 

til beinnar kennslu fyrir alla nemendur í námshópi þar sem líklegt er að aðeins 

fámennur hópur njóti góðs af kennslu svo erfiðra orða.  

Mikill einstaklingsmunur getur verið á orðaforða barna þegar þau byrja í 

grunnskóla. Sum börn búa yfir ríkulegum orðaforða á meðan önnur hafa 

takmarkaðan. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þau börn sem hafa rýran 
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orðaforða eiga á hættu að lenda í lesskilningserfiðleikum ef ekki er gripið inn í 

með markvissri orðaforðakennslu strax í upphafi leikskólagöngu og má segja það 

sama við upphaf grunnskólagöngu (Coyne, Simmons og Kameenui, 2004). 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á mikinn einstaklingsmun hvað varðar stærð 

og inntak orðaforða barna. Munurinn tengist móttækileika hvers barns, 

uppeldisaðstæðum og tækifærum sem bjóðast heima og í skóla (Dickinson og 

Tabors, 2001). Leiða má líkum að því að þetta sé eins hér á landi. Samkvæmt 

Coyne og félögum (2004) eykst þessi einstaklingsmunur með aldrinum og 

breikkar enn frekar þegar líður á grunnskólagönguna ef ekkert er að gert, 

samanber kenningu Stanovich (1986) um Mattheusaráhrifin (sjá töflu 1). Til að 

tryggja að sem fæst börn lendi í slíkri stöðu hlýtur að teljast eftirsóknarvert að 

kenna öllum nemendum orðaforða markvisst í yngri bekkjum grunnskóla. 

Hugtakið Mattheusaráhrif (e. Matthew effect) vísar til Matteusarguðspjalls, 

dæmisögunnar um ríka manninn, að þeir ríku verði ríkari og þeir fátæku 

fátækari. Með Mattheusaráhrifum er átt við það vaxandi bil sem skapast milli 

þeirra sem ná góðum tökum á lestri og svo þeim sem eru slakir í lestri 

(Stanovich, 1986). Hér er átt við að nemendur sem eiga í erfiðleikum með lestur í 

upphafi lestrarnáms halda áfram að eiga í erfiðleikum með þætti sem tengjast 

lestri og sýna slakari færni t.d. í að þekkja og skilja orð, umskráningu og fleira. 

Sama á við þegar námsefnið krefur nemendur um aukinn lesskilning, þ.e. slakir 

lesarar reynast slakari en jafnaldrar (Stanovich, 1986).  

Þegar nemandi á í 

Mattheusaráhrif Inngrip kennara

Fyrri reynsla og þekking barna hefur áhrif á 

skilning á orðum. Því meiri reynsla og 

þekking því betri skilningur.

Leikskólar þurfa að bjóða börnum fjölbreyttar 

og gagnreyndar kennsluaðferðir í læsi þar 

sem foreldrum er boðin þátttaka.

Nemendur með sterkan orðaforða hafa meiri 

skilning en nemendur með slakan orðaforða 

hafa þannig minni skilning.

Kennarar þurfa að bjóða nemendum bækur 

sem hæfa þeirra lestrarfærni/hlustunarfærni 

og nýta beina kennslu til að efla orðaforða.

Nemendur sem kunna skil á fjölda orða og 

hafa góðan skilning, njóta lesturs frekar og 

lesa mun meira.

Með því að nýta beina kennslu til að efla 

orðaforða vekja kennarar áhuga nemenda á 

orðum og gefa þeim slakari færi á að auka 

eigin orðaforða í takt við þá sterkari.

Nemendur sem njóta lesturs og lesa mikið 

auka orðaforða sinn mikið, vegna 

fjölbreytileika þeirra orða sem fyrirfinnast í 

bókum.

Bein kennsla orða ásamt upplestri fyrir 

nemendur, þar sem fjallað er um 

stafsetningu og framburð eflir orðaforða allra 

nemenda.

Mattheusaráhrif og hlutverk orðaforðakennslu

Tafla 2 - Mattheusaráhrif (Vadasy og Nelson, 2012:7). 
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Þegar nemandi á í erfiðleikum með lestur les hann minna en æskilegt er og 

bitnar það á framförum hans. Minni lestur þýðir svo slakari orðaforði, minnkuð 

almenn þekking og málþroski eflist minna en skyldi (Kamhi, Catts og Adlof 2012). 

Þetta eykur kröfur á bæði kennara og skólakerfið í heild, því einhvern veginn þarf 

að mæta þessum einstaklingum námslega. Tafla 1 segir frá Mattheusaráhrifum á 

lestrarfærni og hvaða inngripum kennarar geta beitt.  
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5 Kennsla 

Gagnreyndar kennsluaðferðir við kennslu orðaforða eru taldar heppilegastar til 

að mæta fjölbreyttum nemendahópi sem lærir á ólíkan hátt. Í The vocabulary 

book (2006) eftir Michael Graves kemur fram hvernig heildstæð orðaforða-

kennsla þarf að vera. Margir fræðimenn hafa nýtt sér hugmyndir Graves við eigin 

útfærslu kennslunnar. Graves lýsir fjórum meginþáttum góðrar orðaforða-

kennslu. Í fyrsta lagi þarf að taka einstök orð fyrir og kenna kerfisbundið. Í öðru 

lagi þarf að kenna nemendum aðferðir við að læra ný orð sem og merkingu 

þeirra. Þær aðferðir eru annars vegar að nýta samhengi orða til að finna 

merkingu þeirra og bæta orðunum þannig í orðasafn sitt. Hins vegar þarf að 

kenna málfræði og orðmyndunarreglur ásamt því að kenna hvernig nýta má 

fyrrnefnda þekkingu til að læra og finna út merkingu orða. Í þriðja lagi þarf að 

efla orðvitund nemenda með fjölbreyttum mál- og orðaleikjum. Í fjórða og 

síðasta lagi þarf að tryggja nemendum margvísleg tækifæri, bæði oft og lengi, til 

eigin lestrar (e. Indipendent reading) þegar sjálfstæði í lestri er náð, er ekki mælt 

með að hætta að lesa fyrir nemendur (Graves, 2006). 

Kennsluaðferðin Orðaspjall byggir á rannsóknum sem sýna fram á góðan 

árangur í kennslu orðaforða og lesskilnings. Unnið er með námkvæma þýðingu 

orða í gegnum beinar útskýringar, leikræna tjáningu, aðferðir sem reyna á 

ímyndunarafl og samskipti. Þessu er svo fylgt eftir með því að nota orðin í 

námsumhverfinu (Beck, McKeown og Kucan, 2008).  

Árangursrík orðaforðakennsla þarf að einkennast af hvatningu kennara til 

nemenda, þannig getur notkun grípandi og skemmtilegra orða aukið árangur 

kennslunnar. Þegar kennarar þjálfast í að nota Orðaspjallsaðferðina við kennslu 

komast þeir að því hversu auðvelt er að leika og skemmta sér með orð. Tengja 

þarf valin orð við fyrri þekkingu nemenda og kennari skal sífellt bjóða upp á 

þjálfun í að læra ný orð. Kennari þarf þannig að vera meðvitaður um að nýta 

hvert tækifæri til að nota og útskýra bæði orð og orðatiltæki í kennslustundum. 

Nemendur bæta þá reglulega við nýjum orðum í orðasafn sitt. Námsumhverfið 

getur eingöngu talist hvetjandi til orðaforðanáms ef börn sýna orðum og 

merkingu þeirra áhuga (Beck, McKeown og Kucan, 2013). 

5.1 Námsmat 

Beck, McKeown og Kucan (2013) fjalla um að þekking nemenda á þeim orðum 

sem unnið er með hverju sinni geti spannað allt frá lítilli þekkingu til 
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yfirgripsmikillar þekkingar. Nemandi getur átt í erfiðleikum með að útskýra orð 

en þekkir samheiti þess eða öfugt. Fyrirbærið að þekkja orð er því margþætt og 

það getur skipt máli hvernig orð eru kennd og hvernig þekking á orðum er mæld 

og metin og eru margar leiðir færar fyrir kennara. Hvaða leið kennari velur veltur 

á því hvaða þætti orðaforðans hann vill athuga. Öll verkefni sem fylgja 

kennsluefninu má nýta til að meta þekkingu nemenda á orðum sem unnið hefur 

verið með. Kennsluefnið inniheldur einnig töflu (sjá töflu 3), með leiðbeinandi 

námsmatskvarða (Matrixu) fyrir kennara við mat á þekkingu orða og orðskýringa 

(Beck, McKeown og Kucan, 2013:18). Kennsluefnið inniheldur meðal annars 

hugmyndir að nýtingu tölvutækni við orðaforðakennslu og námsmatsvinnu, með 

tilliti til Orðaspjallsaðferðarinnar. Skilgreiningar nemenda á orðum eru þá 

hljóðritaðar á til dæmis spjaldtölvu í upphafi kennslunnar og að henni lokinni. Þá 

er metið hvort nemendur hafi bætt orðum í orðaforða sinn; ef ekki þá þarf að 

nýta Viðbrögð við kennslu (RTI). Staða hvers nemanda í lestrarnámi verður 

skýrari þegar dregin er fram þekking á orðum og orðskýringum í tengslum við 

þær bækur sem unnið er með hverju sinni. Með slíku mati skýrist þekking 

nemenda og kennari er betur fær um að velja viðfangsefni sem hentar hverjum 

og einum. Þannig geta nemendur stundum fengist við mismunandi verkefni á 

sama tíma úr sömu bók eða sögu, en kennsluefnið er byggt upp með 

mismunandi þyngdarstigum og sett fram á einfaldan hátt fyrir bæði nemendur 

og kennara. Sjálfsmat nemenda er mikilvægur þáttur í skólastarfi. Þessi tafla 

gerir nemendum kleift að meta sjálfir eða með aðstoð kennara, hvaða orð þeir 

kunna og hverju þeir geta bætt við sig (sjá töflu 4). 

Tafla 3- Skráning orðaforða (Beck, McKeown og Kucan, 2002). 
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Tafla 4 - Dæmi um matskvarða í Orðaspjallskennslu (Beck, McKeown og Kucan, 
2013:18) en byggir einnig á skipulagi mats í Aðalnámskrá grunnskóla (2011). 

Viðfangsefni A B C 

Orðið____________ 

Nemandi þekkir orðið 
og getur útskýrt 
merkingu orðsins á 
greinagóðan og 
sjálfstæðan hátt.  

Nemandi þekkir vel  
orðið og getur útskýrt 
og rætt merkingu 
orðsins.  

Nemandi þekkir orðið 
að nokkru leyti og 
getur útskýrt 
merkingu orðsins að 
vissu marki.  

Nemandi setur orðið í 
samhengi við önnur 
orð og getur rökstutt 
notkun orðsins í 
samhenginu.  

Nemandi setur orðið í 
samhengi við önnur 
orð með nokkuð 
öruggum hætti og 
getur rökstutt að 
nokkru leyti notkun 
orðsins í samhenginu. 

Nemandi setur orðið í 
samhengi við önnur 
orð með leiðsögn og 
getur notað orðið í 
samhenginu.  

 

Nemandi notar orðið í 
völdum viðfangsefnum 
og  getur vel rökrætt 
dæmi um notkun 
orðsins í umhverfi 
sínu. 

Nemandi notar orðið 
að einhverju marki í 
völdum viðfangsefnum 
og  getur rökrætt 
dæmi um notkun 
orðsins í umhverfi 
sínu. 

Nemandi notar orðið í 
litlum mæli í í völdum 
viðfangsefnum og  
getur rætt um dæmi 
um notkun orðsins í 
umhverfi sínu. 
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6 Samantekt og umræður 

Hugmyndir að kennsluefni til eflingar orðaforða barna kviknaði fyrst við störf í 

leikskóla þar sem höfundur vann með 5 ára börnum. Með þá reynslu í huga var 

leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum. Hvernig má útbúa kennslu-

efni sem líklegt er að leiði til eflingar orðaforða og lesskilnings nemenda í fyrstu 

bekkjum grunnskóla? Leitast er við að tengja kennsluefnið við efnisþætti sem 

felast í eftirfarandi undirspurningum: 

 Hvernig má nýta hugmyndafræði aðferðarinnar Orðaspjall við gerð 
kennsluefnis til eflingar orðaforða og lesskilnings? 

 Hvernig er hægt að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda þegar 
framangreind aðferð er notuð? 

 Hvernig má nýta tölvutækni í kennslu með Orðaspjallsaðferðinni? 

Hér hefur verið fjallað um mikilvægi þess að efla orðaforða sem og mál- og 

lesskilning og á hvaða hátt það verði best gert. Sjónum hefur verið beint að 

rannsóknum undanfarinna ára á sviði mál- og læsisþroska yngri barna, þróun 

orðaforða og málþroska sem og tengsl þessara þátta við lesskilning.  

Ríkulegur orðaforði er undirstaða góðs mál- og lesskilnings sem eru lykill að 

menntunarmöguleikum einstaklinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl 

orðaforða og lesskilnings eru sterk og hefur markviss orðakennsla jákvæð áhrif á 

bæði lesskilning og skilning barna á merkingu orða. Þess vegna miðar kennsluefnið 

Að glæða orðin lífi að markvissri kennslu orða og hugtaka til að auka orðaforða og þá 

um leið lesskilning, sem er kjarni Orðaspjallsaðferðinnar (Beck, McKeown og Kucan, 

2013). Til þess að kennsla gagnist sem flestum nemendum eru gagnreyndar 

kennsluaðferðir vænlegastar til árangurs. Orðaspjall er gagnreynd kennsluaðferð 

byggð á niðurstöðum kennslurannsókna sem beinst hafa að námslögmálum og 

áhrifum ólíkra kennsluaðferða á námsárangur barna. Gagnreyndar kennsluaðferðir 

hafa leitt til árangursríkari vinnubragða hjá kennurum (Carrol o. fl., 2011). 

Orðaspjallsaðferðin hentar fjölbreyttum nemendahópi mjög vel þegar 

Viðbrögðum við kennslu (RTI) er beitt samhliða. Viðbrögð við kennslu (RTI) gera 

ráð fyrir því að kennarar skrái og meti árangur kennslunnar reglulega. 

Áframhaldandi kennsla er svo skipulögð og unnin eftir fyrrgreindri skráningu 

kennara allt eftir viðbrögðum hvers nemanda við kennslunni (Walpole og 

McKenna, 2007). Þegar Viðbrögðum við kennslu (RTI) er beitt samhliða 

Orðaspjalli verður kennslan einstaklingsmiðaðri og möguleikar kennarans til að 
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fylgjast með framförum hvers og eins verða betri. Ef svo hallar undan fæti hjá 

nemendum hefur kennari á reiðum höndum leiðir til að efla hvern nemanda eins 

og þarf. Kennsluaðferðin gerir nemendum kleift að fara á eigin hraða í gegnum 

lestrarferlið en á sama tíma eflist hver einstaklingur eins og mögulegt er. 

Orðaspjall þarf kennari að þjálfa með sjálfum sér og öðrum eins og hverja íþrótt. 

Orðaspjall felst í því að kennari velur orð úr barnabókum, sem eru minna eða lítið 

þekkt hjá nemendum. Kennari ræðir orðin, ígrundar og nýtir leiki með nemendum. 

Þegar kennt er eftir aðferðum Orðaspjalls er unnið með orð úr millilagi orðaforðans 

(Beck, McKeown og Kucan, 2013). Kennsluefnið Að glæða orðin lífi, tekur mið af 

Orðaspjalli með áherslu á að vinna með ólík stig orðaforðans, ásamt því að líta til 

einfalda lestrarlíkansins því verkefnin reyna bæði á umskráningu og 

hlustunarskilning. (Hoover og Gough, 1990). Í kennsluefninu eru gefin dæmi um 

nýtingu tölvutækni sem gefur óneitanlega fjölbreyttari möguleika í kennslu orða en 

áður var, þar sem ekki er unnið eingöngu með texta. Tæknin gefur kost á því að 

unnið sé með hljóð, myndir og myndskeið í lestrarkennslu, sem rímar vel við 

aðferðarfræði Orðaspjalls. Með tölvutækni hefur vinnuumhverfi lesturs og ritunar 

breyst gífurlega, um leið býður tæknin kennurum dagsins í dag þá áskorun að nýta 

þau hjálpargögn sem þykja orðið sjálfsögð í kennslu á 21. Öldinni og byggð eru á 

stafrænni tækni. Höfundur hefur því tengt kennsluefnið Að glæða orðin lífi við 

þennan raunveruleika þar sem tölvur og tækni teljast ómissandi þáttur í lífi 

einstaklinga og þykja orðið sjálfsögð verkfæri í skólastarfi.  

Námsefnið er ætlað nemendum á yngsta stigi grunnskóla en þar er grunnurinn 

að námsframvindu hvers einstaklings lagður og mikilvægt að vel takist til. 

Nemendur á þessum aldri hafa innbyggða forvitni og fróðleiksfýsn. Þau hafa ekki 

enn upplifað ósigra í námi sem geta valdið erfiðleikum þegar lengra sækir. 

Mikilvægt er því að vel takist til í upphafi til að viðhalda áhuganum og er góður 

lesskilningur grunnurinn að öllu áframhaldandi námi. Hafa ber í huga að á 

miðstigi í grunnskóla er meira um lesfög og þá er eins gott að vera með 

lesskilninginn á hreinu. 

Boðskapur bóka, framsetning efnis og merking orða sem felast í vel skrifuðum 

barnabókum geta myndað skemmtilegan ramma utan um orðaforða- og 

lesskilningskennslu. Höfundur telur mikilvægt að kennarar búi yfir þekkingu til að 

velja kennsluefni og kennsluaðferðir við hæfi allra nemenda sinna og taka mið af 

hverjum einstaklingi. Vonast höfundur til að námsefnið nýtist kennurum í starfi 

og ýti undir árangursríkt lestrarnám yngri barna og skili sér til þeirra í auknum 

orðaforða og dýpri skilningi á flóknari hugtökum.  

Höfundur telur að rannsóknarspurningunum hafi verið svarað og birtast þau í 

kennsluefni því sem kemur hér á eftir og allan rökstuðning má finna í fræðilega 

hluta verkefnisins.  
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Síðari hluti 

Kennsluefni 
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Inngangur 

Kennsluefnið sem hér er lagt fram tekur mið af kennslu orðaforða og lesskilnings 

nemenda í 3. bekk grunnskóla. Börn á þessum aldri hafa flest náð tökum á 

umskráningu og því er kjörið að vinna með orðaforða og byggja upp lesskilning, 

en þannig eflist lestrarfærni hvers og eins.  

Kennsluefnið er byggt á aðferðinni Orðaspjall (e. Text talk) og felur í sér 

umræður milli kennara og nemenda. Til viðbótar aðferðinni Orðaspjall eru dæmi 

um hvernig nýta má tölvutækni í kennslu þar sem aðferðinni er beitt. Unnið er 

með hóp nemenda og kennari leiðir hann áfram með spjalli um valin orð. Hvert 

orð er sett í mismunandi samhengi og borið saman við önnur orð með svipaða 

eða sömu merkingu. Þetta eru orð sem nemendur hafa jafnvel ekki heyrt áður 

eða þá að þeir hafa heyrt orðin en vita ekki endilega hvað þau merkja. Kennari 

sem notar þessa aðferð nýtir fjölbreytt námsgögn á meðan á Orðaspjallinu 

stendur eins og veggspjöld, myndaspjöld, töflu, skriffæri, skjávarpa, tölvu og því 

um líkt, til að glæða orðin og Orðaspjallið enn meira lífi.  
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1. Kennsluaðferðin Orðaspjall 

Orðaspjall (e. Text talk) byggir á markvissri kennslu orða, útskýringum á 

merkingu þeirra og því að setja orð í samhengi við umhverfi og reynsluheim 

nemenda. Orðaspjallsaðferðin felur í sér eftirfarandi fjóra meginþætti: 

 Kennari velur bók til að lesa.  

 Kennari velur þrjú til tíu orð eða hugtök úr bókinni til að vinna með í um 
það bil fimm til níu daga. 

 Þrjú til fimm orð eru kennd í einni kennslustund. 

 Orð og hugtök eru kennd og sett í samhengi eftir að búið er að lesa 
söguna. 

(Beck, McKeown og Kucan, 2013:41-42). 

Kennari velur í upphafi orð úr textanum til kennslu, útskýrir merkingu þeirra 
munnlega og sjónrænt. Þegar unnið er með Orðaspjallsaðferðina er mikilvægt að 
kennari lesi aftur yfir ef nemendur virðast ekki geta svarað spurningum úr 
textanum. Þetta kann að hljóma sjálfsagt en rannsóknir hafa leitt í ljós að 
kennurum hættir til að beita frekar þeirri aðferð að segja nemendum frá 
textanum eða svörunum, í stað þess að endurtaka ákveðinn hluta lestursins sem 
vísar á svarið. Þá spillir kennari möguleikum nemenda til að reyna á óhlutbundna 
hugsun sína, en það er einmitt eitt af aðalmarkmiðum aðferðarinnar (Beck og 
McKeown, 2006). Kennari biður því næst nemendur að hafa orðin eftir sér 
upphátt. Í umræðum um orðin sem valin hafa verið eru þeir hvattir til að skálda 
setningu frá eigin brjósti þar sem orðið kemur fyrir. Kennari spyr síðan opinna 
spurninga sem fá nemendur til þess að útskýra og orða eigin svör og frekari 
spurningar út frá þeim orðum sem verið er að vinna með hverju sinni. Helsta 
áskorunin er að halda sig við efni sem tengist orðunum beint (Beck o. fl., 2013).  

Beck, McKeown og Kucan (2013) benda á góð ráð fyrir kennara sem vilja nýta 

Orðaspjall sem kennsluaðferð. Þær benda á að skipta þurfi kennslusvæðinu 

niður og raða nemendum á kennslusvæði eftir viðfangsefnum og forsendum 

einstaklinga og hópa. Kennari þarf einnig að vita hvar bjargir er að finna sem 

styðja við kennsluna. Beck og félagar (2013) segja að við undirbúning 

kennslunnar sé gott fyrir kennara að vera nákvæmir við kennslu þeirra orða sem 

tekin eru fyrir, þeir þurfa að vita nákvæmlega hvað á að gera til að undirbúa sig 

fyrir kennsluna, hvað þeir þurfa að gera á meðan lesið er og hvað gert er eftir 

lesturinn. Nauðsynlegt er að vera góð málfyrirmynd með því að hugsa upphátt 

og vera fær um að koma hugsunum sínum í orð. Kennarar þurfa líka að hafa lag á 
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að skapa merkingu fyrir áður óþekkt orð. Jafnframt þurfa þeir að geta sett orð í 

samhengi og vera góðar fyrirmyndir í því að leysa vanda sem upp kann að koma í 

umræðum um þau orð sem eru til umfjöllunar hverju sinni. Kennarar þurfa 

einnig að geta spurt nemendur spurninga um orð sem verið er að kenna. 

Kennarar stýra kennslunni og leiða umræður en jafnframt þarf að dreifa ábyrgð 

þar sem skipting verkefna og hlutverk eru skýr meðal kennara og nemenda að 

það sem „ég geri, þú gerir og við gerum“ sé öllum ljóst. Síðast en ekki síst þurfa 

kennarar að vera tilbúnir til að nýta hugmyndir nemenda í umræðum um þau 

orð sem unnið er með.  

Þegar kennari nýtir Orðaspjallsaðferðina er mikilvægt að fylgja ákveðinni 

forskrift frá þeim Beck, McKeown og Kucan (2013). Forskriftin er leiðbeinandi og 

styðjandi fyrir kennara og um leið er leitast við að tryggja gæði orðakennslunnar. 

Leiðbeiningarnar skiptast í eftirfarandi 11 liði: 

1. Sagan lesin. Kennari les sögu eða kafla úr sögu fyrir nemendur. Kennari 

endurtekur lesturinn þegar spurningar vakna. Nemendur eru látnir hlusta 

eftir skrýtnum og skemmtilegum orðum í þeim texta sem unnið er með 

hverju sinni. Þarna getur kennari verið búinn að lesa söguna inn á 

spjaldtölvur nemenda með smáforriti. Nemendur hafa þá tækifæri til að 

hlusta á söguna eða hluta hennar eins oft og þurfa þykir. Mikilvægt er að 

búta lengri sögur niður í litla kafla til einföldunar fyrir nemendur við að 

velja þann hluta sögunnar sem þeir vilja heyra aftur. Upptaka á hljóðlestri 

nemenda sjálfra getur síðan verið tengd ákveðnum myndum sem tilheyra 

þeim sögum sem unnið er með. Ýmis smáforrit leyfa tengingu myndar og 

hljóðs sem gerir nemendum kleyft að taka upp setningar sem tengjast 

þeim orðum eða orðasamböndum sem unnið er með hverju sinni. 

2. Orð kynnt. Lykilorðið er lesið. Mynd af lykilorðinu er kynnt og það er 

rætt. Kennari ræðir um einkenni orðsins allt frá einstökum stöfum upp í 

samsett orð eða önnur einkenni. Nemandi ritar orðið í verkefnabók eða á 

blað. Einnig geta nemendur ritað í spjaldtölvu og notað smáforrit þar sem 

hægt er að vinna með orð á fjölbreyttan hátt. Samkvæmt Viðbrögðum við 

kennslu (RTI) getur kennari þurft að bjóða nemendum viðbótarstuðning. 

3. Orðið sett í samhengi við textann. Þessi hluti aðferðarinnar fer fram í 

umræðum sem kennari stýrir skipulega. Umræður snúast um orð sem er 

til umfjöllunar en einnig er gott að kennari grípi tækifæri til umfjöllunar á 

orðinu hvar sem er í kennslu. Dæmi: Lykilorðið er flökurt og kennari er 

búinn að kynna orðið skv. lið 2. Jói segir í sögunni: „Mér verður flökurt ef 

ég fer á æfingu eftir að hafa borðað mikið“. Til að virkja nemendur í 

umræðum um orðið flökurt spyr kennari nemendur „Af hverju ætli Jóa 
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verði flökurt við það að fara á æfingu þegar hann er nýbúinn að borða?“, 

„Hvað merkir orðið flökurt?“, „Hvernig líður okkur þegar okkur er 

flökurt?“ og svo framvegis. Börnin koma með frásagnir um það hvenær 

eða hvort þeim hefur verið flökurt. 

4. Börnin segja orðið upphátt. Þegar orð eru endurtekin er framburður 

orðsins skoðaður gaumgæfilega. Endurtekningu orða má nýta sem 

æfingu fyrir hljóðupptöku. 

5. Orðið er útskýrt. Kennari gætir þess að útskýra orðið á máli sem 

nemendur skilja. Kennari veltir einnig upp fyrirfram ákveðnu viðfangsefni 

í tengslum við merkingu orðsins s.s. út frá samheitum, andheitum og 

orðum með sömu eða svipaða merkingu svo dæmi sé tekið. Nemendur fá 

hér tækifæri til að setja orðið í samhengi við eigin reynsluheim. 

Nemendur vinna með útskýringu orðsins í ólíku samhengi á fjölbreyttan 

hátt svo sem með ritun, teikningu, myndvinnslu, myndatöku, hljóðvinnslu 

eða öðru sem námsgögnin bjóða upp á hverju sinni. 

6. Orðið sett í annað samhengi. Nemendur fá tækifæri til að búa til 

setningar, spurningar eða sögu þar sem orðið kemur fyrir. Nemendur 

vinna með texta á blaði og úrklippur eða vinna í rafbók með myndum, 

myndskeiðum, hljóði og texta. Smáforrit sem gefa kost á að gera 

spurningaleik geta komið sér vel hér. 

7. Börnin hvött til að nota orðið. Kennari rifjar upp lykilorð og notar það 

sjálfur í samræðum við nemendur. Kennari er meðvitaður um orðræðu 

sína í kennslustofunni og notar þau orð sem áður hafa verið kennd og 

orðatiltæki í kennslunni. Kennari veitir nýjum orðum sérstaka athygli og 

hvetur nemendur áfram í orðavali.  

8. Börnin endurtaka orðið. Kennari biður nemendur að endurtaka orð til að 

styrkja hljóðmynd þess. Kennari kennir nemendum að taka upp hljóð í 

spjaldtölvu og að hlusta á upptökur. Kennari ræðir hljóðmynd orðs með 

nemendum og áherslur í framburði. 

9. Leikið með orð. Hér er komið að því að framkvæma eitthvað verklegt og 

leika sér um leið. Það getur verið að spila, búa til spil eða jafnvel nýta 

spjaldtölvur í leikjum með orð. Leikræn tjáning getur snúist um að kynna 

orð í gegnum leikrit. Slík nálgun reynir á sjónminni en sumir nemendur 

eiga ef til vill auðveldara með að muna orð og merkingu þess með þeim 

hætti. Nemendur geta í þessu sambandi notað smáforritið Puppet pals 

eða sambærilegt smáforrit til að vinna með lykilorð, söguþráð og tengja 
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við reynsluheim og nánasta umhverfi sitt. Framsögn er einnig hægt að 

þjálfa hér þar sem nemendur fá tækifæri til að kynna eigin verk. 

10. Mat á orðaforða og lesskilningi. Erfitt getur verið að mæla þekkingu á 

varanlegum orðaforða, en hér getur kennari stuðst við matrixuform sem 

er að finna í kennsluefninu. Um er að ræða leiðbeinandi matskvarða fyrir 

heildarmat valinna þátta þ.e. kvarða fyrir þekkingu á orði, útskýringu, 

notkun í mæltu og rituðu máli sem og hugmyndaauðgi í notkun orðsins 

svo eitthvað sé nefnt. Til að hægt sé að meta orðaforða og lesskilning 

þarf kennari að fylgjast vel með skilningi nemenda og skrá skipulega hjá 

sér. Taka þarf tillit til þess að nemendur geta verið missterkir eftir því 

hvort fjallað er um efnið munnlega, skriflega, sjónrænt, heyrnrænt eða á 

leikrænan hátt. Í mati er hægt að samþætta áherslur í þekkingu á 

málfræði við mat á orðaforða, eins og samheitum og andheitum, 

þekkingu á rími, söguuppbyggingu, framkomu og tjáningu, hlustun og 

lestri texta. Samantekt á mati og birting getur verið á skriflegu eða 

rafrænu formi. Dæmi: Myndir, veggspjöld, myndskeið, hljóðdæmi, 

söngur, upptaka af leikrænni tjáningu og því um líkt.  

11. Viðbrögð við kennslu (RTI). Nemendur sem samkvæmt mati kennara 

hafa ekki náð að tileinka sér orð sem lögð eru til grundvallar, þurfa að fá 

endurtekningu á námsefni til frekari þjálfunar í smærri námshópi en áður. 

Kennari styðst við hugmyndafræði um Viðbrögð við kennslu (RTI) við val á 

námsleiðum (Beck, McKeown og Kucan, 2013).  

6.1 Uppbygging kennsluefnisins 

Í kennsluefninu eru notuð lykilorð úr völdum barnabókum og unnið með þau á 

fjölbreyttan hátt með nemendum. Verkefnin eru í formi samræðu, veggspjalda, 

vinnublaða (sjá dæmi á skýringamyndum 1 og 2), leikrænnar tjáningar og leikja. Í 

kafla 7 er bent á dæmi um nýtingu tölvutækni við Orðaspjallsvinnu með 

nemendum. Val verkefna fer eftir því hvaða kennsluhættir kennari velur sér að 

nýta hverju sinni. Í köflum 3 til 5 er sýnt hvernig unnið er með eitt orð, stara, í 

gegnum allt kennsluefnið. Fleiri valin orð bætast við í köflum 8 til 11, þar eru 

lagðar fram fjölbreyttar leiðir í vinnu með orðin. Í kafla 11 koma sýnishorn um 

óútfyllt vinnublöð kennara sem má einnig nota sem vinnublöð fyrir nemendur. 

Jafnframt má sjá dæmi um óútfylltan námsmatskvarða í kafla 5.1. Í kafla 12 má 

finna dæmi um leikþátt með lykilorðum sem unnið er með úr bókinni 

Hundakexið, sem nýta má í Orðaspjallskennslu.  
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Áður en haldið er lengra er rétt að skoða góðar ábendingar um hvernig bækur 

og orð eru valin fyrir Orðaspjallskennsluna. Því næst koma vinnuspjöld sem 

kennari notar þegar umfjöllun um tiltekið orð hefst. Þar á eftir er fjallað um 

kennaraspjöld þar sem kennara er leiðbeint í gegnum kennsluna og vísað á 

fjölbreyttar leiðir við kennslu orða.  

Mynd 4 - Sól vinnublað um samheiti orða (Beck, McKeown og Kucan, 2002). 

Mynd 5 - Orðakort - samhengi texta (Beck, McKeown og Kucan, 2002). 
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6.2 Að velja texta til að kenna 

Mikilvægt er að vanda val þeirra bóka sem vinna á með. Textinn eða bókin sem 

valinn er, geta tengst ákveðnu viðfangsefni eða þema sem unnið er með hverju 

sinni. Það geta verið fræðslubækur um ákveðið viðfangsefni, sem hvati að frekari 

umræðum eða eingöngu um efni eða söguþráð sem kennari telur líklegt að veki 

áhuga nemenda. Kennari þarf einnig að gæta þess að textinn sé vel læsilegur og 

skiljanlegur fyrir sem flesta í þessum aldurshópi. Nemendur sjálfir geta einnig 

komið með hugmyndir að bókum til að vinna með.  

Tvær sögubækur eru lagðar til grundvallar kennsluefninu og úr þeim eru tekin 

sýnishorn fyrir kennara. Þetta eru bækurnar Hundakexið eftir Einar Má 

Guðmundsson og Litla lundapysjan eftir Hilmi Högnason. Ef vinna á með myndir 

eða texta úr bók er rétt að sækja um leyfi höfundar til að nota myndirnar í 

verkefninu þegar bókin hefur verið valin. Sérstaklega á þetta við ef birta á 

verkefni nemenda opinberlega. 

Hundakexið, fjallar um vinina Magga og Bjössa sem hafa að engu fyrirmæli 

mæðra sinna um að leika sér ekki í húsi sem verið er að byggja. Hálfbyggð hús 

eru spennandi leiksvæði en þar leynast líka margar hættur. Vinirnir lenda í 

háskalegu ævintýri þar sem reynir á styrk þeirra og þor. En Bjössi er fær í flestan 

sjó, enda borðar hann hundakex. Bókin er skreytt fjölda litmynda eftir Erlu 

Sigurðardóttur, sem hefur fengið mikið lof fyrir hinar fallegu og líflegu 

myndskreytingar sínar í barnabókum. 

Litla Lundapysjan byggir á sönnum atburðum sem gerast á hverju ári í 

Vestmannaeyjum frá því elstu menn muna. Sagt er frá lundapysju sem skríður úr 

eggi sínu og flýgur síðar í átt að ljósunum í bænum og lendir í ýmsum ævintýrum. 

Gunnar Júlíusson myndskreytti, en hann er einnig höfundur myndanna sem 

notaðar eru í kennsluefninu. 

6.3 Að velja orð til að kenna 

Mikilvægasta skrefið í undirbúningi kennslu og jafnframt það fyrsta er að velja 

orðin sem kenna skal (Beck og McKeown, 2011;147). Það er ekkert rétt eða rangt 

svar við því hvaða orð á að velja fyrir utan almennar tillögur um að velja orð í 

millilagi orðaforðans samanber umræður í fræðilega hluta verkefnisins. Það er 

ekki alltaf gott að átta sig á því hvaða orð tilheyra millilaginu, en oft eru það orð 

sem eru ólíkleg til að vera notuð í daglegu tali en líkleg til að vera í skrifuðum 

texta sem barnið hlustar á eða les (Walpole og McKenna, 2007). Áður óþekkt orð 
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sem skipta máli fyrir skilning á sögu eru kennd ásamt því að fjalla um ólíka 

þýðingu orða ef það er talið við hæfi aldurs þeirra nemenda sem unnið er með. 

Hér á eftir eru valin orð úr sögunni Hundakexið eftir Einar Má Guðmundsson. 

Kennari flokkar orðin í þrjú stig og velur síðan orð úr millilagi orðaforðans til að 

kenna. Kennari veitir nemendum viðbótarstuðning ef þurfa þykir samanber RTI. 

Feitletruðu orðin stara, pískra og príla eru þau orð sem höfundur þessa verkefnis 

valdi að vinna með. 

Stig 1 

Grunnorðaforði 

Stig 2 

Millilag orðaforðans 

Stig 3  

Efsta lag orðaforðans 

glaður 

hundakex 

smáslettur 

hanskar 

stigann 

kjallaradyrunum 

á 

tréborð 

buxnaklaufinni 

vitlaus 

heimskur 

smáspöl 

gufaði upp 

pelabarn 

Störðu 

greikkuðu sporið 

skimaði (í kringum sig) 

glamraði 

kútveltast 

vot 

áhyggjufull 

pískruðu 

príla 

særður 

sársauki 

Grípa fram í fyrir 

sorgmæddur  

hljóðir 

Framleiða 

sjálfsdáðum 

þyrmdi yfir 

lags 

Mynd 6 - Lagskipting orðaforða úr sögunni Hundakexið (Beck, McKeown og Kucan, 
2013:23-33). 

 





 

59 

7 Kennaraspjöld  

Kennaraspjöldin eru ætluð kennurum til halds og trausts í vinnu sinni með 

nemendum. Þau eru nokkurs konar forskrift að verkefnunum. Á kennara-

spjöldum er verkefnum lýst og vísað í leiðir til frekari vinnu með orðið. 

Kennsluaðferðinni er skipt í ellefu liði samkvæmt forskrift Orðaspjallsa-

ðferðarinnar í kafla 2 hér á undan. Í hverjum lið er vísað í mismunandi leiðir við 

kennslu. Leiðunum er skipt þannig að fyrstu dæmin eru einfaldari en dæmin sem 

koma þar á eftir eru flóknari. Kennari getur því valið leið miðað við aldur og 

þroska nemenda og einnig eftir því hvar nemandi er staddur í orðanáminu.  
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1. Sagan lesin. 

Kennari les sögu eða kafla úr sögu fyrir nemendur. Kennari endurtekur lesturinn þegar spurningar vakna. 
Nemendur eru látnir hlusta eftir skrítnum og skemmtilegum orðum í afmörkuðum texta.  

2. Orð kynnt  

Sjá myndaspjald í kafla 4, hér má sjá myndina sem 
fylgir orðinu. 

 Kennari les orðið.  

 Vinnuspjald með mynd af orðinu er kynnt og 
rætt. Kennari bendir á einkenni orðsins allt frá 
einstökum stöfum upp í samsett orð eða önnur 
einkenni.  

 Nemandi ritar orðið í verkefnabók eða á blað. 
Nemandi sporar eða stafsetur orðið á blað, í 
vinnubók eða í spjaldtölvu.  

Viðfangsefni:  

Kennari sýnir nemendum myndaspjald og ritháttarmynd af orðinu. Orðmyndum sem unnið er með er safnað 
á vegg og þær hafðar sýnilegar í kennslustofunni. Þannig halda nemendur og kennari utan um þau orð sem 
unnið hefur verið með, sjá myndaspjald stara í kafla 4. 

Kennari skráir á töflu eða varpar upp verkefnum með spjaldtölvu og skjávarpa. Kennari fær nemendur til að 
finna: rímorð, lík/ólík orð, orð sem innihalda sömu stafi, samheiti/andheiti.  

Kennari biður nemendur að hjálpa sér að leysa verkefnin með spjalli, sjá verkefni í kafla 11. 

Önnur verkefni:  

 Unnið með orðið (orðmynd): Nemendur lesa orð og skrifa það á blað, í bók eða í spjaldtölvu. 

 Úrklippur: Kennari afhendir nemendum tímarit/dagblöð og þeir finna myndir sem tengjast orðinu, 
orðið sjálft eða klippa út stafi og búa orðið til.  

Dæmi um rafræn verkefni: 

 Nemendur taka myndir á spjaldtölvu sem lýsa orðinu. Nemendur eru beðnir um að rökstyðja val 
sitt á myndefni. Velja smáforrit í kafla 7. 

3. Orðið er sett í samhengi við textann. 

Þessi hluti aðferðarinnar fer fram í umræðum sem kennari stýrir skipulega um orðið sem fjallað er um.   

Kennari segir: „Það rigndi. Pollarnir á götunni störðu til himins eins og ótal augu“. Hann spyr svo nemendur 
hvað er átt við með þessu? Þannig má virkja nemendur í umræðum um orðið stara. 

Einnig spyr kennari nemendur „Af hverju voru pollarnir að stara?“ „Hafa pollar augu?“ (Myndlíking). Kennari 
útskýrir stuttlega hvað myndlíking er. Börnin koma e.t.v. með frásagnir um það hvar/hvenær/hver þau hafa 
upplifað einhvern stara. 

Kennari spyr nemendur „Hvað merkir orðið stara?“ 

Kennari tengir orðið stara við þýðingu orðsins og hjálpar nemendum að setja orðið í mismunandi samhengi. 
T.d. „Börnin störðu til himins þegar flugeldar lýstu upp himininn“. „Viltu hætta að stara á mig?“ 

Kennari getur spurt nemendur ýmissa spurninga þar sem unnið er með skilning þess orðs sem er til 
umfjöllunar sjá kafla 6.Að snúa sér aftur að innihaldi/samhengi sögunnar. Einnig má skoða kafla 6.Að skapa 
aðstæður, finna samhengi og dæmi. 

4. Börnin segja orðið upphátt. 

Þegar orð eru endursögð er framburði orðsins veitt sérstök athygli. Endursögn orða getur orðið að æfingu 
fyrir hljóðupptöku t.d. á spjaldtölvu. Velja smáforrit í kafla 7. 

5. Orðið er útskýrt. 

Kennari gætir þess að útskýra orðið á máli sem nemendur skilja. Kennari veltir einnig upp fyrirfram ákveðnu 

Stara 
GJ 

 

GJ 
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viðfangsefni í tengslum við merkingu orðsins s.s. út frá samheitum, andheitum og orðum með sömu eða svipaða 
merkingu, sjá verkefni í kafla 11, til að varpa upp á vegg. Nemendur fá einnig tækifæri til að setja orðið í samhengi 
við eigin reynsluheim. Nemendur vinna með útskýringu orðsins í ólíku samhengi á fjölbreyttan hátt s.s. með ritun, 
teikningum, myndvinnslu, myndatöku, hljóðvinnslu eða öðru sem námsgögn bjóða upp á hverju sinni.   

Kennari getur búið til lýsingar á aðstæðum þar sem nemendur svara hvort lýsingin eigi við orðið sem fjallað 
er um sjá kafla 6 Satt/ósatt – rétt/rangt. Þegar kennari velur aðferð hefur hann getu nemenda að leiðarljósi 
og nær þannig að mæta fjölbreyttum hópi í skólastofunni.  

6. Orðið er sett í annað samhengi. 

Nemendur fá tækifæri til að skapa setningar, spurningar eða sögu þar sem orðið kemur fyrir, sjá kafla 6 
Tengsl milli orða. 

Nemendur vinna með texta á blaði og fylla út verkefnablaðið eftir lestur bókarinnar. T.d. þegar Bjössi er 
fundinn og kominn heim þar sem hann fær kex að borða og mjólk drekka, sjá kafla 11. 

Önnur verkefni: 

1. Nemendur vinna með úrklippur úr tímaritum eða dagblöðum í verkefnum sem tengjast orðinu. 

Dæmi um rafræn verkefni: 

2. Nemendur vinna í spjaldtölvu með myndir, myndskeið, hljóð og texta. Velja smáforrit í kafla 7. 

7. Börnin eru hvött til að nota orðið. 

Kennari rifjar upp orðið og notar það sjálfur í samræðum við nemendur. Kennari er meðvitaður um orðræðu 
sína í kennslustofunni og notar kennd orð og orðatiltæki í kennslunni. Kennari veitir nýjum orðum sérstaka 
athygli og hvetur nemendur áfram í orðavali. Kennari getur gert með nemendum orðaskrá, sjá kafla 11.  

8. Börnin endurtaka orðið. 

Kennari biður nemendur að endurtaka orð til að styrkja hljóðmynd þess. Kennari ræðir hljóðmynd orðs með 
nemendum og áherslur í framburði. Kennari kennir nemendum að taka upp hljóð í spjaldtölvu og að hlusta á 
upptökur. Velja smáforrit í kafla 7. 

9. Leikið með orð. 

Hér er komið að því að framkvæma eitthvað verklegt og leika sér um leið. Það getur verið að spila eða búa til 
spil. Hægt er að kynna orð með leikrænni tjáningu. Hér má nýta myndaspjöld sjá kafla 4 Myndaspjöld stara. 
Slík nálgun reynir á sjónminni en sumir nemendur eiga ef til vill betra með að muna orð og merkingu þess 
með þeim hætti. Nemendur geta í þessu sambandi notað undirstöðuatriði í smáforritinu Puppet pals eða 
sambærilegu smáforriti til að vinna með lykilorð, söguþráð og tengja við reynsluheim og nánasta umhverfi 
nemenda. Framsögn er einnig hægt að þjálfa hér þar sem nemendur fá tækifæri til að kynna eigin verk.  

Ein leið til að leika sér með orð er í gegnum ritun. Kennari getur fengið nemendur til að vinna með ritun sjá 
kafla 6 Ritun og Stafa- rugl/krossgátur. 

Kennari getur valið um fjölbreytt smáforrit sem styðja við kennslu orða, sjá kafla 7.  

10. Mat á orðaforða og lesskilningi. 

Með kennsluefninu fylgir matskvarði (e. matrixa) til að meta hvort nemendur hafi náð tökum á þeim orðum 
sem fjallað er um hverju sinni.  

11. Viðbrögð við kennslu (RTI).  

Með þessu kennsluefni bjóðast leiðir til að kenna fjölbreyttum nemendahópi innan veggja kennslustofunnar 
og viðbrögð hvers nemanda eru skráð og metin Með myndrænum stuðningi, hlutbundinni vinnu og með því 
að hafa meira af talmáli en rituðu er líklegt að fleiri nemendur finni sig í kennslunni. Aðferðum í kennslunni 
er raðað frá hinu einfalda til þess flókna. Því ætti að vera hægt að mæta hverjum nemanda á hans 
forsendum (sjá kafla 1.2) í fræðilegri umfjöllun. 

Kennaraspjald 1 - Kennaraspjald með kennsluleiðbeiningum Orðaspjalls (Beck, 
McKeown og Kucan, 2013). 
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8 Myndaspjöld 

Myndaspjöldin eru ætluð til að auka fjölbreytni í nálgun kennslunnar. Á spjöldunum 

er annars vegar mynd sem er mjög lýsandi fyrir orðið sem er til umfjöllunar og hins 

vegar er ritháttarmynd af orðinu. Orðmyndum sem unnið er með má safna á vegg 

og hafa þær sýnilegar í kennslustofunni. Þannig halda nemendur og kennari utan um 

þau orð sem unnið hefur verið með (Beck, McKeown og Kucan 2013:45-48). 

Myndaspjöldin getur kennari notað í ýmsa aðra leiki t.d. látbragðsleiki, 

spurningakeppnir og við þjálfun á stafsetningu svo dæmi sé tekið. 

Myndaspjöldin eru tvenns konar.  

1. Spjöld með orðmynd, hér „stara“ og lýsandi mynd af því sem orðið merkir. 

Kennari notar myndaspjald af tegund 1 til að spjalla um orðið og jafnvel að 

hengja það upp á vegg eða varpa því á skjá á meðan orðið er kennt. 

Myndaspjaldið með orðmynd er gott til að setja upp á vegg í skólastofunni. 

Þá eiga nemendur auðveldara með að tengja orðið við mynd, sem svo eflir 

skilning þeirra á því orði sem unnið er með. „Orðaveggurinn“ nýtist svo 

nemendum til upprifjunar á hvaða orð hefur verið fjallað um, ásamt því að 

kennari getur t.d. bent nemendum á orðið í umræðum, tengt við sóknarskrift 

og fl. Þegar nemendur vinna sóknarskrift eru þeir að skrifa orð í bók en orðin 

hefur kennari sett upp á vegg og nemendur ganga að orðunum, leggja eitt á 

minnið, fara í sæti sitt og skrifa orðið.  

2. Spjöld með lýsandi mynd af merkingu orðs, en nú er orðmyndin á bakhlið 

spjaldsins. Þessi spjöld getur kennari notað til að nemendur geti skoðað 

myndina án þess að orðmyndin sé lesin um leið. Þessi spjöld má nota í 

leik þar sem nemendur eiga að reyna að finna rétta orðið. Sá sem getur 

rétt fær spjaldið, annars fær sá spjaldið sem spyr um rétta orðið. Sá 

vinnur sem fær fleiri spjöld. Aftan á orðaspjöld af tegund 2 má einnig 

setja orðskýringar sem nota má til upprifjunar. 
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Myndaspjald 1 - Myndaspjöld, tegund 1 og 2 (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-46). 
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9 Vinnuspjöld  

Vinnuspjöld eru útbúin þannig að texti fyrir kennara er öðrum megin og myndin 

ásamt orðinu er hinum megin. Þetta er gert til að kennari geti nýtt sér myndina til að 

efla og halda eftirtekt nemenda þegar umræður fara fram. Myndrænn stuðningur er 

talinn heppilegur fyrir þá nemendur sem standa höllum fæti í verkefnavinnunni. 

Með þessu er leitast við að mæta fjölbreyttum nemendahópi eins og Viðbrögð við 

kennslu (RTI) greinir frá. Þar sem aðstæður leyfa í kennslustofu er hægt að varpa 

mynd orðsins upp á vegg eða töflu með tölvu og skjávarpa. Í lið C á vinnuspjöldum er 

gott að fjalla um myndlíkingar ef það hefur ekki verið gert. 
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Stara 

 
A. Skýringar á orðum og orðasamböndum Stara = so. stara, starði  

B. Í sögunni eru tveir drengir úti að leika sér. Þeir hafa ekkert sérstakt fyrir stafni. Úti er rigning 
og á götunum eru pollar. Pollar myndast þegar rigningin safnast saman á götunni. Pollarnir 
eru sagðir stara til himins og þeim er líkt við augu. Að stara merkir; að mæna, horfa fast og 
lengi á eitthvað, einblína fjarrænu augnaráði, glápa, starblína (Íslensk orðabók, 1993; Íslensk 
samheitaorðabók, 1985).  

C. Hugsið um merkinguna að stara. Ef þið haldið að orðið stara eigi við, þá segið þið orðið. Ef 
ekki segið þið pass. 
(Hér getur verið gott að ræða um myndlíkingar ef það hefur ekki verið gert í 3. lið á 
kennaraspjald)i. 

Kennari kom inn í kennslustofuna með lítinn hænuunga. Flestir í kennslustofunni tóku eftir 
því þegar kennari kom inn. Getur orðið sem við vorum að læra átt við hér? Segjum orðið 
saman, það er:Stara. 

Tveir vinir leika sér saman. Allt í einu hættir annar að leika sér og verður upptekinn við að 
horfa á önnur börn sem eru að leika sér. Getur orðið sem við vorum að læra átt við hér? 
Segjum orðið saman, það er: Stara. 

Óli er að lesa. Hann sér stafi og myndir í bók. Getur orðið sem við vorum að læra átt við hér? 
Pass. 

Aron týndi boltanum sínum úti á leikvelli. Hann fer út og leitar. Getur orðið sem við vorum að 
læra átt við hér? Pass. 

Töframaður sýnir töfrabrögð. Hann fangar athygli barnanna. Getur orðið sem við vorum að 
læra átt við hér? Segjum orðið saman, það er: Stara. 

Sindri er að fara að sofa. Hann liggur í rúminu sínu og horfir út um gluggann. Á himninum 
skína margar stjörnur. Sindra finnst það fallegt. Getur orðið sem við vorum að læra átt við 
hér? Segjum orðið saman það er: Stara. 

Vinnuspjald 1 - Vinnuspjald kennara (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-49). 
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10 Leiðir til að glæða orðin lífi 

Kennsluverkefni Orðaspjallsaðferðarinnar eru notuð til að virkja nemendur til 

þátttöku í verkefnum tengdum orðaforða og orðakennslu. Þetta eru sjö flokkar 

verkefna sem hver um sig inniheldur tvær til fimm leiðir til að glæða orðin lífi 

Það er því fjölbreytt val um hvaða leið er notuð með hverju völdu orði. Stundum 

er hægt að nota öll orðin sem tilheyra orðaforðasafni, en stundum henta orð 

ekki fyrir tiltekna leið. Þegar það gerist þarf að nota mismunandi leiðir til að ná 

að fjalla um öll orðin sem á að vinna með og sem valin hafa verið.  

Verkefnin sem valin eru verða nokkurs konar „beita“ fyrir nemendur. Það er gert 

til að nemendur verði virkir í að nota tungumálið til að útskýra svör sín. Flestir 

nemendur geta svarað spurningu eins og „Hvað gerir þú ef þig langar að horfa á 

uppáhalds sjónvarpsþáttinn þinn en ert mjög syfjuð/-aður?“ eða „Hvernig líður þér 

þegar þú borðar stóra hátíðarmáltíð?“ Svörun slíkra spurninga krefst frekari 

útskýringa. Þegar nemandi svarar nýtir hann orðaforða sinn og málþroski hans eflist 

(Beck, McKeown og Kucan, 2013:183). 

Verkefni sem bjóða upp á spurningar sem „þvinga“ fram svörun eru þannig gerð að 

það er búist við svari. Ef spurt er „Hvort er líklegra að þú sért treg/-ur til að gera?“ 

„Er það þegar þú ferð til tannlæknis eða þegar þú ferð í leikfangabúð?“ Reikna má 

með að nemandinn svari „tannlæknis“. Þá er mikilvægast að nemandinn sé beðinn 

um að útskýra val sitt með því að spyrja „Af hverju?“ Dæmi um líklega skýringu við 

fyrrgreindri spurningu er: „Af því að það er ekki gaman að láta gera við tennurnar í 

sér og þá vil ég ekki fara þangað“ En ef að nemandinn velur ólíklegra svarið og getur 

rökstutt það þá gæti svarið verið: „ Af því að ég er að spara peninga og ég er 

hræddur um að ég vilji kaupa eitthvað ef ég fer í leikfangabúðina“ þá er mikilvægt að 

samþykkja það svar. Lykilatriðið er að nemandi geti rökstutt svar sitt. Að svara „Af 

því að mér finnst gaman í leikfangabúð“ er ekki gott svar, þar sem tengingu við 

lykilorðið tregur til vantar (Beck, McKeown og Kucan, 2013:184). 

Oftast eru verkefnin kennarastýrð þar sem kennari leiðir umræður. Höfundar 

Orðaspjallsaðferðarinnar eru ekki fylgjandi því að þessum verkefnum sé breytt í 

verkefnavinnu í bókum. Einstaka sinnum getur það hentað, en þá þarf kennari að 

fara um kennslustofuna og ræða við nemendur um viðfangsefnin. Stundum geta 

nemendur unnið verkefnin í hópum. Þá gera allir nemendurnir í hópnum sama 

verkefnið. Síðan ræða hóparnir við hina hópana um svörin sem hver hópur kemur 
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með í púkkið. Einnig er hægt að láta hópa fá ólík verkefni þar sem hver hópur kynnir 

sitt verkefni fyrir hinum. Þá er gert ráð fyrir að umræður skapist um verkefnin.  

Verkefnaflokkunum er raðað í númeraröð, frá því einfalda yfir í það flókna. Þá 

er átt við að verkefnaflokkarnir byrja á þeim verkefnum sem þurfa mestar 

leiðbeiningar til nemenda hvað varðar svör þó svo svör nemenda reynist oft 

einföld. Verkefnin þyngjast með því að krafist er flóknari svara og umhugsunar-

tími lengist. Þegar svör verða flóknari eru nemendur að þroska frekari skilning á 

samhengi, ígrunda tengsl orða, svara skriflega og svo framvegis (Beck, McKeown 

og Kucan, 2013:183-184). Lítum nú á verkefnin.  

1. Satt/ósatt - rétt/rangt 

Satt/ósatt, rétt/rangt (e. example/non example), eru dæmigerð verkefni til að 

vinna með tiltekinn orðaforða sem eingöngu þarf að svara með satt/ósatt eða 

rétt/rangt. Í slíkum verkefnum svara nemendur hvort fullyrðingar, lýsingar eða 

setningar sem settar hafa verið fram séu sannar/ósannar, réttar eða rangar 

(Beck, McKeown og Kucan, 2013:184).  

Leið 1A  

Verkefnin sem hér eru nefnd nota höfundar aðferðarinnar oft og flokkast til 

einfaldrar aðferðar. Hér er um að ræða lýsingar á aðstæðum. Nemendur svara 

einn og einn í senn. Þeir svara því hvor setningin lýsir tilteknu orði betur. 

Kennari þarf að muna að spyrja Af hverju? eftir hverja staðhæfingu, þannig fær 

hann nemendur til að útskýra skoðun sína betur og segja orðið sem unnið er 

með oftar til að festa það betur í minni. 

Ef ég lýsi einhverju sem merkir STARA segið þá orðið, en annars „pass“. Er ég 

að STARA ef ég er: Að opna augun þegar ég er að vakna - Að galopna augun og 

horfa stíft þegar ég sé ljón fyrir framan mig - Að standa á tindi fjalls og horfa á 

útsýnið – Að virða fyrir sér fallega mynd - Að mæna á eitthvað sem þér þykir 

fallegt. Að góna eitthvað út í loftið. Að horfa fast á manneskju sem þú kannast 

við. Muna að spyrja nemendur Af hverju?  

Ef ég lýsi einhverju sem á við orðið PRÍLA segið þið orðið annars segið þið 

„pass“. Að klifra upp í tré. Lítið barn bröltir upp á borð. Strákarnir krönglast 

upp stigann. Muna að spyrja nemendur Af hverju? 

Ef ég lýsi einhverju sem á við orðið PÍSKRA segið þið orðið, annars segið þið 

„pass“. Það var talað um það manna á milli. Krakkarnir sem sátu aftast í 

skólastofunni voru að pukrast. Leikhúsgestirnir þurftu að skrafa sín á milli í 

hálfum hljóðum. Muna að spyrja nemendur Af hverju? 
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Takið eftir að í þessu verkefni eiga nemendur að segja tiltekið orð (stara, príla 

eða pískra) sem hjálpar þeim við að styrkja og byggja upp hljóðræna tengingu 

orðsins. Mikilvægt er að reyna að festa orðið í minni nemenda með því að nota 

orðið í daglegu tali eftir að unnið hefur verið með það. Orðinu er gefinn 

sérstakur gaumur í samræðum og ef það kemur fyrir í öðru kennsluefni. 

Leið 1B  

Hér er komin inn einföld breyting á grunnverkefninu satt/ósatt, rétt/rangt. Nú 

er komin skapandi þáttur í verkefnið sem byggir á hugmyndaauðgi kennarans. 

Kennari velur nú ýmis skemmtileg hljóð og jafnvel hreyfingar með, þegar hann 

biður nemendur að svara. Hér má ekki gleyma að spyrja  „Af hverju?“ líkt og í 

aðferð A (Beck, McKeown og Kucan, 2013:185). 

Ef eitthvað af þessum orðum minna á orðið PÍSKRA segið þið „Pssss“ annars 

„pass“. Hljóðið „Psss“ vísar til lágværs hljóðs sem heyrist þegar verið er að pískra 

og er skapandi hluti verkefnisins. Orðin sem kennari nefnir í þessu samhengi eru: 

Tala saman í lágum hljóðum. Fólkið er að pukrast og tala um hvert annað. Veika 

barnið mælti lágt þegar það bað um vatn að drekka. Af hverju? 

Ef eitthvað af þessum orðum minna á orðið STARA segið þið orðið, segið þá 

„augu“ annars segið þið „pass“. Stúlkurnar einblína á drengina. Karlinn stendur á 

hól og gónir út í loftið. Börnin mæna á kennarann sinn. Drengurinn mænir á 

sjónvarpið. Pabbi horfir fast á mig eins og ég hafi gert eitthvað af mér. Af hverju? 

Ef eitthvað sem ég segi minnir á orðið PRÍLA segið „varlega“ annars segið þið 

„pass“. Verið þið ekki að þessu brambolti. Litla barnið klöngraðist upp úr 

rimlarúminu. Kindurnar bröltu yfir girðinguna. Muna að spyrja nemendur Af hverju? 

Leið 1C  

Annað dæmi um notkun á satt/ósatt, rétt/rangt er að biðja nemendur um að 

velja annan af tveimur kostum sem fjalla um tiltekið orð. Hér þarf að spyrja 

„Hvort er ….“ eða „Hvort væri...“. Nemendur svara með því að endurtaka þá 

setningu sem þeir telja vera rétta. Eins og áður þarf að muna að spyrja „Af 

hverju?“ líkt og í aðferð A og B (Beck, McKeown og Kucan, 2013:185). 

 Hvort barnanna er að SKÆLA? Stúlkan situr í sófanum og er að vola (eða) 
drengurinn situr í stól og er að glotta. Af hverju? 

 Hvort þeirra er að ANSA, konan eða maðurinn? Konan kallar á eftir 
börnunum sem ganga niður götuna (eða) maðurinn svarar þegar kallað er 
á hann. Af hverju? 

 Hvor er að PRÍLA? Sindri sem leikur sér í fótbolta (eða) Aron sem klifrar í 
trjánum? Af hverju? 
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 Hvor er líklegri til að vera betri í að PRÍLA? Þungur maður (eða) léttur 
maður? Af hverju? 

 Hvort lýsir betur SORG? Hjartað hamast og ég spennist upp af tilhlökkun 
(eða) ég fæ sting í hjartað og mér líður illa. Af hverju? 

 Hvort fær þig til að PÍSKRA? Þegar þú mátt ekki tala (eða) þegar þú vilt 
eiga leyndarmál með öðrum. Af hverju? 

Leið 1D 

Hér velja nemendur úr tveimur orðum sem verið er að vinna með í tengslum 

við þær spurningar sem lagðar eru fyrir. Svona verkefni eru þó nokkuð erfiðari 

en dæmin í A, B og C hér á undan þar sem þessi verkefni krefjast þess að 

nemendur muni merkingar beggja orðanna og geti dregið ályktun um það 

hvort orðið passar við staðhæfinguna. Eins og áður þarf að muna að spyrja  „Af 

hverju?“ líkt og í fyrri dæmum (Beck, McKeown og Kucan, 2013:186). 

SORG Þú ert mjög leið/-ur yfir því að eitthvað er ekki eins og áður.  

 Hvort af eftirfarandi lýsir SORG? Ég borða ekki allan mat (eða) ég er 
raunamædd/-ur af því kisan mín dó? Af hverju? 

 Hvort er að SKÆLA? Ég vola þegar ég meiði mig í fótbolta (eða) ég klappa 
lófunum þegar ég fagna marki. Af hverju?  

 Hvort er að PÍSKRA? Ég tala við vin minn hljóðlega eða ég endurtek það 
sem félagi minn segir upphátt. Af hverju?   

Næsta aðferð er örlítið ólík þeirri að ofan. En orðalagið getur verið hentugt 

þegar útbúa skal verkefnin fyrir sum orð.  

 Hvort er betra að forðast? Að PRÍLA í greinum sem eru með þyrnum eða 
að PRÍLA í leiktækjum á skólalóð? Af hverju?  

Leið 1E   

Hér er vakin athygli á atriðum sem einkenna orð þegar auðvelt er að ruglast á 

líkum orðum (Beck, McKeown og Kucan, 2013:186).  

 Ef þú ættir sérstaka mynd af vini sem er fluttur í burtu. Hvort segir þú að 

myndin sé minjagripur eða verndargripur. Af hverju? 

 Ef þú ættir sérstakt vinaband sem vinur þinn gaf þér. Hvort segir þú að 

vinabandið sé minjagripur eða verndargripur. Af hverju?   
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2. Orðatengsl 

Orðatengsl (e. Word accociations) er önnur tegund verkefna þar sem leitast er 

við að fá nemendur til að svara með því að tengja umfjöllun við orðið sem unnið 

er með hverju sinni. Slík verkefni skapa tækifæri fyrir nemendur til að tengja ný 

orð við eigin reynsluheim svo sem fólk, viðburði og annað sem þau þekkja eða 

hafa upplifað. Við notum orðatengingu ólíkt öðrum hefðbundnari leiðum þar 

sem nemendur tengja orðið sem unnið er með við skilgreiningu eða samheiti. 

Það sem kennari gerir er að fá nemendur til að tengja orðið með því að tala og 

tjá sig. Þessi aðferð er meira krefjandi vegna þess að bein tenging við orðið er 

minni, en túlkun á orðinu og skilningur nemenda á því er meiri (Beck, McKeown 

og Kucan, 2013:186). 

Leið 2A 

Þegar þú heyrir orðin ANSA segir þú eitt af eftirtöldu  

 Ég eyddi öllum vasapeningnum mínum til að kaupa buxur.  

 Ég þoli ekki eina mínútu í viðbót af þessu!  

 Ég geri það þegar þú spyrð mig.  

Leið 2B 

Orð, tengsl og útskýring. Hér fær kennari nemendur sína til að finna sjálfir 

tengslin við orðin – þau geta verið manneskja, kvikmynd eða sameiginleg 

reynsla – og svo útskýra tengslin sem þeir finna. Þessi verkefni, eins og með 

flest dæmi Orðaspjallsaðferðarinnar, eru kennarastýrð. Þetta er sérstaklega 

mikilvægt hjá yngri bekkjum því að kennari getur hjálpað nemendunum til að 

tjá/túlka skilning sinn á tengslunum (Beck, McKeown og Kucan, 2013:187).   

PRÍLA- Tarzan var liðugur maður og kunni að bjarga sér í skóginum. Fólk þekkir 

Tarzan vel af því að hann er fræg sögupersóna. Tarzan var duglegur að príla í 

trjánum.  

SORG – Þú verður leiður þegar einhver deyr eða fer frá þér í langan tíma. Í 

blöðunum eru fréttir af fólki sem hefur slasast í stríðum og fólki sem fær ekki 

að borða. Fólkið er í mikilli sorg. Ég þekki fólk  sem eru sorgmætt. 

Leið 2C 

Að skipta á hugmyndum. Nemendur heyra setningu sem tengist einu af 

orðunum þeirra. Setningin gefur til kynna hvaða orð um ræðir. Nemendur 

endursegja setninguna sem inniheldur orðið. Nýju orðin hér eru: Pískra, stara, 

príla, sorg, ansa og skæla Beck, McKeown og Kucan, 2013:187). 
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 Ég vildi ekki svara spurningum hans og þóttist því ekki heyra í honum. 
Hvaða nýja orð passar hér? Ég vil ekki svara spurningum hans og ...... því 
ekki. (ANSA) 

 Börnin horfa óttaslegin á Grýlu sem kemur arkandi inn dansgólfið. Hvaða 
nýja orð passar hér? Börnin.....á Grýlu.(STARA) 

 Drengurinn varð hræddur þegar hann fann ekki foreldra sína í búðinni. 
Hvaða nýja orð passar hér? Drengurinn fór að ..... þegar hann stóð á 
gólfinu aleinn. (Skæla) 

3. Að skapa aðstæður, finna samhengi og dæmi 

Með því að skapa aðstæður til að finna samhengi og dæmi (e. Generating 
situations, context and examples) fá nemendur ekkert rétt svar upp í hendurnar 
eins og í dæmunum að ofan, heldur þurfa þeir að sjálfir að finna viðeigandi 
samhengi eða aðstæður til að tengja við spurningarnar/setningarnar sem þeir 
eru að vinna með. Slík vinna með tungumálið þjálfar rökhugsun (Beck, McKeown 
og Kucan, 2013:188). 

Leið 3A 

Eftirfarandi spurning og fullyrðingar eiga að koma nemendum á sporið við að 

finna rétta orðið. Orðið er eitt af þeim orðum úr orðalistanum sem verið er að 

vinna með og þeir eiga að finna út hvaða orð það er (Beck, McKeown og 

Kucan, 2013:188). 

Hvað fær unglinga til að segja þetta við félaga sína?  

 Enn hvað þið eruð leyndardómsfull  

 Enn hvað þið eruð hljóðlát 

 Ég heyri lágvær hljóð frá ykkur  

 Þið eruð dugleg að halda orðinu leyndu fyrir mér  

Leið 3B  

Eftirfarandi spurningar krefjast þess að nemendur tengi orðin sem unnið er 

með við aðstæður í ólíku samhengi (Beck, McKeown og Kucan, 2013:188).  

 Hvað er hægt að gera þegar liðin í spurningakeppni vilja fá að ANSA?  

 Hvernig er PÍSKUR hjá hundum?  

 Hvers vegna þurfa apar að PRÍLA?  

 Af hverju er fólkið að STARA á nýju bílana? 
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Leið 3C 

Hér þurfa nemendur að finna hvað fólk getur sagt í tengslum við orðið sem 

unnið er með Beck, McKeown og Kucan, 2013:188).  

 Hvað segir fólk við þá sem greinilega líður illa?  

 Hvað segir maður við konu sem horfir fast á hann?  

 Hvað segir drengurinn við barnið sem er að gráta?  

 Hvað segir sá sem vill fá svar frá einhverjum?   

Leið 3D  

Þessi aðferð krefst samvinnu og henta vel í litlum hópum. Hóparnir svara 

ólíkum þáttum eftirfarandi verkefna Beck, McKeown og Kucan, 2013188-189)  

 Hvernig ... 

 ANSA a) börn b) fullorðnir c) unglingar d) gamalmenni 

 PÍSKRA a) börn b) fullorðnir c) unglingar d) gamalmenni 

 SKÆLA a) börn b) fullorðnir c) unglingar d) gamalmenni 

 STARA a) börn b) fullorðnir c) unglingar d) gamalmenni 

Leið 3E 

Þetta verkefni hentar líka frekar litlum hópum, það er gott að skipta um hópa 

þegar halda á áfram með vinnuna frá því í D lið Beck, McKeown og Kucan, 

2013:189).  

 Nefnið  

 Þrjú atriði sem lýsa því þegar einhver er að SKÆLA  

 Þrjú atriði sem lýsa því þegar einhver er að STARA 

 Þrjú atriði sem lýsa því hvernig fimleikamaður PRÍLAR  

 Þrjú atriði sem mannvinur gerir til að hughreysta annan mann sem er í 
SORG  

Allir hóparnir ræða saman um svör allra hópanna. Ef nemendur fá „punkta“ 

eða „stig“ fyrir að svara getur verið að svörin verði fjölbreyttari.   

4. Tengsl milli orða 

Þegar nemendur hugsa um tengsl milli orða (e. Word relationship) saman þróa þeir 
með sér orðaþekkingu. Að vinna með tvö orð og hvernig merking þeirra og einkenni 
tengjast, hvetur nemendur til að kanna áður óþekkt samhengi orðanna sem svo fær 
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þá til að byggja nýjar tengingar milli orðanna. Þessi verkefni eru mjög opin. 
Nemendur þurfa eingöngu tvö orð og svo kemur í ljós hvað gerist. Hér koma nokkur 
dæmi um vinnu með tengsl orða (Beck, McKeown og Kucan, 2013:189). 

Leið 4A  

Fáðu nemendur til að lýsa hvernig tvö orð úr orðasafninu geta tengst/átt 

eitthvað sameiginlegt Beck, McKeown og Kucan, 2013:189).  

 PÍSKRA/PRÍLA – dæmi um svar: einhver sem er að horfa á 
loftfimleikamann príla með félaga sínum 

 SORG/SKÆLA – dæmi um svar: Sorgmæddur maður er að skæla.  

 STARA/ANSA  – dæmi um svar: Stúlkan starir á drenginn á meðan hún 
bíður eftir svari hans. 

Leið 4B   

Verkefnið að ofan getur verið meira stýrandi ef kennari orðar spurningar sínar 

þannig að orðin tvö komi þar fram. Þá geta nemendur svarað með því að 

útskýra svör sín (Beck, McKeown og Kucan, 2013:190). 

 Af hverju eru þeir að PÍSKRA sem horfa á loftfimleikamanninn PRÍLA?  

 Í jarðarförinni ríkir mikil SORG en af hverju er litla barnið að SKÆLA? 

 Getur verið að stúlkan sé að STARA á manninn af því að hún er spennt að 
vita hverju hann ANSAR?   

Leið 4C 

Góð leið til að vinna með tengsl orða er að finna út hvað einkennir orðin og 

gerir þau lík. Hægt er að skilja eftir eyðu í enda fullyrðingar fyrir nemendur til 

að fylla inn í. Síðar er hægt að fá nemendur til að gera sínar eigin fullyrðingar, 

annað hvort til að ljúka við setningar eða til ljúka við setningar annarra 

nemenda (Beck, McKeown og Kucan, 2013:190).   

 SORGmædd manneskja er sú sem er ekki glöð og er jafnvel að KJÖKRA 
eða..... (SKÆLA).  

 Við lýsum manneskjum sem eru að HVÍSLAST Á og tala í eyrað á hvor 
annarri og reyna stundum um leið að fela það. Við erum að tala um  
manneskjur sem eru að …(PÍSKRA) 

Leið 4D   

Flokkun orða. Nú kemur skráning orðasafnsins að góðum notum. Þegar 

nemendur hafa fengið kynningu á mörgum orðum, er gott að hvetja þá til að 
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flokka þau í ólíka flokka. Þetta geta verið hvaða flokkar sem er. Listana má nota 

með nemendum þegar þeir vinna með ritun. Dæmi um orðflokkun: Orð sem 

lýsa fólki, orð sem lýsa stöðum, orð sem lýsa aðstæðum, orð sem lýsa 

manneskju og fleira (Beck, McKeown og Kucan, 2013:190). 

Leið 4E 

Raðir, runur og aðrar leiðir til að túlka/lýsa magni fela einnig í sér leiðir að 

tengslum milli orða. Orðalína er það sem höfundar aðferðarinnar nota mjög 

oft því að hana má nota með hvaða orðasafni sem er. Þegar endapunkti 

rununnar er náð getur runan verið hvað sem er (Beck, McKeown og Kucan, 

2013:190-191). Lítum á dæmi.  

Biðjið nemendur að raða „frösunum“ (eftir númerum) á orðalínur sem tákna 

runur. Biddu nemendur að rökstyðja valið.  

 Hversu mikið mundir þú STARA ef:  

 Jólasveinninn kæmi til byggða í júlímánuði  

 Kennarinn þinn kæmi í skólann í sjóræningjabúningi  

 Ef þú næðir mjög góðum árangri í stærðfræði 

Stara lítið------------------------------------------------------------------------ Stara mikið 

Hér gefur orðalínan kennara möguleika á að vera hugmyndaríkur   

 Hvernig finnst þér að láta hund PRÍLA upp um þig 

 Börnin í bekknum PÍSKRA þegar þú mætir of seint í skólann 

Þoli það-------------------------------------------------------------------------þoli það ekki 

Fleiri hugmyndir að spurningum: 

 Að fara að SKÆLA þegar þér líkar ekki við eitthvað 

 Mamma þín ANSAR ekki þegar þú hringir í hana 

 Hvernig þætti þér að vera liðugur og kunna að PRÍLA  

 Besti vinur þinn er allt í einu tregur að tala við þig og ANSAR þér ekki alltaf 
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Fleiri hugmyndir að orðalínum: 

Ánægjulegt------------------------------------------------------------------------ógeðslegt 

Auðvelt-----------------------------------------------------------------------------------erfitt 

Róandi------------------------------------------------------------------------------hræðilegt 

Glatað-------------------------------------------------------------------------------------svalt 

Til eru einfaldari útgáfur þar sem nemendur svara til um magn einhvers í 

tengslum við orðin sem unnið er með 

 Kennari biður nemendur að klappa til að sýna hversu mikið (lítið, ekkert, 
smá, mjög mikið) þeim líkar við eitthvað 

 Mér finnst verkefnið þitt vera ómögulegt  

 Mér finnst gott að taka próf í hávaða 

 Mér líður vel í herberginu mínu þegar allt er í drasli  

5. Ritun 

Þegar unnið er með ritun (e Writing), nemendur orðnir eldri og farnir að ná 

tökum á ritmálinu bætist við nýtt markmið orðaforðakennslunnar, ritun orða. 

Hér koma dæmi um form sem má nota til að hvetja til ígrundaðra svara og 

hvernig nemendur geta nýtt orðin sem verið er að vinna með í 

ritunarverkefnum(Beck, McKeown og Kucan, 2013:191).  

Leið 5A 

Nemendur fá hluta úr setningu eins og hér að neðan. Nemendur eiga að ljúka 
við setningarnar. Til að fullvissa þig um að nemandinn skilji orðið eru 
nemendur alltaf beðnir um að svara spurningunni Af hverju? (Beck, McKeown 
og Kucan, 2013).  

 Konunni leið illa af því að___________________________ 

 Stelpan var óróleg af því að_________________________ 

 Barnið var að skæla af því að_____________________ 

Það eru margar leiðir til að framkvæma verkefni af þessu tagi. Til að byrja með 
geta nemendur lokið setningunum einstaklingslega en einnig geta þeir lokið 
þeim tveir og tveir saman eða í stærri hópi. Annar möguleiki er að úthluta 
nokkrum orðum á hvern hóp og hópurinn semur setningar sem þeir svo leggja 
fyrir aðra hópa (Beck, McKeown og Kucan, 2013:192).   
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Leið 5B 

Til að efla ritun er hægt að útbúa form eins og:   

 Hugsaðu um aðstæður þegar þér leið eins og þú værir í SORG, þurftir að 

SKÆLA eða vildir ekki ANSA. Skrifaðu um það þegar þér leið svona  

 Hugsaðu um tíma þegar þú þurftir að ANSA erfiðum spurningum, þegar 

aðrir STÖRÐU á þig á meðan þeir biðu eftir svari þínu eða þegar aðrir 

voru farnir að PÍSKRA því að þögnin var orðin svo vandræðaleg. Skrifaðu 

málsgrein sem segir frá því þegar þú varst að PRÍLA í snúrustaur 

nágrannans og hann kom STARANDI og reiður út 

 Hugsaðu um einhvern sem þú getur lýst með eftirfarandi orðum: PRÍLA, 

STARA, ANSA 

Leið 5C 

Til að nemendur nýti orðaforða sinn betur í ritun þarf að bjóða upp á ritun sem 
vekur áhuga. Nemendur nota ákveðinn fjölda orða úr orðasafninu í sögu (Beck, 
McKeown og Kucan, 2013:192).  

 Að fara í Kringluna klædd eins og gömul kona/gamall maður  

 Að koma til Vestmannaeyja og fólkið þar heldur að þú sért fræg persóna  

 Að finna hund með peningapoka um hálsinn á tröppunum hjá þér 

6. Að snúa sér aftur að samhengi sögunnar 

Hér eru nemendur fengnir til að snúa aftur að samhengi sögunnar (e. Returning 

to the story context) þar sem þeir fyrst sáu lykilorðin. Það styður við nemendur í 

að mynda tengingu milli annars vegar þess að skilja orðin í ólíku samhengi og 

þess að skilja hugmyndir sögunnar sem orðin komu upphaflega úr (Beck, 

McKeown og Kucan, 2013:192-193).  

Leið 6A 

1. Í sögunni Hundakexið kemur fram: „Það rigndi. Pollarnir á götunni störðu til 

himins eins og ótal augu“ (fyrsta opna, bls. 2). Hvað er átt við með þessu? 

 Finndu dæmi um það í sögunni þar sem fram kemur að pollarnir á götunni 
stara til himins.  

 Finndu dæmi um það þegar einhver er að stara. 

 Geta pollar starað? 

 Hafa pollar augu? 
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2. Í sögunni Hundakexið segir: „Steypubílstjórinn fór inn og drap á bílnum og 

mennirnir pískruðu í hálfum hljóðum“ (tólfta opna) . Hvað átti höfundur við 

með þessu? Hvað voru mennirnir að gera?  

 Finndu dæmi um það þegar einhver er að pískra eins og nefnt er í sögunni. 

 Finndu dæmi um það „að drepa á bílnum“ eins og kemur fram í sögunni. 

3. Þegar litla lundapysjan lenti í bænum fór hún að skoða í búðarglugga. Í 

einum glugganum sá hún marga fugla sem stóðu hreyfingarlausir eins og 

steingervingar og önsuðu henni ekki þegar hún kallaði til þeirra. Henni 

fannst þeir sýna ókurteisi og fór svolítið að byrsta sig og gleymdi allri 

varkárni (bls. 13) Hvað átti litla lundapysjan við?  

 Finndu dæmi um að ansa í sögunni.  

 Finndu dæmi um það þegar einhver er eins og steingervingur. 

 Finndu dæmi um það þegar einhver er að byrsta sig 

4. Í sögunni um litlu lundapysjuna kemur fram: „Fyrsta sorgin í lífi mínu 

læddist að mér um þessar mundir“ (bls. 9). Hvað var litla lundapysjan að 

tala um? Hvað átti litla lundapysjan við með þessu? 

 Finndu dæmi um sorg eins og þá sem nefnd er í bókinni.   

7. Stafarugl/krossgátur 

Stafarugl og krossgátur (e. Puzzles) hefur alltaf vakið áhuga nemenda slíkar 

þrautir vekja áhuga þar sem þörf er á að leita vísbendinga til að finna svarið 

(Beck, McKeown og Kucan, 2013:193). 

Leið 7A  

Lagðar eru fram vísbendingar sem gefa til kynna ákveðið orð. Hver vísbending 

þarf að túlkast þröngt (fá orð sem teljast líkleg) (Beck, McKeown og Kucan, 

2013:193). Hér má sjá dæmi um vísbendingar sem benda á orðin sorg, skæla, 

príla, pískra og stara. 

Það renna tár niður kinnar hennar __________________ 

Það er einhver sem horfir fast á þig _________________ 

Orðið hefur fimm stafi og það byrjar á S______________ 
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Tarzan kann að gera þetta vel ______________________ 

Þið talið í lágum hljóðum __________________________ 

Leið 7B 

Þegar nemendur eru orðnir vanir að vinna með ýmis form er eins líklegt að þeir 

geti sjálfir búið til vísbendingar fyrir aðra. Hægt er að nota krossgátur sem eitt 

form í slíkri vinnu. Höfundar aðferðarinnar benda á vefsíðu (ensk) (Beck, 

McKeown og Kucan, 2013:193) þar sem auðvelt er að búa til krossgátur 

www.edhelper.com/cossword.htm . Einnig er hægt að fá eldri nemendur í að 

búa til krossgátur fyrir þau yngri. Það getur jafnvel verið mikilvægara fyrir þá 

fremur en að fylla út í krossgátur. Kennarar fá nemendum orðalista sem þeir 

vinna út frá. Þegar krossgáturnar eru tilbúnar geta nemendur skipst á að leysa 

þær (Beck, McKeown og Kucan, 2013:193). 
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11 Safn smáforrita fyrir Orðaspjall 

Kennsluefnið gefur færi á þekkingu og leikni kennara til að nýta smáforrit í kennslu. 

Best er að byrja smátt og vinna til dæmis með 4-6 manna hóp ef aðstæður leyfa það. 

Síðan getur hópurinn farið stækkandi eftir því sem kennari og nemendur verða 

öruggari með spjaldtölvurnar og þau forrit sem unnið er með. Mikilvægt er að tryggja 

nemendum jafnan aðgang að búnaði eins og kostur er. Spjaldtölvur henta ekki öllum 

frekar en blýantur og blað. Í skóla margbreytileikans er mikilvægt að velja aðferðir og 

leiðir sem henta hverjum einstaklingi. Ein og sama aðferðin hentar ekki öllum.  

Spjaldtölvur eru sífellt að verða meira áberandi í kennslu og þær henta vel til 

kennslu í 3. bekk. Þær eru handhægar og gefa kennurum aukna möguleika í vali 

að leiðum í kennslunni. Vinna með spjaldtölvur kallar á að kennarar kynni sér 

tæknina og hugsi kennsluaðferðir sem gera ráð fyrir notkun þeirra. Við gerð 

þessa kennsluefnis kom í ljós að Orðaspjall fer vel með snjalltækninni þar sem 

ekki er unnið eingöngu með ritaðan texta, heldur gefur tæknin möguleika á að 

vinna samtímis með myndir og hljóð.  

Verkefnavinna með rafrænni tækni gerir kennurum kleift að samþætta verkefni í 

fleiri en einni námsgrein og tengja hana kennslu í upplýsinga- og samskiptatækni. 

Þegar kennarar vinna með Orðaspjall í spjaldtölvum má nota bæði smáforrit sem 

eru til staðar í vélunum en einnig myndavél, myndbandsupptöku og textagerð.  

1. Bitsboard - smáforrit 

Bitsboard er kennsluforrit sem notað er til málörvunar, til að læra lestur, 

tungumál, stafsetningu og fleira. Forritið hentar öllum aldurshópum. Forritið 

virkar á þann hátt að unnið er með borð (spjöld) eða flokka sem hægt er að ná í 

á Catalog sem er í smáforritinu. 

Í hverjum flokki er hægt að velja um þrettán mismunandi leiki. Forritið er í 

stöðugri þróun og því erfitt að gera endanlegar leiðbeiningar með því. Flokkana 

má með einföldum hætti íslenska. Í dag er hægt að ná í borð (spjöld) á yfir 

þúsund flokkum á mismunandi tungumálum. Dæmi um flokka sem eru til á 

íslensku eru: stafirnir okkar, íslenskir fuglar, íslenskir staðir, íslenskir fossar, 

fjaran, sjávardýr og fleira  

Einkunnarorð Bitsboard eru LEIKUR – LÆRA – KENNA. 

2. Socrative  -smáforrit og vefur 

Á vefnum www.socrative.com getur kennari sett upp rafræna kennslustofu sem 

nemendur hans geta síðan tengst með nemendaviðmóti. Nemendaviðmótið hefur 

verið hannað fyrir snjalltæki sem smáforrit (app) þannig að nemendur geta opnað 

það með því að skrá aðgangsnúmer sem kennari úthlutar nemendum sínum. Í 

http://www.socrative.com/
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hugbúnaðinum getur kennari sett upp spurningaleik um einstök orð eða efni 

sögunnar. Kennari getur varpað niðurstöðunni upp á vegg og flutt þær í Excel skjal til 

að halda utan um árangur einstakra nemenda í einstökum verkefnum. 

3. Book creator - smáforrit 

Með Book Creator er hægt setja saman á einfaldan máta gagnvirka rafbók með 

myndum, texta, hljóð og upptöku. Hægt er að deila bókinni á einfaldan hátt til 

foreldra eða samstarfsmanna til dæmis með pósti eða Dropbox. Bókina er hægt að 

lesa í iBooks.  

Með nýtingu Book creator fá nemendur tækifæri til þess að dýpka orðaforða, 

málþroska og lesskilning með því að endursegja orð og sögur og tengja við 

raunheim sinn. Hægt er að vinna með einstök orð og setningar. Hægt er að vinna 

með marga þætti í einu á skemmtilegan og skapandi hátt þar sem hver nemandi 

getur unnið á eigin forsendum. Nemendur skrifa setningar og nýta sér orðaforða 

sem þeir hafa lært eða eru að læra með því að rita textann. Þeir tjá sig munnlega 

með því að lesa upp texta (lestur – talað mál), hlusta á sjálfa sig og aðra tala 

(hlustun) og efla færni sína með því að fást við tungumálið á fjölbreyttan hátt 

(málvitund). Rafbækur nýtast auk þess vel til námsmats í íslensku þar sem þær 

taka á ólíkum þáttum einfaldar um leið ferlið við að matið. 

4. Kid in story - smáforrit 

Með Kid in story er hægt að útbúa sérsniðna sögubók á iPad. Hægt er að velja sögur 

sem til eru, setja mynd af nemandanum á síður bókarinnar og lesa inn á þær. Hægt 

er að rita eigin sögu og setja eigin myndir inn í bókina. Hægt er að deila rafbókinni 

með tölvupósti eða á Dropbox. Kid in story er fljótlegt, skemmtilegt og auðvelt 

smáforrit sem gerir nemendum kleift að búa til og deila sögum hvort sem þær eru 

gerðar til þess að auka lesskilning, læsi eða til að styðja almennt við nám. 

5. Mind meister – smáforrit 

Mind meister er hugarkort sem hjálpar til við að skipuleggja verkefni og til að 

nota við verkefnavinnu af ýmsu tagi. Hugkortið má gjarnan nota í hópi nemenda 

með því að varpa verkefni upp á skjá til að allir geti fylgst með og verið virkir 

þátttakendur í umræðu um leið.  

Hægt er að deila hugarkortinu með foreldrum og samstarfsfólki á netinu. 

Hugarkortið má gera í tölvunni eða iPad, iPhone og iPod Touch. Það besta við 

þetta app er, fyrir utan möguleikann á að deila hugarkortinu á netinu, er að 

upplýsingarnar er hægt að flytja (export) í aðrar tegundir forrita s.s. RTF, PDF, 

MindManger, MindMeister, Freemind, Word, PowerPoint og PNG skrá. 

6. Educreations Interactive Whiteboard - smáforrit 

http://www.appland.is/grunnskoli/1938
http://www.appland.is/grunnskoli/educreations-interactive-whiteboard
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Með forritinu er hægt að taka upp það sem kennari gerir á töflunni. Um leið er hægt 

að taka upp hljóð. Forritið er hægt að nýta til að útskýra myndir og þýðingu ýmissa 

orða og orðasambanda með því að setja inn myndir sem eru lýsandi, taka upp hljóð 

þar sem lesið er eða orðin útskýrð og síðast en ekki síst er hægt að skrá orðið sjálft, á 

myndir og á töfluna. Með forritinu er einnig hægt að taka upp hreyfimyndir fyrir 

leikræna tjáningu. Hægt er að deila verkefnunum á einfaldan hátt innan skóla sem 

utan með tölvupósti, Facebook, Twitter eða á Educreations vefsíðunni. 

7. iBooks - smáforrit 

iBooks inniheldur iBooks store þar sem sækja má bækur þar með talið 

kennslubækur. Forritið gefur kost á að skoða bók lítillega áður en henni er bætt við 

eigið safn. Þegar bók hefur verið valin í bókahillu getur þú tekið til við að lesa með 

því að smella á hana. Hægt er að breyta letri bókar, stærð á letri og þema (sepia, 

night, normal). Forritið býður upp á að leita uppi orð eða setningar, undirstrika eða 

lita hluta úr texta. Einnig er gefinn kostur á að skrifað athugasemdir við textann og 

merkja hvar lesandi er hverju sinni við lestur. Sama má segja um PDF skjöl. Ef PDF 

skjal hefur borist í pósti er hægt að setja það í iBooks á einfaldan hátt. 

iBooks store inniheldur fjöldan allan af bókum sem kosta lítið. Með því að 

nýta þennan möguleika er hægt að vera með fjölda bóka meðferðis án þess að 

þær taki pláss.  

8. Puppet pals HD – smáforrit   

Með Puppet pals er hægt að búa til sína eigin leiksýningu með leikurum og 

bakgrunnum. Börnin geta stjórnað hreyfingum sögupersónanna. Þau geta valið 

leikara sem eru jafnvel þau sjálf. Með einföldum hætti eru leikarar dregnir inn á 

sviðið og út aftur. Einnig er hægt að stækka leikara og minnka að vild þannig að 

þeir passi betur inn í hlutverk sitt. Sköpunargáfan er nýtt við gerð leikmyndar 

sem hægt er að setja saman á fjölbreyttan hátt án verulegrar fyrirhafnar. Hægt 

er að taka upp leikþátt sem inniheldur bæði hreyfingar og hljóð. Hægt er að 

flytja videoskrárnar (export) og nota þær t.d. í iBooks Author. 

9. Story board - smáforrit 

Smáforritið Story board gefur tækifæri fyrir leikstjóra sem hafa mótað 

hugmyndir sínar. Með aðstoð iPad er hægt gera teiknimyndarsögur án mikillar 

fyrirhafnar. Byrjað er á að velja bakgrunn og þá er ýmist notast við myndir úr 

viðkomandi iPad eða með því að taka myndir úr umhverfinu. Að því loknu velur 

leikstjórinn persónu. Leikstjóri getur sem dæmi breytt stellingum, svipbrigðum 

og sjónarhorni persóna. Hægt er að setja inn á sviðið hina margvíslegustu hluti, 

lífverur og náttúrufyrirbrigði svo dæmi sé tekið. Hægt er að taka upp hljóð, setja 

inn tónlist og flytja út (export) verkið í pósti, PDF og iTunes. 

 

http://www.educreations.com/
http://www.appland.is/grunnskoli/ibooks
http://www.appland.is/grunnskoli/puppet-pals-hd
http://itunes.apple.com/us/app/ibooks-author/id490152466?mt=12
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12 Fleiri dæmi um kennaraspjöld  

Í þessum kafla eru lögð fram fleiri dæmi um kennaraspjöld sem unnin eru úr 

fyrrgreindum sögubókum fyrir börn.  
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Príla 

1. Sagan lesin.  

Kennari les sögu eða kafla úr sögu fyrir nemendur. Kennari endurtekur lesturinn þegar spurningar vakna. 
Nemendur eru látnir hlusta eftir skrítnum og skemmtilegum orðum í afmörkuðum texta. 

2. Orð kynnt,  

Sjá vinnuspjald í kafla 9 hér má sjá myndina sem fylgir 
orðinu.    Kennari les orðið.  

 Vinnuspjald með mynd af orðinu er kynnt og 
rætt. Kennari bendir á einkenni orðsins allt 
frá einstökum stöfum upp í samsett orð eða 
önnur einkenni.  

 Nemandi ritar orðið í verkefnabók eða á 
blað. Nemandi sporar eða stafsetur orðið á 
blað, í vinnubók eða í spjaldtölvu. 

Viðfangsefni:  

Kennari sýnir nemendum myndaspjald og ritháttarmynd af orðinu, sjá myndaspjald kafli 10. Orðmyndum 
sem unnið er með er safnað á vegg og þær hafðar sýnilegar í kennslustofunni. Þannig halda kennari og 
nemendur utan um þau orð sem unnið hefur verið með.   

Kennari skráir á töflu eða varpar upp verkefnum með spjaldtölvu og skjávarpa. Kennari fær nemendur til að 
finna: rímorð, lík/ólík orð, orð sem innihalda sömu stafi, samheiti/andheiti o. fl.  

Kennari fær nemendur til að hjálpa sér að fylla í verkefnin með spjalli, sjá verkefni í kafla 11. 

Önnur verkefni: 

 Unnið með orðið (orðmynd) : Nemendur lesa orð og skrifa það á blað, í bók eða í spjaldtölvu, sjá 
kafla 7. 

 Leikræn tjáning: kennari og nemendur leika orðið, t.d. leika aðstæður þar sem orðið á við. 

3. Orðið er sett í samhengi við textann. 

Þessi hluti aðferðarinnar fer fram í umræðum sem kennari stýrir skipulega um orðið sem fjallað er um.   

Kennari segir: Þegar Bjössi biður Magga um að koma og sjá húsin sem verið er að steypa svarar Maggi: 

„Nei, þú veist að við megum ekki príla í húsunum“ 

Til að virkja nemendur í umræðum spyr kennari: „Hvað átti Maggi við? Hvað þýðir það að príla í 
húsbyggingum? Er hættulegt að príla? Hvað merkir orðið príla?“ Nemendur koma e.t.v. með frásagnir um 
það hvar/hvenær/hver/hvort þau hafa upplifað einhvern príla.  

Kennari getur spurt nemendur ýmissa spurninga þar sem unnið er með skilning þess orðs sem er til 
umfjöllunar sjá kafla 6 Að snúa sér aftur að innihaldi/samhengi sögunnar og Að skapa aðstæður, finna 
samhengi og dæmi. 

4. Börnin segja orðið upphátt. 

Þegar orð eru endursögð er framburði orðsins veitt sérstök athygli. Endursögn orða getur orðið að æfingu 
fyrir hljóðupptöku á spjaldtölvu, sjá kafla 8. 

5. Orðið er útskýrt. 

Kennari gætir þess að útskýra orðið á máli sem nemendur skilja. Kennari veltir einnig upp fyrirfram ákveðnu 
viðfangsefni í tengslum við merkingu orðsins s.s. út frá samheitum, andheitum og orðum með sömu eða 

Príla 
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svipaða merkingu, sjá verkefni í kafla 11.  

Nemendur fá einnig tækifæri til að setja orðið í samhengi við eigin reynsluheim. Nemendur vinna með 
útskýringu orðsins í ólíku samhengi á fjölbreyttan hátt s.s. með ritun, teikningum, myndvinnslu, myndatöku, 
hljóðvinnslu eða öðru sem námsgögn bjóða upp á hverju sinni.   

Kennari getur búið til lýsingar á aðstæðum þar sem nemendur svara hvort lýsingin eigi við orðið sem fjallað 
er um, sjá kafla 6 Satt/ósatt – rétt/rangt. Þegar kennari velur aðferð hefur hann getu nemenda að leiðarljósi 
og nær þannig að mæta fjölbreyttum hópi í skólastofunni. 

6. Orðið er sett í annað samhengi. 

Nemendur fá tækifæri til að skapa setningar, spurningar eða sögu þar sem orðið kemur fyrir, sjá kafla 6 
Tengsl milli orða. 

Nemendur vinna með texta á blaði og fylla út verkefnablaðið eftir lestur bókarinnar. Til dæmis þegar vinirnir 
eru staddir á byggingasvæðinu og Bjössi vill skoða svæðið en Maggi man að þeir mega ekki príla í húsunum, 
sjá kafla 11. 

Önnur verkefni: 

 Nemendur vinna í rafbók með myndum, myndskeiðum, hljóði og texta,  

 Nemendur vinna með úrklippur úr tímaritum eða dagblöðum í verkefnum sem tengjast orðinu 

7. Börnin eru hvött til að nota orðið. 

Kennari rifjar upp orðið og notar það sjálfur í samræðum við nemendur. Kennari er meðvitaður um orðræðu 
sína í kennslustofunni og notar kennd orð og orðatiltæki í kennslunni. Kennari veitir nýjum orðum sérstaka 
athygli og hvetur nemendur áfram í orðavali. Kennari getur gert með nemendum orðaskrá, sjá kafla 11.  

8. Börnin endurtaka orðið. 

Kennari biður nemendur að endurtaka orð til að styrkja hljóðmynd þess. Kennari kennir nemendum að taka 
upp hljóð í spjaldtölvu og að hlusta upptökur. Kennari ræðir hljóðmynd orðs með nemendum og áherslur í 
framburði, sjá kafla 78. 

9. Leikið með orð. 

Hér er komið að því að framkvæma eitthvað verklegt og leika sér um leið. Það getur verið að spila eða búa til 
spil. Hægt er að kynna orð með leikrænni tjáningu. Hér má nýta myndaspjöld sjá kafla 10 Dæmi um fleiri 
myndaspjöld. Slík nálgun reynir á sjónminni en sumir nemendur eiga ef til vill betra með að muna orð og 
merkingu þess með þeim hætti. Nemendur geta í þessu sambandi notað undirstöðuatriði í smáforritinu 
Puppet pals eða sambærilegu smáforriti til að vinna með lykilorð, söguþráð og tengja við reynsluheim og 
nánasta umhverfi nemenda. Framsögn er einnig hægt að þjálfa hér þar sem nemendur fá tækifæri til að 
kynna eigin verk.  

Ein leið til að leika sér með orð er í gegnum ritun. Kennari getur fengið nemendur til að vinna með ritun sjá 
kafla 6. Ritun. Einnig geta nemendur búið til krossgátur og fleira, sjá kafla 6 Stafarugl/krossgátur. 

10. Mat á orðaforða og lesskilningi.  

Með kennsluefninu fylgir Matsrammi (matrixa) til að meta hvort nemendur hafi náð tökum á þeim orðum 
sem fjallað er um hverju sinni. 

11. Viðbrögð við kennslu (RTI).  

Með þessu kennsluefni bjóðast leiðir til að kenna fjölbreyttum nemendahópi innan veggja kennslustofunnar 
og viðbrögð hvers nemanda eru skráð og metin Með myndrænum stuðningi, hlutbundinni vinnu og með því 
að hafa meira af talmáli en rituðu er líklegt að fleiri nemendur finni sig í kennslunni. Aðferðum í kennslunni 
er raðað frá hinu einfalda til þess flókna. Því ætti að vera hægt að mæta hverjum nemanda á hans 
forsendum (sjá kafla 1.2) í fræðilegri umfjöllun. 

Kennaraspjald 2 Kennaraspjald með kennsluleiðbeiningum Orðaspjalls (Beck, 
McKeown og Kucan, 2013).  
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Pískra 

1. Sagan lesin. 

Kennari les sögu eða kafla úr sögu fyrir nemendur. Kennari endurtekur lesturinn þegar spurningar vakna. 
Nemendur eru látnir hlusta eftir skrítnum og skemmtilegum orðum í afmörkuðum texta 

2. Orð kynnt,  

Sjá vinnuspjald í kafla 9 hér má sjá myndina sem fylgir 
orðinu   

 Kennari les orðið.  

 Vinnuspjald með mynd af orðinu er kynnt og 
rætt. Kennari bendir á einkenni orðsins allt 
frá einstökum stöfum upp í samsett orð eða 
önnur einkenni.  

 Nemandi ritar orðið í verkefnabók eða á 
blað. Nemandi sporar eða stafsetur orðið á 
blað, í vinnubók eða í spjaldtölvu. 

Viðfangsefni:  

Kennari sýnir nemendum myndaspjald og ritháttarmynd af orðinu, sjá myndaspjald kafli 10. Orðmyndum 
sem unnið er með er safnað á vegg og þær hafðar sýnilegar í kennslustofunni. Þannig halda kennari og 
nemendur utan um þau orð sem unnið hefur verið með.   

Kennari skráir á töflu eða varpar upp verkefnum með spjaldtölvu og skjávarpa. Kennari fær nemendur til að 
finna: rímorð, lík/ólík orð, orð sem innihalda sömu stafi, samheiti/andheiti o. fl.  

Kennari fær nemendur til að hjálpa sér að fylla í verkefnin með spjalli, sjá verkefni í kafla 11. 

Önnur verkefni: 

 Unnið með orðið (orðmynd) : Nemendur lesa orð og skrifa það á blað, í bók eða í spjaldtölvu. 

 Leikræn tjáning: kennari og nemendur leika orðið, t.d. leika aðstæður þar sem orðið á við. 

3. Orðið er sett í samhengi við textann. 

Þessi hluti aðferðarinnar fer fram í umræðum sem kennari stýrir skipulega um orðið sem fjallað er um.   

Kennari segir: „Mennirnir pískruðu í hálfum hljóðum“ 

Kennari spyr nemendur: Hvað voru mennirnir að gera? Hvað þýðir orðið pískra? 

Til að virkja nemendur í umræðum um orðið pískra spyr kennari nemendur „Af hverju voru mennirnir að 
pískra?“ „Hvernig haldið þið að mönnunum hafi liðið?“. Börnin koma e.t.v. með frásagnir um það 
hvar/hvenær/hver/hvort þau hafa upplifað einhvern pískra. 

Kennari getur spurt nemendur ýmissa spurninga þar sem unnið er með skilning þess orðs sem er til 
umfjöllunar sjá kafla 6 Að snúa sér aftur að innihaldi/samhengi sögunnar og Að skapa aðstæður, finna 
samhengi og dæmi 

4. Börnin segja orðið upphátt. 

Þegar orð eru endursögð er framburði orðsins veitt sérstök athygli. Endursögn orða getur orðið að æfingu 
fyrir hljóðupptöku á spjaldtölvu,sjá kafla 7. 

5. Orðið er útskýrt. 

Kennari gætir þess að útskýra orðið á máli sem nemendur skilja. Kennari veltir einnig upp fyrirfram ákveðnu 
viðfangsefni í tengslum við merkingu orðsins s.s. út frá samheitum, andheitum og orðum með sömu eða 
svipaða merkingu, sjá verkefni í kafla 11.  

Nemendur fá einnig tækifæri til að setja orðið í samhengi við eigin reynsluheim. Nemendur vinna með 
útskýringu orðsins í ólíku samhengi á fjölbreyttan hátt s.s. með ritun, teikningum, myndvinnslu, myndatöku, 
hljóðvinnslu eða öðru sem námsgögn bjóða upp á hverju sinni. Einnig getur kennari nýtt sér spurningaleiki 
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þar sem nemendur tengja umfjöllun orðs við reynsluheim sinn, sjá kafla 6 Orðatengsl.   

Kennari getur búið til lýsingar á aðstæðum þar sem nemendur svara hvort lýsingin eigi við orðið sem fjallað 
er um sjá kafla 6 Satt/ósatt – rétt/rangt. Þegar kennari velur aðferð hefur hann getu nemenda að leiðarljósi 
og nær þannig að mæta fjölbreyttum hópi í skólastofunni.. 

6. Orðið er sett í annað samhengi. 

Nemendur fá tækifæri til að skapa setningar, spurningar eða sögu þar sem orðið kemur fyrir, sjá kafla 6 
Tengsl milli orða. 

Nemendur vinna með texta á blaði og fylla út verkefnablaðið eftir lestur bókarinnar. T.d. þegar Maggi fer að 
sækja hjálp eftir að Bjössi datt ofan í steypumótið. En Bjössi reynist svo vera heima í góðu yfirlæti, sjá kafla 
11. 

Önnur verkefni: 

 Nemendur vinna í rafbók með myndum, myndskeiðum, hljóði og texta, sjá kafla 7.  

 Nemendur vinna með úrklippur úr tímaritum eða dagblöðum í verkefnum sem tengjast orðinu. 

7. Börnin eru hvött til að nota orðið. 

Kennari rifjar upp orðið og notar það sjálfur í samræðum við nemendur. Kennari er meðvitaður um orðræðu 
sína í kennslustofunni og notar kennd orð og orðatiltæki í kennslunni. Kennari veitir nýjum orðum sérstaka 
athygli og hvetur nemendur áfram í orðavali. Kennari getur gert með nemendum orðaskrá, sjá kafla 11. 

8. Börnin endurtaka orðið. 

Kennari biður nemendur að endurtaka orð til að styrkja hljóðmynd þess. Kennari kennir nemendum að taka 
upp hljóð í spjaldtölvu og að hlusta upptökur. Kennari ræðir hljóðmynd orðs með nemendum og áherslur í 
framburði, sjá kafla 7. 

9. Leikið með orð. 

Hér er komið að því að framkvæma eitthvað verklegt og leika sér um leið. Það getur verið að spila eða búa til 
spil. Hægt er að kynna orð með leikrænni tjáningu. Hér má nýta myndaspjöld sjá kafla 10 Dæmi um fleiri 
myndaspjöld. Slík nálgun reynir á sjónminni en sumir nemendur eiga ef til vill betra með að muna orð og 
merkingu þess með þeim hætti. Nemendur geta í þessu sambandi notað undirstöðuatriði í smáforritinu 
Puppet pals eða sambærilegu smáforriti til að vinna með lykilorð, söguþráð og tengja við reynsluheim og 
nánasta umhverfi nemenda. Framsögn er einnig hægt að þjálfa hér þar sem nemendur fá tækifæri til að 
kynna eigin verk.  

Ein leið til að leika sér með orð er í gegnum ritun. Kennari getur fengið nemendur til að vinna með ritun sjá 
kafla 6 Ritun og Stafarugl/krossgátur. 

10. Mat á orðaforða og lesskilningi.  

Með kennsluefninu fylgir Matsrammi (matrixa) til að meta hvort nemendur hafi náð tökum á þeim orðum 
sem fjallað er um hverju sinni.  

11. Viðbrögð við kennslu (RTI).  

Með þessu kennsluefni bjóðast leiðir til að kenna fjölbreyttum nemendahópi innan veggja kennslustofunnar 
og viðbrögð hvers nemanda eru skráð og metin Með myndrænum stuðningi, hlutbundinni vinnu og með því 
að hafa meira af talmáli en rituðu er líklegt að fleiri nemendur finni sig í kennslunni. Aðferðum í kennslunni 
er raðað frá hinu einfalda til þess flókna. Því ætti að vera hægt að mæta hverjum nemanda á hans 
forsendum, (sjá kafla 1.2) í fræðilegri umfjöllun. 

Kennaraspjald 3  Kennaraspjald með kennsluleiðbeiningum Orðaspjalls (Beck, 
McKeown og Kucan, 2013). 
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Sorg 

Sorg 

1. Sagan lesin. 

Kennari les sögu eða kafla úr sögu fyrir nemendur. Kennari endurtekur lesturinn þegar spurningar vakna. 
Nemendur eru látnir hlusta eftir skrítnum og skemmtilegum orðum í afmörkuðum texta 

2. Orð kynnt 

Sjá vinnuspjald 9. Hér má sjá myndina sem fylgir orðinu 
 Kennari les orðið.  

 Vinnuspjald með mynd af orðinu er kynnt og 
rætt. Kennari bendir á einkenni orðsins allt 
frá einstökum stöfum upp í samsett orð eða 
önnur einkenni.  

 Nemandi ritar orðið í verkefnabók eða á 
blað. Nemandi sporar eða stafsetur orðið á 
blað, í vinnubók eða í spjaldtölvu. 

Viðfangsefni:  

Kennari sýnir nemendum myndaspjald og ritháttarmynd af orðinu, sjá myndaspjald kafli 10. Orðmyndum 
sem unnið er með er safnað á vegg og þær hafðar sýnilegar í kennslustofunni. Þannig halda kennari og 
nemendur utan um þau orð sem unnið hefur verið með.   

Kennari skráir á töflu eða varpar upp verkefnum með spjaldtölvu og skjávarpa. Kennari fær nemendur til að 
finna: rímorð, lík/ólík orð, orð sem innihalda sömu stafi, samheiti/andheiti o. fl.  

Kennari fær nemendur til að hjálpa sér að fylla í verkefnin með spjalli, sjá verkefni í kafla 11. 

Önnur verkefni: 

 Unnið með orðið (orðmynd) : Nemendur lesa orð og skrifa það á blað, í bók eða í spjaldtölvu. 

 Leikræn tjáning: kennari og nemendur leika orðið, t.d. leika aðstæður þar sem orðið á við. 

3. Orðið er sett í samhengi við textann. 

Þessi hluti aðferðarinnar fer fram í umræðum sem kennari stýrir skipulega um orðið sem fjallað er um. 

Kennari segir: „Fyrsta sorgin læddist að mér um þessar mundir“. 

Kennari spyr: Hvað átti lundapysjan við með þessu? Hvað merkir orðið sorg?“ 

Til að virkja nemendur í umræðum um orðið sorg spyr kennari nemendur „Hafið þið einhvern tímann 
upplifað sorg?“ „Hvernig líður manni þá?“. Börnin koma e.t.v. með frásagnir um það 
hvar/hvenær/hver/hvort þau hafa upplifað sorg.  

Kennari getur spurt nemendur ýmissa spurninga þar sem unnið er með skilning þess orðs sem er til 
umfjöllunar sjá kafla 6, Að snúa sér aftur að innihaldi/samhengi sögunnar og Að skapa aðstæður, finna 
samhengi og dæmi. 

4. Börnin segja orðið upphátt. 

Þegar orð eru endursögð er framburði orðsins veitt sérstök athygli. Endursögn orða getur orðið að æfingu 
fyrir hljóðupptöku á spjaldtölvu, sjá kafla 8. 

5. Orðið er útskýrt. 

Kennari gætir þess að útskýra orðið á máli sem nemendur skilja. Kennari veltir einnig upp fyrirfram ákveðnu 
viðfangsefni í tengslum við merkingu orðsins s.s. út frá samheitum, andheitum og orðum með sömu eða 
svipaða merkingu, sjá verkefni í kafla 11.  

Nemendur fá einnig tækifæri til að setja orðið í samhengi við eigin reynsluheim. Nemendur vinna með 
útskýringu orðsins í ólíku samhengi á fjölbreyttan hátt s.s. með ritun, teikningum, myndvinnslu, myndatöku, 
hljóðvinnslu eða öðru sem námsgögn bjóða upp á hverju sinni.   
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Kennari getur búið til lýsingar á aðstæðum þar sem nemendur svara hvort lýsingin eigi við orðið sem fjallað 
er um, sjá kafla 6 Satt/ósatt – rétt/rangt. Þegar kennari velur aðferð hefur hann getu nemenda að leiðarljósi 
og nær þannig að mæta fjölbreyttum hópi í skólastofunni. 

6. Orðið er sett í annað samhengi. 

Nemendur fá tækifæri til að skapa setningar, spurningar eða sögu þar sem orðið kemur fyrir, sjá kafla 6. 
Tengsl milli orða. 

Nemendur vinna með texta á blaði og fylla út verkefnablaðið eftir lestur bókarinnar. T.d. þegar lundapysjan 
er skilin eftir ein þegar mamma hennar fer. Lundapysjan lærir að bjarga sér sjálf, sjá kafla 11. 

Önnur verkefni: 

 Nemendur vinna verkefnablað þar sem þeir búa til samsett orð, sjá kafla 11.  

 Nemendur vinna með orðin úr bókinni. Með aðstoð kennara setja þeir saman söguþráð sjá kafla 11. 

7. Börnin eru hvött til að nota orðið. 

Kennari rifjar upp orðið og notar það sjálfur í samræðum við nemendur. Kennari er meðvitaður um orðræðu 
sína í kennslustofunni og notar kennd orð og orðatiltæki í kennslunni. Kennari veitir nýjum orðum sérstaka 
athygli og hvetur nemendur áfram í orðavali. Kennari getur gert með nemendum orðaskrá, sjá kafla 11. 

8. Börnin endurtaka orðið. 

Kennari biður nemendur að endurtaka orð til að styrkja hljóðmynd þess. Kennari kennir nemendum að taka 
upp hljóð í spjaldtölvu og að hlusta upptökur. Kennari ræðir hljóðmynd orðs með nemendum og áherslur í 
framburði, sjá kafla 7. 

9. Leikið með orð. 

Hér er komið að því að framkvæma eitthvað verklegt og leika sér um leið. Það getur verið að spila eða búa til 
spil. Hægt er að kynna orð með leikrænni tjáningu. Hér má nýta myndaspjöld sjá kafla 10 Dæmi um fleiri 
myndaspjöld. Slík nálgun reynir á sjónminni en sumir nemendur eiga ef til vill betra með að muna orð og 
merkingu þess með þeim hætti. Nemendur geta í þessu sambandi notað undirstöðuatriði í smáforritinu 
Puppet pals eða sambærilegu smáforriti til að vinna með lykilorð, söguþráð og tengja við reynsluheim og 
nánasta umhverfi nemenda. Framsögn er einnig hægt að þjálfa hér þar sem nemendur fá tækifæri til að 
kynna eigin verk.  

Ein leið til að leika sér með orð er í gegnum ritun. Kennari getur fengið nemendur til að vinna með ritun sjá 
kafla 6 Ritun og Stafarugl/krossgátur. 

10. Mat á orðaforða og lesskilningi.  

Með kennsluefninu fylgir Matsrammi (matrixa) til að meta hvort nemendur hafi náð tökum á þeim orðum 
sem fjallað er um hverju sinni.  

11. Viðbrögð við kennslu (RTI).  

Með þessu kennsluefni bjóðast leiðir til að kenna fjölbreyttum nemendahópi innan veggja kennslustofunnar 
og viðbrögð hvers nemanda eru skráð og metin Með myndrænum stuðningi, hlutbundinni vinnu og með því 
að hafa meira af talmáli en rituðu er líklegt að fleiri nemendur finni sig í kennslunni. Aðferðum í kennslunni 
er raðað frá hinu einfalda til þess flókna. Því ætti að vera hægt að mæta hverjum nemanda á hans 
forsendum (sjá kafla 1.2) í fræðilegri umfjöllun. 

Kennaraspjald 4  Kennaraspjald með leiðbeiningum Orðaspjalls (Beck, McKeown og 
Kucan, 2013). 
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Skæla 

Skæla 

1. Sagan lesin. 

Kennari les sögu eða kafla úr sögu fyrir nemendur. Kennari endurtekur lesturinn þegar spurningar vakna. 
Nemendur eru látnir hlusta eftir skrítnum og skemmtilegum orðum í afmörkuðum texta. 

2. Orð kynnt.  

Sjá vinnuspjald 9 hér má sjá myndina sem fylgir orðinu 
 Kennari les orðið.  

 Vinnuspjald með mynd af orðinu er kynnt og 
rætt. Kennari bendir á einkenni orðsins allt 
frá einstökum stöfum upp í samsett orð eða 
önnur einkenni.  

 Nemandi ritar orðið í verkefnabók eða á 
blað. Nemandi sporar eða stafsetur orðið á 
blað, í vinnubók eða í spjaldtölvu. 

Viðfangsefni:  

Kennari sýnir nemendum myndaspjald og ritháttarmynd af orðinu, sjá myndaspjald kafli 10. Orðmyndum 
sem unnið er með er safnað á vegg og þær hafðar sýnilegar í kennslustofunni. Þannig halda kennari og 
nemendur utan um þau orð sem unnið hefur verið með.   

Kennari skráir á töflu eða varpar upp verkefnum með spjaldtölvu og skjávarpa. Kennari fær nemendur til að 
finna: rímorð, lík/ólík orð, orð sem innihalda sömu stafi, samheiti/andheiti o. fl.  

Kennari fær nemendur til að hjálpa sér að fylla í verkefnin með spjalli, sjá verkefni í kafla 11. 

Önnur verkefni: 

 Unnið með orðið (orðmynd) : Nemendur lesa orð og skrifa það á blað, í bók eða í spjaldtölvu. 

 Leikræn tjáning: kennari og nemendur leika orðið, t.d. leika aðstæður þar sem orðið á við. 

3. Orðið er sett í samhengi við textann. 

Þessi hluti aðferðarinnar fer fram í umræðum sem kennari stýrir skipulega um orðið sem fjallað er um.   

Kennari segir: „Ég fór auðvitað að skæla, tárin streymdu og ég bað mömmu að fara ekki frá mér“. 

Kennari spyr: Hvað átti litla lundapysjan við þegar hún sagðist hafa farið að skæla?  

Hvað merkir orðið skæla? 

Til að virkja nemendur í umræðum um orðið skæla spyr kennari nemendur „Af hverju fór lundapysjan að 
skæla?“ „Hvernig líður manni þegar maður fer að skæla?“ Börnin koma e.t.v. með frásagnir um það 
hvar/hvenær/hver/hvort þau hafa upplifað einhvern að skæla. 

Kennari getur spurt nemendur ýmissa spurninga þar sem unnið er með skilning þess orðs sem er til 
umfjöllunar sjá kafla 6 Að snúa sér aftur að innihaldi/samhengi sögunnar og Að skapa aðstæður, finna 
samhengi og dæmi. 

4. Börnin segja orðið upphátt. 

Þegar orð eru endursögð er framburði orðsins veitt sérstök athygli. Endursögn orða getur orðið að æfingu 
fyrir hljóðupptöku á spjaldtölvu, sjá kafla 7. 

5. Orðið er útskýrt. 

Kennari gætir þess að útskýra orðið á máli sem nemendur skilja. Kennari veltir einnig upp fyrirfram ákveðnu 
viðfangsefni í tengslum við merkingu orðsins s.s. út frá samheitum, andheitum og orðum með sömu eða 
svipaða merkingu, sjá verkefni í kafla 11.  

Nemendur fá einnig tækifæri til að setja orðið í samhengi við eigin reynsluheim. Nemendur vinna með 
útskýringu orðsins í ólíku samhengi á fjölbreyttan hátt s.s. með ritun, teikningum, myndvinnslu, myndatöku, 
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hljóðvinnslu eða öðru sem námsgögn bjóða upp á hverju sinni.   

Kennari getur búið til lýsingar á aðstæðum þar sem nemendur svara hvort lýsingin eigi við orðið sem fjallað 
er um sjá kafla 6 Satt/ósatt – rétt/rangt. Þegar kennari velur aðferð hefur hann getu nemenda að leiðarljósi 
og nær þannig að mæta fjölbreyttum hópi í skólastofunni. 

6. Orðið er sett í annað samhengi. 

Nemendur fá tækifæri til að skapa setningar, spurningar eða sögu þar sem orðið kemur fyrir, sjá kafla 6 
Tengsl milli orða. 

Nemendur vinna með texta á blaði og fylla út verkefnablaðið eftir lestur bókarinnar. T.d. þegar mamma 
lundapysjunnar sagðist ætla að fara fór hún að skæla. Mamma hennar sagði að allar lundapysjur lenda í 
þessu. Öll él styttir upp um síðir, sjá kafla 11. 

Önnur verkefni: 

 Nemendur vinna í rafbók með myndum, myndskeiðum, hljóði og texta,  

 Nemendur vinna með úrklippur úr tímaritum eða dagblöðum í verkefnum sem tengjast orðinu. 

7. Börnin eru hvött til að nota orðið. 

Kennari rifjar upp orðið og notar það sjálfur í samræðum við nemendur. Kennari er meðvitaður um orðræðu 
sína í kennslustofunni og notar kennd orð og orðatiltæki í kennslunni. Kennari veitir nýjum orðum sérstaka 
athygli og hvetur nemendur áfram í orðavali. Kennari getur gert með nemendum orðaskrá, sjá kafla 11. 

8. Börnin endurtaka orðið. 

Kennari biður nemendur að endurtaka orð til að styrkja hljóðmynd þess. Kennari kennir nemendum að taka 
upp hljóð í spjaldtölvu og að hlusta upptökur. Kennari ræðir hljóðmynd orðs með nemendum og áherslur í 
framburði, sjá kafla 7. 

9. Leikið með orð. 

Hér er komið að því að framkvæma eitthvað verklegt og leika sér um leið. Það getur verið að spila eða búa til 
spil. Hægt er að kynna orð með leikrænni tjáningu. Hér má nýta myndaspjöld sjá kafla 10. Dæmi um fleiri 
myndaspjöld. Slík nálgun reynir á sjónminni en sumir nemendur eiga ef til vill betra með að muna orð og 
merkingu þess með þeim hætti. Nemendur geta í þessu sambandi notað undirstöðuatriði í smáforritinu 
Puppet pals eða sambærilegu smáforriti til að vinna með lykilorð, söguþráð og tengja við reynsluheim og 
nánasta umhverfi nemenda. Framsögn er einnig hægt að þjálfa hér þar sem nemendur fá tækifæri til að 
kynna eigin verk.  

Ein leið til að leika sér með orð er í gegnum ritun. Kennari getur fengið nemendur til að vinna með ritun sjá 
kafla 6 Ritun og Stafarugl/krossgátur. 

10. Mat á orðaforða og lesskilningi.  

Með kennsluefninu fylgir Matsrammi (matrixa) til að meta hvort nemendur hafi náð tökum á þeim orðum 
sem fjallað er um hverju sinni.  

11. Viðbrögð við kennslu (RTI). 

Með þessu kennsluefni bjóðast leiðir til að kenna fjölbreyttum nemendahópi innan veggja kennslustofunnar 
og viðbrögð hvers nemanda eru skráð og metin Með myndrænum stuðningi, hlutbundinni vinnu og með því 
að hafa meira af talmáli en rituðu er líklegt að fleiri nemendur finni sig í kennslunni. Aðferðum í kennslunni 
er raðað frá hinu einfalda til þess flókna. Því ætti að vera hægt að mæta hverjum nemanda á hans 
forsendum (sjá kafla 1.2) í fræðilegri umfjöllun. 

Kennaraspjald 5 - Kennaraspjald með kennsluleiðbeiningum Orðaspjalls (Beck, 
McKeown og Kucan, 2013).  
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Ansa 

1. Sagan lesin. 

Kennari les sögu eða kafla úr sögu fyrir nemendur. Kennari endurtekur lesturinn þegar spurningar vakna. 
Nemendur eru látnir hlusta eftir skrítnum og skemmtilegum orðum í afmörkuðum texta 

2. Orð kynnt.  

Sjá vinnuspjald 9 hér má sjá myndina sem fylgir 
orðinu   

 Kennari les orðið.  

 Vinnuspjald með mynd af orðinu er kynnt og 
rætt. Kennari bendir á einkenni orðsins allt frá 
einstökum stöfum upp í samsett orð eða 
önnur einkenni.  

 Nemandi ritar orðið í verkefnabók eða á blað. 
Nemandi sporar eða stafsetur orðið á blað, í 
vinnubók eða í spjaldtölvu. 

Viðfangsefni:  

Kennari sýnir nemendum myndaspjald og ritháttarmynd af orðinu, sjá myndaspjald kafli 10 Orðmyndum sem 
unnið er með er safnað á vegg og þær hafðar sýnilegar í kennslustofunni. Þannig halda kennari og nemendur 
utan um þau orð sem unnið hefur verið með.   

Kennari skráir á töflu eða varpar upp verkefnum með spjaldtölvu og skjávarpa. Kennari fær nemendur til að 
finna: rímorð, lík/ólík orð, orð sem innihalda sömu stafi, samheiti/andheiti o. fl.  

Kennari fær nemendur til að hjálpa sér að fylla í verkefnin með spjalli, sjá verkefni í kafla 11. 

Önnur verkefni: 

 Unnið með orðið (orðmynd) : Nemendur lesa orð og skrifa það á blað, í bók eða í spjaldtölvu. 

 Leikræn tjáning: kennari og nemendur leika orðið, t.d. leika aðstæður þar sem orðið á við. 

3. Orðið er sett í samhengi við textann. 

Þessi hluti aðferðarinnar fer fram í umræðum sem kennari stýrir skipulega um orðið sem fjallað er um.   

Kennari segir : „Í einum glugganum sá ég marga fugla. Þar stóðu þeir hreyfingarlausir eins og steingervingar 
og önsuðu mér ekki þegar ég kallaði til þeirra.“ . 

Kennari spyr: Hvað átti litla lundapysjan við með þessu? „Hvað merkir orðið ansa?“ 

Til að virkja nemendur í umræðum um orðið ansa spyr kennari nemendur „Af hverju önsuðu fuglarnir ekki? “ 
Börnin koma e.t.v. með frásagnir um það hvar/hvenær/hver/hvort þau hafa upplifað einhvern ansa. 

Kennari getur spurt nemendur ýmissa spurninga þar sem unnið er með skilning þess orðs sem er til 
umfjöllunar sjá kafla Að snúa sér aftur að innihaldi/samhengi sögunnar og Að skapa aðstæður, finna 
samhengi og dæmi. 

4. Börnin segja orðið upphátt. 

Þegar orð eru endursögð er framburði orðsins veitt sérstök athygli. Endursögn orða getur orðið að æfingu 
fyrir hljóðupptöku á spjaldtölvu, sjá kafla 7. 

5. Orðið er útskýrt. 

Kennari gætir þess að útskýra orðið á máli sem nemendur skilja. Kennari veltir einnig upp fyrirfram ákveðnu 
viðfangsefni í tengslum við merkingu orðsins s.s. út frá samheitum, andheitum og orðum með sömu eða 
svipaða merkingu, sjá verkefni í kafla 11.  

Nemendur fá einnig tækifæri til að setja orðið í samhengi við eigin reynsluheim. Nemendur vinna með 

Ansa 
GJ 

 

GJ 
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útskýringu orðsins í ólíku samhengi á fjölbreyttan hátt svo sem með ritun, teikningum, myndvinnslu, 
myndatöku, hljóðvinnslu eða öðru sem námsgögn bjóða upp á hverju sinni.   

Kennari getur búið til lýsingar á aðstæðum þar sem nemendur svara hvort lýsingin eigi við orðið sem fjallað 
er um sjá kafla 6 Satt/ósatt – rétt/rangt. Þegar kennari velur aðferð hefur hann getu nemenda að leiðarljósi 
og nær þannig að mæta fjölbreyttum hópi í skólastofunni. 

6. Orðið er sett í annað samhengi. 

Nemendur fá tækifæri til að skapa setningar, spurningar eða sögu þar sem orðið kemur fyrir, sjá kafla 6 
Tengsl milli orða. 

Nemendur vinna með texta á blaði og fylla út verkefnablaðið eftir lestur bókarinnar. T.d. þegar lundapysjan 
reynir að tala við uppstoppaða fugla, er óvarkár og með hávaða. Börn fundu hana og tóku, sjá kafla 11. 

Önnur verkefni: 

 Nemendur vinna í rafbók með myndum, myndskeiðum, hljóði og texta, sjá kafla 7.  

 Nemendur vinna með úrklippur úr tímaritum eða dagblöðum í verkefnum sem tengjast orðinu. 

7. Börnin eru hvött til að nota orðið. 

Kennari rifjar upp orðið og notar það sjálfur í samræðum við nemendur. Kennari er meðvitaður um orðræðu 
sína í kennslustofunni og notar kennd orð og orðatiltæki í kennslunni. Kennari veitir nýjum orðum sérstaka 
athygli og hvetur nemendur áfram í orðavali. Kennari getur gert með nemendum orðaskrá, sjá kafla 11. 

8. Börnin endurtaka orðið. 

Kennari biður nemendur að endurtaka orð til að styrkja hljóðmynd þess. Kennari kennir nemendum að taka 
upp hljóð í spjaldtölvu og að hlusta upptökur. Kennari ræðir hljóðmynd orðs með nemendum og áherslur í 
framburði, sjá kafla 7. 

9. Leikið með orð. 

Hér er komið að því að framkvæma eitthvað verklegt og leika sér um leið. Það getur verið að spila eða búa til 
spil. Hægt er að kynna orð með leikrænni tjáningu. Hér má nýta myndaspjöld sjá kafla 10 Dæmi um fleiri 
myndaspjöld. Slík nálgun reynir á sjónminni en sumir nemendur eiga ef til vill betra með að muna orð og 
merkingu þess með þeim hætti. Nemendur geta í þessu sambandi notað undirstöðuatriði í smáforritinu 
Puppet pals eða sambærilegu smáforriti til að vinna með lykilorð, söguþráð og tengja við reynsluheim og 
nánasta umhverfi nemenda. Framsögn er einnig hægt að þjálfa hér þar sem nemendur fá tækifæri til að 
kynna eigin verk.  

Ein leið til að leika sér með orð er í gegnum ritun. Kennari getur fengið nemendur til að vinna með ritun sjá 
kafla 6 Ritun og Stafarugl/krossgátur. 

10. Mat á orðaforða og lesskilningi.  

Með kennsluefninu fylgir Matsrammi (matrixa) til að meta hvort nemendur hafi náð tökum á þeim orðum 
sem fjallað er um hverju sinni.  

11. Viðbrögð við kennslu (RTI). 

Með þessu kennsluefni bjóðast leiðir til að kenna fjölbreyttum nemendahópi innan veggja kennslustofunnar 
og viðbrögð hvers nemanda eru skráð og metin Með myndrænum stuðningi, hlutbundinni vinnu og með því 
að hafa meira af talmáli en rituðu er líklegt að fleiri nemendur finni sig í kennslunni. Aðferðum í kennslunni 
er raðað frá hinu einfalda til þess flókna. Því ætti að vera hægt að mæta hverjum nemanda á hans 
forsendum (sjá kafla 1.2) í fræðilegri umfjöllun). 

Kennaraspjald 6 Kennaraspjald með kennsluleiðbeiningum Orðaspjalls (Beck, 
McKeown og Kucan, 2013). 
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13 Fleiri dæmi um vinnuspjöld 

Príla 

 

A. Skýringar á orðum og orðasamböndum: Príla = so. príla, prílaði 

B. Maggi og Bjössi eru forvitnir drengir. Þeir sáu steypubíl við húsbyggingu og langaði að sjá hvað 
væri um að vera. Þeir vissu samt að þeir máttu ekki príla í húsunum sem verið væri að byggja. 
Príla merkir; óþarfa klifur, klifra óvarlega t.d. klifra upp í glugga eða brölta, klöngrast (Íslensk 
orðabók, 1993; Íslensk samheitaorðabók, 1985). 

C. Hugsið um merkinguna príla. Ef þið haldið príla eigi við segið þið orðið. Ef ekki segið þið pass. 

Litla stúlkan er nýfarin að ganga. Hún reynir stundum að klifra upp á borð og stóla. Getur merking 
orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það er: Príla. 

Konan gengur upp á aðra hæð í stigaganginum í blokkinni. Getur merking orðsins átt við hér? 
Pass. 

Fjallgönguhópurinn var búinn að klöngrast upp klettinn. Getur merking orðsins átt við hér? 
Segjum orðið saman það er: Príla. 

Á skólalóðinni er mikið af stórum trjám. Kennararnir biðja börnin að fara varlega þegar þau klifra í 
trjánum. Getur merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það er:Príla. 

Málarinn var að mála þakið á húsinu. Stiginn stóð upp við húsvegg og krakkarnir voru að klifra í 
stiganum. Getur merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það er:Príla 

Vinnuspjald 2 - Vinnuspjald kennara (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-49). 

  

GJ 

 

GJ 



 

97 

Pískra 

 

A. Skýringar á orðum og orðasamböndum: Pískra = so. pískra, pískraði (Íslensk orðabók, 1993; 
Íslensk samheitaorðabók, 1985). 

B. Í sögunni kemur fram að vinnumennirnir pískruðu í hálfum hljóðum. Orðið pískra merkir; að 
hvísla, hvískra, kvisa, mæla lágt, pukra, segja í hálfum hljóðum, segja í hljóði, tala lágum rómi 

C. Hugsið ykkur eitthvað sem orðið pískra getur verið um. Ef þið haldið að orðið pískra eigi við segið 
þið orðið. Ef ekki segið þið pass. 

Um þetta var talað bæja á milli. Getur merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það er: 
Pískra 

Þegar einhverjir eru að tala hljóðlega saman í skólastofunni truflar það mig. Getur merking 
orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það er: Pískra 

Þegar ég gekk inn í matsalinn í skólanum þá heyrði ég stelpu hvísla að vinkonu sinni að ég hefði 
komið of seint í morgun. Getur merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það er: Pískra 

Í afmælisveislum hittist fólk og talar saman. Getur merking orðsins átt við hér?: Pass 

Foreldrarnir voru að pukrast um það hvað ætti að gefa Sigga í afmælisgjöf þegar hann kom heim 
af fótboltaæfingu. Getur merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það er: Pískra 

Krakkarnir voru í fótbolta á skólalóðinni þegar einn strákurinn datt og tognaði í fætinum. 
Krakkarnir kölluðu þá á stuðningsfulltrúa sem kom strax til hjálpar. Getur merking orðsins átt við 
hér? : Pass 

Vinnuspjald 3 - Vinnuspjald kennara (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-49). 
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Sorg 

 

A. Skýringar á orðum og orðasamböndum Sorg = kvk. no. sorg (hún sorgin) 

B. Í sögunni segir litla lundapysjan frá sinni fyrstu sorg. Þegar mamma hennar sagði að hún þyrfti að 
fara í burtu og hætta að færa henni mat og að hún væri orðin svo stór að hún gæti alveg bjargað 
sér sjálf.  

Orðið sorg merkir; dapurleiki, harmur, hryggð, hugraun, mæða, tregi (Íslensk orðabók, 1993; 
Íslensk samheitaorðabók, 1985). Sorg er ekki atburður, heldur ferli sem getur tekið langan tíma og 
það er misjafnt hvernig einstaklingar upplifa sorg. 

C. Hugsið um merkingu orðsins sorg. Ef þið haldið að orðið sorg eigi við, þá segið þið orðið. Ef ekki 
segið þið pass. 

Guðrún fann fyrir mikill hryggð þegar amma hennar lést. Getur merking orðsins átt við hér? 
Segjum orðið saman það er: Sorg. 

Þegar Arnar flutti til Svíþjóðar fann hann fyrir miklum trega þegar hann hugsaði til Trausta sem 
var besti vinur hans heima á Íslandi. Getur merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það 
er: Sorg. 

Ásta datt á leiðinni í flaututíma og fékk sár á hnéð og flautan hennar brotnaði. Getur merking 
orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það er: Sorg. 

Þegar strákurinn var stunginn af geitungi kom í ljós að það var geitungabú undir sólpallinum og 
það þurfti að fjarlægja það. Getur merking orðsins átt við hér? Pass 

Fjölskyldan varð fyrir mikilli hugraun þegar gamli góði hundurinn þeirra varð undir mjólkurbílnum 
í sveitinni. Getur merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það: Sorg. 

Vinnuspjald 4 - Vinnuspjald kennara (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-49).   
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Skæla 

 

A. Skýringar á orðum og orðasamböndum Skæla = so. skæla, skældi  

B. Í sögunni segir litla lundapysjan frá því að hún hafi farið að skæla þegar mamma hennar sagði að 
hún þyrfti að fara í burtu og að litla lundapysjan gæti bjargað sér sjálf. 

Orðið skæla merkir; gráta útaf engu, gráta ámátlega, gráta ergilega, gráta hátt, orga, grenja, 
skrumskæla eða gretta sig, skekkja, aflaga eitthvað, gera skakkan.  

Orðasamband: Skæla sig (Íslensk orðabók, 1993; Íslensk samheitaorðabók, 1985). 

C. Hugsið um merkingu orðsins skæla. Ef þið haldið að orðið skæla eigi við, þá segið þið orðið. Ef ekki 
segið þið pass. 

Foreldrarnir grétu af gleði þegar þeir fengu barnið sitt í fangið í fyrsta sinn. Getur merking orðsins 
átt við hér? Segjum orðið saman það er: Skæla 

Gunnar tapaði í spilinu og orgaði af reiði. Getur merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman 
það er: Skæla 

Þegar maður hlær þá er maður að hlæja. Getur merking orðsins átt við hér? Pass 

Skór aflagast í bleytu. Getur merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það er: Skæla 

Bína grét hátt þegar pabbi hennar skildi hana eftir í leikskólanum. Getur merking orðsins átt við 
hér? Segjum orðið saman það er: Skæla 

Sigga leið illa hjá lækninum og gretti sig framan í hann. Getur merking orðsins átt við hér? Segjum 
orðið saman það er: Skæla 

Vinnuspjald 5 - Vinnuspjald kennara (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-49). 
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Ansa 

 

A. Skýringar á orðum og orðasamböndum Ansa = so. ansa, ansaði 

B. Í sögunni segir litla lundapysjan frá því að hún hafi séð marga fugla í einum glugganum. 
Þeir stóðu hreyfingarlausir eins og steingervingar og önsuðu henni ekki þegar hún kallaði 
til þeirra.  

Orðið ansa merkir; sinna, svara, láta í sér heyra, taka undir, fást við, gefa gaum, gegna 
(Íslensk orðabók, 1993; Íslensk samheitaorðabók, 1985).  

C. Hugsið um merkingu orðsins ansa. Ef þið haldið að orðið ansa eigi við, þá segið þið orðið. 
Ef ekki segið þið pass. 

(Hér getur verið gott að ræða um myndlíkingar ef við á ef það hefur ekki verið gert í 3. Lið). 

Getur orðið sem við vorum að læra átt við hér? Segjum orðið saman það er: Ansa. 

Það svaraði enginn í símann heima hjá vinkonu minni þegar ég hringdi til hennar. Getur 
merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það er: Ansa. 

Strákurinn var úti að leika sér og sinnti því engu þó að mamma hans væri að kalla á hann í 
mat: Getur orðið sem við vorum að læra átt við hér? Segjum orðið saman það er: Ansa. 

Viltu svara í símann fyrir mig? Getur merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það 
er: Ansa. 

Strákarnir á fótboltavellinum töluðu mikið um það hvað hefði betur mátt fara í leiknum. 
Getur merking orðsins átt við hér?: Pass 

Það er kurteisi að taka undir kveðjuna þegar einhver er að heilsa eða kveðja. Getur 
merking orðsins átt við hér? Segjum orðið saman það er: Ansa. 

Vinnuspjald 6 - Vinnuspjald kennara (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-49).
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14 Fleiri dæmi um myndaspjöld 

 

 

Myndaspjald 2 –Myndaspjöld, tegund 1 og 2 (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-46). 
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Myndaspjald 3 - Myndaspjöld, tegund 1 og 2 (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-46). 
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Myndaspjald 4 - Myndaspjöld, tegund 1 og 2 (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-46). 
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Myndaspjald 5 - Myndaspjöld, tegund 1 og 2 (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-46). 
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Myndaspjald 6 - Myndaspjöld, tegund 1 og 2 (Beck, McKeown og Kucan, 2013:45-46).

GJ 

 

GJ 

Ansa 
 

Ansa 

GJ 

 

GJ 





 

107 

15 Dæmi um Orðaspjallsverkefnablöð   

Hér koma nokkur dæmi um vinnublöð sem geta nýst í vinnu með orð. 

Vinnublöðin eru þannig að þau gagnast bæði kennaranum til að fylla út í 

umræðum með nemendum eða að nemendur fylli þau út einstaklingslega eða í 

hópavinnu. Gert er ráð fyrir að kennari stýri vinnunni í fyrstu skiptin og jafnvel 

alveg í þessum aldurshópi sem tilheyrir 3. bekk í grunnskóla. Reikna má með því 

að eftir því sem nemendur læra vinnubrögðin geti þau sjálf unnið verkefnin í 

samræðuhópum. Verkefnin kalla öll á samræðu eða spjall um orð, orðasambönd 

og samhengi orða í texta.   

Sól – vinnublað 

Sól – vinnublað, má nota til að vinna með orð á ýmsan hátt. Sólir eru notaðar til 

að útskýra um leið og rætt er um orðin í námshópnum. Sólir má nota fyrir 

rímorð, lík/ólík orð, orð sem innihalda sömu stafi, orð sem eru samheiti eða 

andheiti lykilorðsins. Lykilorðið er sett í miðjublöðruna og síðan er „spjallað“ um 

hvaða orð geta mögulega átt heima í hinum blöðrunum.  

 

Mynd 7 - Sól - vinnublað (Beck, McKeown og Kucan, 2002=. 
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Að glæða orðin lífi. Orðakort – samsett orð 

Hér að neðan er annað dæmi um það hvernig hægt er að vinna með orðakort og 

samsett orð. 

 

Mynd 8 - Orðakort, samsett orð (Beck, McKeown og Kucan, 2002). 

Að glæða orðin lífi. Sögukort 

Sögukort eru kort til að hjálpa nemendum að skoða uppbyggingu sögu sem verið 

er að vinna með hverju sinni. Sögukort geta einnig verið grunnur að sögugerð, en 

þá velur nemandinn sjálfur orð sem byggja upp söguna og eru lýsandi fyrir 

söguþráðinn.  

 

Mynd 9 - Sögukort (Beck, McKeown og Kucan, 2002). 
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Að glæða orðin lífi. Orðakort – samhengi 

Orðakort má einnig nota til að safna orðum úr sögu til og ræða þau síðan í 

samhengi við söguna. Einnig má ræða orð sem gerast í byggingunni og önnur orð 

sem eru í sögunni. Hjá safntunnunni kemur heiti bókarinnar í hina reitina koma 

orðin úr sögunni.   

 

Mynd 10 - Orðakort, samhengi texta (Beck, McKeown og Kucan, 2002). 

Að glæða orðin lífi. Orðaskrá 

Kennari safnar með nemendum orðum úr sögu sem þeir eru að vinna með. 

Orðin raðast í dálkana eftir því hvort þeir þekkja orðið, vilja vita meira um orðið 

eða hafa þegar lært orðið eftir að hafa lesið tiltekna sögu. Kennari fyllir inn í 

þegar orð eru rædd eða nemandi fyllir inn í sjálfur þegar hann hefur orðið 

skilning og þroska til þess. Orðaskrá er hægt að nota til að skapa samræður um 

samhengi sögu og tengsl orða í sögu. 

 

Mynd 11 - Skráning orðaforða (Beck, McKeown og Kucan, 2002). 
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Að glæða orðin lífi. Andheiti orða 

Orðum er safnað í skrá og andheiti fundin með námshópnum.  

 

Mynd 12 - Andheiti orða (Beck, McKeown og Kucan, 2002). 

Að glæða orðin lífi. Samheiti orða 

Orðum er safnað í skrá og samheiti fundin með námshópnum.  

 

Mynd 13 - Samheiti orða (Beck, McKeown og Kucan, 2002). 
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Að glæða orðin lífi. Söguþráður 

Að lokum er hér form sem styður við umfjöllun um söguþráð í sögu. Þá safnar 

kennari lykilorðum úr sögu sem mynda söguþráð hennar. Hægt er að vinna með 

orðin og ræða hvaða breytingar væri hægt að gera og láta sögu enda eða byrja á 

fleiri vegu. Merking lykilorða er nýtt til að ræða innihald sögunnar. 

 

Mynd 14 - Söguþráður (Beck, McKeown og Kucan, 2002). 
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16 Dæmi um leikþátt 

Leikþáttur 

Leikþáttur: Byggður á bókinni Hundakexið eftir Einar Má Guðmundsson  

Persónur og leikendur: 

Sögumaður. 

Maggi: 9 ára drengur  

Bjössi: 9 ára drengur 

Mamma Magga 

Stelpa 1 

Stelpa 2 

Fimm til sex vinnumenn. 

Leikmynd og búningar: 

Leikmynd 1 – í herbergi Bjössa 

Leikmynd 2 – vinnusvæði og húsbygging. Pollar á götu.  

Leikmynd 3 – Fyrir utan heima hjá Magga – inngangur, forstofa og eldhús. 

Leikmynd 4 – Heima hjá Bjössa – inngangur, forstofa og eldhús 

Maggi er 9 ára drengur í stígvélum, gallabuxum, úlpu og röndóttri peysu 

Bjössi er 9 ára drengur í strigaskóm, gallabuxum, úlpu, skyrtu, með axlabönd 
og í íþróttatreyju 

Mamma Magga er í kjól og kápu 

Stelpa 1 og 2 eru vel klæddar í stígvélum, regnbuxum, regnúlpum með hettu 
og önnur þeirra er með trefil. 

Vinnumennirnir eru í stígvélum, gúmmígalla og með hanska (og 
öryggishjálma). 

Lykilorð sem koma fram í leikþættinum: stara – greikka – skima – vot – 
áhyggjufull – pískra - príla 
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Fyrsti þáttur – Leikmynd 1  

(Bjössi og Maggi eru að leika sér með alls kyns leikföng í herbergi Bjössa. Eftir 
smá stund fara þeirra að boxa).  

Bjössi: Kýldu 

(Maggi kýlir Bjössa í magann en Bjössi herðir magann svo hann finnur ekkert til). 

Maggi: Svakalega ertu sterkur 

Bjössi: Ja-á 

Maggi: Hvernig ferðu að því? 

Bjössi: Ég borða hundakex 

Maggi: Hvað er hundakex? 

Bjössi: Það er bara venjulegt matarkex. Það eru til ýmsar skýringar á því af hverju 
það er kennt við hunda. Til dæmis sú að það hefði fyrst komið til landsins  í 
kössum með mynd af hundi á.  

Maggi: Já þannig 

Bjössi: Já, en núna er farið að framleiða kexið hér á landi. Ég fer stundum í 
kexverksmiðjuna og kaupi það í bréfpokum. Mér finnst hundakex mjög gott 
(með áherslu). 

Maggi: Viltu koma með mér út að leika? 

Bjössi: Já gerum það 

Annar þáttur - Leikmynd 2  

Sögumaður: Það rigndi. Pollarnir á götunni störðu til himins eins og ótal augu.  

(Maggi og Bjössi ganga inn á sviðið. Þeir eru báðir í úlpum en hafa hetturnar ekki 
á höfðinu. Þeir eru votir um hárið. Þeir standa á götunni). 

Maggi: Nei, þú veist að við megum ekki príla í húsunum 

Bjössi: Við ætlum bara að skoða 

(Þeir greikka sporið).  

Bjössi: Sjáðu þarna er kominn steypubíll (bendir fram í áhorfendasalinn). 

Maggi: Já. Vá! Það er gaman að sjá þegar steypan er sett í mótin. 

Bjössi: Já og eftir nokkra daga þá er steypan orðin hörð. (setur hendur á 
mjaðmir) 

Maggi: Sérðu. Það er enginn í steypubílnum. 



 

115 

Bjössi: ...og enginn í byggingunni. Hvar eru allir? 

Maggi: Ég veit það ekki. Kannski eru allir í kaffi. 

Bjössi: Já eða mat. (Bendir á skúrinn en snýr sér síðan að húsbyggingunni) 
Komdu kíkjum inn í húsið. 

Maggi: Við ættum kannski ekki að vera hérna. 

Bjössi: Jú við skulum líta inn í húsið. 

Bjössi opnar húsið. Maggi gengur inn. 

Maggi: Hér er enginn! 

Bjössi Halló! (það syngur í tómum veggjunum) 

Maggi: Komum út 

(Þeir líta hvor á annan og síðan í kringum sig. Þeir koma auga á stiga.) 

Bjössi: Ég held við ættum að skoða þarna uppi. 

Maggi: Til hvers? 

(Bjössi svarar ekki. Þeir ganga upp stigann og nema staðar við stigaopið. Bjössi 
gengur út á gólfið). 

Bjössi: Vá. Við erum hátt uppi...Nei, nei sjáðu rigninguna! 

Bjössi hoppar á gólfinu. Maggi stendur enn og horfir á.  

Bjössi: Svona komdu maður! 

(Maggi setur annan fótinn varleg út á gólfið en kippir honum strax að sér). 

Bjössi: Við hvað ertu hræddur? 

Maggi: Go-go – gólfið, heldurðu að það geti nokkuð pompað? 

Bjössi: Nei, svakalega ertu vitlaus maður, heldurðu að það pompi, það á eftir að 
koma hér steypa og allt. 

Maggi: En þú veist við me- megum ekki... 

Bjössi: Vertu ekki svona mikið pelabarn. 

(Bjössi heldur áfram að hoppa. Maggi gerir aðra tilraun með að fara út á gólfið. 
Maggi skelfur í hnjáliðunum. Þegar hann finnur að gólfið er sterkt gufar óttinn 
upp og hann heldur áfram inn á gólfið). 

 

Bjössi: Já, svakalega ertu vitlaus. Halda bara að gólfið pompi svona BÚMM (með 
áherslu) og kallarnir alltaf að labba hérna á því. 
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Maggi: Ja-á 

(Maggi hoppar nokkrum sinnum en lítur síðan á Bjössa). 

Maggi: En þú mátt engum segja. 

Bjössi: Má ég engum segja hvað? 

Maggi: Hvað ég er vitlaus. 

Bjössi: Ha, heldurðu að það sjái ekki allir? (hlær) 

(Maggi verður sorgmæddur á svip). 

Bjössi: Nei, nei, ég segi engum. Þú ert ekkert vitlaus.. bara soldið heimskur 
(hlær). 

(Magga fer að líða betur. Brosir. Drengirnir tveir byrja að leika smiði og múrara 
og steypukarla. Það líður dágóð stund).  

Maggi: Eigum við ekki að fara heim? 

Bjössi: Heim?! 

Maggi: Já, ég þarf að pissa. 

Bjössi: Þú mígur bara hér. 

Maggi: Hér? (lítur í kringum sig) Hvar? 

Bjössi: Bara þar sem þú stendur. Eða...Nei, nú veit ég, þú mígur bara hérna oní 
mótið. (þeir hlægja báðir). 

Bjössi: Þá verður hlandfýla af húsinu. (þeir kútveltast af hlátri). 

(Maggi gengur að mótinu og rennir niður buxnaklaufinni. Hann hlær. Á meðan 
dettur Bjössi ofan í eitt mótið en Maggi tekur ekki eftir neinu þar sem hann 
stendur og pissar).  

Maggi: (hlær) Hlandfýla af húsinu. (Axlir hans hristast). 

(Hann pissar langri bunu oní mótið. Hann snýr sér við þegar hann er búinn og 
skimar í kringum sig). 

Maggi: (Kallar) Bjössi, Bjössi (heldur áfram að skima í kringum sig) 

Bjössi: Hér, hér (heyrist lágt) 

(Maggi sér hann ekki). 

Bjössi: Hér, hér niðri (segir sársaukafullri röddu) 

Maggi: Hvar ertu? 

Bjössi: Hér! (heyrist hærra) 
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Maggi: Hvar? 

Bjössi: Hér niðri. 

(Maggi hleypur á hljóðið og kíkir fram yfir brúnina á mótinu. En hann sér ekki 
Bjössa). 

Bjössi: Sérðu mig ekki? 

(Maggi lítur betur niður og sér þá Bjössa. Bjössi liggur í hrúgu og Maggi leggst 
flatur og reynir að ná til Bjössa. Hann nær honum ekki). 

Maggi: Ég verð að hlaupa og sækja einhvern. (Rýkur af stað) 

Sögumaður: Á leiðinni var Maggi að hugsa um að tala við bifvélavirkjana í 
bílskúrnum, því hann vissi að mömmu hans var illa við að þeir væru að príla í 
nýju húsunum. Það var stranglega bannað. En hurðin á bifvélaverkstæðinu var 
læst. Bifvélavirkjarnir voru í mat eða höfðu farið eitthvað. Maggi var neyddur til 
að flýta sér heim og sækja mömmu sína. 

Leikmynd – 3 

(Fyrir utan heimili Magga. Maggi kemur hlaupandi. Buxnaklaufin er enn opin og 
bolurinn lafir út um klaufina. Tvær stelpur standa þar hjá). 

Tvær stelpur: (hrópa) Opin búð, opin búð. 

(Maggi lætur sem hann heyri ekki í þeim. Stekkur upp tröppurnar, að 
útidyrunum og hringir bjöllunni ákaft. Það urgar í dyrasímanum. Hann opnar 
hurðina og hendist inn til mömmu sinnar). 

(Maggi lafmóður. Org heyrast í litla bróður Magga). 

Mamma: Þú ert búinn að vekja hann litla bróður þinn með þessum látum...og sjá 
á þér útganginn, með galopna klauf 

Maggi: (enn lafmóður – lítur niður á sig) Hann Bjössi datt oní húsið. 

Mamma: Datt oní húsið? 

Maggi: Já, ég snéri mér við og þá var hann bara horfinn. 

Mamma: Datt hann niður af húsinu? 

Maggi: Nei, oní það. 

Mamma: Guð minn góður! Voruð þið að príla upp á þaki? Hann hefur dottið... 

Maggi: Nei, þú veist....á milli hjá spýtunum, þar sem steypan kemur. 

Mamma: Og hvar er hann nú? 

Maggi: Hann er þar enn. (röddin verður skringileg) 
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Mamma: Guð minn góður... (hún flýtir sér og sækir kápuna, pakkar litla bróður í 
burðarúm) 

(Þau fara út). 

Leikmynd - 2 

(Það rignir og það eru pollar á götunni. Þau ganga saman að byggingunum. 
Mamma heldur á burðarrúminu. Allir vinnumennirnir voru á fullu að vinna við 
húsbygginguna. Maggi sleppur hendi móður sinnar og hleypur á undan). 

Maggi: (hrópar) Hættið hættið! 

Vinnumaður: Hætta? (vinnumennirnir verða allir eitt spurningamerki) 

Maggi. Já hættið, það er strákur inni í steypunni. 

Vinnumaður: Heldurðu að við séum farnir að steypa hús úr strákum? 

Maggi: Já, já.. við vorum að leika þarna uppi og hann datt. 

Mamma: (kemur áhyggjufull til þeirra)  

(Mennirnir þagna). 

Vinnumaður: Gat verið... já, við þurftum að bregða okkur frá...  

Vinnumaður2: Ef hann hefur dottið oní mótið hefur hann varla komist upp af 
sjálfsdáðum. 

(Það þyrmdi yfir Magga og mömmu hans. Vinnumennirnir pískruðu. Mamma og 
Maggi halda af stað heim aftur þögul. Mamma saug upp í nefið.  

Þau ganga að heimili Bjössa.)  

Leikmynd 4 

(Þau ganga saman að dyrunum. Mamma bankar laust á dyrnar og gengur inn. 
Maggi kemur á eftir henni. Inni situr Bjössi brosandi að borða hundakex). 

Bjössi: Komdu Maggi og fáðu þér! 

(Maggi hleypur í áttina til hans og þeir faðmast).  

Maggi: Ég er svo feginn að sjá þig. Ég vissi að hundakexið mundi bjarga þér. 

Endir.
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17 Lokaorð  

Að ná tökum á móðurmálinu, verða læs og skrifandi ásamt því að öðlast góða 

sjálfstjórn í námi og samskiptum er lykilatriði fyrir líf og menntunarmöguleika 

barna (Whitehurst og Lonigan, 1998). Mikil áhersla er því lögð á lestrarnám við 

upphaf skólagöngunnar og grunnur lagður um leið að frekara námi. Takist vel til 

verður grunnurinn traustur og hægt að byggja á honum þegar námsefni fer að 

þyngjast stig af stigi. Í þessu samhengi er mikilvægt að skima alla nemendur sem 

fyrst til að finna þá sem eru í áhættuhópi hvað varðar lestrarerfiðleika og gera 

áætlun um þjálfun í takt við niðurstöðu athugana. Fyrstu fjögur ár lestrarkennslu 

skipta sköpum fyrir velgengni nemenda í lestrarnámi, sérstaklega þeirra sem eiga 

í einhverjum erfiðleikum (Steinunn Torfadóttir o.fl, 2010:1). 

Menntastefna stjórnvalda endurspeglar hugmyndafræði um skóla fyrir alla 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Kennarar hafa umsjón með margbreytilegum 

nemendahópi og krefst starf þeirra því vel skipulagðra og faglegra kennsluhátta. 

Þannig aukast líkurnar á því að ná til allra nemenda og veita hverjum og einum 

kennslu við hæfi (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010:6). Ein leið til þess að viðhalda 

áhuga og auka fjölbreytileika viðfangsefna er að nota tölvutækni í kennslunni. 

Þannig er bæði hægt að rifja upp erfiða námsþætti og æfa ákveðin 

þjálfunaratriði til dæmis gegnum leik, til að tryggja að þekking og færni festist 

betur í sessi. Í ljósi þess er mikilvægt að horfa til kennsluaðferða sem taka tillit 

fjölbreytts nemendahóps. Slík nálgun getur haft það meginmarkmið að draga úr 

sérkennsluþörf með Viðbrögðum við kennslu og mæta nemendum þar sem þeir 

eru staddir, í almennri kennslu. Með því móti er ef til vill líklegra að þeir sem 

þurfa á sérkennslu að halda fái aðgang að henni og kennsluefnið Að glæða orðin 

lífi sem hér hefur verið kynnt tekur mið af þessu.  

Kennsluefnið Að glæða orðin lífi er gagnleg viðbót við það námsefni sem til er 

fyrir kennara á yngsta stigi grunnskóla. Það er von höfundar að kennurum takist 

að tileinka sér aðferðir Orðaspjalls öllum nemendum þeirra til gagns og lýkur því 

kennsluefninu með málshættinum Lengi býr að fyrstu gerð. 
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