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Formáli	

Í	ár	eru	 tíu	ár	 síðan	ég	hóf	 fyrst	mína	háskólagöngu.	Ég	hef	 farið	ýmsar	krókaleiðir,	prófað	
nokkrar	námsleiðir	og	tvo	háskóla,	en	loksins	veit	ég	hvað	mig	langar	að	verða	þegar	ég	verð	

stór.	Þá	leið	sem	ég	hef	farið	er	ég	virkilega	þakklát	fyrir,	því	án	hennar	hefði	ég	líklega	ekki	

komist	að	því	að	mig	langaði	að	starfa	innan	menntavísinda.	

Haustið	2020	sat	ég	námskeið	hjá	dr.	Sigríði	Ólafsdóttur	og	hlustaði	með	aðdáun	á	hana	

fjalla	um	orðaforða	og	lesskilning.	Brennandi	áhugi	hennar	og	ástríða	á	viðfangsefninu	vakti	

áhuga	hjá	mér,	svo	að	þegar	hún	hafði	samband	við	mig	um	að	taka	þátt	í	verkefni	með	sér	var	
ég	ekki	lengi	að	slá	til.	Um	var	að	ræða	þríþætt	verkefni	þar	sem	minn	hluti	er	sá	fyrsti	og	snýr	

að	því	að	þróa	lista	yfir	íslenskan	námsorðaforða.	

Að	 fá	 tækifæri	 til	 að	 vera	 partur	 af	 svona	 mikilvægu	 og	 þörfu	 verkefni	 hefur	 verið	
sannkallaður	heiður.	Ég	vil	þakka	Sigríði	innilega	fyrir	það	traust	sem	hún	sýndi	mér	með	því	

að	bjóða	mér	að	taka	þátt	í	þessu	verkefni.	Sem	leiðbeinandi	hefur	Sigríður	verið	ómetanleg,	

fært	 mér	 ró	 þegar	 stress	 fór	 að	 vakna,	 dældi	 til	 mín	 alls	 konar	 heimildum	 tengdum	
viðfangsefninu,	 svaraði	 öllum	 þeim	 spurningum	 sem	 ég	 hafði	 og	 sýnt	 mikla	 tillitssemi	 og	

umburðarlyndi,	 svo	 fátt	 eitt	 sé	 nefnt.	 Dr.	 Auði	 Pálsdóttur	meðleiðbeinanda	 þakka	 ég	 fyrir	
stuðning	 sinn	 og	 framlag.	 Sérfræðingum	 er	 komu	 að	 verkefninu,	 þeim	 dr.	 Steinþóri	

Steingrímssyni	og	Starkaði	Barkarsyni,	Stofnun	Árna	Magnússonar	í	íslenskum	fræðum	og	dr.	
Sigurgrími	Skúlasyni,	Menntamálastofnun,	færi	ég	einnig	þakkir.	Eins	vil	ég	þakka	þeim	sem	
gáfu	sér	tíma	í	að	lesa	yfir	ritgerðina	mína	kærlega	fyrir	sitt	innlegg.	Rannsóknarsjóður	Háskóla	

Íslands	fær	einnig	þakkir	fyrir	að	styrkja	þetta	þarfa	verkefni.	

Að	lokum	vil	ég	þakka	fjölskyldu	minni	fyrir	ómældan	stuðning,	þolinmæði	og	hjálpsemi.	

Foreldrum	mínum,	þeim	Hönnu	og	Björgvin,	þakka	ég	sérstaklega	fyrir	að	hafa	alltaf	haft	trú	á	

mér,	jafnvel	þegar	ég	hafði	það	ekki	sjálf	og	þakka	ég	einnig	alla	þá	pössun	sem	hefur	átt	sér	
stað	undanfarið	ár	meðan	pabbinn	var	að	vinna	og	mamman	að	skrifa.	Eiginmanni	mínum,	

Sigurði	Ellert,	þakka	ég	fyrir	að	vera	alltaf	til	staðar	fyrir	mig,	hann	hefur	verið	kletturinn	minn	

í	 öllu	 þessu	 ferli	 líkt	 og	 alltaf,	 tekið	 að	 sér	 nánast	 öll	 heimilisstörfin	 og	hleypur	 alltaf	 til	 ef	
eitthvað	er.	Dóttir	okkar,	hún	Díana	Sigurdís,	er	minn	helsti	hvati	í	lífinu	til	að	leggja	mitt	að	

mörkum	fyrir	samfélagið	okkar	til	að	gera	það	betra	fyrir	hana	og	komandi	kynslóðir.	Ég	þakka	

fyrir	 það	 á	 hverjum	 degi	 að	 fá	 að	 vera	mamma	 hennar.	 Þegar	 ég	 horfi	 á	 hana	 veit	 ég	 að	

framtíðin	er	björt.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Vísindasiðareglur	Háskóla	

Íslands.	Ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	í	öflun	og	miðlun	
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upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	Notkun	mín	á	heimildum	er	í	samræmi	við	4.	mgr.	54.	gr.	

Reglna	fyrir	Háskóla	Íslands	nr.	569/2009.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	
fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	

öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	missagt	

kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Hvalfjarðarsveit,	18.	maí	2022	

	

Ásdís Björg Björgvinsdóttir 
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Ágrip	

Fjölmargar	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 sterk	 tengsl	 á	 milli	 lesskilnings	 og	 orðaforða,	 en	 góður	
lesskilningur	er	forsenda	farsællar	námsframvindu.	Komið	hefur	í	ljós	að	íslenskur	orðaforði	er	

drifkraftur	framfara	í	lesskilningi	hjá	íslenskum	grunnskólabörnum,	og	á	það	bæði	við	um	börn	

sem	eiga	íslensku	sem	móðurmál	(ÍSL1)	og	annað	mál	(ÍSL2).	Í	íslensku	tungumáli	eru	ótal	mörg	
orð	og	því	er	mikilvægt	að	vita	hvaða	orð	liggja	til	grundvallar	námsárangri.	Við	þurfum	að	afla	

upplýsinga	um	það	hvaða	orð	og	hve	mörg	orð	er	gagnlegt	að	vinna	með	á	hverju	stigi	námsins.	

Þar	leika	lykilhlutverk	orð	sem	eru	umfram	algengustu	orð	málsins,	það	er	námsorðaforðinn.	
Hluti	hans	er	í	meira	og	minna	mæli	kenndur	markvisst	innan	hinna	ýmsu	námsgreina,	það	eru	

orð	í	lagi	3.	Hins	vegar	eru	það	orð	í	lagi	2	sem	kennurum	hættir	til	að	líta	framhjá	í	kennslu.	

Orð	í	þessum	flokki	eru	umfram	algengustu	orð	íslenskunnar	(lag	1)	og	notuð	þvert	á	fræðasvið	
og	gegna	lykilhlutverki	þegar	fjallað	er	um	margvísleg	og	flókin	málefni.	Lítil	þekking	nemenda	

á	þessum	orðum	er	ein	af	meginástæðum	þess	að	þeim	gengur	illa	að	skilja	lesinn	texta	sem	

síðan	dregur	úr	færni	þeirra	til	námsárangurs.	Því	er	nauðsynlegt	að	fá	upplýsingar	um	íslensk	
orð	sem	eru	mikið	notuð	í	margs	konar	textum	samtímans	og	tilheyra	lagi	2.	Þegar	orð	eru	

valin	til	náms	og	kennslu	er	mikilvægt	er	að	byggja	á	málheildum.	Ensku	orðtíðnilistarnir	New	
General	Service	List	(NGSL)	og	New	Academic	Word	List	1.0	(NAWL)	hafa	verið	þróaðir	út	frá	

völdum	málheildum	úr	Cambridge	English	Corpus	 (CEC).	NGSL	 inniheldur	2.800	algengustu	
orðin	 í	 ensku	 á	 meðan	 NAWL	 inniheldur	 960	 orð	 sem	 tilheyra	 námsorðaforða	 úr	 lagi	 2.	
Ítarlegur	 orðtíðnilisti	 á	 borð	 við	 NAWL	 hefur	 hingað	 til	 ekki	 verið	 til	 fyrir	 íslenska	 tungu.	

Markmið	meistaraverkefnisins	var	því	að	þróa	Lista	yfir	 íslenskan	námsorðaforða	 (LÍNO)	og	
komast	 að	 því	 hver	 íslenskur	 námsorðaforði	 er,	 orð	 sem	mikilvægt	 er	 fyrir	 nemendur	 að	
þekkja.	 Ný	 málheild	 (MÍNO)	 sem	 liggur	 til	 grundvallar	 LÍNO	 var	 sett	 saman	 úr	 völdum	

málheildum	 Íslensku	Risamálheildarinnar	(RMH)	og	Markaðrar	 íslenskrar	málheildar	(MÍM),	
auk	þess	var	bætt	við	námsefni	sem	Menntamálastofnun	hefur	gefið	út.	Samtals	telur	MÍNO	

31.680.235	lesmálsorð	og	eru	allir	textar	frá	þessari	öld.	Afrakstur	þessa	meistaraverkefnis	er	

LÍNO	sem	telur	1.515	orð.	Námsorðaforðalistinn	mun	nýtast	nemendum	hér	á	landi	við	að	efla	

orðaforða	sinn,	lesskilning	og	ritunarfærni	og	samhliða	verður	með	LÍNO	mögulegt	að	halda	
lífi	 í	 íslenskum	 orðum	með	 komandi	 kynslóðum.	 Verkefnið	 er	 fyrsta	 meistaraverkefnið	 af	

þremur	 sem	 styrkt	 var	 af	 Rannsóknasjóði	 Háskóla	 Íslands,	 en	 íslenskur	 orðaforði	 er	
viðfangsefni	þeirra	allra.	
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Abstract	

List	of	Icelandic	academic	vocabulary	

Numerous	studies	have	shown	a	strong	link	between	reading	comprehension	and	vocabulary,	

but	good	 reading	comprehension	 is	a	prerequisite	 for	 successful	academic	progress.	 It	has	

been	 found	 that	 Icelandic	 vocabulary	 drives	 change	 in	 reading	 comprehension	 among	
Icelandic	primary	school	children,	 this	applies	 to	both	children	who	have	 Icelandic	as	 their	

native	language	(ÍSL1)	and	their	second	language	(ÍSL2).	In	the	Icelandic	language	the	number	

of	words	 is	countless	and	therefore	 it	 is	 important	to	know	what	words	 lie	at	 the	heart	of	
academic	success.	We	need	to	gather	information	about	which	words	and	how	many	words	

are	useful	to	work	with	at	each	stage	of	education.	Words	that	go	beyond	the	most	common	

words	of	the	language	play	a	key	role,	i.e.	the	academic	vocabulary.	Some	of	it	is	more	or	less	
taught	systematically	within	various	subjects,	that	is	tier	3	words.	However,	there	are	words	

in	tier	2	that	teachers	tend	to	overlook.	Words	in	this	category	are	used	across	fields	of	studies	

and	play	a	key	role	when	discussing	a	variety	of	complex	issues.	Pupils’	poor	knowledge	of	
these	words	is	one	of	the	main	reasons	why	they	have	difficulty	understanding	a	written	text,	

which	in	turn	reduces	their	ability	for	academic	progress.	It	is	therefore	necessary	to	obtain	
information	about	Icelandic	words	that	are	widely	used	in	contemporary	texts	and	belong	to	

tier	2.	When	words	are	chosen	for	learning	and	teaching	it	is	important	to	build	on	language	
corpora.	New	General	Service	List	(NGSL)	and	New	Academic	Word	List	1.0	(NAWL),	frequency	
lists	for	English	words,	have	been	developed	from	selected	corpora	from	Cambridge	English	

Corpus	 (CEC).	 NGSL	 contains	 2.800	 of	 the	 most	 common	 words	 in	 English,	 while	 NAWL	
contains	960	words	that	belong	to	academic	vocabulary	from	tier	2.	A	detailed	word	frequency	
list	such	as	NAWL	has	so	far	not	existed	for	the	Icelandic	language.	Therefore,	the	aim	of	this	

master’s	project	was	to	develop	a	List	of	Icelandic	Academic	Vocabulary	(LÍNO).	A	new	corpus	
(MÍNO)	that	forms	the	basis	for	LÍNO	was	put	together	from	subcorpora	selected	from	Íslenska	
Risamálheildin	 (RMH)	 and	 Mörkuð	 íslensk	 málheild	 (MÍM),	 in	 addition,	 study	 material	

published	by	Menntamálastofnun	was	also	included	in	the	corpus.	MÍNO	contains	31.680.235	

reading	words	and	are	all	texts	from	this	century.	The	product	of	this	project	is	LÍNO,	a	list	of	
1.515	 Icelandic	 academic	words,	 an	 important	 contribution	 to	 strenghten	 the	 vocabulary,	

reading	comprehension	and	writing	skills	of	students	in	Iceland	and	at	the	same	time	to	keep	

Icelandic	words	alive	for	future	generations.	This	project	is	the	first	of	three	master’s	projects	
funded	by	Rannsóknasjóður	Háskóla	Íslands,	Icelandic	academic	vocabulary	is	the	subject	of	

them	all.	
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 Inngangur	

Viðfangsefni	þessa	meistaraverkefnis	er	íslenskur	námsorðaforði.	Settur	er	fram	listi	yfir	orð	
sem	 mikilvægt	 er	 að	 nemendur	 hér	 á	 landi	 þekki,	 orð	 sem	 eru	 umfram	 algengustu	 orð	

íslenskunnar,	en	sem	eru	þó	mikið	notuð	í	íslenskum	textum	á	21.	öld.	

Fjölmargar	rannsóknir	hafa	sýnt	sterk	tengsl	á	milli	lesskilnings	og	orðskilnings	nemenda	

(Baker	o.fl.,	1995;	Chall	og	Jacobs,	2003;	Freyja	Birgisdóttir,	2016;	Hart	og	Risley,	2003;	Sigríður	

Ólafsdóttir	o.fl.	2016;	Snow	o.fl.,	1998).	Niðurstöður	benda	til	að	nemendur	þurfi	að	skilja	98%	

orða	í	texta	til	að	ná	almennilegum	skilningi	á	efni	textans	(Erla	Lind	Þórisdóttir,	2017;	Hu	og	
Nation,	2000;	Laufer,	1989,	1992;	Laufer	og	Ravenhorst-Kalovski,	2010;	Schmitt	o.fl.,	2011).	

Góður	 orðaforði	 er	 því	 mikilvæg	 forsenda	 fyrir	 lesskilning,	 sem	 enn	 fremur	 er	 undirstaða	

velgengni	í	skóla	(Laufer	og	Ravenhorst-Kalovski,	2010;	Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	2016;	Sigríður	

Ólafsdóttir	o.fl.,	2017).	Þá	hefur	komið	í	ljós	að	íslenskur	orðaforði	hefur	forspárgildi	fyrir	hraða	
framfara	 í	 lesskilningi	 hjá	 grunnskólabörnum,	 þ.e.	 hann	 er	 drifkraftur	 lesskilnings	 yfir	

grunnskólaárin,	 bæði	 hjá	 þeim	 sem	 eiga	 íslensku	 sem	móðurmál	 (ÍSL1)	 og	 þeim	 sem	 eiga	
íslensku	sem	annað	mál	(ÍSL2)	(Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	2016).	Góður	lesskilningur	getur	auk	
þess	leitt	til	aukins	orðaforða,	vegna	þess	að	því	fleiri	orð	sem	lesandi	þekkir	þeim	mun	betur	

getur	hann	áttað	sig	á	óþekktum	orðum	og	þar	með	bætt	fleiri	orðum	í	orðasafn	sitt	(Laufer,	
1989).	

Stærð	 orðaforða	 tengist	 þekkingu	 og	 reynslu	 hvers	 og	 eins	 (Sigríður	 Ólafsdóttir,	 2010;	

Snow,	2016).	Kunnátta	 í	orði	getur	 falist	 í	því	að	þekkja	það	 í	 sjón	eða	heyrn	og	átta	 sig	á	

merkingu	þess.	Til	að	geta	notað	orð	í	tali	og	riti	þarf	enn	meiri	þekking	að	vera	til	staðar	og	
þegar	því	er	náð	má	segja	að	búið	sé	að	eigna	sér	orðið	(Sigríður	Ólafsdóttir,	2010;	Sigríður	
Ólafsdóttir	o.fl.,	2016).	

Orðaforða	má	skipta	í	þrjú	lög	(sjá	ítarlegri	umfjöllun	í	kafla	2.3):	Lag	1	nær	yfir	hátíðniorð,	
þessi	einföldu	og	algengu	orð	sem	lærast	í	daglegum	samskiptum,	til	dæmis	sögnin	að	skrifa	

og	 nafnorðið	 stelpa.	 Lag	 3	 nær	 svo	 yfir	 sértækan	 orðaforða,	 hugtök	 sem	 hafa	 ákveðnar	

skilgreiningar	innan	fræðisviða	og	ákveðinna	námsgreina.	Má	þar	nefna	sem	dæmi	ýmis	heiti	
úr	náttúrunni,	orð	eins	og	barrtré,	lauftré	og	fjölæringar.	Orð	í	lagi	3	gegna	veigamiklu	hlutverki	

í	kennslu	hinna	ýmsu	námsgreina,	þekking	á	þeim	felur	í	sér	skilning	og	þekkingu	á	ákveðnum	

sviðum	faggreinanna.	Til	að	mynda	vísar	þekking	á	orðinu	ljóstillífun	til	skilnings	á	því	fyrirbæri	

sem	orðið	nær	til	(Beck	o.fl.,	2013;	Roessingh,	2016;	Snow,	2016).	

Orð	sem	tilheyra	lagi	2	eru	aftur	á	móti	notuð	þvert	á	námsgreinar	og	koma	iðulega	fyrir	í	

ritmáli	en	síður	í	daglegu	tali	(Beck	o.fl.,	2013;	Roessingh,	2016;	Roessingh	og	Douglas,	2013;	
Roessingh	og	Kover,	2002;	Roessingh	o.fl.,	2005).	Orð	í	þessu	lagi	eru	m.a.	orð	sem	hafa	flókna	

merkingu,	 t.d.	 vettvangur	 og	 skynsemi,	 og	 samheiti	 hátíðniorða,	 eins	 og	 samheiti	 orðsins	
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strákur	er	piltur	(Beck	o.fl.,	2013;	Erla	Lind	Þórisdóttir,	2017).	Orðin	gegna	mikilvægu	hlutverki	

í	ýmsum	tegundum	texta	og	þekking	á	þeim	gerir	nemendum	kleift	að	byggja	upp	ríkulegri	
orðaforða	með	tengingu	orðanna	við	önnur	orð	og	hugtök,	t.d.	orð	í	lagi	3	(Beck	o.fl.,	2013).	

Þó	orð	í	lagi	2	séu	notuð	þegar	fjallað	er	um	viðfangsefni	námsins	fá	þau	iðulega	ekki	sérstaka	

athygli	 í	kennslu	(Bailey	o.fl.,	2007;	Beck	o.fl.,	2013;	Calderón	o.fl.,	2005;	Roessingh,	2016).	
Samt	sem	áður	hefur	komið	 í	 ljós	að	það	er	einkum	þekking	á	slíkum	orðum	sem	 liggur	 til	

grundvallar	því	að	nemendur	nái	 skilningi	á	 til	að	mynda	 fyrirbæri	eins	og	 ljóstillífun	þegar	

fjallað	er	um	hana	í	bókum	og	umræðum	í	skólanum.	

Orð	í	lagi	2	tilheyra	námsorðaforðanum,	tungumáli	skólans	og	þeirri	kröfu	um	að	taka	þátt	

í	umræðum,	lestri	og	ritun	sem	tengjast	náminu.	Með	hverju	skólaári	aukast	kröfurnar	hratt,	

bæði	hvað	varðar	magn	og	margbreytileika	orða	(Roessingh,	2016).	Námsorðaforða	þarf	að	

kenna	markvisst	þar	sem	orðin	eru	það	sjaldgæf	að	erfitt	reynist	að	læra	þau	ef	einu	kynnin	
eru	aðeins	í	gegnum	hlustun	og	lestur.	Þau	koma	ekki	nógu	oft	fyrir	hvert	og	eitt	þannig	að	

tryggt	sé	að	nemendur	taki	nægilega	eftir	þeim	og	læri	þau	með	tímanum	(Stahl,	2003).	Auk	

þess	er	hættan	sú,	að	án	markvissrar	kennslu	aukist	munur	á	námsárangri	nemenda	jafnt	og	

þétt,	því	þau	sem	hafa	góðan	orðaforða	skilja	hærra	hlutfall	orða	í	texta	en	þau	sem	hafa	minni	
orðskilning,	og	eiga	því	auðveldara	með	að	átta	 sig	á	merkingu	nýrra	orða	sem	bætast	því	

óðum	í	safnið	(Roessingh,	2016).	

Þar	sem	orð	sem	falla	undir	lag	2	eru	svo	mörg	en	samt	svo	mikilvæg	er	nauðsynlegt	að	

vita	hvaða	orð	og	hve	mörg	orð	þarf	að	vinna	með	á	hverju	stigi	námsins	(Lawrence	o.fl.,	2016;	

Nation,	2016;	Roessingh,	2016;	Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	2020).	Vinna	þarf	með	hvert	orð	á	

margvíslegan	hátt.	Sérstaklega	er	gagnlegt	að	gefa	nemendum	tækifæri	og	hvatningu	til	að	
nota	orðin	í	umræðum	og	ritun	(Snow	og	Lawrence,	2011).	Þessar	markvissu	leiðir	henta	öllum	

nemendum,	ein-	 tví-	og	 fjöltyngdum.	Skólastarf	 af	þessu	 tagi	 getur	 veitt	öllum	nemendum	

möguleika	á	því	að	auka	orðaforða	sinn	reglulega	og	markvisst	sem	síðan	getur	greitt	þeim	leið	

í	náminu	(Snow,	2014).	

Þegar	orð	eru	valin	til	kennslu	er	mikilvægt	að	byggt	sé	á	málheildum,	þ.e.	ríkulegu	safni	af	

texta	úr	samtímanum	(Beck	o.fl.,	2013;	Roessingh,	2016;	Staples	o.fl.,	2018;	Zipf,	1935).	Árið	

2013	kom	út	enski	orðtíðnilistinn	New	General	Service	List	(NGSL)	(Browne	o.fl.,	2013b).	NGSL	
byggir	 á	 málheild	 með	 273	 milljón	 lesmálsorðum	 úr	 Cambridge	 English	 Corpus	 (CEC)	 og	
inniheldur	orðtíðnilistinn	2.800	algengustu	orðin.	Í	kjölfarið	var	þróaður	annar	listi	sem	náði	

yfir	 enskan	 námsorðaforða,	 sem	 kallast	 New	 Academic	 Word	 List	 (NAWL)	 (Browne	 o.fl.,	
2013a).	NAWL	byggir	á	málheild	sem	samanstendur	af	um	288	milljónum	lesmálsorða	og	er	

orðtíðnilistinn	með	 samtals	 960	 orð	 sem	 tilheyra	 fræðilegri	 ensku,	 námsorðaforða	 í	 lagi	 2	

(Browne	o.fl.,	2013a,	2013b).	
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Árið	 2004	 hófst	 vinna	 við	Markaða	 íslenska	málheild	 (MÍM)	 sem	 var	 samstarfsverkefni	

Menntamálaráðuneytisins	 og	 Stofnunar	 Árna	Magnússonar	 í	 íslenskum	 fræðum.	 Vinnu	 við	
hana	lauk	árið	2012	og	telur	hún	um	25	milljónir	lesmálsorða	(Anna	Björk	Nikulásdóttir,	2017;	

Stofnun	Árna	Magnússonar	 í	 íslenskum	fræðum,	2007).	Árið	2015	hófst	 svo	vinna	við	gerð	

hinnar	 íslensku	 Risamálheildar	 (RMH)	hjá	 Stofnun	Árna	Magnússonar	 í	 íslenskum	 fræðum.	
RMH	 er	 í	 stöðugri	 þróun	 og	 inniheldur	 nú	 um	 1.550	 milljónir	 lesmálsorða	 (Stofnun	 Árna	

Magnússonar	í	íslenskum	fræðum,	2019a,	2019b).	

Ekki	hefur	verið	tekinn	saman	ítarlegur	orðtíðnilisti	á	borð	við	NAWL	fyrir	íslenska	tungu,	

og	 því	 var	 tilgangur	 þessa	 meistaraverkefnis	 að	 bæta	 úr	 því	 og	 þróa	 Lista	 yfir	 íslenskan	
námsorðaforða	(LÍNO).	Við	gerð	hans	var	tekið	mið	af	ensku	málheildinni	sem	NAWL	byggir	á	

(Browne	o.fl.,	2013a).	Ný	íslensk	málheild,	málheild	fyrir	íslenskan	námsorðaforða	(MÍNO),	var	

sett	 saman	 úr	 völdum	málheildum	MÍM	 (Stofnun	 Árna	Magnússonar	 í	 íslenskum	 fræðum,	
2007)	og	RMH	(Stofnun	Árna	Magnússonar	íslenskum	fræðum,	2019a)	og	auk	þess	var	bætt	

við	námsefni	frá	Menntamálastofnun.	Allur	texti	MÍNO,	bæði	prentaður	og	stafrænn,	er	frá	

21.	öld,	samtals	31.680.235	lesmálsorð.	Markmið	meistaraverkefnisins	var	því	að	þróa	lista	yfir	

íslenskan	 námsorðaforða	 og	 komast	 að	 því	 hver	 íslenskur	 námsorðaforði	 er,	 orð	 sem	
mikilvægt	er	fyrir	nemendur	að	þekkja.	

Rannsóknarspurningin	sem	leitast	er	svara	við	með	þessu	verkefni	er:	

• Hver	er	íslenskur	námsorðaforði?	

Verkefnið	var	styrkt	af	Rannsóknasjóði	Háskóla	Íslands	og	er	þetta	meistaraverkefni	það	

fyrsta	af	þremur.	Að	verkefninu	koma	sérfræðingar	hjá	Stofnun	Árna	Magnússonar	í	íslenskum	
fræðum	og	hjá	Menntamálastofnun,	auk	leiðbeinenda	þessa	verkefnis	á	Menntavísindasviði	

Háskóla	 Íslands.	 Hin	 tvö	 meistaraverkefnin	 fela	 í	 sér	 forprófun	 á	 stórum	 hópum	

grunnskólanemenda	á	ólíkum	aldri.	Athugað	verður	hversu	vel	nemendur	þekkja	orðin,	hvort	
þekking	 þeirra	 aukist	 með	 aldri	 og	 hvort	 eldri	 nemendur	 þekki	 orð	 sem	 ná	 lengra	 niður	

tíðnilistann	en	yngri	nemendur.	

Ritgerð	þessi	skiptist	í	sex	megin	kafla.	Hér	í	inngangi	hafa	verið	sett	fram	fræðileg	rök	fyrir	

verkefninu	 ásamt	 tilgangi,	 markmiði,	 rannsóknarspurningu.	 Í	 upphafi	 fræðilega	 hlutar	

ritgerðarinnar	 er	 farið	 yfir	 námslega	 stöðu	 íslenskra	 nemenda.	 Þá	 kemur	 umfjöllun	 um	

mikilvægi	orðaforða	og	skilgreiningar	á	orðaforða.	Tíðni	og	lög	orðaforðans	er	efni	þriðja	hluta	

kaflans	 og	 í	 kjölfarið	 er	 umfjöllun	 um	 námsorðaforða	 í	 skólastarfi.	 Að	 lokum	 er	 farið	 yfir	

orðtíðnilista	og	málheildir	sem	tengjast	þessu	verkefni	og	mikilvæg	atriði	sem	horft	var	til	við	

þróun	LÍNO	og	MÍNO.	Í	aðferðarkaflanum	eru	upplýsingar	um	MÍNO	sem	sett	var	saman	fyrir	
þetta	 verkefni	 og	 hvers	 konar	 orð	 af	 listanum	 voru	 valin	 á	 LÍNO.	 Í	 fjórða	 kafla	 er	 ítarleg	
umfjöllun	um	framkvæmd	verkefnisins	og	dæmi	gefin	um	orð	sem	fóru	á	LÍNO,	notkun	orða	í	

textum	samtímans	og	fjallað	um	hvaða	áhrif	það	gæti	haft	á	málskilning	og	tjáningarfærni	að	
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þekkja	ekki	orð	af	þessu	tagi.	Í	umræðukaflanum	eru	dregin	saman	rök	fyrir	verkefninu	og	þau	

leiðarljós	sem	unnið	var	eftir,	hver	næstu	skref	eru	og	hvernig	LÍNO	getur	nýst	í	skólastarfi.	Í	
lokaorðum	 eru	 svo	 meginniðurstöður	 teknar	 saman,	 sagt	 frá	 takmörkunum	 er	 snúa	 að	

verkefninu	og	varpað	ljósi	á	þá	þýðingu	sem	afrakstur	verkefnisins	getur	haft	fyrir	orðaforða,	

lesskilning	og	 tjáningarfærni	 íslenskra	grunnskólanemenda,	og	 fyrir	 íslenska	 tungu.	 Í	 kjölfar	
þessara	meginkafla	er	listi	yfir	heimildir	og	að	lokum	tveir	viðaukar,	sá	fyrri	með	yfirlit	yfir	efni	

úr	MÍNO	og	sá	síðari	með	orðum	sem	fóru	á	LÍNO.	
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 Fræðilegur	bakgrunnur		

PISA	 (e.	 The	 Programme	 for	 International	 Student	 Assessment;	 OECD,	 2016)	 er	 alþjóðleg	
könnun	 á	 vegum	 Efnahags-	 og	 framfarastofnunarinnar	 sem	 Ísland	 hefur	 tekið	 þátt	 í	 frá	

upphafi,	eða	frá	árinu	2000.	Tilgangurinn	er	að	meta	hversu	vel	nemendur	í	þátttökulöndum	

hafa	náð	færni	og	þekkingu	sem	þeir	þurfa	til	að	taka	virkan	þátt	í	sínu	samfélagi	að	skólaskyldu	
lokinni.	 Könnunin	 er	 lögð	 fyrir	 á	 þriggja	 ára	 fresti	 og	 mælir	 lesskilning	 ásamt	 læsi	 á	

náttúruvísindi	 og	 stærðfræði	 hjá	 15	 ára	 nemendum.	 Í	 hvert	 sinn	 er	 megináhersla	 á	 einn	

þessara	þriggja	þátta.	Þegar	prófið	var	fyrst	lagt	fyrir	árið	2000	var	það	lesskilningur,	og	svo	
aftur	 árið	 2009	 og	 árið	 2018.	 Lesskilningur	 nemenda	 er	 samt	 sem	áður	 alltaf	mikilvægur	 í	

prófinu	 öllu,	 því	 góður	 skilningur	 á	 lesnum	 texta	 er	 nauðsynlegur	 til	 að	 leysa	 verkefnin	 í	

stærðfræði	 og	 náttúruvísindum	 (Sigríður	 Ólafsdóttir	 og	 Baldur	 Sigurðsson,	 2017a,	 2017b,	
2019).	Þegar	 lesskilningur	er	 í	aðalhlutverki	er	skilgreining	á	hugtakinu	endurskoðuð,	og	þá	

tekið	 mið	 af	 lestrariðkun	 í	 samtímanum.	 Árið	 2018	 var	 hugtakið	 lesskilningur	 (e.	 reading	
literacy)	skilgreint	sem	„hæfni	til	að	skilja,	nota,	meta,	ígrunda	og	ástunda	lestur	á	texta	í	þeim	
tilgangi	 að	 ná	 markmiðum	 sínum,	 þroska	 þekkingu	 sína	 og	 hæfileika,	 og	 að	 taka	 þátt	 í	

samfélaginu“	 (Menntamálastofnun,	 2019,	 bls.	 14).	 Lesskilningsverkefni	 PISA	meta	 því	 ekki	
aðeins	skilning	nemenda	á	efni	texta	heldur	einnig	hvernig	þeir	leggja	mat	á,	nýta	sér	og	túlka	

texta.	Með	verkefnunum	er	því	lagt	mat	á	ólíka	þætti	lesskilnings	og	er	ætlunin	að	endurspegla	
breidd	 í	hæfni	nemendanna	við	 lausn	á	margvíslegum	viðfangsefnum	jafnt	 innan	sem	utan	
skóla	(Menntamálastofnun,	2019).	

Frá	 árinu	 2000	 til	 ársins	 2015	 lækkaði	 frammistaða	 nemenda	 á	 Íslandi	 um	 25	 stig	 í	
lesskilningshluta	PISA	könnunarinnar	og	svo	um	önnur	8	stig	 frá	árinu	2015	til	2018.	 Í	PISA	

2018	 voru	 34,4%	 drengja	 og	 18,7%	 stúlkna	 undir	 lágmarkshæfni,	 hæfniþrepi	 2.	 Svo	 slakur	

lesskilningur	gefur	til	kynna	að	nemandi	geti	ekki	nýtt	sér	lestur	sem	tilheyra	viðfangsefnum	
samtímans	 og	 búi	 þar	 með	 ekki	 yfir	 grunnhæfni	 í	 lesskilningi.	 Nemendur	 með	 svo	 slakan	

lesskilning	geta	átt	í	erfiðleikum	með	texta	sem	hvorki	teljast	langir	né	flóknir.	Oft	þurfa	þessir	
nemendur	að	fá	skýr	fyrirmæli	um	það	sem	skiptir	mestu	máli	í	textanum.	Það	að	lesskilningur	
sé	undir	hæfniþrepi	tvö	felur	því	í	sér	að	standast	ekki	þá	lágmarkshæfni	sem	ætlast	er	til	að	

nemendur	búi	yfir	við	lok	grunnskólagöngu	(Menntamálastofnun,	2019).	Frá	árinu	2000	hefur	

munur	á	milli	nemenda	af	íslenskum	uppruna	og	af	erlendum	uppruna	nær	tvöfaldast.	Þessi	

munur	 er	 einn	 sá	 mesti	 meðal	 þátttökuþjóða	 OECD	 (Menntamálastofnun,	 2019;	 Sigríður	

Ólafsdóttir	 og	 Baldur	 Sigurðsson,	 2017a,	 2017b,	 2019).	 Þess	má	 geta	 að	 51%	 nemenda	 af	
erlendum	uppruna	höfðu	ekki	 grunnfærni	 í	 lesskilningi	 samkvæmt	PISA	árið	2018	 (Sigríður	

Ólafsdóttir	og	Baldur	Sigurðsson,	2019).	
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Auður	 Pálsdóttir	 (2017,	 2019)	 hefur	 tekið	 saman	 niðurstöður	 PISA-könnunarinnar	 fyrir	

náttúrufræði.	Nemendum	hér	á	landi	hefur	fjölgað	á	lægsta	hæfniþrepi	og	fækkað	á	því	hæsta.	
Samanborið	 við	 jafnaldra	 á	 Norðurlöndunum	 þá	 eru	 íslenskir	 nemendur	 slakastir	 í	 öllum	

undirþáttum	læsis	á	náttúruvísindi.	Meðalstig	íslenskra	nemenda	voru	undir	meðaltali	OECD	

árið	 2018	 á	 meðan	 meðalstig	 hinna	 Norðurlandanna	 voru	 yfir	 þessu	 meðaltali	
(Menntamálastofnun,	 2019).	 Auður	 ályktar	 út	 frá	 niðurstöðum	 að	 það	 ætti	 að	 vera	

forgangsverkefni	hér	á	landi	að	efla	orðaforða	og	lesskilning	nemenda	(Auður	Pálsdóttir,	2017,	

2019).	Hún	tekur	fram	að	ef	ekkert	verði	gert	til	að	bæta	gæði	menntunar	þá	muni	Íslendingar	
eiga	í	erfiðleikum	með	að	þróa	sanngjarnt	samfélag,	án	aðgreiningar.	

Þess	ber	að	geta	að	sérfræðingar	OECD	sem	standa	fyrir	PISA	prófunum	taka	fram	að	það	

geti	haft	slæm	áhrif	á	getu	þjóðfélaga	til	að	vinna	með	og	eiga	í	samkeppni	við	önnur	lönd	ef	

of	 stórt	 hlutfall	 samfélagsins	 hefur	 slaka	 námslega	 færni	 (Schleicher,	 2018).	 Í	 næsta	 kafla	
verður	farið	yfir	mikilvægi	orðaforða,	sem	er	forsenda	fyrir	lesskilning	og	námsárangur.	

2.1 Mikilvægi	orðaforða	
Arnbak	(2010)	kannaði	hvaða	færni	gat	best	útskýrt	hversu	vel	dönskum	nemendum	gekk	í	
lesskilningshluta	PISA	árið	2009.	Þátttakendur	voru	5.854	nemendur,	51,2%	stelpur	og	48,8%	
strákar.	Þættir	sem	voru	kannaðir	voru	orðaforði,	lesskilningsaðferðir,	fjölbreytni	lesefnis	og	

ánægja	af	lestri.	Niðurstöður	sýndu	að	orðaforði	nemenda	gat	best	útskýrt	einkunnadreifingu	
nemenda,	eða	39%.	Lesskilningsaðferðir,	fjölbreytni	lesefnis	og	ánægja	af	lestri	skýrðu	saman	

35%	af	einkunnadreifingunni.	

Freyja	Birgisdóttir	 (2016)	 skoðaði	 sérstaklega	hvað	 kynni	 að	 valda	 slöku	gengi	 íslenskra	

nemenda	í	lesskilningshluta	PISA	árið	2012.	Þátttakendur	rannsóknarinnar	voru	280	nemendur	
víðs	vegar	á	landinu.	Lögð	voru	fyrir	próf	og	spurningar	sem	mátu	orðaforða,	ánægju	af	lestri,	
lestrartíðni,	lestrarfærni,	sjálfstjórn	í	námi	og	lesskilningsaðferðir.	Helstu	niðurstöður	voru	að	

orðaforði	 veitti	 sterkustu	 forspána	 um	 það	 hvort	 nemendur	 lentu	 undir	 eða	 yfir	
lágmarkshæfniþrepi	 í	 lesskilningi,	 þegar	 tekið	 hafði	 verið	 tillit	 til	 annarra	 áhrifaþátta.	

Athyglisvert	var	að	sjá	hversu	sjaldan	þátttakendur	sögðust	 lesa	sér	 til	ánægju.	Það	átti	þó	

sérstaklega	við	um	þá	sem	stóðu	sig	verst	og	höfðu	þeir	einnig	nokkuð	neikvæð	viðhorf	 til	
lesturs.	 Þessar	 niðurstöður	 voru	 í	 samræmi	 við	 niðurstöður	 Arnbak	 (2010)	 um	 mikilvægi	

orðaforða	í	frammistöðu	nemenda.	

Lítill	lestur	texta	og	bóka	sem	innihalda	ný	hugtök	er	oftast	nefnt	sem	ástæðan	fyrir	slökum	
orðaforða	 en	 slíkt	 lesefni	 einkennir	 námsefni	 á	mið-	 og	 unglingastigi	 (McKeown	 og	 Curtis,	

2014;	Sigríður	Ólafsdóttir	og	Baldur	Sigurðsson,	2017b).	Í	fjórða	bekk	grunnskóla	verða	einmitt	
tímamót,	því	þá	hætta	nemendur	að	læra	að	lesa,	en	grunnlestrarfærnin	á	að	vera	komin,	því	

þá	hefst	hið	ævilanga	ferli	að	lesa	til	að	læra.	Það	að	hefja	nám	sitt	með	slakan	orðaforða	getur	
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valdið	 verulegum	erfiðleikum	þegar	 tekin	 eru	 fyrir	 hin	 ýmsu	 viðfangsefni	 námsgreina.	 Lítill	

orðforði	 sem	 heftir	 lesskilning	 leiðir	 gjarnan	 til	 þess	 að	 nemandi	 forðast	 lestur.	 Í	 kjölfarið	
verður	ríkulegur	orðaforði	síður	á	vegi	þess	hans	og	orðaforðinn	eykst	þar	með	hægar.	Það	

hefur	svo	áhrif	á	áframhaldandi	þróun	lesskilnings	og	þar	með	framgöngu	í	námi	(Stanovich,	

1986).	

Niðurstöður	ýmissa	rannsókna	benda	til	að	nemendur	þurfi	að	skilja	95–98%	orða	í	texta	

til	að	ná	almennilegum	skilningi	á	því	sem	textinn	fjallar	um	(Erla	Lind	Þórisdóttir,	2017;	Hu	og	

Nation,	2000;	Laufer,	1989,	1992;	Laufer	og	Ravenhorst-Kalovski,	2010;	Schmitt	o.fl.,	2011).	

Meginmarkmið	 rannsóknar	 Erlu	 Lindar	 Þórisdóttur	 voru	 að	 skoða	 tengsl	 orðskilnings	 og	
lesskilnings	og	vægi	orðskilnings	í	lesskilningi	íslenskra	grunnskólanemenda	á	miðstigi	miðað	

við	aldur	þeirra	(Erla	Lind	Þórisdóttir,	2017,	bls.	13).	Þátttakendur	rannsóknarinnar	voru	250	

íslenskir	 grunnskólanemendur	 í	 fimmta	 og	 sjötta	 bekk.	 Skilyrði	 fyrir	 þátttöku	 var	 að	 hafa	
minnst	 tveggja	 ára	 búsetu	 hér	 á	 landi	 en	 heilir	 bekkir	 tóku	 þátt.	 Við	 framkvæmd	

rannsóknarinnar	voru	valdir	 tveir	 textar	úr	náttúrufræðibókunum	Auðvitað:	Á	 ferð	og	 flugi	

(2013a)	og	Auðvitað:	Jörð	í	alheimi	(2013b)	eftir	Helga	Grímsson.	Þessar	bækur	eru	lesnar	víða	

um	land	á	miðstigi	grunnskólans.	Textarnir	innihéldu	hvor	um	sig	rúmlega	540	orð.	Þess	var	
gætt	að	ekki	hefði	verið	unnið	með	þessa	texta	í	skólanum	til	að	tryggja	að	lesendur	væru	allir	

að	lesa	þá	í	fyrsta	sinn.	Í	fyrsta	skrefinu	áttu	þátttakendur	að	lesa	textana	og	strika	undir	öll	
þau	orð	sem	þeir	skildu	ekki.	Annað	skref	fól	í	sér	lesskilningspróf	úr	textunum	þar	sem	svarað	
var	 fjölvalsspurningum	 sem	 reyndu	 á	 skilning	 nemendanna	 á	 textunum	 sjálfum.	 Í	 síðasta	

skrefinu	var	orðskilningspróf,	fjölvalspróf	með	völdum	orðum	úr	textunum.	Prófið	samdi	Erla	
Lind	ásamt	 leiðbeinendum	sínum	til	að	 fá	 sem	skýrasta	mynd	af	orðskilningi	nemendanna.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	leiddu	í	ljós	sterk	tengsl	á	milli	orð-	og	lesskilnings	nemenda	og	
að	mun	á	lesskilningi	nemenda	væri	hægt	að	rekja	alfarið	til	orðskilnings	þeirra.	Til	að	mynda	
stóðu	 sjöttu	 bekkingar	 sig	 betur	 en	 fimmtu	 bekkingar,	 en	 þegar	 búið	 var	 að	 stjórna	 fyrir	

orðskilningi	barnanna	hvarf	munurinn	á	þessum	aldurshópum.	Þá	kom	 í	 ljós	að	marktækur	
munur	var	á	lesskilningi	nemenda	eftir	því	hvort	hlutfall	skilnings	þeirra	á	orðum	textans	var	

undir	eða	yfir	97,8%,	þeir	sem	skildu	svo	hátt	hlutfall	orða	textans	náðu	að	minnsta	kosti	70%	

af	 lesskilningspurningunum	 rétt.	Með	 öðrum	orðum	má	 gera	 ráð	 fyrir	 því	 að	 nemendur	 á	
þessum	aldri	þurfi	að	skilja	97,8%	orða	í	ólesnum	náttúrufræðitexta	til	að	ná	70%	skilningi	á	

innihaldi	hans	(Erla	Lind	Þórisdóttir,	2017).	Athyglivert	er	að	niðurstöðurnar	eru	í	samræmi	við	

þær	rannsóknir	sem	gerðar	hafa	verið	með	nemendum	sem	fást	við	 lestur	á	enskum	texta.	
Þær	rannsóknir	hafa	sýnt	að	skilningur	á	98%	orða	er	nauðsynlegur	til	að	ná	70%	lesskilningi	

(Hu	og	Nation,	2000;	Laufer,	1989,	1992;	Laufer	og	Ravenhorst-Kalovski,	2010;	Schmitt	o.fl.,	

2011).	Niðurstöður	 gefa	 til	 kynna	 að	 ef	 það	 eru	 fleiri	 en	 eitt	 orð	 af	 50	 orðum	 í	 texta	 sem	
nemendur	skilja	ekki	þá	ná	þeir	ekki	að	átta	sig	nægilega	vel	á	því	sem	textinn	fjallar	um.	
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Eitt	af	því	sem	niðurstöður	Erlu	Lindar	Þórisdóttur	(2017)	sýndu	fram	á	var	að	lítil	aukning	

á	orðskilningi	gat	 leitt	 til	aukins	 lesskilnings.	Sem	dæmi	má	nefna	að	einn	þátttakandi	 sem	
skildi	95%	orðanna	svaraði	40%	lesskilningsspurninganna	rétt	og	annar	með	97%	orðskilning	

hafði	65%	lesskilning.	Þá	kom	í	ljós	að	þegar	orðskilningur	nemendanna	var	kominn	í	97,8%	

mátti	segja	með	95%	vissu	að	nemendur	næðu	70%	lesskilningi.	Í	rannsókn	Erlu	Lindar	var	litið	
svo	á	að	70%	lesskilningur	væri	ásættanlegur,	vegna	þess	að	efnið	hafði	ekki	verið	tekið	fyrir	í	

skólanum	 og	 líka	 vegna	 þess	 að	 þetta	 er	 viðmið	 sem	 hefur	 verið	 notað	 í	 sams	 konar	

rannsóknum	með	nemendum	sem	lesa	enskan	texta	(Hu	og	Nation,	2000;	Laufer,	1989,	1992;	
Laufer	og	Ravenhorst-Kalovski,	2010;	Schmitt	o.fl.,	2011).	Við	getum	því	dregið	þá	ályktun	að	

af	100	orðum	í	texta	megi	ekki	vera	nema	tvö	orð	sem	nemendur	skilja	ekki,	sem	er	samhljóma	

erlendu	 rannsóknunum	 (Hu	 og	 Nation,	 2000;	 Laufer,	 1989,	 1992;	 Laufer	 og	 Ravenhorst-

Kalovski,	 2010;	 Schmitt	 o.fl.,	 2011).	 Því	 er	 ljóst	 að	 sá	 orðaforði	 sem	nemendur	 hafa	 hefur	

gífurleg	áhrif	á	það	hversu	vel	þeim	tekst	að	skilja	lesinn	texta,	tengslin	eru	ótvíræð	og	sterk.	

En	hvað	veldur	því	að	börn	hafa	mismikinn	orðaforða?	

Catherine	Snow	(2016)	tekur	fram	að	munur	á	orðaforða	barna	sem	hafa	hlotið	ríkulegt	

máluppeldi	 og	 barna	 sem	 búa	 við	 fátæklega	málörvun	 á	 heimilum	 sínum	 sé	 raunverulega	
munur	á	þekkingu	fremur	en	stærð	orðaforða.	Stærð	orðaforða	tengist	einmitt	fyrst	og	fremst	

þekkingu	og	reynslu	hvers	og	eins.	Ríkulegt	máluppeldi	felst	því	ekki	í	orðaforðanum	sjálfum	
heldur	magni	orða	sem	börn	hafa	haft	tækifæri	til	að	heyra	samhliða	því	að	auka	þekkingu	sína	
á	ýmsum	umfjöllunarefnum	sem	þau	hafa	áhuga	á	(Engel,	2015).	Þannig	eflist	orðaforðinn	og	

þekkingin	í	samtali	með	fjölskyldunni	heima.	Kvöldverðarumræður	um	daginn	og	veginn,	næsti	
dagur	eða	dagar	skipulagðir,	málefni	líðandi	stundar	krufin	til	mergjar,	rætt	um	það	hvernig	

hlutirnir	virka	og	hvers	vegna	fólk	hagar	sér	eins	og	það	gerir.	Matarundirbúningur	er	einnig	
uppspretta	ríkulegrar	málnotkunar	með	fjölbreytilegum	orðaforða,	uppskriftir,	innkaupalistar,	
aðstoð	við	eldamennskuna	ásamt	umræðu	um	matinn	sem	borinn	er	fram,	uppruna	matarins,	

hví	 mikilvægt	 sé	 að	 borða	 grænmeti	 og	 hollan	 mat.	 Allar	 slíkar	 samræður	 gefa	 börnum	
tækifæri	 til	 að	 auka	 verulega	 við	 orðaforða	 sinn	 (Biemiller,	 2003;	 Roessingh,	 2016;	 Snow,	

2016).	Fullorðnir	og	börn	skiptast	á	að	tala,	spyrja	og	svara,	og	þegar	börn	fá	ítarleg	svör	við	

spurningum	 sínum	 eykur	 það	 forvitni	 þeirra	 enn	 frekar.	 Sameiginlegar	 upplifanir,	 eins	 og	
heimsókn	 í	 dýragarð,	 skoðunarferðir	 af	 ýmsum	 toga	 og	 ferðalög	 með	 fjölskyldunni	 skapa	

tækifæri	til	að	læra	og	skapa	minningar	og	samhliða	auðgast	orðaforðinn	með	orðum	eins	og	

landbúnaður,	menningarlegur	og	nágrenni.	Með	slíkum	umræðum	gætu	börn	lært	líka	orð	á	
borð	við	umhverfismál	í	tengslum	við	málefni	líðandi	stundar,	innihald	þegar	þau	fá	að	aðstoða	
við	bakstur,	verpa	þegar	þau	skoða	fugla	í	dýragarðinum	og	dvöl	á	ferðalagi	með	fjölskyldunni.	

Það	að	lesa	upphátt	og	ræða	saman	um	bækur	sem	barnið	hefur	áhuga	á	getur	líka	skapað	
tækifæri	fyrir	fræðandi	samtöl,	meðal	annars	vegna	þess	að	bækurnar	bæta	oft	við	og	víkka	út	
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þekkingu.	Í	bókum	er	auk	þess	meira	af	sjaldgæfum	orðum	en	í	töluðu	máli.	Málleg	samskipti	

af	 ýmsum	 toga	 eru	 hinar	 raunverulegu	 aðferðir	 til	 ríkulegs	 máluppeldis,	 sem	 leiða	 til	
sístækkandi	orðaforða	barna	(Snow,	2016).	

Áhersla	er	oft	lögð	á	að	fullorðnir	tali	meira	við	börnin	sem	eru	í	þeirra	umsjá,	hvort	sem	

um	ræðir	forráðamenn	eða	kennara,	til	að	auðga	máluppeldi	barnanna	(Suskind,	2015).	Snow	

(2016)	hefur	tvennt	um	þetta	að	segja.	Í	fyrsta	lagi	má	nefna	að	orðaforði	tengist	þekkingu	og	

skiptir	stærð	orðaforða	barns	í	raun	ekki	máli	nema	að	því	marki	sem	það	skilur	hvað	er	að	

baki	orða,	hvort	það	þekkir	orðin	og	merkingu	þeirra	í	víðu	samhengi.	Snow	tekur	dæmi	um	

leikskólabarn	 sem	 lærir	 orðið	 súrefni	 við	 heimsókn	 slökkviliðsmanna	 í	 leikskólann.	 Með	
umræðu	 um	 orðið	 súrefni	 er	 hægt	 að	 bæta	 við	 öðrum	 orðum	 sem	 tengjast	 starfi	

slökkviliðsmanna,	 eins	 og	 eldur,	 slökkviliðsbíll,	 andlitsgríma,	 súrefniskútur,	 vernd,	 björgun,	

öndun	og	köfnun.	Fullorðnir	sem	eru	hugmyndaríkir	gætu	bætt	við	erfiðari	orðum	á	borð	við	
eldsvoði,	 hamfarir	 og	 oxun.	 Þetta	 er	 dæmi	 um	 eðlilegar	 samræður	 sem	 geta	 átt	 sér	 stað	

samhliða	 og	 eftir	 áhugaverða	 upplifun	 sem	 síðan	 getur	 auðgað	 orðaforða	 barna	 og	 síðar	

hjálpað	þeim	með	lesskilning	og	skilning	á	texta	sem	lesinn	er	fyrir	þau.	Í	öðru	lagi	tekur	Snow	

fram	að	ekki	sé	nóg	að	segja	forráðamönnum	bara	að	tala	meira	eða	fá	leikskólakennara	til	að	
setja	upp	orðavegg	 í	 skólastofunni.	 Forráðamenn	geta	 túlkað	það	að	 tala	meira	þannig	 að	

sífellt	 sé	verið	að	endurtaka	allt	 sem	sagt	er	nokkrum	sinnum.	Það	getur	haft	þau	áhrif	að	
málumhverfi	barnsins	sé	fátækara	fremur	en	ríkara.	Ekki	er	nóg	að	tala	bara	og	tala,	setja	orð	
á	hluti	og	athafnir,	því	orðanotkun	er	samofin	reynslu	og	upplifunum.	Ríkulegt	máluppeldi	felur	

því	í	sér	innihaldsrík	samskipti	við	margvíslegar	athafnir	og	umræður	um	áhugaverð	málefni.	
Málnotkun	 eða	 orðanotkunin	 er	 því	 í	 raun	 nátengd	 reynslu	 barna	 og	 samskiptum	 við	

fjölskyldu.	Því	ríkulegri	sem	samskiptin	eru	og	því	fjölbreytilegri	reynsla	þeim	mun	meira	eflist	
orðaforðinn.	

Staðan	er	hins	vegar	 sú	að	börn	sem	hafa	alist	upp	við	 fátæklega	málörvun	hafa	minni	

tækifæri	til	að	læra	ný	orð.	Foreldrar	þeirra	verja	minni	tíma	í	að	leika	eða	tala	við	þau	og	sá	
tími	sem	varið	er	með	börnunum	fer	ef	til	vill	 í	annað	en	ríkulega	málörvun	(Hart	og	Risley,	

1995;	Snow,	2016).	Börn	fá	þar	með	mismikla	örvun	í	málumhverfi	sínu,	þau	fá	færri	tækifæri,	
fábreytilegri	upplifanir	sem	veldur	því	að	þau	auka	orðaforða	sinn	hægt.	

Mikilvægt	hlutverk	skólans	er	því	að	koma	til	móts	við	börn	sem	búa	við	fátækleg	samskipti	

með	fjölskyldu	sinni.	Í	leikskóla	gefast	tækifæri	til	að	gefa	öllum	börnum	ríkulega	málörvun,	

með	fjölbreytilegum	viðfangsefnum.	Umræður	um	efni	sem	börnunum	finnast	áhugaverð	eru	
sérstaklega	árangursríkar.	Þegar	tekið	er	fyrir	ákveðið	málefni	eða	saga	er	mikilvægt	að	það	sé	

um	eitthvað	sem	börnunum	finnst	skemmtilegt	eða	áhugavert.	Sem	dæmi	er	hægt	að	nefna	

Latabæ	eftir	Magnús	Scheving	sem	var	fyrst	kynnt	til	leiks	í	bókinni	Áfram	Latibær	árið	1995.	
Til	 er	 efni	 af	 ýmsum	 toga	 um	 Latabæ,	ótal	 sjónvarpsþættir,	 tónlist,	 leikrit,	 bækur	 og	 spil.	
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Börnum	er	kennt	hvað	það	skiptir	miklu	máli	að	hreyfa	sig	og	borða	hollan	og	góðan	mat.	

Einnig	er	hægt	að	finna	boðskap	um	það	að	skilja	ekki	útundan,	færast	ekki	undan	því	að	taka	
til,	 að	hjálpast	 að	og	 fleira.	Börnin	geta	 lært	ný	orð	á	borð	 við	heiti	 á	 ýmsum	ávöxtum	og	

grænmeti	eins	og	eggaldin	eða	jarðepli,	fimleikahugtök	eins	og	heljarstökk	eða	splitt,	svo	fátt	

eitt	sé	nefnt.	Það	að	fjalla	um	efni	sem	börnin	hafa	áhuga	á	er	mikilvægt	til	að	auðga	þekkingu	
þeirra	og	jafnframt	orðaforða	þeirra.	Mikilvægt	er	að	allir	taki	þátt,	á	tungumáli	sem	allir	skilja	

og	að	allir	fái	tækifæri	til	að	læra	ný	orð	sem	síðan	er	hægt	að	nota	í	umræðum	og	leik	(Snow,	

2016).	Með	innihaldsríkum	mállegum	samskiptum	fá	börnin	tækifæri	til	að	heyra	og	nota	sjálf	
orð	sem	eru	umfram	algengustu	orð	tungumálsins,	þ.e.	margs	konar	sjaldgæfari	orð.	

Orðaforðarannsóknir	hafa	þó	yfirleitt	verið	á	sviði	kennslufræði	tungumála	og	annars	máls	

fræða.	Ástæðan	er	sú	að	einstaklingar	sem	verja	tíma	sínum	á	fleiri	en	einu	tungumáli	hafa	

iðulega	ekki	nægilegt	ílag	til	að	ná	tökum	á	mikilvægum	orðum	í	hvoru/hverju	tungumáli	fyrir	
sig.	Orðaforðinn	eflist	í	samræmi	við	það	í	hvaða	aðstæðum	hvert	tungumál	er	notað.	

2.1.1 Orðaforði,	tví-	og	fjöltyngi	

Enska	er	 í	síauknum	mæli	notuð	af	 íslenskum	börnum	og	ungmennum	í	viðbót	við	 íslensku	

(Birna	Arnbjörnsdóttir	og	Hafdís	Ingvarsdóttir,	2018;	Eiríkur	Rögnvaldsson	o.fl.,	2012).	Það	má	
því	segja	að	enska	geti	í	raun	ekki	lengur	talist	í	hópi	erlendra	tungumála	hér	á	landi	heldur	sé	
hún	viðbótarmál	við	íslensku	(Birna	Arnbjörnsdóttir	og	Hafdís	Ingvarsdóttir,	2018).	Með	ensku	

sem	viðbótarmál	má	því	segja	að	íslensk	börn	séu	allflest	alla	vega	tvítyngd,	þ.e.	börn	sem	eiga	
íslensku	sem	móðurmál	og	nota	mikið	ensku	í	frítíma	sínum	verða	tvítyngd.	Svo	eru	börn	hér	

á	 landi	sem	nota	annað	tungumál	en	 íslensku	með	fjölskyldu	sinni	og	eiga	þá	 íslensku	sem	
annað	mál,	en	þá	verður	jafnvel	enska	þriðja	málið	þeirra	og	þá	eru	börnin	fjöltyngd.	

Það	 sem	einkennir	börn	 sem	nota	 fleiri	 en	eitt	 tungumál	 er	 að	málfærni	þeirra	dreifist	

gjarnan	á	tungumálin.	Orðaforði	hvers	tungumáls	mótast	þar	með	af	því	í	hvaða	umhverfi	það	

er	notað,	orð	sem	tengjast	fjölskyldulífinu	þekkjast	á	móðurmálinu,	orð	sem	tengjast	skólanum	

lærast	á	tungumáli	skólans	og	svo	geta	verið	orð	sem	viðkomandi	þekkir	á	báðum	eða	öllum	

tungumálum	sínum	(Oller	o.fl.,	2007).	Þannig	gæti	tvítyngt	barn	jafnvel	aðeins	þekkt	orð	eins	

og	brauðrist	á	móðurmálinu	á	meðan	það	þekkir	orðið	frímínútur	á	skólamálinu,	en	orðið	skóli	

þekkir	það	á	báðum	tungumálum	sínum.	Börn	sem	alast	upp	með	tvö	tungumál	eða	jafnvel	

fleiri	eiga	á	hættu	að	þróa	minni	orðaforða	 í	þeim	tungumálum	en	börn	sem	alast	upp	við	

aðeins	eitt	tungumál	(Hulda	Patricia	Haraldsdóttir,	2013;	Sigríður	Ólafsdóttir,	2010;	Sigríður	

Ólafsdóttir	o.fl.	2016).	Þessi	tilhneiging	getur	orðið	til	þess	að	tví-	eða	fjöltyngd	börn	skorti	

orðaforða	skólans	sem	síðan	getur	hamlað	þeim	í	námi	(Lervåg	og	Aukrust,	2010;	Lesaux	o.fl.,	

2010a;	Roessingh	og	Kover,	2003;	Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	2016).	Rannsóknir	hafa	þó	sýnt	að	
ef	þekking	er	til	staðar	á	orðum	sem	tilheyra	námsorðaforða,	þ.e.	orðum	í	lagi	2	með	huglæga	
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merkingu	og	orðum	í	lagi	3,	(sjá	umfjöllun	í	kafla	2.3	og	2.4.)	verður	auðveldara	fyrir	þau	að	

læra	sömu	orð	á	öðru	tungumáli.	Ástæðan	fyrir	því	er	að	skilningur	er	til	staðar	á	merkingu	
hugtaksins	og	í	hvaða	samhengi	það	er	notað	(Proctor	og	Zhang-Wu,	2019).	

Í	 umfjölluninni	 um	 frammistöðu	 íslenskra	nemenda	á	 PISA	hér	 að	ofan	 var	 sagt	 frá	 því	

hvernig	henni	hefur	hrakað	frá	árinu	2000	til	2018,	en	frammistaðan	hefur	lækkað	um	32	stig	

í	 lesskilningshluta	könnunarinnar	(Menntamálastofnun,	2019;	Sigríður	Ólafsdóttir	og	Baldur	

Sigurðsson,	2017a,	2017b,	2019).	Niðurstöður	 rannsóknar	 Freyju	Birgisdóttur	 (2016)	 sýndu	

enn	fremur	að	það	væri	orðaforði	sem	spáði	best	fyrir	um	það	hvort	íslenskir	nemendur	lentu	

undir	 eða	 yfir	 lágmarkshæfni	 á	 prófinu	 árið	 2012.	 Hugsanlega	 má	 leita	 skýringa	 á	 því	 að	
lesskilningur	íslenskra	nemenda	hefur	dalað	svo	mjög	að	orðaforði	þeirra	dreifist	á	íslensku	og	

ensku,	sem	kann	að	leiða	til	þess	að	íslenskur	orðaforði	þeirra	verður	ekki	eins	góður.	Jafnframt	

hafa	rannsóknir	sýnt	að	börn	sem	nota	ekki	íslensku	með	fjölskyldu	sinni	(hér	eftir	ÍSL2	börn)	
ná	ekki	nægilega	góðum	tökum	á	íslensku	í	leikskóla	og	yfir	öll	grunnskólaárin	(Aneta	Figlarska	

o.fl.,	2017;	Sigríður	Ólafsdóttir	og	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2010;	Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	

2016;	 Elin	 Thordardottir,	 2021).	 Komið	 í	 ljós	 að	 íslenskur	orðaforði	 þeirra	er	 enn	minni	 en	

jafnaldra	þeirra	sem	eiga	íslensku	sem	móðurmál	(hér	eftir	ÍSL1	börn)	(Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	
2016).	

Aneta	Figlarska	og	félagar	(2017)	skoðuðu	í	rannsókn	sinni	pólskan	og	íslenskan	orðaforða	

leikskólabarna,	 sem	 höfðu	 pólsku	 sem	 móðurmál	 og	 íslensku	 sem	 annað	 tungumál.	
Þátttakendur	voru	fjórtán	börn	sem	höfðu	alist	upp	á	Íslandi	og	voru	á	aldrinum	fjögurra	til	sex	

ára.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	pólskur	orðaforði	þeirra	flestra	var	innan	viðmiðunarmarka	

fyrir	pólsk	börn	á	sama	aldri	sem	búsett	voru	í	Póllandi.	Aftur	á	móti	var	íslenskur	orðaforði	
þeirra	mun	slakari	en	meðal	ÍSL1	jafnaldra.	Eldri	nemendur	voru	með	lítið	betri	orðaforða	en	

þeir	 yngri	 þrátt	 fyrir	 að	 hafa	 jafnvel	 verið	 í	 íslensku	málumhverfi	 alla	 sína	 leikskólagöngu.	

Þekking	barnanna	á	pólskum	orðaforða	var	vissulega	ánægjuleg	en	rannsakendur	veltu	fyrir	

sér	 hvort	 nægilega	 vel	 væri	 staðið	 að	 málörvun	 ÍSL2	 barna	 í	 leikskólum	 landsins.	 Þeir	
skólastarfsmenn	sem	rætt	var	við	voru	allir	af	vilja	gerðir	en	töldu	skólana	skorta	þekkingu	og	

mannafla	til	að	ná	að	veita	börnunum	þá	málörvun	sem	þörf	var	á	og	til	að	geta	sinnt	því	starfi	
vel.	

Íslenskur	 orðaforði	 ÍSL2	 barna	 í	 fyrsta	 til	 fjórða	 bekk	 grunnskóla	 var	 viðfangsefni	

rannsóknar	 Sigríðar	 Ólafsdóttur	 og	 Hrafnhildar	 Ragnarsdóttur	 (2010).	 Orðaforði	 þeirra	 var	

borinn	saman	við	orðaforða	 ÍSL1	barna	úr	annarri	 rannsókn.	Þátttakendur	rannsóknarinnar	
voru	173	börn	úr	23	grunnskólum.	Móðurmálin	voru	alls	29	og	var	 íslenskt	orðaforðapróf,	

PPVT-4,	 lagt	 fyrir	 nemendurna.	 Niðurstöður	 sýndu	 að	 ÍSL2	 börn	 í	 fyrsta	 bekk	 voru	 með	

marktækt	lægst	stig	á	prófinu,	en	munur	á	ÍSL2	börnum	í	öðrum,	þriðja	og	fjórða	bekk	var	ekki	
marktækur	þegar	stjórnað	var	fyrir	mislöngum	dvalartíma	barnanna	á	Íslandi.	Af	því	má	ætla	
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að	þessi	barnahópur	auki	íslenskan	orðaforða	sinn	lítið	á	þessum	þremur	árum	grunnskólans.	

ÍSL2	börnin	í	öllum	aldurshópum	voru	með	lægri	meðalstig	á	prófinu	en	sex	ára	ÍSL1	börn.	

Í	rannsókn	Sigríðar	Ólafsdóttur	o.fl.	(2016)	var	borið	saman	hversu	hratt	íslenskur	orðaforði	

jókst	og	lesskilningur	efldist	frá	fjórða	til	áttunda	bekkjar	grunnskóla,	meðal	ÍSL2	og	ÍSL1	barna.	

Þátttakendur	voru	alls	186	börn,	96	ÍSL2	börn	og	90	ÍSL1	börn.	Niðurstöður	sýndu	að	í	fjórða	

bekk	 höfðu	 ÍSL2	 börn	minni	 orðaforða	 en	 ÍSL1	 börn	 og	 jókst	 orðaforðinn	 hægar	 hjá	 þeim	

fyrrnefndu	 upp	 í	 áttunda	 bekk.	 Þetta	 leiddi	 til	 vaxandi	 munar	 á	 orðaforða	 ÍSL1	 og	 ÍSL2	

nemendanna.	Með	þessum	niðurstöðum	mátti	auk	þess	sjá	að	því	meiri	sem	orðaforði	ÍSL2	og	

ÍSL1	 nemendanna	 var	 í	 fjórða	 bekk	 þeim	mun	 hraðar	 jókst	 lesskilningur	 þeirra	 út	miðstig	
grunnskólans.	Þetta	 leiddi	 til	 vaxandi	munar	 í	 lesskilningi	á	milli	barnanna	miðað	við	stærð	

orðaforða	þeirra	við	níu	ára	aldur.	Samband	íslensks	orðaforða	og	lesskilnings	kemur	hér	skýrt	

í	ljós.	Íslenskur	orðaforði	er	í	raun	ákveðinn	drifkraftur	framfara	í	lesskilningi	hjá,	hvort	sem	
þau	eiga	íslensku	sem	móðurmál	eða	annað	mál.	Rannsóknin	leiddi	einnig	í	ljós	að	aldur	ÍSL2	

nemenda	hafði	áhrif	á	hraða	framfara	þeirra	í	 íslenskum	orðaforða	og	lesskilningi	frá	fjórða	

bekk	 og	 út	miðstigið.	 Því	 eldri	 sem	nemendur	 voru	 þegar	 þeir	 komu	 til	 Íslands	 þeim	mun	

hraðari	 voru	 framfarirnar	 og	 því	 yngri	 sem	 þeir	 voru	 þeim	mun	 hægari	 voru	 framfarirnar.	
Framfarir	ÍSL2	barna	sem	hafa	verið	hér	alla	sína	ævi	eða	komið	hingað	ung	eru	því	verulega	

litlar	milli	ára.	Þetta	sést	einnig	á	niðurstöðum	PISA	frá	árinu	2000	til	2018	sem	sagt	var	frá	hér	
að	 ofan,	 en	 þær	 sýna	 að	munur	milli	 nemenda	 af	 íslensku	 uppruna	 og	 þeim	 af	 erlendum	
uppruna	hefur	nær	tvöfaldast	á	þessum	tíma	og	stóð	önnur	kynslóð	innflytjenda	sig	lítið	betur	

en	 fyrsta	 kynslóð	 (Menntamálastofnun,	 2019;	 Sigríður	 Ólafsdóttir	 og	 Baldur	 Sigurðsson,	
2017a,	2017b,	2019).	

Hér	ber	að	rifja	upp	að	orðaforði	og	þekking	eru	samofin,	því	þegar	börn	læra	um	dýrin	og	

náttúruna	og	síðan	hinar	ýmsu	námsgreinar	þá	fylgja	orðin	með	(Snow,	2016).	Það	er	verulegt	

áhyggjuefni	 að	 ÍSL2	 börn	 ná	 svo	 litlum	 tökum	 á	 íslenskum	 orðaforða,	 þrátt	 fyrir	 langan	

skóladag	í	leik-	og	grunnskóla.	Með	virkri	þátttöku	í	skólastarfi	ætti	þekking	barna	á	orðum	að	
aukast	jafnt	og	þétt	(Rutherford-Quash	og	Hakuta,	2019).	Því	er	ekki	vænlegt	að	einblína	bara	

á	íslenskan	orðaforða	sem	einangrað	fyrirbæri	varðandi	stöðu	ÍSL2	nemenda,	heldur	þarf	að	
hafa	í	huga	að	íslenskur	orðaforði	þeirra	endurspeglar	reynslu	þeirra	og	þekkingu	sem	þau	hafa	

öðlast	í	gegnum	íslenskt	skólastarfi	(Snow,	2016).	Lítil	aukning	á	íslenskum	orðaforða	á	fjórum	

árum	í	leikskóla	og	síðan	tíu	árum	í	grunnskóla	er	því	virkilega	alvarleg	staða.	Velta	má	fyrir	sér	

hvort	það	sé	mögulegt	að	taka	þátt	í	umræðum	um	viðfangsefni	námsins	í	leik-	og	grunnskóla	
án	þess	að	orðaforðinn	fylgi	með.	

Af	 því	 sem	 hér	 hefur	 komið	 fram	má	 sjá	 á	 niðurstöðum	 PISA	 að	 hátt	 hlutfall	 íslenskra	

nemenda	er	undir	lágmarkviðmiðum	í	lesskilningi	og	læsi	á	náttúruvísindi	og	hefur	hlutfallið	
hækkað	verulega	frá	síðustu	aldamótum.	Rannsóknir	sýna	sterk	tengsl	á	milli	lesskilnings	og	
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orðaforða	og	að	skortur	á	orðaforða	er	ein	meginástæða	þess	að	nemendur	koma	 illa	út	á	

lesskilningshluta	PISA	prófa	við	lok	grunnskólans.	Það	er	einnig	ljóst	að	ÍSL2	börn	hafa	mun	
minni	 íslenskufærni	en	ÍSL1	jafnaldrar	 í	 leik-	og	grunnskóla.	Því	gefur	auga	leið	að	þörf	er	á	

markvissum	náms-	og	kennsluaðferðum	í	íslensku	skólastarfi	með	sérstakri	áherslu	á	íslenskan	

orðaforða.	Skilgreina	þarf	hugtakið	orðaforði	og	auka	þekkingu	á	því	hvað	felst	í	því	að	hafa	
góðan	orðaforða	sem	gefur	grunn	fyrir	farsæla	námsframvindu.	

2.2 Skilgreiningar	á	orðaforða	
Í	íslenskri	tungu	eru	ótal	mörg	orð	líkt	og	í	hverju	öðru	tungumáli.	Tungumál	eru	sífellt	að	taka	
breytingum	og	getur	verið	erfitt	að	segja	til	um	hve	mörg	orð	tilheyra	hverju	tungumáli.	Sum	

orð	deyja	út	en	eru	þó	til	í	bókmenntum,	en	skilningur	á	þeim	orðum	er	þó	nauðsynlegur	svo	

að	skilningur	á	þjóðararfinum	lifi.	Sífellt	fleiri	orð	bætast	svo	í	tungumálið	með	nýjungum	í	lífi	
fólks,	 orð	 sem	 tengjast	 til	 dæmis	 nýrri	 tækni	 og	 nýjum	 lifnaðarháttum	 (Ásgeir	 Blöndal	

Magnússon,	 1964;	 Eiríkur	 Rögnvaldsson,	 1999).	 Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 nánar	 yfir	

skilgreiningar	á	hugtakinu	orðaforði.	

2.2.1 Að	kunna	orð	

Þegar	kemur	að	orðaforða	er	mikilvægt	að	velta	fyrir	sér	hvað	það	merkir	að	kunna	orð	en	á	
það	er	hægt	að	leggja	margvíslega	merkingu.	Það	að	kunna	orð	getur	átt	við	það	eitt	að	vita	

hvernig	orðið	er	stafað,	þekking	á	orði	í	sjón	og	heyrn	eða	flóknari	færni	á	borð	við	notkun	í	
ræðu	og	ritun,	en	þegar	sú	færni	er	komin	má	segja	að	búið	sé	að	eigna	sér	orðið	(Sigríður	

Ólafsdóttir,	2010;	Nation,	2001).	

Fimm	 þættir	 voru	 settir	 fram	 af	 Nagy	 og	 Scott	 (2000;	 Pearson	 o.fl.,	 2007;	 Sigríður	

Ólafsdóttir,	2010,	bls.	18)	yfir	það	hvað	felst	í	því	að	þekkja	orð:	

1. Það	að	þekkja	orð	á	ekki	við	um	allt	eða	ekkert,	heldur	á	það	við	að	í	hvert	skipti	sem	
orð	 verður	 á	 vegi	manns	og	 í	 hvert	 sinn	 sem	það	er	notað	eykst	þekkingin,	 verður	
nákvæmari	og	dýpri	sem	að	lokum	leiðir	til	nákvæmari	og	fjölbreyttari	færni	í	notkun	
á	orðinu.	

2. Þekking	á	orði	felur	í	sér	margvíslega	þekkingu	eins	og	samsetningu	orða	(t.d.	al-þjóða-
vettvangur)	og	mun	á	merkingu	skyldra	orða	(t.d.	andmæli	og	ósammála).	

3. Að	 þekkja	 orð	 á	 líka	 við	 um	 að	 átta	 sig	 á	 því	 að	 sama	 orð	 getur	 haft	margvíslega	
merkingu	og	því	algengara	sem	orð	er	þeim	mun	meiri	líkur	eru	á	því.	Orðið	virða	hefur	
til	að	mynda	fleiri	merkingar	en	orðið	ílát.	

4. Að	þekkja	og	læra	ný	orð	getur	oft	leitt	til	þess	að	tengd	orð	lærast	líka,	hvort	sem	það	
á	við	í	mállegu	samhengi	(t.d.	mjálma	kisur	en	hestar	hneggja)	eða	að	orð	tilheyri	sama	
merkingarlega	hópi	orða	(t.d.	refir	teljast	til	villtra	spendýra	hér	á	landi	líkt	og	hreindýr).	
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5. Þekking	á	orði	felur	í	sér	að	átta	sig	á	mismunandi	merkingu	orðanna	eftir	því	í	hvaða	
samhengi	þau	birtast.	Sem	dæmi	má	nefna	sögnina	verja	en	það	orð	er	hægt	að	nota	
í	setningum	á	borð	við	að	verja	tíma	með	einhverjum	eða	að	verja	mark	í	fótbolta.	Því	
oftar	sem	nemendur	rekast	á	orðið	í	mismunandi	samhengi,	því	meiri	þekking	verður	
á	ólíkri	merkingu	orðanna.	

Nation	(2001)	bætir	við	að	það	að	kunna	orð,	feli	í	sér	að	þekkja	orðið	þegar	það	heyrist	og	

vita	hvernig	það	er	borið	fram	og	að	þekkja	ritað	form	orðsins	eins	og	hvernig	það	er	stafað.	

Orð	geta	haft	mismunandi	beygingarmyndir	og	felst	kunnátta	í	því	að	vita	í	hvaða	mynd	orðið	

getur	birst	og	hvernig	það	er	notað.	Þekking	á	því	hvernig	orð	eru	notuð	í	samhengi	með	öðrum	

orðum	felur	líka	í	sér	kunnáttu	ásamt	því	að	vita	hversu	líklegt	er	að	við	sjáum,	heyrum,	segjum	

eða	ritum	orðið.	

	Ung	börn	læra	snemma	að	skilja	margs	konar	myndir	orða	en	börn	eru	orðin	mun	eldri	

þegar	þau	byrja	að	átta	sig	á	skyldum	orðum	og	orðafjölskyldum.	

2.2.2 Orðafjölskyldur,	lemmur	og	lesmálsorð	

Orðafjölskylda	(e.	word	family)	er	hugtak	sem	mikið	er	notað	í	rannsóknum	þegar	orðaforði	er	

skilgreindur.	Hugtakið	 nær	 utan	 um	 grunnorð,	 beygingarmyndir	 þess	 ásamt	merkingarlega	
afleiddum	orðum.	Mörg	einstök	orð	geta	verið	í	hverri	orðafjölskyldu	og	er	misjafnt	hve	mörg	

orð	það	eru	sem	henni	tilheyra	(Auður	Torfadóttir,	2003).	Sem	dæmi	má	nefna	sagnorðið	að	

fara	með	nafnorðinu	ferð	og	lýsingarorðinu	ferðbúinn.	Nemendur	þurfa	að	vera	komnir	með	

þó	nokkra	þekkingu	og	skilning	á	tungumálinu	og	uppbyggingu	þess	(málvitund)	til	að	þeir	nái	

að	átta	sig	á	skyldleika	orða	og	skilji	að	ólík	orð	geti	 tilheyrt	sömu	orðafjölskyldu	(Gardner,	
2007;	Gardner	og	Davies,	2014,	Nippold	og	Sun,	2008).	Enn	fremur	hafa	fjölmargar	rannsóknir	

sýnt	að	færni	í	að	greina	afleiddar	myndir	orða	er	að	miklu	leyti	háð	orðaforða	nemenda,	þ.e.	

því	meiri	orðaforði,	þeim	mun	auðveldara	er	að	átta	sig	á	skyldleika	orða	(Nagy,	2007).	Það	að	

nota	orðafjölskyldur	í	fræðilegri	umfjöllun	og	rannsóknum	hefur	hlotið	gagnrýni	að	því	leyti	að	

orð	í	sömu	orðafjölskyldu	hafa	ekki	endilega	sömu	grundvallarmerkingu	(Gardner	og	Davies,	

2014;	Nagy	og	Townsend,	2012).	

Lemma	er	hugtak	sem	á	við	um	einstakt	orð	sem	birtist	í	mismunandi	myndum,	eins	og	orð	

sem	eru	sett	fram	í	orðabókum	(Gardner	og	Davies,	2014;	Schmitt	og	Zimmerman,	2002).	Til	
dæmis	er	sagnorðið	læra	og	allar	mögulegar	myndir	orðsins	ein	lemma,	lærir,	lærði,	lærum,	
lærið	 og	 lært	 (Sigríður	 Ólafsdóttir,	 2015).	 Lemma	 hefur	 ákveðna	 uppflettimynd	 sem	 fyrir	

sagnorð	er	nafnháttur	en	fallorð	eru	sett	fram	í	nefnifalli	eintölu.	Í	mörkuðum	málheildum,	líkt	
og	Risamálheildinni	(RMH)	og	Markaðri	íslenskri	málheild	(MÍM)	sem	fjallað	verður	um	hér	á	

eftir,	 fylgir	 uppflettimynd	 eða	 lemma	 með	 hverri	 orðmynd	 (Stofnun	 Árna	 Magnússonar	 í	

íslenskum	fræðum,	2019b).	Fyrir	orðtíðnilista	þessa	verkefnis	er	unnið	með	lemmur.	
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Hugtakið	 lesmálsorð	merkir	 hvert	 einstakt	 orð	 í	 texta.	 Fjöldi	 lesmálsorða	 í	 texta	 er	 því	

einfaldlega	fjöldi	orða	í	textanum,	alveg	sama	þó	sama	orð	komi	oft	fyrir,	það	er	talið	sem	eitt	
orð	í	viðbót	í	hvert	sinn	(Sigríður	Ólafsdóttir,	2010).	

Fjöldi	orða	eða	lemma	sem	hver	einstaklingur	þekkir	er	mismunandi	en	þó	skiljum	við	alltaf	

fleiri	orð	en	við	notum	sjálf.	

2.2.3 Viðtöku-	og	tjáningarorðaforði	

Greinarmun	má	gera	á	viðtöku-	og	tjáningarorðaforða.	Viðtökuorðaforði	nær	yfir	þau	orð	sem	

við	skiljum	þegar	við	heyrum	þau	eða	lesum.	Tjáningarorðaforði	á	svo	við	um	þau	orð	sem	við	
notum	sjálf	í	tali	eða	rituðu	máli	(Nation,	2001).	

Stoddard	 (1929;	 Nation,	 2001)	 var	 einn	 af	 þeim	 fyrstu	 til	 að	 greina	 á	milli	 viðtöku-	 og	

tjáningarorðaforða.	Rannsóknir	hans	leiddu	í	ljós	að	það	er	auðveldara	að	læra	orð	til	skilnings	

heldur	en	að	ná	nægilegri	þekkingu	á	orði	til	þess	að	nota	það	rétt	í	ræðu	og	riti.	Þess	vegna	er	
viðtökuorðaforði	alltaf	stærri	heldur	en	tjáningarorðaforði	(Laufer,	1998,	2003;	Nation,	2001;	

Waring;	1997,	Webb,	2008).	

Til	 að	 náms-	 og	 kennsluaðferðir	 séu	 árangursríkastar	 þarf	 að	 gefa	 nemendum	 ríkuleg	

tækifæri	 til	 að	 auka	 ekki	 aðeins	 viðtökuorðaforða	 sinn	 heldur	 einnig	 tjáningarorðaforða.	
Markvisst	 skólastarf	 getur	 leitt	 til	meiri	 aukningar	á	 tjáningarorðaforða	heldur	en	það	 sem	
venjulega	getur	átt	sér	stað	í	tilfallandi	orðaforðakennslu	(Laufer,	1998,	2003;	Nation,	2001;	

Webb,	2008).	Með	því	að	vinna	með	orð	í	margvíslegum	samræðum	og	ritun	verður	þekking	
nemenda	meiri,	ekki	aðeins	hvað	varðar	fjölda	orða	sem	þau	skilja	og	nota	sjálf,	heldur	einnig	

hversu	vel	þau	kunna	hvert	orð.	

2.2.4 Breidd	og	dýpt	orðaforða	

Gera	má	greinarmun	á	breidd	og	dýpt	orðaforða.	Breidd	orðaforða	á	við	um	það	hversu	mörg	
orð	 einstaklingur	 kann.	 Fjöldi	 orða	 sem	 einstaklingur	 kann	 getur	 byggt	 á	 ýmsum	

talningaraðferðum.	Einfaldasta	leiðin	er	að	telja	sérstaklega	hverja	orðmynd,	óháð	merkingu,	

orðflokki	eða	málfræði.	Þar	með	myndu	orðin	vinna	og	vinnur	vera	talin	sem	tvær	mismunandi	
orðmyndir.	Orðafjölskyldur	vísa	svo	til	allra	orða	sem	eru	merkingarlega	skyld	og	myndu	því	

vinnumaður	og	vinnandi	ásamt	vinna	og	vinnur	allt	tilheyra	sömu	orðafjölskyldunni	(Schmitt,	

2000).	Lemmur	tákna	hins	vegar	allar	mögulegar	málfræðilegar	beygingarmyndir	og	með	því	
að	telja	lemmur	myndu	vinna	og	vinnur	tilheyra	einni	lemmu.	

Dýpt	orðaforða	á	við	það	hversu	vel	einstaklingur	þekkir	orð	og	nær	yfir	þekkingu	á	ólíkri	

merkingu	sem	orðið	getur	haft,	andheitum,	samheitum,	beygingarmyndum,	samsetningum	og	
afleiddum	orðum,	ásamt	notkun	orðsins	í	margvíslegu	samhengi	(Sigríður	Ólafsdóttir,	2010;	
August	o.fl.,	1999).	Dýpt	orðaforðaþekkingar	táknar	gæði	orðakunnáttu.	Þessi	þekking	þróast	
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við	það	að	þekkja	merkingu	orðs	í	heild	sinni,	einstaka	hluti	orðsins,	margar	myndir	og	það	að	

notað	orð	við	mismunandi	aðstæður	og	samhengi.	Með	aukinni	þekkingu	á	orði,	í	tengslum	
við	 nákvæmi	 merkingar,	 margbreytileika	 merkingar	 og	 sveigjanlegrar	 notkunar,	 því	 dýpri	

verður	orðaþekkingin	(Kieffer	og	Lesaux,	2012;	Nagy	og	Scott,	2000;	Nation,	2001).	

Þegar	 góð	 og	 djúp	 þekking	 er	 komin	 á	 ákveðnum	 orðum	 getur	 þessi	 þekking	 orðið	

ómeðvituð.	Það	að	hafa	breiðan	og	djúpan	orðaforða	þýðir	að	hafa	þekkingu	á	mörgum	orðum	

og	skilning	á	ólíkum	myndum	þeirra	og	notkunarmöguleikum.	Mikil	tengsl	hafa	fundist	á	milli	

breiddar	og	dýptar	orðaforða	og	hefur	komið	í	ljós	að	börn	sem	þekkja	fleiri	orð	vita	einnig	

meira	 um	 orðin	 (Kieffer	 og	 Lesaux,	 2012;	 Vermeer,	 2001).	 Slík	 færni	 öðlast	 með	 aukinni	
reynslu.	Með	aldri,	aukinni	þekkingu	og	reynslu	öðlast	nemendur	því	bæði	breiðari	og	dýpri	

orðaforða	(Schmitt,	2010).	Nemendur	eiga	þar	með	auðveldara	með	að	skilja	orð	og	tengsl	

þeirra	á	milli	eftir	því	 sem	þeir	hafa	breiðari	og	dýpri	orðaforða	 (Cummins,	1981;	Erla	Lind	
Þórisdóttir,	2017;	Roessingh	og	Kover,	2002).	Komið	hefur	í	ljós	að	því	algengara	sem	orð	er,	

þeim	 mun	 líklegra	 er	 að	 nemendur	 þekki	 það	 bæði	 til	 skilnings	 og	 tjáningar	 (Garnier	 og	

Schmitt,	2015).	

2.3 Hátíðniorð,	lágtíðniorð	og	þrískipting	orðaforða	
Í	hverju	tungumáli	er	að	finna	há-	og	lágtíðniorð.	Hátíðniorð	eru	algeng	orð	sem	finna	má	í	

öllum	tegundum	texta	hvort	sem	hann	er	í	riti	eða	tali.	Þessi	orð	eru	tiltölulega	fá	en	mikilvæg	
undirstaða	tungumálsins.	Lágtíðniorð	eru	sjaldgæfari	orð	og	margfalt	fleiri	en	algengu	orðin	

(Friðrik	Magnússon,	1988;	Nation,	2001).	

2.3.1 Tíðni	

Það	getur	verið	nokkuð	flókið	fyrir	kennara	að	ákveða	hvaða	orð	á	að	vinna	með	í	kennslunni.	

Þá	 skiptir	 verulegu	 máli	 hversu	 oft	 orðin	 komi	 fyrir	 í	 textum	 námsgreina	 en	 einnig	 í	

samfélaginu,	 t.d.	 í	 fréttum	 og	 umræðum	 í	 fjölmiðlum	 (Liu,	 2011).	 Í	 raun	 þarf	 vinna	 með	

orðaforða	 í	 skólastarfi	 og	 í	 tungumálakennslu	 að	 endurspegla	 raunverulega	 málnotkun	 í	

samtímanum	(Garnier	og	Schmitt,	2015).	Upplýsingar	um	tíðni	orða	hafa	því	reynst	gagnlegar	

(Gardner	 og	 Davies,	 2014;	 Lei	 og	 Liu,	 2016)	 þar	 sem	 raunveruleg	 tíðni	 orða	 í	 textum	 er	

áreiðanlegra	viðmið	heldur	en	innsæi	eða	ágiskun	(Hunston,	2002;	Schmitt,	2010).	

Lítill	hluti	orða	í	hverju	tungumáli	eru	hátíðniorð	sem	koma	mjög	oft	fyrir.	Orðin	eru	svo	

algeng	að	þau	fylla	tungumálið	bæði	í	tali	og	riti	(Garnier	og	Schmitt,	2015).	Í	daglegu	lífi	og	
spjalli	 eru	 hátíðniorðin	 að	mestu	 eða	 öllu	 leyti	 notuð.	Með	 lestri	 texta,	 bæði	 prentaðs	 og	

stafræns	fá	nemendur	tækifæri	til	að	bæta	við	orðaforða	sinn	sjaldgæfari	orðum,	hinum	svo	

kölluðu	lágtíðniorðum.	Þó	er	það	svo	að	því	sjaldnar	sem	orð	koma	fyrir	þeim	mun	minni	líkur	
eru	á	því	að	orðin	bætist	í	safnið	(Hiebert	o.fl.,	2019).	Varðandi	nemendur	sem	lesa	sjaldan	þá	
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eru	líkurnar	á	því	að	lágtíðniorð	bætist	í	orðaforða	þeirra	hverfandi	(Balota	o.fl.,	2006;	Hiebert	

o.fl.,	2019).	

Rannsókn	 Warnig	 (1997;	 Nation,	 2001)	 leiddi	 í	 ljós	 að	 munur	 á	 milli	 viðtöku-	 og	

tjáningarorðaforða	einstaklinga	eykst	eftir	því	sem	orðin	eru	sjaldgæfari,	með	öðrum	orðum	

því	sjaldgæfara	sem	orð	er	þeim	mun	minni	líkur	eru	á	því	að	nemendur	bæði	skilji	þau	og	noti	

sjálfir.	Í	námi	og	kennslu	þurfa	því	að	liggja	fyrir	upplýsingar	um	það	hvaða	sjaldgæfu	orð	eru	í	

raun	 mikilvæg,	 bæði	 fyrir	 orðskilning	 og	 tjáningu	 nemenda.	 Lágtíðniorð,	 sem	 liggja	 til	

grundvallar	árangursríku	námi	á	hverju	skólastigi	þarf	að	vinna	markvisst	með	í	skólastarfi.	Orð	

sem	 eru	 umfram	 algengustu	 orðin	 en	 samt	 svo	 algeng	 og	mikilvæg	 að	 nauðsynlegt	 er	 að	
nemendur	nái	þekkingu	á	þeim,	bæði	til	skilnings	og	tjáningar.	

Nútímatækni	 gerir	mögulegt	 að	 vinna	með	 stórar	málheildir,	 reikna	 út	 hversu	 oft	 hver	

lemma,	hvert	orð,	birtist	í	textum	málheildarinnar	og	raða	síðan	orðunum	í	tíðniröð.	Hér	ber	

að	hafa	í	huga	að	því	oftar	sem	hvert	orð	birtist	í	textum	sem	nemendur	lesa	þeim	mun	fyrr	

læra	þeir	orðin.	Aftur	á	móti	því	neðar	sem	orðin	eru	þá	er	ólíklegra	að	þau	birtist	nægilega	oft	
til	að	þau	lærist	(Hiebert	o.fl.,	2019;	Nagy	o.fl.,	1989).	Kúnstin	er	að	draga	fram	orðin	sem	eru	

umfram	þessi	algengustu	orð,	en	eru	samt	svo	algeng	í	skólastarfi,	í	umræðum	og	útgefnum	
textum	í	samfélaginu	að	nauðsynlegt	er	að	vinna	með	þau	markvisst.	

2.3.2 Lög	orðaforðans	

Börn	læra	orð	í	samskiptum	við	fjölskyldu	sína	frá	ungum	aldri.	Fyrst	eru	það	algengustu	orðin,	

grunnorðaforði	tungumálsins	(Roessingh,	2016).	Beck,	McKeown	og	Kucan	(2013)	hafa	vakið	

verðskuldaða	athygli	fyrir	þrískiptingu	sína	á	orðaforða	í	lög	eftir	því	hve	algeng	orðin	eru	og	í	
hvaða	samhengi	þau	birtast.	

Lag	1	nær	utan	um	einföld	og	algeng	orð,	hátíðniorðaforða,	eins	og	hundur	eða	lesa.	Flest	

þessara	orða	hafa	einfalda	merkingu	sem	er	hægt	að	túlka	með	teikningu	(Beck	o.fl.,	2017;	

Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	2017).	Þetta	eru	orð	sem	koma	iðulega	fyrir	í	daglegum	samskiptum.	
Börn	kynnast	því	orðum	sem	tilheyra	þessum	hópi	frekar	auðveldlega	og	þarf	því	sjaldan	að	

taka	orð	 í	 lagi	1	 fyrir	 í	 kennslu	 (Beck	o.fl.,	 2013).	Þessi	orð	eru	 í	daglegri	notkun	 í	 íslensku	

samfélagi	og	fylla	tungumálið	í	tali	og	að	verulegu	leyti	í	rituðu	máli.	Þekking	á	þeim	er	afar	
nauðsynleg	og	er	líklegast	að	nemendur	þekki	þessi	orð,	noti	þau	reglulega	og	í	mjög	miklum	

mæli.	Gæta	þarf	þó	vel	að	börnum	sem	nota	eitt	tungumál	heima	og	annað	í	skólanum,	en	

tryggja	þarf	að	þau	læri	öll	íslensku	orðin	sem	tilheyra	algengustu	orðunum	í	lagi	1	(Erla	Lind	
Þórisdóttir,	2017;	Beck	o.fl.,	2013).	Það	er	engan	veginn	tryggt	að	þau	kunni	öll	orð	í	lagi	1	í	

báðum	 eða	 öllum	 tungumálum	 sínum	 (sjá	 kafla	 2.1.1).	 Ef	 börn	 hafa	 ekki	 þekkingu	 á	

grunnorðaforða	þá	lenda	þau	í	vandræðum	jafnvel	með	að	skilja	einfaldan	texta	og	þá	verður	
erfitt	fyrir	þau	að	læra	orð	sem	eru	sjaldgæfari	(Beck	o.fl.,	2013).	
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Ef	næst	er	litið	á	lag	3	þá	nær	það	utan	um	hugtök	og	heiti	innan	ákveðinna	námsgreina	

eða	fræðasviða	og	skilgreinast	sem	sértækur	orðaforði.	Þetta	eru	lágtíðniorð	á	borð	við	orðin	
kolefni,	stríðsár	eða	margföldun.	Þessi	orð	eru	kennd	markvisst	þegar	ákveðin	viðfangsefni	eru	

tekin	fyrir	í	viðkomandi	námsgrein.	Til	dæmis	gegnir	orðið	æxlun	veigamiklu	hlutverki	þegar	

verið	 er	 að	 fjalla	 um	 það	 hvernig	 lífverur	 fjölga	 sér.	 Orðin	 í	 lagi	 3	 fela	 í	 sér	 ákveðin	
umfjöllunarefni	 og	 inntak	 viðkomandi	 námsgreina.	 Góð	 þekking	 á	 orðum	 sem	 falla	 undir	

ákveðnar	 námsgreinar	 eru	 undirstaða	 þess	 að	 nemendur	 nái	 tökum	 á	 viðfangsefni	 þeirrar	

greinar,	 en	 til	 þess	 að	 það	náist	 þarf	 að	 skilja	 orðin	 sem	notuð	 eru	með	orðunum	 í	 lagi	 3	
(Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	2017).	Þegar	þekkingu	er	miðlað	í	skólanum	er	í	raun	verið	er	fjalla	

um	merkingu	orða	í	lagi	3	og	þá	eru	notuð	algeng	orð	í	lagi	1	(Beck	o.fl.,	2013).	

Það	eru	þó	ekki	bara	algengu	orðin	í	lagi	1	sem	notuð	eru	þegar	fjallað	er	um	efni	faggreina	

heldur	leika	almenn	sjaldgæf	orð	veigamikið	hlutverk	í	því	að	koma	þekkingu	til	skila,	orð	í	lagi	
2.	 Orð	 af	 þessu	 tagi	 eru	 einkenni	 ritmáls	 og	 nauðsynleg	 þegar	 fjallað	 er	 um	 flókin	 eða	

innihaldsrík	málefni	 í	skólastarfi	og	 í	samfélaginu.	Um	er	að	ræða	ótal	mörg	orð	sem	koma	

sjaldan	fyrir	hvert	og	eitt.	Mörg	þeirra	koma	þó	svo	oft	fyrir	að	þekking	á	þeim	er	nauðsynleg	

til	að	nemendur	hafi	skilning	á	námstexta,	geti	fjallað	um	námsefnið	á	innihaldsríkan	hátt	og	
geti	skrifað	um	efnið	í	rituðu	máli	á	þann	hátt	sem	krafist	er	í	námi.	Þekking	á	þessum	orðum	

er	líka	nauðsynleg	fyrir	skilning	á	innihaldsríkum	umræðum	í	samfélaginu	þegar	málefni	líðandi	
stundar	eru	rædd.	Þetta	eru	orð	sem	standa	utan	fræðilegra	skilgreininga	en	eru	þó	almennt	
ekki	hluti	af	daglegri	málnotkun.	Orðin	nýtast	á	ýmsum	vettvangi,	ná	þvert	yfir	námsgreinar	og	

koma	sjaldan	fyrir	í	daglegum	samtölum	og	því	er	ekki	víst	að	allir	nemendur	læri	þessi	orð	
sjálfstætt.	 Orð	 í	 lagi	 2	 gegna	 stóru	 hlutverki	 í	 málnotkun	 og	 því	 er	 þekking	 á	 orðunum	

veigamikill	hluti	málþroska	einstaklinga	sem	skilar	sér	 í	 frekari	getu	til	að	taka	virkan	þátt	 í	
skólastarfi	og	í	samfélaginu	(Beck	o.fl.,	2013).	

Hægt	 er	 að	 skipta	 orðum	 í	 lagi	 2	 í	 tvo	 flokka.	 Annar	 flokkur	 orða	 í	 lagi	 2	 eru	 samheiti	

algengra	orða	úr	lagi	1,	hátíðniorða.	Auðvelt	getur	verið	að	túlka	merkingu	þessara	orða	með	
teikningu	og	myndum.	Dæmi	um	orð	í	þessum	flokki	eru	lýsingarorðið	fagur	sem	er	samheiti	

algenga	orðsins	fallegur	og	rita	sem	er	samheiti	algenga	sagnorðsins	skrifa.	Í	þessum	flokki	má	
svo	einnig	finna	orð	yfir	eldhúsáhöld,	verkfæri	og	hin	ýmsu	áhugamál	(Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	

2017).	Sem	dæmi	má	nefna	orð	eins	og	panna,	bor	og	kveðskapur.	Hér	má	líka	finna	orð	sem	

ná	yfir	safn	skyldra	hugtaka,	sem	dæmi	nær	orðið	útiföt	yfir	úlpu,	húfu,	vettlinga	og	fleira	

Annar	flokkur	orða	í	lagi	2	nær	yfir	sértæk,	óhlutbundin,	huglæg	orð	með	flókna	merkingu.	

Nota	þarf	tungumálið	sjálft	til	að	útskýra	merkingu	orðanna	(Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	2017).	

Sem	 dæmi	 má	 nefna	 orð	 eins	 og	 orsök	 og	 áskorun,	 en	 huglæg	 orð	 af	 þessum	 toga	 eru	

nauðsynleg	þegar	fjallað	er	á	innihaldsríkan	hátt	um	viðfangsefni	skólans	og	ýmis	málefni.	
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Þegar	bækur	eru	lesnar	er	hægt	að	bæta	jafnt	og	þétt	í	þekkingu	barna	á	sjaldgæfum	orðum	

og	er	hægt	að	sjá	það	strax	í	smábarnabókum.	Til	dæmis	í	bókinni	Hvað	segja	dýrin?	(Anna	
Margrét	Marinósdóttir	og	Illugi	Jökulsson,	2020)	er	að	finna	orðin	afkvæmi,	áhugasamur	og	
gagnlegur	en	allt	eru	þetta	orð	sem	tilheyra	lagi	2.	

Komið	hefur	í	ljós	að	skilningur	á	orðum	í	lagi	2	hefur	þó	nokkur	áhrif	á	það	hvort	nemendur	

nái	að	skilja	texta	námsbóka	(August	og	Shanahan,	2006;	Collier	og	Thomas,	2009;	Cummins,	

2000;	Gottlieb	og	Ernst-Slavit,	2013;	Roessingh	og	Elgie,	2009).	Erla	 Lind	Þórisdóttir	 (2017)	

kannaði	í	rannsókn	sinni,	sem	fjallað	var	um	hér	á	undan	(sjá	kafla	2.1.),	hvers	konar	orð	það	

voru	sem	reyndust	þátttakendum	erfiðust.	Tekin	voru	saman	orð	sem	20	þátttakendur	eða	
fleiri	skildu	ekki,	en	það	reyndust	vera	alls	62	orð.	Þess	má	geta	að	af	þessum	62	orðum	birtust	

45	orð	aðeins	einu	sinni	í	textanum.	Tíðni	hvers	orðs	var	skráð	og	var	miðað	við	orðtíðnilista	

MÍM.	Rúmlega	helmingur	(51,6%)	orðanna	voru	náttúrufræðiorð,	orð	í	lagi	3.	Þessi	32	orð	voru	
í	raun	veigamikill	hluti	þess	efnis	sem	textarnir	fjölluðu	um	og	því	eðlilegt	að	nemendur	þekktu	

þau	ekki,	þar	sem	efnið	hafði	þá	ekki	verið	tekið	fyrir	í	skólanum.	Aftur	á	móti	voru	tæplega	

helmingur	 (46,8%)	 þeirra	 orða	 sem	20	 nemendur	 eða	 fleiri	 skildu	 ekki	 dæmigerð	 orð	 sem	

notuð	eru	þvert	á	faggreinar	og	tilheyra	því	 lagi	2	 ,	eða	29	talsins.	 Í	 töflu	1	má	sjá	 lista	yfir	
nokkur	þessara	orða,	tíðnisæti	þeirra	á	MÍM	og	hve	mörg	börn	skildu	þau	ekki.	

Tafla	1.	Dæmi	um	orð	sem	20	eða	fleiri	þátttakendur	skildu	ekki	(Erla	Lind	Þórisdóttir,	
2017,	bls.	80–82).	

Orð	í	lag	2	skv.	
rannsókn	Erlu	Lind	

Tíðnisæti	MÍM	
Fjöldi	barna	sem	skildu	
ekki	orðið	

Hlutfall	barna	sem	
skildu	ekki	orðið	

Heimild	 356	 88	 34,4%	

Einkum	 437	 102	 40,3%	

Verulega	 877	 136	 53,8%	

Öryggi	 990	 166	 65,6%	

Staðreynd	 1044	 123	 48,6%	

Samanburður	 1058	 123	 48,6%	

Margvíslegur	 1438	 154	 60,9%	

Glöggur	 4580	 44	 17,4%	

Eilítið	 7717	 82	 32,4%	

	

Áhugavert	er	að	bera	saman	þekkingu	barnanna	á	orðunum	og	tíðni	orðanna	í	MÍM	(Stofnun	

Árna	Magnússonar	í	íslenskum	fræðum,	2007).	Algengasta	orðið	hér	er	heimild	sem	er	númer	

356	á	tíðnilista	MÍM.	Það	voru	88	börn	sem	þekktu	ekki	orðið	eða	34,4%.	Næst	algengasta	

orðið	er	einkum	og	102	börn	skildu	ekki	orðið	eða	40,3%	þátttakenda.	Á	orðtíðnilista	MÍM	er	
þetta	orð	númer	437,	sem	þýðir	að	það	er	mjög	algengt.	Það	gæti	því	verið	hamlandi	 fyrir	
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lesskilning	nemenda	að	skilja	ekki	þessi	orð	þar	sem	þau	koma	svo	oft	fyrir	í	prentuðum	og	

stafrænum	textum.	Auk	þess	er	áhugavert	að	velta	fyrir	sér	hvort	það	geti	haft	áhrif	á	tjáningu	
að	 þekkja	 ekki	 þessi	 algengu	 orð.	 Í	 staðinn	 fyrir	 orðið	heimild	má	 nota	 orðið	 leyfi	og	 fyrir	
einkum	er	hægt	að	nota	orðið	aðallega,	en	bæði	ná	sömu	merkingu	og	samheitið.	Af	því	má	

ráða	að	hafa	ekki	orðin	heimild	og	aðallega	í	orðaforða	sínum	hafi	neikvæð	áhrif	á	skilning	á	
texta	þar	sem	orðið	kemur	fyrir,	en	ekki	endilega	á	færni	til	tjáningar.	

Það	orð	sem	flest	börnin	þekktu	ekki	var	öryggi.	Alls	voru	166	börn	eða	65,6%	barnanna	

sem	þekktu	ekki	orðið,	sem	er	númer	990	á	orðtíðnilista	MÍM.	Orðið	er	mjög	algengt	og	því	

má	gera	ráð	fyrir	að	það	hefti	lesskilning	að	skilja	ekki	orðið	sem	kemur	svo	oft	fyrir	í	íslenskum	
textum.	Að	hafa	ekki	þekkingu	á	orðinu	gæti	líka	hamlað	tjáningarfærni,	það	er	erfitt	að	finna	

orð	sem	hægt	væri	að	nota	í	staðinn	með	alveg	sömu	merkingu.	Ef	við	viljum	segja	að	ástæða	

sé	til	að	hafa	áhyggjur	af	öryggi	sjúklinga	þegar	álagið	á	Landspítalanum	er	mikið,	þá	þyrftum	
við	sennilega	að	umorða	hugsunina,	nota	nokkur	orð	til	að	koma	henni	frá	okkur	eða	segja	að	

sjúklingar	séu	í	hættu	á	meðan	álagið	er	svo	mikið.	

Til	 að	 ákveða	 hvort	 orð	ætti	 heima	 í	 flokki	 algengra	 orða	 í	 lagi	 1	 tók	 Erla	 Lind	mið	 af	

rannsókn	 Sigríðar	 Ólafsdóttur	 (2015)	 um	 að	 orð	 sem	 eru	 á	 meðal	 1.100	 algengustu	 orða	
málheildarinnar	 falli	 í	 þann	 hóp,	 en	 þetta	 viðmið	 er	 fengið	 frá	 kanadískum	 rannsóknum	 á	
ritunarfærni	níu	ára	barna	(Roessingh	o.fl.,	2013;	sjá	kafla	2.4).	Orð	í	Töflu	1	sem	eru	meðal	

1.100	 algengustu	 orðanna	 í	MÍM	og	 20	 nemendur	 eða	 fleiri	 skildu	 ekki	 eru	 orðin	heimild,	
einkum,	verulega,	öryggi,	staðreynd	og	samanburður	(Stofnun	Árna	Magnússonar	í	íslenskum	

fræðum,	 e.d.).	 Af	 því	 má	 ráða	 að	 það	 sé	 engan	 veginn	 hægt	 að	 gera	 ráð	 fyrir	 því	 að	

grunnskólabörn	 þekki	 öll	 íslensk	 orð	 sem	 eru	 algeng	 í	 prentuðum	 og	 stafrænum	 texta	
samtímans.	Engar	upplýsingar	eru	til	staðar	um	það	hversu	vel	íslensk	börn	þekkja	íslensk	orð	

eða	hvort	þekking	þeirra	tengist	tíðni	íslenskra	orða	í	textum	samtímans.	Það	er	við	vitum	ekki	

hvort	halda	megi	fram	að	því	algengari	sem	orðin	eru	því	líklegra	sé	að	fleiri	börn	þekki	orðin	

og	því	sjaldgæfari,	þeim	mun	færri	börn	þekki	þau.	Við	vitum	ekki	heldur	hvort	þekking	barna	
aukist	með	aldri	niður	eftir	tíðnilista	íslenskra	orða,	að	eldri	börn	þekki	í	meira	mæli	sjaldgæf	

orð	en	yngri	börn	og	hvort	það	sé	stígandi	með	hækkandi	aldri	barna.	Þessi	óvissa	nær	þó	ef	
til	vill	aðeins	eða	að	mestu	leyti	til	orða	í	lagi	1	og	lagi	2,	af	því	að	þau	lærast	óbeint	í	daglegu	

lífi,	með	bóklestri	og	þegar	tekist	er	á	við	hinar	ýmsu	námsgreinar	(Roessingh	o.fl.,	2013).	

Reikna	má	með	því	að	lögð	sé	markviss	áhersla	á	orð	sem	tilheyra	lagi	3,	þar	sem	umfjöllun	

um	texta	námsgreina	er	samofin	þessum	orðum.	Orð	faggreina	eru	kennd	markvisst	samhliða	
miðlun	þekkingar	í	skólastarfi.	Dæmi	um	slík	orð	í	rannsókn	Erlu	Lindar	Þórisdóttur	(2017)	voru	

segulkraftur,	hraunhattur	og	blágrýti.	Þegar	umfjöllunarefnið	er	tekið	fyrir	í	skólanum	þá	læra	

nemendur	þessi	orð,	orðin	bera	uppi	merkinguna,	þekkingin	felst	í	því	að	kunna	þessi	orð.	
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Að	 læra	 orð	 í	 lagi	 2	markvisst	 í	 skólastarfi	 getur	 auðveldað	 nemendum	að	ná	 tökum	á	

sértækum	orðum	námsgreina.	Þekking	á	orðum	sem	tilheyra	lagi	2	getur	líka	nýst	nemendum	
innan	 sem	 utan	 skóla,	 því	 þau	 koma	 fyrir	 í	 öllum	 tegundum	 ritaðs	 máls,	 í	 umfjöllun	 um	

viðfangsefni	 námsins	 og	 um	 málefni	 samtímans.	 Til	 að	 nemendur	 geti	 aukið	 við	 og	 nýtt	

orðaforða	 sinn	 til	 frambúðar	er	nauðsynlegt	að	veita	þessum	orðum	 í	 lagi	2	meiri	 athygli	 í	
kennslu.	

Þörf	er	á	samvinnu	kennara	þvert	á	námsgreinar	við	kennslu	á	orðum	í	lagi	2.	Orð	úr	lagi	2	

mega	ekki	 gleymast	ef	nemendur	eiga	að	öðlast	 færni	 til	 að	 skilja	námsefnið,	 rætt	það	og	

skrifað	um	það	á	innihaldsríkan	hátt.	Orð	sem	tilheyra	lagi	2	og	3	ná	saman	yfir	lágtíðniorð,	
þessi	 sjaldgæfu	orð	 sem	eru	umfram	algengustu	orð	málsins.	Orð	 í	 lagi	 2	 og	 3	 sem	gegna	

veigamiklu	hlutverki	í	námi	kallast	námsorðaforði	(Beck	o.fl.,	2013).	Eins	og	komið	hefur	fram	

er	alla	jafna	unnið	markvisst	með	orð	í	lagi	3	innan	ýmissa	námsgreina.	Því	mun	í	þessu	verkefni	
vera	lögð	áhersla	á	að	varpa	ljósi	á	þau	orð	námsorðaforðans	sem	tilheyra	lagi	2,	sem	gjarnan	

eru	vanrækt	og	verða	jafnvel	útundan	í	kennslu	(Bailey	o.fl.,	2007;	Beck	o.fl.,	2013;	Calderón	

o.fl.,	2005).	Hér	eftir	 fá	þau	heitið	námsorðaforði,	 sem	er	 íslenskt	orð	 fyrir	enska	hugtakið	

academic	vocabulary.	Listi	yfir	íslenskan	námsorðaforða	(LÍNO)	inniheldur	orð	í	lagi	2	sem	er	
sambærilegur	við	enska	námsorðaforðalistann	New	Academic	Word	List	(NAWL).	

2.4 Námsorðaforði	í	skólastarfi	
Námsorðaforði	tilheyrir	tungumáli	skólans	og	kröfunni	um	að	taka	þátt	í	lestrar-,	umræðu-	og	

ritunarverkefnum	 sem	 tengjast	 náminu.	 Kröfurnar	 aukast	 hratt	með	 hverju	 skólaári,	 bæði	

hvað	varðar	margbreytileika	og	magn	orðanna	(Roessingh,	2016).	Námsorðaforði	nær	yfir	orð	
sem	mikilvægt	er	fyrir	nemendur	að	skilja	og	er	einnig	mikilvægt	að	þeir	geti	tileinkað	sér	til	

að	geta	notað	orðin	í	umræðum	og	ritun.	Mikilvægt	er	einnig	að	nemendur	geti	sýnt	fram	á	

skilning	á	þeirri	þekkingu	sem	þeir	búa	yfir.	Stór	hluti	námsins	felst	í	því	að	sýna	það	sem	maður	

hefur	lært,	þekkinguna	sem	maður	hefur	öðlast	og	skilninginn	(DiCerbo,	o.fl.,	2014).	Til	að	það	
náist	 er	 nauðsynlegt	 að	 nota	 orð	 sem	 eru	 umfram	 algengustu	 orðin,	 ekki	 bara	 orð	

námsgreinanna	heldur	orðin	sem	eru	nauðsynleg	þegar	umræðuefnið	er	flókið	og	þegar	þörf	
er	á	djúpri,	innihaldsríkri	umræðu.	Námsorðaforði	samanstendur	því	af	orðum	sem	notuð	eru	

þvert	á	námsgreinar	í	námsefni	og	umræðum.	Til	að	koma	þekkingu	sinni	til	skila	þarf	nemandi	

að	 hafa	 tileinkað	 sér	 námsorðaforða	 til	 tjáningar	 (Bauman	 og	 Graves,	 2010;	 Nagy	 og	

Townsend,	2012;	Snow	og	Uccelli,	2009).	

Líkt	og	fram	hefur	komið	að	þá	hafa	nemendur	sem	hafa	þekkingu	á	þessum	orðum	yfirleitt	

lært	þau	af	foreldrum	sínum	eða	forráðamönnum	(sjá	nánari	umfjöllun	í	kafla	2.1.).	Ferðalag	

með	fjölskyldunni	eða	jafnvel	heimsókn	í	dýragarð	veita	tækifæri	til	að	auka	þekkingu	barna	á	
námsorðaforða	sem	síðar	greiðir	þeim	 leið	 í	námi	 (Snow,	2016;	Biemiller,	2003;	Roessingh,	
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2016).	 Aftur	 á	 móti	 fá	 ekki	 öll	 börn	 svo	 ríkulega	 málörvun	 með	 fjölskyldu	 sinni	 sem	

endurspeglast	þar	af	leiðandi	í	fábrotnari	orðaforða.	Svo	eru	önnur	börn	sem	eiga	innihaldsrík	
málleg	samskipti	með	fjölskyldu	sinni	á	öðru	tungumáli	en	tungumáli	skólans.	

Námsorðaforða	þarf	því	að	kenna	markvisst	þar	sem	orðin	eru	svo	sjaldgæf	að	erfitt	er	að	

læra	þau	ef	einu	kynnin	af	þeim	eru	í	gegnum	lestur.	Vegna	þess	hversu	sjaldgæf	þessi	orð	eru	

að	þá	rekast	nemendur	ekki	nægilega	oft	á	þau	til	að	taka	sérstaklega	eftir	þeim	og	læra	þannig	

orðin	með	tímanum	(Roessingh,	2016;	Stahl,	2003).	Þekking	á	námsorðaforða	hefur	veruleg	

áhrif	á	frammistöðu	í	skóla	(Schuth	o.fl.,	2017).	Ófullnægjandi	þekking	á	námsorðaforða	hefur	

verið	sterklega	tengd	við	þann	mun	sem	hefur	fundist	á	námsárangri	milli	nemenda	(Biemiller,	
2010;	 Chall,	 1996;	 Hart	 og	 Risley,	 1995;	 Hiebert	 og	 Lubliner,	 2008;	 Lesaux	 o.fl.,	 2010b;	

Neuman,	2008;	Townsend	o.fl.,	2012).	

Í	fjórða	bekk	grunnskóla	fer	námsorðaforði	að	gegna	lykilhlutverki	í	námi.	Einmitt	á	þeim	

aldri	eru	nemendur	hættir	að	læra	að	lesa	og	eru	farnir	að	lesa	til	að	læra.	Þá	fer	að	reyna	í	
sívaxandi	mæli	á	námsorðaforða	nemenda	(Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	2017).	Lestur	er	frá	þeim	
aldri	mikilvæg	leið	til	þekkingaröflunar	og	síðan	út	alla	skólagönguna	og	ævina	á	enda.	Skortur	

á	námsorðaforða	er	það	sem	einkum	veldur	hægri	aukningu	í	lesskilningi	nemenda	(Roessingh,	
2008;	 Roessingh	 og	 Elgie,	 2009;	 Snow	 og	 Lawerence,	 2011).	 Mikilvægt	 er	 því	 að	 vinna	
markvisst	 með	 námsorðaforða	 í	 kennslu	 og	 skólastarfi	 (Roessingh,	 2016).	 Það	 getur	 gefið	

öllum	 nemendum,	 eintyngdum,	 tvítyngdum	 og	 fjöltyngdum,	 möguleika	 á	 því	 að	 auka	
orðaforða	sinn	reglulega	sem	síðan	greiðir	þeim	leið	í	náminu	(Snow,	2014).	

Roessingh	og	 félagar	 (2013)	 komust	að	því	með	 rannsókn	 sinni	 að	níu	ára	nemendur,	 í	

Alberta	fylki	í	Kanada,	sem	sýndu	góða	færni	í	ritun	notuðu	færri	algeng	orð	og	fleiri	sjaldgæf	

orð	 í	 ritverkum	 sínum	 en	 nemendur	 með	 slaka	 ritunarfærni.	 Í	 fylkinu	 er	 árlega	 lagt	 fyrir	
ritunarpróf	fyrir	þennan	aldurshóp	og	gæði	ritverkanna	metin	út	frá	því	hversu	hrífandi	þau	
eru	og	fagleg.	Í	gögnum	rannsakenda	var	ljóst	að	notkun	barnanna	á	sjaldgæfum	orðum	var	

sterkur	áhrifaþáttur	á	gæði	ritunarinnar.	Rannsakendur	drógu	þá	ályktun	að	nemendur	sem	
skrifuðu	 hrífandi	 góðan	 texta	 höfðu	 lært	 sjaldgæfu	 orðin	 af	 fjölskyldu	 sinni	 frekar	 en	 í	

skólastarfi,	þar	sem	færni	þeirra	og	notkun	á	sjaldgæfum	orðum	var	ekki	meiri	milli	bekkja	eða	

skóla.	Til	að	ákveða	hvort	ensku	orðin	væru	algeng	eða	sjaldgæf	var	gengið	út	frá	því	að	1.100	
algengustu	orðin	 í	enska	orðtíðnilistanum	NAWL	væru	algeng	orð	og	orð	sem	voru	neðar	á	

listanum	sjaldgæf.	Þó	var	beitt	hyggjuviti	á	þann	hátt	að	orð	sem	vitað	var	með	nokkurri	vissu	

að	væru	dæmigerð	fyrir	daglegt	tal	barna	en	sjaldgæf	í	rituðu	máli	voru	ekki	flokkuð	sjaldgæf.	

Eitt	af	því	sem	Sigríður	Ólafsdóttir	(2015)	skoðaði	í	doktorsrannsókn	sinni	var	hvort	færni	

íslenskra	nemenda	 í	að	skrifa	hrífandi	texta	tengdist	notkun	þeirra	á	sjaldgæfum	íslenskum	
orðum.	Þátttakendur	voru	139	nemendur	í	sjötta	og	áttunda	bekk	sem	voru	bæði	ÍSL1	og	ÍSL2.	

Fyrirmynd	að	ritunarprófinu	var	fengin	frá	kanadíska	prófinu	sem	fjallað	var	um	hér	á	undan	
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(Roessingh	o.fl.,	2013).	Þátttakendur	Sigríðar	voru	beðnir	um	að	skrifa	bréf	til	skólastjóra	og	

koma	með	tillögur	að	því	hvað	væri	hægt	að	gera	við	autt	svæði	á	skólalóðinni.	Þau	áttu	að	
lýsa	því	hvað	þau	myndu	vilja	gera	við	þetta	svæði	og	sannfæra	skólastjórann	um	að	hugmynd	

þeirra	væri	frábær.	Þátttakendur	fengu	45	mínútur	til	að	skipuleggja	og	skrifa	bréfið.	Prófinu	

fylgdi	 matskvarði	 fyrir	 gæði	 bréfanna.	 Fjögur	 stig	 voru	 gefin	 fyrir	 skrif	 sem	 voru	
framúrskarandi,	 skemmtileg	 og	 sannfærandi,	 með	 inngang,	 meginmál	 með	 rökstuddum	

tillögum	og	svo	lokaorð.	Þrjú	stig	var	gefið	fyrir	sannfærandi	skrif	sem	ávörpuðu	lesandann	og	

innihélt	 inngang,	meginmál	með	rökum	fyrir	tillögunni	og	lokaorð,	en	textinn	ekki	að	neinu	
leyti	hrífandi	eða	 skemmtilegur.	Tvö	 stig	voru	gefin	 fyrir	bréf	 sem	höfðu	að	einhverju	 leyti	

inngang,	meginmál	og	lokaorð	en	skorti	sannfæringu	eða	rökfærslu	og	ávarp	til	lesandans.	Eitt	

stig	fengu	svo	þeir	sem	náðu	ekki	að	uppfylla	skilyrði	prófsins,	skrifuðu	í	einni	setningu,	með	

hvorki	inngang	né	lokaorð.	Sjaldgæf	orð,	orð	í	lagi	2,	sem	nemendur	notuðu	í	skrifum	sínum	

voru	talin	og	tekið	mið	af	orðtíðnilista	MÍM	(Stofnun	Árna	Magnússonar	í	íslenskum	fræðum,	

2007).	 Viðmið	 um	það	 hvort	 orð	 voru	 algeng	 eða	 sjaldgæf	 byggði	 á	 fyrrgreinda	 kanadíska	
prófinu	 (Roessingh	 o.fl.,	 2013)	 um	 að	 orð	 sem	 eru	 á	 meðal	 1.100	 algengustu	 orða	

málheildarinnar	teldust	algeng	en	orð	sem	eru	neðar	á	tíðnilistanum	sjaldgæf.	Þó	voru	gerðar	
þær	undantekningar,	eins	og	í	kanadísku	rannsókninni,	að	orð	sem	eru	dæmigerð	og	algeng	í	
máli	barna	og	ungmenna	en	sjaldgæf	í	rituðu	máli	voru	ekki	talin	með	í	hóp	sjaldgæfra	orða,	

en	algengustu	dæmi	um	slík	orð	í	ritunarverkefnum	nemendanna	voru	trambólín	og	skating.	

Rannsóknin	sýndi	nokkuð	sterk	 tengsl	á	milli	notkunar	 sjaldgæfra	orða	 í	 lagi	2	og	 færni	

nemenda	til	að	skrifa	hrífandi	texta,	eins	og	sjá	má	á	Mynd	1	sem	byggð	er	á	töflu	15	í	rannsókn	
Sigríðar	Ólafsdóttur	(2016,	bls.	149).	

	

Mynd	1.	Tengsl	milli	notkunar	á	sjaldgæfum	orðum	og	ritunarfærni	
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Eins	og	mynd	1	sýnir	þá	notuðu	nemendur	sem	skrifuðu	hrífandi	texta	að	meðaltali	fimm	til	

sex	sjaldgæf	orð,	en	nemendur	sem	fengu	þrjá	fyrir	gæði	textans	notuðu	að	meðaltali	þrjú	slík	
orð,	og	svo	hinir	mun	færri	sjaldgæf	orð	eða	engin.	Rannsóknin	sýnir	þar	með	að	því	betur	sem	

nemendur	gátu	komið	hugmyndum	sínum	frá	sér	á	hrífandi	hátt	þeim	mun	fleiri	sjaldgæf	orð	

notuðu	 þeir	 (Sigríður	 Ólafsdóttir,	 2015).	 Þetta	 eru	 ekki	mörg	 sjaldgæf	 orð	 sem	 nemendur	
notuðu	enda	voru	flest	bréfin	stutt.	Hér	má	sjá	dæmi	um	hrífandi	bréf	þar	sem	mikið	er	um	

sjaldgæf	orð	í	lagi	2,	en	orð	sem	falla	í	þennan	flokk	eru	undirstrikuð.	

...	

Kæri	skólastjóri	

Ég	hef	frábæra	hugmynd	um	það	hvað	hægt	er	að	gera	við	auða	svæðið	á	skólalóðinni.	

Mér	finnst	að	það	ætti	að	vera	náttúrulegur	kastali.	Það	sem	ég	er	að	meina	eru	tveir	

steinar	eða	plasthlutir	sem	eru	hlið	við	hlið.	Á	einum	er	stigi	upp	sem	kemur	á	aðra	hæð	
og	þar	er	bekkur	sem	fólk	getur	sest	á	til	að	spjalla	eða	kannski	bara	til	að	hvíla	sig.	Þaðan	

er	 rennibraut	niður	því	það	er	 alltaf	 gaman	að	 renna	 sér	niður	 rennibraut.	Á	annarri	

hæðinni	er	kíkir	bara	til	gamans	fyrir	kannski	einhverja	leiki	eins	og	þykjustunni	leiki	og	

þar	er	líka	útsýnispallur.	Til	að	hafa	það	skemmtilegra	væri	sniðugt	að	hafa	slökkviliðssúlu	
niður,	þannig	að	maður	verði	fljótari	að	fara	niður.	

Til	þess	að	tengja	þessa	tvo	steina/plast/grjót	hluti	þá	væri	skemmtilegt	að	hafa	brú	á	
milli	og	þar	kemst	maður	niður	stiga	með	því	að	vera	inni	í	kastalanum.	Það	er	hægt	að	
hafa	 líka	 lítinn	bekk	þar	 inni	því	það	getur	verið	 frekar	huggulegt.	Svo	það	verði	ekki	

ógeðslega	dimmt	þá	gæti	verið	gluggi	á	miðju	kastalans.	Það	er	líka	sniðugt	að	hafa	svona	
innistiga,	þegar	það	er	kalt	eða	fólk	er	að	fela	sig,	þá	getur	það	farið	þangað	inn.	

Um	útlitið	var	ég	að	pæla	að	hafa	þetta	smá	litríkt	eins	og	rauðar	tröppur	og	bekkirnir	
marglitaðir.	Það	væri	líka	fallegt	ef	það	væri	blómapottur	sem	krakkarnir	gætu	ræktað	
blóm	eða	plöntur	í.	Því	þetta	er	uppi	í	lofti	þá	er	sniðugt	að	hafa	girðingu	í	kring.	

Mér	finnst	að	þú	ættir	að	gera	þetta	því	að	það	væri	gaman	að	hanga	í	þessu	leiktæki	og	

væri	flott	að	horfa	á	ef	þetta	myndi	heppnast	vel.	

...	

Áhugavert	er	að	velta	fyrir	sér	hlutverki	sjaldgæfu	orðanna	í	textanum	og	hvernig	textinn	

væri	án	þeirra.	Sum	þeirra	gefa	nákvæmari	 lýsingu	á	tillögu	nemandans	sem	nær	sennilega	

betur	 til	 lesandans	 og	 veitir	 honum	 tækifæri	 til	 að	 sjá	 fyrir	 sér	 kastalann	 betur,	 sem	 gerir	

hugmyndina	raunverulegri.	Ef	þessi	orð	væru	ekki	til	staðar	væri	hugsanlega	ekki	eins	auðvelt	
að	sjá	þetta	fyrir	sér	og	textinn	þar	með	ekki	eins	hrífandi.	Svo	eru	þarna	samheiti	algengra	
orða	eins	og	spjalla,	sem	höfundi	þykir	gefa	textanum	ánægjuleg	blæbrigði.	Þó	eru	í	textanum	
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orð	 sem	 hugsanlega	 ættu	 ekki	 að	 teljast	 til	 orða	 í	 lagi	 2	 þó	 þau	 séu	 neðarlega	 á	

orðtíðnilistanum,	eins	og	orðin	bekkur,	plöntur,	ógeðslega	og	sagnorðið	heppnast.	Við	vitum	í	
raun	ekki	hversu	vel	börn	þekkja	íslensk	orð,	hvort	börn	þekkja	orð	sem	eru	okkur	sem	eldri	

erum	svo	kunnug	og	þá	fyrst	og	fremst	í	talmáli,	þó	þau	séu	sjaldgæf	í	ritmáli.	

Athyglisvert	er	að	í	rannsókn	Sigríðar	notuðu	nemendur	í	áttunda	bekk	ekki	fleiri	sjaldgæf	

orð	í	skrifum	sínum	en	nemendur	í	sjötta	bekk	og	eldri	börnin	stóðu	sig	heldur	ekki	betur	 í	

ritunarfærni	en	þau	yngri.	Þessar	niðurstöður	voru	mikil	vonbrigði	og	gefa	í	skyn	að	ekki	sé	

lögð	áhersla	á	að	nemendur	auki	 reglulega	 færni	sína	 í	 ritun	né	 í	því	að	nota	sjaldgæf	orð.	

Munur	var	þó	á	ÍSL1	og	ÍSL2	nemendum	bæði	í	notkun	á	sjaldgæfum	orðum	og	ritunarfærni,	
þar	sem	þau	síðarnefndu	voru	lakari.	Markvissa	kennslu	og	þjálfun	í	ritun	skortir	oft	og	þegar	

rætt	er	um	læsi	virðist	ritun	oftar	en	ekki	útundan.	

Árin	á	miðstigi	grunnskóla	skipta	sköpum	hvað	þetta	varðar,	nemendur	eru	í	sífellu	að	læra	

eitthvað	nýtt	og	byggja	ofan	á	fyrri	þekkingu.	Það	að	geta	notað	námsorðaforðann	í	umræðum	

og	ritun	er	hin	ákjósanlegasta	orðaforðaþekking.	Að	búa	yfir	slíkri	færni	gerir	nemendum	ekki	
aðeins	kleift	að	lesa	fræðilega	texta	heldur	einnig	að	skrifa	gæðatexta	(Rossingh	o.fl.,	2013).	

Niðurstöður	 Sigríðar	Ólafsdóttur	 (2015)	 eru	 samhljóma	þeim	 sem	Cooper	 (2017)	 fékk	 í	
rannsókn	 sinni	 sem	 byggði	 á	 enskri	 málheild	 (sjá	 umfjöllun	 um	 málheildir	 í	 kafla	 2.5.2.).	

Málheildin	 var	 sett	 saman	 af	 verkefnum	 nemenda	 ásamt	 tengdum	 tímaritsgreinum	 og	 þá	
sérstaklega	úr	sálfræðitímaritum,	en	þátttakendur	voru	sálfræðinemar.	Tilgangur	með	því	að	
þróa	málheildina	 var	 að	 fylgjast	með	 skrifum	 sálfræðinemanna	 yfir	 námsárin,	 frá	 fyrsta	 til	

þriðja	árs.	Rannsóknin	leiddi	í	ljós	að	því	betur	sem	nemendum	gekk	í	prófum	og	verkefnum	
þeim	mun	meira	notuðu	þeir	af	orðum	 í	 lagi	2	og	3,	orðum	sem	voru	neðar	á	orðtíðnilista	

málheildarinnar	en	algengustu	ensku	orðin,	og	tilheyra	því	námsorðaforða	(Cooper,	2017). 

Ýmsar	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 hversu	mikilvægt	 er	 að	 áhersla	 sé	 lögð	 á	 námsorðaforða	 í	

kennslu	en	komið	hefur	í	ljós	að	orð	í	lagi	2	eru	oft	vanrækt	(Bailey	o.fl.,	2007;	Beck	o.fl.,	2013;	

Calderón	o.fl.,	2005).	Í	nýlegri	rannsókn	voru	könnuð	áhrif	þess	að	innleiða	kennsluaðferð	sem	
lagði	 áherslu	 á	 að	 samþætta	 námsorðaforðakennslu	 og	 hópastarf	 um	 ákveðin	 málefni	 í	

vísindakennslu	nemenda	í	sjötta	bekk	(Zhang	o.fl.,	2017).	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	
fram	á	aukningu	á	námsorðaforða,	sérstaklega	meðal	fjöltyngdra	nemenda	sem	síðan	hafði	

jákvæð	áhrif	á	vísindalega	þekkingu	og	færni	þeirra	(Relyea	o.fl.,	2021).	

Í	grein	Tugwell	(2013)	er	að	finna	ábendingar	um	hvernig	hægt	er	að	kenna	námsorðaforða	

þvert	á	námsgreinar	þannig	að	nemendur	þurfi	að	nýta	sér	orðin	reglulega	yfir	skólaárið.	Hvatt	
er	 til	 þess	 að	 hátta	 kennsluaðferðum	 þannig	 að	 nemendur	 rekist	 oft	 á	 orðin	 og	 fái	 mörg	

tækifæri	til	að	beita	þekkingu	sinni	á	þeim	við	lestur,	umræður	og	ritun.	Áhersla	er	sett	á	valin	

orð	sem	tengjast	mikilvægum	viðfangsefnum	eða	þemum	hverju	sinni.	Gefin	eru	upp	nokkur	

dæmi	um	verkefni	fyrir	þróun	orðaforða.	Má	þar	fyrst	nefna	3	x	3	orðaforði.	Þetta	verkefni	
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stuðlar	að	því	að	greina	tengsl	á	milli	orða.	Það	hjálpar	nemendum	að	læra	að	nota	orðin	á	

mismunandi	hátt.	Nemendur	taka	skyld	orð,	hugmyndir	og	hugtök	og	setja	saman	í	setningar	
sem	sýna	sambandið	þarna	á	milli.	Næst	má	nefna	Hliðstæður	en	það	er	verkefni	þar	 sem	

nemendur	 rifja	upp	skilgreiningar	og	 tengsl	á	milli	orða,	en	 slík	 tengsl	geta	 til	dæmis	verið	

samheiti,	andheiti	eða	sameiginlegir	eiginleikar.	Að	 lokum	má	nefna	verkefnið	Flokkun	sem	
krefst	þess	að	nemendur	sjái	hvað	orð	eiga	sameiginlegt	og	hvernig	þau	passa	saman.	Hér	er	

hægt	að	nota	aðferð	sem	nefnist	Skrá-Flokka-Merkja	(Taba,	1967),	áður	en	bók	er	lesin	eða	

áður	en	nýtt	viðfangsefni	er	tekið	fyrir	til	dæmis	í	félagsfræði,	náttúrufræði	eða	stærðfræði.	
Nemendur	eiga	að	skrá	orð	sem	tengjast	meginhugtakinu	eða	þemanu,	flokka	orð	og	merkja	

hvern	hóp	(Tugwell	o.fl.,	2013).	

Í	 rannsókn	 sinni	buðu	Sigríður	Ólafsdóttir	og	 félagar	 (2020)	 íslenskum	kennurum	upp	á	

starfsþróunarnámskeið	þar	sem	fjallað	var	um	ýmsar	aðferðir	sem	hafa	reynst	árangursríkar	í	
orðforðakennslu.	Þátttakendur	voru	kennarar	ýmissa	námsgreina	í	10.	bekk	grunnskóla.	Skólar	

voru	valdir	af	handahófi,	en	þó	miðað	við	mismunandi	gengi	skólanna	á	samræmdum	prófum	

í	 íslensku.	 Skólastjórar	 sex	 skóla	 samþykktu	þátttöku	og	þar	með	 var	ætlunin	 að	hafa	þrjá	

tilraunaskóla	og	þrjá	samanburðarskóla.	Einn	tilraunaskólanna	hætti	þó	við	þátttöku.	Þar	með	
voru	157	nemendur	í	tilraunaskólunum	og	88	í	samanburðarskólunum.	Rannsóknin	stóð	yfir	í	

átta	mánuði	og	voru	íslensk	orðaforða-	og	lesskilningspróf	lögð	fyrir	nemendur	skólanna	fimm	
við	 upphaf	 og	 endi	 þessara	 átta	mánaða	 (Sigríður	 Ólafsdóttir	 o.fl.,	 2020).	 Haldin	 voru	 tvö	
námskeið,	 annað	 að	 hausti	 og	 hitt	 á	 miðjum	 vetri.	 Fjórtán	 kennarar	 í	 samfélagsfræði	 og	

íslensku	 tóku	 þátt	 í	 fyrra	 námskeiðinu	 og	 í	 því	 seinna	 bættust	 við	 nítján	 kennarar	 í	
náttúrufræði,	stærðfræði,	lífsleikni,	myndmennt	og	sérkennslu.	Við	upphaf	fræðslunnar	lærðu	

og	 rifjuðu	 kennarar	 upp	 fræðileg	 rök	 fyrir	markvissri	 orðaforðakennslu,	mikilvægi	 þess	 að	
nemendur	hafi	bæði	breiðan	og	djúpan	orðaforða	og	að	þeir	fái	tækifæri	til	að	nota	mikilvæg	
orð	í	innihaldsríkum	samtölum	og	skrifum.	Kennarar	fengu	tækifæri	til	að	æfa	sig	í	því	að	nota	

mikilvægar	kennsluaðferðir	sem	miðuðu	að	því	að	ná	tökum	á	orðum	í	lagi	2	og	3.	Aðferðir	á	
borð	 við	 að	 gefa	 dæmi	 um	 samheiti	 og	 andheiti	 orða,	 að	 gefa	 vísbendingar	 um	 í	 hvaða	

samhengi	orðin	væru	notuð,	sjónræn	og	munnleg	þjálfun,	orðaflokkar,	búa	til	setningar,	bera	

kennsl	á	orðhluta,	þ.e.	rót,	for-	og	viðskeyti	og	margs	konar	leiki	og	notkun	á	forritum	eins	og	
Kahoot!	Á	fyrra	námskeiðinu	var	kennurunum	skipt	í	hópa	eftir	námsgreinum	til	að	ræða	um	

hvernig	best	væri	að	innleiða	aðferðirnar	í	hverri	grein.	Hvatt	var	til	þess	að	eftir	námskeiðið	

myndu	kennarar	í	sama	skóla	vinna	saman	til	að	finna	leiðir	til	að	gera	orðaforðakennslu	að	
áhersluþætti	þvert	á	námsgreinar	og	í	öllu	skólastarfinu.	

Eftir	fyrra	námskeiðið	var	fundur	haldinn	í	hvorum	tilraunaskólanum	fyrir	sig	með	öllum	

kennurum	í	10.	bekk,	þar	sem	umræður	áttu	sér	stað	á	meðal	rannsakenda	og	kennara	um	

tilgang	og	markmið	rannsóknarinnar	ásamt	því	að	mikilvægar	kennsluaðferðir	voru	kynntar.	Á	
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fundina	mættu	hinir	 ýmsu	kennarar	mismunandi	 greina	 sem	 flestir	 ákváðu	að	 taka	þátt.	Á	

síðara	námskeiðinu	fór	aftur	fram	æfing	á	þeim	kennsluaðferðum	sem	kennarar	höfðu	lært	á	
fyrra	námskeiðinu	og	einnig	var	fjallað	um	mikilvægar	lesskilningsaðferðir.	Þar	á	eftir	átti	sér	

stað	umræða	og	mat	á	námskeiðunum.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 enginn	 tölfræðilega	 marktækur	 munur	

reyndist	vera	á	aukningu	stiga	á	orðaforðaprófi	(Orðalykill;	Eyrún	Kristína	Gunnarsdóttir	o.fl.,	
2004)	hjá	tilraunahópunum	og	samanburðarhópunum	á	rannsóknartímanum.	Þess	ber	að	geta	

að	 orðaforðaprófið	 inniheldur	 ekki	 endilega	 þau	 orð	 sem	 tekin	 voru	 fyrir	 í	 kennslunni,	 en	

skólarnir	voru	ekki	allir	með	sama	námsefni	og	því	var	ekki	lögð	áhersla	á	nákvæmlega	sömu	
orðin	í	tilraunaskólunum.	Þó	mátti	greina	meiri	aukningu	í	lesskilningi	hjá	tilraunahópnum	sem	

gaf	ástæðu	til	að	ætla	að	myndi	mælast	marktæk	ef	rannsóknin	hefði	staðið	yfir	í	lengri	tíma.	

Þessi	rannsókn	var	fyrsta	könnun	á	því	hvort	að	öflug	orðaforðakennsla	hafi	áhrif	á	framfarir	
unglinga	í	íslensku.	Niðurstöður	gefa	þó	til	kynna	að	ef	nemendum	er	fylgt	eftir	lengur	en	eitt	

námsár	geti	aukning	á	orðaforða	og	lesskilningi	átt	sér	stað.	Þó	mátti	greina	ákveðinn	ávinning	

af	verkefninu	þegar	samfélagsfræðikennari	tók	fram	í	viðtali	að	verkefni	loknu	að	námskeiðin	

hafi	opnað	augu	hans	fyrir	mikilvægi	orða	í	lagi	2.	Hann	sagðist	aldrei	hafa	velt	fyrir	sér	orðum	
af	þessu	tagi	og	aldrei	unnið	með	þau	í	kennslu	áður.	Eftir	að	hafa	tekið	þátt	í	námskeiðunum	

fór	hann	að	leggja	áherslu	á	orð	í	lagi	2	í	viðbót	við	orðin	í	lagi	3.	Hann	tók	eftir	því	hversu	illa	
nemendur	 hans	 skildu	 orð	 í	 lagi	 2,	 orð	 sem	hann	 hafði	 áður	 gert	 ráð	 fyrir	 að	 þau	 þekktu.	
Rannsóknin	leiddi	greinilega	í	ljós	að	þörf	er	á	frekari	rannsóknum	sem	geta	leitt	skýrar	í	ljós	

hvort	 að	öflug	og	markviss	 kennsla	 í	 íslenskum	námsorðaforða	geti	 haft	 áhrif	 á	orðaforða,	
lesskilning	og	almennan	námsárangur	hjá	nemendum	hér	á	 landi	 (Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	

2020).	

Til	að	hægt	sé	að	vinna	markvisst	með	íslenskan	námsorðaforða	í	skólastarfi	er	nauðsynlegt	

að	vita	hvaða	orð	í	 lagi	2	eru	mikilvæg	á	hverju	stigi	námsins.	Til	að	það	náist	þarf	að	safna	

saman	textum	námsgreina	og	textum	úr	samfélaginu	og	raða	síðan	orðunum	eftir	tíðni	þeirra.	
Því	algengara	sem	orð	er	þeim	mun	líklegra	er	að	nemendur	þurfi	að	skilja	og	geta	notað	þau.	

Það	kemur	sífellt	skýrar	í	ljós	hversu	mikilvægar	upplýsingar	málheildir	og	orðtíðnilistar	geta	
veitt	sem	grunnur	að	árangursríkum	náms-	og	kennsluháttum	(t.d.	Beck	o.fl.,	2013;	Roessingh,	

2016;	Staples	o.fl.,	2018;	Zipf,	1935).	Sérfræðingar	kalla	eftir	skýrari	áherslu	á	námsorðaforða,	

þar	á	meðal	er	þörf	fyrir	aukna	þekkingu	á	þeim	orðum	sem	mikilvægust	eru	hvert	sinn.	Kallað	

er	eftir	listum	yfir	námsorðaforða	sem	liggur	til	grundvallar	námsárangri	(Gardner	og	Davies,	
2014).	
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2.5 Orðtíðnilistar	og	málheildir	
Námsorðaforði	gegnir	lykilhlutverki	í	að	stuðla	að	eflingu	almennrar	námsfærni	nemenda.	Ef	

vinna	á	markvisst	með	orðaforða	í	kennslu	er	mikilvægt	að	vita	hvaða	orð	og	hve	mörg	orð	á	
að	vinna	með	á	hverju	 stigi	námsins	 (Lawrence	o.fl.,	 2016;	Nation,	2016;	Roessingh,	2016;	

Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	2020).	Þegar	orð	eru	valin	til	náms	og	kennslu	er	mikilvægt	að	byggt	

sé	á	málheildum	og	orðtíðnilistum	líkt	og	koma	mun	betur	í	ljós	í	þessum	kafla.	

2.5.1 GSL,	AWL	og	AVL	

Árið	 1953	 gaf	 maður	 að	 nafni	 Michael	 West	 út	 merkilegan	 lista	 yfir	 hátíðniorð	 enska	

tungumálsins	 sem	 kallaður	 var	 General	 Service	 List	 (GSL)	 (West,	 1953).	 Um	 var	 að	 ræða	

orðtíðnilista	sem	byggði	á	meira	en	tveggja	áratuga	rannsókn	og	framlagi	ýmissa	fræðimanna	

fyrri	 hluta	 20.	 aldar.	 GSL	 var	 hannaður	 til	 að	 vera	 meira	 en	 bara	 listi	 yfir	 hátíðniorð.	

Megintilgangurinn	var	að	 leggja	 fram	lista	yfir	orð	sem	myndu	nýtast	 í	enskukennslu	og	þá	

sérstaklega	hugsað	fyrir	nemendur	sem	lærðu	ensku	sem	erlent	tungumál.	Listinn	byggði	á	
málheild	ritaðrar	ensku	sem	innihélt	um	2,5	milljón	orð	(Browne	o.fl.,	2013b).	Á	listann	fóru	í	

kringum	 2.000	 algengustu	 orð	 enska	 tungumálsins,	 en	 listinn	 telur	 orðafjölskyldur	 (ekki	
lemmur)	(Coxhead,	2000;	West,	1953).	

Averil	Coxhead	þróaði	Academic	Word	List	eða	AWL	árið	1998	fyrir	meistaraverkefni	sitt	

(Coxhead,	1998).	AWL	var	unnið	úr	3,5	milljón	orða	málheild	yfir	ritaðan	texta	á	ensku,	listinn	

inniheldur	570	orð	og	er	safn	yfir	orðafjölskyldur.	Á	listann	fóru	orð	sem	voru	umfram	2.000	

algengustu	orðin	en	þannig	tók	AWL	við	af	GSL	og	náði	yfir	orð	í	lagi	2.	Coxhead	tók	það	fram	
að	með	því	að	leggja	fram	lista	yfir	orð	í	lagi	2	sem	verða	á	vegi	háskólanema	í	hinum	ýmsu	

fræðitextum	veitir	það	þeim	yfirsýn	yfir	þau	fræðilegu	orð	sem	leggja	ætti	mesta	áherslu	á	
(Coxhead,	 2000).	 Við	 þróun	 AWL	 var	 horft	 til	 þess	 að	 hann	ætti	 að	 geta	 passað	með	GSL	

(Browne	o.fl.,	2013b).	

Því	hefur	verið	haldið	fram	að	AWL	nái	yfir	orð	sem	notuð	eru	í	fræðilegum	texta,	sem	hægt	

væri	að	nota	sem	mikilvægan	mælikvarða	á	fræðilega	hæfni	nemenda	(Gholaminejad	og	Anani	

Sarab,	2021).	Nation	(2015)	er	einn	þeirra	vísindamanna	sem	hefur	fært	rök	fyrir	því	að	þekking	
á	námsorðum	á	AWL	ásamt	þekkingu	á	orðum	á	GSL	geti	 spannað	um	98%	orða	 í	 flestum	

námstextum.	Þetta	orðskilningshlutfall	ætti	að	veita	skilning	á	texta	án	aðstoðar	(sjá	umfjöllun	

í	 kafla	 2.1.).	 Þetta	 er	 ástæðan	 fyrir	 því	 að	Nation	 (2001)	 taldi	AWL	 vera	besta	 listann	 sem	
nemendur	gætu	nýtt	til	að	bæta	mikilvægum	námsorðum	í	orðasafn	sitt.	Tveimur	áratugum	

eftir	þróun	AWL	er	hann	enn	í	notkun	í	mörgum	háskólum	víða	um	heim	(Gholaminejad	og	

Anani	Sarab,	2021).	AWL	hefur	hlotið	mikla	athygli	í	grunn-	og	framhaldsskólum,	sérstaklega	í	
Bandaríkjunum	(Baumann	og	Graves,	2010;	Hiebert	og	Lubliner,	2008;	Nagy	og	Townsend,	

2012).	Þar	hefur	hann	nýst	 í	markvissum	kennsluháttum	 til	 að	minnka	mun	á	námsárangri	
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þeirra	sem	standa	sig	best	og	verst,	og	því	ekki	bara	fyrir	þá	sem	læra	ensku	sem	erlent	eða	

annað	tungumál.	

Þróun	AWL	byggði	á	orðafjölskyldum	en	ekki	lemmum,	en	sú	aðferð	hefur	hlotið	nokkra	

gagnrýni	á	grundvelli	þess	að	sama	orðafjölskyldan	innihaldi	oft	orð	með	gjörólíka	merkingu	

(sjá	 kafla	 2.2.2.)	 (Gholaminejad	 og	 Anani	 Sarab,	 2021).	 Aðrir	 sem	 gagnrýnt	 hafa	

aðferðafræðina	á	bakvið	þróun	AWL	eru	Gardner	og	Davies	(2014)	en	þau	settu	fram	nýjan	

námsorðaforðalista,	Academic	Vocabulary	List	(AVL).	Við	gerð	AVL	voru	notaðar	lemmur	í	stað	

orðafjölskyldna,	með	þeim	rökum	að	þekking	nemenda	á	beygingartengdum	orðum	komi	á	

undan	 orðamyndun	 (Gardner,	 2007).	 Það	 að	 hafa	 lemmur	 í	 orðtíðnilistum	 getur	 dregið	 úr	
einhverjum	vandamálum	en	ekki	öllum	þar	sem	sum	orð	hafa	mismunandi	merkingu	og	því	

ekki	 ljóst	hvaða	merkingu	er	átt	við	(Gholaminejad	og	Anani	Sarab,	2021).	Þó	er	mun	meiri	

nákvæmi	 og	 einnig	mun	 hentugra	 að	 telja	 lemmur	 en	 orðafjölskyldur	 (Gardner	 og	Davies,	
2014;	Schmitt	og	Zimmerman,	2002).	

Gardner	og	Davies	 (2014)	 telja	að	hægt	sé	að	gagnrýna	hvaða	orðtíðnilista	sem	er	 fyrir	

enska	 tungu.	 Staðreyndin	 er	 sú	 að	 því	 almennari	 sem	 orðtíðnilistinn	 er	 þeim	 mun	 meiri	

vandamál	verða.	Það	er	að	segja	því	algengari	sem	orð	eru	þeim	mun	fleiri	merkingar	geta	þau	
haft	(Ravin	og	Leacock,	2000).	Þessi	tilhneiging	á	líka	við	um	íslensk	orð	og	nefna	má	sem	dæmi	
íslenska	 orðið	 á	 sem	 er	 á	 meðal	 allra	 algengustu	 orða	 íslenskrar	 tungu	 og	 hefur	 margar	

merkingar.	 Þó	 er	 almennt	 samkomulag	 um	 að	 ákveðin	 fræðiorð	 séu	 nauðsynleg	 fyrir	
fræðilegan	skilning	en	ekki	eru	allir	sammála	um	gagnsemi	orðalista	innan	ýmissa	fræðigreina	

vegna	flókinna	og	breytilegra	merkinga	einstakra	orða	(Hyland	og	Tse,	2007).	Spurningin	er,	

hvort	ætti	þá	að	henda	orðalistum	almennt	út	þar	til	þróað	hefur	verið	nægilega	nákvæmt	
tölvuforrit	til	að	merkja	lemmur	í	rafrænum	texta	eftir	orðamyndum	og	aðskildum	merkingum.	

Gardner	og	Davies	(2014)	svara	þessu	neitandi.	Þeir	árétta	að	sérhver	vel	ígrundaður	listi	yfir	

orð	 sem	 spanna	 texta	 námsbóka	 og	 texta	 samtímans	 komi	 ákveðinni	 reglu	 á	 annars	

orðaforðaóreiðu.	Þangað	til	að	til	verður	nákvæmur	lemmumarkari	er	hægt	að	lágmarka	að	
einhverju	leyti	merkingarvandamálið.	Þá	er	sérstaklega	mælt	með	því	að	telja	lemmur	í	stað	

orðafjölskyldna	 og	 að	 kenna	 nemendum	hvernig	 á	 að	 takast	 á	 við	margvíslegar	merkingar	
orðanna,	sem	einmitt	stuðlar	að	dýpt	orðaforða	þeirra	í	viðbót	við	breidd	(sjá	kafla	2.2.4).	

Málheild	sem	notuð	er	til	að	draga	fram	orð	sem	tilheyra	námsorðaforða	ætti	helst	að	vera	

samsett	úr	breiðu	úrvali	fræðigreina.	Við	gerð	AWL	var	notast	við	ýmsar	fræðigreinar	eins	og	

kennslubækur,	handbækur	og	tímaritsgreinar.	Málheildin	sem	notuð	var	fyrir	AVL	 innihélt	 í	
fyrstu	aðeins	fræðileg	tímarit	en	síðar	meir	einnig	fræðilega	tengd	tímarit	(e.	academically-
oriented	 magazines)	 og	 fjármálahluta	 dagblaða.	 Kennslubækur	 eru	 meðal	 fræðiefna	 sem	

vantar	í	málheildina	sem	AVL	byggir	á.	Þar	sem	markhópur	orðalista	eru	nemendur	þá	þyrfti	
málheildin	 að	 innihalda	 texta	 sem	 líklegt	 er	 að	 nemendur	 rekist	 á,	 þ.e.	 kennslubækur	 og	
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námsefni	 (Gholaminejad	 og	 Anani	 Sarab,	 2020).	 Þó	 ber	 að	 nefna	 að	 málheildir	 beggja	

orðalistanna	skortir	talað	fræðimál.	Þar	með	er	hægt	að	telja	þá	eingöngu	sem	akademíska	
orðalista	fyrir	ritað	mál	(Gholaminejad	og	Anani	Sarab,	2021).	

Málheild	AWL	hefur	verið	gagnrýnd	 fyrir	hlutdræga	samsetningu.	Hyland	og	Tse	 (2007)	

halda	því	fram	að	val	Coxhead,	höfundar	AWL,	á	textum	í	málheildina	hafi	ráðist	af	hentisemi	

þar	sem	að	hún	nær	ekki	að	spanna	jafnt	yfir	svið	fræðigreina.	Þar	með	nær	tíðni	orða	á	AWL	

ekki	þvert	yfir	greinar,	en	sem	dæmi	má	nefna	umfang	viðskipta	sem	er	nokkuð	yfir	meðallagi.	

Hyland	og	Tse	(2007)	komust	að	því	að	dreifing	orða	á	AWL	var	ekki	jöfn	yfir	fræðigreinar.	Hvað	

varðar	AVL	að	þá	virðist	val	og	flokkun	greina	vera	handhófskennt.	Sálfræði	er	flokkuð	saman	
við	heimspeki	og	trúarbrögð	á	meðan	saga	stendur	ein	(Gholaminejad	og	Anani	Sarab,	2021).	

Það	hefur	þó	ekki	komið	í	 ljós	hvort	AWL	eigi	að	skipta	út	fyrir	AVL	og	gætu	fræðimenn	

verið	í	vandræðum	með	að	velja	besta	námsorðalistann	(Gholaminejad	og	Anani	Sarab,	2021).	

2.5.2 NGSL	og	NAWL	

Sextíu	árum	eftir	útgáfu	GSL,	eða	í	mars	árið	2013	gáfu	þeir	Brent	Culligan,	Joseph	Philips	og	
Charles	Browne	út	nýjan	lista,	New	General	Service	List	eða	NGSL.	Þessi	nýi	listi	var	byggður	á	
273	 milljón	 lesmálsorðum	 sem	 valin	 voru	 úr	 tveggja	 milljarða	 orða	 málheild,	 Cambridge	

English	Corpus	(CEC).	Valin	voru	orð	sem	finna	mátti	í	bókum,	tímaritum,	skólum,	háskólum,	

útvarpi,	á	vefmiðlum,	vinnustöðum	og	í	rituðu	og	töluðu	nútímamáli	í	fréttamiðlum.	Við	gerð	
NGSL	 var	 reynt	 að	 sameina	 sterkar	 vísindalegar	 meginreglur	 um	 gerð	 málheilda	 og	

orðaforðalista	til	að	búa	til	lista	yfir	um	það	bil	2.800	hátíðniorð	sem	uppfylltu	fjögur	markmið.	

Fyrsta	markmiðið	fól	í	sér	stækkun	málheildarinnar	sem	notuð	var	í	gerð	fyrri	listans,	farið	var	
úr	 2,5	 milljón	 orða	 málheild	 fyrir	 GSL	 yfir	 í	 273	 milljón	 orða	 málheild	 fyrir	 NGSL.	 Annað	

markmið	fól	í	sér	að	búa	til	lista	yfir	mikilvægustu	hátíðniorðin	sem	myndi	vera	gagnlegur	fyrir	

nemendur	sem	höfðu	ensku	sem	annað	eða	erlent	tungumál.	Markmið	þrjú	var	að	hafa	skýra	

skilgreiningu	á	því	hvað	telst	sem	orð,	þ.e.	að	nota	lemmur	en	ekki	orðafjölskyldur.	Að	lokum	

var	NGSL	hugsað	sem	upphafspunktur	fyrir	umræður	úti	um	allan	heim	meðal	fræðimanna	og	

kennara,	með	það	að	markmiði	að	endurskoða	og	uppfæra	listann	út	frá	þessu	inntaki	(Browne	

o.fl.,	2013b).	

Í	kjölfarið	á	útgáfu	sinni	á	NGSL	vissu	Culligan,	Philips	og	Browne	(2013b)	að	það	þyrfti	að	

þróa	nýjan	lista	yfir	mikilvægan	námsorðaforða	sem	myndi	passa	við	NGSL,	líkt	og	AWL	passaði	

við	GSL.	Sá	listi	nefnist	New	Academic	Word	List	eða	NAWL	sem	byggir	á	fræðilegri	málheild	
með	 288	 milljón	 lesmálsorðum	 og	 inniheldur	 960	 orð	 eða	 lemmur.	 Sú	 málheild	 nær	 yfir	

fræðileg	tímarit,	fræðirit,	ritgerðir	nemenda,	fræðilega	umræðu,	akademískt	mál	og	fagbækur	

af	toppsölulistum	(Browne	o.fl.,	2013a).	NGSL	og	NAWL	er	ætlað	að	vinna	saman	eins	og	GSL	
og	AWL	(Browne	o.fl.,	2013b).	
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2.5.3 Gagnsemi	orðtíðnilista	

Tíðni	 orða	 í	 texta	 var	 umfjöllunarefni	 rannsóknar	 Auðar	 Pálsdóttur	 og	 Sigríðar	Ólafsdóttur	

(2019).	Markmið	rannsóknar	þeirra	„var	að	kanna	samræmi	í	orðtíðni	í	íslenskum	og	enskum	

textum	lesskilnings-	og	náttúruvísindahluta	PISA-prófanna	2018“	(Auður	Pálsdóttir	og	Sigríður	

Ólafsdóttir,	2019,	bls.	10).	Athugað	var	hvort	íslensk	þýðing	á	enskum	texta	í	PISA	væri	þyngri	

eða	léttari	en	upprunalega	útgáfan.	Ef	misræmi	er	í	orðavali	milli	upprunalega	textans	og	þess	

sem	er	þýddur	þá	getur	það	haft	áhrif	á	skilning	nemenda	og	valdið	skekkju	við	samanburð	á	

færni	nemenda	á	PISA	í	hinum	ýmsu	þátttökulöndum.	Ef	of	mörg	sjaldgæf	orð	eru	í	þýðingunni	

getur	sá	texti	orðið	flóknari	en	upprunalega	útgáfan.	Þá	verður	samanburður	á	frammistöðu	
nemenda	ekki	réttmætur.	

Almenn	viðmið	til	þýðenda	eru	sett	fram	í	leiðbeiningum	OECD	(2016)	en	þau	segja	til	um	

hvernig	þyngd	orða	tengist	lengd,	tíðni	eða	sérhæfingu	án	tillits	til	tungumáls.	Við	þýðingu	á	

að	velja	orð	sem	eru	sambærilega	þung	og	hafa	sambærilega	sérhæfingu	í	merkingu,	með	því	

á	að	forðast	að	velja	einfaldari	eða	flóknari	orð	en	eru	í	upprunalegri	útgáfu.	Auður	og	Sigríður	
vildu	athuga	hvort	misræmi	væri	á	tíðni	orða	í	ensku	upprunalegu	textum	PISA-prófanna	og	í	

íslensku	þýðingunum.	Við	greiningu	á	orðanotkun	 í	 textunum	var	 tekið	mið	af	orðtíðnilista	
RMH	fyrir	íslensku	textana	en	NGSL	og	NAWL	(sjá	kafla	2.5.2)	fyrir	upprunalegu	ensku	textana.	
Ensku	 textarnir	 voru	 keyrðir	 í	 gegnum	 hugbúnaðinn	 VocabProfile	 sem	 samstundis	 gaf	

sundurliðun	á	orðum	byggð	á	tíðni	þeirra.	Orð	sem	féllu	í	hóp	algengustu	1000	orðanna	fengu	
bláan	 lit,	 næstu	 1000	 grænan,	 næstu	 1000	 bleikan,	 næstu	 1000	 gulan	 og	 orð	 sem	 voru	

sjaldgæfari	eða	fundust	ekki	í	málheildinni	fengu	rauðan	lit.	Orðin	í	íslensku	þýðingunni	voru	
flokkuð	á	sama	hátt,	en	handvirkt.	

Ef	munur	var	á	tíðniflokki	ensku	orðanna	og	íslensku	orðanna	var	athugað	með	samheiti	

íslenska	 orðsins	 í	 sama	 tíðniflokki	 og	 það	 enska	 og	 lengd	 samheita	 skráð	 (fjöldi	 bókstafa).	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	að	hlutfall	 algengustu	orða	 var	 alfarið	 lægra	 í	 íslenskri	

þýðingu	miðað	við	enska	textann.	Enn	fremur	var	hlutfall	sjaldgæfustu	orðanna	mun	hærra	í	

íslensku	 textunum	heldur	 en	 þeim	ensku.	Dreifing	 orða	 á	milli	 orðtíðniflokka	 var	 auk	 þess	

jafnari	 í	 ensku	 en	 þeirri	 íslensku.	 Tveir	 þriðju	 hlutar	 íslensku	 orðanna	 voru	 sjaldgæfari	 en	

sambærileg	ensk	orð.	Niðurstöður	benda	til	þess	að	ef	valin	hefðu	verið	íslensk	samheiti	sem	

tilheyrir	sama	orðtíðniflokki	og	enska	orðið	hefði	mátt	fækka	orðum	í	ólíkum	orðtíðniflokkum	

og	þar	með	draga	úr	ósamræmi	á	milli	þýðinganna.	Enn	fremur	kom	í	ljós	að	hlutfall	íslenskra	

samheita	sem	voru	algengari	og	lengri	var	yfir	30%	í	textunum	fjórum,	sem	gefur	til	kynna	að	

sjaldgæfari	 íslensk	 orð	 séu	 ekki	 endilega	 lengri	 en	 algeng	 orð	 og	 því	 er	 lengd	 orða	 ekki	

nákvæmt	viðmið	um	það	hvort	orð	eru	erfið	eða	auðveld.	Höfundar	álykta	út	frá	niðurstöðum	

að	 endurskoða	 þurfi	 leiðbeiningar	 OECD	 og	 beina	 því	 til	 þýðenda	 að	 þeir	 taki	 mið	 af	
orðtíðnilistum	við	val	á	orðum	(Auður	Pálsdóttir	og	Sigríður	Ólafsdóttir,	2019).	
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Höfundar	taka	þó	fram	að	ekki	er	vitað	hvort	þekking	íslenskra	nemenda	á	orðum	RMH	

aukist	 niður	 eftir	 tíðnilista	 hennar.	 Þó	 hlutfallslega	 fleiri	 íslensk	 orð	 hafi	 fallið	 í	 sjaldgæfari	
tíðniflokk	en	sambærilegu	ensku	orðin	þá	getum	við	ekki	fullyrt	að	sjaldgæf	íslensk	orð	reynist	

íslenskum	nemendum	erfiðari	en	algeng	íorð	(Auður	Pálsdóttir	og	Sigríður	Ólafsdóttir,	2019).	

Orðtíðnilistar	eru	þó	mikilvægir	fyrir	alþjóðlegar	menntarannsóknir	en	ekki	síður	gera	þeir	

kleift	að	vinna	með	mikilvæg	orð	á	markvissan	hátt	í	skólastarfi.	Þegar	námsorðaforðalisti	er	

byggður	á	málheild	sem	samanstendur	af	fræðigreinum	og	kennslubókum	er	nokkurn	veginn	

hægt	 að	 tryggja	 að	 orðalistinn	 innihaldi	 þau	 orð	 sem	 nemendur	 þurfa	 að	 þekkja	 til	 að	 ná	

árangri	í	náminu	(Malmström	o.fl.,	2018).	

Þó	er	vert	að	 taka	það	 fram	að	almennt	má	gagnrýna	orðalista	ef	þeir	 leiða	 til	þess	að	

nemendum	sé	boðið	upp	á	samhengislaust	efni	sem	stuðlar	að	utanbókarlærdómi	(Talalakina	

o.fl.,	 2020).	 Þessari	 gagnrýni	 hefur	 verið	 mótmælt	 af	 Folse	 (2004)	 sem	 leggur	 áherslu	 á	

gagnsemi	þess	að	útfæra	vandaðan	orðalista.	Orðtíðnilisti	af	viðráðanlegri	lengd,	það	er	ekki	

lengri	en	2.000	orð,	getur	reynst	mjög	gagnlegur	fyrir	nemendur	(Nation,	2016).	

Coxhead	tók	upp	svokallaða	„stöðvunarorðaaðferð“	(e.	stopword	approach),	sem	vísar	til	

þess	að	útiloka	hóp	ákveðinna	orða	frá	listanum.	Þessi	aðferð	fellur	vel	að	tillögu	Nation	og	
Waring	(1997)	um	að	setja	ætti	saman	sérstakan	orðalista	sem	tekur	við	af	lista	yfir	algengustu	

orðin,	með	orðum	sem	eru	ekki	of	algeng	en	samt	sem	áður	algeng	í	textum	sem	mikilvægt	er	
að	nemendur	skilji	og	tileinki	sér.	

Málheild	 (e.	 corpus)	 er	 safn	 yfir	 texta	 af	 ýmsu	 tagi	 sem	 geymdir	 eru	 í	 stöðluðu	 sniði	 á	

rafrænu	formi.	Öllum	textum	innan	málheilda	fylgja	upplýsingar	um	þau	verk	sem	textinn	er	

úr.	Textarnir	eru	greindir	á	margvíslegan	hátt	til	að	þeir	verði	sem	gagnlegastir.	Hverri	orðmynd	
fylgir	greiningarstrengur,	mark,	sem	orðaflokkur	ásamt	öðrum	málfræðilegum	atriðum	eins	og	

til	dæmis	persónu,	tölu	og	tíð	fyrir	sagnir	og	kyn,	tölu	og	föll	fyrir	fallorð.	Lemma,	orð	með	

öllum	mögulegum	málfræðilegum	beygingum,	fylgir	hverri	orðmynd.	Ef	mark	og	lemma	fylgja	

hverri	 orðmynd	 málheilda	 þá	 kallast	 það	 mörkuð	 málheild	 (Stofnun	 Árna	 Magnússonar	 í	
íslenskum	fræðum,	2007).	

Að	færa	málheildir	inn	í	kennslustofuna	er	nálgun	sem	veitir	nemendum	betri	aðgang	að	

raunverulegu	tungumáli.	Með	því	að	byggja	kennslu	á	málheildum	verður	námið	ríkulegra	og	
markvissara	 en	 ef	 orðanotkun	 er	 tilviljunum	 háð	 (Chen	 o.fl.,	 2019).	 Kostir	 nýlega	 þróaðs	

tölvuhugbúnaðar	og	málvísindaaðferðafræði	málheilda	(e.	corpus	linguistics	methodologies)	

gera	 rannsóknarsamfélaginu	 kleift	 að	 mæla	 þessa	 vídd	 læsisþróunar	 og	 aðlaga	 kennsluna	
samhliða	(Roessingh	o.fl.,	2013).	Tungumálatækni	málheilda	er	sérstaklega	gagnleg	þegar	valin	

eru	mikilvæg	orð	til	kennslu	og	notkunar	í	skólastarfi	(Beck	o.fl.,	2013;	Staples	o.fl.,	2018;	Zipf,	

1935).	 Á	 síðustu	 tveimur	 áratugum	 hafa	 orðið	 tækniframfarir	 í	 tölvugreiningu	 á	 stórum	



	 	 	
	

44 

málheildum,	þ.e.	grunnsöfn	af	 raunverulegum	textum,	bæði	 töluðum	og	rituðum	(Biber	og	

Reppen,	2015;	Biber	o.fl.,	2010;	Martinez	og	Schmitt,	2015;	Nation,	2016;	Reppen,	2010).	

Nýlegir	orðalistar	sem	byggðir	eru	á	málheild	hafa	verið	þróaðir	fyrir	nokkur	tungumál.	Má	

þar	nefna	verkefni	Kilgarriff	og	 félaga	 (2014)	þar	sem	unnið	er	með	orðalista	sem	byggja	á	

málheildum	fyrir	arabísku,	kínversku,	grísku,	ítölsku,	pólsku,	rússnesku,	norsku	og	sænsku	með	

þýðingum	á	milli	þessara	tungumála.	

Orðalistar	geta	einnig	verið	grunnur	fyrir	markvissa	þróun	námsefnis	þar	sem	orð	eru	valin	

af	gaumgæfni.	Þá	er	stuðst	við	málheildir	sem	innihalda	texta	sem	mikilvægt	er	að	nemendur	
skilji,	 bæði	 námstexta	 og	 texta	 sem	 birtast	 í	 samfélaginu.	 Skilningur	 á	 námstexta	 og	

samtímatexta	er	nauðsynlegur	fyrir	virka	þátttöku	 í	skólastarfi,	 fyrir	góðan	námsárangur	og	

fyrir	virka	þátttöku	í	samfélaginu	og	þá	þurfa	nemendur	líka	að	þekkja	mikilvæg	orð	nægilega	

vel	þannig	að	þeir	geti	notað	þau	sjálfir	í	umræðum	og	í	ritun.	

Orðtíðnilistar	sem	byggja	á	málheildum	veita	kennurum	nákvæmari	upplýsingar	um	hvar	

eigi	að	byrja	að	kenna	orðin	sem	nemendur	þurfa	að	þekkja	(Roessingh,	2016).	Málheildir	eru	

mikilvægar	til	að	komast	að	því	hvaða	orð	það	eru	sem	liggja	til	grundvallar	virkri	þátttöku	í	

skólastarfi	og	í	samfélaginu	(Beck	o.fl.,	2013;	Staples	o.fl.,	2018;	Zipf,	1935).	

2.5.3.1 Mörkuð	íslensk	málheild	

Árið	2004	hófst	vinna	við	gerð	markaðrar	málheildar	sem	innihélt	íslenska	texta	en	um	var	að	

ræða	 samstarfsverkefni	 Menntamálaráðuneytisins	 og	 Stofnunar	 Árna	 Magnússonar	 í	
íslenskum	fræðum	(2007).	Við	gerð	málheildarinnar	var	stefnt	að	því	að	í	henni	yrðu	um	25	

milljón	orð	úr	fjölbreyttum	textum	sem	gæfu	eins	raunsæja	mynd	og	hægt	væri	fyrir	íslenskt	
mál	á	21.	öld.	Frá	árinu	2006–2010	var	safnað	saman	textum	sem	ritaðir	voru	á	tímabilinu	
2000–2010	og	aðgengilegir	í	tölvutæku	formi	(Stofnun	Árna	Magnússonar	í	íslenskum	fræðum,	

2007).	 Til	 að	 finna	 lemmu	 orða	 í	 textum	málheildarinnar	 var	 notast	 við	 forrit	 sem	 nefnist	

Lemmald	(Anton	K.	Ingason	o.fl.,	2008).	Vinnu	við	Markaða	íslenska	málheild	(MÍM)	lauk	árið	
2012	og	inniheldur	hún	um	25	milljónir	orða	(Anna	Björk	Nikulásdóttir	o.fl.,	2017).	

2.5.3.2 Risamálheildin	

Hafist	var	handa	við	gerð	nýrrar	málheildar	árið	2015	sem	nefnist	Risamálheildin	(RMH)	hjá	

Stofnun	Árna	Magnússonar	í	íslenskum	fræðum	(2019b).	Um	er	að	ræða	markaða	málheild	og	
textinn	var	þar	með	markaður	og	lemmaður	(Anna	Björk	Nikulásdóttir	o.fl.,	2017).	Málheildin	

er	í	stöðugri	þróun	en	gefnar	hafa	verið	út	þrjár	útgáfur.	Textum	innan	málheildarinnar	hefur	

verið	 skipt	 í	 sex	meginflokka;	 fréttamiðlar,	 stjórnsýsla,	 fræðslumiðlar,	 skoðanir,	 sérefni	 og	
útgefnar	 bækur.	 Með	 hverri	 nýrri	 útgáfu	 hefur	 þó	 orðið	 aukning	 á	 lesmálsorðum	 og	

undirmálheildum.	 Sú	 fyrsta	 kom	 út	 árið	 2017,	 hún	 innihélt	 35	 undirmálheildir	 og	 rúmlega	

1.250	 milljón	 lesmálsorð.	 Önnur	 útgáfa	 kom	 út	 ári	 síðar,	 hún	 taldi	 41	 undirmálheildir	 og	
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tæplega	 1.400	 milljón	 lesmálsorð.	 Nýjasta	 útgáfan	 er	 svo	 frá	 árinu	 2019,	 hún	 telur	 54	

undirmálheildir	og	um	1.550	milljónir	 lesmálsorða	 (Stofnun	Árna	Magnússonar	 í	 íslenskum	
fræðum	2017;	2018;	2019a;	2019b).	

2.5.3.3 Málheild	fyrir	Lista	yfir	íslenskan	námsorðaforða	

Þegar	 ný	málheild	 fyrir	 íslenskan	 námsorðaforða	 (MÍNO)	 var	 tekin	 saman	 var	 tekið	mið	 af	

þróun	enska	námsorðaforðalistans,	NAWL	(sjá	kafla	2.5.2).	Við	gerð	MÍNO	og	við	val	á	orðum	

fyrir	LÍNO	voru	fjögur	grundvallaratriði	höfð	að	leiðarljósi.	Í	fyrsta	lagi	átti	listinn	að	byggja	á	

eins	stórri	málheild	og	mögulegt	var	með	textum	úr	samtímanum,	eða	frá	21.	öldinni.	Í	öðru	

lagi	 var	 tekið	mið	 af	málheildinni	 sem	NAWL	 byggir	 á	 og	 valdir	 sambærilegir	 textar	 í	 nýju	
málheildina.	Í	þriðja	lagi	var	leitast	við	að	LÍNO	innihaldi	aðeins	orð	í	lagi	2,	raðað	eftir	tíðni.	

Því	var	þörf	á	að	meta	hvort	orð	væru	í	lagi	1	eða	lagi	3	til	að	taka	þau	út	af	orðtíðnilista	MÍNO	

og	ná	þannig	að	draga	fram	orð	sem	notuð	eru	þvert	á	námsgreinar,	ekki	orð	sem	öll	börn	
þekkja,	ekki	of	sjaldgæf	orð,	heldur	orð	sem	ekki	er	víst	að	öll	grunnskólabörn	þekki.	Umfram	

allt	voru	valin	orð	sem	eru	algeng	í	rituðu	máli	samtímans,	í	prentuðu	og	stafrænu	formi,	orð	
í	 lagi	2.	Í	fjórða	lagi	inniheldur	listinn	lemmur	en	ekki	orðafjölskyldur	(sjá	kafla	2.5).	Í	næsta	

kafla	verður	farið	yfir	þær	aðferðir	sem	notaðar	voru	til	að	ná	fram	markmiðum	verkefnisins.	
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 Aðferð	

Markmið	meistaraverkefnisins	var	að	þróa	lista	yfir	íslenskan	námsorðaforða	(LÍNO)	og	komast	
að	því	hver	íslenskur	námsorðaforði	er,	orð	sem	mikilvægt	er	fyrir	nemendur	að	þekkja.	LÍNO	

byggir	á	nýrri	íslenskri	málheild,	málheild	fyrir	íslenskan	námsorðaforða	(MÍNO),	en	valdir	voru	

textar	úr	Markaðri	íslenskri	málheild	(MÍM)	(Stofnun	Árna	Magnússonar	í	íslenskum	fræðum,	
2007)	og	 Íslensku	Risamálheildinni	 (RMH)	(Stofnun	Árna	Magnússonar	 í	 íslenskum	fræðum,	

2019a)	ásamt	námsefni	sem	Menntamálastofnun	hefur	gefið	út.	Ætlunin	var	að	LÍNO	innihaldi	

aðeins	orð	sem	falla	undir	lag	2	(sjá	kafla	2.3.2).	Hér	fyrir	ofan	hefur	verið	farið	yfir	mikilvægi	
og	gagnsemi	slíks	lista.	Í	fyrsta	lagi	eru	orðin	mikilvæg	fyrir	skilning	á	námsefni	og	færni	til	að	

ræða	og	rita	um	viðfangsefni	námsins,	því	liggja	þessi	orð	til	grundvallar	námsárangri.	Í	öðru	

lagi	eru	orðin	mikilvæg	til	að	skilja	umræður	í	samfélaginu	og	að	taka	þátt	í	slíkum	umræðum.	
Þekking	á	íslenskum	námsorðaforða	er	því	nauðsynleg	fyrir	virka	þátttöku	í	skólastarfi	og	fyrir	

virka	lýðræðislega	þátttöku.	Upplýsingar	um	íslenskan	námsorðaforða	geta	líka	verið	grunnur	

að	fjölbreytilegum	rannsóknum	og	þróunarstarfi,	til	dæmis	við	gerð	og	þróun	matstækja	og	
námsefnis.	

3.1 Málheild	fyrir	íslenskan	námsorðaforða	
Fyrsta	skrefið	í	gerð	orðaforðalista	er	að	ákveða	hvernig	bera	eigi	kennsl	á	orð	og	hvers	konar	

gögn	 eigi	 að	 nota.	 Mikilvægt	 er	 að	 nýta	 áreiðanlegar	 heimildir	 á	 borð	 við	 orðabækur	 og	

sérfræðiþekkingu	þegar	valdir	eru	textar	í	málheildir	og	að	raða	orðum	málheildarinnar	eftir	

tíðni	(Brezina	og	Gablasova,	2017).	Í	þessu	verkefni	var	farin	sú	leið	að	fá	aðkomu	sérfræðinga	
í	að	velja	texta	í	MÍNO	og	jafnframt	tekið	mið	af	málheildinni	sem	NAWL	byggir	á.	Orðtíðnilisti	

MÍNO	telur	lemmur,	þannig	að	orð	sem	hafa	margar	myndir,	eins	og	fallorð	í	ýmsum	föllum	í	

eintölu	eða	fleirtölu	og	sagnorð	í	ýmsum	myndum	og	tíðum	koma	aðeins	fyrir	í	einni	mynd.	
Þar	með	felur	t.d.	sagnorðið	fara	í	sér	allar	þær	myndir	sem	sagnorðið	birtist	í,	fór,	förum,	fari,	

færi,	farið	o.s.frv.	

Við	gerð	MÍNO	sem	sett	var	 saman	 fyrir	þetta	verkefni	voru	valdar	undirmálheildir	eða	

textaflokkar	úr	MÍM	og	RMH	sem	sambærilegir	voru	þeim	sem	finna	má	í	ensku	málheildinni	
sem	notuð	var	við	gerð	NAWL.	Þeir	sem	komu	að	valinu	voru	höfundur	þessa	verkefnis,	dr.	

Sigríður	 Ólafsdóttir	 leiðbeinandi	 og	 dr.	 Auður	 Pálsdóttir	 meðleiðbeinandi,	 dr.	 Sigurgrímur	

Skúlason	 sérfræðingur	 Menntamálastofnunnar,	 Starkaður	 Barkason	 og	 dr.	 Steinþór	
Steingrímsson	sérfræðingar	frá	Stofnun	Árna	Magnússonar	í	íslenskum	fræðum.	Leitað	var	til	

Sigrúnar	Helgadóttur,	fyrrum	verkefnisstjóra	MÍM	og	Eiríks	Rögnvaldssonar,	sem	bæði	eru	í	

forsvari	fyrir	RMH,	til	að	meta	valið	á	textum	í	MÍNO.	
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Textarnir	sem	fóru	í	MÍNO	eru	margskonar	textar	samtímans,	bæði	í	námi	og	samfélaginu	

sem	allir	eru	skrifaðir	á	21.	öldinni.	Um	er	að	ræða	tíu	textaflokka,	fimm	úr	MÍM	og	fimm	úr	
RMH,	 ásamt	 því	 að	 í	 undirflokknum	 bækur	 er	 einnig	 námsefni	 frá	 Menntamálastofnun.	

Textaflokkarnir	eru	tilgreindir	í	Töflu	2,	ásamt	fjölda	orða	innan	hvers	flokks	og	hvaða	málheild	

hver	flokkur	tilheyrir.	

Tafla	2.	Textaflokkar	sem	valdir	voru	fyrir	nýja	málheild	íslensks	námsorðaorða	

Textaflokkur	 Orðafjöldi	 Málheild	

Skýrslur	og	greinargerðir	af	vefsetrum	ráðuneyta	 489.798	 MÍM	

Lokaritgerðir	háskólastúdenta	 486.677	 MÍM	

Fréttir	útvarps	og	sjónvarps	(RÚV)	 262.219	 MÍM	

Efni	til	upplestrar	 432.287	 MÍM	

Stúdentsprófsritgerðir	í	íslensku	 179.365	 MÍM	

Frumvörp	(2020-2021)	 2.158.576	 RMH	

Alþingistillögur	(2020-2021)	 464.560	 RMH	

Alþingisræður	(2020-2021)	 4.878.917	 RMH	

Fræðileg	tímarit	og	efni	af	Vísindavefnum	 16.830.437	 RMH	

Bækur	(ekki	skáldsögur)	
-	auk	námsefni	frá	Menntamálastofnun	=	1.090.766	orð	

5.497.399	 RMH/	
MMS	

Fjöldi	lesmálsorða	 31.680.235	 	

	

Líkt	og	sést	í	Töflu	2	telja	Fræðileg	tímarit	og	efni	á	Vísindavefnum	mest	eða	tæplega	17	milljón	

orð	 á	 meðan	 Stúdentsprófsritgerðir	 í	 íslensku	 telja	 minnst	 eða	 rétt	 tæplega	 180.000	 orð.	

Samtals	telur	MÍNO	31.680.235	lesmálsorð.	Til	samanburðar	inniheldur	málheildin	sem	NAWL	
byggir	á	fræðileg	tímarit,	fræðirit,	ritgerðir	nemenda,	fræðilega	umræðu,	akademískt	mál	og	

fagbækur	af	toppsölulistum.	Í	MÍNO	er	um	að	ræða	eins	sambærilega	textaflokka	og	kostur	

var	á.	

Lista	 yfir	 efni	 sem	 er	 að	 finna	 undir	 Efni	 til	 upplestrar,	 Fræðileg	 tímarit,	 Efni	 af	

Vísindavefnum	og	Námsefni	frá	Menntamálastofnun	má	finna	í	viðauka	A.	Þar	má	sjá	í	töflu	9	

að	meðal	 námsefnisins	 eru	Auðvitað	 bækurnar,	Komdu	 og	 skoðaðu,	 Sestu	 og	 lestu	 ásamt	
Íslendingasögum	á	borð	við	Brennu-	Njáls	sögu,	Laxdæla	sögu	og	Gísla	sögu.	

3.2 Valin	orð	
Á	 orðtíðnilista	 MÍNO	 voru	 valin	 orð	 sem	 komu	 fyrir	 100	 sinnum	 eða	 oftar	 í	 textum	

málheildarinnar	 og	 þeim	 raðað	 eftir	 tíðni.	 Samtals	 enduðu	 9.741	 orð	 á	 tíðnilistanum,	
algengasta	orðið	er	númer	eitt,	en	það	var	sagnorðið	vera	sem	kom	fyrir	1.443.829	sinnum	í	

málheildinni.	
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Næsta	skref	fól	í	sér	að	ákveða	hvaða	orð	af	orðtíðnilista	MÍNO	ættu	að	fara	á	LÍNO	og	því	

mikilvægt	að	taka	fram	hvar	mörkin	ættu	að	liggja	(Brezina	og	Gablasova,	2017).	Markmiðið	
var	að	velja	orð	sem	eru	notuð	á	öllum	sviðum	bæði	í	skóla	og	í	samfélaginu,	orð	sem	tilheyra	

lagi	2	en	ekki	lagi	1	og	3	(sjá	kafla	2.3.2).	

Því	var	ákveðið	að	á	LÍNO	færu	orð	af	orðtíðnilista	málheildarinnar	sem	eru	sjaldgæfari	en	

1.000	algengustu	orðin	í	málheildinni	(Roessingh	o.fl.,	2013;	Sigríður	Ólafsdótti,	2015)	og	orð	

sem	eru	algengari	en	orð	sem	eru	neðar	en	5000	algengustu	orðin,	sem	sé	1.000	<	og	<	5.001.	

Þar	með	er	ljóst	að	LÍNO	mun	ekki	innihalda	öll	þau	orð	sem	nemendur	kunna	að	rekast	á	í	

náminu	heldur	orð	sem	eru	meðal	þeirra	algengustu	í	textum	samtímans	og	í	námstextum,	en	
eru	þó	umfram	algengustu	orðin.	Ætlunin	er	því	ekki	að	hafa	 listann	 tæmandi,	það	er	ekki	

markmiðið	að	fanga	öll	orð	sem	verða	á	vegi	grunnskólanemenda,	heldur	algengustu	orðin	

sem	eru	notuð	þvert	 á	námsgreinar.	 Samtímis	 var	þó	 leitast	 við	 að	hafa	ekki	 algeng	orð	á	
listanum	 sem	ætla	má	 að	 öll	 börn	 þekki,	 alla	 vega	 þau	 sem	 eiga	 íslensku	 sem	móðurmál.	

Varðandi	börn	sem	læra	íslensku	sem	annað	tungumál	(sjá	kafla	2.1.1)	og	kunna	kannski	ekki	

öll	 algengu	 íslensku	 orðin	 er	 mikilvægt	 að	 allur	 orðtíðnilisti	 MÍNO	 sé	 einnig	 birtur	 og	

aðgengilegur	öllum,	ásamt	LÍNO.	Með	LÍNO	er	leitast	við	að	veita	kennurum	upplýsingar	um	
hvaða	 orð	 mikilvægt	 er	 að	 vinna	 markvisst	 með	 í	 skólastarfinu,	 orð	 sem	 eru	 umfram	

algengustu	 orð	 MÍNO	 og	 notuð	 eru	 þvert	 á	 fræðasvið	 skólans	 og	 í	 margs	 konar	 textum	
samtímans.	

3.3 Athugun	með	börnum	
Til	 að	 fá	 einhverja	 hugmynd	 um	 það	 hvort	 algengustu	 orð	 MÍNO	 væru	 í	 raun	 orð	 sem	
grunnskólabörn	þekkja,	þ.e.	orð	í	lagi	1,	og	ættu	því	ekki	að	fara	á	LÍNO,	var	farið	yfir	listann	

frá	 fyrsta	orði	og	skráð	öll	orð	sem	óvissa	var	um.	Á	 listann	fóru	254	orð	sem	eru	á	meðal	

algengustu	 1.160	 orða	 MÍNO.	 Ákveðið	 var	 að	 fá	 aðstoð	 við	 að	 fá	 innsýn	 í	 þekkingu	

grunnskólabarna	á	þessum	orðum	og	fengið	til	þess	B.Ed.–nema,	Dögg	Gísladóttur	sem	er	í	
Grunnskólakennslu	yngri	barna	við	Deild	kennslu-	og	menntunarfræða.	Verkefni	hennar	fólst	

í	því	að	gera	athugun	með	fjórum	börnum	í	þriðja,	sjötta,	sjöunda	og	áttunda	bekk	grunnskóla	
(Dögg	Gísladóttir,	2022).	Þátttakendur	voru	börn	vinafólks	Daggar	og	á	þann	hátt	var	hægt	að	

koma	í	veg	fyrir	tímafrekt	ferli	til	að	fá	formleg	leyfi	fyrir	könnuninni.	Fékk	Dögg	lista	yfir	orðin	

254	 sem	óvissa	 var	um,	hún	 skilgreindi	hvert	orð	og	bjó	 til	 dæmi	um	notkun	 sem	Sigríður	

Ólafsdóttir	leiðbeinandi	fór	yfir.	Hitti	hún	svo	eitt	barn	í	einu,	las	upp	hvert	orð	og	bað	þau	að	
svara	nei	ef	þau	þekktu	ekki	orðið	og	já	ef	þau	þekktu	það.	Ef	svarið	var	já	var	barnið	beðið	að	

útskýra	merkinguna	eða	gefa	dæmi	um	setningu	þar	sem	orðið	kemur	fyrir.	Hver	yfirferð	tók	

um	45	mínútur.	Svör	barnanna	voru	hljóðrituð	og	skráð	síðan	orð	fyrir	orð	og	svör	metin	rétt	

eða	röng	af	Dögg	og	Sigríði.	
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Athugun	Daggar	leiddi	í	ljós	að	barnið	í	þriðja	bekk	þekkti	85	orð	af	254	eða	33,5%	orðanna,	

barnið	í	sjötta	bekk	þekkti	190	orð	eða	74,8%	orðanna,	barnið	í	sjöunda	bekk	þekkti	133	orð	
eða	52,4%	og	barnið	í	áttunda	bekk	þekkti	210	orð	eða	82,7%	orðanna.	Af	því	má	sjá	að	barnið	

í	sjöunda	bekk	þekkti	57	fleiri	orð	heldur	en	barnið	í	áttunda	bekk.	Munurinn	á	milli	elsta	og	

yngsta	er	svo	125	orð	eða	rétt	tæplega	50%.	Orð	sem	öll	börnin	þekku	voru	67	talsins	eða	
26,4%	orðanna,	68	orð	á	listanum	þekktu	þrjú	börn,	53	orð	á	listanum	þekktu	tvö	börn,	40	orð	

á	 listanum	þekkti	aðeins	eitt	barn.	Alls	voru	það	26	orð	sem	ekkert	barn	þekkti	eða	10,2%	

orðanna.	Hér	ber	að	geta	að	hvert	orð	sem	eitt	barnanna	eða	fleiri	þekkti	ekki	fór	á	LÍNO.	Nú	
skal	litið	á	hvernig	þekking	barnanna	var	eftir	tíðni	og	gefin	dæmi	um	orð.	

3.3.1 Þekking	barna	á	orðum	eftir	tíðni	

Fyrsta	orðið	á	listanum	sem	Dögg	notaði	í	athugun	sinni	með	börnum	var	nafnorðið	áhrif	sem	

er	 númer	 48	 á	 orðtíðnilista	 MÍNO	 og	 síðasta	 orðið	 er	 áfall	 sem	 er	 númer	 1.159	 á	
orðtíðnilistanum.	Börnin	þekktu	öll	algengasta	orðið	áhrif	en	athyglisvert	var	að	sjá	að	þrír	af	

fjórum	þekktu	sjaldgæfasta	orðið,	áfall.	

Fyrsta	 orðið	 sem	 barnið	 í	 þriðja	 bekk	 skildi	 ekki	 var	 meðferð	 sem	 er	 númer	 106	 á	

tíðnilistanum,	hjá	barninu	í	sjöunda	bekk	var	það	veita	sem	er	númer	109	og	hjá	börnunum	í	
sjötta	og	áttunda	bekk	var	það	orðið	samræmi	sem	er	númer	229	á	orðtíðnilista	MÍNO.	Ef	litið	
er	til	orða	sem	allir	þekktu	nema	yngsta	barnið	þá	er	um	að	ræða	57	orð,	til	dæmis	þingmaður,	

áratugur,	einstakur,	áhætta,	nýsköpun	og	þrýstingur,	voru	þau	númer	113,	202,	315,	676,	984	
og	1122	á	orðtíðnilistanum.	Talsverður	munur	var	á	þekkingu	barnanna	 í	sjötta	og	sjöunda	

bekk,	þar	sem	yngra	barnið	þekkti	57	fleiri	orð	en	það	eldra.	Dæmi	um	orð	sem	barnið	í	sjötta	
bekk	 þekkti	 en	 ekki	 það	 í	 sjöunda	 bekk	 eru	 tengsl,	 áratugur,	 merking,	 viðbragð,	 atvik	 og	
upplýsa,	þau	voru	númer	174,	202,	332,	548,	852	og	1150.	Loks	má	nefna	orð	sem	aðeins	elsta	

barnið	þekkti,	tilvik,	stuðla,	tilefni,	viðmælandi,	neysla	og	æskilegur,	voru	þessi	orð	númer	255,	

421,	575,	735,	1003	og	1136.	

Orð	sem	aðeins	eitt	barn	skildi	ekki	voru	40	talsins	og	enduðu	þau	öll	á	LÍNO.	Algengasta	

orðið	 sem	 eitt	 barn	 skildi	 ekki	 var	 orðið	 gagn	 sem	 var	 númer	 235	 á	 tíðnilistanum.	 Það	

sjaldgæfasta	sem	aðeins	eitt	barn	þekkti	ekki	var	orðið	fullyrða	sem	var	næstsíðasta	orðið	á	

listanum	eða	númer	1.156.	Önnur	dæmi	eru	orð	eins	og	tilvik,	viðhorf,	eftirfarandi,	samráð,	
fyrirkomulag,	veruleiki,	búseta,	ítarlegur,	samfélagslegur	og	æskilegur.	Þessi	orð	voru	númer	

255,	387,	482,	584,	639,	746,	869,	935,	1066	og	1136.	

Algengasta	orðið	 sem	ekkert	af	börnunum	skildi	var	samræmi,	nr.	229,	og	sjaldgæfasta	

orðið	sem	allir	skildu	var	orða,	nr.	1094.	Alls	voru	26	orð	sem	ekkert	barnanna	þekkti	og	eru	

þau	listuð	upp	á	töflu	3	og	er	þeim	raðað	eftir	tíðni.	
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Tafla	3.	Orð	sem	ekkert	barn	þekkti	í	athugun	með	börnum	(Dögg	Gísladóttir,	2022).	

Orð	 Tíðnisæti	í	MÍNO	 Orð		 Tíðnisæti	í	MÍNO	

Samræmi	 229	 Margvíslegur	 796	

Grundvöllur	 254	 Skuldbinding	 826	

Forsenda	 350	 Faglegur	 868	

Kjölfar	 374	 Hliðsjón	 896	

Sjónarmið	 400	 Brýnn	 951	

Afstaða	 445	 Víðtækur	 963	

Hagsmunir	 461	 Framangreindur	 965	

Framlag	 560	 Kleifur	 1035	

Vettvangur	 574	 Hagur	 1050	

Orsök	 581	 Algengi	 1086	

Unnt	 594	 Aðild	 1142	

Ráðstöfun	 680	 Andsvar	 1145	

Fjármunir	 793	 Umfang	 1148	

	

3.3.2 Dæmi	um	þekkingu	barna	á	orðum	í	mismunandi	tíðniflokkum	

Orð	á	listanum	sem	voru	meðal	200	algengustu	orðanna	á	tíðnilista	MÍNO	voru	24	talsins,	þar	

af	voru	14	orð	sem	öll	fjögur	börnin	þekktu,	eða	58,3%.	Dæmi	eru	orð	eins	og	áhrif,	aðferð,	

ákvörðun,	mæla	og	samningur	og	eru	þau	númer	48,	112,	161,	185	og	199	á	tíðnilista	MÍNO.	

Um	miðjan	listann	er	að	finna	20	orð	sem	eru	á	bilinu	500–600	á	tíðnilista	MÍNO.	Meðal	

þeirra	eru	aðeins	fjögur	orð	sem	öll	fjögur	börnin	þekktu,	eða	20%,	orðin	eru	uppfylla,	aðstoða,	
samvinna	og	öryggi	og	eru	þau	númer	500,	531,	545	og	577	á	tíðnilistanum.	

Orðin	á	bilinu	1050–1159	á	orðtíðnilista	MÍNO	eru	26	talsins	og	þekktu	öll	börnin	aðeins	

tvö	þeirra,	eða	7,7%.	Orðin	eru	tímabundinn	sem	er	númer	1053	og	sagnorðið	orða	númer	

1094.	

Ef	aftur	er	litið	á	þau	24	orð	sem	eru	meðal	200	algengustu	orða	á	tíðnilista	MÍNO	voru	10	

orð	sem	annað	hvort	einn	eða	tveir	af	fjórum	þekktu	ekki.	Af	þessum	10	voru	átta	orð	sem	eitt	

barn	 af	 fjórum	 þekkti	 ekki.	 Þetta	 voru	 orðin	meðferð,	 þingmaður,	 samfélag,	 aðili,	 tengsl,	
tillaga,	framkvæmd,	stefna	og	samningur	en	þau	eru	númer	106,	113,	123,	167,	174,	180,	193	

og	195	á	orðtíðnilista	MÍNO.	Það	voru	svo	tvö	orð	sem	tveir	af	fjórum	skildu	ekki,	veita	sem	er	

númer	109	og	valda	sem	er	númer	188.	

	Á	bilinu	500–600	voru	16	orð	af	20	sem	einhver	þekkti	ekki.	Þrjú	orð	þekkti	eitt	barn	af	

fjórum	ekki,	orðin	skilgreining,	áætlun	og	vöxtur	sem	eru	númer	501,	506	og	580.	Fjögur	orð	

þekktu	tvö	börn	af	fjórum	ekki	en	það	eru	orðin	viðbragð,	atburður,	fjölmiðill	og	viðfangsefni.	
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Þessi	orð	eru	númer	548,	557,	570	og	586	á	tíðnilista	MÍNO.	Á	þessu	bili	voru	svo	fimm	orð	

sem	þrír	af	fjórum	þekktu	ekki.	Þetta	eru	orðin	skammur,	einkenna,	tilefni,	samráð	og	uppruni	
sem	eru	númer	547,	559,	575,	584	og	591.	Það	voru	fjögur	orð	sem	enginn	þekkti	en	það	voru	

orðin	framlag,	vettvangur,	orsök	og	unnt	og	eru	þau	númer	560,	574,	581	og	594	á	tíðnilista	

MÍNO.	

Síðustu	orðin	sem	hér	er	farið	yfir	voru	meðal	26	sjaldgæfustu	á	þessum	lista	eða	á	bilinu	

1050–1159.	Þar	mátti	sjá	þrjú	orð	sem	aðeins	einn	af	fjórum	skildi	ekki,	orðin	henta,	þrýstingur	
og	áfall.	Þessi	orð	eru	númer	1061,	1122	og	svo	1159	sem	enn	fremur	er	sjaldgæfasta	orðið	á	

listanum.	Tveir	af	fjórum	þekktu	hér	ekki	fimm	orð,	tæpur,	skorta,	sjálfstæði,	meðhöndla	og	
upplýsa	en	þau	voru	númer	1070,	1075,	1108,	1149	og	1150.	Samtals	voru	11	orð	sem	þrír	af	

fjórum	 þekktu	 hér	 ekki.	 Þetta	 eru	 orðin	 samfélagslegur,	 fjárhæð,	 heimila,	 átök,	 svigrúm,	

aðstaða,	ávinningur,	fyrirvari,	æskilegur,	afmarkaður	og	fullyrða	sem	eru	númer	1066,	1069,	
1075,	1089,	1106,	1109,	1121,	1128,	1136,	1147	og	1156	á	tíðnilista	MÍNO.	Að	lokum	voru	það	

svo	fimm	orð	sem	enginn	þekkti	en	það	voru	orðin	hagur,	algengi,	aðild,	andsvar	og	umfang.	

Þau	eru	númer	1050,	1086,	1142,	1145	og	1148	á	orðtíðnilistanum.	

Á	heildina	litið	var	því	þekking	meiri	meðal	algengustu	orðanna,	þar	sem	alltaf	var	einhver	

sem	þekkti	orð	hvort	sem	það	var	tveir	af	fjórum,	þrír	af	fjórum	eða	allir	fjórir.	Nokkuð	jöfn	
dreifing	var	um	miðjan	tíðnilistann	en	þar	voru	allt	frá	þremur	til	fimm	orða	sem	annað	hvort	

enginn	skildi	eða	einn,	tveir,	þrír	eða	allir	þekktu.	Þegar	hins	vegar	var	komið	að	sjaldgæfustu	
orðunum	voru	11	orð	sem	aðeins	einn	þekkti	og	tvö	sem	allir	þekktu.	Það	má	því	segja	að	heilt	

yfir	 sé	 meiri	 þekking	 á	 algengari	 orðum	 og	 fer	 svo	 þekkingin	 minnkandi	 niður	 eftir	

orðtíðnilistanum.	Hér	ber	þó	að	rifja	upp	að	orðin	sem	hér	voru	til	athugunar	voru	hátíðniorð,	
orð	sem	tilheyra	algengustu	1.160	orðum	MÍNO.	

Alls	voru	187	orð	af	þeim	254	sem	lögð	voru	fyrir	börnin	sem	eitt	barnanna	eða	fleiri	þekktu	

ekki.	Þau	fóru	því	öll	á	LÍNO.	
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 Niðurstöður	

Markmið	meistaraverkefnisins	var	að	þróa	lista	yfir	íslenskan	námsorðaforða	(LÍNO)	og	komast	
að	 því	 hver	 íslenskur	 námsorðaforði	 er,	 orð	 sem	mikilvægt	 er	 fyrir	 nemendur	 að	 þekkja.	 Í	

þessum	kafla	eru	kynnt	skrefin	sem	tekin	voru	til	að	finna	út	hver	íslenskur	námsorðaforði	er	

og	gerð	grein	 fyrir	niðurstöðum	hvers	skrefs	 fyrir	sig	 í	máli,	 töflum	og	myndum.	 Í	 lokin	eru	
kynnt	fyrstu	drög	að	LÍNO.	

4.1 Orðtíðnilisti	nýju	málheildarinnar	
Yfirlestur	orðtíðnilista	nýju	málheildarinnar	(MÍNO)	hófst	um	leið	og	hún	var	tilbúin.	Farið	var	

yfir	fyrstu	5000	orð	listans,	orð	fyrir	orð,	og	merkt	við	þau	sem	talin	voru	tilheyra	lagi	2,	orð	

sem	notuð	eru	þvert	á	 fræðigreinar.	Þegar	 farið	var	yfir	algengustu	orð	málheildarinnar	og	

voru	tekin	út	254	orð	sem	tilheyra	1.160	algengustu	orðunum	(sjá	kafla	3.3).	Sá	listi	var	sendur	
Dögg	Gísladóttur	B.Ed.–nema	sem	lagði	orðin	fyrir	grunnskólabörn	eins	og	áður	er	fjallað	um.	

Með	þessu	var	leitast	við	að	velja	orð	sem	telja	má	að	tilheyri	lagi	2,	þó	þau	séu	algeng	í	textum	
MÍNO.	Því	fóru	öll	orð,	sem	eitt	barn	eða	fleiri	þekktu	ekki	í	könnun	Daggar,	á	LÍNO,	eða	187	
orð	af	254	orðum.	Til	að	forðast	orð	í	lagi	3	var	leitast	við	að	velja	ekki	orð	sem	eru	dæmigerð	

fyrir	ákveðnar	námsgreinar,	orð	eins	og	kolefni,	gróðurhúsaáhrif	og	landnám.	Í	kjölfarið	sitja	
eftir	1.515	orð	á	fyrstu	drögum	að	LÍNO	(sjá	viðauka	Á).	

4.2 Listi	yfir	íslenskan	námsorðaforða	
Í	MÍNO	sem	sett	var	saman	 fyrir	þetta	verkefni	enduðu	9.741	orð,	þ.e.	orð	sem	komu	100	
sinnum	eða	oftar	 í	textum	málheildarinnar.	Farið	var	yfir	fyrstu	5.000	orðin	og	fóru	eins	og	
áður	 segir	 1.515	 þeirra	 á	 LÍNO	 en	 orðunum	 var	 raðað	 eftir	 tíðni.	 Orð	 sem	 voru	 ofar	 en	

algengustu	1.160	orðin	voru	187	talsins	eða	12,3%	af	heildar	listanum,	þetta	voru	orð	sem	eitt	
eða	fleiri	börn	í	könnun	Daggar	Gísladóttur	skildu	ekki.	Hér	verða	tekin	fyrir	orð	sem	fóru	á	

LÍNO	þar	sem	orðum	MÍNO	er	skipt	upp	í	1.000	orða	flokka	eftir	tíðni	þeirra.	

Á	bilinu	0–1.000	á	orðtíðnilista	MÍNO	var	algengasta	orðið	sem	fór	á	LÍNO	númer	87,	varða,	
það	kemur	20.233	sinnum	fyrir	í	textum	MÍNO.	Það	sjaldgæfasta	á	þessu	bili	er	orðið	venja	

sem	er	númer	1.000	og	kemur	það	fyrir	2.043	sinnum.	Á	þessu	bili	voru	193	orð	eða	12,7%	af	

orðum	orðtíðnilistans.	

Orð	 á	 bilinu	 1.001–2.000	 fóru	 369	 orð	 á	 listann	 eða	 24,4%	 af	 orðum	 orðtíðnilistans	
Algengasta	orðið	á	því	bili	er	orðið	töluverður	sem	er	númer	1.002	og	kemur	fyrir	2.040	sinnum	

í	MÍNO.	Sjaldgæfasta	orðið	er	tilviljun,	það	er	númer	1.999	og	kemur	fyrir	867	sinnum.	
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Á	bilinu	 2.001–3.000	 fóru	 375	orð	 á	 listann	eða	24,8%	orða	orðtíðnilistans.	Algengasta	

orðið	er	númer	2.002	og	kemur	fyrir	866	sinnum	en	þetta	er	orðið	skilgreindur.	Sjaldgæfasta	
orðið	er	ávísun	sem	er	númer	2.994	og	kemur	496	sinnum	fyrir.	

Á	 bilinu	 3.001–4.000	 fóru	 315	 á	 listann	eða	20,8%	orðanna	og	 er	 algengasta	orðið	þar	

númer	3.001	en	það	er	sjálfvirkur	og	kemur	það	fyrir	495	sinnum	í	MÍNO.	Sjaldgæfasta	orðið	

á	þessu	bili	er	númer	4.000	og	kemur	fyrir	335	sinnum,	það	er	orðið	vinnuálag.	

Að	 lokum	 eru	 það	 svo	 orð	 á	 bilinu	 4.001–5.000	 en	 þau	 voru	 263	 eða	 17,4%	 af	

heildarlistanum.	Algengasta	orðið	er	fæla	sem	er	númer	4.007	og	kemur	fyrir	334	sinnum,	það	
sjaldgæfasta	er	svo	orð	númer	4.989	og	kemur	fyrir	251	sinni	en	það	er	orðið	húsakynni.	

Hlutfall	og	fjölda	orða	í	hverjum	tíðniflokki	á	LÍNO	má	sjá	myndrænt	á	mynd	2	en	listann	

má	finna	í	heild	sinni	í	viðauka	Á.	

	

Mynd	2.	Hlutfall	og	fjöldi	orða	í	hverjum	tíðniflokki	á	lista	yfir	íslenskan	námsorðaforða	

	

Líkt	 og	 sést	 á	 Mynd	 2	 eru	 talsvert	 fleiri	 orð	 í	 tíðniflokknum	 1.001–2.000	 heldur	 en	 í	
tíðniflokknum	0–1.000	og	svo	aðeins	fleiri	orð	í	tíðniflokk	2.001–3.000.	Eftir	það	fer	orðum	í	

lagi	 2	 fækkandi.	 Á	 Mynd	 3	 má	 sjá	 dæmi	 um	 nokkur	 þeirra	 námsorða	 sem	 er	 að	 finna	 í	

tíðniflokkum	1.001–5.000.	
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Mynd	3.	Dæmi	um	orð	íslensks	námsorðaforða	á	bilinu	1.001–5.000.	

	

Í	upphafi	verkefnisins	áttu	aðeins	að	fara	orð	á	bilinu	1.000	<	og	<	5.001	á	LÍNO	en	við	yfirferð	
á	orðtíðnilista	MÍNO	kom	í	ljós	að	þó	nokkuð	af	orðum	var	að	finna	í	tíðniflokki	0–1.000	sem	

lentu	á	listanum,	en	það	val	byggðist	á	könnun	Daggar	(sjá	kafla	3.3).	Í	þessum	tíðniflokki	fóru	

193	orð	LÍNO	sem	er	12,7%	orðanna	á.	Þessi	orð	má	sjá	á	Töflu	4.		

 	

• athyglisverður,	hæfni,	lífsgæði,	afl,	jarðvegur,	
tilvist,	velferð,	vitneskja,	jafnræði,	tjáning1.001-2.000

• skynsemi,	innsýn,	rýna,	frumkvöðull,	tíðindi,	
næmur,	raska,	ávísa,	gagnstæður,	skerpa2.001-3.000

• jaðar,	glöggur,	réttmæti,	ábótavant,	una,	
umhugsun,	jöfnuður,	reyndur,	nánd,	innsæi3.001-4.000

• brattur,	ferja,	ljá,	tortryggni,	yfirgripsmikill,	
varasamur,	andúð,	viska,	tregur,	innblástur4.001-5.000
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Tafla	4.	Orð	á	Lista	yfir	íslenskan	námsorðaforða	í	tíðniflokki	0–1.000	í	MÍNO.	

Tíðnisæti	0–1.000	
varða	 tilvik	 sjónarmið	 tilefni	 viðurkenna	 faglegur	

virða	 skilyrði	 sambærilegur	 vöxtur	 andlegur	 búseta	

meðferð	 beita	 afleiðing	 orsök	 líkamlegur	 varðveita	

veita	 tilfelli	 stuðla	 fræðimaður	 viðmælandi	 tjá	

þingmaður	 ábyrgð	 aðgangur	 samráð	 túlka	 hliðsjón	

umræða	 viðkomandi	 hefðbundinn	 viðfangsefni	 framleiða	 viðeigandi	

samfélag	 hugtak	 fulltrúi	 uppruni	 takmarka	 yfirvald	

opinber	 greining	 krefja	 unnt	 veruleiki	 áætla	

ástæða	 skilningur	 efla	 rita	 samkomulag	 aðgengilegur	

þjóð	 virðulegur	 afstaða	 álit	 takmarkaður	 nákvæmur	

aðili	 einstakur	 formaður	 stúlka	 öðlast	 viðhalda	

nýta	 almenningur	 gegna	 víkja	 kraftur	 stöðugur	

tengsl	 sinna	 menning	 staðreynd	 innihalda	 rangur	

tillaga	 samhengi	 tíðni	 tilheyra	 hefð	 kjarni	

sjúkdómur	 tillit	 hagsmunir	 lúta	 neytandi	 líkja	

valda	 tilgangur	 samanburður	 ályktun	 sögulegur	 ítarlegur	

kveða	 merking	 rök	 fyrirkomulag	 kynslóð	 ungmenni	

framkvæmd	 sameiginlegur	 eftirfarandi	 núverandi	 fjármunir	 brýnn	

aðstæður	 skylda	 verulegur	 viðbót	 álag	 rými	

áratugur	 réttindi	 skilgreining	 afla	 margvíslegur	 spá	

krafa	 eftirlit	 áætlun	 háður	 aðgengi	 nálgun	

meta	 skilgreina	 tilskipun	 endurspegla	 gagnrýni	 reisa	

þróun	 rekja	 úrræði	 samþykki	 rúmur	 talsverður	

gildi	 forsenda	 gildandi	 gæði	 huga	 víðtækur	

samræmi	 undanfarinn	 verja	 áhætta	 ábending	 framangreindur	

gagn	 sjóður	 skammur	 ráðstöfun	 skuldbinding	 sérhæfður	

vald	 rit	 viðbragð	 eiginleiki	 varpa	 fjárhagslegur	

tiltekinn	 kjölfar	 atburður	 eigna	 orðalag	 æðri	

upphaf	 umfjöllun	 einkenna	 magn	 atvik	 nýsköpun	

þörf	 viðhorf	 framlag	 skortur	 hafna	 gagnrýna	

hljóta	 gæta	 fjölmiðill	 viðmið	 áhættuþáttur	 athugun	

árangur	 þróa	 vettvangur	 takmörkun	 umsókn	 venja	

grundvöllur	 		 		 		 		 		
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4.2.1 Dæmi	um	orð	í	textum	samtímans	

Ákveðið	var	að	kanna	í	hvaða	samhengi	nokkur	orð	af	LÍNO	kæmu	fyrir	í	raunverulegum	textum	

samtímans.	Valin	voru	þrjú	orð	af	handahófi	úr	hverjum	orðtíðniflokki,	það	er	á	hverju	1.000	

orða	 bili.	 Þeim	 orðum	 var	 slegið	 inn	 í	 leitarvél	 Google	 og	 leitað	meðal	 efnis	 sem	 birtist	 á	

tímabilinu	10.	 til	 20.	 apríl	 2022.	 Flóknara	 reyndist	 að	 finna	 greinar	 á	miðlum	 landsins	 sem	

innihéldu	valin	orð	eftir	því	sem	farið	var	neðar	eftir	orðatíðnilista	MÍNO,	þ.e.a.s.	orðin	sem	

urðu	fyrir	valinu	á	bilinu	0–1.000	var	auðveldara	að	finna	í	ákjósanlegum	greinum	en	orðin	á	

bilinu	4.001–5.000	o.s.frv.	Fletta	þurfti	um	15	sinnum	yfir	sjaldgæfustu	orðflokkana	til	að	finna	

þrjú	orð	sem	gáfu	góð	dæmi	um	notkun.	

Á	bilinu	0–1.000	var	flett	upp	orðunum	opinber,	gildandi	og	talsverður	sem	eru	númer	155,	

539	og	962	á	orðatíðnilista	MÍNO	og	koma	fyrir	12.710,	3.774	og	2.113	sinnum	fyrir	í	textum	

málheildarinnar.	Við	leit	að	orðinu	opinber	kom	fram	grein	sem	ber	heitið	Opinber	framlög	til	

þróunarsamvinnu	í	sögulegu	hámarki	og	þar	var	að	finna	setningu	sem	sagði	„Annað	árið	í	röð	

náðu	opinber	framlög	til	þróunarsamvinnu	í	heiminum	sögulegu	hámarki“	(Heimsljós,	2022).	
Grein	 sem	 kom	 upp	 við	 leit	 að	 orðinu	 gildandi	 ber	 heitið	 Netflix	 ætlar	 að	 bregðast	 við	

samnýtingu	lykilorða	og	þar	stóð	„Netflix	var	meðal	fyrstu	fyrirtækja	til	að	gera	sig	gildandi	í	
streymisþjónustu	vestanhafs,	en	á	síðustu	árum	hafa	nýjar	streymisveitur	sprottið	upp	eins	og	
gorkúlur“	 (Alexander	 Kristjánsson,	 2022).	Kolvitlaust	 veður	 og	 fjöllita	 viðvaranir	var	 heiti	 á	

grein	sem	fannst	við	leit	að	orðinu	talsverður	og	var	þar	m.a.	setningin	„Talsverður	erill	var	hjá	
björgunarsveitum	á	Norðvesturlandi	29.	september	þegar	gerði	vonskuveður	á	Vestfjörðum,	

yfir	Hrútafjörð	og	Skagafjörð“	(Sigurður	Þ.	Ragnarsson,	2022).	

Á	 bilinu	 1.001–2.000	 var	 flett	 upp	 orðunum	umtalsverður,	 þiggja	 og	 jafnræði	 sem	 eru	

númer	1.172,	1.700	og	1.881	á	orðatíðnilista	MÍNO	og	koma	fyrir	1.690,	1.063	og	929	sinnum	
fyrir	í	textum	málheildarinnar.	Grein	sem	kom	upp	við	leit	að	orðinu	umtalsverður	ber	heitið	
Stjórnvöld	styðja	íþróttahreyfinguna	um	500	milljónir	en	þar	var	að	finna	setninguna	„Einnig	

hefur	 umtalsverður	 kostnaðarauki	 fylgt	 þátttöku	 í	 keppnisstarfi	 sem	 sætt	 hefur	

samkomutakmörkunum“	 (UMFÍ,	 2022).	Við	 leit	 að	orðinu	þiggja	 kom	upp	grein	 sem	heitir	

Formaður	bæjarráðs	Garðabæjar	aðstoðar	Áslaugu	Örnu	og	þar	stóð	„Hún	bauð	 lægri	hlut	

fyrir	 Almari	 Guðmundssyni	 og	 ákvað	 í	 kjölfarið	 að	 þiggja	 ekki	 sæti	 á	 lista	 flokksins	 fyrir	

kosningarnar“	(Tryggvi	Páll	Tryggvason,	2022).	Leit	að	orðinu	jafnræði	bar	af	sér	greinina	Þeir	
sem	vita	það	vita	hvað	ég	hef	 lagt	á	mig	og	var	þar	setningin	„Nokkuð	 jafnræði	var	á	með	

liðunum	í	fyrri	hálfleik	sem	var	fínasta	skemmtun“	(Helgi	Sigurðsson,	2022).	

Á	bilinu	2.002–3.000	var	flett	upp	orðunum	framgangur,	stöðugleiki	og	ráðstafa	sem	eru	

númer	2.051,	2.217	og	2.535	á	orðatíðnilista	MÍNO	og	koma	fyrir	837,	745	og	622	sinnum	fyrir	
í	textum	málheildarinnar.	Við	leit	að	orðinu	framgangur	kom	upp	greinin	Erfiðar	illdeilur	og	

fordæmalausar	uppsagnir	en	þar	segir	„Þá	geymi	sagan	fáar	vísbendingar	um	framhaldið,	enda	
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sé	 framgangur	 mála	 fordæmalaus“	 (Þórgnýr	 Einar	 Albertsson,	 2022).	 Stöðugleiki	

spillingarinnar	var	nafn	á	grein	sem	kom	upp	við	leit	að	orðinu	stöðugleiki,	ásamt	því	að	bera	
orði	í	titli	greinarinnar	að	þá	var	þar	að	finna	setninguna	„Reyndin	nú	er	sú	að	stöðugleikinn	
reynist	 vera	 stöðugt	 aðgerðarleysi	 og	 stöðuleiki	 spillingar	 og	 sérhagsmunapots“	 (Jóhann	

Hauksson,	 2022).	 Grein	 sem	 kom	 upp	 við	 leit	 að	 orðinu	 ráðstafa	 heitir	Nýtti	 laun	 þriggja	
stjúpbarna	til	að	láta	reisa	hús	og	var	þar	að	finna	setninguna	„Allir	fjármunirnir	hefðu	verið	

settir	í	einn	pott	og	hún	séð	um	að	ráðstafa	þeim“	(Freyr	Gígja	Gunnarsson,	2022).	

Á	bilinu	3.001–4.000	var	flett	upp	orðunum	glöggur,	hugarfar	og	áminning	sem	eru	númer	

3.181,	 3.578	 og	 3.929	 á	 orðatíðnilista	MÍNO	og	 koma	 fyrir	 458,	 388	 og	 343	 sinnum	 fyrir	 í	
textum	 málheildarinnar.	 Við	 leit	 að	 orðinu	 glöggur	 bar	 upp	 greinina	 Heimsmyndin	 sem	
tilbúningur	en	þar	var	að	finna	setninguna	„Til	dæmis	verður	glöggur	 sjáandi/túlkandi	þess	

áskynja	að	því	nær	sem	hann	stendur	því	viðfangi	sem	hann	á	að	lýsa	fyrir	sjónlausum,	þeim	
mun	meir	gliðnar	viðfangið	fyrir	augliti	hans“	(Aðalsteinn	Ingólfsson,	2022).	Grein	sem	kom	

upp	við	leit	að	orðinu	hugarfar	heitir	Segir	SFF	sleppa	vel	með	20	milljóna	króna	sekt	og	er	þar	

að	finna	setninguna	„Þetta	er	svona	til	vitnis	um	það	hugarfar	sem	er	á	markaðinum“	(Magnús	

Geir	Eyjólfsson,	2022).	Rótgróinn	viðburður	fer	aftur	fram	í	miðborginni	er	grein	sem	kemur	
fram	við	leit	að	orðinu	áminning	en	þar	segir	„Fyrir	marga	borgarbúa	er	viðburðurinn	áminning	

um	sumarkomuna“	(Kristján	Jónsson,	2022).	

Á	bilinu	4.001–5.000	var	flett	upp	orðunum	dyggð,	hörmung	og	fullvissa	sem	eru	númer	

4.063,	 4.417	 og	 4.850	 á	 orðatíðnilista	MÍNO	og	 koma	 fyrir	 329,	 295	 og	 261	 sinnum	 fyrir	 í	

textum	málheildarinnar.	Grein	sem	kom	upp	við	leit	að	orðinu	dyggð	nefnist	Getur	þú	þegið	

það	sem	tilveran	bíður	uppá?	en	þar	er	að	finna	setninguna	„Það	er	dýrmætt	að	vera	þakklátur	
og	 þakklæti	 er	 dyggð“	 (Smartland	Mörtu	Maríu,	 2022).	 Við	 leit	 að	 orðinu	hörmung	 fannst	
greinin	Selenskíj	segir	alla	Evrópu	vera	skotmark	Rússa	og	segir	þar	ein	setning	„Árás	Rússa	var	

hörmung	frá	upphafi	og	mun	óhjákvæmilega	snerta	við	öllum“	(Sigurjón	Björn	Torfason,	2022).	

Leit	að	orðinu	fullvissa	bar	upp	greinina	Á	öruggum	hjólbörðum	í	allt	sumar	en	þar	má	finna	
setninguna	„Til	þess	að	 fullvissa	sig	um	að	þau	séu	það,	er	nauðsynlegt	að	fara	yfir	nokkur	

atriði,	sérstaklega	áður	en	lagt	er	af	stað	í	lengri	ferðalög“	(Jóhanna	María	Einarsdóttir,	2022).	

Áhugavert	er	að	velta	fyrir	sér	hvort	það	að	ná	tökum	á	orðum	á	LÍNO	veiti	nemendum	

frekari	færni	til	tjáningar	(Brezina	og	Gablasova,	2017).	Gæti	til	dæmis	þekking	á	orðum	eins	

og	krefja	(nr.	441)	eða	efla	(443)	hjálpað	nemendum	við	að	leggja	fram	formlega	beiðni	um	

nýjan	 sófa	 í	 unglingadeildinni?	 Eða	myndi	 þekkingin	 veita	 nemendum	 betri	 færni	 bæði	 til	
skilnings	og	til	tjáningar	þegar	fjallað	er	um	þær	kröfur	sem	gerðar	eru	til	þeirra	í	ákveðnu	fagi?	

Skiptir	 það	 máli	 fyrir	 börn	 og	 ungmenni	 að	 þekkja	 orðið	 umburðarlyndi	 (nr.	 4.646	 á	

orðtíðnilista	MÍNO)	og	að	geta	notað	það	í	tali	eða	ritun,	eða	er	hægt	að	nota	einhver	önnur	
orð	í	staðinn?	Ef	hugsunin	er	til	dæmis:	Dýrin	sýna	ungum	börnum	umburðarlyndi,	en	orðið	
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umburðarlyndi	er	ekki	 í	orðaforðanum.	Þá	væri	hægt	að	segja	til	dæmis:	Dýrin	sýna	ungum	

börnum	 ákveðinn	 skilning,	 en	 það	 nær	 ekki	 sömu	 merkingu.	 Með	 því	 að	 nota	 orðið	
umburðarlyndi	næst	nákvæmari	merking.	Það	gæti	þó	ef	til	vill	náðst	með	því	að	nota	fleiri	

orð,	t.d.	dýrin	eru	þolinmóð	gagnvart	ungum	börnum,	þau	verða	ekki	auðveldlega	pirruð	ef	

börnin	eru	of	mikið	að	fikta	í	þeim.	Einnig	er	áhugavert	að	velta	fyrir	sér	þekkingu	á	orðinu	
ábyrgð	 (nr.	 269),	 eða	 frekar	 hvaða	 áhrif	 það	 gæti	 haft	 á	 tjáningu	 að	 hafa	 ekki	 þetta	 orð	 í	

orðaforðanum.	Til	dæmis	ef	hugsunin	er	að	foreldrar	beri	ábyrgð	á	börnum	sínum,	þá	er	erfitt	

er	að	finna	orð	sem	hægt	er	að	nota	í	staðinn.	Hægt	er	að	umorða	þannig	að	foreldrar	verði	
að	gæta	barna	sinna	og	sjá	til	þess	að	þeim	líði	vel	og	svo	framvegis.	Við	heyrum	líka	oft	fólk	

grípa	til	enskra	orða	í	stað	íslenskra,	sérstaklega	þegar	orðin	eru	sjaldgæf	og	dæmigerð	orð	í	

lagi	2.	Sem	dæmi	má	nefna	við	verðum	að	einblína	(nr.	5.598)	á	þau	atriði	sem	skipta	mestu	
máli	 fyrir	 börnin,	þá	 hættir	 fólki	 til	 að	 nota	 enska	 lánsorðið	 fókusa	 í	 stað	 íslenska	 orðsins	

einblína.	

4.2.2 Dæmi	um	orð	sem	talin	voru	tilheyra	lagi	3	

Þegar	farið	var	yfir	orðtíðnilista	MÍNO	voru	tekin	út	öll	orð	sem	metin	voru	svo	að	tilheyri	lagi	

3,	orð	sem	eru	dæmigerð	fyrir	ákveðin	fræðasvið	og	þá	sérstaklega	námsgreinar	í	skóla.	Í	Töflu	

5	er	settur	fram	listi	yfir	nokkur	slík	orð	sem	valin	voru	af	handahófi	innan	hvers	orðtíðniflokks,	

tíðnisæti	þeirra	gefið	og	hve	oft	þau	komu	fyrir	í	málheildinni.	
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Tafla	5.	Orð	í	lagi	3.	

Orðtíðniflokkur	 Dæmi	um	orð	 Tíðnisæti	 Hve	of	þau	komu	fyrir	

0-1.000	

Frumvarp	
Stjórnvöld	
Reglugerð	
Ríkissjóður	
Dómstóll	
Prófessor	
Löggjöf	

54	
232	
303	
450	
587	
649	
934	

28177	
9364	
7145	
4686	
3463	
3087	
2197	

1.001-2.000	

Aðildarríki	
Lífeyrissjóður	
Rekstraraðili	
Miðaldir	
Bylting	
Fjárlagafrumvarp	
Lýðveldi	

1021	
1162	
1219	
1427	
1603	
1859	
1969	

1979	
1706	
1601	
1340	
1152	
947	
881	

2.001-3.000	

Klaustur	
Gróðurhúsalofttegund	
Gjaldmiðill	
Ættkvísl	
Tölfræði	
Efnasamband	
Fitusýra	

2088	
2148	
2336	
2587	
2673	
2865	
2997	

816	
779	
699	
605	
576	
527	
496	

3.001-4.000	

Sagnfræði	
Atvinnurekstur	
Svarthol	
Erfðagreining	
Ríkissaksóknari	
Fagurfræðilegur	
Atvinnuleyfi	

3034	
3145	
3301	
3451	
3644	
3884	
3944	

488	
463	
437	
409	
379	
349	
340	

4.001-5.000	

Ensím	
Jarðlög	
Kandídat	
Afstæðiskenning	
Táknmynd	
Eðlismassi	
Norðurhvel	

4027	
4173	
4341	
4468	
4707	
4856	
4975	

333	
319	
302	
291	
271	
261	
252	

	

Þau	 orð	 sem	 enduðu	 í	 töflunni	 spanna	 vel	 hvern	 tíðniflokk,	 en	 í	 töflunni	 eru	 sett	 fram	

algengasta	 og	 sjaldgæfasta	 orðið	 í	 hverjum	 flokki.	 Sjá	 má	 að	 munur	 milli	 algengasta	 og	

sjaldgæfasta	 orðsins	 fer	 minnkandi.	 Í	 orðtíðniflokki	 0–1.000	 kemur	 algengasta	 orðið	 fyrir	
28.177	 sinnum	 í	 nýju	 málheildinni	 á	 meðan	 það	 sjaldgæfasta	 kemur	 fyrir	 2.197	 sinnum.	
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Munurinn	þar	á	milli	er	25.980	orð.	Í	orðtíðniflokki	1.001–2.000	kemur	algengasta	orðið	fyrir	

1.979	 sinnum	 og	 það	 sjaldgæfasta	 881	 sinnum	 sem	 er	 1.098	 orða	munur.	 Í	 orðtíðniflokki	
2.001–3.000	kemur	algengasta	orðið	816	sinnum	fyrir	á	meðan	það	sjaldgæfasta	kemur	496	

sinnum	og	er	það	þá	320	orða	munur.	Í	orðtíðniflokki	3.001–4.000	kemur	algengasta	orðið	488	

sinnum	fyrir	og	það	sjaldgæfasta	340	sinnum,	sem	er	munur	upp	á	148	orð.	Að	lokum	er	það	
orðtíðniflokkurinn	 4.001–5.000	 en	 þar	 kemur	 algengasta	 orðið	 333	 sinnum	 fyrir	 og	 það	

sjaldgæfasta	252	sinnum	sem	er	þá	munur	uppá	81	orð.	Í	fyrsta	orðtíðniflokknum	er	því	munur	

milli	algengasta	og	sjaldgæfasta	orðsins	25.980	orð	og	í	síðasta	orðtíðniflokknum	er	munurinn	
252	 orð.	 Af	 þessu	má	 sjá	 að	 fjöldi	 orða	 í	 lagi	 3	 eykst	 með	 lækkandi	 tíðni	 orðanna	 í	 nýju	

málheildinni.	

Í	hnotskurn,	með	verkefninu	hefur	verið	þróaður	listi	yfir	íslensk	orð	sem	eru	notuð	þvert	

á	fræðasvið,	LÍNO	sem	telur	samtals	1.515	orð.	Orðin	eru	umfram	algengustu	íslensku	orðin,	
en	koma	iðulega	fyrir	í	MÍNO,	nýrri	málheild	sem	samanstendur	af	margs	konar	textum	frá	21.	

öld.	 Því	 má	 gera	 ráð	 fyrir	 að	 orðin	 á	 LÍNO	 séu	 mikilvæg	 fyrir	 íslensk	 börn	 og	 ungmenni,	

orðaforða	þeirra,	lesskilning	og	ritunarfærni,	sem	liggur	til	grundvallar	virkri	þátttöku	þeirra	í	

skólastarfi	og	í	íslensku	samfélagi.	
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 Umræður	

Markmið	meistaraverkefnisins	var	því	að	þróa	Lista	yfir	 íslenskan	námsorðaforða	 (LÍNO)	og	
komast	 að	 því	 hver	 íslenskur	 námsorðaforði	 er,	 orð	 sem	mikilvægt	 er	 fyrir	 nemendur	 að	

þekkja.	 Listi	 af	 þessu	 tagi	 hefur	 hingað	 til	 ekki	 verið	 til	 fyrir	 íslenska	 tungu,	 svo	hér	 er	 um	

mikilvæga	 nýjung	 að	 ræða	 sem	 ætlað	 er	 að	 vera	 framlag	 til	 að	 efla	 íslenskan	 orðaforða,	
lesskilning	og	tjáningarfærni	nemenda	hér	á	landi,	ásamt	því	að	halda	lífi	í	íslenskum	orðum	

með	komandi	kynslóðum.	

Sett	 var	 saman	ný	 íslensk	málheild,	málheild	 fyrir	 íslenskan	námsorðaforða	 (MÍNO),	 og	

tekið	 mið	 af	 enskri	 málheild	 sem	 námsorðaforðalistinn	New	 Academic	 Word	 List	 (NAWL)	

byggir	 á.	 Textarnir	 sem	 fóru	 í	 nýju	 málheildina	 eru	 margskonar	 textar,	 bæði	 í	 námi	 og	

samfélaginu	sem	allir	eru	skrifaðir	á	21.	öldinni	(Chen	o.fl.,	2019;	Gholaminejad	og	Anani	Sarab,	

2021).	Um	er	að	ræða	tíu	textaflokka,	fimm	úr	Markaðri	íslenskri	málheild	(MÍM)	og	fimm	úr	
Íslensku	Risamálheildinni	(RMH),	ásamt	námsefni	frá	Menntamálastofnun.	Orð	sem	koma	fyrir	

100	sinnum	eða	oftar	í	textum	MÍNO	var	raðað	eftir	tíðni	og	inniheldur	orðtíðnilistinn	9.741	
orð.	Við	gerð	MÍNO	voru	sambærileg	viðmið	höfð	að	leiðarljósi	og	Browne	og	félagar	(2013a,	
2013b)	 fóru	 eftir	 við	 gerð	 enska	 orðtíðnilistans	 NAWL.	 Unnið	 var	með	 eins	 stóra	 íslenska	

málheild	 og	 kostur	 var	 á	 og	 listinn	 inniheldur	 lemmur	 sem	 hefur	 reynst	 nákvæmara	 og	
hentugra	en	orðafjölskyldur	(Gardner	og	Davies,	2014;	Schmitt	og	Zimmerman,	2002).	

Orð	af	orðtíðnilistanum	sem	valin	voru	á	LÍNO	eru	orð	sem	eru	umfram	algengustu	orð	(lag	

1)	 málheildarinnar	 en	 samt	 meðal	 5.000	 algengustu	 orðanna.	 Orðin	 eru	 notuð	 í	 ýmsum	

tegundum	texta	(lag	2),	en	ekki	voru	valin	á	LÍNO	orð	af	orðtíðnilista	MÍNO	sem	eru	dæmigerð	
fyrir	 ákveðin	 fræðasvið	 (í	 lagi	 3).	 Orðin	 sem	 fóru	 á	 LÍNO	 eru	 samtals	 1.515,	 annars	 vegar	
samheiti	 algengra	 orða	 og	 orð	með	 einfalda	merkingu	 og	 hins	 vegar	 sértæk,	 óhlutbundin,	

huglæg	 orð	með	 flókna	merkingu	 (Sigríður	Ólafsdóttir	 o.fl.,	 2017).	 Orðin	 gegna	mikilvægu	
hlutverki	í	málnotkun	og	liggur	þekking	á	þeim	til	grundvallar	farsælu	námsgengi	(Beck	o.fl.,	

2013).	

Námsorðaforðinn	 tilheyrir	 tungumáli	 skólans	 og	 þeirri	 kröfu	 um	 að	 taka	 þátt	 í	 lestrar-,	
umræðu-	og	ritunarverkefnum	námsins,	kröfur	sem	aukast	með	hverju	skólaári	(Bauman	og	

Graves,	 2010;	 DiCerbo,	 o.fl.,	 2014;	 Erla	 Lind	 Þórisdóttir,	 2017;	 Nagy	 og	 Townsend,	 2012;	

Roessingh,	2016;	Sigríður	Ólafsdóttir,	2015;	Snow	og	Uccelli,	2009).	Námsorðaforðann	þarf	að	

kenna	markvisst,	því	að	orðin	eru	svo	mörg	en	samt	svo	sjaldgæf	að	erfitt	reynist	að	læra	þau	

aðeins	í	gegnum	málleg	samskipti	og	lestur	(Chen	o.fl.,	2019;	Roessingh,	2016;	Stahl,	2003).	
Markviss	áhersla	á	námsorðaforða	er	árangursrík	til	að	minnka	mun	á	frammistöðu	nemenda	

í	námi	(Snow,	2014).	
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Frá	því	 PISA-prófið	 var	 lagt	 fyrir	 í	 fyrsta	 sinn	hér	 á	 landi,	 árið	 2000,	 hefur	 frammistaða	

íslenskra	 nemenda	 í	 lesskilningi	 farið	 hrakandi.	Munur	 á	milli	 nemenda	með	 íslenskan	 og	
erlendan	bakgrunn	hefur	auk	þess	nær	tvöfaldast	á	þessum	tíma.	(Menntamálastofnun,	2019,	

bls.	14).	Árið	2018	náði	34,4%	drengja,	18,7%	stúlkna	og	51%	nemenda	af	erlendum	uppruna	

ekki	 lágmarksviðmiðum	 í	 lesskilningi	 (Menntamálastofnun,	 2019;	 Sigríður	 Ólafsdóttir	 og	
Baldur	Sigurðsson,	2017a,	2017b,	2019).	Rannsóknir	sýna	að	það	er	orðaforði	fyrst	og	fremst	

sem	 skýrir	 mismunandi	 frammistöðu	 nemenda	 á	 lesskilningshluta	 prófsins	 (Arnbak,	 2010;	

Freyja	Birgisdóttir,	2016).	Íslenskur	orðaforði	er	einnig	drifkraftur	framfara	barna	í	lesskilningi	
yfir	grunnskólaárin,	sem	veldur	vaxandi	mun	á	milli	barna	miðað	við	stærð	orðaforða	þeirra	

(Sigríðar	Ólafsdóttur	o.fl.,	2016).	Erla	Lind	Þórisdóttir	(2017)	komst	að	því	í	rannsókn	sinni	að	

nemendur	í	fimmta	og	sjötta	bekk	þurftu	að	skilja	98%	af	orðum	í	náttúrufræðitexta	til	að	átta	

sig	á	innihaldi	hans,	sem	er	í	samræmi	við	erlendar	rannsóknir	(Hu	og	Nation,	2000;	Laufer,	

1989,	 1992;	 Laufer	 og	 Ravenhorst-Kalovski,	 2010;	 Schmitt	 o.fl.,	 2011).	 Tæplega	 helmingur	

orðanna	sem	þátttakendur	Erlu	Lindar	skildu	ekki	voru	orð	í	lagi	2.	

Gera	má	ráð	fyrir	að	þekking	á	orðum	LÍNO	sé	mikilvæg	fyrir	skilning	á	námsefni	ásamt	því	

að	geta	tekið	þátt	í	umræðum	og	skrifað	um	viðfangsefni	námsins.	Þekking	á	orðum	listans	er	
líka	mikilvæg	til	að	skilja	umfjöllun	sem	á	sér	stað	í	íslensku	samfélagi	um	mikilvæg	málefni	og	

til	að	geta	tekið	þátt	í	þeirri	umræðu.	Þekking	á	þessum	orðum	eru	því	mikilvægur	grundvöllur	
fyrir	því	að	nemendur	geti	síðar	tekið	upplýstar	ákvarðanir	í	kosningum,	að	þeir	skilji	það	sem	
frambjóðendur	standa	fyrir	og	geti	sett	sig	vel	inn	í	málin.	Því	má	ætla	að	orð	á	listanum	séu	

mikilvæg	fyrir	bæði	málskilning	nemenda	og	tjáningarfærni,	fyrir	virka	þátttöku	í	skólastafi	og	
í	lýðræðislegu	samfélagi.	

Ætlunin	er	að	hafa	bæði	orðtíðnilista	MÍNO	og	sjálfan	LÍNO	aðgengilega	öllum.	Efstu	orð	

alls	 listans	geta	nýst	 í	námi	og	kennslu	barna	sem	 læra	 íslensku	sem	annað	tungumál,	ekki	

aðeins	 þeirra	 sem	 flytja	 til	 Íslands	 á	 ýmsum	 aldri	 heldur	 líka	 í	 skólastarfi	 með	 tví-	 og	

fjöltyngdum	börnum	sem	hafa	búið	hér	frá	ungum	aldri	eða	frá	fæðingu.	Því	þekking	barna,	
sem	alast	upp	við	tvö	eða	fleiri	tungumál,	á	algengum	orðum	dreifist	gjarnan	á	milli	tungumála	

þeirra.	Orðtíðnilisti	MÍNO	ásamt	LÍNO	er	því	mikilvægt	framlag	fyrir	skólastarf	með	börnum	
sem	hafa	fjölbreyttan	tungumálabakgrunn,	börnum	sem	nota	 íslensku	og	ensku	daglega	og	

börnum	sem	nota	íslensku	í	skólastarfi	en	annað	tungumál	með	fjölskyldu	sinni.	

Það	 er	 fyrst	 og	 fremst	 ósk	 höfundar,	 leiðbeinenda	og	 sérfræðinga	 sem	 koma	 að	 þessu	

verkefni	að	LÍNO	verði	gagnlegt	framlag	fyrir	skólastarf	hér	á	landi,	að	nemendur	fái	tækifæri	
til	að	læra	íslensku	orðin,	að	þeir	vinni	með	þau	á	margvíslegan	hátt,	en	umfram	allt	að	þeir	fái	

regluleg	og	 tíð	 tækifæri	 til	 að	nota	orðin	 í	 innihaldsríkum	umræðum	og	 ritunarverkefnum.	

Þegar	nemendur	nota	orðin	á	LÍNO	í	tali	eða	riti	má	segja	að	þeir	hafi	eignast	orðin	og	er	það	
æðsta	stig	orðþekkingar.	
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 Lokaorð	

Markmið	meistaraverkefnisins	var	því	að	þróa	Lista	yfir	 íslenskan	námsorðaforða	 (LÍNO)	og	
komast	 að	 því	 hver	 íslenskur	 námsorðaforði	 er,	 orð	 sem	mikilvægt	 er	 fyrir	 nemendur	 að	

þekkja.	Hér	eru	sett	fram	fyrstu	drög	að	slíkum	lista	sem	hægt	verður	að	nýta	á	ýmsa	vegu	í	

framtíðinni.	 Í	 kjölfar	 þessa	 verkefnis	 verður	 listinn	 forprófaður	 með	 stórum	 hópum	
grunnskólabarna	á	mismunandi	aldri.	Þá	verður	kannað	hvort	þekking	barna	aukist	með	aldri	

og	hvort	eldri	börn	þekki	orð	neðar	á	listanum	en	yngri	börn.	LÍNO	mun	nýtast	í	þróun	prófa	

Menntamálastofnunar,	orðaforða-,	lesskilnings-	og	ritunarprófa.	Ætlunin	er	einnig	að	nota	orð	
af	 listanum	 markvisst	 í	 námsefni	 Menntamálastofnunnar.	 Þetta	 verkefni	 er	 aðeins	 fyrsta	

skrefið	að	framtíðarverkefnum	og	leggur	því	grunninn	að	áframhaldandi	vinnu.	

Mikilvægt	er	að	viðurkenna	takmarkanir	sem	hafa	þarf	í	huga	við	túlkun	niðurstaðna.	Má	

þar	fyrst	nefna	samsetningu	nýju	málheildarinnar,	málheildar	fyrir	íslenskan	námsorðaforða	
(MÍNO),	en	aðeins	var	hægt	að	nýta	texta	sem	aðgengilegir	voru	í	stafrænu	formi.	Á	sama	tíma	

var	leitast	við	að	hafa	ekki	of	mikið	ósamræmi	í	hlutfalli	ólíkra	texta	í	málheildinni.	Annað	sem	
vert	er	að	nefna	er	að	ekki	var	hægt	að	taka	með	mismunandi	merkingu	orða,	þar	sem	sama	
orð	getur	haft	mismunandi	merkingu.	Til	dæmis	orðið	 fæða	getur	bæði	verið	sagnorðið	að	

fæða	barn	og	samheiti	fyrir	nafnorðið	matur.	Það	þriðja	sem	má	nefna	er	að	ekki	var	hægt	að	
taka	með	orðasambönd	á	listann	þar	sem	málheildin	telur	aðeins	einstök	orð,	eða	lemmur.	Að	

lokum	má	nefna	að	LÍNO	er	hvorki	endanlegur	né	tæmandi.	Ætlunin	er	ekki	að	fanga	öll	orð	

sem	nemendur	rekast	á	í	námi,	heldur	draga	fram	algeng	orð	í	námstextum	og	í	ýmsum	textum	

samtímans,	en	þó	umfram	algengustu	íslensku	orðin.	Val	á	orðum	á	listann	byggist	á	því	sem	
nú	er	metið	sem	orð	í	lagi	2.	Það	kann	þó	að	breytast	með	tíð	og	tíma,	þ.e.	orð	geta	bæst	við	

eða	komið	getur	í	ljós	síðar	að	orð	sem	eru	á	listanum	núna	eigi	ekki	heima	þar	lengur.	Sem	

dæmi	 má	 nefna	 að	 á	 tímum	 covid	 urðu	 orð	 eins	 og	 sóttkví,	 sóttvörn	 og	 smitgát	 hluti	 af	
orðaforða	í	umræðum	samfélagsins.	Fyrir	covid	hefðu	þessi	orð	verið	talin	tilheyra	lagi	3	en	

teljast	í	dag	tilheyra	lagi	2.	LÍNO	er	ekki	meitlaður	í	stein,	þetta	eru	fyrstu	drög	sem	verða	nýtt	
í	næstu	verkefni.	

Afrakstur	verkefnisins	er	framlag	höfundar	og	sérfræðinga	í	að	efla	orðaforða,	lesskilning	

og	ritunarfærni	nemenda	hér	á	landi	samhliða	því	að	halda	lífi	í	íslenskum	orðum	með	komandi	

kynslóðum.	Íslensku	orðin	eru	hluti	af	menningararfi	þjóðarinnar,	en	íslenskar	bókmenntir	og	

íslensk	orð	eru	fjársjóður	okkar	 Íslendinga.	Bókmenntirnar	segja	okkar	sögu,	sögurnar	eru	 í	
orðum,	saga	og	reynsla	þjóðarinnar	birtist	í	íslenskum	orðum.	Því	er	þörf	að	standa	saman	og	

gera	allt	sem	hægt	er	til	að	viðhalda	lífi	í	þessu	fallega	tungumáli	um	ókomna	tíð.	Við	viljum	

deila	 íslenskum	 orðum	 með	 öllum	 Íslendingum,	 nýjum	 sem	 innfæddum,	 ein-,	 tví-	 og	
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fjöltyngdum,	og	komandi	kynslóðum,	að	allir	hér	á	landi	eigi	hlutdeild	í	menningu	okkar,	sögu	

og	þjóðararfi.	
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Viðauki	A:	Yfirlit	yfir	efni	ákveðinna	textaflokka	í	nýju	
íslensku	málheildinni	(MÍNO)	

Hér	má	sjá	töflur	með	yfirlit	yfir	efni	ákveðinna	textaflokka	nýju	málheildarinnar.	

Tafla	6.	Efni	til	upplestrar.	

Ávarp	flutt	á	ársfundi	Byggðastofnunar	2004.	

Erindi	flutt	á	málstofu	samgönguráðuneytisins,	Samtaka	ferðaþjónustunnar,	Ferðamálaráðs	og	
Öryrkjabandalagsins	um	FERÐAÞJÓNUSTU	FYRIR	ALLA.	24.	febrúar	2006	

Kvika,	útvarpsþáttur	um	kvikmyndir	frá	2000,	2002,	2005	og	2006	

Spegilspislar	frá	október	2008-nóvember	2009	

Stólræður	frá	árunum	2002,	2003,	2004,	2005	og	2006	

Þátturinn	Íslenskt	mál	2000,	2001,	2002,	2003,	2004	og	2005	

Þjóðir	sem	ég	hef	kynnst	–	dagbókarbrot	frá	Portúgal.	Pistlaröð	í	útvarpi.	

	

Tafla	7.	Fræðileg	tímarit.	

„Syng,	mín	sál,	með	glaðværð	góðri“	Af	
sálmakveðskap,	söng	og	varðveislu	hans	á	
Vestfjörðum	fyrr	á	öldum	

Lagamálið.	Tæki	valds	og	réttlætis.	

«Takið	mér	eins	og	ég	er!»	 Landnám	Þórólfs	Mostrarskeggs	og	Auðar	Djúpúðgu	

«Vilji	er	allt	sem	þarf»	 Landspítali-háskólasjúkrahús	

Stóra	drápið:	atlaga	Hannesar	Hafstein	og	
Dýrfirðinga	að	breska	togaranum	Royalist	árið	1899	

Langvinnir	sjúkdómar	:	nýjar	hliðar	á	afleiðingum	
sýkinga?	

Vestfirskur	aðall	:	mótun	sjálfsmyndar	í	
bókmenntum	á	17.	öld	 Leiðbeinandi	reglur	um	umritun	úr	taílensku.	

Á	mörkum	tveggja	tíma	(Kaþólskt	kvæðahandrit	með	
hendi	siðbótarmanns,	Gísla	biskups	Jónssonar)	

Líffæragjafir	á	Íslandi	:	betur	má	ef	duga	skal	

Á	tímum	sykursýkinnar	 Lífshættuleg	ofnæmisviðbrögð	

Að	bera	sér	orð	í	munn:	Hvernær	verður	orðið	
íslenskt?	(Í	minningu	Jakobs	Benediktssonar,	
Reykholti	1.	desember	2007)	

Ljóð	gripin	sem	hálmstrá	

Að	hitta	gatið	á	höfuðið	 Lýsingar	Ísafjarðarsýslu	1839	og	Strandasýslu	1848	

Að	losna	frá	leiðindum	 Magnús	Már	Lárusson	

Að	tala	íslensku,	að	vera	íslenskur:	mál	og	sjálfsmynd	
frá	sjónarhóli	útlendings	

Málfar	í	stjórnsýslu	

Að	tala	tungum	 Málfregnir	

Aðalfundur	LÍ	ítrekar	nauðsyn	breytinga	á	
gagnagrunnslögunum	

Málrækt:	Hvernig,	hvers	vegna?	

Aðdragandi	og	ástæða	Spánverjavíga	haustið	1615	 Málræktarþing	
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Aðför	að	sjálfstæðum	atvinnurekstri	lækna	 Málstefna	21.	aldar	

Af	Hákoni	Hlaðajarli	Sigurðarsyni		 Málstefna	Háskóla	Íslands	

Af	myndlist	og	menningarhátíðum	 Mannakjöt,	nammi	namm...	

AFDRIF	KK-TÁKNS	FYRSTU	
MÁLFRÆÐIRITGERÐARINNAR	

Mannlíf	2004	og	2005	

AKRABÓK	 Markaðurinn	2005	og	2007	

Aldrei	aftur	Eldborg!	 Menntun	tvítyngdra	barna	

Alfaðir	ræður	:	er	það	góð	stjórnun	að	skerða	
stjórnunaráhrif	lækna	á	Landspítala?	

Mörkun	íslensks	texta	

Allt	atvinna	2006	og	2007	 Mótun	lífs,	RNA-skeiðið	í	sögu	lífsins	

Allt	fasteignir	2006	og	2007	 Ný	setningafræðileg	breyting?	Um	hina	svokölluðu	
«nýju	þolmynd»	í	íslensku	

AM	561	4TO	OG	LJÓSVETNINGA	SAGA1	 Nýjar	afsláttarreglur	:	til	umhugsunar.	

Andsvar	 Nýtt	skáldatal	

Annarleg	sprek	á	ókunnugri	strönd	(Tökuorð	í	
íslensku	fyrr	og	nú)	

Óformleg	örnefni	í	Reykjavík	

Áramótahugleiðingar	 Ofurlítil	íslensk	bænabók	í	Wolfenbuttel		

Bændablaðið	2003	og	2004	 Ögmundur	Helgason	

Baráttan	við	klisjurnar	
Örar	breytingar	kalla	á	endurskoðun.	Áskorun	um	
stefnumótun	fyrir	LÍ,	Háskóla	Íslands	og	
heilbrigðisþjónustuna	

Bleikt	og	blátt	2005,	2006	og	2007	 Orð	forn	og	ný.	Um	undirbúning	og	aðdraganda	
orðasafns	í	fornleifafræði	

Blóðsykurmælingar	fyrir	sykursjúka	-	ábendingar	 Örorka	og	öryrkjar	

Breytingar	á	frumlagsfalli	í	íslenzku	 Port	Salut	

Burðarmálsdauði	á	Íslandi	-	getum	við	enn	lækkað	
tíðnina?	

Remax	2006	og	2007	

COX-2	í	stað	NSAID,	borgar	það	sig?	 RHI	fréttir	2002,	2003,	2004,	2005,	2006	

Daginn	sem	skipið	sökk	-	persónuleg	lýsing	á	síðustu	
misserum	DV	sáluga	

Rímur	og	aðrar	vestfirskar	bókmenntir	á	
síðmiðöldum	

Dansar	við	úlfa	og	önnur	nöfn	 Ristilkrabbamein	í	Íslendingum	

Dauði	Hákonar	jarls		 Sagan	öll	

Dómsdagur	eða	blómaskeið	 Samband	menntunar	og	kransæðasjúkdóma	

Eilítið	um	íðorðastarf	í	Háskóla	Íslands	 Samskipti	lækna	og	lyfjafyrirtækja	

Einfalt	mál,	gott	mál,	skýrt	mál	 Sandfok	á	Suðurlandi	5.	október	2004	

Eins	og	risastór	brjóst	 Séð	og	heyrt	2003,	2004,	2005,	2006	og	2007	

Endurgjöf	í	samtölum	 Sigga	litla	systir	mín	liggur	útí	götu	Klúrir	söngvar	
barna	

Er	líf	í	orðabankanum?	 Sirkus	2005,	2006	og	2007	

Er	náttúra	Íslands	eins	ómenguð	og	talið	hefur	verið?	 Sjáflvirk	greining	merkingarvensla	í	Íslenskri	orðabók	
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Flugið	-	Tímarit	um	flugmál	2001	og	2005	 Ský	2001,	2002,	2005,	2006	og	2007	

Foreldrar	Buñuels	:	inngangur	í	aðra	sögu	 Smitsjúkdómar	hjá	innflytjendum	

Fornfróður	sýslumaður	Ísfirðinga	Jón	Johnsonius	
(1749–1826)	

Sortnar	sentrúm	-	um	Reykjavíkurkveðskap	Megasar.	

Fréttablað	Alþjóðahússins	2004,	2005,	2006	og	2007	 Spítali	í	spennutreyju	stjórnunarvanda	

Frjálsverslun	2000,	2001,	2002,	2003,	2004,	2005	og	
2007	

Sport	2007	

Geðsjúkdómar	í	fjölmiðlum	 Stefán	Karlsson	

Gerum	kröfum!	 Stefán	Karlsson	(1928-2006)	

Gestgjafinn	2005,	2006	og	2007	 Stefnuskrá	Íslenskrar	málnefndar	2002-2005.	

Gleneagles	2005	 Straumhvörf	í	meðferð	blóðsjúkdóma	

Golfblaðið	 Tæknimenn,	tungan	og	tæknin	

Göróttur	er	drykkurinn	(Fornmálsorð	í	
nútímabúningi)	

Talmál	og	málheildir	–	talmál	og	orðabækur	

Grottasöngur	 Textasöfn	og	setningagerð:	greining	og	leit	

Grundvallaratriði	í	meðferð	líffæraþega	 Thor	

Heilbrigðisyfirvöld	hafa	enga	stefnu.	Barátta	
heimilislækna	snýst	um	réttindi	

Tungan	og	hnattvæðingin	

Heilbrigðisþjónusta	á	tímamótum	 Tvítyngi	og	frávik	í	málþroska	

Heimilislæknar,	út	úr	öngstrætinu!	 Um	íslenskar	nafngiftir	plantna.	

Heimilislækningar	í	nágrannalöndunum	
Um	karla	og	karlkynjun	(Málfræðilegt	samband	
karlkyns	og	kvenkyns	í	íslenzku	frá	sögulegu	og	
samtímalegu	sjónarhorni)	

Hlutverk	lyfjafræðinga	í	heilbrigðisþjónustu	 Um	læknisþjónustu	sérgreina	utan	sjúkrahúsa	

Horfum	á	ísjakann	allan	 Um	Moldhaugnaháls	út	í	Fjósa	og	Fjörður	(Af	
áhrifsbreytingum	í	nokkrum	fleirtöluörnefnum)	

Hormónameðferð	á	breytingaskeiði	kvenna	 Um	örnefndaskýringar	

Hugarfar,	fjármagn,	og	danskt	forræði.	Fyrirstöður	
þilskipaútgerðar	á	Íslandi	og	útgerðarsaga	Vestfjarða	
1800–1880	

Um	ritreglur	og	stafsetningarorðabók	

Hugleiðing	um	kirkjur	 Um	samstarf	Íslenskrar	málnefndar	og	skóla.	

Hugleiðingar	um	íslenskt	lagamál	 Um	tónlist	og	kirkjusöng	á	Vestfjörðum	

Hugur,	vísindi,	þing:	Þrjú	þung	orð	sem	rata	ekki	til	
sinna	

Um	þýska	forskeytið	an-	og	stutta	viðdvöl	þess	í	
íslensku	

Hús	og	híbýli	2003,	2004,	2005,	2006	og	2007	 Uppruni	lífs	(Fyrstu	skrefin)	

Hvaða	áhrif	hafa	innflytjendur	á	íslenskt	mál?	 Úr	sögu	innrennslislyfja	á	Íslandi	með	ívafi	eigin	
minninga	og	brotlegrar	minjavörslu	

Hvar	stöndum	við	-	hvert	stefnum	við?	 Útgáfutíðindi	úr	Íslenskri	málstöð	2001	

Hvenær	rumskar	Læknafélagið	aftur?	 Útvegurinn	2000,	2001,	2002,	2003	og	2004	
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Hvers	virði	er	tunga	sem	týnist?	 Vandamiðað	nám	-	Stöðug	þekkingaröflun	Rætt	við	
Stewart	P.	Mennin	

Hversu	hættulegar	eru	óbeinar	reykingar?	 Varðveisla	íslenskrar	læknareynslu	

Hvert	skal	beina	kvörtunum?	:	úrræði	sjúklinga	sem	
telja	á	sér	brotið	við	læknisþjónustu	

Vefst	Íslendingum	tunga	um	tönn	í	viðskiptum?	

Í	áttina	að	samfelldri	orðabók	–	nokkrir	megindrættir	
í	Íslensku	orðaneti	

Veiðimaðurinn	2003,	2005,	2006	og	2007	

Í	góðum	höndum	Sagnfræðin	í	sagnaflokki	Péturs	
Gunnarssonar	

Viðtöl	um	dauðann	-	Viðauki	

Íslenskt	íðorðastarf	og	orðabanki	Íslenskrar	
málstöðvar	

Vinnuumhverfi	á	Íslandi	-	þörf	fyrir	meiri	umræðu	

Íslenskukennsla	útlendinga	við	Háskóla	Íslands	 Vísbending	2000,	2001,	2002,	2004,	2005,	2006	

Íslenskukennsla	við	erlenda	háskóla	 Wilhelm	Friese		

Íslenskur	orðasjóður	 Það	er	málið	

Kerfisbundnar	breytingar	á	notkun	forsetninga	í	
íslensku	(Samspil	tíma	og	rúms)	

Þegar	manni	verður	orða	vant!	eða	Orðlausar	
orðabækur	

Kínamúr	 Þegar	stríðið	kom	í	sveitina	

Konur	í	stjórnun,	skiptir	það	máli?	 Þriggja	stafa	maður	Úr	gömlum	texta	um	gamalt	og	
nýtt	vandamál:	meðferð	heimilda	

KVEÐSKAPUR	EGILS	SKALLAGRÍMSSONAR	 Þróun	fósturgreiningar	

Kynferðisofbeldi.	Bætt	menntun,	betri	viðbrögð	 Þykkja	og	þykja.	(Hljóðbeygingarvíxl	einfölduð)	

	

Tafla	8.	Efni	af	Vísindavefnum.	

Samnorræn	vinna	við	XML/UBL	rafræna	reikninga	 Ljósleiðni	á	málmyfirborði	

„Brjálaður	er	hann	annaðhvert,	/	eður	hann	gjörir	
bögu“	(Um	kveðskap	Sigurðar	Péturssonar	
sýslumanns	)	

Lyapunov-föll	og	reiknirit	til	smíði	þeirra	

Að	hafa	forystu	um	þróun	námsmats	 Mat	á	lengdardreifingum	

Aðalnámskrá	framhaldsskóla	í	stærðfræði	1999	 Með	VPN	í	farteskinu	

Af	CeBIT	2001	 Menntun	og	störf	íslenskra	ljósmæðra	á	18.	öld	

Af	CeBit	2002	 Nóbelsverðlaunin	í	efnafræði	2004:	Ubiquitin	miðlað	
próteinniðurbrot	

Afbrigði	segulspæta	 Notkun	Langmuirnema	

Agi	og	bekkjarstjórnun.	Hugmyndir	tveggja	heima	
takast	á	

Nýjar	matvælarannsóknir	á	Íslandi	-	Fiskprótein	lofa	
góðu	sem	yfirborðsvirk	efni	fyrir	ýrulausnir	

Bakgrunnur	ROC	greiningar	 Óformleg	könnun	á	rafrænni	stjórnsýslu	og	
vefmálum	sveitarfélaga	

Barnagælur	og	þulur	 Örmerkjatæknin	RFID	

Barnshugur	við	bók	–	um	uppeldishugmyndir	Jóns	
Ólafssonar	

Ræktun	þunnra	hálfleiðandi	húða	



	

81 

BlackBerry	tæknin	 Rafrænt	markaðstorg	

Daglegt	líf	á	18.	öld	 RSS	vafri?	-	hvað	er	það?	

Einföld	og	skýr	framsetning	upplýsinga	á	Reykjavík.is	 RSS	vafri?	-	hvað	er	það?	

Eitt	er	að	semja	námskrá;	annað	að	hrinda	henni	í	
framkvæmd	

Skýrsla	stjórnar	fyrir	árið	2000-32.	starfsár	

Fjölmenningarstarf	í	leikskóla	
Stillingar.is	er	ný	og	einstök	vefþjónusta	sem	hjálpar	
fólki	sem	á	erfitt	með	lestur	á	vefjum	segir	Már	
Örlygsson	hjá	Hugsmiðjunni	

Gagnvirkur	kennsluvefur	 Stöðlun	á	rafrænum	reikningum	í	Norður	Evrópu	

Hver	á	eiginlega	að	ala	börnin	upp,	foreldrar	eða	
kennarar?	

Tónlist	í	munnlegri	geymd	

Hver	er	afstaða	skólastjóra	og	kennara	til	
deildarstjórastarfsins,	hlutverks	þess	og	mikilvægis?	

Útbreiðsla	bóklestrar	-	lystarinnar	á	Íslandi	
(Lestrarfélög	og	bókasöfn	um	aldamótin	1800)	

i2010.	Hvert	stefnir	Evrópa?	 Viðtal	við	formann	SKÝ	

Ísland.is	 Þegar	Lærði	skólinn	í	Reykjavík	varð	að	máladeild	

Langtímavarðveisla	rafrænna	skjalasafna	opinberra	
aðila	

	

	

Tafla	9.	Námsefni	frá	Menntamálastofnun.	

68	æfingar	í	heimspeki	 Íslendingaþættir	-	styttir	og	endursagðir	

Á	ferð	um	samfélagið	 Íslendingaþættir:	lausnir	við	upprifjunarspurningum	
og	drög	að	úrlausnum	fyrir	umræðuverkefni	

Ævintýri	í	Ingólfsfjalli	–	Sestu	og	lestu	 Kata	og	vofan	-	Smábók	

Allt	getur	gerst	 Kjalnesinga	saga	:	stytt	og	endursögð	

Arfurinn	 Komdu	og	skoðaðu	eldgos	

Árið	1918	 Komdu	og	skoðaðu	eldgos	-	kennsluleiðbeiningar	

Árið	1918	-	kennsluleiðbeiningar	 Komdu	og	skoðaðu	eldhúsið	

Átök	á	Ólympsfjalli	 Komdu	og	skoðaðu	fjöllin	

Auðvitað	-	Heimilið	 Komdu	og	skoðaðu	hafið	

Auðvitað	-	Heimilið	-	Kennsluleiðbeiningar	 Komdu	og	skoðaðu	hafið	-	kennsluleiðbeiningar	

Auðvitað	-	kennsluleiðbeiningar	 Komdu	og	skoðaðu	himingeiminn	

Auðvitað	–	Á	ferð	og	flugi	 Komdu	og	skoðaðu	himingeiminn	-	
kennsluleiðbeiningar	

Auðvitað	–	Jörð	í	alheimi	 Komdu	og	skoðaðu	hringrásir	

Auðvitað	1:	Eðlis-,	efna-	og	jarðfræði	 Komdu	og	skoðaðu	hvað	dýrin	gera	

Blikur	á	lofti	 Komdu	og	skoðaðu	íslenska	þjóðhætti	

Bragfræði	 Komdu	og	skoðaðu	landakort	

Brennu-Njáls	saga	fyrri	hluti:	Hallgerðar	saga	og	
Gunnars	

Komdu	og	skoðaðu	sögu	mannkyns	
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Brennu-Njáls	saga	seinni	hluti:	Njálssona	saga	og	
Kára	

Kötturinn	seinheppni	

CO₂	–	Framtíðin	í	okkar	höndum	 Kynlíf	–	Kennsluleiðbeiningar	

Dægurspor	 Kynlíf	–	Stelpur	[og	Strákar]	

Dagur	íslenskrar	tungu	2009	:	Götuljóð	 Laxdæla	saga	-	stytt	og	endursögð	

Danski	draugurinn	–	Sestu	og	lestu	 Laxdæla	saga:	Kennarahandbók	

Dóri	litli	verður	útlenskur	 Leikir	og	þrautir	í	stærðfræði	fyrir	
grunnskólanemendur	

Draugaljósið	 Leynifundur	í	Lissabon	

Draugasaga	Dóra	litla	 Líf	á	landi	

Drekadansinn	 Líf	á	landi:	Kennsluleiðbeiningar	

Efnisheimurinn	 Líf	og	leikur	1	

Ég	heiti	Grímar	 Lífið	í	Ásgarði	–	Gullnar	töflur	í	grasi	

Ég	þoli	ekki	bleikt	 Lífríkið	í	sjó	

Egils	saga	 Lífríkið	í	sjó	–	Hljóðbók	

Engar	ýkjur	 Limrur	:	fyrir	unglingastig	grunnskóla	

Ferðir	Ódysseifs	 Limrur:	kennsluleiðbeiningar	

Fimbulvetur	 Litla	skrímslið	–	Smábók	

Finnbjörg	 Litlu	landnemarnir	

Frá	Róm	til	Þingvalla	 Lygasaga	

Fræðslumyndir	í	náttúrufræðum	-	Verkefni	og	svör	 Lyginni	líkast	

Gagga	og	Ari	 Merkir	sögustaðir	-	Þingvellir	

Gísla	saga	-	stytt	og	endursögð	 Miðaldafólk	á	ferð	

Gleraugun	hans	Góa	 Miðaldafólk	á	ferð	-	Kennsluleiðbeiningar	

Græna	bókin	 Miðaldafólk	á	ferð	-	Verkefni	

Græni	gaukurinn	 Milli	himins	og	jarðar	-	Hrafninn	

Gullvör	-	Kennslubók	í	málfræði	fyrir	unglingastig	 Milli	himins	og	jarðar	-	Refurinn	

Gullvör	-	Kennslubók	í	málfræði	fyrir	unglingastig	-	
Kennsluleiðbeiningar	

Milli	himins	og	jarðar	–	Hvalir	

Gullvör	-	Kennslubók	í	málfræði	fyrir	unglingastig	-	
Verkefnalausnir	

Mörkin	horfin	

Hani,	krummi,	hundur,	svín	...	 Náttúran	allan	ársins	hring	:	kennsluleiðbeiningar	

Hauslausi	húsvörðurinn	 Óboðnir	gestir	

Heimir	-	Handbók	um	heimildaritun	 Óðinn	og	bræður	hans	-	kennsluleiðbeiningar	og	
verkefni	

Heimur	í	hendi	–	Á	ögurstundu	 Orðspor	2	

Heimur	í	hendi	–	Hraðar	-	hærra	-	sterkar	 Orðspor	3	

Hetjurnar	þrjár	-	Sestu	og	lestu	 Putalestin	
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Hljóðspor	-	verkefnabanki	 Ritum	saman	-	Blái	blýanturinn	-	
Kennsluleiðbeiningar	

Hljóðspor	-	verkefnabanki	-	lausnir	 Ritum	saman	:	græni	blýanturinn	:	
kennsluleiðbeiningar	

Hljóðspor	–	Kennarabók	 Sestu	og	lestu	-	Galdraskólinn	

Hornsíli	-	Þemahefti	 Sestu	og	lestu	-	Geitur	í	garðinum	

Hugfinnur,	handbók	um	bókmenntahugtök	 Sestu	og	lestu:	Leitin	að	haferninum	

Hugrún	-	Sögur	og	samræðuæfingar	 Siðferði	og	dygðir	Laxdæla	sögu:	Lausnir	við	
verkefnahefti	

Hugrún	–	Sögur	og	samræðuæfingar	–	Vinnubók	 Siglingar	:	þemahefti	í	stærðfræði	

Hugtakasafn	í	stærðfræði	 Sitthvað	á	sveimi	

Hundakúnstir	–	Sestu	og	lestu	 Sjálfbærni	:	grunnþáttur	í	menntun	á	öllum	
skólastigum	

Hve	stórt	er	stórt?	-	Þemahefti	í	stærðfræði	-	
Kennsluleiðbeiningar	

Skilaboð	móttekin	–	Kennsluleiðbeiningar	

Í	fullorðinna	tölu	-	kennsluleiðbeiningar	 Skilaboð	móttekin	:	fræðslukver	um	fjölmiðla	og	
auglýsingar	

Iðunn	og	eplin	 Stjarnan:	Kristin	fræði	-	Handbók	kennnara	

Ísland	–	veröld	til	að	njóta	 Til	foreldra	um	Kynlíf	

Ísland	–	veröld	til	að	njóta	-	Kennsluleiðbeiningar	 Unugata	

Ísland	–	veröld	til	að	njóta	-	Vinnubók	 Vélmennið	í	grasinu	–	Sestu	og	lestu	

Ísland:	landið	okkar	 	
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Viðauki	Á:	Listi	yfir	íslenskan	námsorðaforða	(LÍNO)	

Hér	má	sjá	lista	yfir	1.515	orð	sem	eru	á	Lista	yfir	íslenskan	námsorðaforða	(LÍNO)	raðað	eftir	
tíðni	þeirra	í	nýju	málheildinni	(MÍNO).	

Nr.	 0–1000	 Nr.	 1001–2000	 Nr.	 2001–3000	 Nr.	 3001–4000	 Nr.	 4001–5000	

87	 varða	 1002	 töluverður	 2002	 skilgreindur	 3001	 sjálfvirkur	 4007	 fæla	

90	 virða	 1003	 neysla	 2005	 hamla	 3004	 hagræðing	 4009	 gerður	

106	 meðferð	 1007	 hyggja	 2015	 miðlægur	 3005	 formáli	 4011	 drjúgur	

109	 veita	 1012	 lýðræði	 2019	 jarðskjálfti	 3006	 hold	 4012	 ímyndaður	

113	 þingmaður	 1015	 miðla	 2022	 fordómur	 3007	 yfirskrift	 4014	 óskiljanlegur	

118	 umræða	 1018	 anna	 2028	 þjáning	 3009	 öflun	 4019	 mæði	

123	 samfélag	 1024	 ferill	 2030	 skynjun	 3011	 leiðbeina	 4020	 lífshorfur	

155	 opinber	 1025	 athyglisverður	 2032	 orsaka	 3012	 framsal	 4024	 tímafrekur	

160	 ástæða	 1026	 umræddur	 2034	 ráðandi	 3013	 úreltur	 4025	 hirða	

164	 þjóð	 1029	 formlegur	 2035	 meðhöndlun	 3016	 ásættanlegur	 4028	 afrit	

167	 aðili	 1030	 sameining	 2036	 skynsemi	 3017	 yfirtaka	 4032	 slakur	

169	 nýta	 1032	 langvinnur	 2038	 nýmæli	 3024	 framkalla	 4036	 bani	

174	 tengsl	 1035	 kleifur	 2039	 viðræða	 3045	 áhrifaríkur	 4037	 arfleifð	

180	 tillaga	 1044	 tilgreina	 2040	 viðamikill	 3049	 óformlegur	 4044	 framlenging	

187	 sjúkdómur	 1045	 ala	 2043	 veigamikill	 3050	 fenginn	 4045	 lágmarka	

188	 valda	 1049	 yfirlýsing	 2049	 truflun	 3051	 metnaðarfullur	 4046	 dá	

190	 kveða	 1050	 hagur	 2050	 ákvarðanataka	 3068	 fön	 4047	 skyndilegur	

193	 framkvæmd	 1061	 henta	 2051	 framgangur	 3070	 flæða	 4061	 auðugur	

195	 aðstæður	 1066	 samfélagslegur	 2052	 svipur	 3076	 flæði	 4063	 dyggð	

202	 áratugur	 1069	 fjárhæð	 2053	 eintak	 3078	 upptök	 4065	 hefta	

204	 krafa	 1070	 tæpur	 2054	 atvinna	 3079	 sérkenni	 4068	 framganga	

210	 meta	 1075	 heimila	 2056	 þrengja	 3083	 umsvif	 4071	 trúverðugleiki	

219	 þróun	 1076	 bráður	 2058	 rafeind	 3084	 kostnaðarsamur	 4072	 varðveittur	

226	 gildi	 1082	 skorta	 2060	 kunnur	 3086	 fyrirburi	 4082	 brattur	

229	 samræmi	 1086	 algengi	 2067	 umgjörð	 3087	 fjölþættur	 4096	 ásökun	

235	 gagn	 1089	 átök	 2069	 gerandi	 3088	 tímamark	 4101	 reisn	

236	 vald	 1106	 svigrúm	 2070	 hliðstæður	 3094	 jaðar	 4102	 lóðréttur	

237	 tiltekinn	 1108	 sjálfstæði	 2071	 bráð	 3100	 frestun	 4104	 málstaður	

240	 upphaf	 1109	 aðstaða	 2076	 einföldun	 3101	 hversdagslegur	 4105	 fyrirheit	

242	 þörf	 1121	 ávinningur	 2080	 fróðleikur	 3102	 samanlagður	 4109	 samhæfing	

247	 hljóta	 1122	 þrýstingur	 2082	 hlutlaus	 3104	 réttlætanlegur	 4111	 þarfur	

253	 árangur	 1128	 fyrirvari	 2083	 vik	 3107	 rökræða	 4113	 sómi	
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254	 grundvöllur	 1130	 útfærsla	 2084	 gagnsæi	 3109	 áheyrandi	 4115	 verðugur	

255	 tilvik	 1136	 æskilegur	 2086	 áreiti	 3111	 áþekkur	 4116	 ávarp	

262	 skilyrði	 1142	 aðild	 2087	 stakur	 3112	 styrkleiki	 4127	 samtíð	

266	 beita	 1145	 andsvar	 2090	 málefnalegur	 3113	 vinda	 4133	 þvinga	

268	 tilfelli	 1146	 stjórnvald	 2093	 þolandi	 3114	 veðurfar	 4146	 eftirsóttur	

269	 ábyrgð	 1147	 afmarkaður	 2098	 námsefni	 3115	 hrekja	 4148	 hægð	

270	 viðkomandi	 1148	 umfang	 2099	 færi	 3117	 tilfærsla	 4150	 depurð	

277	 hugtak	 1149	 meðhöndla	 2100	 leyna	 3128	 álitaefni	 4152	 villandi	

283	 greining	 1150	 upplýsa	 2101	 andstæður	 3129	 skekkja	 4153	 fráleitur	

291	 skilningur	 1153	 nýgengi	 2102	 lögheimili	 3133	 næra	 4156	 gagnreyndur	

305	 virðulegur	 1156	 fullyrða	 2103	 starfrækja	 3135	 greindur	 4160	 fyrirferðarmikill	

315	 einstakur	 1159	 áfall	 2104	 samsvara	 3136	 hlaðinn	 4161	 vöktun	

316	 almenningur	 1169	 hæfni	 2105	 ógna	 3138	 endurkoma	 4163	 ferja	

318	 sinna	 1170	 gríðarlegur	 2106	 misskilningur	 3139	 áreiðanleiki	 4174	 sagður	

321	 samhengi	 1173	 umtalsverður	 2109	 áhrifamikill	 3140	 spanna	 4177	 harka	

324	 tillit	 1176	 auðvelda	 2114	 bóluefni	 3142	 hulinn	 4179	 ávinna	

325	 tilgangur	 1178	 ríkjandi	 2115	 framvinda	 3144	 varmi	 4180	 sverja	

332	 merking	 1186	 upplifun	 2116	 vissa	 3146	 vista	 4182	 sorglegur	

337	 sameiginlegur	 1193	 skipuleggja	 2119	 atburðarás	 3147	 fórna	 4189	 hrökkva	

339	 skylda	 1201	 álíta	 2120	 innsýn	 3148	 verndun	 4192	 óöryggi	

340	 réttindi	 1205	 skynsamlegur	 2121	 fjölmennur	 3151	 nútímalegur	 4198	 láréttur	

341	 eftirlit	 1206	 braut	 2124	 meintur	 3152	 hrifinn	 4199	 viðkoma	

347	 skilgreina	 1208	 auðlind	 2125	 vanur	 3161	 sérþekking	 4200	 bjartsýni	

349	 rekja	 1209	 skráður	 2126	 bráðabirgð	 3163	 vinnuafl	 4201	 áróður	

350	 forsenda	 1213	 menningarlegur	 2127	 undarlegur	 3169	 margþættur	 4204	 hagnýting	

363	 undanfarinn	 1222	 forvörn	 2133	 borgaralegur	 3170	 samanburðarhópur	 4215	 tilstilli	

365	 sjóður	 1225	 aldamót	 2138	 staðlaður	 3172	 hlýnun	 4219	 blekking	

373	 rit	 1231	 landbúnaður	 2139	 ótrúlegur	 3181	 glöggur	 4224	 trúverðugur	

374	 kjölfar	 1233	 gagnlegur	 2140	 fjárfesta	 3190	 vegferð	 4230	 endurnýjanlegur	

378	 umfjöllun	 1235	 frumkvæði	 2144	 ögn	 3193	 bresta	 4234	 hraustur	

387	 viðhorf	 1236	 samræma	 2146	 tilmæli	 3197	 áskilja	 4237	 verndandi	

392	 gæta	 1238	 samtími	 2152	 leiðsögn	 3198	 ritun	 4241	 þrengsli	

397	 þróa	 1239	 umboðsmaður	 2155	 uppgjör	 3199	 úrkoma	 4243	 kúgun	

400	 sjónarmið	 1240	 áskorun	 2157	 umgengni	 3203	 bági	 4245	 hika	

408	 sambærilegur	 1245	 lífsgæði	 2158	 árangursríkur	 3212	 fjárhagur	 4246	 nafngift	

416	 afleiðing	 1246	 ríkisvald	 2159	 undirliggjandi	 3213	 stuðull	 4248	 fordæma	

421	 stuðla	 1248	 skammtur	 2160	 líking	 3217	 hjúskapur	 4249	 afbrigðilegur	



	 	 	
	

86 

430	 aðgangur	 1251	 siður	 2162	 efnahagur	 3220	 grundvalla	 4250	 endurreisa	

432	 hefðbundinn	 1253	 viðauki	 2163	 skilvirkni	 3221	 endalok	 4253	 ljá	

434	 fulltrúi	 1256	 framboð	 2166	 dvöl	 3225	 gjöra	 4258	 allmikill	

441	 krefja	 1258	 samspil	 2167	 siðaregla	 3235	 námsgrein	 4259	 óviss	

443	 efla	 1259	 sjónarhorn	 2169	 verðlag	 3237	 endalaus	 4263	 vanræksla	

445	 afstaða	 1260	 undantekning	 2171	 fróðlegur	 3239	 daufur	 4266	 óstöðugur	

448	 formaður	 1264	 blasa	 2172	 ráðning	 3243	 leyfilegur	 4268	 ívilnun	

452	 gegna	 1265	 framför	 2175	 örva	 3246	 réttmæti	 4276	 vísir	

456	 menning	 1271	 árétta	 2182	 undirstaða	 3247	 undra	 4277	 uppskera	

460	 tíðni	 1272	 breytilegur	 2184	 verka	 3254	 vottur	 4280	 sannfærandi	

461	 hagsmunir	 1274	 skaði	 2188	 skorða	 3255	 klasi	 4283	 þröskuldur	

470	 samanburður	 1277	 útiloka	 2189	 sköpun	 3260	 alvarleiki	 4286	 smávægilegur	

472	 rök	 1280	 beiðni	 2196	 ósköp	 3261	 reifa	 4287	 þyngja	

482	 eftirfarandi	 1284	 álykta	 2200	 réttlátur	 3262	 horf	 4288	 valdhafi	

497	 verulegur	 1285	 tíðka	 2202	 yfirgefa	 3268	 yfirstandandi	 4290	 dýpka	

501	 skilgreining	 1294	 markviss	 2203	 útgefandi	 3272	 reiðubúinn	 4293	 þjónandi	

506	 áætlun	 1298	 sátt	 2204	 greiður	 3274	 nálægur	 4295	 myndarlegur	

508	 tilskipun	 1307	 skerðing	 2205	 þjá	 3276	 afhjúpa	 4308	 friðun	

530	 úrræði	 1309	 úttekt	 2207	 þegn	 3278	 ummerki	 4320	 iðka	

539	 gildandi	 1310	 hagkvæmur	 2209	 högg	 3280	 hugleiða	 4323	 gæfa	

541	 verja	 1311	 ótti	 2214	 efling	 3283	 afhending	 4325	 uppnám	

547	 skammur	 1313	 atvinnuleysi	 2217	 stöðugleiki	 3284	 inna	 4326	 samnefndur	

548	 viðbragð	 1314	 ákvarða	 2219	 fyrirsjáanlegur	 3288	 afmörkun	 4330	 heildrænn	

557	 atburður	 1317	 afhenda	 2221	 misnotkun	 3295	 fátíður	 4333	 athæfi	

559	 einkenna	 1318	 rifja	 2223	 verkfall	 3296	 lífslíkur	 4338	 eftirminnilegur	

560	 framlag	 1320	 liðinn	 2224	 kvísl	 3297	 sveigjanlegur	 4340	 hamför	

570	 fjölmiðill	 1322	 efnislegur	 2225	 rökstuðningur	 3298	 einangraður	 4343	 tryggur	

574	 vettvangur	 1324	 líkan	 2226	 not	 3302	 vandasamur	 4346	 velgengni	

575	 tilefni	 1325	 siðferðilegur	 2228	 geislun	 3303	 ábótavant	 4348	 sannreyna	

580	 vöxtur	 1330	 samstaða	 2229	 stjórnmálaflokkur	 3304	 skyldleiki	 4349	 innbyggður	

581	 orsök	 1333	 misjafn	 2230	 afgerandi	 3307	 synja	 4350	 skarpur	

582	 fræðimaður	 1335	 aðkoma	 2235	 umsjón	 3308	 sérhæfa	 4351	 mistaka	

584	 samráð	 1336	 málsgrein	 2241	 hagnaður	 3311	 umbreyting	 4352	 þakklátur	

586	 viðfangsefni	 1341	 fyrirmæli	 2242	 endurhæfing	 3314	 byrði	 4356	 farsæld	

591	 uppruni	 1342	 nægja	 2243	 mismunur	 3318	 síðastnefndur	 4358	 bágur	

594	 unnt	 1343	 vægi	 2245	 hlutlægur	 3320	 dálítill	 4363	 ástæðulaus	

606	 rita	 1344	 hugmyndafræði	 2247	 lögun	 3321	 umhverfisvænn	 4364	 hlynntur	
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609	 álit	 1348	 ætlun	 2250	 auður	 3323	 bernska	 4365	 handleiðsla	

612	 stúlka	 1349	 endanlegur	 2251	 rýna	 3325	 verklegur	 4366	 tortryggni	

613	 víkja	 1350	 umfangsmikill	 2258	 óþarfur	 3326	 undangenginn	 4372	 viðmót	

621	 staðreynd	 1352	 sýni	 2260	 vangavelta	 3327	 undanþeginn	 4375	 sanngirni	

623	 tilheyra	 1355	 fullnægjandi	 2263	 ríkisábyrgð	 3332	 svíkja	 4381	 umlykja	

628	 lúta	 1356	 afl	 2265	 forgangur	 3336	 einskorða	 4390	 fjarvera	

636	 ályktun	 1359	 viðurkenning	 2268	 afskipti	 3337	 skima	 4396	 þungaður	

639	 fyrirkomulag	 1360	 fagur	 2273	 hagsmunaaðili	 3338	 einkennandi	 4398	 nýlenda	

640	 núverandi	 1361	 fóstur	 2277	 fötlun	 3339	 framsaga	 4399	 feðgar	

653	 viðbót	 1364	 mismunun	 2278	 neyða	 3340	 innrás	 4414	 réttlæting	

658	 afla	 1365	 líkindi	 2279	 ráðlegging	 3343	 skara	 4416	 ólíkindi	

659	 háður	 1366	 endurtaka	 2280	 vísan	 3345	 samkoma	 4417	 hörmung	

669	 endurspegla	 1367	 ítreka	 2281	 viðtaka	 3349	 flötur	 4422	 valdamikill	

671	 samþykki	 1369	 fátækur	 2282	 samvist	 3350	 kulnun	 4424	 missir	

673	 gæði	 1376	 verðmæti	 2284	 streyma	 3351	 sjúkur	 4427	 óræður	

676	 áhætta	 1379	 staðsetning	 2285	 dýpi	 3353	 afnot	 4429	 vitrænn	

680	 ráðstöfun	 1381	 staðfesting	 2291	 tilheyrandi	 3358	 einblína	 4434	 frágangur	

686	 eiginleiki	 1382	 sjálfsmynd	 2292	 undirritaður	 3365	 hlúa	 4435	 ráðgera	

697	 eigna	 1383	 útreikningur	 2293	 meðfæddur	 3366	 akstur	 4441	 meiriháttar	

709	 magn	 1386	 upphaflegur	 2295	 nákvæmni	 3370	 gjörð	 4448	 þroskaður	

712	 skortur	 1387	 afgreiða	 2299	 áætlaður	 3383	 orðatiltæki	 4449	 óskráður	

713	 viðmið	 1389	 staddur	 2300	 aðhald	 3388	 kuml	 4450	 rofna	

717	 takmörkun	 1390	 útskrifa	 2301	 vonbrigði	 3394	 stöku	 4453	 stara	

728	 viðurkenna	 1393	 tilvísun	 2303	 gagnrýnandi	 3395	 algildur	 4456	 sóttvörn	

732	 andlegur	 1394	 hámark	 2304	 framandi	 3397	 hylja	 4458	 fyrirferð	

734	 líkamlegur	 1396	 óháður	 2306	 tölfræðilegur	 3398	 samúð	 4459	 yfirburður	

735	 viðmælandi	 1397	 jafnrétti	 2307	 staðall	 3401	 hreppur	 4463	 samkennd	

736	 túlka	 1403	 slóð	 2309	 áreitni	 3405	 stef	 4472	 fullnusta	

737	 framleiða	 1405	 heilagur	 2310	 afkomandi	 3407	 forræði	 4473	 völ	

738	 takmarka	 1407	 leiðarljós	 2315	 aðskilinn	 3408	 svohljóðandi	 4477	 samskonar	

746	 veruleiki	 1408	 aðstandandi	 2317	 dráttur	 3409	 öndverður	 4478	 jafnaldri	

750	 samkomulag	 1410	 ágreiningur	 2318	 munnlegur	 3411	 frumstæður	 4491	 rótgróinn	

752	 takmarkaður	 1413	 vænta	 2323	 þáverandi	 3412	 samstæða	 4493	 ónæmur	

759	 öðlast	 1414	 eiginlegur	 2325	 hvatning	 3413	 kveðskapur	 4496	 uppsafnaður	

767	 kraftur	 1417	 aðskilnaður	 2327	 verkfæri	 3414	 tilskilinn	 4498	 ígrunda	

770	 innihalda	 1418	 reikningur	 2328	 allmargur	 3417	 náð	 4499	 heiðarlegur	

775	 hefð	 1421	 eftirspurn	 2330	 samhljóða	 3418	 einstæður	 4503	 yfirbragð	
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788	 neytandi	 1423	 tákna	 2334	 hlutdeild	 3420	 vafasamur	 4504	 gæða	

789	 sögulegur	 1428	 meðvitaður	 2335	 frumkvöðull	 3423	 burður	 4506	 framleiðni	

791	 kynslóð	 1429	 samdráttur	 2339	 skapandi	 3424	 lífsháttur	 4507	 yfirgripsmikill	

793	 fjármunir	 1430	 tilkoma	 2342	 röskun	 3426	 tilhögun	 4508	 agi	

795	 álag	 1431	 ráðstefna	 2343	 fjarlægur	 3427	 óverulegur	 4510	 íhaldssamur	

796	 margvíslegur	 1432	 færni	 2345	 starfsumhverfi	 3431	 skelfilegur	 4512	 barnshafandi	

799	 aðgengi	 1433	 vænting	 2346	 furða	 3432	 sennilegur	 4516	 æra	

809	 gagnrýni	 1435	 upprunalegur	 2350	 teymi	 3437	 myndrænn	 4518	 hóflegur	

810	 rúmur	 1438	 jafnvægi	 2351	 kvarði	 3442	 óvirkur	 4519	 lægð	

814	 huga	 1439	 jarðvegur	 2353	 uppspretta	 3444	 fljótandi	 4524	 undirgangast	

819	 ábending	 1440	 varanlegur	 2355	 refsiverður	 3446	 afrek	 4533	 umskipti	

826	 skuldbinding	 1444	 þráður	 2360	 framfærsla	 3447	 una	 4535	 kennsl	

843	 varpa	 1446	 kunnugur	 2362	 staðfestur	 3449	 innlegg	 4539	 uppræta	

847	 orðalag	 1447	 nægur	 2364	 vanda	 3455	 magna	 4549	 smæð	

852	 atvik	 1448	 undanþága	 2368	 tilnefna	 3456	 samræming	 4550	 etja	

853	 hafna	 1449	 ofangreindur	 2369	 áreiðanlegur	 3458	 óskýr	 4553	 örvandi	

865	 áhættuþáttur	 1456	 grunur	 2370	 viðunandi	 3460	 stórfelldur	 4555	 göfugur	

866	 umsókn	 1459	 yfirlit	 2373	 tímabær	 3463	 skýrleiki	 4557	 undrun	

868	 faglegur	 1461	 kreppa	 2374	 viðburður	 3464	 þenja	 4564	 afleiddur	

869	 búseta	 1463	 framsetning	 2376	 starfsleyfi	 3467	 óhefðbundinn	 4566	 eindreginn	

873	 varðveita	 1465	 sérstaða	 2377	 breytileiki	 3468	 hvöt	 4569	 frumlegur	

891	 tjá	 1466	 virði	 2381	 frjálslyndur	 3474	 vandkvæði	 4576	 meðtalinn	

896	 hliðsjón	 1469	 upplýstur	 2386	 dreifður	 3477	 mismuna	 4578	 byggður	

902	 viðeigandi	 1470	 stefnumótun	 2388	 afmarka	 3483	 alþýða	 4579	 innbyrðis	

905	 yfirvald	 1472	 fær	 2391	 meginatriði	 3484	 síga	 4580	 ásýnd	

908	 áætla	 1473	 yrkja	 2392	 færsla	 3486	 stöðugildi	 4582	 ótímabær	

911	 aðgengilegur	 1474	 orðræða	 2397	 samruni	 3487	 mótsögn	 4586	 dulinn	

921	 nákvæmur	 1475	 skynja	 2402	 mælitæki	 3490	 einskonar	 4597	 hugsuður	

923	 viðhalda	 1479	 loftslagsmál	 2403	 forrit	 3491	 fylgi	 4599	 ójöfnuður	

929	 stöðugur	 1480	 samræða	 2404	 sjálfbærni	 3499	 þýðandi	 4603	 óráð	

930	 rangur	 1481	 vægur	 2408	 handhafi	 3505	 aðsetur	 4606	 uppdráttur	

931	 kjarni	 1484	 spretta	 2409	 viðurlag	 3509	 gróinn	 4607	 tryggður	

932	 líkja	 1486	 andrúmsloft	 2410	 raforka	 3524	 ákjósanlegur	 4608	 þversögn	

935	 ítarlegur	 1488	 skerða	 2411	 metnaður	 3525	 umhugsun	 4614	 rýmka	

946	 ungmenni	 1493	 horn	 2415	 heimspekilegur	 3526	 gagnsær	 4616	 heppnaður	

951	 brýnn	 1495	 stoð	 2416	 endurnýja	 3528	 verðandi	 4619	 vitsmunalegur	

954	 rými	 1497	 tilhneiging	 2417	 lakur	 3529	 áreynsla	 4631	 afli	
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955	 spá	 1498	 vandaður	 2421	 viðvarandi	 3530	 ófær	 4639	 varasamur	

956	 nálgun	 1503	 losa	 2428	 mótmæla	 3539	 ávarpa	 4640	 iðja	

959	 reisa	 1512	 fremri	 2429	 arfur	 3546	 sífelldur	 4644	 óumdeildur	

962	 talsverður	 1518	 mótun	 2439	 farsæll	 3547	 kvilli	 4646	 umburðarlyndi	

963	 víðtækur	 1529	 mannvirki	 2440	 uppgötvun	 3551	 endast	 4647	 stórauka	

965	 framangreindur	 1531	 gagnrýninn	 2443	 dreifbýli	 3552	 gjörgæsla	 4648	 yfirfara	

971	 sérhæfður	 1535	 strangur	 2447	 hagstæður	 3553	 ábati	 4657	 ókunnur	

977	 fjárhagslegur	 1536	 tilvist	 2453	 sóttkví	 3555	 sérstæður	 4658	 nærvera	

981	 æðri	 1537	 ummæli	 2455	 lykilhlutverk	 3558	 eftirsóknarverður	 4659	 ófriður	

984	 nýsköpun	 1538	 náttúrulegur	 2457	 kollegi	 3559	 heilmikill	 4660	 áleitinn	

990	 gagnrýna	 1539	 skertur	 2460	 umbót	 3560	 mildur	 4664	 hugsunarháttur	

998	 athugun	 1542	 stíll	 2462	 sérkennilegur	 3568	 áfangastaður	 4668	 vitleysa	

1000	 venja	 1548	 áfangi	 2463	 fyrrgreindur	 3569	 þungun	 4670	 skelfing	

		 		 1551	 tæknilegur	 2466	 frammistaða	 3570	 óreglulegur	 4671	 nýyrði	

		 		 1552	 leiðrétta	 2467	 uppfæra	 3572	 afrakstur	 4676	 gjörbreyta	

		 		 1554	 óeðlilegur	 2468	 lýður	 3576	 afköst	 4679	 óhugsandi	

		 		 1555	 innviðir	 2470	 íþyngjandi	 3578	 hugarfar	 4680	 arfgengur	

		 		 1558	 áform	 2472	 græða	 3583	 endurtekning	 4684	 neyslurými	

		 		 1560	 undirstrika	 2476	 tíðindi	 3586	 einsleitur	 4685	 fyrirætlun	

		 		 1564	 fylgni	 2477	 listrænn	 3587	 yfirvofandi	 4687	 sláandi	

		 		 1566	 úrvinnsla	 2478	 þverfaglegur	 3591	 framlagning	 4703	 meðfylgjandi	

		 		 1567	 framfæri	 2479	 sveigjanleiki	 3594	 tæmandi	 4705	 fyrirstaða	

		 		 1569	 átak	 2480	 löngun	 3595	 greind	 4709	 gjörningur	

		 		 1570	 sjálfbær	 2481	 svipta	 3598	 geisa	 4711	 upprisa	

		 		 1573	 viðurkenndur	 2483	 þrá	 3608	 sígildur	 4712	 kunnuglegur	

		 		 1575	 útkoma	 2484	 ótvíræður	 3609	 ásetningur	 4715	 andúð	

		 		 1583	 síðarnefndur	 2487	 utanaðkomandi	 3614	 aur	 4720	 afneita	

		 		 1585	 reglulegur	 2490	 reglubundinn	 3622	 lof	 4721	 snöggur	

		 		 1586	 skilvirkur	 2494	 kerfisbundinn	 3627	 gjalda	 4722	 ílát	

		 		 1588	 flokkun	 2497	 fyrirbyggjandi	 3638	 hæfa	 4730	 fréttamaður	

		 		 1590	 útfæra	 2499	 heilkenni	 3641	 menningarheimur	 4732	 heimfæra	

		 		 1592	 hindra	 2501	 afkvæmi	 3645	 hraða	 4734	 mannauður	

		 		 1613	 efi	 2503	 rof	 3648	 nærtækur	 4741	 glataður	

		 		 1616	 meðalaldur	 2507	 þekja	 3649	 ósamræmi	 4742	 þvæla	

		 		 1618	 bakgrunnur	 2513	 fyrirliggjandi	 3650	 snúningur	 4743	 djúpstæður	

		 		 1619	 heimsfaraldur	 2517	 efasemd	 3652	 vitur	 4748	 yfirlýstur	

		 		 1620	 núgildandi	 2518	 ótal	 3657	 meðför	 4749	 jöfnun	
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		 		 1621	 fyrrverandi	 2519	 uppsögn	 3660	 tilgreindur	 4765	 kunningi	

		 		 1623	 innlögn	 2520	 skjótur	 3661	 jöfnuður	 4766	 afdrifaríkur	

		 		 1624	 innheimta	 2524	 framburður	 3663	 yfirfærsla	 4779	 banvænn	

		 		 1625	 settur	 2526	 framfylgja	 3664	 félagsskapur	 4786	 stóraukinn	

		 		 1626	 skipun	 2527	 gagnkvæmur	 3666	 farsótt	 4788	 andmæli	

		 		 1627	 regluverk	 2528	 næmur	 3669	 tölulegur	 4797	 notfæra	

		 		 1631	 viðhald	 2529	 óhjákvæmilegur	 3677	 gaumur	 4798	 þrálátur	

		 		 1632	 tíður	 2535	 ráðstafa	 3679	 röksemd	 4805	 nothæfur	

		 		 1635	 inntak	 2536	 sýsla	 3681	 aðför	 4806	 samviska	

		 		 1636	 fresta	 2537	 siðaskipti	 3685	 samþættur	 4814	 skattskyldur	

		 		 1641	 staðbundinn	 2540	 meinvarp	 3686	 viðtakandi	 4830	 einhliða	

		 		 1642	 landslag	 2541	 tiltækur	 3690	 vist	 4833	 innstæða	

		 		 1643	 róttækur	 2542	 vitnisburður	 3691	 ættaður	 4843	 umhverfisþáttur	

		 		 1646	 samsettur	 2544	 yfirsýn	 3693	 áhald	 4847	 fáránlegur	

		 		 1649	 óheimill	 2545	 framtíðarsýn	 3695	 fullgildur	 4848	 hugleikinn	

		 		 1652	 fólga	 2553	 hagkvæmni	 3701	 fjölbreytilegur	 4849	 aðsókn	

		 		 1659	 einstaka	 2554	 krefjandi	 3710	 vænlegur	 4850	 fullvissa	

		 		 1663	 úthlutun	 2559	 varðveisla	 3713	 ætlaður	 4860	 endurbæta	

		 		 1665	 hvati	 2560	 umhyggja	 3718	 ákall	 4861	 viðbættur	

		 		 1666	 hraun	 2561	 tímamót	 3725	 varp	 4862	 tryggð	

		 		 1667	 áðurnefndur	 2565	 þjóðerni	 3728	 fagaðili	 4865	 misvísandi	

		 		 1668	 úrlausn	 2566	 kynþáttur	 3729	 samsvörun	 4867	 margbreytileiki	

		 		 1671	 háttsemi	 2567	 samsvarandi	 3730	 spinna	 4883	 ágengur	

		 		 1672	 afbrigði	 2568	 sannfærður	 3732	 rökréttur	 4895	 freistandi	

		 		 1674	 velferð	 2569	 glata	 3736	 fleygja	 4896	 viska	

		 		 1675	 aðferðafræði	 2570	 veikleiki	 3737	 sjálfgefinn	 4914	 harmleikur	

		 		 1676	 nægilegur	 2571	 lokun	 3738	 endurminning	 4928	 uppbyggilegur	

		 		 1677	 endurtekinn	 2572	 kast	 3739	 endurreisn	 4929	 upphefja	

		 		 1678	 réttlæti	 2573	 fjarskipti	 3747	 hrífa	 4933	 þolinmæði	

		 		 1680	 samsetning	 2574	 skiljanlegur	 3749	 minniháttar	 4934	 kljúfa	

		 		 1681	 andstaða	 2577	 hugleiðing	 3750	 afsökun	 4944	 hagræði	

		 		 1683	 sameind	 2578	 fordæmi	 3751	 reyndur	 4945	 tregur	

		 		 1684	 hindrun	 2584	 hugsjón	 3755	 formgerð	 4946	 vanmeta	

		 		 1686	 forsjá	 2593	 siðferði	 3756	 umgangast	 4950	 uppistaða	

		 		 1689	 innihald	 2594	 svörun	 3762	 samfella	 4956	 alin	

		 		 1690	 aðlögun	 2604	 umbreyta	 3763	 fyrirhuga	 4962	 brýna	

		 		 1697	 höfða	 2605	 vísun	 3764	 hálfgerður	 4963	 endurmeta	
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		 		 1698	 ökutæki	 2606	 skipulegur	 3765	 unninn	 4964	 lífsleið	

		 		 1700	 þiggja	 2610	 virtur	 3772	 inntaka	 4965	 úrval	

		 		 1701	 tileinka	 2613	 aðhyllast	 3774	 alþjóðavettvangur	 4966	 innblástur	

		 		 1702	 heildstæður	 2615	 framlengja	 3775	 áhöfn	 4972	 undanfari	

		 		 1707	 tiltaka	 2620	 raska	 3776	 áhrifaþáttur	 4979	 voldugur	

		 		 1709	 aðlaga	 2623	 piltur	 3780	 heimkynni	 4980	 sífella	

		 		 1713	 fullyrðing	 2627	 staðhæfing	 3781	 magnaður	 4985	 brautryðjandi	

		 		 1716	 hæfi	 2633	 vanlíðan	 3783	 endurheimta	 4986	 stórvaxinn	

		 		 1719	 samfelldur	 2641	 afdrif	 3785	 kröftugur	 4989	 húsakynni	

		 		 1720	 skimun	 2642	 viðhafa	 3791	 afdráttarlaus	 		 		

		 		 1721	 umönnun	 2645	 nátengdur	 3796	 eind	 		 		

		 		 1722	 greinarmunur	 2648	 útvega	 3797	 umheimur	 		 		

		 		 1723	 örfár	 2659	 sýkja	 3802	 upprunninn	 		 		

		 		 1726	 uppgötva	 2662	 sannfæra	 3803	 einkennalaus	 		 		

		 		 1729	 breiða	 2667	 hæfilegur	 3806	 tímalengd	 		 		

		 		 1731	 greinilegur	 2668	 hlutfallslegur	 3807	 megináhersla	 		 		

		 		 1732	 vitneskja	 2676	 atferli	 3812	 óendanlegur	 		 		

		 		 1734	 ryðja	 2677	 fagmennska	 3813	 núlifandi	 		 		

		 		 1736	 tilvera	 2678	 huglægur	 3816	 lífskjör	 		 		

		 		 1737	 stökkbreyting	 2683	 hagnýtur	 3820	 siðfræðilegur	 		 		

		 		 1742	 skaðlegur	 2684	 hægja	 3828	 eldast	 		 		

		 		 1747	 beiting	 2685	 arður	 3830	 synjun	 		 		

		 		 1760	 aðgreining	 2689	 kvöð	 3832	 höfnun	 		 		

		 		 1768	 uppeldi	 2702	 vinnutími	 3844	 einlægur	 		 		

		 		 1771	 samantekt	 2703	 staldra	 3846	 nánd	 		 		

		 		 1774	 fallinn	 2711	 fyrirbyggja	 3854	 mönnun	 		 		

		 		 1781	 bólusetning	 2712	 úrgangur	 3861	 forveri	 		 		

		 		 1784	 neyta	 2719	 íhlutun	 3865	 misræmi	 		 		

		 		 1785	 gagna	 2720	 næmi	 3866	 áþreifanlegur	 		 		

		 		 1787	 einfalda	 2724	 uppfylltur	 3868	 eyðing	 		 		

		 		 1790	 bundinn	 2725	 gagnsemi	 3870	 einkennilegur	 		 		

		 		 1794	 sætta	 2727	 skömm	 3873	 lyfseðill	 		 		

		 		 1798	 frávik	 2728	 hugrænn	 3885	 sýktur	 		 		

		 		 1802	 heppilegur	 2730	 útrýma	 3886	 kærleiki	 		 		

		 		 1804	 örlög	 2733	 einelti	 3887	 ófyrirséður	 		 		

		 		 1805	 dæmigerður	 2737	 dýrmætur	 3888	 herma	 		 		

		 		 1807	 virkja	 2738	 frambjóðandi	 3904	 bjartsýnn	 		 		
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		 		 1809	 umdeildur	 2740	 afbrot	 3913	 upplausn	 		 		

		 		 1810	 aðdragandi	 2741	 ófullnægjandi	 3919	 fordæmalaus	 		 		

		 		 1814	 ógn	 2742	 útibú	 3923	 vantraust	 		 		

		 		 1817	 áverki	 2743	 fylgjandi	 3929	 áminning	 		 		

		 		 1818	 afkoma	 2749	 táknrænn	 3933	 þróaður	 		 		

		 		 1825	 ábyrgur	 2751	 gjósa	 3938	 góðfúslegur	 		 		

		 		 1826	 undirrita	 2753	 viðstaddur	 3940	 ómetanlegur	 		 		

		 		 1827	 úrbót	 2754	 misnota	 3941	 yfirfæra	 		 		

		 		 1828	 réttlæta	 2756	 snið	 3949	 dafna	 		 		

		 		 1829	 vitund	 2757	 gífurlegur	 3954	 trúaður	 		 		

		 		 1832	 massi	 2764	 skaða	 3960	 hýsa	 		 		

		 		 1834	 boðskapur	 2770	 gruna	 3962	 hóf	 		 		

		 		 1837	 skilnaður	 2775	 töf	 3968	 rökstuddur	 		 		

		 		 1840	 efa	 2780	 mismikill	 3970	 notagildi	 		 		

		 		 1844	 meina	 2781	 yfirferð	 3971	 sjónrænn	 		 		

		 		 1851	 afnema	 2783	 tilurð	 3972	 línulegur	 		 		

		 		 1853	 fyrirhugaður	 2785	 ávísa	 3973	 samofinn	 		 		

		 		 1854	 knýja	 2791	 lega	 3982	 fróður	 		 		

		 		 1863	 ómögulegur	 2793	 áhugasamur	 3985	 innsæi	 		 		

		 		 1865	 farvegur	 2795	 kjörinn	 3987	 leiðandi	 		 		

		 		 1867	 óvenjulegur	 2797	 hentugur	 3989	 aðskilja	 		 		

		 		 1869	 hæfur	 2800	 viðtekinn	 3992	 búsvæði	 		 		

		 		 1870	 áframhaldandi	 2802	 fyrirsögn	 3994	 útgefinn	 		 		

		 		 1872	 nágrenni	 2803	 hrósa	 4000	 vinnuálag	 		 		

		 		 1874	 merkur	 2808	 samrýma	 		 		 		 		

		 		 1875	 grófur	 2813	 kær	 		 		 		 		

		 		 1876	 samræmdur	 2814	 íhuga	 		 		 		 		

		 		 1878	 ímynd	 2819	 kvörtun	 		 		 		 		

		 		 1881	 jafnræði	 2820	 nægjanlegur	 		 		 		 		

		 		 1882	 skjól	 2821	 kunnátta	 		 		 		 		

		 		 1885	 undanskilinn	 2822	 óvenja	 		 		 		 		

		 		 1887	 afurð	 2824	 leiðrétting	 		 		 		 		

		 		 1890	 einangrun	 2825	 útskýring	 		 		 		 		

		 		 1891	 fullnægja	 2826	 réttmætur	 		 		 		 		

		 		 1892	 gildistaka	 2829	 eftirtalinn	 		 		 		 		

		 		 1893	 mund	 2830	 fjölbreytileiki	 		 		 		 		

		 		 1894	 streita	 2836	 freista	 		 		 		 		
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		 		 1899	 umboð	 2838	 lögg	 		 		 		 		

		 		 1900	 heiður	 2839	 framkoma	 		 		 		 		

		 		 1901	 verpa	 2846	 uppsetning	 		 		 		 		

		 		 1905	 kringumstæður	 2847	 sérhæfing	 		 		 		 		

		 		 1909	 gengi	 2852	 viðmiðun	 		 		 		 		

		 		 1910	 óvæntur	 2854	 verknaður	 		 		 		 		

		 		 1922	 veraldlegur	 2856	 varsla	 		 		 		 		

		 		 1923	 friðhelgi	 2861	 laða	 		 		 		 		

		 		 1924	 umhverfismál	 2863	 bati	 		 		 		 		

		 		 1926	 móttaka	 2875	 þjóðvegur	 		 		 		 		

		 		 1927	 raunhæfur	 2878	 megn	 		 		 		 		

		 		 1928	 sanngjarn	 2881	 hald	 		 		 		 		

		 		 1931	 rökstyðja	 2883	 gagnstæður	 		 		 		 		

		 		 1933	 eldsneyti	 2885	 saka	 		 		 		 		

		 		 1934	 synd	 2886	 stakkur	 		 		 		 		

		 		 1935	 rjúfa	 2889	 víkka	 		 		 		 		

		 		 1936	 inngrip	 2892	 aðbúnaður	 		 		 		 		

		 		 1938	 tjáning	 2893	 sporna	 		 		 		 		

		 		 1941	 útbreiddur	 2895	 aðgreina	 		 		 		 		

		 		 1943	 þéttur	 2897	 skuldbinda	 		 		 		 		

		 		 1944	 úthluta	 2898	 erfa	 		 		 		 		

		 		 1950	 nærri	 2904	 framþróun	 		 		 		 		

		 		 1953	 spara	 2909	 óæskilegur	 		 		 		 		

		 		 1954	 fremja	 2910	 verðmætur	 		 		 		 		

		 		 1956	 langvarandi	 2911	 togstreita	 		 		 		 		

		 		 1957	 örorka	 2914	 bitna	 		 		 		 		

		 		 1962	 viðleitni	 2921	 jafngilda	 		 		 		 		

		 		 1965	 klassískur	 2925	 brottfall	 		 		 		 		

		 		 1966	 gildur	 2938	 herða	 		 		 		 		

		 		 1967	 raunveruleiki	 2940	 svipa	 		 		 		 		

		 		 1968	 starfsháttur	 2950	 launamunur	 		 		 		 		

		 		 1969	 lýðveldi	 2954	 meðvitund	 		 		 		 		

		 		 1973	 valkostur	 2960	 ritaður	 		 		 		 		

		 		 1974	 bifreið	 2961	 hlíð	 		 		 		 		

		 		 1978	 samanstanda	 2965	 eftirfylgni	 		 		 		 		

		 		 1982	 andstæða	 2968	 skírskotun	 		 		 		 		

		 		 1983	 reiða	 2971	 óánægja	 		 		 		 		
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		 		 1989	 miðlun	 2972	 endurbót	 		 		 		 		

		 		 1993	 staðsettur	 2973	 forvitnilegur	 		 		 		 		

		 		 1994	 frábrugðinn	 2976	 sannfæring	 		 		 		 		

		 		 1999	 tilviljun	 2978	 hryggur	 		 		 		 		

		 		 		 		 2980	 skerpa	 		 		 		 		

		 		 		 		 2981	 loftslag	 		 		 		 		

		 		 		 		 2990	 afnám	 		 		 		 		

		 		 		 		 2991	 staðsetja	 		 		 		 		

		 		 		 		 2993	 fylking	 		 		 		 		

		 		 		 		 2994	 ávísun	 		 		 		 		

	


