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Tungumálatorg

• Frumkvæði frá mennta- og menningarmálaráðuneyti

• Samvinna við
– Háskóli Íslands - Menntavísindasvið

– Tungumálaver

– Félag dönskukennara

• Styrkt af
– Mennta- og menningarmálaráðuneyti

– Samstarfssjóði Íslands og Danmerkur 

– Nordplus

– Þróunarsjóði innflytjendamála 

– Vinnumálastofnun

– Samband íslenskra Sveitarfélaga



TUNGUMÁLATORGIÐ

• Fagleg miðja um kennslu og nám í
tungumálum.

• Opið fyrir samstarf um tungumálanám

• Opnar haustið 2010

• Málstofa á Menntakviku 22. október 2010



Í þróun er

• Dönskukennsla

• Íslenska sem annað mál

• Íslenska fyrir íslensk börn erlendis

• Norskukennsla

• Sænskukennsla

• Enskukennsla

• Upplýsingar fyrir pólska foreldra

• Upplýsingar fyrir spænska foreldra

• Upplýsingar fyrir ítalska foreldra



Hvað?

• Efnisvefir

• Samfélagsvefir

• Námssamfélög



Skilyrði

• Aðgangur fyrir alla skóla, menntastofnanir, 
kennara og foreldra

• Aðgangur gjaldfrjáls

• Creative Commons (hugverkeasameign)



Hvers vegna?

• Tryggja nemendum lögformlegan rétt til náms og sjá til þess 
að ekki sé munur á kjörum barna í borg og á landsbyggðinni.

• Stuðla að faglegu samstarfi kennara þvert á skólastig og án 
tillits til landræðilegrar staðsetningar. 

• Efla kennara í starfi með gagnkvæmri, faglegri umræðu og 
hagnýtu efni. 

• Sýna og deila með öðrum efni og dæmum um góða 
kennsluhætti. 

• Smnýting þekkingar, reynslu og fjármuna. 



Norræn tungumál

Með námi í norrænum tungumálum er stuðlað að því að 
viðhalda og efla tengsl við Norðurlönd.  Þau eru kennd 
vegna samskipta og menningartengsla við norrænar þjóðir. 
Stór hópur Íslendinga sækir nám og störf á Norðurlöndunum.



Danska

• Samfélag starfandi dönskukennara með 
þátttöku Félags dönskukennara.

• Góð dæmi um útikennslu, hringekju, 
stöðvanám, námsmat og fleira.

• Myndir, vídeó, verkferlar, 



Svæði dönskukennaranna

Matsaðferðir
–Skimun á skilningi nemenda

–Munnlegt grúppupróf frá Birgitte Pedersen

–Portfoliopróf

–Matsaðferðir fyrir byrjendakennsluna 

–Heimapróf

–Munnleg próf

Gullakista kennaranna/Lærernes skattekiste
–Lokaverkefni/afgangsprojekt í 7. og 10. bekk

–Hringekja/Karrusel  í 7. og 10. bekk

–Útiskóli/udeskole  í 7. og 10. bekk

Athvarf farkennara/Rejselærerens hjørne
–Klappesang

–Klovn

–Bedste ting

–Rim og remser

–Samtalekort





MÓÐURMÁLIN

Nemendur í leik-, grunn- og framhaldsskólum með annað 
móðurmál en íslensku eiga eftir því sem kostur er að fá
tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu.  Nýta skal kosti 
netsins til að nálgast efni á móðurmáli og efla samskipti 
nemenda með sama menningar- og tungumálagrunn. 

Stefna ríkistjórnarinnar um aðlögun innflytjenda 2007:13-14



Þjónusta við innflytjendur og skóla
Skjáupptökur á pólsku með upplýsingum varðandi skólagöngu og 
tómstundir barna og unglinga.



Pólska í Tungumálaveri



Spænska 
móðurmálssíðan 

á Tungumálatorgi



Ítalska 
móðurmálssíðan 

á Tungumálatorgi



FJÖLMENNINGIN

Börn af erlendum uppruna eru fjölmörg í íslenskum skólum 
og mikilvægt er að nýta, miðla og læra af góðu starfi sem 

unnið hefur verið á umliðnum árum.



Vettvangur samvinnu

• Lifandi vettvangur sem notendur taka þátt í að móta. 

• Póstlisti Huldu Karenar

• Foreldrafræðsla Arnbjargar

• Samstarf Símenntunarstofnana

• Tengingar í aðra vefi

• Opið fyrir efni og samvinnu.



• Tenglar

• Námsefnisyfirlit

• Verkfærahorn



ÍSLENSKA

Tungumálatorgið styður við íslenskunám 
með upplýsingamiðlun, ráðgjöf og samskiptum um netið.



Sjónvarpsþættirnir Viltu læra íslensku á netið

Útdráttur á íslensku, 
ensku, spænsku (og 
pólska væntanleg)



Íslenska fyrir alla

• Námsefnið Íslenska fyrir alla 1-4 sem er í
endurskoðun væntanlegt á netið.

• Aðlagað að nýju námskránni Íslenska fyrir 
útlendinga – grunnnám sem gefin var út af 
menntamálaráðuneytinu 2008.



ÍSLENSKA ERLENDIS

Stór hópur íslenskra barna býr erlendis 
á hverjum tíma og fer vaxandi.  Tungumálatorgið styður við 

íslenskukennslu þessa hóps.



Íslenska erlendis (0-18 ára nemendur)

• Vettvangur allra þeirra er koma að 
íslenskukennslu barna og unglinga erlendis.

• Tengt staðbundinni kennslu sem fer fram á
Norðurlöndum og í stærstu borgum Mið-Evrópu. 



Löng ferð hefst á einu skrefi!

Dropinn holar steininn!


