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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um hvernig kenna megi orðaforða á unglingastigi með árangursríkum 

hætti, hvernig er staðið að slíkri kennslu á unglingastigi hér á landi og hvar ábyrgðin liggur hvað 

varðar orðaforðanám nemenda. Verkefnið er viðtalsrannsókn sem ætlað er að varpa ljósi á 

orðaforðakennslu tveggja kennara á unglingastigi grunnskóla. Niðurstöður sýndu að þrátt fyrir 

að kennararnir vinni að eflingu orðaforða hjá nemendum sínum er það þó ekki markvisst og 

því má greina tækifæri til framfara. Niðurstöður þessa verkefnis eru mikilvægar kennurum, 

starfandi jafnt sem verðandi kennurum, því þær varpa ljósi á hvernig orðaforðakennslu er 

háttað í tveimur grunnskólum og sýna fram á hvað megi betur fara, nemendum til hagsbóta.  
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Formáli 

 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði í vettvangsnámi á öðru ári þegar nemandi í áttunda 

bekk spurði mig hvað matvæli væru? Á þeim tímapunkti áttaði ég mig í raun og veru á því að 

gríðarlega mikill munur getur verið á orðaforða nemenda í sama bekknum. Ég spurði sjálfa mig 

í kjölfarið hvernig get ég gefið framtíðarnemendum mínum tækifæri til að efla stöðugt 

orðaforða sinn og sérstaklega þeim sem búa yfir lakari orðaforða? Afraksturinn af leit að 

svörum við þessari spurningu er þessi ritgerð. Leiðbeinandi var Sigríður Ólafsdóttir sem ég færi 

mínar bestu þakkir fyrir mikla og góða leiðsögn. Ég vil einnig færa fjölskyldu minni og vinum 

þakkir fyrir hvatningu og stuðning.  

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

Háskóla Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir Sameiginlegar reglur). Ég hef 

gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 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. 

Kópavogi, 8. maí 2022 

 

Sigurborg Eiríksdóttir 

https://www.hi.is/node/300103
https://www.hi.is/node/300103
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1 Inngangur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er, líkt og titill hennar gefur til kynna, orðaforðanám á 

unglingastigi. Orðaforði er margslungið og mikilvægt hugtak sem skipta má í fjóra þætti til 

frekari útskýringa en þeir eru: breidd og dýpt orðaforða, tjáningarorðaforði og 

viðtökuorðaforði. Verður öllum þessum þáttum gerð góð skil. Niðurstöður rannsókna renna 

stöðugt styrkum stoðum undir það hversu mikilvægt hlutverk orðaforði leikur í námi barna og 

unglinga þar sem öflugur lesskilningur helst í hendur við ríkulegan orðaforða (Baumann, 2005; 

Davis, 1944; Terman, 1916; Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016). 

Orðaforði hefur mikið verið rannsakaður og sérstaklega í tengslum við máltöku og 

málþroskaskeiðið hjá börnum en þessi ritgerð beinir sjónum sínum að því hvernig kenna megi 

orðaforða með árangursríkum hætti á unglingastigi. Sterk orðaforðakennsla (e. robust 

instruction) byggist á fjórum þáttum: kynning, eftirfylgni, mat og viðhald (Beck o.fl., 2013). 

Fyrstu þrír þættirnir eru í höndum kennara en til þess að nemendur viðhaldi þekkingunni og 

noti sjálfir orðin sem lærð hafa verið þurfa tækifæri að skapast bæði innan og utan skólans. 

Skólastarfið er þó mikilvægasti hlekkurinn í orðaforðanámi nemenda, þar sem sarfið er 

markvisst og fjallað er um flókin viðfangsefni sem krefjast þess að nemendur noti tungumálið, 

orð faggreina og orð sem eru nauðsynleg þegar fjallað er um eitthvað flóið, þ.e.a.s huglæg orð 

í lagi 2. Greint verður nánar frá þessu í næstu köflum.  

Með mörgum og fjölbreyttum æfingum þar sem mikilvæg orð koma ítrekað fyrir í 

ólíkum myndum, og nemendur fá tækifæri til að nota orðin í umræðum og ritun, er hægt að 

stórefla orðaforða nemenda. Á unglingastigi er mikill styrkur fólginn í því að vinna með 

orðaforða í samhengi við bókmenntakennslu en ákjósanlegast er að orðaforðanám sé samofið 

því sem verið er að vinna í skólastarfi hverju sinni (Beck o.fl., 2013). Þess vegna er markmið 

rannsóknarinnar að kanna að hve miklu leyti slík orðaforðakennsla er ástunduð hjá 

bókmenntakennurum á unglingastigi og eru rannsóknarspurningar eftirfarandi: hvernig er 

unnið með íslenskan orðaforða í skólastarfi hjá tveimur íslenskukennurum á unglingastigi? 

Hvar telja íslenskukennararnir ábyrgðina liggja þegar kemur að eflingu orðaforða nemenda? 
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2. Hvað er orðaforði? 

Hugtakið orðaforði (e. vocabulary) er skilgreint í íslenskri nútímamálsorðabók (2019) sem 

„safn orða sem tungumál hefur að geyma“. Vissulega er þetta réttmæt skilgreining á hugtakinu 

en í skólastarfi er frekar horft til þess hversu mörg orð hver einstaklingur þekkir og hversu góð 

eða djúp þekking hans er á orðum. Mikilvægi þess að hafa góðan orðaforða og þau sterku 

tengsl sem eru milli orðaforða og lesskilnings (e. reading comprehension) hafa komið fram í 

mörgum rannsóknum (Baumann, 2005; Davis, 1944; Terman, 1916; Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 

2016) en góður lesskilningur er mikilvægur grunnur að velgengni í námi.  

Orðaforði eflist í samskiptum (Romeo o.fl., 2018) en mismunandi er eftir börnum hversu 

mikinn orðaforða þau hafa. Hér ber að nefna hina mikilvægu langtímarannsókn Hart og Risley 

(1995; 2003), sem mikið hefur verið vitnað í. Markmiðin voru að kanna áhrif mállegra 

samskipta foreldra og barna á orðaforða barnanna. Fylgst var með bandarískum fjölskyldum 

42 barna frá sjö mánaða til þriggja ára aldurs. Í ljós komu sterk tengsl á milli þess hversu 

innihaldsrík mállegu samskiptin voru á heimilunum og orðaforða barnanna, sem síðan höfðu 

sterk tengsl við þjóðfélagsstöðu foreldranna. Rannsóknin leiddi í ljós að við þriggja ára aldur 

fengu börnin sem tilheyrðu lægstu stétt þjóðfélagsins að jafnaði 30 milljón orðum minna í 

samskiptum við foreldra sína en börnin sem töldust til efstu stéttar samfélagsins. Þessar 

niðurstöður mörkuðu ákveðin þáttaskil í viðhorfi fræðimanna til þess af hverju börnum gengur 

misvel í námi. Áður hafði það verið almennt viðurkennt að börn væru fædd með mismiklar 

gáfur, en með rannsókn Hart og Risley, og þeim fjölmörgu sem hafa fylgt í kjölfarið, hefur 

stöðugt og ítrekað verið sýnt að það er umfram allt málnotkunin í fjölskyldulífi barna sem 

mótar málþroska þeirra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015; Mol og Bus, 2011; Rowe, 2019; 

Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016).  

Catherine Snow (2016) bendir reyndar á í fyrirlestri sínum að það séu mistök að líta á 

slakan orðaforða sem einangrað fyrirbæri og ástæðu fyrir slæmu lestrargengi, heldur eigi að 

hafa í huga að orðaforði er vísbending um þekkingu barna en ekki bara orðakunnáttu þeirra. 

Tækifæri til þess að læra ný orð eru gjarnan af skornum skammti hjá sumum börnum, færri 

bækur eru til á heimilinu, samskipti við matarborðið og heimsóknir á söfn eða dýragarða eru í 

lágmarki í samanburði við önnur börn (Kucirkova, 2018). Þegar börn auka þekkingu sína í 

samræðum við foreldra, lestur bóka og við ýmis konar upplifanir þá auka þau orðaforða sinn 

samhliða. Því oftar og því meira sem börnin fá af ríkulegum mállegum samskiptum þeim mun 
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meiri verður orðaforði þeirra (Leyva og Skorb, 2019). Dæmi um slíkar upplifanir er ef 

fjölskyldan fer á listasýningu, í leikhús eða í útivist. Þá er til dæmis hægt að kynna orðin 

listmálari, miðasala eða urð. 

Hér að aftan verður fjórum víddum hugtaksins orðaforði lýst nánar til að fá skýrari mynd 

af þessu margslungna hugtaki.  

2.1 Breidd orðaforða 

Breidd orðaforða vísar til þess hversu mörg orð einstaklingurinn þekkir og einnig er talað um 

hugtakið sem stærð orðaforða. Orð sem eru þýðingarmikil fyrir læsi barna hafa verið tekin 

saman og skipt í þrjú lög (e. Tier). Orðin í lagi 1 eru algengustu orð tungumálsins og lærast í 

daglegu tali, þetta eru orð eins og mjólk, hoppa, segja, stóll, amma, skápur o.s.frv. Orð í lagi 2 

eru sjaldgæfari, hluti þeirra eru samheiti algengra orða og lærast þegar börn umgangast fólk 

sem nota slík orð og þau lærast einnig í gegnum lestur. Þetta eru orð eins og móðir, andvaka, 

stórefla, og uppbygging svo dæmi séu tekin. Námsbækur gegna sérstöku hlutverki hvað varðar 

þessi orð og falla huglæg orð einnig undir þennan flokk orð en það eru orð eins og áþreifanlegt, 

duglegur, blíður o.s.frv. Merking huglægra orða í lagi 2 er flókin og til að útskýra merkingu 

þeirra þarf að nota orð í lagi 1 og orð í lagi 2 með einfaldari merkingu. Orð í lagi 3 eru orð 

námsgreina, þau eru líka sjaldgæf en gegna mikilvægu hlutverki innan hvers fræðasviðs. Þau 

eru kennd sérstaklega því þau eru í raun verulegur hluti kennsluefnis hinna ýmsu faggreina. 

Dæmi um slík orð eru auðlindir, algebra, ljóðstafir, frumur o.s.frv. Merking þeirra er djúp og 

víðtæk og til þess að mögulegt sé að útskýra merkingu þeirra eða fjalla um þau eru orð úr neðri 

lögum orðaforðans nauðsynleg (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2020). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að sterk tengsl eru milli breidd orðaforða og góðs lesskilnings 

(Djuarsa, 2017; Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016; Tannenbaum, 2006). Í rannsókn Hart og Risley 

(2003) kom í ljós að orðaforði barna við þriggja ára aldur hafði sterkt forspárgildi fyrir málfærni 

þeirra þegar þau voru orðin níu ára gömul. Um níu ára aldur fara börn að lesa til að læra en 

eiga þá að vera búin að læra að lesa. Við lestur námsbóka og umfjöllun um viðfangsefni 

námsins bætast ný orð stöðugt í safnið. Þá er hætta á að munur á orðaforða barna aukist jafnt 

og þétt. Ástæða þess er að börn með góðan orðaforða eiga auðveldara með að finna út úr 

merkingu nýrra orða þar sem lesskilningur þeirra er betri, því þau skilja hlutfallslega fleiri orð 
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í texta. Þetta eru gjarnan kölluð Matteheusar áhrifin, sem vísa til þeirrar tilhneigingar að ríkir 

verði ríkari en fátækari fátækari (Stanovich, 1986).  

Fjöldi orða gegnir því veigamiklu hlutverki í námi barna og unglinga. Rahman og Iqbal 

(2019) sýndu auk þess í rannsókn sinni tengsl á milli breiddar og dýptar orðaforða og 

lesskilnings í enskunámi pakistanskra nemenda. Í ljós kom að dýpt orðaforðans skipti þó 

umtalsvert meira máli en breiddin hvað varðar lesskilning.  

2.2  Dýpt orðaforða  

Að þekkja orð er stigskipt ferli. Einstaklingur kann að hafa séð orð og talið sig þekkja það en á 

sama tíma er mögulegt að sá hinn sami sé hvorki kunnugur merkingu orðsins né fær um að 

nota það sjálfur í tali eða riti. Einnig má það vera að einstaklingur þekki merkingu orðs en þó 

bara í einu ákveðnu samhengi (Tran o.fl., 2020). Dýpt orðaforða stendur fyrir það hversu vel 

einstaklingur þekkir orð og sú þekking birtist meðal annars í því hvort viðkomandi sé fær um 

að nota orðið í ólíku samhengi, þekki hluta þess eða orðið í ólíkum myndum og ýmsum 

mögulegum merkingum (Kieffer og Lesaux, 2012a; Nagy og Scott, 2000). Því betur sem við 

skiljum og þekkjum orðin í okkar persónulega orðasafni, þeim mun dýpri er orðaforðinn.  

Dýpt orðaforða byggist á þremur ólíkum þáttum. Að þekkja merkingarflokka er einn 

þeirra en það felur í sér að einstaklingur átti sig á að sama orðið geti haft tvær eða fleiri ólíkar 

merkingar ásamt því að átta sig á merkingu orða í því samhengi sem þau eru notuð (Cain, 

2007). 

Dæmi; sýsla 

 Hvað er hann að sýsla við úti í skúr? 

 Sýslur á Íslandi eru 23 talsins.  

Catherine Snow (2016) bendir til dæmis á að ekki sé ósennilegt að fjögurra ára barn læri 

hvað orðið súrefni merkir með heimsókn á slökkviliðsstöð en afar ólíklegt að þetta sama barn 

læri hvað súrefni er við umfjöllun um hvar súrefni er í lotukerfinu. Af þessu er ljóst að mikilvægt 

er að gefa börnum tækifæri til þess að bæta orðum í safnið sitt og dýpka skilning þeirra á 

orðum samhliða því, en jafnframt að taka mið af þroska þeirra. 

Annar þátturinn er orðhlutavitund. Undir orðhlutavitund fellur þekking á rótum orða, 

samsettum orðum ásamt þekkingu á forskeytum og viðskeytum. Skilningur á því að þessir 

þættir mynda orðin er það sem kalla má orðhlutavitund (Kieffer & Lesaux, 2012b). Orð fá 
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gjarna andstæða merkingu ef forskeytið ó kemur við sögu. Orðin óboðlegt og ómenntaður 

þýða þá eitthvað sem er ekki boðlegt og að einstaklingur sé ekki menntaður. 

Vitund um setningarfræðilega uppbyggingu máls er þriðji þátturinn og vísar til þess 

hversu vel einstaklingur er að sér í þáttum á borð við málfræði og orðaröð ásamt því að átta 

sig á í hvaða mynd orð eigi að vera í setningu (Davidson o.fl., 2010). 

Dæmi: 

 Veðrið var vont í gær 

 Vont var veðrið í gær 

 Ég fór út í búð með Guðmundi 

 Ég fór út í búð með Guðmundur 

Af þessari yfirferð má sjá að dýpt orðaforða tekur til allra þátta tungumálsins en það er 

mikill ávinningur þegar einstaklingurinn verður fær um að nota orðin sjálfur í ræðu eða riti. 

2.3 Viðtökuorðaforði og tjáningarorðaforði 

Með hugtakinu viðtökuorðaforði (e. receptive vocabulary) er átt við öll þau orð sem 

einstaklingur er fær um að skilja þegar hann heyrir þau eða les. Tjáningarorðaforði (e. 

productive vocabulary) vísar aftur á móti til þeirra orða sem einstaklingur er fær um að nota 

sjálfur hvort sem það er í töluðu eða rituðu máli (Nation, 2012). Þessi hugtök haldast í hendur 

þar sem einstaklingur þarf fyrst að heyra eða lesa ný orð áður en hann er fær um að nota þau 

sjálfur og því er viðtökuorðaforði alltaf stærri en tjáningarorðaforðinn. 

Rajan og félagar (2019) framkvæmdu rannsókn með það að markmiði að kanna hvort hægt 

væri að kenna 21 mánaða gömlum börnum ný orð og hvort það hefði forspárgildi um það 

hversu góður viðtökuorðaforði þeirra yrði fimm til átta árum síðar sem það gerði. Alls voru 28 

börn þátttakendur í þessari langtímarannsókn sem byggðist á því að börnunum voru sýndar 

myndir með fyrirbærum sem voru þeim algerlega ókunnug. Nokkru síðar voru börnin beðin 

um að greina á milli tveggja mynda og benda á umbeðið fyrirbæri. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að þau börn sem tóku þátt í rannsókninni höfðu betri 

viðtökuorðaforða en önnur, þau höfðu lært orðin með því að skoða myndirnar. 

Þessi rannsókn er þeim mun áhugaverðari þegar litið er til þess að viðtökuorðaforði er 

undanfari tjáningarorðaforða. Einstaklingur þarf að heyra orð í ólíku samhengi nokkrum 
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sinnum áður en honum dettur í hug að nota orðið af sjálfsdáðum hvort sem það er í ræðu eða 

riti og að því búnu hefur hann náð efsta stiginu í að þekkja orð. Þá hefur hann eignað sér orðið 

(Sigríður Ólafsdóttir, 2015). En hvenær fer tjáningarorðaforði barna og unglinga að líkjast 

tjáningarorðaforða fullorðinna? Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2011) hefur skoðað textagerð 

barna, unglinga og fullorðinna og kannað hvort að munur sé á orðaforða þessara aldurshópa í 

rit- og talmálstextum. Gagnaöflun byggðist á því að hver og einn þátttakandi samdi fjóra texta. 

Frásögn og álitsgerð, hvort tveggja var sett fram bæði í rituðu og mæltu máli. Þátttakendur 

voru 80 talsins, 20 úr hverjum aldurshópi sem voru: 10–11 ára börn, 13–14 ára unglingar, 16–

17 ára unglingar og loks 26–42 ára fullorðnir einstaklingar sem lokið höfðu háskólaprófi. 

Niðurstöður greindu mun á rit- og talmáli í öllum aldursflokkum sem jókst þó með aldrinum 

og var munurinn mestur í textum fullorðinna þátttakenda samanborið við hina aldurshópana. 

Ekki var umtalsverður munur á textum barna og unglinga sem segir okkur að unglingar séu enn 

langt frá því að búa yfir svipuðum tjáningarorðaforða og fullorðnir einstaklingar. 
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3 Hvernig á að kenna orðaforða? 

Í þessum kafla verða aðferðir Beck, McKeown og Kucan (2013) til að kenna orðaforða úr 

bókinni Bringing words to life kynntar. Isabel L. Beck er prófessor í menntunarfræðum við 

Menntavísindasvið Háskólans í Pittspurgh. Rannsóknir hennar hafa fjallað um umskráningu (e. 

decoding), málskilning (e. comprehension) og orðaforða og hefur hún hlotið margvísleg 

verðlaun fyrir störf sín. Margaret G. McKeown er prófessor við Menntavísindasvið Háskólans í 

Pittspurgh og vísindamaður hjá miðstöð náms, rannsóknar og þroska og hefur einnig verið 

verðlaunuð fyrir störf sín. Linda Kucan er dósent við deild náms og kennslu einnig við 

Menntavísindasvið Háskólans í Pittsburgh. Hún hefur fjallað um kennslu orðaforða í sínum 

rannsóknum auk þess að skoða nánar umræður um texta innan veggja skólastofunnar. 

Þessir fræðimenn hafa komist að því að lykillinn að sterkri og árangursríkri 

orðaforðakennslu (e. robust instruction) byggist á fjórum þáttum: kynning, eftirfylgni, mat og 

viðhald. Fyrstu þrír þættirnir eiga sér stað innan veggja skólans en að viðhalda þekkingunni og 

nota sjálfur orðin sem lærð hafa verið þurfa tækifæri að skapast bæði innan og utan skólans, 

mikilvægara er þó að þau tækifæri eigi sér sem mest stað innan veggja skólans (Beck o.fl., 

2013). Skólastarf er markvisst þar sem málnotkun er mun ríkulegri en í frítíma nemenda. 

Námsefni og það sem verið er að gera í skólanum krefst þess að nemendur noti orð í lagi 3 

sem eru orð faggreina en einnig orð í lagi 2 sem eru huglæg orð, þvert á námsgreinar. Ekki eru 

eins ríkuleg tækifæri til notkunar á þessum orðum í frítíma nemenda og því er skólastarfið einn 

stærsti hlekkurinn í orðaforðanámi þeirra. 

Orðaforði er fyrst og fremst rauður þráður í námi, sama um hvaða skólastig er að ræða 

því orðin fela í sér merkingu, og eru því samofin allri þekkingaröflun (Snow, 2016). Að efla 

orðaforða barna er gríðarlega mikilvægt ferli svo að þau verði virkir málnotendur og fær um 

að tjá sig og skilja tungumálið, bæði það sem sagt er en einnig það sem birtist þeim í textum. 

Efling orðaforðans er alhliða verkefni og nemendur verða að fá ríkuleg tækifæri til að nota nýju 

orðin ef þeir eiga að vera færir um að nota þau sjálfstætt í umræðum og ritun. Ýmsar 

vettvangsathuganir síðustu ár hafa sýnt fram á það að lítið er um markvissa orðaforðakennslu 

almennt í skólastarfi. Kennarar útskýra gjarnan merkingu tiltekinna orða og taka dæmi máli 

sínu til stuðnings en minna er um að kennarar skoði með nemendum hvað þeir vita nú þegar 

um orð sem tengjast orðinu sem kennt er, málfræðileg einkenni þess né tryggja það að 

nemendur rekist aftur á orðið stuttu síðar (Silverman og Hartranft, 2019). Árangurinn af slíkum 
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kennsluháttum er þó afar mikill. Vettvangsathugun í 33 bekkjum í tveimur skólum í 

Bandaríkjunum leiddi í ljós að börn sem þurftu að bæta lesskilning sinn tóku miklum 

framförum þar sem markviss orðaforðakennsla átti sér stað. Ásamt því að fylgjast með hvernig 

orðaforðakennsla færi fram könnuðu rannsakendur námsárangur nemenda að hausti og vori 

og greindu framfarir hjá börnum með lélegan lesskilning þar sem orðaforðakennsla var 

markviss (Silverman og Hartranft, 2019). 

Þegar á unglingastigið er komið eru nemendur orðnir færari í að tjá sig samanborið við 

barn í fyrsta bekk. Unglingarnir þurfa því ekki sömu aðferðir hvað varðar eflingu orðaforðans 

og yngri krakkar. Aftur á móti er mikilvægt að halda áfram að veita þeim hvatningu og tækifæri 

til að bæta nýjum orðum í safni, bæði til skilnings og tjáningar. Þá hafa nemendur enn betri 

þekkingu á tungumálinu og eru jafnframt mun færari í að beita því sér til framdráttar í námi 

og lífi (Kucirkova, 2018; Snow, 2016). Hlutverkið innan veggja skólans hvað varðar eflingu 

orðaforða nemenda er afar stórt, en hvernig er ákjósanlegast að sú vinna fari fram? 

3.1 Hvaða orð á að kenna? 

Svarið við þessari spurningu er margþætt og gerir kröfu til kennarans um að velta fyrir sér 

notagildi þeirra orða sem hann hyggst leggja áherslu á að nemendur skilji. Mun orðið reka á 

fjörur nemenda í öðrum ólíkum textum eða koma að gagni þegar þau tjá sig? Auk þess þarf að 

hafa í huga hvort orðið sem fjallað yrði um tengist öðrum orðum og bjóði því upp á tækifæri 

til að læra enn fleiri orð. Mikilvægt er að velta því fyrir sér hvort orðið dýpkar skilning nemenda 

á því sem er eða var til umfjöllunar og hvaða hlutverk orðið hefur í texta eða aðstæðum. 

Nauðsynlegt er að orðið komi fyrir í námsefni eða öðru sem nemendur eru að fást við í 

skólanum til að tryggja að samhengi sé á milli orðaforðakennslu og skólastarfsins. Kennarinn 

þekkir þó nemendahóp sinn betur en margir aðrir og því skal ákvörðunin um val á orðum alltaf 

vera byggð á innsæi hans. Fyrsta skrefið er þó alltaf að bera kennsl á orð úr lagi 2 í texta (Beck 

o.fl., 2013, bls. 38-39). 

Í kafla 2.1 var fjallað um skiptingu orðaforðans í þrjú lög. Orð í lagi 1 eru algeng og lærast 

í daglegu lífi og orð í lagi 3 eru kennd sérstaklega þar sem þau eru orð tiltekinna námsgreina. 

Orð í lagi 2 eru aftur á móti  fágaðri og birtast oft í textum eða ræðu til dæmis í námsbókum 

eða í fréttum (Beck o.fl., 2013, bls. 29). Þau eru notuð daglega, þvert á námsgreinar og gegna 

veigamiklu hlutverki þegar fjallað er um flókin málefni en orðin koma sjaldan fyrir hvert og 
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eitt. Dæmi um slík orð eru arðbær, grundvöllur, orsakir og afleiðingar. Orð í lagi 2 eiga því 

miður gjarnan til að verða út undan í kennslu því þau fylgja einungis með þegar fjallað er um 

eitthvað flókið. Nauðsynlegt er að kenna þau sérstaklega og mikilvægt er að vita hver þau eru 

og vinna markvisst með þau, þar sem þau koma oft fyrir í námsefninu. Undir þessum flokki eru 

einnig orðasambönd, orðatiltæki eða málshættir sem tengjast menningu eða sögu 

málsamfélagsins. Dæmi um slíkt er meðal annars: að leggja hönd á plóg, láta engan bilbug á 

sér finna og að malda í móinn. Koma þau gjarnan fyrir í námsefni ásamt orðum og 

orðasamböndum sem tengja saman setningar sem dæmi má nefna: af þessu leiðir, í fyrsta lagi 

og í öðru lagi (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2017). Börn með góðan orðaforða eiga auðvelt með að 

læra þessi orð og orðasambönd ómeðvitað er þau rekast á þau í töluðu eða rituðu máli sem 

þau skilja vel þökk sé góðum orðaskilningi. Aftur á móti eiga börn með lítinn orðaforða mun 

erfiðara með að geta sér til um merkingu þeirra því líklega eru of mörg orð í textanum sem 

þau skilja ekki og geta því ekki nýtt sér samhengið til að giska á merkinguna. Einnig eru 

málshættir erfiðir fyrir börn sem þekkja ekki til íslenskrar menningar og mikilvægt er að veita 

þeim tækifæri til að efla þekkingu sína á því sem málshættirnir standa fyrir, sem er saga 

lífshátta á Íslandi. Að kenna markvisst orð í lagi 2 er leið til að minnka mun á námsgengi barna 

en við þurfum að vita hvaða orð um ræðir.  

Búið er að taka saman tvo orðalista í ensku ætluðum þeim sem hafa ensku sem annað eða 

erlent mál. Listarnir innihalda mikilvæg akademísk orð (e. New Academic Word List) annars 

vegar og almenn orð hins vegar (e. New General Service List) (Brown o.fl., 2013). NGS listinn 

inniheldur 2800 algengustu orð enskunnar en NAWS listinn samanstendur af 960 orðum sem 

tilheyra námsorðaforða, orðum í lagi 2. Orðalistar eru gagnlegir að því leyti að þeir geta verið 

leiðarvísir kennarans þegar kemur að eflingu orðaforðans. Ekki er búið að setja fram slíka lista 

yfir íslensk orð en hægt er að styðjast við enska orðalistann, þegar valin eru orð til kennslu, 

uns annað kemur fram á sjónarsviðið. Umfram allt er nauðsynlegt að vinna með orð sem koma 

fyrir í námsefninu. Orðin eiga ekki að birtast nemendum sem þruma úr heiðskíru lofti heldur á 

orðaforðavinna að vera samofin öllu skólastarfi. Nemendur eiga að fá tækifæri til að ræða um 

viðfangsefni námsins, nota orðin og í kjölfarið skrifa um það sem verið var að ræða hverju sinni 

og nota þessi sömu orð. Orðin verða því smám saman hluti af þeirra tjáningarorðaforða. 

Ef svo ber við að orð í texta sem eru til umfjöllunar í skólanum eru flestöll kunnug 

nemendum er enn tækifæri til að efla orðaforða þeirra. Með því að kynna fyrir þeim orð sem 



   
 

17 

 

passa við textann sem lesinn er þrátt fyrir að þau birtist ekki í sjálfum textanum til dæmis 

samheiti orða er hægt að halda áfram að efla orðaforða nemenda (Beck, 2013 o.fl., bls. 33). 

En hvernig er best að kenna þessi orð eftir að búið er að bera kennsl á þau? 

3.2 Kennsluaðferðir  

Lykillinn að árangursríkri kennslu, sem beinist markvisst að því að nemendur auki orðaforða 

sinn jafnt og þétt, er að haldið sé áfram að vinna með mikilvæg orð eftir að þau hafa verið 

kynnt fyrir nemendum. Höfundar kalla þetta sterka kennslu (e. robust instruction) (Beck o.fl., 

2013). Miða höfundar við að kynna 10 ný orð fyrir nemendum í hverri viku en á hverjum degi 

er unnið áfram með orðin á margvíslegan hátt. Nemendum eru veitt tækifæri til að nota orðin, 

kanna ólíkar merkingar þeirra og velta fyrir sér sambandi þeirra við önnur orð. Undir lok 

vikunnar má áætla að hvert og eitt orð hafi fengið sérstaka athygli 10 sinnum eða oftar, í 

ólíkum myndum eða samhengi, til þess að tryggja að nemendur búi yfir fullum skilningi á 

orðinu. Ef kenna ætti til dæmis orðið grundvöllur þá er sameiginleg bekkjarumræða góð byrjun 

þar sem nemendur og kennarar skoða merkingu þess gaumgæfilega. Einnig er afar mikilvægt 

að kennarar reyni að nota orðið eins oft og unnt er. Gagnlegt er að nemendur kanni sjálfir 

samband þess við önnur orð eins og til dæmis orðið undirstaða. Mikilvægt er að hafa í huga 

að allt fer þetta fram í samhengi við skólastarfið, orðin eru fengin úr námsbókum og 

orðaforðakennsla er því samofin öðru námi. Að lokum er nauðsynlegt að gefa nemendum 

tækifæri til að nota orðið í ræðu, þar sem nemendur ræða um viðfangsefni námsins jafnt sem 

riti og halda þá áfram að vinna með orðin í ritunarverkefnum en með því fá nemendur að máta 

orðið við sína fyrri þekkingu og reynslu og þá aukast líkurnar á því að orðin verði þeirra eigin 

(Beck o.fl., 2013, bls. 83). 

3.2.1 Merkingafletir orða (e. facets of word meaning)  

Nauðsynlegt er fyrir nemendur að átta sig á því að merkingar orða eru marghliða og samhengið 

sem orðið er í hverju sinni skiptir miklu máli. Markmiðið með æfingum sem styðja nemendur 

við að átta sig á merkingu orða er að gefa nemendum tækifæri til að auka þekkingu sína á þeim 

orðum sem unnið er með til þess að þeir verði færir um að skilja og beita orðinu í ólíku 

samhengi. Ef nemendur þekkja aðeins eina skilgreiningu á orði tapast gríðarlega mörg tækifæri 

til að beita orðinu hvort sem það er í ræðu eða riti. Ein leið til þess að hjálpa nemendum að 

dýpka skilning sinn á þeim orðum sem unnið er með er að biðja þá um að greina á milli tveggja 
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skilgreininga á orðinu sem um ræðir. Mikil líkindi eru á milli þeirra skilgreininga sem gefnar eru 

og liggur munurinn einungis í þeim þáttum sem nauðsynlegir eru fyrir hina réttu merkingu 

orðsins (Beck o.fl., 2013, bls. 84). Helsta áskorunin við þessa æfingu er að tryggja það að þær 

skilgreiningar sem gefnar eru séu nægilega líkar en á sama tíma frábrugðnar til þess að 

nemendur þurfi í raun og veru að hugsa, kryfja orðið og velta merkingu þess vel fyrir sér. 

Dæmi: Óþolinmóður 

 Jón býður vinum sínum í afmælisveislu og vonar að þeir geti komið. 

 Jón telur niður dagana fram að afmælinu sínu  

3.2.2 Sambönd milli orða  

Til að ýta enn frekar undir að orð verði hluti af tjáningarorðaforða nemenda er gagnlegt að 

kanna sambönd milli orða nánar. Með því að etja tveimur orðum sem eru til umfjöllunar 

saman til að kanna hvort samband sé á milli þeirra hvetur það nemendur til að hugsa gagnrýnið 

um orðið og þar af leiðandi átta sig enn frekar á merkingu þess eða sjá það í nýju ljósi. Dæmi:  

 Er samband á milli orðanna lífvana og andvana? 

 Er samband á milli orðanna sjónarspil og sjónarhorn? 

 Er samband á milli orðanna frjáls og sjálfstæður? 

Að skoða sambönd milli orða er einnig mikilvægt fyrir þær sakir að slíkt hjálpar 

einstaklingnum að ná í þekkinguna á orðinu þegar það kemur fyrir í öðru samhengi en 

viðkomandi þekkir það í (Beck o.fl., 2013, bls. 85). 

3.2.3 Mögulegar skilgreiningar og tímamörk  

Til að koma í veg fyrir að nemendur læri bara merkingu orða utan að en nái frekar skilningi og 

góðri þekkingu á orðinu, er gagnlegt að vinna með mismunandi skilgreiningar á því og ýta á 

sama tíma undir það að nemendur vinni úr lýsingunni á orðinu sem gefin er hverju sinni á 

marktækan hátt. Þetta tryggir það enn frekar að nemendur læri orðin og verði færir um að 

nota þau í ræðu og riti. Æfingar sem innihalda tímamörk eru ætlaðar til hjálpa nemendum að 

kalla snöggt fram skilgreiningu orða svo að þegar þeir mæta orðunum í öðru samhengi þá þurfi 

þeir ekki að staldra lengi við orðið. Í æfingu sem nefnist sigraðu klukkuna fá nemendur 90 

sekúndur til að klára 14 rétt eða rangt spurningar. Dregið er niður fyrir röng svör (Beck o.fl., 

2013, bls. 85-86). Dæmi um slíkar spurningar: 

 Ef einstaklingur er hrokafullur, er hann á sama tíma montinn? 
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 Að yrkja, er það sama og að syngja? 

 Er vansæll maður hamingjusamur? 

 Að elska aðra manneskju er það sama og að unna henni. 

3.2.4 Orð vikunnar og aðrar aðferðir 

Starfsmannahópurinn í heild sinni í skólanum getur haft áhrif á aukningu orðaforða barna. Orð 

vikunnar er sniðugt innan ákveðins árgangs en þeim mun áhrifaríkara er ef allur skólinn tekur 

þátt í því. Orð vikunnar er þá valið og vakin sérstök athygli á því í þeirri tilteknu viku (Sigríður 

Ólafsdóttir o.fl., 2020). Markvissar æfingar á borð við að finna samheiti eða andheiti orða, 

krossgátur og eyðufyllingar, geta leitt til þess að nemendur læri töluvert af orðum þrátt fyrir 

að þau orð sem markvisst er unnið með komi aðeins fyrir tvisvar til þrisvar sinnum í texta 

(Laufer, 2016; Peters o.fl., 2009). 

3.2.5 Ritun og umræður 

Til þess að nemendur verði færir um að ræða viðfangsefni námsins þurfa þau að nota orð 

námsgreinanna, eða orð í lagi 3 þannig að orðin verði þeirra eigin og á þetta ekki bara við um 

íslenskukennsluna heldur allar aðrar námsgreinar sem kenndar eru. Gleymum þó allra síst 

orðum í lagi 2 sem eru þvert á námsgreinar og eru nauðsynleg til þess að hægt sé að ræða um 

flókin viðfangsefni. Dæmi um slík orð er eins og: sjaldséð, afar, umtalsvert. Ekki nægir að láta 

nemendur hlusta og lesa, í virkri málnotkun er mikilvægt að nemendur fái tíð og ríkuleg 

tækifæri til þess að tala og skrifa. Árangursríkast er að fara á dýptina í ræðu og síðan í ritun því 

þá eykst grundvöllurinn fyrir fjölbreyttri orðanotkun. Líkurnar á því að nemendur læri orð 

þrefaldast ef þeir fá sjálfir ríkuleg tækifæri til þess að nota orðin í setningum samanborið við 

að svara spurningum um merkingu þeirra (Laufer og Hill, 2003). Umræður og ritun eru því stór 

þáttur í því að nemendur nái að eigna sér orðin. 

Kröfur til nemenda aukast og með hverju árinu sem líður eiga þeir að vera færari um að 

lesa og skilja flóknari texta. En einmitt þá breikkar bilið enn frekar milli nemenda, samanber 

Matteheusar áhrifin sem greint var frá í kafla 2.1. Þau börn sem búa yfir góðum orðaforða 

auka hann enn frekar og bilið breikkar á milli þeirra og jafnaldra þeirra sem eiga mun erfiðara 

með að bæta orðum í safnið (Stanovich, 1986). Umræður í kennslustundum sem eru 

innihaldsríkar efla orðaforða nemenda verulega og geta lagt lóð á vogarskálarnar þegar kemur 

að því að minnka þetta bil (Ford-Connors og O´Connor, 2019; Hemphill o.fl., 2019).  
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Rannsókn Hemphill og félaga (2019) sýndi fram á að með markvissu inngripi, sem 

rannsakendur nefna STARI (e. Strategic Adolescent Reading Intervention) bættu nemendur 

sem tóku þátt í rannsókninni orðhlutavitund, lesskilning og orðaforða verulega. Líkt og fjallað 

var um í kafla 2 eru þetta afar mikilvægir þættir fyrir orðaforða. STARI aðferðin aðstoðar 

nemendur við að auka lesfimi og þá þekkingu sem mikilvæg er til að skilja ákveðinn texta. Það 

er gert með ríkulegum umræðum um stutta en krefjandi texta. Þessi leið eykur sjálfstraust 

nemenda og gerir þá tilbúna til að takast á við lengri og flóknari texta síðar meir. Aðferðin 

aðstoðar þá nemendur sem eiga á brattann að sækja í lestri, og er því árangursrík leið til að 

minnka bilið á milli þeirra og jafnaldra sem standa sterkar að vígi í lestri. 

Umræður eiga sér þó mismunandi birtingarmyndir. Stuttar kennarastýrðar samræður með 

bekknum þar sem kennari kemur með mörg ólík dæmi um það hvernig orðið, sem er til 

umfjöllunar passar í mismunandi samhengi, geta verið árangursríkari en að biðja nemendur 

um að gefa dæmi um hvað orðin merkja. Vissulega er gott að hvetja nemendur til sjálfstæðrar 

hugsunar en ef kennarinn er duglegur að gefa ólík dæmi, getur hann að sama skapi kynnt fleiri 

orð fyrir nemendum (Ford-Connors og O´Connor, 2019).  

3.3 Hvernig kenna má orðaforða í bókmenntum 

Markviss orðaforðakennsla helst vel í hendur til að mynda við bókmenntakennslu. Tækifæri 

felast í því að finna orð í þeim bókmenntum sem lesnar eru hverju sinni og vinna áfram með 

þau í gegnum vikuna samhliða umfjöllun og greiningu á þeim texta sem lesinn er. Til dæmis er 

hægt að tengja orðin við hugblæ eða við greiningu á persónu. Gott er að velta því upp með 

nemendum af hverju þetta orð varð fyrir valinu hjá höfundi verksins en ekki samheiti þess og 

hvaða áhrif það hefur á söguna eða textann. Fyrsta skrefið er að velja þau orð í textanum sem 

unnið verður áfram með, horfa skal bæði til þess samhengis sem orðið er í þegar það birtist í 

textanum og að velta því fyrir sér hvernig útskýring hentar nemendahópnum. Í kjölfarið hefst 

eftirfylgni þar sem unnar eru ýmsar æfingar sem innihalda orðin, með það að markmiði að 

nemendur nái fullum tökum á orðunum og séu færir um að nota þau sjálfstætt (Beck o.fl., 

2013, bls. 94-95) og verður þeim lýst nánar í næstu köflum. 

3.3.1 Merkingafletir orða (e. facets of word meaning) á unglingastigi, glósur og notkun 

Þegar unnið er með æfinguna merkingarfletir orða í bókmenntum er gott að ræða þau orð 

sem eru til umfjöllunar og tengja þá umræðu við efnisþætti sögunnar sem tekin er fyrir hverju 
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sinni. Því er hægt að tvinna saman bókmenntagreiningu og eflingu orðaforðans. Eftir að orðin 

sem komu fyrir í textanum hafa verið rædd er gott að bæta við orðum sem tengjast 

umfjöllunarefninu þannig að nemendur auðgi orðaforða sinn enn frekar. Markmiðið með 

þessari æfingu er að hvetja nemendur til að hugsa um orðin umfram þá útskýringu sem þeir 

fá upphaflega og skilja af hverju höfundur verksins valdi þessi orð og hvaða áhrif þau hafa á 

söguna umfram samheiti þeirra (Beck o.fl., 2013, bls. 99). Í fyrsta kafla Hungurleikanna eftir 

Suzanne Collins (2011) má meðal annars finna eftirfarandi orð eða orðasambönd sem ætla má 

að meirihluti nemenda myndi hnjóta um eða skauta fram hjá og gott að ræða í sameiningu en 

þau eru: „Fálma eftir, hrjúft, þjált, rís upp við dogg, iðandi, lotnum herðum, innfallið andlitið, 

útjaðri, í orði kveðnu, munna að metta, að gera að bráð, gagnkvæm, þéna, eldfim, skortur, 

greikka sporið.“ Orð sem hægt væri að bæta við: „Þukla, álútur, seðja, tekjur, ekla.“ 

Gagnlegt fyrir nemendur er að glósa orðin, hvað þau þýða ásamt því að taka fram nokkur 

dæmi um hvernig orðin eru notuð. Dæmin mega koma úr áðurnefndri umræðu. Að glósa orðin 

hjálpar nemendum að muna þau og merkingu þeirra (Beck o.fl., 2013, bls. 100). Mikilvægt er 

að nemendur noti orðin og fái æfingu í því. Að gefa nemendum tækifæri til að búa til setningar 

er nauðsynlegt til þess að nemendur eigi þess kost að nota orðin síðar meir sem sjálfstæðir 

málnotendur. Áður en nemendur byrja að móta sínar setningar er gott að kennari byrji á 

umræðum með bekknum þar sem hann varpar fram spurningum sem taka mið af þeim orðum 

sem til umfjöllunar eru og reyni að nota einnig þau orð sem bættust við. Með umræðum um 

söguna og með ritunarverkefnum hjálpum við nemendum enn frekar að öðlast fullan skilning 

á orðunum (Beck o.fl., 2013, bls. 100–101). 

3.3.2 Sambönd milli orða í bókmenntum 

Að þróa áfram merkingarfræðileg sambönd milli orða í bókmenntakennslu er hægt að gera 

með því að bæta við fleiri orðum sem eiga eitthvað skylt með þeim orðum sem upprunalega 

var byrjað að vinna með, það er að segja orðin úr textanum sem lesinn er. Gagnlegt er að 

kynna andheiti orðanna fyrir nemendum og hjálpa þeim að átta sig á því samhengi sem orðin 

eru notuð í (Beck o.fl., 2013, bls. 101).  

3.3.3 Verkefnavinna 

Að þessu búnu er gott að hvetja nemendur til að nýta orðin við ritunarvinnu en undanfari 

hennar eru umræður sem eru mikilvægur hvati og innlegg í ritunina. Til dæmis með því að 
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nemendur ræði saman um sömu eða ólíkar persónur og skrifi síðan greinargerð um persónu 

þar sem orðin skulu koma fyrir (Beck o.fl., 2013, bls. 102). Auk þess er hægt að notast við önnur 

ritunarverkefni þar sem byggja má verulega á þeim orðum sem kynnt hafa verið, eða með 

öðrum verkefnum sem útfæra má í því fjölbreytta sniði sem í boði er í snjallvæddu 

skólaumhverfi. Með því að fá nemendur til vinna verkefni þar sem orðin verða að koma fyrir 

er hægt að leggja mat á það hversu vel einstaklingur þekkir orðið í raun og veru. Í öllu sem við 

gerum, og hvernig sem við miðlum því, þurfum við alltaf að nota orð. Við þurfum því síður en 

svo að einskorða okkur við ritunarverkefni. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er megintilgangi 

íslenskunnar skipt í fjóra þætti: talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og loks 

málfræði. Ríkur orðaforði styður nemendur í öllum þessum þáttum. 

3.4 Samantekt 

Árangursríkar náms- og kennsluaðferðir með sérstakri áherslu á orðaforða byggjast fyrst og 

fremst á því að nemendur hafi aðstæður til að ræða um námsefnið og nota orðin í 

ritunarverkefnum. Einnig er afar mikilvægt að nemendur átti sig á ólíkum merkingum til þess 

að þeir búi yfir alhliða skilningi á orðunum sem eru til umfjöllunar og eru orð í lagi 2 sérstaklega 

mikilvæg þar sem þau eru viðloðandi allar námsgreinar. Markmiðið er ekki bara að nemendur 

skilji orðin heldur er jafnframt og jafnvel umfram allt að þeir séu færir um að nota þau í mæltu 

máli og rituðu. Með því verða orðin hluti af tjáningarorðaforða þeirra og þá er hægt að segja 

að nemendum hafi tekist að eigna sér orðin. Ríkur orðaforði er því einstaklega mikilvægur til 

að styðja nemendur í námi og til eru margar aðferðir til að efla orðaforða nemenda. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna að hve miklu leyti slík orðaforðakennsla fer fram hjá 

bókmenntakennurunum á unglingastigi. Rannsóknarspurningarnar eru: hvernig er unnið með 

íslenskan orðaforða í skólastarfi hjá tveimur íslenskukennurum á unglingastigi? Hvar telja 

íslenskukennararnir ábyrgðina liggja þegar kemur að eflingu orðaforða nemenda? 
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4 Aðferð 

Tekin voru hálf-opin viðtöl við tvo íslenskukennara á unglingastigi. Hálf-opin viðtöl líkt og 

önnur eigindleg viðtöl hafa þann eiginleika að þau varpa ljósi á og hjálpa okkur að skilja 

fyrirbæri í tilveru fólks annars vegar og hins vegar að áhrif félagslegra þátta séu gerð skil (Helga 

Jónsdóttir, 2021, bls. 155). Rannsóknir sem hafa það að markmiði að kanna reynsluheim fólks 

ganga út á það að öðlast skilning á reynslu þátttakenda frá þeirra sjónarhorni og draga fram 

það sem reynsla þeirra kann að eiga sameiginlegt með öðrum. Viðtölin byggjast á samræðum 

þar sem umræðuefnið er fyrir fram ákveðið af rannsakanda sem reynir eftir bestu getu að 

mæta viðmælanda sínum á jafningjagrundvelli en áherslum í samræðunum eru þó ekki settar 

fastar skorður. Í eigindlegum viðtölum er í hvívetna leitast efir því að ná fram dýpt í umfjöllun 

um ákveðið viðfangsefni (Helga Jónsdóttir, 2021, bls. 156). 

4.1 Þáttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru tveir íslenskukennarar á unglingastigi. Fyrri þátttakandi 

hefur fengið dulnefnið Lára. Hún er kennari í skóla á landsbyggðinni, er á fimmtugsaldri og á 

sínu tuttugasta ári í kennslu. Lára er menntaður stærðfræðikennari og kennir öllu 

unglingastiginu stærðfræði en líkt og aðrir umsjónarkennarar á hennar vinnustað kennir hún 

sínum bekk líka íslensku sem er í hennar tilviki 10. bekkur. Hún byrjaði árið 2009 að kenna á 

unglingastigi en kenndi þar áður á yngsta stigi. Seinni þátttakandi hefur fengið dulnefnið Halla. 

Hún er kennari á höfuðborgarsvæðinu, er á sextugsaldri og hefur starfað sem kennari í að 

verða þrjátíu ár. Halla hefur kennt á öllum stigum grunnskólans en kennir nú öllu 

unglingastiginu á hennar vinnustað íslensku. 

4.2 Spurningar 

Spurningarnar sem ég lagði fyrir viðmælendur byggjast á því sem fram hefur komið í fræðilegri 

umfjöllun hér að framan. Rauðmerktar spurningar voru einungis spurðar ef viðmælendur 

svöruðu fyrri spurningu játandi. Spurningarnar eru eftirfarandi fyrir utan hefðbundnar 

bakgrunnspurningar: 

Spurningar  

1. Hvaða árgöngum kennir þú? 

2. Hvað hefur þú kennt lengi? 
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3. Á þessum árum, greinir þú einhverja breytingu á orðaforða nemenda, er hann 

verri/betri/öðruvísi? 

a. Ef betri, verri eða öðruvísi, hver telur þú að sé ástæðan fyrir því? 

b. Hvaða hlutverki gegnir orðaforði nemenda að þínu mati? Er einhver munur á 

nemendum þínum sem hafa mikinn orðaforða og þeim sem hafa minni 

orðaforða, eða er þetta eitthvað sem kemur ekkert fram í skólastarfinu? 

4. Hvað telur þú að skipti mestu máli við íslenskukennslu á unglingastigi? 

5. Er mikilvægt í þínum huga að leggja áherslu á orðaforða í kennslunni? Af hverju/af 

hverju ekki? 

6. Kannast þú við hugtökin breidd og dýpt orðaforða, tjáningarorðaforði og 

viðtökuorðaforði?  

a. Lærðir þú þessi hugtök í kennaranáminu eða síðar? 

b. Finnst þér það skipta máli að íslenskukennari þekki þessi hugtök?  

c. Finnst þér að kennarar í öðrum greinum ættu að þekkja þessi hugtök? 

7. Kannast þú við skiptingu orðaforðans í þrjú lög?  

a) Lærðir þú um lög orðaforðans í kennaranáminu eða síðar? 

b) Telur þú að gagnlegt sé að hafa þessa lagskiptingu orðaforðans í huga í 

kennslu? Af hverju? 

c) Hvernig? 

8. Hversu mikið/lítið hugsar þú um vægi orðaforða í kennslunni?  

9. Getur þú sagt mér frá því hvernig þú vinnur með orðaforða? 

a. Hvaða orð vinnur þú með?  

b. Hvernig er unnið með orðin? 

c. Hve oft? 

10. Fara fram umræður í kennslustundum? 

a. Um hvað, hvernig og hve oft? 

11. Eru ritunarverkefni lögð fyrir nemendur? 

a. Um hvað, hvernig og hve oft? 

12. Hversu mikla ábyrgð telur þú að íslenskukennarar beri í samanburði við aðra kennara 

eða starfsmenn skólans þegar kemur að því að kenna og efla orðaforða nemenda? 

a. Hversu mikla ábyrgð telur þú að íslenskukennarar beri þegar kemur að eflingu 

íslenskufærni nemenda samanborið við aðra kennara eða starfsmenn skólans? 
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13. Getur þú stiklað á stóru og sagt mér aðeins meira frá þínum kennsluháttum? 

14. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum? 
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5 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum og leitað svara við rannsóknarspurningunum: 

hvernig er unnið með íslenskan orðaforða í skólastarfi hjá tveimur íslenskukennurum á 

unglingastigi? Hvar telja íslenskukennararnir ábyrgðina liggja þegar kemur að eflingu 

orðaforða nemenda? 

5.1 Breytingar á orðaforða nemenda í gegnum tíðina að mati viðmælenda  

Lára (landsbyggðin) greinir breytingu á orðaforða nemenda og þykir áhugavert að taka eftir 

breytingum á slangri og slettum unglinganna. Hvort að íslenskur orðaforði í sjálfu sér hafi 

breyst getur hún ekki dæmt um en hafði þetta að segja: „Ég finn alveg stóran mun á því að 

orðaforði þeirra barna sem að lesa mikið og orðaforði þeirra barna sem eiga mikið og gott 

samtal við sína fjölskyldu, að hann er sterkari og styrkri heldur en orðaforði annarra barna, 

það er bara svoleiðis.“ Aðspurð um hvernig þessi munur birtist í skólastarfinu sagði Lára: „Þau 

standa bara sterkari að vígi þau sem að eru með góðan orðaforða og þau eru sterkari í eins og 

ritun og ljóðagerð...þetta kemur alls staðar inn það er bara þannig...lesskilningurinn bara alls 

staðar!“ 

Halla (höfuðborgarsvæðið) greinir töluverða breytingu á orðaforða nemenda sinna. „Hann 

er eiginlega mun verri, það er alveg rosaleg breyting.“ Halla telur að helsta ástæða þess sé 

samkeppnin við afþreyinguna. „Hún er alveg svakaleg og fólk les miklu minna, allir gera það 

held ég, meira að segja lestrarhestar, fullorðnir og bara allir.“ Halla talaði einnig um að það 

væri sennilega minna talað við börn nú á dögum og þau eflaust minna leiðrétt en áður fyrr og 

telur hún ástæðu þess vera meiri viðvera barna og fullorðinna í alls kyns snjalltækjum. Halla 

veltir einnig upp áhrifum enskunnar. „Það eru mikil áhrif frá enskunni, nemandi sagði við mig 

um daginn „mér er illt í hausnum mínum“ og ég svaraði bara „í hvaða haus getur þér verið 

illt?“ Enskan er alveg hrikalega erfið við okkur.“ Halla tók skýrt fram að verri orðaforði 

nemenda birtist einstaklega vel í gegnum ritun og er ritunin að hennar sögn „í frjálsu falli.“ 

5.2 Hvað er mikilvægast við íslenskukennslu á unglingastigi? 

Eitt af markmiðum Láru (landsbyggðin) í kennslu er að ná að gera nemendur að sjálfstæðum 

og ábyrgum námsmönnum og í því felst að nemendur verði sjálfstæðir lesendur. Mikilvægast 

í íslenskukennslu á unglingastigi að mati Láru er að halda lestrinum vel að nemendum og að 
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íslenskukennslan „verði þannig að þau vilji lesa, ekki bara að þau lesi það sem ég segi að þau 

eigi að lesa.“ Lára minntist einnig á lesskilninginn. „Svo er það auðvitað lesskilningurinn, 

orðaforðanámið er náttúrulega gríðarlega mikilvægt og undirstaðan í því er ekki síst lestur, en 

mér finnst þetta einhvern veginn allt mikilvægt.“ Hún talaði jafnframt um mikilvægi þess að 

nemendur nái að koma hugsunum sínum frá sér, hvort sem það er í mæltu eða rituðu máli og 

málfræðin var einnig rædd. 

„Það hefur margt verið talað og sagt um málfræðina en það er mjög mikilvægt að þau hafi 

einhvern grunn þar, ekki síst fyrir þau sem eru að fara í tungumálanám eftir 

grunnskólann...það er bara ótrúlega mikilvægt að þú vitir hvað lýsingarorð er á íslensku ef 

þú ert að fara að læra það í einhverju öðru tungumáli...þannig íslenskan er, hún er bara 

grunngreinin okkar.“ 

Halla (höfuðborgarsvæðið) vill meina að fjölbreytni sé lykilatriðið. „Hafa þetta svolítið 

fjölbreytt allt saman og reyna að viðhalda þessu vegna þess við erum í mjög mikilli samkeppni 

við enskuna.“ Mikil áhersla er á lestur og bókmenntir en Halla minnist einnig á ritunina. „Við 

verðum bara einhvern veginn að átta okkur á því að nú eru samræmdu prófin hætt og ég held 

að við erum að fá verri og verri nemendur í ritun þannig við þurfum að taka okkur á þar.“ 

Málfræðin bar einnig á góma og að sögn Höllu er hún kennd upp á gamla mátann, með 

eyðufyllingum og kennslustundum fullkomlega tileinkuðum málfræðinni og sagði hún að 

nemendur séu almennt hrifnir af því fyrirkomulagi og „finnist það ekkert leiðinlegt.“ 

5.3 Er mikilvægt að leggja áherslu á orðaforða í kennslu? 

Lára (landsbyggðin) sagði það vera afar mikilvægt að leggja áherslu á orðaforða í kennslunni. 

Henni finnst það sérstaklega mikilvægt þar sem hún kennir nemendum 10. bekkjar „að fá þau 

til að staldra við og hugsa hvað þýðir þetta orð? Ekki bara að ég velji orðin sem ég held að þau 

viti ekki hvað þýði, heldur að þau verði gagnrýnir lesendur og séu meðvituð um hvað þau skilja 

og hvað ekki.“ Lára hefur lagt mikla vinnu í að kenna þeim að nýta sér úrræði eins og malid.is 

og að þau verði sjálf fær um að afla sér upplýsinga. 

Aðspurð um hvort það sé mikilvægt að leggja áherslu á orðaforða í kennslu sagði Halla 

(höfuðborgarsvæðið) að það sé nauðsynlegt ef ætlunin er að viðhalda íslenskunni. „Það er 

bara margt sem kemur þeim á óvart í orðaforða sem að við höldum að þau kunni eins og að 

nota orðatiltæki og málshætti rétt.“ Halla segir nemendum sínum að þau séu „betur vopnuð“ 
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ef þau búa yfir góðum orðaforða og ráða vel við íslenskuna til dæmis ef þau hafa hug á að taka 

þátt í MORFÍS.  

5.3.1 Hugtakaþekking viðmælenda 

Lára (landsbyggðin) kannaðist við öll þau hugtök sem spurt var um nema viðtökuorðaforða. 

Hún þekkti því hugtökin: breidd og dýpt orðaforða, tjáningarorðaforða og skiptingu orðaforða 

í þrjú lög. Það eru um tuttugu ár síðan Lára var í kennaranáminu og hún minnist þess ekki að 

hafa lært um hugtökin á þeim tíma og óvíst hvort að fjallað hafi verið um þessi hugtök í námi 

stærðfræðikennara er Lára nam kennslufræðina. Lára hefur sótt námskeið til 

endurmenntunar, lesið sig til og lært þessi hugtök í gegnum það. Hún tekur fram að það skipti 

máli fyrir íslenskukennara að vera kunnugur þessum hugtökum. Ef hann hyggst sinna starfi 

sínu vel þá verður viðkomandi að vera vel að sér í fræðunum. Láru þótti einnig mikilvægt að 

kennarar í öðrum greinum þekki þessi hugtök þar sem mikið er unnið með orðaforða í öðrum 

námsgreinum. Hún telur það vera gagnlegt að hafa lagskiptingu orðaforðans í huga við 

kennslu. „Það þýðir náttúrulega ekki að vera kenna fólki þriðja stigs orðaforða sem hefur 

kannski ekki einu sinni nóg af orðum í fyrsta stigi.“ 

Halla (höfuðborgarsvæðið) þekkti engin af þeim hugtökum sem spurt var um og segir 

þörfina fyrir endurmenntun mikla en að framboðið sé lítið. Að hennar mati er mikilvægt að 

leita nýrra leiða til að ná að höfða til nemenda í til dæmis bókmenntakennslu og öðru en lítið 

sé um úrræði og hugmyndir. Einnig kallar hún eftir meira af sjónrænu efni þar sem nemendur 

sjá flókin orð, orðatiltæki og málshætti í notkun. 

5.4 Að hve miklu leyti hugsa viðmælendur um orðaforða í kennslu og hvernig 

er unnið með hann? 

Lára (landsbyggðin) hugsar mikið um vægi orðaforðans í kennslunni alveg sama hvort hún er 

að kenna íslensku eða stærðfræði. Hún nefndi einnig að aðrir kennarar í skólanum séu 

meðvitaðir um orðaforðann þar sem þeir eru duglegir að bera saman bækur sínar um það sem 

á daga þeirra drífur í kennslunni. Lára notar ýmsar leiðir til að vinna með orðaforða í 

kennslunni. „Stundum hef ég verið með bein orðaforðaverkefni þar sem nemendur eiga að 

finna hvað feitletraða orðið í textanum þýðir, stundum hef ég líka verið með hugtakakort og 

stundum orð vikunnar.“ Lestrarstundir eru á hverjum degi þar sem nemendur lesa í 10-20 

mínútur í kjörbókum. Það kemur fyrir að nemendur spyrja hvað ákveðið orð þýðir. Lára hefur 
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skrifað þau orð sem spurt er um á töfluna og þegar lestrarstundinni lýkur fer hún yfir það með 

öllum hópnum hvað orðin sem hafa safnast saman þýða. Með því lærir allur hópurinn þrátt 

fyrir að tiltekið orð birtist einungis í texta hjá einum nemanda. Lára segir að þetta fari vissulega 

eftir hópum hversu algengt það sé að þetta gerist, ekki allir sem treysta sér til að spyrja yfir 

allan hópinn þegar allir eru sokknir í bækurnar og mikil þögn ríkir innan skólastofunnar. Lára 

leggur einnig mikla áherslu á að glósa þá texta sem unnið er með og kenna nemendum sínum 

að taka glósur. Slíkt hefur borið árangur þar sem nemendur glósa gjarnan af sjálfsdáðum þá 

texta sem lesnir eru hverju sinni. 

Halla (höfuðborgarsvæðið) sagðist hugsa mikið um orðaforðann í kennslunni og tók fram 

að mikilvægi hans í kennslu aukist stöðugt þar sem orðaforði nemenda hennar versnar með 

hverju árinu sem líður. Halla reynir að vinna með þá texta sem lesnir eru og eiga nemendur til 

dæmis vikulega að finna orð sem þeim þóttu erfið við lestur bókarinnar Englar Alheimsins, 

komast að merkingu þeirra og skila til kennara. Nemendur eiga svo að nota eitthvað af þeim 

orðum sem þeir skrifuðu hjá sér í minningargrein og fá þá æfingu í að nota orðin. Í áttunda 

bekk er lagt fyrir Ömmu og afa verkefnið. Nemendur taka viðtal við ömmur sínar og afa og 

„þeim ber skylda til að nota erfið orð sem þau eru búin að æfa sig í fyrir...bara eins og liðlega 

þrítug kynntist amma afa.“ Nemendur nota þær upplýsingar sem þau afla í ritun og kynna fyrir 

samnemendum sínum hvað kom fram. Fyrir tveimur árum var mælst til þess af 

skólastjórnendum að ein kennslustund á viku yrði tileinkuð yndislestri. Halla og samstarfsfólk 

hennar á unglingastiginu skipta þessu í 2x20 mínútur þar sem yndislestur er fyrst og fremst 

hugsaður í 15 mínútur til þess að lesandinn missi ekki áhugann. Lestur og bókmenntir skipa 

stóran sess í kennslu Höllu og reynt er eftir fremsta megni að vera vakandi fyrir því að útskýra 

orð sem nemendur eiga erfitt með að skilja. 

5.5 Umræður og ritun  

Lára (landsbyggðin) sagði að umræður fari fram í kennslunni en það fari eftir því hvað hún sé 

að kenna. Stundum eiga nemendur að spjalla um eitthvað ákveðið og komast saman að svarinu 

eða að niðurstöðu í sameiningu til dæmis þegar skoða á ljóð eða lagatexta. Líkt og áður kom 

fram reynir Lára að fá nemendur til að vera meðvitaða og ábyrga námsmenn, að þeir finni 

sjálfir þörfina fyrir því að ræða saman um verkefnið og hefjast svo handa við vinnu á 
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verkefninu. „Þá er maður líka að fara á milli hópa til að aðstoða frekar en að hjálpa 

einstaklingum.“ 

Hvað varðar ritunarverkefni leggur Lára þau fyrir en getur ekki sagt nákvæmlega til um 

hversu oft þar sem þau byggja alltaf á einhverjum texta sem er lesinn. 

„Ég tek svo fyrir hvernig við gerum til dæmis frásagnarritun eða rökfærsluritun, hvað 

einkennir þannig texta. Ég hef líka verið að fara vel yfir það hvernig við gerum 

endursagnir...ég reyni að tæpa á þessu öllu en ég vil að ritunin hafi einhvern tilgang þess 

vegna er ég að tengja hana við það sem við erum að gera.“ 

Lára hefur verið að leggja meiri áherslu á að nemendur fullgeri ritunarverkefnin sín. Með því á 

hún við að nemendur skila til hennar, hún fer ítarlega yfir og gefur þeim tækifæri á að lagfæra 

textann sinn ef þeir kæra sig um það. Slíkt var til dæmis gert við vinnu á bókmenntaritgerð um 

Mýrina eftir Arnald Indriðason. Lára passar sig einnig á því að tala ekki um ákveðinn orðafjölda 

því slíkt getur verið hamlandi fyrir einstaka nemendur. Hún telur mikilvægara að allir skrifi 

eitthvað þó svo að verkefnin verði mislöng. 

Halla (höfuðborgarsvæðið) segir að umræður fari fram í kennslustundum sem byggjast 

langmest á þeim sögum sem lesnar eru. Reynt er að nýta umræður til að rifja upp fyrir próf og 

þá geta nemendur í sameiningu reynt að átta sig á umfjöllunarefninu. Ritun fer einnig fram og 

gott er að æfa ýmis atriði í málfræðinni að sögn Höllu í gegnum ritunina. Afar algengt er meðal 

nemenda að þeir eigi erfitt með að ganga úr skugga um að textinn sé í réttri tíð og þeir æfa sig 

í stafsetningu samtímis. Nemendur vinna einnig bókmenntaritgerð en Halla segir jafnframt að 

reynt sé að hafa styttri ritun og oftar. Halla hefur töluverðar áhyggjur af stöðu ritunar í 

skólakerfinu. „Ritun er tímafrek í kennslu og þess vegna held ég í alvöru að henni sé ekki sinnt 

og það er aukin þörf á aðhaldi fyrst að samræmdu prófin eru hætt, annars bara fjarar þetta 

út.“ 

5.6 Ábyrgð  

Lára (landsbyggðin) var staðföst á því að í hennar augum væru allir kennarar samábyrgir fyrir 

því að efla orðaforða nemenda og nefnir sem dæmi að íslenskukennarar komi ekki mikið inn á 

orð í samfélags- og náttúrufræðigreinum til dæmis. Lára gerir sér á sama tíma grein fyrir að 

hlutverk hennar sé stórt. „Að ég sem íslenskukennari geti vakið þetta hjá nemendum sjálfum 

að þau finni hjá sér þörfina fyrir að fletta orðinu sem þau ekki skilja upp og ég rétti þeim úrræði 
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til að komast að því hvað orðið þýðir.“ Að hennar mati felst ábyrgð íslenskukennarans hvað 

varðar orðaforða í því að kveikja á þörfinni hjá nemendum til að fletta upp orði sem þau skilja 

ekki. „Það smitast yfir í aðrar greinar, þetta snýst allt um þau sem námsmenn en íslenskan er 

grunngreinin okkar.“ Lára nefnir einnig fjölmörg dæmi þess að kennarar á vinnustaðnum 

hennar í öðrum greinum séu duglegir að staldra við og útskýra flókin eða sniðug orð úr 

námsgreininni þeirra fyrir nemendum. 

Halla (höfuðborgarsvæðið) upplifir það stundum svo að ábyrgðin sé töluvert meiri á 

herðum íslenskukennara frekar en kennara úr öðrum námsgreinum þrátt fyrir að stundum sé 

talað um að allir kennarar séu íslenskukennarar. „Kannski er það ekki óeðlilegt að ábyrgðin sé 

frekar á okkur, að við erum meiri sérfræðingar en mér finnst persónulega að allir eigi að passa 

sig og bera ábyrgð á þessu.“ Halla nefndi að stöku sinnum heyri hún dæmi um að kennarar í 

öðrum greinum hafi staldrað við og útskýrt fyrir nemendum orð sem þeir skilja ekki. Að hennar 

mati mætti þó vera meira um það að kennarar og aðrir séu formlegri í tali, noti málshætti og 

orðtök til þess að nemendur heyri slíkt í notkun sem oftast. Halla hefur áhyggjur af framtíð 

íslenskunnar þar sem allir eru orðnir mun slakari yfir því hvernig er talað, slettur hafa aukist 

og málfarsreglur gjarnan brotnar. Vissulega hefur slíkt einnig náð til kennara en að mati Höllu 

er mikilvægt að allir kennarar óháð námsgreinum vandi sig, sérstaklega innan um nemendur. 
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6 Umræður 

Rannsóknarspurningarnar sem leitað var svara við voru tvær: hvernig er unnið með íslenskan 

orðaforða í skólastarfi hjá tveimur íslenskukennurum á unglingastigi? Hvar telja 

íslenskukennararnir ábyrgðina liggja þegar kemur að eflingu orðaforða nemenda? 

Viðmælendur rannsóknarinnar, Lára (landsbyggðin) og Halla (höfuðborgarsvæðið) eru að 

vinna gott starf hvað varðar eflingu orðaforða nemenda en þó ekki fullkomlega í samræmi við 

fræðin eins og farið verður betur yfir í þessum kafla. Viðmælendur telja að ábyrgðin eigi að 

vera í höndum allra kennara, óháð námsgrein þegar kemur að eflingu orðaforða nemenda en 

hlutverk þeirra sem íslenskukennara sé þó stærra en hjá kennurum í öðrum námsgreinum. 

6.1 Breytingar á orðaforða nemenda í gegnum tíðina að mati viðmælenda 

Viðmælendur greindu báðar mikinn mun á orðaforða nemenda sinna á þeim áratugum sem 

þær hafa starfað við kennslu. Lára (landsbyggðin) gat aftur á móti ekki dæmt um hvort 

íslenskur orðaforði barna og ungmenna hafi breyst í gegnum tíðina og steig varlega til jarðar í 

að fella dóm um slíkt. Athyglisvert er að Lára minntist strax á það hve þýðingarmikill orðaforði 

er fyrir lesskilning en líkt og fjallað var um í kafla 2 eru sterk tengsl milli góðs lesskilnings og 

ríkulegs orðaforða (Baumann, 2005; Davis, 1944; Terman, 1916; Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 

2016). Lára greinir töluverðan mun á nemendum sínum námslega sem búa yfir sterkum 

orðaforða og þeim sem lakari eru hvað varðar orðaforða. Þeim vegnar betur í námi sem búa 

yfir öflugum orðaforða og þar sannast áðurnefnd tengsl milli orðaforða og lesskilnings. 

Halla (höfuðborgarsvæðið) var ómyrk í máli er hún svaraði þessari spurningu og hefur 

greinilega miklar áhyggjur af stöðu íslenskunnar innan skólans sem og úti í samfélaginu. 

Orðaforði eflist í samskiptum (Romeo o.fl., 2018) og því er rökrétt að taka mið af hugmyndum 

Höllu um að minna sé talað við börn sem leiði til þess að orðaforði barna er verri en hefur 

verið. 

6.2 Hvað er mikilvægast við íslenskukennslu á unglingastigi? 

Lára (landsbyggðin) talaði mest um lesturinn og mikilvægi þess að nemendur vilji sjálfir lesa 

sérstaklega í ljósi þess að undirstaða í orðaforðanámi er lestur að mati Láru. Henni fannst þó 

allir þættir íslenskukennslunnar afar mikilvægir. Lára minntist meðal annars á málfræðina og 

að það sé meira skylt með málfræði og orðaforða en margur hyggur. Líkt og kom fram í kafla 
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2.2 felst dýpt orðaforða í þremur þáttum: að þekkja merkingarflokka, orðhlutavitund og vitund 

um setningarfræðilega uppbyggingu máls og eru þetta allt þættir sem flokka má undir 

málfræði (Cain, 2007; Davidson o.fl., 2010; Kieffer og Lesaux, 2012a). Lára fjallaði einnig um 

mikilvægi þess að búa yfir hæfni til að koma hugsunum sínum frá sér, í mæltu og rituðu máli. 

Ritun og umræður gegna veigamiklu hlutverki í því að aðstoða nemendur við að efla orðaforða 

sinn (Beck o.fl., 2013) svo það er óhætt að segja að þeir þættir sem Lára telur upp komi sér vel 

fyrir orðaforðanám nemenda. 

Halla (höfuðborgarsvæðið) telur fjölbreytni afar mikilvæga til að viðhalda íslenskunni og 

nefnir að enskan og áhrif hennar séu að koma sterkt inn og veita íslenskunni mikla samkeppni. 

Slíkt getur verið erfitt að glíma við og fjölbreytni í kennslu getur verið þýðingarmikil þegar 

kemur að því að standa vörð um íslenskt mál. Leyfilegt er þó að gefa sér það að með auknum 

orðaforða eigi nemendur auðveldara með að lesa og skilja texta og viðhorfið fyrir íslenskunni 

verði þá á sama tíma jákvæðara. Ánægjulegt er að heyra að nemendum Höllu finnst 

eyðufyllingarverkefni í málfræði nokkuð skemmtileg en mögulega væri árangursríkara að 

tvinna saman málfræðikennslu við bókmenntir og ná þá að auka dýpt orðaforða nemenda enn 

frekar. 

6.3 Er mikilvægt að leggja áherslu á orðaforðann í kennslunni?  

Að mati beggja viðmælenda er vissulega mikilvægt að leggja áherslu á orðaforða í kennslunni. 

Láru (landsbyggðin) fannst þó mikilvægast að nemendur hennar geri sér sjálfir grein fyrir stöðu 

sinni sem námsmenn og séu færir um að afla sér upplýsinga um hvað orð þýða á sjálfstæðan 

hátt. Það er göfugt og gott markmið en ef efla á orðaforða nemenda svo um muni er mikilvægt 

að veita þeim fjölmörg tækifæri til þess að nota mikilvæg orð í umræðum og ritun (Beck, 2013). 

Grundvallaratriði í kennslu er að kennarinn gefi nemendum sínum regluleg og ríkuleg tækifæri 

til að lesa og heyra ný orð og umfram allt að nota orðin sjálfir í innihaldsríkum samtölum um 

viðfangsefni námsins og síðan í rituðu máli. Orðanotkun í skólanum á að krefjast meira af 

nemendum en orðanotkun í frítíma þeirra þar sem tækifærin fyrir fjölbreytta málnotkun eru í 

mun ríkara mæli en fyrir utan veggja skólans. 

Höllu (höfuðborgarsvæðið) er afar umhugað um stöðu íslenskunnar og segir fyrir þær sakir 

að nauðsynlegt sé að leggja áherslu á orðaforða í kennslunni, sérstaklega þar sem oft skortir 

nemendum hæfni til að beita orðatiltækjum og málsháttum rétt. Vissulega eru skoðanir Höllu 
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góðar og gildar, það eru blikur á lofti hvað varðar stöðu íslenskunnar í samfélaginu (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2016) og efling orðaforða getur svo sannarlega lagt mikið lóð á vogarskálarnar. 

Ef við snúum þessu við og vinnum að því að efla orðaforða nemenda til að minnka mun á 

námsgengi þeirra, er ekki ósennilegt að jákvætt viðhorf gagnvart íslenskunni fylgi sjálfkrafa. 

6.3.1 Hugtakaþekking viðmælenda 

Lára (landsbyggðin) kannaðist við öll þau hugtök (breidd og dýpt orðaforða, tjáningarorðforði 

og skiptingu orðaforðans í þrjú lög) sem spurt var um nema viðtökuorðaforða. Lára telur að 

það sé mikilvægt fyrir íslenskukennara sem og kennara í öðrum greinum að vera vel að sér í 

þessum hugtökum ef þeir ætla að sinna starfi sínu vel. Auðvelt er að vera sammála þessari 

fullyrðingu þar sem orðaforði er margslungnara hugtak en margur hyggur. Ef efling 

orðaforðans er höfð að leiðarljósi og álitin mikilvægur þáttur af kennslunni þá er ekki óeðlilegt 

að ætlast til þess að kennarinn sé vel að sér í fræðunum og sérfræðingur í því sem hann tekur 

sér fyrir hendur. Af viðtalinu að dæma er kennsla Láru mun meira í samræmi við fræðin en 

kennsla Höllu (höfuðborgarsvæðið) sem kannaðist ekki við neitt þessara hugtaka. Halla kallar 

jafnframt eftir auknu framboði á endurmenntun og ætla má að starfsþróun sé lykillinn að því 

að nýjustu fræði og framfarir skili sér til kennara og í framhaldi af því til nemendanna sjálfra. 

6.4 Að hve miklu leyti hugsa viðmælendur um orðaforða í kennslunni og 
hvernig er unnið með hann? 

Það er auðvitað afar ánægjulegt að heyra að báðir viðmælendur hugsi mikið um orðaforðann 

í kennslunni. Lára (landsbyggðin) nefndi fjölmargar skemmtilegar leiðir sem hún notast við 

þegar hún vinnur með orðaforða nemenda. Hugarkortið sem hún nefnir svipar til æfingarinnar 

um merkingarfleti orða sem lýst var í kafla 3.3.1. Þar sem mikið er um að nemendur glósi þá 

texta sem eru til umfjöllunar hverju sinni eykur það verulega líkurnar á því að nemendur læri 

orðin og nái að „gera þau að sínum“ eins og Lára orðaði það. Einnig er mikið um bein 

orðaforðaverkefni þar sem nemendur eiga að finna hvað tiltekið orð þýðir. Lesturinn sem Lára 

minntist mikið á er vissulega nauðsynlegur en Mattehausar áhrifin (Stanovich, 1986) er 

eitthvað sem mikilvægt er að vera meðvitaður um sem kennari. Nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með að lesa eiga á sama tíma erfitt með að bæta orðum við sig. Markviss 

orðaforðakennsla getur aðstoðað þá nemendur sem eru slakari í að komast nær jafnöldrum 

sínum í lestri. Einnig er áhugavert að hugsa til þess hve lítið er um að unnið sé markvisst áfram 
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með orðin eftir að þau hafa verið kynnt og útskýrð fyrir nemendum en eftirfylgni er einn af 

fjórum mikilvægum þáttum markvissrar orðaforðakennslu (Beck o.fl., 2013) og á þetta bæði 

við um Láru og Höllu (höfuðborgarsvæðið). 

Í tilviki Höllu er þó eitt dæmi sem tekst afar vel ef horft er til markvissrar orðaforðakennslu, 

Ömmu og afa verkefnið. Nemendur kynnast og æfa sig í að nota flókin orð og eiga að nota þau 

í gegnum allt verkefnið. Halla reynir jafnframt að vinna áfram með þá texta sem eru til 

umfjöllunar eins og að láta nemendur finna orð sem þeim þykir erfið. Sú leið hefur sína kosti 

en ef kennarinn tekur sjálfur þátt í að efla orðaforða nemenda markvisst má ætla að 

árangurinn verði meiri. Ef kennari velur orð úr lagi 2 í texta, kynnir þau og merkingu þeirra fyrir 

nemendum, bendir þeim á samheiti og andheiti, skoðar orðin með tilliti til málfræðilegrar 

stöðu þeirra og gefur þeim tækifæri til að nota þau í ræðu og riti eru mun meiri líkur á að 

nemendur nái að eigna sér orðin svo að þau verði hluti að tjáningarorðaforða þeirra. 

6.5 Umræður og ritun 

Hvað varðar umræður og ritun er ánægjulegt að heyra frá Láru (landsbyggðin) að nemendur 

hennar finni sjálfir þörfina fyrir að ræða um verkefni áður en þeir hefjast handa, að nemendur 

nýti umræður að eigin frumkvæði. Halla (höfuðborgarsvæðið) nýtir umræður fyrst og fremst 

þegar stutt er í próf og nemendur fá þá tækifæri til að átta sig í sameiningu á viðfangsefninu. 

Umræður er mikilvægur hlekkur í að orð verði hluti af tjáningarorðaforða nemenda. En það er 

líka mikilvægt að kennari taki þátt og nýti þær til að sýna fram á hvernig orðið sem verið er að 

læra, passar í mörg ólík samhengi. (Ford-Connors og O´Connor, 2019). Einnig var ánægjulegt 

að heyra að Lára (landsbyggðin) tengir alltaf ritun við eitthvað sem verið er að gera í 

skólastarfinu. Mikilvægt er að orðaforðanámið falli inn í skólastarfið og sé í samhengi við það 

(Beck o.fl., 2013). 

Halla (höfuðborgarsvæðið) hefur töluverðar áhyggjur af ritun, hve tímafrek hún getur 

verið í kennslu og að það sé hætta á því að hún eigi eftir að fjara út þar sem samræmdu prófin 

hafi veitt aðhald sem ekki er lengur til staðar. Ef svo verður mun það eflaust hafa í för með sér 

skelfilegar afleiðingar fyrir orðaforðanám nemenda þar sem nemendur verða að fá að nota 

orðin í riti til þess að öðlast góða þekkingu á þeim. Aftur á móti er snúið að halda úti 

árangursríkri íslenskukennslu án þess að ritun komi nokkurn tímann fyrir en ritun er auðvitað 

ekki það sama og ritun. Ritun þarf að gera kröfur til nemenda og þeir þurfa stuðning og 
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leiðsögn ef vel á að takast til og það er tímafrekt, eins og Halla benti réttilega á. Lára notar 

endurgjöf markvisst og gefur nemendum sínum tækifæri til aða laga ritunarverkefni sín eftir 

endurgjöf ef þeir kjósa að gera slíkt. Varhugavert er þó að leyfa nemendum að ráða hvort þeir 

taki mark á endurgjöfinni. Ef þeir kjósa að laga ekki það sem bent hefur verið á, þá missa þeir 

af tækifærinu til þess að læra af því sem betur mætti fara. Mikilvægt er að nemendur lesi 

endurgjöfina og geri sér grein fyrir hvað þarf að laga í textanum. Það getur verið erfitt að lesa 

gagnrýni á eigin ritverk en ef viðkomandi les endurgjöfina er líklegt að hann kjósi að laga 

samkvæmt henni (Beck o.fl., 2013). 

6.6 Ábyrgð 

Leiðinlegt er að heyra að Halla (höfuðborgarsvæðið) upplifi það svo að ábyrgðin sé fyrst og 

fremst á íslenskukennurum hvað varðar orðaforðanám nemenda. Sérstaklega er það 

áhyggjuefni þar sem orð í lagi 2 eru orð þvert á námsgreinar og eru því viðloðandi allar 

námsgreinar (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2020). Á sama tíma verða þessi orð gjarnan út undan 

þar sem þau eru ekki kennd sérstaklega og ætla má að kennarar í öðrum námsgreinum geri 

ómeðvitað ráð fyrir því að þau séu tekin fyrir hjá íslenskukennurum. Bæði Halla og Lára nefndu 

að þær viti til þess að aðrir kennarar útskýri orð fyrir nemendum, sem er frábært en þau orð 

eru sennilega orð í lagi 3 og tilheyra því þeirri námsgrein. Bæði Lára og Halla taka fram að allir 

kennarar séu samábyrgir fyrir eflingu orðaforða nemenda en þó er það svo að 

íslenskukennarar gegna stærra hlutverki að þeirra mati. Halla finnur það frá samkennurum en 

Lára finnur fyrir því á eigin spýtur að hennar hlutverk sé stærra. 

Ábyrgðin er vissulega á öllum kennurum þrátt fyrir að íslenskukennarar séu gjarnan settir 

fremstir í lestina. Aftur á móti má velta því fyrir sér hvort ábyrgðin liggi ekki líka hjá hærra 

settum aðilum? Eftir þrjú ár í grunnskólakennaranámi mínu hefur lítið sem ekkert verið rætt 

um þær aðferðir sem hér hafa verið til umfjöllunar, sem fela í sér markvissa orðaforðakennslu 

með árangursríkum hætti. Ef það er svo í kennaranámi nú á dögum er eðlilega ekki hægt að 

ætlast til þess af kennurum á vettvangi, sem hafa takmarkaðan aðgang að endurmenntun, að 

þessar aðferðir séu nýttar í kennslu. 
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7 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á það að mikið og gott starf fer fram hjá þeim 

kennurum sem rætt var við en þó er það ekki fullkomlega í samhengi við það sem fræðin segja. 

Meiri þörf er fyrir því að orðunum sem nemendur eru að læra, sé fylgt eftir og gegnir kennarinn 

lykilhlutverki í þeirri vinnu. 

Ábyrgðin á að liggja hjá öllum kennurum hvað varðar eflingu orðaforða nemenda en 

hlutverk íslenskukennarans kann að vera stærra þar sem íslenskan er „grunngreinin“ eins og 

viðmælandinn Lára orðaði það. Orð í lagi 2 gegna sérstöku hlutverki í orðaforðanámi nemenda 

þar sem þau eru þvert á námsgreinar, en eru ótal mörg þó þau komi sjaldan fyrir hvert og eitt. 

Skipta má oðrum í lagi 2 í tvo hluta, samheiti algengra orða annars vegar og huglæg orð hins 

vegar. Ef íslenskukennarar vinna markvisst að því að kenna orð í lagi 2 er hægt að efla 

orðaforða nemenda verulega og á sama tíma minnka mun á námsgengi milli barna. 

Aukin eftirfylgni í orðaforðanámi nemenda væri einnig gríðarlega mikil bragarbót. 

Innihaldsríkar umræður og ritunarverkefni eru burðarásar í þeirri vinnu. Nemendur verða að 

fá ríkuleg tækifæri til þess að nota orðin sem eru til umfjöllunar til þess að þau verði hluti af 

tjáningarorðaforða þeirra. Einnig er mikilvægt að sýna hvernig orðin sem eru til umfjöllunar 

passa í ólík samhengi og aðstoða nemendur við að auka orðhlutavitund sína en slíkt hefur 

mikla þýðingu fyrir dýpt orðaforðans. 

En af hverju eru ekki allir kennarar að nota þessar aðferðir til að efla orðaforða nemenda 

ef þær eru til? Sennilega kemur það til vegna þess að upplýsingarnar um þessar leiðir eru ekki 

mjög aðgengilegar starfandi kennurum sem eru með mikið á sinni könnu dags daglega. 

Endurmenntun er gríðarlega mikilvæg og trúlega mætti vera meira af framboði til 

endurmenntunar. Stuttur og greinargóður fyrirlestur þar sem farið væri yfir: skiptingu 

orðaforðans í þrjú lög, mikilvægi þess að taka markvisst fyrir orð í lagi 2, að nemendur þurfi að 

fá regluleg og rík tækifæri til að nota sjálfir mikilvæg orð til þess að orðin verði þeirra en það 

næst með því að ræða saman og skrifa um viðfangefni námsins, getur haft mikla þýðingu fyrir 

kennara en ekki síður nemendur og þeirra nám. Kennarar þurfa að vera sérfræðingar í mörgu, 

líka í orðaforðanámi. Þess vegna er þeim mun mikilvægara að gera upplýsingar sem þessar 

aðgengilegar á skjótan og greinargóðan máta. 
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