Að læra íslensku í heimanámi – ráðleggingar fyrir nemendur
1. Settu þér markmið t.d. ég ætla að læra þrjú ný orð á hverjum degi.
2. Sinntu náminu á hverjum degi. Það er gott að gera plan og ákveða á hvaða tímum
yfir daginn ætlar þú að læra.
3. Gerðu öll verkefni sem kennarinn þinn undirbýr fyrir þig. Jafnvel þó sum geti reynst
þér erfið. Gerðu eins vel og þú getur og mundu að þú ert að læra og hluti af því að
læra tungumál er að gera mistök.
4. Það er mikilvægt að lesa á íslensku á hverjum degi. Þú mátt lesa bækur, bloggfærslur,
dagblöð, fréttir á netinu o.fl. Hafðu samband við kennara ef þig vantar lesefni sem
hentar á þínu tungumálastigi.
5. Það er einnig mikilvægt að hlusta á íslensku. Gerðu það á hverjum degi. Þú getur
fundið alls konar efni til að hlusta á netinu t.d. íslensk lög, fréttir, þættir í
sjónvarpinu. Kíktu á ruv.is og skoðaðu efni á Krakka RÚV (eða RÚV núll fyrir
unglinga).
6. Það er gott að æfa ritun með því að skrifa dagbók. Ef þú ert að byrja að læra íslensku
er nóg að skrifa nokkrar setningar.
7. Reyndu að vera í eins miklu sambandi (t.d. á snpachat, instagram, facetime) og þú
getur við bekkjarfélaga þína. Ein af bestum leiðum í að læra tungumál eru samskipti
við jafnaldra.
8. Hafðu samaband við kennara ef þú skilur ekki hvað þú átt að gera og / eða hvernig.
9. Spurðu kennarann ef þú skilur ekki viðfangsefni.
10. Ef þú talar ekki enn mikla íslensku vertu ekki hræddur/hrædd við að nota google
translate.
11. Að læra tungumál tekur tíma og krefst æfinga og þolinmæði. Þú mátt ekki gefast
upp. Það er bæði gaman og nytsamlegt að læra íslensku.
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Learning Icelandic at home - advice for students
1. Set a goal, e.g. I'm going to learn three new words every day.
2. Find time to study every day. It´s a good idea to make a plan and decide at what time
of the day you will study.
3. Solve all the tasks that the teacher will prepare for you, even if some of them seem
difficult to you. Do the best you can and remember that making mistakes is a part of
the language learning process.
4. Daily reading in Icelandic is very important. You can read books, blog entries,
newspapers, online articles etc. Contact your teacher if you need reading materials
appropriate for your language level.
5. Listening to Icelandic is also important. Do it every day. You can find loads of
listening material on the internet, e.g. Icelandic songs, news, TV series and programs.
Check out the public television site ruv.is and view the materials on RÚV for children
(Krakka RÚV) or RÚV núll for teens.
6. It is also good to practice your writing skills in Icelandic. You can do this by keeping a
diary. If you are just starting to learn Icelandic, just write a few simple sentences.
7. Try to be in touch with your classmates as much as possible (e.g. on Snapchat,
Instagram, Facetime, etc.). One of the best ways to learn a language is to talk to
peers.
8. Be sure to contact the teacher if you do not know what to do or how to do it.
9. Ask the teacher if you do not understand the material you are supposed to learn.
10. If you don't know Icelandic yet, don't be afraid to use Google translate.
11. Language learning requires time, patience and exercise. You cannot give up.
Learning Icelandic is interesting and useful.
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