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Sestu og lestu – Geitur í garðinum
Í þessari sögu segir frá Sunnu og Nóa sem fá óvænt það  
hlutverk að passa þrjár geitur. Geiturnar láta ekki alltaf vel  
að stjórn og krakkarnir lenda í ýmsum ævintýrum. Efnið er 
ætlað börnum á yngsta og miðstigi grunnskólans sem hafa  
náð tökum á undirstöðuatriðum lestrar. Því er ætlað að vekja 
með börnunum lestrargleði og áhuga og kynna fyrir þeim  
mismunandi framsetningu texta.

Milli himins og jarðar – Ánamaðkar
Í efninu er reynt að höfða til áhugamála og hugðarefna  
nemenda á yngsta stigi grunnskólans og er það ætlað þeim 
sem hafa náð undirstöðuatriðum lestrar. Spurningar neðst á 
blaðsíðunum eru hugsaðar til þess að staldra við og ræða  
það sem lesið var um. Aftast í bókinni eru nokkur verkefni 
sem nemendur geta unnið í samvinnu eða sjálfstætt. 

Í bíltúr, Músasaga, Í þoku og Þarabær 
Þessar bækur er í flokknum Listin að lesa og skrifa  
sem er hugsaður fyrir byrjendur í lestri og byggist  
fyrst og fremst á hljóðaaðferð. Lögð er áhersla  
á hæga stígandi, myndræna framsetningu og  
endurtekningu. Textinn er án samhljóðasam- 
banda með greinilegu letri og góðu línubili.

Listin að lesa og skrifa – vinnubækur 
Vinnubækurnar hafa verið endurútgefnar og eru nú með hjálparlínum og tengikrókum.

Gísla saga
Gísla saga segir sögu Gísla Súrssonar og fjölskyldu hans. Sagan gerist að 
mestu á Vestfjörðum og hefur verið stytt og aðlöguð nútímamáli. Skýringar 
og verkefni fylgja hverjum kafla og er bókin ætluð efri bekkjum grunnskóla.

Laxdæla saga
Laxdæla saga gerist að mestu vestur í Dölum og fjallar aðallega um líf 
og örlög Guðrúnar Ósvífursdóttur. Gunnar Karlsson stytti og endursagði 
texta sögunnar þegar hún var gefin út 1995 og er sá texti birtur hér  
óbreyttur. Ragnar Ingi Aðalsteinsson vann skýringar og verkefni sem  
fylgja hverjum kafla. Bókin er ætluð efri bekkjum grunnskóla.

Kjalnesingasaga
Kjalnesinga saga er þriðja bókin í flokki Íslendingasagna. Sagan gerist 
undir Esjurótum og í næsta nágrenni. Hún segir frá lífi Búa, átökum heið-
inna og kristinna, göldrum, ástum og mannvígum. Bókin er einkum ætluð 
efri bekkjum grunnskóla. Kennsluleiðbeiningar fyrir íslendingasögurnar: 
Gísla sögu, Laxdælu og Kjalnesingasögu eru á vef Menntamálastofnunar.

Náttfiðrildi
Náttfiðrildi er ný bók í flokknum auðlesnar sögubækur á léttu máli. Bókin 
er einkum ætluð nemendum í 7.–10. bekk. Morð er framið í Reykjavík og 
unglingur sem á við geðræn vandamál er grunaður um verknaðinn. Höfundur 
er Stefán Máni og myndskreytingar eru eftir Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur.

Geitur í garðinum

05631

Geitur í garðinum er sjöunda bókin í flokknum  Sestu og lestu.
Efnið hentar börnum á yngsta og miðstigi grunnskólans sem hafa náð tökum á undir-stöðuatriðum lestrar. Því er ætlað að vekja lestrargleði og áhuga og kynna fyrir börnum mismunandi framsetningu texta.

Aftast í bókinni eru nokkur viðfangsefni sem  ætlast er til að börnin vinni saman og ræði. Höfundur er Guðmundur Ólafsson. Myndir teiknaði Árni Jón Gunnarsson.
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Ánamaðkar er fjórða bókin í lestrarflokknum Milli himins og jarðar.

Í efninu er reynt að höfða til áhugamála og hugðarefna nemenda  
og er það ætlað þeim sem hafa náð undirstöðuatriðum lestrar.

Spurningar neðst á blaðsíðunum eru hugsaðar til þess að staldra við  
og ræða það sem lesið var um.

Aftast í bókinni eru nokkur verkefni sem nemendur geta unnið  
í samvinnu eða sjálfstætt.

Bókin er líka til sem rafbók og hljóðbók á vefsíðu  
Menntamálastofnunar www.mms.is

Höfundur er Jón Guðmundsson. 
Myndir teiknaði Böðvar Leós.
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Laxdæla saga

Músasaga

Náttfiðrildi
Stefán Máni

Morð er framið í Reykjavík og unglingur 

sem á við geðræn vandamál er grunaður 

um verknaðinn. Ekki er allt sem sýnist  

og stundum rennur raunveruleikinn 

saman við hugrenningar unglingsins. 

Hver er konan í drekasloppnum?  

Er hægt að treysta rauðhærða risanum?

Höfundur sögunnar er Stefán Máni  

og myndskreytingar eru eftir Kristínu 

Rögnu Gunnarsdóttur.

Stefán Máni 
NÁTTFIÐRILDI

7449 

Í þoku
Þarabær
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Í þessari sögu segir frá Sunnu og Nóa sem fá óvænt það  
hlutverk að passa þrjár geitur. Geiturnar láta ekki alltaf vel  
að stjórn og krakkarnir lenda í ýmsum ævintýrum. Efnið er 
ætlað börnum á yngsta og miðstigi grunnskólans sem hafa  
náð tökum á undirstöðuatriðum lestrar. Því er ætlað að vekja 
með börnunum lestrargleði og áhuga og kynna fyrir þeim  
mismunandi framsetningu texta.

Milli himins og jarðar – Ánamaðkar
Í efninu er reynt að höfða til áhugamála og hugðarefna  
nemenda á yngsta stigi grunnskólans og er það ætlað þeim 
sem hafa náð undirstöðuatriðum lestrar. Spurningar neðst á 
blaðsíðunum eru hugsaðar til þess að staldra við og ræða  
það sem lesið var um. Aftast í bókinni eru nokkur verkefni 
sem nemendur geta unnið í samvinnu eða sjálfstætt. 

Í bíltúr, Músasaga, Í þoku og Þarabær 
Þessar bækur er í flokknum Listin að lesa og skrifa  
sem er hugsaður fyrir byrjendur í lestri og byggist  
fyrst og fremst á hljóðaaðferð. Lögð er áhersla  
á hæga stígandi, myndræna framsetningu og  
endurtekningu. Textinn er án samhljóðasam- 
banda með greinilegu letri og góðu línubili.

Listin að lesa og skrifa – vinnubækur 
Vinnubækurnar hafa verið endurútgefnar og eru nú með hjálparlínum og tengikrókum.

Gísla saga
Gísla saga segir sögu Gísla Súrssonar og fjölskyldu hans. Sagan gerist að 
mestu á Vestfjörðum og hefur verið stytt og aðlöguð nútímamáli. Skýringar 
og verkefni fylgja hverjum kafla og er bókin ætluð efri bekkjum grunnskóla.

Laxdæla saga
Laxdæla saga gerist að mestu vestur í Dölum og fjallar aðallega um líf 
og örlög Guðrúnar Ósvífursdóttur. Gunnar Karlsson stytti og endursagði 
texta sögunnar þegar hún var gefin út 1995 og er sá texti birtur hér  
óbreyttur. Ragnar Ingi Aðalsteinsson vann skýringar og verkefni sem  
fylgja hverjum kafla. Bókin er ætluð efri bekkjum grunnskóla.

Kjalnesingasaga
Kjalnesinga saga er þriðja bókin í flokki Íslendingasagna. Sagan gerist 
undir Esjurótum og í næsta nágrenni. Hún segir frá lífi Búa, átökum heið-
inna og kristinna, göldrum, ástum og mannvígum. Bókin er einkum ætluð 
efri bekkjum grunnskóla. Kennsluleiðbeiningar fyrir íslendingasögurnar: 
Gísla sögu, Laxdælu og Kjalnesingasögu eru á vef Menntamálastofnunar.

Náttfiðrildi
Náttfiðrildi er ný bók í flokknum auðlesnar sögubækur á léttu máli. Bókin 
er einkum ætluð nemendum í 7.–10. bekk. Morð er framið í Reykjavík og 
unglingur sem á við geðræn vandamál er grunaður um verknaðinn. Höfundur 
er Stefán Máni og myndskreytingar eru eftir Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur.
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Geitur í garðinum er sjöunda bókin í flokknum  Sestu og lestu.
Efnið hentar börnum á yngsta og miðstigi grunnskólans sem hafa náð tökum á undir-stöðuatriðum lestrar. Því er ætlað að vekja lestrargleði og áhuga og kynna fyrir börnum mismunandi framsetningu texta.

Aftast í bókinni eru nokkur viðfangsefni sem  ætlast er til að börnin vinni saman og ræði. Höfundur er Guðmundur Ólafsson. Myndir teiknaði Árni Jón Gunnarsson.
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Dægurspor – fyrir mið- og unglingastig
Í þessari bók eru rakin spor dægurtónlistar allt frá bænda- og hirðdönsum 
miðalda til stórsveita eftirstríðsára og danshljómsveita 6. áratugar. Komið 
er við í Vínarborg þar sem valsinn dunaði snemma á 19. öld og fór eins 
og eldur í sinu um hinn vestræna heim. Þá er fjallað um polka, óperettur, 
lúðrasveitir, ragtime, djass, tangó, revíur, söngflokka, stríðsáratónlist og 
íslensk sjómanna- og síldarlög. Kennaraefni og verkefni eru fáanleg á vef 
Menntamálastofnunar ásamt viðamiklu hlustunarefni.

Tónlist og líkaminn – nemendabók og kennarabók
Námsefnið Tónlist og líkaminn er hluti af bókaflokki í tónmennt fyrir yngsta 
stig grunnskóla þar sem m.a. er fjallað um grunnþætti tónlistarinnar. Hér er 
líkaminn notaður til að læra um tónlist, skynja hana og skapa. Í flokknum 
verða átta bækur en þetta er sú þriðja í röðinni. Efnið samanstendur af 
nemendabók, kennarabók og hlustunarefni.

Kennsluleiðbeiningar með Heimilisfræði 2-4
Í Heimilisfræði 2–4 eru einfaldar uppskriftir í bland við fróðleik  
um heilbrigða lífshætti, neysluvenjur og umhverfisvernd.

Kennsluleiðbeiningar með Snorra sögu
Á vefnum er að finna kennsluleiðbeiningar með Snorra sögu  
til kennara. Hverjum kafla í sögunni fylgja leiðbeiningar um  
skipulag, t.d. kveikjur, hugmyndir að verkefnum og orðskýringar. 
Auk þess eru fleiri sjálfstæð verkefni að finna í hugmyndabanka 
og þar er einnig sögurammi með bókinni.

Bordbombe 
Bókin inniheldur fjölbreytta texta en í henni eru m.a. smásögur og ljóð 
eftir danska höfunda, sjálfspróf, skrýtlur, vandræðaleg augnablik og 
dægurlagatextar. Nemendur geta unnið nokkuð sjálfstætt með efnið  
og oft valið framsetningu verkefna. Mörg verkefni má vinna í snjall-
tækjum ef áhugi er fyrir því.

TAK
TAK er nemendabók í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla.  
Í henni eru fjölbreyttir textar sem fjalla m.a. um heilbrigði,  
hugrekki, fjölskyldur, tómstundir og ungmenni. Bókinni  
fylgja tvær verkefnabækur, skapandi verkefni og hljóðefni.  
Nemendabókin er aðgengileg á rafrænu formi.

Skali 3A og 3B nemendabækur og æfingahefti
Skali er námsefni í stærðfræði fyrir unglingastig. Námsefnið  
býður upp á innihaldsríka og lifandi stærðfræðikennslu á  
unglingastigi. Nemendur og kennarar nota Skala til að lesa  
stærðfræði, vinna verkefni, rökræða lausnaleiðir og fást við 
stærðfræðilegar áskoranir á rannsakandi og skapandi hátt  
og tengja stærðfræði við daglegt líf.

Stærðfræðisarpurinn
Stærðfræðisarpurinn er svar við ósk kennara um að geta 
nálgast ýmiss konar útprentanlegt efni fyrir nemendur í 
stærðfræði. Þar má finna talnalínur, brotaskífur, rúðunet, 
punktanet, spil, tölurnar, form og verkefni. Meðal nýrra verk-
efna má nefna stærðfræðitengt efni út frá lestrarbókunum 
Tunglinu og Danska draugnum.

Stærðfræði er skemmtileg – vefur
Stærðfræði er skemmtileg er verkefnabanki í  
stærðfræði fyrir alla árganga grunnskólans.  
Verkefnunum er skipt niður í fjóra flokka:

• tölur og reikning • tölfræði og líkindi
• rúmfræði og mælingar • algebru

Innan hvers flokks er verkefnum skipt niður í fjóra flokka eftir aldri.
Öll verkefnin eru þyngdarmerkt með einni til þremur stjörnum.

3B
Grete Normann Tofteberg  •  Janneke Tangen

Ingvill Merete Stedøy-Johansen  •  Bjørnar Alseth

STÆRÐFRÆÐI FYRIR UNGLINGASTIG

NEMENDABÓK

SKALI

STÆRÐFRÆÐI FYRIR UNGLINGASTIG
Skali býður upp á  innihaldsríka og lifandi stærðfræðikennslu.

Nemendur öðlast bæði skilning og færni með því að vera virkir og leitandi þegar þeir 

vinna við stærðfræði. Nemendur og kennarar  nota Skala til að lesa stærðfræði, vinna 

verkefni, rökræða lausnaleiðir og fást við stærðfræðilegar áskoranir á rannsakandi og 

skapandi hátt. Skali vekur áhuga nemenda með því að tengja stærðfræði við daglegt 

líf og bjóða upp á fjölbreytilega kennslu. Í Skala er lögð áhersla á• hið faglega innihald, rökrétta uppbyggingu námsefnisins og framvindu námsins

• skýr og nákvæm markmið
• hagnýt dæmi og verkefni
• aðlögun námsefnisins að þörfum allra nemenda í sameiginlegu  

námssamfélagi þeirra• nákvæmar leiðbeiningar og stuðning við kennara áður en kennsla hefst,  

meðan á henni stendur og eftir að henni lýkur
Skali 3 samanstendur af tveimur nemendabókum, tveimur æfingaheftum og tveimur 

kennarabókum. Kennarabækurnar eru gefnar út á heimasíðu Menntamálastofnunar og 

þar eru auk þess að finna verkefnahefti, lausnir og annað fylgiefni með flokknum.  

Höfundar:
Bjørnar AlsethGrete Normann ToftebergIngvill Merete Stedøy-Johansen

Janneke Tangen
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Skali býður upp á  innihaldsríka og lifandi stærðfræðikennslu.
Nemendur öðlast bæði skilning og færni með því að vera virkir og leitandi þegar þeir 
vinna við stærðfræði. Nemendur og kennarar  nota Skala til að lesa stærðfræði, vinna 
verkefni, rökræða lausnaleiðir og fást við stærðfræðilegar áskoranir á rannsakandi og 
skapandi hátt. Skali vekur áhuga nemenda með því að tengja stærðfræði við daglegt 
líf og bjóða upp á fjölbreytilega kennslu. 

Í Skala er lögð áhersla á
• hið faglega innihald, rökrétta uppbyggingu námsefnisins og framvindu námsins
• skýr og nákvæm markmið
• hagnýt dæmi og verkefni
• aðlögun námsefnisins að þörfum allra nemenda í sameiginlegu  

námssamfélagi þeirra
• nákvæmar leiðbeiningar og stuðning við kennara áður en kennsla hefst,  

meðan á henni stendur og eftir að henni lýkur

Skali 3 samanstendur af tveimur nemendabókum, tveimur æfingaheftum og tveimur 
kennarabókum. Kennarabækurnar eru gefnar út á heimasíðu Menntamálastofnunar og 
þar eru auk þess að finna verkefnahefti, lausnir og annað fylgiefni með flokknum.  

Höfundar:
Bjørnar Alseth
Grete Normann Tofteberg
Ingvill Merete Stedøy-Johansen
Janneke Tangen
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Dægurspor – fyrir mið- og unglingastig
Í þessari bók eru rakin spor dægurtónlistar allt frá bænda- og hirðdönsum 
miðalda til stórsveita eftirstríðsára og danshljómsveita 6. áratugar. Komið 
er við í Vínarborg þar sem valsinn dunaði snemma á 19. öld og fór eins 
og eldur í sinu um hinn vestræna heim. Þá er fjallað um polka, óperettur, 
lúðrasveitir, ragtime, djass, tangó, revíur, söngflokka, stríðsáratónlist og 
íslensk sjómanna- og síldarlög. Kennaraefni og verkefni eru fáanleg á vef 
Menntamálastofnunar ásamt viðamiklu hlustunarefni.

Tónlist og líkaminn – nemendabók og kennarabók
Námsefnið Tónlist og líkaminn er hluti af bókaflokki í tónmennt fyrir yngsta 
stig grunnskóla þar sem m.a. er fjallað um grunnþætti tónlistarinnar. Hér er 
líkaminn notaður til að læra um tónlist, skynja hana og skapa. Í flokknum 
verða átta bækur en þetta er sú þriðja í röðinni. Efnið samanstendur af 
nemendabók, kennarabók og hlustunarefni.

Kennsluleiðbeiningar með Heimilisfræði 2-4
Í Heimilisfræði 2–4 eru einfaldar uppskriftir í bland við fróðleik  
um heilbrigða lífshætti, neysluvenjur og umhverfisvernd.

Kennsluleiðbeiningar með Snorra sögu
Á vefnum er að finna kennsluleiðbeiningar með Snorra sögu  
til kennara. Hverjum kafla í sögunni fylgja leiðbeiningar um  
skipulag, t.d. kveikjur, hugmyndir að verkefnum og orðskýringar. 
Auk þess eru fleiri sjálfstæð verkefni að finna í hugmyndabanka 
og þar er einnig sögurammi með bókinni.

Bordbombe 
Bókin inniheldur fjölbreytta texta en í henni eru m.a. smásögur og ljóð 
eftir danska höfunda, sjálfspróf, skrýtlur, vandræðaleg augnablik og 
dægurlagatextar. Nemendur geta unnið nokkuð sjálfstætt með efnið  
og oft valið framsetningu verkefna. Mörg verkefni má vinna í snjall-
tækjum ef áhugi er fyrir því.

TAK
TAK er nemendabók í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla.  
Í henni eru fjölbreyttir textar sem fjalla m.a. um heilbrigði,  
hugrekki, fjölskyldur, tómstundir og ungmenni. Bókinni  
fylgja tvær verkefnabækur, skapandi verkefni og hljóðefni.  
Nemendabókin er aðgengileg á rafrænu formi.

Skali 3A og 3B nemendabækur og æfingahefti
Skali er námsefni í stærðfræði fyrir unglingastig. Námsefnið  
býður upp á innihaldsríka og lifandi stærðfræðikennslu á  
unglingastigi. Nemendur og kennarar nota Skala til að lesa  
stærðfræði, vinna verkefni, rökræða lausnaleiðir og fást við 
stærðfræðilegar áskoranir á rannsakandi og skapandi hátt  
og tengja stærðfræði við daglegt líf.

Stærðfræðisarpurinn
Stærðfræðisarpurinn er svar við ósk kennara um að geta 
nálgast ýmiss konar útprentanlegt efni fyrir nemendur í 
stærðfræði. Þar má finna talnalínur, brotaskífur, rúðunet, 
punktanet, spil, tölurnar, form og verkefni. Meðal nýrra verk-
efna má nefna stærðfræðitengt efni út frá lestrarbókunum 
Tunglinu og Danska draugnum.

Stærðfræði er skemmtileg – vefur
Stærðfræði er skemmtileg er verkefnabanki í  
stærðfræði fyrir alla árganga grunnskólans.  
Verkefnunum er skipt niður í fjóra flokka:

• tölur og reikning • tölfræði og líkindi
• rúmfræði og mælingar • algebru

Innan hvers flokks er verkefnum skipt niður í fjóra flokka eftir aldri.
Öll verkefnin eru þyngdarmerkt með einni til þremur stjörnum.
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Grete Normann Tofteberg  •  Janneke Tangen

Ingvill Merete Stedøy-Johansen  •  Bjørnar Alseth
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NEMENDABÓK

SKALI

STÆRÐFRÆÐI FYRIR UNGLINGASTIG
Skali býður upp á  innihaldsríka og lifandi stærðfræðikennslu.

Nemendur öðlast bæði skilning og færni með því að vera virkir og leitandi þegar þeir 

vinna við stærðfræði. Nemendur og kennarar  nota Skala til að lesa stærðfræði, vinna 

verkefni, rökræða lausnaleiðir og fást við stærðfræðilegar áskoranir á rannsakandi og 

skapandi hátt. Skali vekur áhuga nemenda með því að tengja stærðfræði við daglegt 

líf og bjóða upp á fjölbreytilega kennslu. Í Skala er lögð áhersla á• hið faglega innihald, rökrétta uppbyggingu námsefnisins og framvindu námsins

• skýr og nákvæm markmið
• hagnýt dæmi og verkefni
• aðlögun námsefnisins að þörfum allra nemenda í sameiginlegu  

námssamfélagi þeirra• nákvæmar leiðbeiningar og stuðning við kennara áður en kennsla hefst,  

meðan á henni stendur og eftir að henni lýkur
Skali 3 samanstendur af tveimur nemendabókum, tveimur æfingaheftum og tveimur 

kennarabókum. Kennarabækurnar eru gefnar út á heimasíðu Menntamálastofnunar og 

þar eru auk þess að finna verkefnahefti, lausnir og annað fylgiefni með flokknum.  

Höfundar:
Bjørnar AlsethGrete Normann ToftebergIngvill Merete Stedøy-Johansen

Janneke Tangen
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STÆRÐFRÆÐI FYRIR UNGLINGASTIG
Skali býður upp á  innihaldsríka og lifandi stærðfræðikennslu.
Nemendur öðlast bæði skilning og færni með því að vera virkir og leitandi þegar þeir 
vinna við stærðfræði. Nemendur og kennarar  nota Skala til að lesa stærðfræði, vinna 
verkefni, rökræða lausnaleiðir og fást við stærðfræðilegar áskoranir á rannsakandi og 
skapandi hátt. Skali vekur áhuga nemenda með því að tengja stærðfræði við daglegt 
líf og bjóða upp á fjölbreytilega kennslu. 

Í Skala er lögð áhersla á
• hið faglega innihald, rökrétta uppbyggingu námsefnisins og framvindu námsins
• skýr og nákvæm markmið
• hagnýt dæmi og verkefni
• aðlögun námsefnisins að þörfum allra nemenda í sameiginlegu  

námssamfélagi þeirra
• nákvæmar leiðbeiningar og stuðning við kennara áður en kennsla hefst,  

meðan á henni stendur og eftir að henni lýkur

Skali 3 samanstendur af tveimur nemendabókum, tveimur æfingaheftum og tveimur 
kennarabókum. Kennarabækurnar eru gefnar út á heimasíðu Menntamálastofnunar og 
þar eru auk þess að finna verkefnahefti, lausnir og annað fylgiefni með flokknum.  

Höfundar:
Bjørnar Alseth
Grete Normann Tofteberg
Ingvill Merete Stedøy-Johansen
Janneke Tangen
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