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Flokkun	námsefnis	fyrir	nemendur	með	
íslensku	sem	annað	tungumál	(ÍSAT)	

	

	

Grunnskólakennarar tóku nýlega saman og flokkuðu námsefni sem hentar til náms og kennslu 
ÍSAT nemenda. Annars vegar var um útgefið námsefni Menntamálastofnunar að ræða 
https://mms.is/sites/mms.is/files/isat_samantekt_jan19_005.pdf  og hins vegar námsefni sem aðrir 
hafa gefið út. Sérfræðingateymi í samfélagi sem lærir (SÍSL) hefur staðið straum af 
kostnaði við umbrotsvinnu og annað tengt flokkuninni sem birt er hér.		

	

BYRJENDUR	/	YNGSTA	STIG	
    

Lærum og leikum með hljóðin   / Markviss málörvun, efni eftir Bryndísi 
Guðmundsdóttur, talmeinafræðing. Undirbúningur fyrir hljóðmyndun og tal, sem 
kom út árið 2008 er  „grunnefni“ með öllum samhljóðum og leggur grunn að frekara 
efni sem þyngist smám saman og býður upp á fleiri æfingar með hvert hljóð á 
spennandi og skemmtilegan hátt. Sérstakt viðbótarefni með áherslu á R- og S-hljóðin 
kom út haustið 2010. R- og S-bókunum fylgja tvö A-3 borðspil sem auka fjölbreytni í 
notkunarmöguleikum efnisins. Bækurnar eru sérstaklega ætlaðar foreldrum og 
börnum. Þá hafa þær nýst vel börnum og fullorðnum af erlendum uppruna sem eru 
að læra íslensku. Einnig til sem smáforrit fyrir Apple tæki. https://laerumogleikum.is 

 

Lesum lipurt   / Léttlestrarbækur eftir Sigríði Ólafsdóttur. Átta bækur sem eru 
ætlaðar öllum byrjendum í lestri. Þær henta einnig sérlega vel nemendum sem fara 
sér hægt af stað við lestrarnám eða eru áhugalitlir um lestur. Farnar eru 
óhefðbundnar leiðir og markmiðið er að þjálfa vel grundvallarfærni í lestri. Textinn í 
bókunum er mjög léttur og einfaldur í byrjun og mikið er um endurtekningar þannig 
að nemandinn finnur fyrir getu sinni og sjálfstraust hans eykst. Bækurnar þyngjast 
stig af stigi. Fyrsta bókin er léttust og sú síðasta þyngst. Á hverri blaðsíðu er byrjað á 
að leita að lítilli mynd sem er eins og myndin efst í hægra horni blaðsíðunnar.  
 

Orðagull / Nýtt málörvunarefni sem styrkir vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, 
orðaforða og endursögn. Verkefnum er skipt í tvo þyngdarflokka og fylgja nákvæmar 
leiðbeiningar um fyrirmæli og fyrirlögn verkefna. Bókinni fylgir geisladiskur með 
öllum vinnublöðum bókarinnar, ásamt gátlista til að fylgjast með framförum 
nemandans. Spjöld með sjónrænum vísbendingum fylgja með bókinni til þess að 
hjálpa nemendum að skipuleggja sig, fá yfirsýn yfir verkið og virkja vitræna 
starfsemi. Verkefnin henta elstu börnum í leikskóla og börnum á yngsta stigi 
grunnskóla. Einnig til sem smáforrit fyrir Apple og Android tæki. 

 
 Lubbi finnur málbein  / Lubbi býður öllum börnum í ævintýraferð um Ísland þvert 
og endilangt í leit að 35 málbeinum sem hjálpa honum að læra íslensku málhljóðin, 
fljótt og vel. Hann býður þeim jafnframt að koma í Hljóðasmiðjuna sína til að æfa sig 
í að tengja saman hljóðin og læra að lesa og skrifa um leið og hann. Bók, DVD og 
kassar. http://www.lubbi.is. 
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Myndmál.is  / Eflir orðaforða, lesskilning og framburð með því að bjóða upp á 
talsettar myndir með texta og bakgrunnshljóð þar sem við á. Myndmál hentar öllum 
einstaklingum sem eru að efla orðaforða, framburð og lesskilning í íslensku. Þar má 
helst nefna leikskólabörn og yngstu nemendur grunnskólanna. Börn með 
málþroskaraskanir hafa sýnt mikla framför eftir notkun á Myndmál. Myndmál.is er 
líka fyrir fullorðna nýliða í tungumálinu okkar. https://www.myndmal.is 

 

Orðasjóður  / Tilgangur þessa námsefnis er að þjálfa hlustun og talað mál ásamt 
því að byggja upp orðaforða daglegs lífs. Verkefnin sem eru til útprentunar á vef 
hafa verið þýdd á íslensku og kennsluleiðbeiningarnar eru á vefnum með 
verkefnunum. 
Kennurum sem óska eftir ítarlegri umfjöllun um aðferðir og vinnubrögð er bent á 
kennarabókina með ensku útgáfunni sem gefin er út í bókarformi. Einnig eru 
kennarar hvattir til að skoða námsefnið Kæra dagbók, með því fylgja hugmyndir að 
bókarlausum verkefnum til málörvunar. https://vefir.mms.is/ordasjodur/index.htm 

 

Gagnvirk verkefni í íslensku  / Verkefnin eru hönnuð fyrir nemendur í yngri 
deildum grunnskóla, 1.-7. bekk. Þau gagnast einnig eldri nemendum sem þurfa 
stuðning í námi, nýbúum, íslenskum börnum sem búa erlendis og öðrum sem hafa 
áhuga á íslensku. Mögulegt er að vinna verkefnin með heilum hópi t.d. í tölvutíma 
eða sem einstaklingsverkefni eða jafnvel heimaverkefni. Forritið sem verkefnin eru 
skrifuð í er ekki hannað með notkun í spjaldtölvu í huga en þau virka þó í Puffin 
vafranum. http://annamagneaverkefni.weebly.com 

 

Íslenska fyrir mig / Nýtt námsefni á vef Tungumálatorgsins fyrir yngsta stig og 
fyrir nemendur á öllum aldri sem eru nýkomnir til landsins. Efnið er byggt á 
bókunum Ég vil læra íslensku. Námsefni fyrir byrjendur á öllum aldri og fyrir duglega 
nemendur á yngsta stigi. http://tungumalatorg.is/katla/katla-ordafordi/islenska-fyrir-
mig/ 

 

Bitsboard  / Vefur og smáforrit fyrir Apple tæki með fullt af leikjum fyrir krakka 
á öllum aldri, meðal annars til að byggja upp orðaforða. http://bitsboard.com/ 

 

Leið til læsis  / Handbók á vef, yfirgripsmikið stuðningskerfi í lestrarkennslu sem 
ætlað er kennurum á yngsta stigi grunnskólans. Mjög fjölbreytt verkefni sem þjálfa 
hljóðkerfisvitund, umskráningu, lesfimi og orðaforða. Stigskipt fjölbreytt verkefni sem 
bjóða upp á mikla möguleika. 
https://mms.is/sites/mms.is/files/atoms/files/leidtillaesis.pdf 

 

Nafnorðaseglar  / Myndir af nafnorðum. Myndirnar eru með segli sem festist 
á ísskáp, kennslu- og seglatöflur. Einn möguleiki er sá að nemandi dragi mynd úr 
krúsinni og á að mynda setningu eða sögu úr því orði sem hann dró. Mikið notaðir til 
að kenna orðaforða og nemendur elska að vinna með þá. Bjóða upp á mikla 
möguleika í vinnu með nafnorð. 

 

Ljáðu mér eyra   / Komnir eru út sjö skemmtilegir spilastokkar sem byggja á 
hugmyndafræðinni á bak við bókina Ljáðu mér eyra, undirbúningur fyrir lestur. 
Hugmyndafræðin gengur út á að styrkja hljóðkerfisvitund, sem er einn mikilvægasti 
undirstöðuþátturinn fyrir lestur.  
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Orðaleikurinn  / Gagnvirkar æfingar í lestri og stafsetningu. Léttur og skemmtilegur 
leikur fyrir yngri nemendur að þjálfa sig í lestri og skrift. Hentar vel í allar borð- og 
ferðatölvur, iPad, Android spjaldtölvur og flesta snjallsíma. Leikurinn felst í því að 
draga stafi í reiti og búa þannig til orð. 
https://skolavefurinn.is/namsgreinar/gagnvirkir-ordaleikir 

 

 

Ritrún 1  / Fyrsta heftið í röð þriggja hefta í íslensku fyrir yngsta stig 
grunnskóla. Viðfangsefnin í bókinni eru úr reynsluheimi barnanna og miðuð við 
nemendur sem eru að stíga sín fyrstu skref í lestri, stafsetningu og ritun. Rík áhersla 
er á að auka orðaforða þeirra. Heftið er fáanlegt á pd- formi hér: 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/Ritrun_1/ Orðalista má sækja á 
veftorgið Íslenska á yngsta stigi – Bókalistar. 

 

Krakkavefir  / Ýmsir leikir og verkefni staðsett á vef MMS. 
https://mms.is/krakkavefir 

 

Íslenska á allra vörum 1 og 2  / Bækurnar eru einfaldar og skýrar en höfða samt til 
fullorðinna. Stór hluti þeirra er hugsaður þannig að eftir að búið er að fara yfir 
ákveðna efnisþætti noti nemendur þær sem nokkurs konar uppflettirit (sagnir, litir, 
tölur o.fl.). Oftast er hvert viðfangsefni aðeins á einni blaðsíðu og því hægt að taka 
blaðsíður bókanna í þeirri röð sem hver kennari óskar. Leiðbeiningar og fleira efni 
hér: http://tungumalatorg.is/ifu/namsefni/grunnb%C3%A6kur/ 

 

Söguteningar  / Með Söguteningum er ímyndunaraflið eina hindrunin. Teningunum 
er kastað til að fá innblástur í magnaðar sögur. Hægt er að nota teningana á 
margvíslegan hátt. Til dæmis þannig að hver og einn fær tening og síðan hjálpast 
leikmenn að að semja sögu út frá myndunum sem koma upp á teningunum.  

 

Orðahljóð  / Hlustunarspil sem þjálfar tæknilega hlið lestrar, 
umskráningu/umkóðun, sem merkir einfaldlega að breyta hljóðum í bókstafi og 
stöfum í hljóð. Leikurinn er tilvalinn til að nota í leikskóla og fyrsta bekk grunnskóla, 
með börnum sem eru að læra íslensku sem annað mál og með börnum sem eru í 
áhættu um lestrarerfiðleika. Í leikskóla er spilið leið til að þjálfa hljóðavitund 
(hljóðgreiningu og hljóðtengingu), bæði fyrir og eftir HLJÓM-2. 

 

Ég get lesið  / Bókin er sett upp líkt og uppskriftabók og ætluð þeim sem leiða 
börnin fyrstu skrefin í lestrarnámi. Hver blaðsíða er sjálfstæð eining þar sem kynnt er 
hugmynd að leik eða æfingu sem þjálfar tiltekið atriði. Leikgleði og sköpunarkraftur 
barnsins er virkjaður til hins ýtrasta. Með bókinni fylgja einstök hjálpargögn; 
stafabangsar, bangsabíll, dreki sem spýr út bókstöfum og orðum og bókstafahús. 

 

Tvenna  / Með stokknum er hægt að spila fimm útgáfur af spilinu, þ.e. 
hröðum örspilum, þar sem allir leikmenn spila samtímis. Hægt er að spila örspilin í 
fyrirfram ákveðinni röð, á handahófskenndan hátt, eða sama spilið er spilað aftur og 
aftur. Hægt er að spila nokkrar útgáfur af spilinu en hraði, eftirtektarsemi og snerpa 
eru aðalatriði í þeim öllum. 
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Lestrarsprettur  / Aðferð til að auka lesskilning hjá nemendum. Frekari upplýsingar er 
að finna á Skólasafnavefnum: http://skolasafn.grunnskolar.is/lestraratoek/105-3-2-1-
lestrarsprettur 

 

Lestrarkassinn / Einblínir fyrst og fremst á að þjálfa lestur og lesskilning en þar er 
boðið upp stigskipta lestexta úr ýmsum áttum og verkefni með þeim til að efla 
skilninginn. Í Lestrarkassanum er boðið upp á fjölda stigskiptra lestexta sem sameina 
það að þjálfa almennan lestur og að lesa sér til gagns. Textarnir eru mislangir, þeir 
stystu undir hundrað orðum, en orðafjöldinn eykst um hundrað á hverju stig. Fimmta 
og efsta stigið í þessum kassa er með orðafjölda á bilinu 4-500 orð. 
https://skolavefurinn.is/lestrarkassinn 

 

Litla gula hænan / Sígilda sagan um litlu gulu hænuna sem finnur hveitifræin. 
Námsþáttur á sex blaðsíðum þar sem sagan sjálf nær yfir þrjár blaðsíður og 
verkefnin þrjár. Er efnið einkum hugsað fyrir 2. og 3. bekk, en gæti einnig hentað 
duglegum nemendum í 1. bekk. Efnið hentar bæði í almennri bekkjarkennslu og í 
einstaklingsmiðuðu námi. Þá geta áhugasamir foreldrar prentað efnið út og unnið 
með börnum sínum á kvöldin. https://skolavefurinn.is/namsgreinar/islenska-islenska-
1/bokmenntir/litla-gula-haenan 

 

Íslenska nýja málið mitt 1 /Mappa og hlustunarefni. Tekur vel á þeim orðaforða 
sem börn þurfa að kunna þegar þau koma til landsins. (Menntamálastofnun hefur 
hætt útgáfu á efninu). 

 

 

Íslenska nýja málið mitt 2 / Mappa og hlustunarefni. Mappa í stærðinni A4 með 
vinnublöðum sem ætluð eru til ljósritunar. Efnið er framhald af Íslenska nýja málið 
mitt 1. Efnið er ætlað byrjendum í íslensku, einkum á yngsta stigi grunnskólans. Það 
skiptist í þrjá kafla: Fjölskyldan og daglegt líf, Fjölskyldan og heilsufar og Útlit, 
ferðalög, tómstundir, árstíðir og veður. Hlustunarefni fylgir svo að nemendur geti 
hlustað á framburð orða og unnið sjálfstætt við heimanám. Til að auðvelda 
kennurum að búa til fallegar vinnubækur fylgja efninu nokkrar kápur sem hægt er 
að nota sem forsíður. (Menntamálastofnun hefur hætt útgáfu á efninu). 

	

BYRJENDUR	/	MIÐSTIG	
  

Kóngar í ríki sínu / Bækurnar þrjár og útdrættir úr þeim eru staðsettir hér: 
http://www.krass.is/?page=kongaris 

  

Leikur að íslenskum orðum  / Vefurinn er ætlaður til málörvunar í íslensku, með 
nemendum með hægan málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað 
móðurmál en íslensku. Vefurinn nýtist einnig byrjendum í íslensku á miðstigi. 
Markmið vefjarins er fyrst og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, 
lestur og framburð. Þemun sem tekin eru fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna 
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má í byrjendaefni í ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og því er auðvelt að nota 
vefinn samhliða því námsefni. https://vefir.mms.is/lao_is/ 

 

Heimalestur Omma / 60 lestrarhefti sem styðja við stafainnlögn. 
Byrjendakennsla í lestri og stafainnlögn. Heftin eru í stærðinni A4 en henta vel til 
ljósritunar í A5, bókarformi. Höfundur: Þórunn Elídóttir grunnskólakennari. 
https://123skoli.is/products/heimalestur-omma 

 

Íslenska fyrir mig / Nýtt námsefni á vef Tungumálatorgsins fyrir yngsta stig og 
fyrir nemendur á öllum aldri sem eru nýkomnir til landsins. Efnið er byggt á 
bókunum Ég vil læra íslensku. http://tungumalatorg.is/katla/katla-ordafordi/islenska-
fyrir-mig/ 

 

Ég vil læra íslensku / Verkefni á vef með svarlyklum, útprentanleg. 
http://tungumalatorg.is/katla/katla-ordafordi/eg-vil-laera-islensku/ 

 

 

Google Maps / Stórt verkfæri þar sem nýjasta tækni er notuð við 
upplýsingamiðlun. Það er hægt að nota Google Maps á öllum skólastigum, 
sérstaklega við kennslu í landafræði en einnig jarðfræði, náttúrufræði, 
ferðamálafræði, líffræði, umhverfisfræði, veðurfræði, skipulagsfræði ofl. Með Google 
Maps er hægt að gera kennsluna skemmtilegri og kennsluhættina fjölbreyttari með 
því að nota raunverulegar myndir. 

 

 

Bitsboard / Vefur og smáforrit fyrir Apple tæki með fullt af leikjum fyrir krakka 
á öllum aldri,  meðal annars til að byggja upp orðaforða. http://bitsboard.com/ 

 

Gagnvirk verkefni í íslensku / Verkefnin eru hönnuð fyrir nemendur í yngri 
deildum grunnskóla, 1.-7. bekk. Þau gagnast einnig eldri nemendum sem þurfa 
stuðning í námi, nýbúum, íslenskum börnum sem búa erlendis og öðrum sem hafa 
áhuga á íslensku. Mögulegt er að vinna verkefnin með heilum hópi t.d. í tölvutíma 
eða sem einstaklingsverkefni eða jafnvel heimaverkefni. Forritið sem verkefnin eru 
skrifuð í er ekki hannað með notkun í spjaldtölvu í huga en þau virka þó í Puffin 
vafranum. http://annamagneaverkefni.weebly.com 

 

Orðagull / Nýtt málörvunarefni sem styrkir vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, 
orðaforða og endursögn. Verkefnum er skipt í tvo þyngdarflokka og fylgja nákvæmar 
leiðbeiningar um fyrirmæli og fyrirlögn verkefna. Bókinni fylgir geisladiskur með 
öllum vinnublöðum bókarinnar, ásamt gátlista til að fylgjast með framförum 
nemandans. Spjöld með sjónrænum vísbendingum fylgja með bókinni til þess að 
hjálpa nemendum að skipuleggja sig, fá yfirsýn yfir verkið og virkja vitræna 
starfsemi. Verkefnin henta elstu börnum í leikskóla og börnum á yngsta stigi 
grunnskóla. Einnig til sem smáforrit fyrir Apple og Android tæki. 
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Íslenska á allra vörum 1 og 2 / Bækurnar eru einfaldar og skýrar en höfða samt til 
fullorðinna. Stór hluti þeirra er hugsaður þannig að eftir að búið er að fara yfir 
ákveðna efnisþætti noti nemendur þær sem nokkurs konar uppflettirit (sagnir, litir, 
tölur o.fl.). Oftast er hvert viðfangsefni aðeins á einni blaðsíðu og því hægt að taka 
blaðsíður bókanna í þeirri röð sem hver kennari óskar. Leiðbeiningar og fleira efni 
hér: http://tungumalatorg.is/ifu/namsefni/grunnb%C3%A6kur/ 

 

 

Orðasjóður / Tilgangur þessa námsefnis er að þjálfa hlustun og talað mál ásamt 
því að byggja upp orðaforða daglegs lífs. Verkefnin sem eru til útprentunar á vef 
hafa verið þýdd á íslensku og kennsluleiðbeiningarnar eru á vefnum með 
verkefnunum. 
Kennurum sem óska eftir ítarlegri umfjöllun um aðferðir og vinnubrögð er bent á 
kennarabókina með ensku útgáfunni sem gefin er út í bókarformi. Einnig eru 
kennarar hvattir til að skoða námsefnið Kæra dagbók en með því fylgja hugmyndir 
að bókarlausum verkefnum til málörvunar. 
https://vefir.mms.is/ordasjodur/index.htm 

 

Íslenska fyrir alla / Námsefni fyrir fullorðna námsmenn sem læra íslensku sem 
annað eða erlent mál. http://tungumalatorg.is/ifa/ 

 

 

Lestrarbækur Auðbjargar Pálsdóttur / Bækurnar, sem eru 14 að tölu, miða fyrst 
og fremst að því að þjálfa almennan lesskilning og þar hafa vinnubækurnar mikið 
vægi. Eru vinnubækurnar þannig uppbyggðar að verkefnin eru skilgreind útfrá 
blaðsíðum í lesbókunum og er vinna nemandans einkum fólgin í því að haka við 
réttar lausnir. Bækurnar eru unnar þannig að hægt er að nálgast lesbækurnar í pdf 
og/eða sem flettibækur sem tilvalið er að hlaða niður í tölvuna. Vinnubækurnar eru á 
pdf-formi og að auki er hægt að sækja upplestur á sögunum. 
https://skolavefurinn.is/namsgreinar/islenska/lestrarbaekur-audbjargar-palsdottur 

 

Áfram, áfram, áfram íslenska / Kennsluhefti með leikjum og verkefnum eftir 
Gunnar Þorra. Hægt er að panta heftið og finna verkefni, leiki og hljóðskrár á vef. 
http://www.ismennt.is/not/thorri/aframislenska.htm 

 

Tvenna  / Með stokknum er hægt að spila fimm útgáfur af spilinu, þ.e. 
hröðum örspilum, þar sem allir leikmenn spila samtímis. Hægt er að spila örspilin í 
fyrirfram ákveðinni röð, á handahófskenndan hátt, eða sama spilið er spilað aftur og 
aftur. Hægt er að spila nokkrar útgáfur af spilinu en hraði, eftirtektarsemi og snerpa 
eru aðalatriði í þeim öllum. 

 

 

Velkomin / Samskiptatæki á vef til að auðvelda skólum móttöku, aðlögun og 
samskipti við nemendur með annað móðurmál en íslensku og foreldra þeirra. Efnið 
skiptist upp í 13 flokka og hentar einnig vel til íslenskunáms og kennslu og styður 
markvisst við félagsleg tengsl nýju nemendanna við samnemendur sína. 
http://tungumalatorg.is/velkomin/ 
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Myndmál.is / Eflir orðaforða, lesskilning og framburð með því að bjóða upp á 
talsettar myndir með texta og bakgrunnshljóð þar sem við á. Myndmál hentar öllum 
einstaklingum sem eru að efla orðaforða, framburð og lesskilning í íslensku. Þar má 
helst nefna leikskólabörn og yngstu nemendur grunnskólanna. Börn með 
málþroskaraskanir hafa sýnt mikla framför eftir notkun á Myndmál. Myndmál.is er 
líka fyrir fullorðna nýliða í tungumálinu okkar. https://www.myndmal.is 

 

Book Creator / Einfalt verkfæri/app til að búa til flottar stafrænar bækur. Þú getur 
útbúið þitt eigið kennsluefni eða látið nemendur búa til bækur.  

 

 

 

Paxel123 / Þessi vefur er ætlaður nemendum á leik- og grunnskólaaldri sem 
eru að stíga sín fyrstu skref í því að vinna með orð og hugtök tengd móðurmáli og 
stærðfræði. Markmiðið er að örva læsi í stærðfræði og móðurmáli með örvandi 
tölvuleikjum. Þá er einn leikur sem fjallar um örugga netnotkun. Leikirnir örva 
formskynjun, talnaskilning og rökhugsun auk þess sem þar er að finna rímleiki og 
stafarugl. Leikirnir henta einnig sem ítarefni við sérkennslu þ.m.t. að vinna með 
börnum af erlendum uppruna. https://paxel123.com/is/ 

 

Orð og mynd / Leikurinn er bæði gagnlegur og skemmtilegur en hann þjálfar fyrst 
og fremst lestur og almennan lesskilning.  Hægt er að nálgast fjölda leikja í þessum 
flokki. Leikirnir eru allir byggðir upp á sama hátt, nema hvað letrið og myndirnar eru 
stærri í sumum og auk þess færri myndir að glíma við. 
https://skolavefurinn.is/namsgreinar/krakkar/ord-og-mynd 

 

Íslenska stafrófið með myndum  / Spjöld sem hægt er að sækja á vef 
123skoli.is með áskrift. https://123skoli.is/product/stafrof-a-litlum-spjoldum-med-
myndum#prettyPhoto 

 

Íslenska sem annað mál / Vefur með ýmsum verkefnum til að þjálfa íslensku. 
Fjölbreytt efni, bæði fróðlegt og hagnýtt, einstök verkefni, aðlagað námsefni í stærri 
heild, námsmat og margt fleira. https://erlendir.akmennt.is 

 

Íslenska nýja málið mitt 1 / Mappa og hlustunarefni. Tekur vel á þeim 
orðaforða sem börn þurfa að kunna þegar þau koma til landsins. 
(Menntamálastofnun hefur hætt útgáfu á efninu). 

 

 

Íslenska nýja málið mitt 2 / Mappa og hlustunarefni. Mappa í stærðinni A4 með 
vinnublöðum sem ætluð eru til ljósritunar. Efnið er framhald af Íslenska nýja málið 
mitt 1. Efnið er ætlað byrjendum í íslensku, einkum á yngsta stigi grunnskólans. Það 
skiptist í þrjá kafla: Fjölskyldan og daglegt líf, Fjölskyldan og heilsufar og Útlit, 
ferðalög, tómstundir, árstíðir og veður. Hlustunarefni fylgir svo að nemendur geti 
hlustað á framburð orða og unnið sjálfstætt við heimanám. Til að auðvelda 
kennurum að búa til fallegar vinnubækur fylgja efninu nokkrar kápur sem hægt er 
að nota sem forsíður. (Menntamálastofnun hefur hætt útgáfu á efninu). 
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BYRJENDUR	/	UNGLINGASTIG	
 

Myndmál.is  / Eflir orðaforða, lesskilning og framburð með því að bjóða upp á 
talsettar myndir með texta og bakgrunnshljóð þar sem við á. Myndmál hentar öllum 
einstaklingum sem eru að efla orðaforða, framburð og lesskilning í íslensku. Þar má 
helst nefna leikskólabörn og yngstu nemendur grunnskólanna. Börn með 
málþroskaraskanir hafa sýnt mikla framför eftir notkun á Myndmál. Myndmál.is er 
líka fyrir fullorðna nýliða í tungumálinu okkar. https://www.myndmal.is 

 

Leikur að íslenskum orðum / Vefurinn er ætlaður til málörvunar í íslensku, með 
nemendum með hægan málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað 
móðurmál en íslensku. Vefurinn nýtist einnig byrjendum í  íslensku á miðstigi. 
Markmið vefjarins er fyrst og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, 
lestur og framburð. Þemun sem tekin eru fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna 
má í byrjendaefni í ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og því er auðvelt að nota 
vefinn samhliða því námsefni. https://vefir.mms.is/lao_is/ 

 

Íslenska fyrir alla / Námsefni fyrir fullorðna námsmenn sem læra íslensku sem 
annað eða erlent mál. http://tungumalatorg.is/ifa/ 

 

 

 

Orðaskjóða / Æfingar á vef til að þjálfa hugtakaskilning í lesgreinum. Þær eru 
ætlaðar nemendum í efri bekkjum grunnskóla og þá einkum þeim sem hafa íslensku 
sem annað mál. Alls er unnið með 80 hugtök, 15 grunnhugtök, samsett orð byggð á 
þeim og skyld hugtök fyrir hvert og eitt þeirra. http://tungumalatorg.is/ordaskjoda/ 

 

 

Orðasjóður  / Tilgangur þessa námsefnis er að þjálfa hlustun og talað mál ásamt 
því að byggja upp orðaforða daglegs lífs. Verkefnin sem eru til útprentunar á vef 
hafa verið þýdd á íslensku og kennsluleiðbeiningarnar eru á vefnum með 
verkefnunum. 
Kennurum sem óska eftir ítarlegri umfjöllun um aðferðir og vinnubrögð er bent á 
kennarabókina með ensku útgáfunni sem gefin er út í bókarformi. Einnig eru 
kennarar hvattir til að skoða námsefnið Kæra dagbók en með því fylgja hugmyndir 
að bókarlausum verkefnum til málörvunar. 
https://vefir.mms.is/ordasjodur/index.htm 

 

Book Creator  / Einfalt verkfæri/app til að búa til flottar stafrænar bækur. Þú getur 
útbúið þitt eigið kennsluefni eða látið nemendur búa til bækur.  
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Bitsboard / Vefur og smáforrit fyrir Apple tæki með fullt af leikjum fyrir krakka 
á öllum aldri, meðal annars til að byggja upp orðaforða. http://bitsboard.com/ 

 

 

Orðagull / Nýtt málörvunarefni sem styrkir vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, 
orðaforða og endursögn. Verkefnum er skipt í tvo þyngdarflokka og fylgja nákvæmar 
leiðbeiningar um fyrirmæli og fyrirlögn verkefna. Bókinni fylgir geisladiskur með 
öllum vinnublöðum bókarinnar, ásamt gátlista til að fylgjast með framförum 
nemandans. Spjöld með sjónrænum vísbendingum fylgja með bókinni til þess að 
hjálpa nemendum að skipuleggja sig, fá yfirsýn yfir verkið og virkja vitræna 
starfsemi. Verkefnin henta elstu börnum í leikskóla og börnum á yngsta stigi 
grunnskóla. Einnig til sem smáforrit fyrir Apple og Android tæki. 

 

Smábókaskápurinn / Gagnvirkur vefur sem ætlað er að mæta áherslum í 
heildstæðri móðurmálskennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans. Markmið hans er að 
þjálfa lestur, efla lesskilning og lestraráhuga og gefa börnum tækifæri til að nota 
tölvu sér til gagns og á skipulegan hátt. Á vefnum má velja á milli nokkurra smábóka 
sem allar hafa komið út hjá Námsgagnastofnun. 
https://vefir.mms.is/smabokaskapur/ 

 

Málfræðibókin mín 1 / Einkum ætluð nemendum á miðstigi og unglingastigi 
grunnskólans og er hið fyrsta í röð þriggja hefta. Námsbókinni er m.a. ætlað að 
uppfylla þau markmið í kaflanum „íslenska sem annað tungumál“ í Aðalnámskrá 
grunnskóla - íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda 
nám í íslenskum grunnskólum og öðlast „munnlega og skriflega færni í íslensku sem 
gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.“ 

 

Kahoot  / Fjölþætt leikjamiðað lærdómskerfi. Hægt er að útbúa leiki á 
einfaldan hátt ásamt því að spila fullt af leikjum sem eru nú þegar til í kerfinu. Frítt 
fyrir kennara og nemendur. https://kahoot.com/ 

 

 

Íslenska fyrir mig / Nýtt námsefni á vef Tungumálatorgsins fyrir yngsta stig og 
fyrir nemendur á öllum aldri sem eru nýkomnir til landsins. Efnið er byggt á 
bókunum Ég vil læra íslensku. Námsefni fyrir byrjendur á öllum aldri og fyrir duglega 
nemendur á yngsta stigi. http://tungumalatorg.is/katla/katla-ordafordi/islenska-fyrir-
mig/ 

 

Ég vil læra íslensku / Verkefni á vef með svarlyklum, útprentanleg. 
http://tungumalatorg.is/katla/katla-ordafordi/eg-vil-laera-islensku/ 

 

Íslenska sem annað mál / Vefur með ýmsum verkefnum til að þjálfa íslensku. 
Fjölbreytt efni, bæði fróðlegt og hagnýtt, einstök verkefni, aðlagað námsefni í stærri 
heild, námsmat og margt fleira. https://erlendir.akmennt.is 
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Lestur og stafsetning / Forrit og vinnublöð á vef. 
https://vefir.mms.is/lesturogstafsetning/index.htm 

 

Lærum gott mál / Fyrsta bók af fimm bókum með sama heiti. Efnið er einkum 
ætlað nemendum á unglingastigi sem ekki geta nýtt sér almennt námsefni í íslensku. 
Í þessu hefti eru verkefni sem þjálfa nemendur í að raða eftir stafrófsröð, velja um 
stóran eða lítinn staf, einfaldan eða tvöfaldan samhljóða o.fl. Athyglinni er beint að 
nafnorðum, beygingum þeirra, stofni, kyni og tölu. Í kennarabók er skýrð 
uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á 
viðbótarverkefni í öðru námsefni.  

 

Íslenska nýja málið mitt 1 / Mappa og hlustunarefni. Tekur vel á þeim 
orðaforða sem börn þurfa að kunna þegar þau koma til landsins. 
(Menntamálastofnun hefur hætt útgáfu á efninu). 

 

 

Íslenska nýja málið mitt 2 / Mappa og hlustunarefni. Mappa í stærðinni A4 með 
vinnublöðum sem ætluð eru til ljósritunar. Efnið er framhald af Íslenska nýja málið 
mitt 1. Efnið er ætlað byrjendum í íslensku, einkum á yngsta stigi grunnskólans. Það 
skiptist í þrjá kafla: Fjölskyldan og daglegt líf, Fjölskyldan og heilsufar og Útlit, 
ferðalög, tómstundir, árstíðir og veður. Hlustunarefni fylgir svo að nemendur geti 
hlustað á framburð orða og unnið sjálfstætt við heimanám. Til að auðvelda 
kennurum að búa til fallegar vinnubækur fylgja efninu nokkrar kápur sem hægt er 
að nota sem forsíður. (Menntamálastofnun hefur hætt útgáfu á efninu). 

 

	

LENGRA	KOMNIR	/	YNGSTA	STIG	
 

Myndmál.is / Eflir orðaforða, lesskilning og framburð með því að bjóða upp á 
talsettar myndir með texta og bakgrunnshljóð þar sem við á. Myndmál hentar öllum 
einstaklingum sem eru að efla orðaforða, framburð og lesskilning í íslensku. Þar má 
helst nefna leikskólabörn og yngstu nemendur grunnskólanna. Börn með 
málþroskaraskanir hafa sýnt mikla framför eftir notkun á Myndmál. Myndmál.is er 
líka fyrir fullorðna nýliða í tungumálinu okkar. https://www.myndmal.is 

	
Lærum og leikum með hljóðin / Markviss málörvun, efni eftir Bryndísi 
Guðmundsdóttur, talmeinafræðing. Undirbúningur fyrir hljóðmyndun og tal, sem 
kom út árið 2008 er svokallað „grunnefni“ með öllum samhljóðum og leggur grunn 
að frekara efni sem þyngist smám saman og býður upp á fleiri æfingar með hvert 
hljóð á spennandi og skemmtilegan hátt. Sérstakt viðbótarefni með áherslu á R- og 
S-hljóðin kom út haustið 2010. R- og S-bókunum fylgja tvö A -3 borðspil til að auka 
á fjölbreytni í notkunarmöguleikum efnisins. Bækurnar eru sérstaklega ætlaðar 
foreldrum og börnum. Þá hafa þær nýst vel börnum og fullorðnum af erlendum 
uppruna sem eru að læra íslensku. Einnig til sem smáforrit fyrir Apple tæki. 
https://laerumogleikum.is 
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Málfræðibókin mín 1 / Einkum ætluð nemendum á miðstigi og unglingastigi 
grunnskólans og er hið fyrsta í röð þriggja hefta. Námsbókinni er m.a. ætlað að 
uppfylla þau markmið í kaflanum „íslenska sem annað tungumál“  í Aðalnámskrá 
grunnskóla - íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda 
nám i íslenskum grunnskólum og öðlast „munnlega og skriflega færni í íslensku sem 
gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.“ 

 

Kæra dagbók / Verkefnin sem hér er að finna eru öll samin út frá námsbókinni 
Kæra dagbók sem er námsefni fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku 
sem eru að hefja íslenskunám. Miðað er við aldurinn 8–11 ára en væntanlega er 
unnt að nýta námsefnið fyrir aðeins yngri og aðeins eldri nemendur. Gengið er út frá 
því að nemendur séu orðnir sæmilega vel færir í lestri og skrift á móðurmáli sínu. 
https://vefir.mms.is/kaera_dagbok/index.htm 

 

Íslenska fyrir mig / Nýtt námsefni á vef Tungumálatorgsins fyrir yngsta stig og 
fyrir nemendur á öllum aldri sem eru nýkomnir til landsins. Efnið er byggt á 
bókunum Ég vil læra íslensku. Námsefni fyrir byrjendur á öllum aldri og fyrir duglega 
nemendur á yngsta stigi. http://tungumalatorg.is/katla/katla-ordafordi/islenska-fyrir-
mig/ 

 

Froskaleikur / Fyrstu hljóðin í máltöku íslenskra barna eru æfð í Froskaleik 1. Í 
þessum fyrsta leik af þremur um froskinn Hoppa, hjálpa börnin honum að finna 
galdrabókina sem geymir uppskriftina að galdraseyðinu sem þarf að gefa Hoppa svo 
hann fái málið aftur. Það er gert með skemmtilegum æfingum þar sem farið er í 
gegnum fyrstu hljóðin sem börn tileinka sér í máltökunni í íslensku: /m, b, d, n, l, h, 
auk sérhljóða/. Sólin í hverju borði gefur greinargóðar upplýsingar um hvað á að 
gera hverju sinni. Smáforrit sem fæst í iTunes fyrir Apple tæki. 

 

Book Creator / Einfalt verkfæri/app til að búa til flottar stafrænar bækur. Þú getur 
útbúið þitt eigið kennsluefni eða látið nemendur búa til bækur.  

 

 

 

 

Bitsboard / Vefur og smáforrit fyrir Apple tæki með fullt af leikjum fyrir krakka 
á öllum aldri,  meðal annars til að byggja upp orðaforða. http://bitsboard.com/ 

 

 

Orðagull / Nýtt málörvunarefni sem styrkir vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, 
orðaforða og endursögn. Verkefnum er skipt í tvo þyngdarflokka og fylgja nákvæmar 
leiðbeiningar um fyrirmæli og fyrirlögn verkefna. Bókinni fylgir geisladiskur með 
öllum vinnublöðum bókarinnar, ásamt gátlista til að fylgjast með framförum 
nemandans. Spjöld með sjónrænum vísbendingum fylgja með bókinni til þess að 
hjálpa nemendum að skipuleggja sig, fá yfirsýn yfir verkið og virkja vitræna 
starfsemi. Verkefnin henta elstu börnum í leikskóla og börnum á yngsta stigi 
grunnskóla. Einnig til sem smáforrit fyrir Apple og Android tæki. 
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Leggðu við hlustir / Safn verkefna og vinnublaða til að þjálfa mál- og 
hljóðkerfisvitund barna. Efnið er þýtt og staðfært úr bókinni Auditory Processing 
Activities með leyfi höfundanna, þeirra JoAnn H Jeffries og Roger D. Jeffries. Bókin 
er samin með nemendur grunnskólans í huga en mörg verkefni hennar henta þó 
einnig elstu börnum leikskólans. Verkefnin koma að góðum notum við 
kennslu/þjálfun barna sem fá slakar niðurstöður á málþroskaprófunum TOLD-2P og 
TOLD-2I.  

 

Er ég banani? / Eykur málþroska og ályktunarhæfni. Þetta er skemmtilegt og 
þroskandi spil  sem eykur málþroska, hæfnina til að skilgreina hluti og bætir um leið 
afleiðslu með því að þjálfa þátttakendur í að spyrja spurninga sem skipta máli og að 
draga réttar ályktanir af svörum. Markmið spilsins er að finna út hvaða myndaspjald 
er undir höfuðbandinu með því að spyrja sem fæstra spurninga. 

 

Listin að lesa og skrifa / Tuttugu og fjórar litlar lestrarbækur. Efnið skiptist að öðru 
leyti í fjórar vinnubækur, litlu lestrarbækurnar, örbækur, lesspil, 
kennsluleiðbeiningar, verkefni á vef o.fl. Það er fyrir byrjendur í lestri og byggist fyrst 
og fremst á hljóðaaðferð. Lögð er áhersla á hæga stígandi, myndræna framsetningu, 
skipuleg vinnubrögð og endurtekningu. Allur texti er án samhljóðasambanda með 
greinilegu letri og góðu línubili. 

 

Fuglavefurinn / Fuglavefur Menntamálastofnunar er alhliða fræðsluvefur um 
íslenska fugla, útlit þeirra, rödd, hegðun, búsvæðaval, farhætti, varphætti o.fl. Þar 
má jafnframt finna ýmsan fróðleik um fugla og fuglaskoðun. 
https://www1.mms.is/fuglar/index.php 

 

Íslenska sem annað mál / Vefur með ýmsum verkefnum til að þjálfa íslensku. 
Fjölbreytt efni, bæði fróðlegt og hagnýtt, einstök verkefni, aðlagað námsefni í stærri 
heild, námsmat og margt fleira. https://erlendir.akmennt.is 

 

Íslenska nýja málið mitt 1 / Mappa og hlustunarefni. Tekur vel á þeim 
orðaforða sem börn þurfa að kunna þegar þau koma til landsins. 
(Menntamálastofnun hefur hætt útgáfu á efninu). 

 

 

Íslenska nýja málið mitt 2 / Mappa og hlustunarefni. Mappa í stærðinni A4 með 
vinnublöðum sem ætluð eru til ljósritunar. Efnið er framhald af Íslenska nýja málið 
mitt 1. Efnið er ætlað byrjendum í íslensku, einkum á yngsta stigi grunnskólans. Það 
skiptist í þrjá kafla: Fjölskyldan og daglegt líf, Fjölskyldan og heilsufar og Útlit, 
ferðalög, tómstundir, árstíðir og veður. Hlustunarefni fylgir svo að nemendur geti 
hlustað á framburð orða og unnið sjálfstætt við heimanám. Til að auðvelda 
kennurum að búa til fallegar vinnubækur fylgja efninu nokkrar kápur sem hægt er 
að nota sem forsíður. (Menntamálastofnun hefur hætt útgáfu á efninu). 
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LENGRA	KOMNIR	/	MIÐSTIG	
 

Kóngar í ríki sínu / Bækurnar þrjár og útdrættir úr þeim eru staðsettir hér: 
http://www.krass.is/?page=kongaris 

 

 

Lesa og skilja / 16 hefta verkefnasafn í hljóðlestri sem nemendur geta unnið 
sjálfstætt (án aðstoðar). Heftin frá 1 - 12 þyngjast stig af stigi í samræmi við 
byrjunarkennslu í hljóðaaðferð. Fyrst eru ein- og tvíkvæð samhljóðasambandalaus 
orð, síðan koma orð með tvöföldum samhljóða, þá samhljóðasamböndin hvert af 
öðru og loks orð með helstu frávikum frá hljóðréttum framburði. 

 

Litla gula hænan / Sígilda sagan um litlu gulu hænuna sem finnur hveitifræin. 
Námsþáttur á sex blaðsíðum þar sem sagan sjálf nær yfir þrjár blaðsíður og 
verkefnin þrjár. Er efnið einkum hugsað fyrir 2. og 3. bekk, en gæti einnig hentað 
duglegum nemendum í 1. bekk. Efnið hentar bæði í almennri bekkjarkennslu og í 
einstaklingsmiðuðu námi. Þá geta áhugasamir foreldrar prentað efnið út og unnið 
með börnum sínum á kvöldin. https://skolavefurinn.is/namsgreinar/islenska-islenska-
1/bokmenntir/litla-gula-haenan 

 

Viltu læra íslensku  / Tuttugu og einn leikinn sjónvarpsþáttur sem tekinn er upp 
á heimilum, opinberum stöðum og í kennslustofu. Hver þáttur er um 20 mínútur að 
lengd. Í fyrri hluta hvers þáttar er fylgst með fólki við leik og störf og í seinni hluta 
þáttar fer fram íslenskukennsla í kennslustofu. Lögð er áhersla á mælt mál. Á síðu 
hvers þáttar er birt yfirlit yfir innihald þáttarins á ensku, íslensku, pólsku, spænsku 
og þýsku. Þættirnir er auk þess textaðir með íslenskum texta sem hægt er að 
nálgast á vefnum. http://tungumalatorg.is/viltu_laera_islensku/ 

 

Íslenska fyrir alla / Námsefni fyrir fullorðna námsmenn sem læra íslensku sem 
annað eða erlent mál. http://tungumalatorg.is/ifa/ 

 

 

 

Bitsboard / Vefur og smáforrit fyrir Apple tæki með fullt af leikjum fyrir krakka 
á öllum aldri, meðal annars til að byggja upp orðaforða. http://bitsboard.com/ 

 

 

Book Creator / Einfalt verkfæri/app til að búa til flottar stafrænar bækur. Þú getur 
útbúið þitt eigið kennsluefni eða látið nemendur búa til bækur.  
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Gagnvirk verkefni í íslensku / Verkefnin eru hönnuð fyrir nemendur í yngri 
deildum grunnskóla, 1.-7. bekk. Þau gagnast einnig eldri nemendum sem þurfa 
stuðning í námi, nýbúum, íslenskum börnum sem búa erlendis og öðrum sem hafa 
áhuga á íslensku. Mögulegt er að vinna verkefnin með heilum hópi t.d. í tölvutíma 
eða sem einstaklingsverkefni eða jafnvel heimaverkefni. Forritið sem verkefnin eru 
skrifuð í er ekki hannað með notkun í spjaldtölvu í huga en þau virka þó í Puffin 
vafranum. http://annamagneaverkefni.weebly.com 

 

Orð af orði / Kennslufræði sem hefur þann tilgang að efla læsi og námsárangur 
barna og ungmenna. Heitið sprettur af orðaleik þar sem „orðaforði“ er sundurgreint 
á frumlegan hátt í orð-af-orði. https://hagurbal.weebly.com/ 

 

 

Hitt og þetta / Bókinni er ætlað að efla orðaforða og bæta lesskilning nemenda á 
unglingastigi með annað móðurmál en íslensku en hafa náð nokkurri færni í íslensku 
máli. https://mms.is/namsefni/hitt-og-thetta-hljodbok 

 

 

Orðagull / Nýtt málörvunarefni sem styrkir vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, 
orðaforða og endursögn. Verkefnum er skipt í tvo þyngdarflokka og fylgja nákvæmar 
leiðbeiningar um fyrirmæli og fyrirlögn verkefna. Bókinni fylgir geisladiskur með 
öllum vinnublöðum bókarinnar, ásamt gátlista til að fylgjast með framförum 
nemandans. Spjöld með sjónrænum vísbendingum fylgja með bókinni til þess að 
hjálpa nemendum að skipuleggja sig, fá yfirsýn yfir verkið og virkja vitræna 
starfsemi. Verkefnin henta elstu börnum í leikskóla og börnum á yngsta stigi 
grunnskóla. Einnig til sem smáforrit fyrir Apple og Android tæki. 

 

Íslenska á allra vörum 1 og 2 / Bækurnar eru einfaldar og skýrar en höfða samt til 
fullorðinna. Stór hluti þeirra er hugsaður þannig að eftir að búið er að fara yfir 
ákveðna efnisþætti noti nemendur þær sem nokkurs konar uppflettirit (sagnir, litir, 
tölur o.fl.). Oftast er hvert viðfangsefni aðeins á einni blaðsíðu og því hægt að taka 
blaðsíður bókanna í þeirri röð sem hver kennari óskar. Leiðbeiningar og fleira efni 
hér: http://tungumalatorg.is/ifu/namsefni/grunnb%C3%A6kur/ 

 

Beygingarlýsing íslensks nútímamáls / BÍN er safn beygingardæma sem birt eru í 
heild á vefsíðu Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þar má leita að 
orðum og einstökum beygingarmyndum orða, þ.m.t. mannanöfnum. Upprunalegt 
markmið með BÍN var m.a. að koma upp gagnasafni til að nota í máltækni. 
http://bin.arnastofnun.is/forsida/ 

 

Rímorðabókin / Opin orðabók er verkefni sem á að skila af sér frjálsri íslenskri 
orðabók sem hægt verður að fletta eða breyta og bæta á þessum vef, jafnframt því 
sem hún á að vera nothæf til framleiðslu á íslenskustuðningi í hugbúnað eða í öðrum 
verkefnum. Í dag er þjónusta orðabókarinnar tvenns konar. Annars vegar má leita 
hér í rímorðabók og hins vegar er hér sjálfvirk orðskiptingaþjónusta fyrir texta. Auk 
þess er hægt að sækja orðalista orðabókarinnar ef einhver vill nota hann í íslensku-
tengt verkefni. http://islenska.org/rima/ 
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Leikur að íslenskum orðum / Vefurinn er ætlaður til málörvunar í íslensku, með 
nemendum með hægan málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað 
móðurmál en íslensku. Vefurinn nýtist einnig byrjendum í íslensku á miðstigi. 
Markmið vefjarins er fyrst og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, 
lestur og framburð. Þemun sem tekin eru fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna 
má í byrjendaefni í ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og því er auðvelt að nota 
vefinn samhliða því námsefni. https://vefir.mms.is/lao_is/ 

 

Íslenska nýja málið mitt 1 / Mappa og hlustunarefni. Tekur vel á þeim 
orðaforða sem börn þurfa að kunna þegar þau koma til landsins. 
(Menntamálastofnun hefur hætt útgáfu á efninu). 

 

 

Íslenska nýja málið mitt 2 / Mappa og hlustunarefni. Mappa í stærðinni A4 með 
vinnublöðum sem ætluð eru til ljósritunar. Efnið er framhald af Íslenska nýja málið 
mitt 1. Efnið er ætlað byrjendum í íslensku, einkum á yngsta stigi grunnskólans. Það 
skiptist í þrjá kafla: Fjölskyldan og daglegt líf, Fjölskyldan og heilsufar og Útlit, 
ferðalög, tómstundir, árstíðir og veður. Hlustunarefni fylgir svo að nemendur geti 
hlustað á framburð orða og unnið sjálfstætt við heimanám. Til að auðvelda 
kennurum að búa til fallegar vinnubækur fylgja efninu nokkrar kápur sem hægt er 
að nota sem forsíður. (Menntamálastofnun hefur hætt útgáfu á efninu). 

 

	

LENGRA	KOMNIR	/	UNGLINGASTIG	

	
Benjamín Dúfa  /  Barnabók eftir Friðrik Erlingsson en hún hlaut Íslensku 
barnabókaverðlaunin árið 1992 og var tilnefnd til Norrænu barnabókaverðlaunanna 
árin 1993 og 1995. Gerð hefur verið kvikmynd byggð á bókinni í leikstjórn Gísla 
Snæs Erlingssonar, sem hefur fengið fjölda verðlauna og viðurkenninga víða um 
heim. Bókin hefur verið gefin út í Færeyjum, Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð, 
Bretlandi, Ítalíu, Litháen og víðar. Sagan segir af viðburðaríku sumri í lífi fjögurra 
drengja, Benjamíns (Dúfu), Andrésar (Örn), Balda (hvíta) og Rólands (dreka), sem 
stofna riddarafélagið reglu Rauða drekans og berjast með réttlæti gegn ranglæti. 

 

Róbinson Krúsó  / Sagan Róbinson Krúsó kom fyrst út árið 1719 og hét þá 
„Life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe“. Hér er á ferðinni 
heildstætt námsefni í íslensku fyrir efstu bekki grunnskólans. Sagan er hér í 21 kafla 
og fylgja hverjum kafla góð verkefni jafnt í vefútgáfu sem prentútgáfu. 
https://skolavefurinn.is/namsgreinar/islenska-islenska-1/robinson-kruso-eftir-daniel-
defoe 

 

Didda og dauði kötturinn / Kvikmynd um Diddu sem er níu ára gömul stelpa 
og býr í gamla bænum í Keflavík. Hún er gleraugnaglámur og lestrarhestur og finnst 
fátt skemmtilegra en að sitja uppi í risi í húsinu sínu og lesa góða bók eða fylgjast 
með nágrönnum sínum og velta fyrir sér hvað þeir eru að sýsla. Einn daginn leiða 
njósnirnar hana fram af skúrþaki þannig að hún dettur ofan í lýsistunnu. Skömmu 
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síðar áttar hún sig á því að hún þarf ekki lengur að nota gleraugun. Og að hún er 
jafnvel farin að sjá betur en allir aðrir, en sá hæfileiki kemur í góðar þarfir. 

 

Lesa og skilja / 16 hefta verkefnasafn í hljóðlestri sem nemendur geta unnið 
sjálfstætt (án aðstoðar). Heftin frá 1 - 12 þyngjast stig af stigi í samræmi við 
byrjunarkennslu í hljóðaaðferð. Fyrst eru ein- og tvíkvæð samhljóðasambandalaus 
orð, síðan koma orð með tvöföldum samhljóða, þá samhljóðasamböndin hvert af 
öðru og loks orð með helstu frávikum frá hljóðréttum framburði. 

 

Litla gula hænan / Sígilda sagan um litlu gulu hænuna sem finnur hveitifræin. 
Námsþáttur á sex blaðsíðum þar sem sagan sjálf tekur yfir þrjár blaðsíður og 
verkefnin þrjár. Er efnið einkum hugsað fyrir 2. og 3. bekk, en gæti einnig hentað 
duglegum nemendum í 1. bekk. Efnið hentar bæði í almennri bekkjarkennslu og í 
einstaklingsmiðuðu námi. Þá geta áhugasamir foreldrar prentað efnið út og unnið 
með börnum sínum á kvöldin. https://skolavefurinn.is/namsgreinar/islenska-islenska-
1/bokmenntir/litla-gula-haenan 

 

Viltu læra íslensku? / Tuttugu og einn leikinn sjónvarpsþáttur sem tekinn er upp 
á heimilum, opinberum stöðum og í kennslustofu. Hver þáttur er um 20 mínútur að 
lengd. Í fyrri hluta hvers þáttar er fylgst með fólki við leik og störf og í seinni hluta 
þáttar fer fram íslenskukennsla í kennslustofu. Lögð er áhersla á mælt mál. Á síðu 
hvers þáttar er birt yfirlit yfir innihald þáttarins á ensku, íslensku, pólsku, spænsku 
og þýsku. Þættirnir er auk þess textaðir með íslenskum texta sem hægt er að 
nálgast á vefnum. http://tungumalatorg.is/viltu_laera_islensku/ 

 

Book Creator / Einfalt verkfæri/app til að búa til flottar stafrænar bækur. Þú getur 
útbúið þitt eigið kennsluefni eða látið nemendur búa til bækur.  

 

 

 

Gagnvirk verkefni í íslensku / Verkefnin eru hönnuð fyrir nemendur í yngri 
deildum grunnskóla, 1.-7. bekk. Þau gagnast einnig eldri nemendum sem þurfa 
stuðning í námi, nýbúum, íslenskum börnum sem búa erlendis og öðrum sem hafa 
áhuga á íslensku. Mögulegt er að vinna verkefnin með heilum hópi t.d. í tölvutíma 
eða sem einstaklingsverkefni eða jafnvel heimaverkefni. Forritið sem verkefnin eru 
skrifuð í er ekki hannað með notkun í spjaldtölvu í huga en þau virka þó í Puffin 
vafranum. http://annamagneaverkefni.weebly.com 

 

Orð af orði / kennslufræði sem hefur þann tilgang að efla læsi og námsárangur 
barna og ungmenna. Heitið sprettur af orðaleik þar sem „orðaforði“ er sundurgreint 
á frumlegan hátt í orð-af-orði. https://hagurbal.weebly.com/ 

 

 

Íslenska fyrir alla / Námsefni fyrir fullorðna námsmenn sem læra íslensku sem 
annað eða erlent mál. http://tungumalatorg.is/ifa/ 
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Lestrarbækur Auðbjargar Pálsdóttur / Bækurnar, sem eru 14 að tölu, miða fyrst 
og fremst að því að þjálfa almennan lesskilning og þar hafa vinnubækurnar mikið 
vægi. Eru vinnubækurnar þannig uppbyggðar að verkefnin eru skilgreind útfrá 
blaðsíðum í lesbókunum og er vinna nemandans einkum fólgin í því að haka við 
réttar lausnir. Bækurnar eru unnar þannig að hægt er að nálgast lesbækurnar í pdf 
og/eða sem flettibækur sem tilvalið er að hlaða niður í tölvuna. Vinnubækurnar eru á 
pdf-formi og að auki er hægt að sækja upplestur á sögunum. 
https://skolavefurinn.is/namsgreinar/islenska/lestrarbaekur-audbjargar-palsdottur 

 

Beygingarlýsing íslensks nútímamáls / BÍN er safn beygingardæma sem birt eru í 
heild á vefsíðu Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þar má leita að 
orðum og einstökum beygingarmyndum orða, þ.m.t. mannanöfnum. Upprunalegt 
markmið með BÍN var m.a. að koma upp gagnasafni til að nota í máltækni. 
http://bin.arnastofnun.is/forsida/ 

 

Rímorðabókin / Opin orðabók er verkefni sem á að skila af sér frjálsri íslenskri 
orðabók sem hægt verður að fletta eða breyta og bæta á þessum vef, jafnframt því 
sem hún á að vera nothæf til framleiðslu á íslenskustuðningi í hugbúnað eða í öðrum 
verkefnum. Í dag er þjónusta orða bókarinnar tvenns konar. Annars vegar má leita 
hér í rímorðabók og hins vegar er hér sjálfvirk orðskiptingaþjónusta fyrir texta. Auk 
þess er hægt að sækja orðalista orðabókarinnar ef einhver vill nota hann í íslensku-
tengt verkefni. http://islenska.org/rima/ 

 

	

LENGST	KOMNIR	/	YNGSTA	STIG	
 

Alias Junior / Skemmtilegt spil sem snýst um að útskýra orð og myndir með 
öðrum orðum. Einn úr liðinu dregur spjald og reynir að útskýra orðið en hann má alls 
ekki segja orðið sjálft. Með því að nota snjallar vísbendingar, samheiti og andheiti 
þarf að fá hina til að ná að segja rétt orð. 

	
Kóngar í ríki sínu / Bækurnar þrjár og útdrættir úr þeim eru staðsettir hér: 
http://www.krass.is/?page=kongaris 

 

 

Ritrún 1  / Fyrsta heftið í röð þriggja hefta í íslensku fyrir yngsta stig 
grunnskóla. Viðfangsefnin í bókinni eru úr reynsluheimi barnanna og miðuð við 
nemendur sem eru að stíga sín fyrstu skref í lestri, stafsetningu og ritun. Rík áhersla 
er á að auka orðaforða þeirra. Heftið er fáanlegt á pdf-formi hér: 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/Ritrun_1/ Orðalista má sækja á 
veftorgið Íslenska á yngsta stigi – Bókalistar 
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Ritrún 2  / Annað heftið í röð þriggja hefta í íslensku fyrir yngsta stig 
grunnskólans. Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við börn sem eru farin að lesa sér til 
skilnings. Verkefnin eru m.a til að auka orðaforða þeirra, styrkja málkennd og kynna 
þeim grunnatriði í málfræði og ritun. Bókunum er ætlað að mæta markmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla um að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til móðurmálsins, 
kynnist byrjunaratriðum í málfræði og geti skrifað skýrt og læsilega við lok 4. 
námsárs. https://mms.is/namsefni/ritrun-2-rafbok. Orðalista má sækja á 
veftorgið Íslenska á yngsta stigi – Bókalistar 

 

Ritrún 3  / Síðasta heftið í röð þriggja hefta í íslensku fyrir yngsta stig 
grunnskóla. Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við nemendur sem hafa náð nokkrum 
tökum á lestri og ritun. Í bókinni kynnast þau grunnatriðum í málfræði, 
greinarmerkjum og nokkrum stafsetningarreglum. Ritrúnarbókunum er ætlað að 
mæta markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla um að nemendur öðlist jákvætt viðhorf 
til móðurmálsins, kynnist byrjunaratriðum í málfræði og geti skrifað skýrt og læsilega 
við lok 4. námsárs. https://mms.is/namsefni/ritrun-3-rafbok 

 

Orðasjóður / Tilgangur þessa námsefnis er að þjálfa hlustun og talað mál ásamt 
því að byggja upp orðaforða daglegs lífs. Verkefnin sem eru til útprentunar á vef 
hafa verið þýdd á íslensku og kennsluleiðbeiningarnar eru á vefnum með 
verkefnunum. 
Kennurum sem óska eftir ítarlegri umfjöllun um aðferðir og vinnubrögð er bent á 
kennarabókina með ensku útgáfunni sem gefin er út í bókarformi. Einnig eru 
kennarar hvattir til að skoða námsefnið Kæra dagbók en með því fylgja hugmyndir 
að bókarlausum verkefnum til málörvunar. 
https://vefir.mms.is/ordasjodur/index.htm 

 

Íslenski málhljóðakassinn / Þar eru 58 flokkar yfir íslensk samhljóð og 
samhljóðasambönd. Hverjum flokki fylgja 10 myndapör (20 stakar myndir) þar sem 
málhjóðin koma fyrir í fram-, inn- og bakstöðu orða. Að auki fylgja íslensku stafirnir 
á stökum spjöldum. Efnið má nota með nemendum á öllum aldri til að kenna og 
leiðrétta framburð, þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og 
hugtakanotkun og undirbúa lestur og ritun.  

 

Lestur er leikur  / Vefur einkum ætlaður nemendum sem þurfa hæga og 
skipulega þjálfun til að læra stafina og hljóð þeirra og mikla endurtekningu til að ná 
tökum á byrjunaratriðum í lestri. https://vefir.mms.is/lestur_er_leikur/ 

 

Málfræðibókin mín 1 / Einkum ætluð nemendum á miðstigi og unglingastigi 
grunnskólans og er hið fyrsta í röð þriggja hefta. Námsbókinni er m.a. ætlað að 
uppfylla þau markmið í kaflanum „íslenska sem annað tungumál“ í Aðalnámskrá 
grunnskóla - íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda 
nám í íslenskum grunnskólum og öðlast, „munnlega og skriflega færni í íslensku sem 
gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.“ 

 

Málfræðibókin mín 2 / Samin fyrir börn með annað móðurmál en íslensku sem 
hafa náð allgóðri færni í íslensku máli. Hún er einkum ætluð nemendum á miðstigi 
og unglingastigi grunnskólans og er önnur í röð þriggja hefta. Efni bókarinnar 
byggist á fyrri samnefndri bók og er nauðsynlegt að nemendur hafi farið yfir efni 
hennar áður en þeir takast á við þessa bók. 
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Málfræðibókin mín 3 / Samin fyrir börn með annað móðurmál en íslensku sem 
hafa náð allgóðri færni í íslensku máli. Hún er einkum ætluð nemendum á 
unglingastigi grunnskólans og er sú síðasta í röð þriggja hefta. Efni bókarinnar 
byggist á fyrri bókum með sama heiti og er nauðsynlegt að nemendur hafi farið yfir 
efni þeirra áður en þeir takast á við þessa bók.  

 

Orð af orði / Kennslufræði sem hefur þann tilgang að efla læsi og námsárangur 
barna og ungmenna. Heitið sprettur af orðaleik þar sem „orðaforði“ er sundurgreint 
á frumlegan hátt í orð-af-orði. https://hagurbal.weebly.com/ 

 

 

Viltu læra íslensku? / Tuttugu og einn leikinn sjónvarpsþáttur sem tekinn er upp 
á heimilum, opinberum stöðum og í kennslustofu. Hver þáttur er um 20 mínútur að 
lengd. Í fyrri hluta hvers þáttar er fylgst með fólki við leik og störf og í seinni hluta 
þáttar fer fram íslenskukennsla í kennslustofu. Lögð er áhersla á mælt mál. Á síðu 
hvers þáttar er birt yfirlit yfir innihald þáttarins á ensku, íslensku, pólsku, spænsku 
og þýsku. Þættirnir er auk þess textaðir með íslenskum texta sem hægt er að 
nálgast á vefnum. http://tungumalatorg.is/viltu_laera_islensku/ 

 

Leggðu við hlustir / Safn verkefna og vinnublaða til að þjálfa mál- og 
hljóðkerfisvitund barna. Efnið er þýtt og staðfært úr bókinni Auditory Processing 
Activities með leyfi höfundanna, JoAnn H Jeffries og Roger D. Jeffries. Bókin er 
samin með nemendur grunnskólans í huga en mörg verkefni hennar henta þó einnig 
elstu börnum leikskólans. Verkefnin koma að góðum notum við kennslu/þjálfun 
barna sem fá slakar niðurstöður á málþroskaprófunum TOLD-2P og TOLD-2I.  

 

Froskaleikur / Fyrstu hljóðin í máltöku íslenskra barna eru æfð í Froskaleik 1. Í 
þessum fyrsta leik af þremur um froskinn Hoppa, hjálpa börnin honum að finna 
galdrabókina sem geymir uppskriftina að galdraseyðinu sem þarf að gefa Hoppa svo 
hann fái málið aftur. Það er gert með skemmtilegum æfingum þar sem farið er í 
gegnum fyrstu hljóðin sem börn tileinka sér í máltökunni í íslensku: /m, b, d, n, l, h, 
auk sérhljóða/. Sólin í hverju borði gefur greinargóðar upplýsingar um hvað á að 
gera hverju sinni. Smáforrit sem fæst í iTunes fyrir Apple tæki. 

 

 

Orðagull / Nýtt málörvunarefni sem styrkir vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, 
orðaforða og endursögn. Verkefnum er skipt í tvo þyngdarflokka og fylgja nákvæmar 
leiðbeiningar um fyrirmæli og fyrirlögn verkefna. Bókinni fylgir geisladiskur með 
öllum vinnublöðum bókarinnar, ásamt gátlista til að fylgjast með framförum 
nemandans. Spjöld með sjónrænum vísbendingum fylgja með bókinni til þess að 
hjálpa nemendum að skipuleggja sig, fá yfirsýn yfir verkið og virkja vitræna 
starfsemi. Verkefnin henta elstu börnum í leikskóla og börnum á yngsta stigi 
grunnskóla. Einnig til sem smáforrit fyrir Apple og Android tæki. 
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Smábókaskápurinn / Gagnvirkur vefur sem ætlað er að mæta áherslum í 
heildstæðri móðurmálskennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans. Markmið hans er að 
þjálfa lestur, efla lesskilning og lestraráhuga og gefa börnum tækifæri til að nota 
tölvu sér til gagns og á skipulegan hátt. Á vefnum má velja á milli nokkurra smábóka 
sem allar hafa komið út hjá Námsgagnastofnun. 
https://vefir.mms.is/smabokaskapur/ 

 

Kæra dagbók / Verkefnin sem hér er að finna eru öll samin út frá námsbókinni 
Kæra dagbók sem er námsefni fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku 
sem eru að hefja íslenskunám. Miðað er við aldurinn 8–11 ára en væntanlega er 
unnt að nýta námsefnið fyrir aðeins yngri og aðeins eldri nemendur. Gengið er út frá 
því að nemendur séu orðnir sæmilega vel færir í lestri og skrift á móðurmáli sínu. 
https://vefir.mms.is/kaera_dagbok/index.htm 

 

Leikur að íslenskum orðum / Vefurinn er ætlaður til málörvunar í íslensku, með 
nemendum með hægan málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað 
móðurmál en íslensku. Vefurinn nýtist einnig byrjendum í íslensku á miðstigi. 
Markmið vefjarins er fyrst og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, 
lestur og framburð. Þemun sem tekin eru fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna 
má í byrjendaefni í ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og því er auðvelt að nota 
vefinn samhliða því námsefni. https://vefir.mms.is/lao_is/ 

 

Orðaleikurinn / Gagnvirkar æfingar í lestri og stafsetningu. Léttur og skemmtilegur 
leikur fyrir yngri nemendur að þjálfa sig í lestri og skrift. Hentar vel í allar borð- og 
ferðatölvur, iPad, Android spjaldtölvur og flesta snjallsíma. Leikurinn felst í því að 
draga stafi í reiti og búa þannig til orð. 
https://skolavefurinn.is/namsgreinar/gagnvirkir-ordaleikir 

 

 

Bitsboard / Vefur og smáforrit fyrir Apple tæki með fullt af leikjum fyrir krakka 
á öllum aldri meðal annars til að byggja upp orðaforða. http://bitsboard.com/ 

 

 

Book Creator / Einfalt verkfæri/app til að búa til flottar stafrænar bækur. Þú getur 
útbúið þitt eigið kennsluefni eða látið nemendur búa til bækur.  

 

 

 

Gagnvirk verkefni í íslensku / Verkefnin eru hönnuð fyrir nemendur í yngri 
deildum grunnskóla, 1.-7. bekk. Þau gagnast einnig eldri nemendum sem þurfa 
stuðning í námi, nýbúum, íslenskum börnum sem búa erlendis og öðrum sem hafa 
áhuga á íslensku. Mögulegt er að vinna verkefnin með heilum hópi t.d. í tölvutíma 
eða sem einstaklingsverkefni eða jafnvel heimaverkefni. Forritið sem verkefnin eru 
skrifuð í er ekki hannað með notkun í spjaldtölvu í huga en þau virka þó í Puffin 
vafranum. http://annamagneaverkefni.weebly.com 
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Listin að lesa og skrifa  / Tuttugu og fjórar litlar lestrarbækur. Efnið skiptist 
að öðru leyti í fjórar vinnubækur, litlu lestrarbækurnar, örbækur, lesspil, 
kennsluleiðbeiningar, verkefni á vef o.fl. Það er fyrir byrjendur í lestri og byggist fyrst 
og fremst á hljóðaaðferð. Lögð er áhersla á hæga stígandi, myndræna framsetningu, 
skipuleg vinnubrögð og endurtekningu. Allur texti er án samhljóðasambanda með 
greinilegu letri og góðu línubili. 

 

 

Stafaplánetur  / Gagnvirkur vefur, ætlaður þeim sem eru að byrja að læra 
stafina. Vefurinn kynnir heiti og hljóð bókstafanna. Velja má um þrjá leiki. 
https://vefir.mms.is/stafaplanetur/ 

 

 

Íslenska nýja málið mitt 2 / Mappa og hlustunarefni. Mappa í stærðinni A4 með 
vinnublöðum sem ætluð eru til ljósritunar. Efnið er framhald af Íslenska nýja málið 
mitt 1. Efnið er ætlað byrjendum í íslensku, einkum á yngsta stigi grunnskólans. Það 
skiptist í þrjá kafla: Fjölskyldan og daglegt líf, Fjölskyldan og heilsufar og Útlit, 
ferðalög, tómstundir, árstíðir og veður. Hlustunarefni fylgir svo að nemendur geti 
hlustað á framburð orða og unnið sjálfstætt við heimanám. Til að auðvelda 
kennurum að búa til fallegar vinnubækur fylgja efninu nokkrar kápur sem hægt er 
að nota sem forsíður. (Menntamálastofnun hefur hætt útgáfu á efninu). 

 

	

LENGST	KOMNIR	/	MIÐSTIG	

	
Benjamín Dúfa  / Barnabók eftir Friðrik Erlingsson en hún hlaut Íslensku 
barnabókaverðlaunin árið 1992 og var tilnefnd til Norrænu barnabókaverðlaunanna 
árin 1993 og 1995. Gerð hefur verið kvikmynd byggð á bókinni í leikstjórn Gísla 
Snæs Erlingssonar, sem hefur fengið fjölda verðlauna. Sagan segir af viðburðaríku 
sumri í lífi fjögurra drengja, Benjamíns (Dúfu), Andrésar (Örn), Balda (hvíta) og 
Rólands (dreka), sem stofna riddarafélagið reglu Rauða drekans og berjast með 
réttlæti gegn ranglæti.  

 

Róbinson Krúsó  / Sagan Róbinson Krúsó kom fyrst út árið 1719 og hét þá 
„Life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe“. Hér er á ferðinni 
heildstætt námsefni í íslensku fyrir efstu bekki grunnskólans. Sagan er hér í 21 kafla 
og fylgja hverjum kafla góð verkefni jafnt í vefútgáfu sem prentútgáfu. 
https://skolavefurinn.is/namsgreinar/islenska-islenska-1/robinson-kruso-eftir-daniel-
defoe 

 

Didda og dauði kötturinn / Kvikmynd um Diddu sem er níu ára gömul stelpa 
og býr í gamla bænum í Keflavík. Hún er gleraugnaglámur og lestrarhestur og finnst 
fátt skemmtilegra en að sitja uppi í risi í húsinu sínu og lesa góða bók eða fylgjast 
með nágrönnum sínum og velta fyrir sér hvað þeir eru að sýsla. 
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Lesa og skilja  / 16 hefta verkefnasafn í hljóðlestri sem nemendur geta 
unnið sjálfstætt (án aðstoðar). Heftin frá 1 - 12 þyngjast stig af stigi í samræmi við 
byrjunarkennslu í hljóðaaðferð. Fyrst eru ein- og tvíkvæð samhljóðasambandalaus 
orð, síðan koma orð með tvöföldum samhljóða, þá samhljóðasamböndin hvert af 
öðru og loks orð með helstu frávikum frá hljóðréttum framburði. 

 

Litla gula hænan / Sígilda sagan um litlu gulu hænuna sem finnur hveitifræin. 
Námsþáttur á sex blaðsíðum þar sem sagan sjálf nærr yfir þrjár blaðsíður og 
verkefnin þrjár. Er efnið einkum hugsað fyrir 2. og 3. bekk, en gæti einnig hentað 
duglegum nemendum í 1. bekk. Efnið hentar bæði í almennri bekkjarkennslu og í 
einstaklingsmiðuðu námi. Þá geta áhugasamir foreldrar prentað efnið út og unnið 
með börnum sínum á kvöldin. https://skolavefurinn.is/namsgreinar/islenska-islenska-
1/bokmenntir/litla-gula-haenan 

 

Orðasjóður / Tilgangur þessa námsefnis er að þjálfa hlustun og talað mál ásamt 
því að byggja upp orðaforða daglegs lífs. Verkefnin sem eru til útprentunar á vef 
hafa verið þýdd á íslensku og kennsluleiðbeiningarnar eru á vefnum með 
verkefnunum. 
Kennurum sem óska eftir ítarlegri umfjöllun um aðferðir og vinnubrögð er bent á 
kennarabókina með ensku útgáfunni sem gefin er út í bókarformi. Einnig eru 
kennarar hvattir til að skoða námsefnið Kæra dagbók en með því fylgja hugmyndir 
að bókarlausum verkefnum til málörvunar. 
https://vefir.mms.is/ordasjodur/index.htm 

 

Viltu læra íslensku? / Tuttugu og einn leikinn sjónvarpsþáttur sem tekinn er upp 
á heimilum, opinberum stöðum og í kennslustofu. Hver þáttur er um 20 mínútur að 
lengd. Í fyrri hluta hvers þáttar er fylgst með fólki við leik og störf og í seinni hluta 
þáttar fer fram íslenskukennsla í kennslustofu. Lögð er áhersla á mælt mál. Á síðu 
hvers þáttar er birt yfirlit yfir innihald þáttarins á ensku, íslensku, pólsku, spænsku 
og þýsku. Þættirnir er auk þess textaðir með íslenskum texta sem hægt er að 
nálgast á vefnum. http://tungumalatorg.is/viltu_laera_islensku/ 

 

Book Creator / Einfalt verkfæri/app til að búa til flottar stafrænar bækur. Þú getur 
útbúið þitt eigið kennsluefni eða látið nemendur búa til bækur.  

 

 

Gagnvirk verkefni í íslensku / Verkefnin eru hönnuð fyrir nemendur í yngri 
deildum grunnskóla, 1.-7. bekk. Þau gagnast einnig eldri nemendum sem þurfa 
stuðning í námi, nýbúum, íslenskum börnum sem búa erlendis og öðrum sem hafa 
áhuga á íslensku. Mögulegt er að vinna verkefnin með heilum hópi t.d. í tölvutíma 
eða sem einstaklingsverkefni eða jafnvel heimaverkefni. Forritið sem verkefnin eru 
skrifuð í er ekki hannað með notkun í spjaldtölvu í huga en þau virka þó í Puffin 
vafranum. http://annamagneaverkefni.weebly.com 

 

Orð af orði / Kennslufræði sem hefur þann tilgang að efla læsi og námsárangur 
barna og ungmenna. Heitið sprettur af orðaleik þar sem „orðaforði“ er sundurgreint 
á frumlegan hátt í orð-af-orði. https://hagurbal.weebly.com/ 
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Lestrarbækur Auðbjargar Pálsdóttur / Bækurnar, sem eru alls 14, miða fyrst og 
fremst að því að þjálfa almennan lesskilning og þar hafa vinnubækurnar mikið vægi. 
Eru vinnubækurnar þannig uppbyggðar að verkefnin eru skilgreind útfrá blaðsíðum í 
lesbókunum og er vinna nemandans einkum fólgin í því að haka við réttar lausnir. 
Bækurnar eru unnar þannig að hægt er að nálgast lesbækurnar í pdf og/eða sem 
flettibækur sem tilvalið er að hlaða niður í tölvuna. Vinnubækurnar eru á pdf-formi 
og svo er hægt að sækja upplestur á sögunum. 
https://skolavefurinn.is/namsgreinar/islenska/lestrarbaekur-audbjargar-palsdottur 

 

Íslenska fyrir alla / Námsefni fyrir fullorðna námsmenn sem læra íslensku sem 
annað eða erlent mál. http://tungumalatorg.is/ifa/ 

 

 

Beygingarlýsing íslensks nútímamáls / BÍN er safn beygingardæma sem birt eru í 
heild á vefsíðu Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þar má leita að 
orðum og einstökum beygingarmyndum orða, þ.m.t. mannanöfnum. Upprunalegt 
markmið með BÍN var m.a. að koma upp gagnasafni til nota í máltækni. 
http://bin.arnastofnun.is/forsida/ 

 

Rímorðabókin / Opin orðabók er verkefni sem á að skila af sér frjálsri íslenskri 
orðabók sem hægt verður að fletta eða breyta og bæta á þessum vef, jafnframt því 
sem hún á að vera nothæf til framleiðslu á íslenskustuðningi í hugbúnað eða í öðrum 
verkefnum. Í dag er þjónusta orða bókarinnar tvenns konar. Annars vegar má leita 
hér í rímorðabók og hins vegar er hér sjálfvirk orðskiptingaþjónusta fyrir texta. Auk 
þess er hægt að sækja orðalista orðabókarinnar ef einhver vill nota hann í íslensku-
tengt verkefni. http://islenska.org/rima/ 

 

Íslenska nýja málið mitt 2 / Mappa og hlustunarefni. Mappa í stærðinni A4 með 
vinnublöðum sem ætluð eru til ljósritunar. Efnið er framhald af Íslenska nýja málið 
mitt 1. Efnið er ætlað byrjendum í íslensku, einkum á yngsta stigi grunnskólans. Það 
skiptist í þrjá kafla: Fjölskyldan og daglegt líf, Fjölskyldan og heilsufar og Útlit, 
ferðalög, tómstundir, árstíðir og veður. Hlustunarefni fylgir svo að nemendur geti 
hlustað á framburð orða og unnið sjálfstætt við heimanám. Til að auðvelda 
kennurum að búa til fallegar vinnubækur fylgja efninu nokkrar kápur sem hægt er 
að nota sem forsíður. (Menntamálastofnun hefur hætt útgáfu á efninu). 
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LENGST	KOMNIR	/	UNGLINGASTIG	

	
Gunnlaugssaga  / Bókin er fáanleg á pdf-formi hér: 
https://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2015/10/Gunnlaugs-
_saga_ormstungu_adlogud_-.pdf 

 

Gíslasaga / Bókin er fáanleg á pdf-formi hér: 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/Gislasaga/files/assets/common/downloads
/publication.pdf. Í hljóðbók hér: https://mms.is/namsefni/gisla-saga-hljodbok 

 

 

Rummikub / Markmið spilsins er að reyna að mynda lengsta mögulega orðið svo 
þú getir „rakað saman“ sem flestum stigum. 

 

 

Rímorðabókin / Opin orðabók er verkefni sem á að skila af sér frjálsri íslenskri 
orðabók sem hægt verður að fletta eða breyta og bæta á þessum vef, jafnframt því 
sem hún á að vera nothæf til framleiðslu á íslenskustuðningi í hugbúnað eða í öðrum 
verkefnum. Í dag er þjónusta orða bókarinnar tvenns konar. Annars vegar má leita 
hér í rímorðabók og hins vegar er hér sjálfvirk orðskiptingaþjónusta fyrir texta. Auk 
þess er hægt að sækja orðalista orðabókarinnar ef einhver vill nota hann í íslensku-
tengt verkefni. http://islenska.org/rima/ 

 

Alias  / Spil sem gengur út á það að útskýra orð með öðrum orðum. Spilað 
er í liðum sem geta verið eins fjölmenn og hentar en minnst verða að vera tvö lið 
með tveimur leikmönnum. 

 

 

Stafaspjöld / Stafaspjöld Menntamálastofnunar eru ætluð til notkunar við 
innlögn bókstafa og hljóða. Um er að ræða 35 spjöld í stærðinni A4 sem nota má á 
ýmsan hátt, t.d. hengja upp á vegg í skólastofunni eftir því sem hljóð og stafir eru 
lagðir inn, til upprifjunar o.s.frv. Á hverju spjaldi er bókstafur og mynd af orði sem 
byrjar á stafnum. Öðrum megin á spjaldinu eru stafirnir án króka en hinum megin 
með krókum þar sem það á við. Myndirnar eru litríkar og glaðlegar og höfða til 
barna. 

 

Tvenna  / Með stokknum er hægt að spila fimm útgáfur af spilinu, þ.e. 
hröðum örspilum, þar sem allir leikmenn spila samtímis. Hægt er að spila örspilin í 
fyrirfram ákveðinni röð, á handahófskenndan hátt, eða sama spilið er spilað aftur og 
aftur. Hægt er að spila nokkrar útgáfur af spilinu en hraði, eftirtektarsemi og snerpa 
eru aðalatriði í þeim öllum. 

	



25	
	

 

YouTube / Vefsíða með myndefni sem var opnuð 15. febrúar 2005. Þar geta 
notendur hlaðið inn, horft á og deilt myndböndum. https://www.youtube.com/ 

 

 

Íslenska fyrir alla / Námsefni fyrir fullorðna námsmenn sem læra íslensku sem 
annað eða erlent mál. http://tungumalatorg.is/ifa/ 

 

 

Beygingarlýsing íslensks nútímamáls / BÍN er safn beygingardæma sem birt eru í 
heild á vefsíðu Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þar má leita að 
orðum og einstökum beygingarmyndum orða, þ.m.t. mannanöfnum. Upprunalegt 
markmið með BÍN var m.a. að koma upp gagnasafni til nota í máltækni. 
http://bin.arnastofnun.is/forsida/ 

 

Kahoot  / Fjölþætt leikjamiðað lærdómskerfi. Hægt er að útbúa leiki á 
einfaldan hátt ásamt því að spila fullt af leikjum sem eru nú þegar til í kerfinu. Frítt 
fyrir kennara og nemendur. https://kahoot.com/ 

 

 


