
 

 

Tanja Rut Hermansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbók 
Kennsluaðferðir til þess að 

efla lesskilning 

Lesskilningsaðferðir og 
verkefni fyrir miðstig 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessi handbók er hluti af 30 eininga 

meistaraprófsverkefni sem er hluti af 
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Formáli 
 

Hugmyndin að handbókinni kviknaði þegar ég byrjaði að 

kenna sjálf, ári áður en ég fór í meistaranámið. Ég hafði 

ekkert í höndunum þegar ég byrjaði að kenna, kunni 

engar kennsluaðferðir. Það hefði verið gott að vera með 

handbók mér til aðstoðar í fyrstu skrefum kennslunnar. Ég 

lærði aðferðirnar betur í náminu og ég hafði áhuga á að 

vinna með þær í minni kennslu og byrjaði á því strax. Mér 

datt þá í hug að gera handbók með lokaverkefninu mínu 

og nýtti aðferðirnar í að gera starfendarannsókn samhliða 

henni. Ég prófaði þá hverja aðferð með nemendum oftar 

en einu sinni og með því að ígrunda hverja aðferð fyrir sig 

lærði ég hana betur og átti auðveldara með að vinna 

handbókina. Fjölbreyttar kennsluaðferðir geta aukið 

áhuga á námi hjá börnunum þar sem ein aðferð hentar 

ekki öllum og því mikilvægt að hafa margar og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir í farteskinu. Þetta var virkilega 

skemmtileg vinna og ég vona svo sannarlega að kennarar 

geti nýtt sér handbókina í sinni kennslu. Allir kennarar 

ættu að hafa aðgang að bókinni og þá sérstaklega 

kennarar sem eru að stíga sín fyrstu skref í kennslu. 



 

 

Höfundur 
  

Höfundur handbókarinnar er Tanja 

Rut Hermansen. Ég er fædd árið 

1991, uppalin í Kópavoginum og 

starfa í Hörðuvallaskóla í Kópavogi.  

 

Árið 2007 útskrifaðist ég úr 

Digranesskóla og þaðan lá leið mín í 

Menntaskólann í Kópavogi og 

útskrifaðist ég þaðan af 

félagsfræðibraut árið 2011.  

Ég er með B.A. í Sálfræði frá 

Háskólanum á Akureyri og M.Ed. í kennslufræðum frá 

sama skóla.  

 

Ég er tveggja barna móðir með 

mikinn áhuga á því að starfa með 

börnum og unglingum og hef gert 

það frá unga aldri. Ég hef unnið á 

leikskóla, í grunnskóla, passað börn, 

þjálfað handbolta svo eitthvað sé 

nefnt.  

 

Ég vona að handbókin nýtist ykkur vel.  

 



 

 

Læsi og lesskilningur 
 

Grunnþættir menntunar eru sjálfbærni, jafnrétti, sköpun, læsi, heilbrigði 

og velferð og lýðræði og mannréttindi. Grunnþátturinn læsi er sá þáttur 

sem unnið er mest með í þessu verkefni. Læsi er mikilvægt í öllu skólastarfi 

og hægt að tengja það við allt nám.  

Markmið læsis er að virkja nemendur þannig að þeir geti brugðist við 

textum á þeirra eigin hátt, hvort sem textarnir eru lesnir fyrir þá eða þeir 

lesa hann sjálfir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 18-19).  

 

Lesskilningur snýst um hversu vel nemendur skilja textann sem þeir eru 

að vinna með. Mikilvægt er að nemendur fari út fyrir orðin, álykti og lesi 

milli lína. Lesskilningur byggir á nokkrum hæfniþáttum og er það samspil 

þessara þátta sem vinna saman. Þessir þættir eru umskráning, orðaforði, 

forþekking og hugrænir eiginleikar (McKee, 2012, bls. 45). 

 

Umskráning – Færni til þess að geta breytt bókstöfum og orðum í hljóð 
(Cain, 2010, bls. 96) 

Orðaforði – Fjöldi orða sem nemandi hefur skilning á  
(Hiebert og Kamil, 2005, bls. 1-5). 
Forþekking – Sú þekking sem nemandi býr yfir áður en hann les texta 
(Roschelle, 2007, bls. 1-2). 
Hugrænir eiginleikar – Einbeiting, athygli, minni – vinnsluminni  
(Cain, 2010, bls. 114). 

 

Allt eru þetta þættir sem gegna veigamiklu hlutverki í lesskilningi, 

Orðaforði er til dæmis ein helsta forspá þess hvernig einstaklingi gengur í 

lesskilningi og það er næstum ómögulegt að læra eitthvað nýtt án 

forþekkingar á efninu (Hiebert og Kamil, 2005, bls. 1-5; Roschelle, 2007, bls. 1-2).  

 

 
Lestur er stór þáttur í lífi 

allra og er mikilvægt að allir 
nái tökum á lestri. 

Lesturinn sjálfur skiptir þá ekki 
mestu máli heldur er það 
skilningur á textanum sem 

lesinn er. 

Ef skilningurinn er ekki til 
staðar er erfitt að segja til 
um hversu miklu lesturinn 

skilar. 



 

 

Lesskilningsaðferðir 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gott er að kenna nemendum mismunandi kennsluaðferðir. 

Þessar aðferðir geta hjálpað þeim að ná betri tökum á lestri og 

lesskilningi. Misjafnt er hvaða aðferð hentar hverjum og einum 

og því er mikilvægt að kynna fjölbreyttar aðferðir fyrir 

nemendum. Einnig er misjafnt hvaða verkefni er verið að vinna 

eða hvernig texta er verið að lesa hvaða aðferð hentar. Það að 

hafa fjölbreyttar aðferðir í farteskinu gerir einstaklinginn að 

sterkari lesara og hjálpar honum að eiga auðveldara með að 

skilja texta (McKee, 2012, bls. 48).  

 
Það er mikilvægt að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir í 

fjölbreyttum nemendahóp. Nemendur hafa mismunandi þarfir og 

eru af ólíkum uppruna. Með sveigjanleika er líklegra að kennari 

nái að virkja fleiri nemendur í kennslustofunni. Kennarar sem 

hafa í huga að uppruni, bakrunnur og þarfir barna eru 

mismunandi eru líklegri til að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir 
(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 65-66).  

 

Grunnskólalögin segja að skólinn eigi að koma til móts við nemendur og þarfir 
þeirra með því að gefa þeim tækifæri á fjölbreyttum námsaðferðum  

(Lög um grunnskóla, 2008). 
 

Lesskilningsaðferð er skilgreind sem: 
Áætlun til þess að auðvelda nemendum að ná markmiðum sínum og auðvelda 

skilning eða lestur á texta (McKee, 2012, bls. 48). 



 

 

K-V-L 
 

 

 

 

 

 
 

K-V-L aðferðin er notuð til þess að kanna forþekkingu nemenda 
á efni sem verið er að fara að kenna og tengja það sem þeir 
læra nýtt við sína fyrri þekkingu (Ogle, 1986, 564-568). Forþekking er 
mjög mikilvæg í lesskilningi. Það er næstum ómögulegt að læra 
eitthvað nýtt án þess að hafa einhverja forþekkingu á efninu 
(Roschelle, 2007, bls. 1-2). Þeir nemendur sem hafa góða forþekkingu á 
efninu sem verið er að kenna/lesa eiga yfirleitt auðveldara með 
að skilja textann og innihald hans (Riswanto, Risnawati og Lismayanti, 2014, bls. 

225-230). Það er mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir 
mikilvægi forþekkingar í læsiskennslu svo þeir geti aðstoðað 
nemendur við að efla forþekkingu (Roschelle, 2007, bls. 7). Rannsóknir 
sýna að með því að nota K-V-L eykst árangur í lesskilningi 
(Riswanto, Risnawati og Lismayanti, 2014, bls. 225-230). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markmið með K-V-L 

 Kanna forþekkingu nemenda á efni sem verið er að fara að kenna 

 Fá nemendur til að ígrunda texta og átta sig á hvað þeir hafa lært 

Framkvæmd - K-V-L 
 

K-V-L aðferðin er einföld og er skipt í þrjú skref. Fyrri tvö skrefin eru framkvæmd áður en 

textinn er lesinn en þriðja skrefið framkvæmt þegar búið er að lesa eða á meðan lesið er.  
 

Skref 1: Kann  Nemendur ígrunda hvað þeir kunna nú þegar um efnið. Nemendur skrifa niður 

allt sem þeir vita, sama þótt upplýsingarnar séu ekki réttar.  

Skref 2: Vil vita  Nemendur hugsa um eitthvað sem þeir vilja vita um efnið. Þetta geta verið 

allskonar spurningar. Gott er að láta nemendur fá upplýsingar um hvað þeir eiga að skrifa mörg 

atriði. 

Skref 3: Hef lært  Nemendur lesa textann og ígrunda hvað þeir hafi lært. Þeir leita að 

svörum við spurningum sem þeir settu fram í skrefi 2.  

 

 
 



 

 

Hugmyndir að K-V-L 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann Vil vita Hef lært Hægt er að framkvæma aðferðina á fjölbreyttan hátt. 
 Einstaklingsverkefni 
 Paraverkefni 
 Hópverkefni 
 Allur bekkurinn saman 

 
Hver leið hefur sína kosti og galla. Einstaklingsverkefni 
gefur manni góða mynd hvað nemandinn sjálfur kann en í 
para – og hópaverkefni myndast samræður sem geta 
verið mjög skemmtilegar og lærdómsríkar.  
Með að gera þetta öll saman myndast skemmtilegar 
samræður. Hér þarf að passa að allir nemendur taki þátt. 
Gott er að byrja á því að framkvæma þetta öll saman og 
fara svo í hin verkefnin þegar nemendur hafa náð tökum 
á aðferðinni.  

 

Gott er að setja verkefnið upp í svona dálka. 

Hvert skref á sinn dálk.  

Hér var til dæmis unnið með K-V-L 
á karton og allur bekkurinn vann 
saman. Hver nemandi kom upp og 
skrifaði eitthvað í K og V dálkinn. 
Kennari skrifaði svo í L dálkinn 
eftir nemendum sem réttu upp 

hönd. 

 

Þetta verkefni er 

unnið í Docs í Ipad. 

Allir nemendur fengu 

tómt skjal inn á 

Classroom sem þau 

áttu að fylla inn í. 

Þetta var gert í 

einstaklingsvinnu en 

einnig var prófað að 

gera þetta í 

paravinnu með annað 

land.  

 



 

 

SSLSR 
 

 

 

 

 

 

 

 
SSLSR (skoða – spyrja – lesa – segja – rifja upp) er aðferð sem 
Francis Robinson þróaði. Á ensku heitir aðferðin SQ3R Mehod og 
snýst aðferðin um að nemendur skoði textann og innihald hans 
vel. Farið er í gegnum fimm skref í aðferðinni og hvert skref á 
sinn þátt í eflingu á lesskilningi (Artis, 2008, bls. 130-137).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Markmið með SSLSR 

 Fá nemendur til að rýna í innihald textans án þess að lesa hann.  

 Efla lesskilningsfærni nemenda og gagnrýna hugsun.  

 Hjálpa nemendum að finna upplýsingar í texta. 

Framkvæmd - SSLSR 
Fimm skref í SSLSR: 

Skref 1: Skoða  Nemendur skoða textann ítarlega og allt í kringum hann án þess að 

lesa hann. Mikilvægt að nemandi noti gagnrýna hugsun.  

Skref 2: Spyrja  Nemendur velta fyrir sér spurningum sem þeir geta búið til og 

fengið svar við í textanum, reyna að átta sig á aðalatriðum í textanum.  

Skref 3: Lesa  Nemendur lesa textann vel og vandlega og reyna að svara 

spurningunum sem þeir bjuggu til. 

Skref 4: Segja  Nemendur segja frá textanum með sínum orðum og reyna að svara 

spurningunum sínum í huganum, án þess að lesa textann. Hér er verið að vinna með 

minni og lesskilning nemenda.  

Skref 5: Rifja upp  Nemendur rifja upp það sem þeir voru að gera og um hvað 

textinn var sem þeir voru að lesa.  

(Artis, 2008, bls. 130–137). 

 

 
 



 

 

Hugmyndir að SSLSR 
 

 

Í þessari aðferð er mjög mikilvægt að kennari undirbúi sig vel 
og kynni sér aðferðina. Þegar kynna á aðferðina fyrir nemendum 
þarf að útskýra skrefin vel og fara rólega í hvert skref fyrir sig. 
Gott er að láta nemendur fá öll skrefin, annaðhvort á blaði eða 
upp á skjávarpa þannig þau séu alltaf sýnileg. Þegar kynna á 
aðferðina fyrir nemendum í fyrsta skipti er gott að framkvæma 
hana saman upp á töflu. Til dæmis er hægt að setja skrefin svona 
upp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoða 
Skoðaðu textann, myndirnar og fyrirsagnir ef 
einhverjar eru. Lestu fyrstu tvær setningarnar 
og síðustu tvær. Ath. ekki lesa allan textann.  
 

Búðu til spurningar sem þú heldur að þú fáir 
svarið við í textanum. Reyndu að hugsa um 
aðalatriði sem tengjast textanum og spurðu 
um þau. 

Lestu textann vel og vandlega. Áttaðu þig á 
þeim spurningum sem þú skrifaðir niður og 
reyndu að svara þeim.  

Spyrja 

Lesa 

Segðu frá textanum sem þú last/skrifaðu niður 
það sem þú mannst og reyndu að svara 
spurningunum þínum án þess að lesa textann. 

Rifjaðu upp textann og hvaða spurningar þú 
bjóst til.  

segja 

rifja upp 



 

 

Krossglíma 
 

 

 

 

 

Krossglíma er hugtakagreining eða samantekt á efni 
þar sem nemendur kafa dýpra í textann með að finna 
lykilatriði. Fundið er lykilhugtak úr textanum og það 

skrifað lóðrétt. Yfirleitt er lykilhugtakið eitthvað 
aðalatriði úr textanum. Lykilhugtakið er svo krufið og 
fundin önnur hugtök sem tengjast textanum og þau 

skrifuð lárétt.  
Krossglíma er einnig góð glósutækni fyrir nemendur 

sem eiga í erfiðleikum með að skrifa langa texta.  
(Guðmundur Engilbertsson, 2013a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markmið með krossglímu: 

 Finna lykilhugtök í texta og tengja þau saman.  

 Efla lesskilning nemenda og láta þá átta sig á aðalatriðum.   

Framkvæmd – Krossglíma 

 

 Nemendur byrja á því að lesa textann sem verið er að vinna með.  

 Nemendur finna lykilhugtak úr textanum. Lykilhugtakið er aðalatriði, eitthvað 

sem textinn er um.  

 Lykilhugtakið er skrifað lóðrétt á blaðið.  

 Nemendur finna önnur hugtök sem tengjast lykilhugtakinu. Hér þarf að passa að 

hugtökin passi inn í lykilhugtakið, þ.e.a.s. einn stafur í hinum hugtökunum er sá 

sami og í lykilhugtakinu. 

 Önnur hugtök eru skrifuð lárétt á blaðið og skera lykilhugtakið með stöfum. 

 Gott er að hafa stafina í lykilhugtakinu öðruvísi á litinn til að það aðgreini sig 

svolítið frá hinum hugtökunum.  

 

 
 



 

 

Hugmyndir að krossglímu 
 

Í þessu verkefni 
var krossglíma nýtt 

í vinnu í 
Norðurlöndunum í 
samfélagsfræði. 

Eftir að nemendur 
lásu kaflann áttu 

þeir að gera 
krossglímu úr 

honum og nota 
hugtök sem 

pössuðu vel við 
hvert land. 

Landið var þá 
lykilhugtakið og 
skrifað lóðrétt og 

hugtök sem 
tengdust landinu 

voru skrifuð lárétt í 
gegnum lykilhugtakið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hægt er að nota krossglímu í 
ýmis önnur verkefni í skólanum 
heldur en lestur og lesskilning. 
Eins og sjá má hér til vinstri þá 

áttu nemendur að nota 
lykilorðið sagnorð og finna svo 
sagnorð og hjálparorð. Þetta 
var gert svo að nemendur átti 

sig betur á sagnorðum og 
hvernig þeir finna þau.  

 



 

 

Hugtakakort 
 

 

 

 

 

 

 

 
Hægt er að nota hugtakakort á ýmsa vegu. Hugtakakort er til 
dæmis notað til þess að greina aðalatriði úr texta eða til þess 
að leggja grunn að nýjum texta til dæmis í ritun (Fisher, 2005, 59-62). 

Þegar nemendur skrifa sögu í ritun er gott fyrir þá að velta 
fyrir sér þáttum tengdum sögunni áður en þeir byrja að skrifa. 
Því betur sem nemendur skipuleggja ritunina því betri verður 
hún (Kieft o.fl., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markmið með hugtakakorti:  

 Þjálfa nemendur í hugsun og að undirbúa ritun.  

 Velta fyrir sér þáttum tengdum ritun. Til dæmis sögupersónum, sögusviði o.fl.   

 Finna aðalatriði í texta og draga þau saman. 

Framkvæmd – Hugtakakort - Ritun 
 

 Nemendur velta fyrir sér ritun sem þeir ætla að skrifa. Til dæmis saga, fræðitexta 

eða upplýsingatexta.  

 Nemendur velta fyrir sér hvað eigi að koma fram í rituninni og fylla inn í 

hugtakakort.  

 Með því að fylla inn í hugtakakortið hafa nemendur betri yfirsýn yfir ritunina og hvað 

á að vera í henni.  

 Þegar nemendur hafa fyllt inn í hugtakakortið skrifa þeir texta og nota 

upplýsingarnar af hugtakakortinu. 

 

                    Framkvæmd – Hugtakakort – Lesskilningur 
 

 Nemendur finna aðalatriði í texta og skrifa þau niður. 

 Nemendur raða aðalatriðum inn í hugtakakort og tengja þannig saman hvaða atriði 

tengjast. 

 
 



 

 

 

Hugmyndir að hugtakakorti 
 

Hægt er framkvæma þessa aðferð á mismunandi hátt. Hægt að 
tengja hana við ritun, lesskilning og önnur atriði sem verið er að læra. 
Hér fyrir neðan eru þrjár aðferðir til að nýta hugtakakort í kennslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér fyrir ofan voru nemendur að 
gera hugtakakort um nafnorð svo 

þeir myndu átta sig betur á öllu sem 
viðkemur nafnorðum.  

Hér fyrir ofan er hugtakakort sem 
verður svo að sögu. Nemendur 

hugsuðu söguna og skrifuðu hana 
upp í hugtakakort áður en sagan 

sjálf var skrifuð. 

Hugtakakortið til vinstri 
er gert út frá sögu sem 
kennari las. Uppbyggt 

alveg eins og 
hugtakakortið sem 

verður að sögu nema 
nú verður sagan að 
hugtakakorti. Þarna 

draga nemendur 
aðalatriðin úr bókinni.  



 

 

Tékklistinn 
 

 

 

 

 

 

 

Tékklistinn er góð aðferð til þess að nota sem hjálpartæki í 
ritun. Þetta er listi yfir atriði sem eiga að koma fyrir í texta 
sem nemendur skrifa. Gott er fyrir nemendur að hafa mælitæki 
fyrir framan sig til að þeir sjái hvað þurfi að bæta. Tékklisti 
leiðbeinir nemendum áfram og þeir geta skoðað hvort 
verkefnið uppfylli allar þær kröfur sem kennarinn setur (Bromley, 

2015, bls. 302-303). Textagerð skiptir máli í uppsetningu texta. 
Nemandi setur texta ekki alltaf eins upp heldur fer það eftir því 
hvað hann er að skrifa hvernig uppsetningin verður (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 99). 
 
 

 

 

 

Markmið með tékklistanum: 

 Fá nemendur til þess að skoða og meta inntak texta. 

 Að nemendur geti sett efni sitt skipulega upp. Þeir geti gagnrýnt og skoðað 
textann sinn með því markmiði að bæta hann.  

Framkvæmd – Tékklistinn 
 

 Nemendur fá tékklista í hendurnar og vinna út frá honum að ritun. Mikilvægt er 

að velja tékklista  sem hæfir getu nemenda og því viðfangsefni sem unnið er 

með.  

 Nemendur lesa yfir tékklistann og átta sig á atriðum sem eiga að vera í rituninni 

og skipuleggja hana.  

 Nemendur skrifa textann og þegar þeir hafa gert aðalatriðunum á tékklistanum 

skil haka þeir yfir það eða strika yfir.  

 Gott er að leyfa nemendum að prófa að gera sinn eigin tékklista út frá kröfum 

kennara og skrifa ritun út frá honum.  

 Mikilvægt er að kynna mismunandi textategundir fyrir nemendum. Til dæmis er 

saga ekki eins upp sett og fréttatexti eða ljóð.  

 
 



 

 

Hugmyndir að tékklistanum 
 

Hægt er að framkvæma tékklistann á marga vegu og í 
misjöfnu efni. Það fer eftir því hvað er verið að vinna 
með hverju sinni. Í verkefninu hér að neðan er verið að 
vinna með uppbyggingu sögu og þá aðallega verið að 
horfa á upphaf (inngang), miðju (meginmál eða 
atburðarrás) og endi og hvað fellur undir hvert stig fyrir 
sig. 
 
Hægt er að búa 
til tékklista eftir 
markmiði 
ritunnar, 
annaðhvort býr 
kennari til 
tékklistann eða 
lætur nemendur 
fá atriði sem 
eiga að koma 
fram í rituninni 
og nemendur 
útbúa 
tékklistann. 
Nemendur 
krossa svo við 
þegar atriðið er 
komið inn í 
þeirra ritun.  



 

 

Orð dagsins 

 
 
 

Orð eru oft flókin og hafa oft margvíslega merkingu. Lesandi 
þarf að skilja merkingu orða í samhengi við önnur orð í 
textanum. Orðaforði ritaðs máls er miklu umfangsmeiri og 
fjölbreyttari heldur en orðaforði talaðs máls (Hiebert og Kamil, 2005, bls. 

1–2). Mikilvægt er að velja fjölbreytt orð til þess að vinna með og 
jafnvel orð sem nemendur gætu tengt við af fyrri reynslu eða 
þekkingu. Gott er að nota orð úr texta sem er verið að lesa eða 
orð úr efni sem verið er að vinna með í skólanum hverju sinni 
(Guðmundur Engilbertsson, 2013b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markmið með orði dagsins: 

 Efla orðaforða og greina merkingu orða. 

 Rýna í orð, merkingu þeirra og tengingu við önnur orð. 

Framkvæmd – Orð dagsins 
 

 Nemendur fá orð sem þeir eiga að vinna með. Þetta getur til dæmis verið orð 

úr texta sem verið er að lesa. Gott er að velja orð sem tengja við forþekkingu 

nemenda.  

 Nemendur kryfja orðið sem þeir fá – finna flokk, kyn og tölu orðsins. 

 Nemendur skipta orðinu ef það er samsett, t.d. sumarfrí verður sumar + frí. 

 Nemendur finna forskeyti og viðskeyti við bæði orðin, þ.e. orð sem byrja á 

„sumar“ eða enda á „frí“.  

 Nemendur finna ný orð með stöfunum úr orðinu sem þeim var gefið – stafarugl.  

 
 



 

 

Hugmyndir að orði dagsins 
 

Hægt er að gera þessa aðferð til dæmis sem orð dagsins, orð 
vikunnar eða orð mánaðarins.  
Í þessu verkefni eiga nemendur að kryfja orðið sem þeir fá. Þeir 
þurfa að finna kyn, flokk og tölu orðsins ásamt orðskýringu. Hér 
er orðið samsett orð, vetrarleyfi, og því er skipt niður í vetur og 
leyfi. Nemendur eiga að finna forskeyti og viðskeyti fyrir hvort 
orð fyrir sig. Í miðjunni er síðan stafarugl þar sem nemendur 
nota stafi úr orðinu vetrarleyfi og búa til ný orð. Þetta eflir 
orðaforða nemenda. 

Þetta verkefni er unnið á Ipad í gegnum Google Classroom. 
Einnig er hægt er að prenta blaðið út og láta nemendur gera 
þetta skriftlegt. 



 

 

Pörun 
 

 

 

 

 

 

 

Þegar verið er að vinna með orðaforða er mikilvægt að tengja 
saman ný orð við fyrri þekkingu. Með því að gera það er verið 
að vinna með þýðingu nýja orðsins og það bætist við í orðaforða 
barns. Það er mikilvægt að kennsluaðferðir sem notaðar eru í 
orðaforða efli nemendur í að leita að merkingu orða og bæta 
þannig í orðaforðann. Þetta er hægt að gera með pörun á 
fjölbreyttan hátt (Nichols og Rupley, 2004, bls. 58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markmið með pörun: 

 Efla orðaforða og skilning á flóknum orðum/hugtökum. 

 Tengja ný orð við fyrri þekkingu. 

Framkvæmd – Pörun 
 

 Nemendur fá orð sem þeir eiga að vinna með. Þetta getur til dæmis verið orð 

úr texta sem verið er að lesa.  

 Hægt að para saman samheiti, orð sem nemendur þekkja við flóknari orð, t.d. 

eldri orð.  

 Pörun getur farið fram á margvíslegan hátt. T.d. á blaði, kartoni og í Ipad.  

 Kennari býr til pörun fyrir nemendur og lætur þá vinna með orð, best að nota 

orð sem nemendur þekkja lítið.  

 Dæmi um skrifleg verkefni: Samstæðuspil, tengingar og krossaspurningar. 

 Dæmi um forrit til að nota í Ipad eru: Quizlet, Kahoot og BookWidget.  

 Hægt að nota pörun t.d. í: andheiti, samheiti, flókin orð og orðasambönd, 

merkingu hugtaka,  

 
 



 

 

Hugmyndir að pörun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizlet  
 

Valmöguleikaspurningar 
sem nemendur geta 

spreytt sig á. 

Kahoot 
 

Spurningakeppni milli 
nemenda. Sá sem svarar 

flestu rétt vinnur. Mjög 
skemmtilegt forrit. 

Quizlet 
 

Hér á að para saman tvö 
orð. Þá dregur maður 

orðin saman sem 
tengjast, t.d. Ben og 

banasár. 

BookWidget 
 

Nemendur fá þessi orð og eiga 
að para saman samheiti. Gott 
að nota flókin orð með orðum 

sem nemendur þekkja.  



 

 

 

Handbókin 
 

 

 

 

Allar aðferðirnar voru unnar með nemendum á miðstigi 
og eru dæmin úr námsefni þess stigs. Það er hægt að 
nota þessar aðferðir á öllum skólastigum með því að 
aðlaga þær að hverjum aldurshóp fyrir sig. Yngri 
nemendur þurfa auðveldari verkefni með aðferðunum 
og eldri nemendur þyngri verkefni.  
Allir þeir sem vinna með börnum og/eða unglingum í 
kennslu geta nýtt sér handbókina.  
 
Ef einhverjar spruningar vakna eða þið viljið fá að vita 
meira er hægt að hafa samband við höfundinn á e-maili: 
tanjarut1991@gmail.com 
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