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Inn gang ur
Tákn með tali 2 er end ur skoð uð út gáfa af orða bók inni Tákn með tali sem kom 
út hjá Náms gagna stofn un 1998. Í þeirri út gáfu var stuðst við efn ið Ís lensk ar 
tákn mynd ir og Tákn mynd ir, flokk ur A og B, sem Náms gagna stofn un gaf út 
1984 og hafði til hlið sjón ar danskt efni. 

Tákn með tali 2 skipt ist í tvo hluta. Í fyrri hlut an um er sagt frá upp bygg ingu 
og til gangi TMT og fjall að í örstuttu máli um inn lögn og þjálf un. Þar má einnig 
finna dæmi um verk efni og tvenns kon ar orða lista yfir tákn in. Ann ars veg ar er 
tákn un um rað að eft ir staf rófs röð, hins veg ar eft ir efn is flokk um t.d. dýr, far ar-
tæki, föt o.s.frv. Öll tákn in eru núm eruð svo að auð velt er að finna til tek ið tákn 
og til að auð velda leit enn frek ar er í mörg um til vik um vís að á sam heiti orða 
sem ekki var áður.

Í Tákn með tali 2 hafa bæst við 274 tákn svo að sam tals eru tákn in nú 1064. 
Við bót ar tákn un um er bætt aft ast í efn is flokk ana. Þá hef ur ver ið bætt við tveim-
ur efn is flokkum, þ.e. tákn um yfir lík ams heiti og hug tök tengd líkam an um, en 
slík tákn eru iðu lega not uð til að tákna nöfn á fólki. Í hin um flokkn um eru tákn 
yfir al geng orða sam bönd. Í seinni hlutanum er táknmyndasafnið.

Ljóst er að bók sem þessi get ur aldrei orð ið tæm andi listi yfir öll tákn sem eru 
not uð held ur verð ur hún fyrst og fremst gagna grunn ur sem hægt er að leita í. 
Við val á tákn um í báð ar bæk urn ar var stuðst við ábend ing ar og ósk ir frá fag-
fólki og for eldr um barna sem nota TMT. Kann að var hvaða tákn brýn ast var að 
hafa með og reynt að bregð ast við ósk um eft ir því sem kost ur er. Aldrei verður 
samt hægt að kom ast hjá því að laga þurfi ýmis tákn og notk un kerf is ins að 
þörf um ólíkra ein stak linga. Því er mik il vægt er að þeir sem kenna TMT kynni 
sér vel hug mynda fræð ina sem ligg ur að baki. 

Orða bók in Tákn með tali 2 er eink um ætl uð fag fólki, for eldr um og fjöl skyld-
um þeirra sem nota TMT svo og öðr um sem hafa áhuga á að kynna sér óhefð-
bundn ar tjá skipta leið ir. Bók in er eins kon ar upp slátt ar rit þar sem hægt er að 
nálg ast upp lýs ing ar um TMT, hverj ir geti eink um nýtt sér það og hvern ig það 
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Fyrsta út gáfa orða bók ar inn ar Tákn með tali kom út árið 1998. Þær fram úr skarandi 
mót tök ur sem bók in fékk sýndu greini lega þörf ina á slíku efni. Tákn með tali, TMT, er í 
stöðugri þró un sem óhefð bund in tjá skipta leið og er orð in eðli leg ur þátt ur í dag legu lífi 
margra ein stak linga, fjöl skyldna þeirra og stofn ana. Þessi þró un kall ar á stöðugt 
endur mat og end ur bæt ur á því efni sem til er um TMT. 

Fljót lega kom fram eft ir spurn um við bót við fyrstu út gáfu orða bók ar inn ar. Okkur til 
mik ill ar ánægju ákvað Náms gagna stofn un að bregð ast við þeim ábend ing um og var 
haf ist handa um að safna hug mynd um að tákn um sem vant aði með al fag fólks og fjöl-
skyldna sem nota TMT. Und ir tekt ir voru góð ar og vilj um við und ir rit að ar þakka öll um 
þeim sem að stoð uðu okk ur við gerð þess ar ar bók ar.

Það er von okk ar að bók in verði áfram sá gagna grunn ur sem not end ur TMT geta 
treyst og leit að í bæði til fróð leiks um mynd un ein stakra tákna og einnig sem upp slátt-
ar rit um hug mynd ir og vinnu brögð sem henta í tengsl um við TMT.

Við bót ar tákn in í bók inni eru flest feng in frá Sam skipta mið stöð heyrn ar lausra og 
heyrn ar skertra. Í sam ráði við sér fræð inga þar eru sum tákn in ein föld uð og lög uð að 
getu og þörf um þeirra er nota TMT. 

Sér stak ar þakk ir fyr ir gott sam starf vilj um við færa sérfræðingum á Sam skipta mið-
stöð heyrn ar lausra og heyrn ar skertra og Sig ur borgu I. Sig urð ar dótt ur, sem teikn aði öll 
tákn in.

 Sig rún og Björk



er not að í dag legu lífi og skóla starfi. Efn ið er sett þannig 
upp að auð velt er að ljós rita tákn in, stækka þau og 
minnka, t.d. við gerð verk efna, söng bóka eða sögu- og 
dag bóka. For rit sem fylg ir efn inu er líka afar heppi legt til 
slíkr ar vinnu. Að ferð irn ar nýt ast að sjálf sögðu bæði börn-
um og full orðn um sem nota TMT þótt í text an um sé yf ir-
leitt vís að til barna. 

Yf ir lits blað yfir skýr ing ar á ýms um merk ing um sem 
eiga að sýna hvern ig tákn in eru mynd uð fylg ir. Í neðsta 
reit á sum um blöð un um eru frek ari skýr ing ar og ábend-
ing ar um hvern ig tákn in eru not uð og gerð. Í nýju út gáf-
unni eru sam sett tákn teikn uð hlið við hlið í stað þess að 
vera hvort neð an við ann að. Þau geta því náð yfir tvo eða 
þrjá reiti eft ir fjölda tákna. Þá má geta þess að tvö tákn 
eru yfir dag ana, þ.e. tákn sem byggj ast á staf rófi heyrn-
ar lausra og tákn sem vísa í merk ingu dag anna. Síð ari 
að ferð in hent ar oft bet ur ung um not end um.

Hvað er tákn með tali – TMT 
Tákn með tali er tján ing ar form ætl að heyr andi fólki sem 
á við mál- eða talörð ug leika að stríða. Það byggist á sam-
blandi af lát brigðum, tákn um og tali. Með lát brigð um er 
átt við lát bragð og svip brigði sem yf ir leitt eru sýnd um 
leið og tákn in eru gerð og und ir strika þannig merk ingu 
þeirra.

Tákn un um er skipt í nátt úru leg tákn sem byggj ast 
aðal   lega á því að at höfn er leik in og eig in leg tákn sem 
flest eru feng in að láni úr tákn máli heyrn ar lausra. Í TMT 
eru tákn in alltaf not uð sam hliða töl uðu máli og að eins 
lyk il orð (að al á herslu orð) hverr ar setn ing ar eru tákn uð. 
TMT er leið til tjá skipta jafn framt því sem hún örv ar mál-
vit und og mál skiln ing barns ins.

Flest ir nota lát brigði og nátt úru leg tákn í dag leg um 
sam skipt um án þess að vera sér með vit andi um það. Þeir 
kinka kolli um leið og þeir segja já, hrista höf uð ið þeg ar 
þeir segja nei, vinka og segja bless, yppta öxl um þeg ar 
þeir vita ekki eitt hvað o.s.frv. Þeg ar nota á TMT eru 
þessar hreyf ing ar sá grunn ur sem byggt er á, notk un 
þeirra verð ur með vit uð og mark viss, tákn um bætt við og 
að ferð in  lög uð að þroska og þörf um við kom andi barns.

Tákn in í TMT geta ver ið bæði mynd ræn og lýsandi. Með 
því að nota þau sam hliða tali eru orð in gerð „sýni leg“ en 
marg ir sem nota TMT eiga auð veld ara með að læra og til-
einka sér ný hug tök með sjón ræn um stuðn ingi. Sá sem 
kenn ir TMT tal ar yf ir leitt hægt og skýrt og legg ur áherslu 
á lyk il orð ið í setn ing unni, það er orð ið sem hann vill að 
við mæl and inn skilji. Hann legg ur jafn framt áherslu á og 
ger ir sýni leg öll at kvæði orðs ins um leið og hann tákn ar 
það. Að út færa tákn með hönd un um er mun auð veld ari 
hreyf ing en að segja orð ið sjálft. Það eru því meiri lík ur á 
að til raun ir barns ins til tjá skipta beri oft ar ár ang ur noti 
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Náttúruleg tákn eru til dæmis 
synda, líkt er eftir handatökum 
í bringusundi og borða, hendi 
færð að munni.

Sá sem kennir TMT hægir 
ó sjálf  rátt á talhraðanum, talar 
skýrt og leggur áherslu á lykil-
orð setningarinnar.

borða

synda



það tákn. Þeg ar barn finn ur að til raun ir þess til tjá skipta 
bera ár ang ur verð ur það áræðn ara og reyn ir aft ur. Til að 
barn nemi tákn in þarf það að horfa á þann sem tal ar við 
það. Áhersla á augn sam band stuðl ar að betra sam bandi 
við barn ið og hvet ur til tjá skipta.

TMT og tákn mál heyrn ar lausra
Að al mun ur inn á TMT og tákn máli heyrn ar lausra er sá að 
í TMT eru tákn in ávallt not uð sam hliða tali. Tákn in eru 
stuðn ing ur við ís lenskt tal mál en að eins lyk il orð hverr ar 
setn ing ar er tákn að. Oft ast er stefnt að því að barn ið læri 
að tala.

Ís lenska tákn mál ið er hins veg ar mál heyrn ar lausra 
Íslend inga og hef ur þró ast í sam fé lagi þeirra. Það er sjálf-
stætt mál, sem er gjör ó líkt ís lensku tal máli, með eig in 
mál fræði og setn inga fræði. Tákn mál er heyrn ar laus um 
jafn mik il vægt og tal mál ið er heyr andi fólki.

Auk in tjá skipti
Á und an förn um árum hef ur skiln ing ur á mik il vægi tjá-
skipta auk ist og þróaðar hafa verið hefð bundn ar tjá-
skipta leiðir sem njóta nú al mennr ar við ur kenn ing ar. Má 
þar nefna tákn mál heyrn ar lausra, tákn með tali – TMT – 
og ým iss kon ar tákn mynda kerfi svo sem Bliss, PCS (Pict ure 
Comm un ication Sym bols) og Pic t ogram. Oft eru þess ar 
að ferð ir not að ar sam an og styrkja þá hver aðra, t.d. TMT 
og mynd ir (PCS). Dæmi:

Ég  fer  í  leik fimi.

Áður héldu marg ir að notk un tákna kæmi í veg fyr ir að 
börn lærðu að tala. Reynsl an, svo og rann sókn ir*, hafa 
hins veg ar sýnt að óhefð bundn ar leið ir auka færni barns-
ins í tjá skipt um og efla mál skiln ing þess. 

Mörg fötl uð börn hafa slak an mál skiln ing og eiga þar 
af leið andi erfitt með að vinna úr töl uðu máli. Orð eru 
hug læg og því get ur reynst erfitt að skilja þau ein sér. Auk 
þess eiga mörg börn í erf ið leik um með að greina á milli 
líkra orða, svo sem súpa og sápa, bolti og bolli. Með því að 
gera orð in mynd ræn og hlut bund in, stytta orða flaum inn 
og tala skýrt er hægt að auð velda börn un um að skilja það 
sem sagt er. Óhefð bundn ar tjá skipta leið ir hafa þann til-
gang að gera orð mynd ræn og sýni leg og opna leið ir fyrir 
börn til tjá skipta jafn vel löngu áður en þau eru fær um að 
segja sitt fyrsta orð.
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*Jo han sson, I. (1990). Contri butions of Langu age to Cogniti ve Develop-
ment. Útgáfa frá fjórða þingi ISAAC í Stokkhólmi. Bls. 226.
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TMT

Pictogram
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TMT er hent ug tjá skipta leið fyr ir mörg fötl uð börn 
enda er til tölu lega auð velt að til einka sér notk un henn ar 
frá fyrsta ald ursári. Flest um börn um er kennt að sýna 

hvað þau eru stór, vinka bless, klappa 
sam an lóf un um, rétta hend urn ar fram 
þeg ar þau vilja láta taka sig o.s.frv. Ým is-
legt ann að en orð in ein hjálp ar barn inu 
að skilja fyr ir mæl in. Þeg ar barn er t.d. 
beð ið að ná í ákveð inn hlut, svo sem 
skó inn sinn, fylg ir fyrir  mæl un um venju-
lega bend ing og ákveð in blæ brigði í 
rödd inni. Barn ið les úr þessu öllu og fer 

og nær í skó inn sinn. Þeg ar um er að ræða 
fatl að barn má segja að sama að ferð sé not uð en nú er 
henni beitt mark visst og hún lög uð að þroska barns ins.

Sam spil ið milli for eldra og barns á fyrstu mán uð um 
þess felst að veru legu leyti í tjá skipt um sem frek ari þroski 
bygg ist á. For eldr ar verja þá iðu lega mikl um tíma í leiki 
með börn um sín um, búa til hljóð og hreyf ing ar, hlusta og 
herma eft ir því sem þau heyra o.s.frv. Á þessu tíma bili 
eiga for eldr ar oft ast auð velt með að kenna barn inu ný 
tákn því að það virð ist falla eðli lega að sam spili þeirra. 

Þannig venst barn ið því strax frá unga aldri að sjá tákn 
í um hverfi sínu og þyk ir það eðli legt. For eldr ar 

ung barna virð ast ekki eins feimn ir að nýta sér 
lát bragð og bend ing ar tal máli sínu til stuðn-

ings eins og síð ar vill verða. Það er því margt 
sem mæl ir með að byrj að sé sem fyrst að 
kenna börn um TMT. Bæði for eldr ar og 
barn fá þá tæki færi til þess að þjálfa sig í 
tjá skipta leið sem þau geta not að eins 
lengi og þörf kref ur.

Hvenær get ur barn 
byrj að að læra TMT?
Í kafl an um hér á und an kem ur fram að hægt er að byrja 
að nota TMT með mjög ung um börn um. Í ljósi þess hversu 
þýð ing ar mik il fyrstu árin eru fyr ir mál þroska barns ins er 
mik il vægt að hefja mark vissa málörv un sem allra fyrst. Á 
það ekki síst við um fatl að barn eða barn sem er í áhættu-
hópi hvað mál þroska varð ar. Oft er erfitt að átta sig á 

um hvers kon ar þroska rösk un er að ræða hjá barni og 
þar af leið andi er ekki alltaf hægt að hefja við eig andi 
þjálf un eins snemma og æski legt er. Sum börn eru þó 
lík legri til að eiga við tal- og málörð ug leika að stríða 

en önn ur. Sem dæmi má nefna börn með Downs-heil-
kenni. Fötl un þeirra grein ist venju lega fljótt eft ir 
fæð ingu og þá er strax vit að um ýmsa þroska þætti 
sem huga þarf að. Fötl un in birt ist m.a. í var an leg um 
erf ið leik um við að skilja tal mál og að tala. Reynsl an 
hef ur sýnt að TMT virð ist henta mörg um þeirra vel. 
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Mikilvægt er að allir sem 
um gangast barnið taki virkan 
þátt í að nota TMT.

Æskilegt er að táknið lærist við 
eðlilegar aðstæður.

Sum byrja að læra TMT strax á fyrsta ald ursári og geta 
nýtt sér það löngu áður en þau segja sitt fyrsta orð. Hið 
sama má segja um mörg önn ur börn sem eiga í erf ið leik-
um með tal og tjá skipti. 

Best er að mark viss þjálf un hefj ist á barns aldri. Þjálf un 
sem hefst síð ar á lífs leið inni get ur einnig skil að góð um 
ár angri, jafn vel þó kom ið sé fram á full orð ins ár. Mál-
tækið „betra seint en aldrei“ á því sann ar lega við hér.

Hvar og hvern ig er best 
að byrja að kenna TMT?
Ef byrj að er að kenna barni TMT á fyrsta eða öðru ald ur-
sári, fer kennsl an að al lega fram heima. Þeg ar barn ið 
eldist bæt ast aðr ir stað ir við, svo sem dag vist, leik skóli, 
grunn skóli og jafn vel vinnu stað ur. 

Í byrj un sjá for eldr arn ir að mestu um kennsl una. Mikil-
 vægt er þó að öll fjöl skyld an taki virk an þátt í henni, sé 
dug leg að nota tákn in og hjálp ist að við að gera TMT að 
eðli leg um þætti í dag legu lífi barns ins. Þeg ar tal að er um 
fjöl skyld una er átt við alla sem um gang ast barn ið, svo 
sem systk ini, frænd fólk, afa og ömmu og vina fólk. Það er 
örvandi fyr ir bæði barn og for eldra að sjá sem flesta í 
um hverf inu nota tákn. Þá skipt ir ekki meg in máli fjöldi 
tákn anna sem not að ur er held ur við leitn in og já kvætt 
við horf. Börn in læra tákn í dag legu um hverfi sínu á sama 
hátt og þau læra að tala. Fólk tákn ar og tal ar um það sem 
því ligg ur á hjarta hvort held ur er heima eða heim an, t.d. 
í pöss un hjá afa og ömmu. Þannig læra börn in tákn in við 
eðli leg ar að stæð ur og að nota þau á mis mun andi stöð um 
og með mis mun andi per són um.

Val tákna
Ald ur, áhugi og þroski barns ins ræð ur mestu um það 
hvaða tákn eru tek in fyr ir. Mik il vægt er í byrj un að reyna 
að átta sig á hvaða tákn það eru sem barn ið hef ur 
mest gagn af og hvaða tákn gætu vak ið áhuga þess. 
Einnig verða tákn in að vera í sam ræmi við reynslu-
heim barns ins. Hreyfi færni þess hef ur jafn framt 
áhrif á val tákna og mik il vægt er að ein falda og 
laga tákn in að hverju barni.

Barn ið lær ir tákn in smám sam an við að sjá þau 
aft ur og aft ur. Æski legt er að þau lærist við eðli-
leg ar að stæð ur og teng ist at höfn um dag legs 
lífs. Að borða, baða sig og sofa eru dæmi um 
at hafn ir sem gott er að byrja á að tákna. Sum ar 
at hafn irn ar eru end ur tekn ar oft á dag og tákn in því 
líka ef þess er gætt að nota þau.



Í byrj un stjórna hin ir full orðnu því hvaða tákn eru 
kennd. Eft ir því sem áhugi barns ins fyr ir um hverf inu 
eykst hef ur það sjálft meiri áhrif á val tákn anna. Þá þarf 
að sýna barn inu hvern ig það get ur tjáð hug mynd ir sín ar 
og ósk ir. Ef barn ið veit ir at hygli bíl sem það heyr ir í, gæti 
hinn full orðni sagt og tákn að um leið „sjáðu bíl inn“, og á 
sama hátt ef barn ið teyg ir sig í átt ina að kex skál inni „viltu 
kex“? Mik il vægt er að vera vak andi fyr ir óvænt um at vik-
um eða nýj um að stæð um og nýta eins vel og kost ur er í 
kennsl unni. Á þann hátt er barn inu kennt hvern ig það 
get ur tjáð sig og um leið er ýtt und ir frum kvæði þess til 
tjá skipta.

Fyrstu tákn in 
Fyrstu tákn in sem barn ið lær ir eru tákn sem tengj ast dag-
leg um at höfn um. Önn ur tákn sem marg ir leggja áherslu 
á með ung um börn um eru: gráta, góð ur (aaaaa…, strjúka 
kinn ina), bless (vinka), takk, detta, dug leg ur, stór, já, nei, 
týnd ur og allt búið. Ekki má gleyma tákn un um fyr ir 
mömmu og pabba og aðr ar mik il væg ar per són ur í lífi 
barns ins. 

Þeg ar barn ið fer að sýna leik föng um og öðr um hlut um 
áhuga bæt ast heiti þeirra í hóp inn. Sími, bolti, bíll, dúkka, 
bók, kubb ar og ýmis dýr eru dæmi um slík tákn.

Fjöldi tákna
Það er ein stak lings bund ið hve ört ný tákn eru kynnt. Í 
sum um til vik um get ur ver ið gott að taka fyr ir til tek ið 
tákn og æfa það mark visst við ólík ar að stæð ur. Eft ir 
vissan tíma er svo öðru tákni bætt við. Í öðr um til vik um 
getur ver ið æski legt að taka fyr ir nokk ur tákn í einu og 
þjálfa þau til tek inn tíma áður en nýj um tákn um er bætt 
við. Þessi að ferð þarf ekki að gera meiri kröf ur til barns ins 
held ur sér það fleiri tákn í dag legri notk un. 

Oft get ur lið ið tölu verð ur tími frá því að byrj að er að 
nota TMT þang að til barn ið sjálft fer að nota tákn. Það er 
því mik il vægt að halda ótrauð ur áfram og gef ast ekki upp 
of snemma þótt lít ið virð ist bóla á ár angri.

Raun hæf mark mið
Sum um vex í aug um að byrja að nota TMT. Oft ast virð ist 
ástæð an vera sú að fólk tel ur að ferð ina flókn ari en hún er 
í raun og veru og sér jafn vel tákn mál heyrn ar lausra fyr ir 
sér. Aðr ir eru hrein lega feimn ir. Það er hins veg ar ástæðu-
laust að láta feimn ina ná tök um á sér. Lát bragð og bend-
ing ar eru ómissandi áherslu  þætt ir sem skreyta tal og 
tján ingu fólks óháð því hvert tungu mál ið er. TMT er 
byggt á þess um grunni og er því ekki eins fram andi og 
ætla mætti.
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Til að gera byrj un ina sem auð veldasta er nauð syn legt 
að hver og einn setji sér mark mið sem hann treyst ir sér til 
að fylgja. Gott er að byrja á því að binda notk un tákna við 
eina ákveðna at höfn. Mat ar tím inn er ágæt ur til þess. 
Hægt er að byrja með tákn ið að borða, síð an að drekka, þá 
takk, bú inn, meira, heitt og svo auð vit að heiti mat ar ins. 
Þeg ar reynsla er kom in á mat ar tím ann má bæta fleiri 
at höfn um við. Þannig fæst ákveð in og mark viss stíg andi í 
þjálfun ina og eng inn dag ur líð ur án þess að TMT sé notað.

Mik il væg at riði
Barn lær ir ekki að nota TMT nema það sjái aðra 
gera það. 

Ótal dæmi eru um að börn tjái sig með TMT við þá 
sem nota tákn í dag leg um sam skipt um við það en 
láti það ógert við aðra. Nauð syn legt er því að sem 

flest ir í um hverfi barns ins noti TMT eigi það að verða 
eðli leg ur þátt ur í lífi þess. 

Börn þurfa að sjá tákn in aft ur og aft ur áður en þau 
fara sjálf að mynda tákn. Tölu verð ur tími get ur liðið 
frá því að byrj að er að fást við TMT þang að til barn-

ið fer sjálft að mynda sín fyrstu tákn. Oft þurf um við að 
hjálpa því af stað með því að stýra hönd um þess. Mikil-
vægt er að gef ast ekki upp á þessu stigi held ur halda 
mark visst áfram.

Börn tala barna mál í tákn um og tákn in eru oft óskýr 
á sama hátt og fram burð ur barns sem er að byrja að 
tala. Oft ast verð ur mynd un tákn anna skýr ari eft ir 

því sem þroski og sam hæf ing eykst. Ekki er æski legt að 
leið rétta tákn in á þessu stigi held ur vera góð fyr ir mynd 
og gera sjálf ur tákn in skýrt og greini lega. Hluti barna 
mun alltaf nota sín per sónu legu tákn, það er tákn sem 
eru veru lega lög uð að þörf um þeirra og getu. 

Börn ráða fyrst við ein fald ar hreyf ing ar. Auð veld ara 
er t.d. að gera tákn þar sem lík ams hlut ar snert ast en 
tákn sem gerð eru í lausu lofti. Einnig virð ist auð-

veld ara fyrir þau að gera tákn þar sem þau sjá hvað 
hend urnar gera og tákn þar sem báð ar hend ur gera sömu 
hreyf ingu. Sam sett tákn, þ.e. tákn sem eru sett sam an úr 
tveim ur mis mun andi tákn um, reyn ast sum um börn um 
erf ið og get ur þá þurft að ein falda þau. Dæmi:
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Þeg ar sum börn byrja að læra TMT verða þau svo 
upp tek in af hreyf ingu tákn anna að um tíma virð ist 
draga úr hljóð mynd un og tali. Þetta er þó að eins 

tíma bund ið ástand og ekki óal gengt að á með an nýir 
hlut ir lær ast falli aðr ir í skugg ann.

Sum fötl uð börn eiga erfitt með að vinna úr hljóð um 
og tákn um (hreyf ing um) sam tím is, það verð ur of 
rugl ings legt. Þá er mik il vægt að skilja þessa tvo 

þætti að. Þeg ar nota á TMT með þess um börn um er æski-
legt að mynda tákn ið fyrst og segja svo orð ið á eft ir, eða 
öf ugt þ.e. segja fyrst orð ið sem á að tákna og mynda síð an 
táknið.

Eft ir að hafa not að TMT í nokkurn tíma fara mörg 
börn að segja sín fyrstu orð. Smátt og smátt eykst 
svo talið og tján ing in verð ur blanda af tali og tákn-

um. Um tíma halda þau áfram að tákna orð in um leið og 
þau segja þau en fljót lega tákna þau ein göngu orð in sem 
þau geta ekki sagt skilj an lega. Í mörg um til vik um tek ur 
því talið smám sam an við af tákn un um. Þetta ger ist á 
mislöng um tíma og mis jafnt hvort, hvenær og hversu vel 
börn in geta nýtt sér tal mál. Reynsl an hef ur sýnt að 
margir hafa til hneig ingu til að hætta að nota tákn með 
börn un um of snemma á þessu ferli. Það er sann ar lega 
gleði legt að barn geti sagt tíu skilj an leg orð en þau leiða 
til mun tak mark aðri tjá skipta en þau e.t.v. átta tíu tákn 
sem barn ið not aði. Tjá skipt in mega ekki verða fá tæk ari 
við það að barn inu hafi far ið fram í tali. Látið tal og tákn 
vinna sam an. Barn ið hætt ir í flest um til vik um sjálf krafa 
að nota þau tákn sem það hef ur ekki þörf fyr ir leng ur. Við 
þurf um ekki að taka þá ákvörð un fyr ir barn ið.

Notk un tákna í leik skóla/skóla
Ef barn, sem not ar TMT, er í leik skóla eða grunn skóla er 
mik il vægt að all ir sem tengj ast því þar séu fær ir um að 

nota TMT og að ábyrgð in dreif ist á fleiri en einn 
aðila. Hlut verk starfs fólks ins er veiga mik ið. Hversu 
vel tekst til með TMT kennsl una og yf ir færslu tákn-

anna í dag lega lífið er al gjör lega und ir kenn ur-
um og öðru starfs fólki kom ið. Starfs fólk ið er 
fyr ir mynd barn anna í því hvern ig TMT er not-

að, frum kvæði og kennsla er al gjör lega í þeirra 
hönd um. Ef starfs fólk leik skól ans eða skól ans not-
ar ekki TMT hætt ir mál haml aða barn ið fljót lega 
að nota það. Barn ið notar ekki TMT nema það sjái 
aðra gera það. 
Það er mik ill stuðn ing ur við barn sem not ar tákn 

ef TMT er gert að eðli leg um þætti í leik- og grunn-
skóla starf inu. Stór þátt ur í því er m.a. að sjá hin 
börn in í hópn um nota tákn. Það eyk ur sjálfs traust 

og áræðni barns ins og það fær frek ar sam kennd með 
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hinum börn un um. Börn á leik skóla- og skóla aldri hafa 
yfir leitt áhuga á að læra tákn og finnst það bæði spenn-
andi og skemmti legt. Þeg ar áhugi þeirra er vak inn fara 
þau að spyrja um tákn yfir hitt og þetta. Yf ir leitt eru 
börn in fljót ari en full orðna fólk ið að skilja mál haml aða 
barn ið og gera sig skilj an leg við það. Með því að virkja 
hóp inn eign ast starfs fólk ið trygga og góða banda menn í 
TMT-kennsl unni.

Í leik skóla hóp um eru oft börn sem eru skammt á veg 
kom in í mál þroska og geta haft veru legt gagn af að vera 
í mark vissu TMT-um hverfi þótt þau noti aldrei tákn 
sjálf. Í slíku um hverfi er mark visst feng ist við 
málörv un og tján ingu. Lögð er áhersla á að tala í 
stutt um og skýr um setn ing um um leið og lyk il orð 
hverr ar setn ing ar er dregið fram með því að tákna 
það. Þess ir áherslu þætt ir eru tengd ir allri vinnu 
og dag leg um at höfn um sem fara fram með við-
kom andi börn um í leik skól an um.

Í stór um drátt um er TMT not að á sama hátt 
í leik- og grunn skól an um og heima en skip an 
dags ins er auð vit að ólík og áhersl urn ar líka. Hér á 
eft ir fara nokkrar hug mynd ir um notk un TMT í leik- og 
grunn skóla en að sjálf sögðu geta þær einnig nýst á öðr-
um stöð um.

Vegg spjöld
Til að minna þá sem um gang ast barn ið á tákn in og örva 
þá í notk un þeirra er æski legt að setja upp vegg spjöld 
með við eig andi tákn um á mis mun andi staði. Í mat ar-
krókn um má hengja upp töflu með tákn um yfir mat og 
fleira sem teng ist mat ar tíma og í fata klef an um tákn yfir 
föt og úti vist. Í skól an um má setja upp spjöld með völd um 
tákn um, til dæm is í sér greina stof um, svo sem í mat-
reiðslu, tón mennt, hand mennt, mynd mennt og leik fimi. 
Þessi vegg spjöld vekja iðu lega áhuga hinna barn anna í 
hópn um á tákn um, börn in fara að spyrja um þau og hug-
leiða hvern ig þau eru not uð. Sjá hugmyndir að nokkrum 
veggspjöldum, sem hægt er að styðjast við, á bls. 19–22.

13

1
8

Vi› matbor›i›



Söngv ar
Söngv ar eru góð leið til að kenna börn un um tákn. Flest-
um börn um finnst gam an að syngja og hreyf isöngv ar 
höfða sér stak lega til þeirra. For eldr ar mál haml aðra barna 
hafa lýst því hvern ig barn þeirra virð ist syngja „há stöf-
um“ með tákn um þótt það gefi ekki frá sér eitt ein asta 
hljóð. Auð velt er að setja tákn við hvaða texta sem er, 
bæði barna- og dæg ur lög, en var ast ber að tákna of mörg 
orð. Það get ur ver ið nóg að tákna eitt eða tvö orð í lag línu 
eða jafn vel eitt eða tvö orð í lag inu öllu. Það á að vera 
gam an að syngja með tákn um.

Gefa má söngvun um tákn heiti svo barn ið geti val ið eða 
beð ið um lag, sjá dæmi bls. 23–25.

Náms gagna stofn un gaf á sín um tíma út bók ina 
„Syngjum með tákn um“ sem Sigurborg I. Sigurðardóttir 
tók saman. Í bók inn ni eru nokk ur vin sæl barna lög með 
tákn um sem nýt ast börn um sem nota TMT. Tek ið er fram 
í for mála bók ar inn ar að tákn in og fjöldi tákn aðra orða í 
hverju lagi skuli lag að ur að þörf um barns ins ef með þarf. 

Sam veru stund ir
Sam veru stund ir eru ákjós an leg ur vett vang ur til að örva 
notk un TMT og bæta við nýj um tákn um á mark viss an 
hátt. Ef stund irn ar eru not að ar til að fjalla um ákveð ið 
við fangs efni og hug tök sem tengj ast því er þetta sér stak-
lega ár ang urs ríkt. Oft reyn ist gott að virkja hóp inn í heild 
í sam veru stund inni og leyfa mál haml aða barn inu að 
njóta sín.

Bæk ur
Nauð syn legt er að kynna sér vel bók sem á að tákna og 
draga út lyk il orð in, áður en hún er les in fyr ir börn in. 

Hent ugt get ur ver ið að strika und ir þau orð sem á 
að tákna og jafn vel líma tákn mynd ir í bók ina. Þessi 
undir     bún ings vinna nýt ist öll um þeim sem koma til 
með að lesa við kom andi bók fyrir börn in og sam-
ræmir um leið tákna notk un ina.

Hver bók get ur haft tákn heiti svo að barnið geti 
val ið hana eða tal að um hana með nafni. Þægi leg-
ast er að hafa báð ar hend ur frjáls ar við lest ur 
bók ar inn ar til að geta tákn að að vild. Til að 
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komast hjá því að halda á bók inni má nota t.d. nótnasta-
tíf eða ann an ein fald an stand fyrir bæk ur.

Spil
Ým iss kon ar spil eru ákjós an leg til málörv un ar. Lottó-spil 
eru mik ið not uð á leik skól um og börn in verða 
snemma leik in í að nota þau. Það er bæði lær dóms-
ríkt og spenn andi til breyt ing fyr ir hin börnin í 
hópn um að tengja tákn við þenn an leik og gef ur 
mál haml aða barn inu tæki færi til að spila á 
svip uð um for send um og þau. Þá er hægt að 
þjálfa ákveð in setn inga form með því að 
kenna barn inu að spyrja og svara á ákveð inn 
hátt, ýmist með einu orði eða heilli setn ingu.

Hver á kisu?                  Ég á kisu.

Nöfn 
Börn un um í hópn um þyk ir gam an að eiga sitt eig ið tákn. 
Það gef ur mál haml aða barn inu færi á að tala við og tala 
um aðra með nöfn um. Þá er um að gera að nota hug-
mynda flug ið. Tákn in geta höfð að til út lits (já kvæðra 
at riða) og áhuga mála við kom andi eða ver ið úr lausu lofti 
grip in. Gott er að fá börn in til að taka þátt í að búa til 
tákn því að þau eru ekki síð ur hug mynda rík en full orðnir. 
Sum stað ar hef ur starfs fólk sett teikn ingu eða skrif lega 
lýs ingu á tákni hvers barns upp í fata klef an um. Þetta hef-
ur m.a. vak ið eft ir tekt og áhuga for eldra og ýtt und ir for-
vitni og frek ari um ræðu um TMT.

Al geng ar setn ing ar 
Æski legt er að taka sam an yf ir lit yfir setn ing ar sem not-
að ar eru í dag leg um sam skipt um við mál haml aða barn ið. 
Um er að ræða grunn setn ing ar sem tengj ast dag legu 
starfi, heima, í leik skól an um og skól an um. Nauð syn legt 
er að þeir sem sinna barn inu mest komi sér sam an um 
setn ing ar sem ber að leggja áherslu á og hvern ig þær séu 
tákn að ar. Á þann hátt má sam ræma notk un tákn anna og 
hjálpa mál haml aða barn inu að átta sig á at höfn um dags-
ins. Þetta er einnig góð leið til að virkja þá sem um gang-
ast barn ið í að nota TMT. Að heils ast og kveðj ast á ákveð-
inn hátt, bjóða til sæt is og þakka fyr ir mat inn eru dæmi 
um al geng ar at hafn ir sem heppi legt er að taka fyr ir í 
þess um til gangi. Dæmi um setn ing ar eru: Góð an dag, 
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bless og takk fyr ir dag inn, það er gam an að sjá þig, hvað 
heit ir þú? hvað viltu? gjör ið þið svo vel, takk fyr ir mat inn, 
til ham ingju með af mæl ið. 

Góðan dag!                   Takk fyrir matinn.

Orða bók 
Al gengt er að út búa sér staka orða bók fyr ir hvert barn. Í 
hana er safn að tákn um sem barn ið kann eða er að læra. 
Ætl ast er til að bók in fylgi barn inu milli staða svo að hægt 

sé að fletta upp í henni og fylgj ast með hvaða tákn 
það á að kunna og hvern ig barn ið sjálft ger ir tákn in. 
Oft ast eru börn in stolt af bók inni sinni og hafa gam-
an af að sýna öðr um hvað þau kunna. Þessa bók má 

út búa á ýmsa vegu og fer það gjarna eft ir getu barns-
ins hvern ig bók in er gerð. Til dæm is er hægt að ljós rita 

tákn in úr TMT orða bók inni og setja mynd við ásamt 
nán ari lýs ingu á því hvern ig barn ið út fær ir tákn ið ef 

með þarf.
Á svip að an hátt er hægt að út búa vinnu bók með verk-

efn um og þeim setn ing um sem ver ið er að kenna. Þá má 
hugsa sér úr klipp ur, ljós mynd ir eða ann ars kon ar 
mynd ir sem límd ar eru í bók ina og við eig andi tákn 
sett við. Þannig er hægt að taka sér stak lega fyr ir 
ákveðn ar setn ing ar eða ákveð in hug tök sjá bls. 
26–28. 

Sam vinna
Til að kennsla og þjálf un í TMT fari fram á mark viss an 
hátt er nauð syn legt að þeir sem tengj ast barn inu hafi 
sam vinnu sín á milli. Æski legt er að einn ákveð inn að ili 
hafi um sjón með henni. Ef barn ið er í leik-, grunn- eða 
framhalds skóla er eðli legt að ein hver þar sinni því hlut-
verki. Auk reglu legra sam ráðs funda get ur sam skipta bók 
milli heim il is og skóla kom ið sér vel. Í bók ina má skrifa 
helstu at burði sem barn ið upp lif ir yfir dag inn. Þannig 
aukast lík ur á að til raun ir barns ins til að segja frá þeim 
skilj ist.
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Mik il vægt er að sam vinna og sam ræmd vinnu brögð í 
notk un TMT ríki inn an stofn un ar sem barn ið eða ein stak-
ling ur inn sæk ir, hvort held ur það er leik-, grunn- eða 
fram halds skóli eða vinnu stað ur. Að stæð ur á hverj um stað 
eru mis jafn ar og því þarf að skipu leggja og fram kvæma 
slíka sam vinnu eins og best verð ur við kom ið í hverju til-
felli. Sam vinn an get ur mið ast við stofn un ina í heild, ein-
skorð ast við til tekna deild eða deild ir eða ver ið á milli 
deilda. Brýn ast er að tryggja að ábyrgð in deilist á sem 
flesta og að skil greina vel hlut verk hvers og eins. Setja 
þarf sam eig in leg mark mið og sam ræma áhersl ur í kennslu 
og notk un tákn anna. Helst ættu all ir, sem hlut eiga að 
máli, að vera með í að ákveða tákn in sem leggja á áherslu 
á hverju sinni og fylgj ast með hvort stíg andi hald ist í 
notk un þeirra. 

Mik ils er um vert að finna sam starf inu traust an far veg, 
halda t.d. sér staka TMT fundi eða festa hluta af al menn-
um skipu lags fund um fyr ir TMT. Slík an tíma má nota til 
að rifja upp tákn og bæta nýjum við. Skemmti leg hug-
mynd til að virkja og við halda áhuga manna get ur til 
dæm is ver ið að draga setn ingu úr hatti og tákna hana. 
Einnig má syngja eitt eða tvö lög og tákna um leið. 
Al gengt er að velja eitt tákn, svo kall að tákn vik unn ar, sem 
all ir á staðn um eiga að læra. Þá er feng ist við tákn ið á 
fjöl breytt an hátt og séð til þess að for eldr ar og aðr ir sem 
tengj ast staðn um fylgist með. Þetta er góð leið til að gera 
TMT sýni legra en ella og skapa um ræð ur. Tákn vik unn ar 
er auð vit að ekki eina tákn ið sem kennt er held ur er kast-
ljós inu beint að því þá stund ina. Skipu leg og sam ræmd 
vinnu brögð, ásamt skap andi og líf legu starfi, tryggja að 
TMT verði eðli leg ur þáttur í dag legu lífi, leik og starfi.

Loka orð
Tákn in í bók inni eru góð ur grunn ur til að byggja á en 
mik il vægt er að laga þau að þörf um hvers not anda. 
Verum óhrædd að sýna sveigj an leika og nota hug mynda-
flug ið til að mynda ný tákn. Ef barn ið hef ur sjálft búið til 
tákn, „per sónu leg tákn“, þá virð um við það. Við meg um 
aldrei gleyma því að meg in mark mið ið með TMT er að auð-
velda barn inu tjá skipti eins og kost ur er. Við reyn um að 
auka tjá skipta hæfni barns ins með því að bæta við það 
sem barn ið þeg ar get ur.

Við fögn um hverri til raun barns ins til að tjá sig og 
reyn um eft ir bestu getu að ýta und ir frum kvæði þess. 
Verum ekki of fljót að grípa inn í, gef um barn inu tíma, 
töl um það ekki í kaf.

Ef ósk að er eft ir nán ari upp lýs ing um eða ráð gjöf um 
TMT má m.a. leita til Grein ing ar- og ráð gjaf ar stöðv ar 
rík is ins í Kópa vogi, sér hæfðra tal meina fræð inga, sér fræð-
inga hjá ráð gjaf ar þjón ust um sveit ar fé laga og Öskju hlíð-
ar skóla í Reykjvík.
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Dæmi um 
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Söngvar
Hér er sýnt hvernig hægt er að
minna á orðin sem á að tákna.

Hér er strikað undir þau orð sem skal tákna og viðkomandi  
táknum komið fyrir annars staðar á blaðsíðunni.
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Söngvar
Hvernig hægt er að minna á 
þau orð sem skulu táknuð.

Hér er einfaldlega strikað undir orðin sem skal tákna.
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að	 624.1
aðstoða	(sjá	hjálpa	720)
aðventa	 451.1
aðventukrans	(sjá	aðventa	451.1)
af	hverju	 624.2
af	hverju	(sjá	hvað	609)
afgreiðslumaður	 333
afi	 316
afmæli	 429
afmælisdagur	(sjá	afmæli	429)
afsakið	 792.1
aftur	 624.3
agúrka	 217
aka	(sjá	keyra	726)
aldur	 591
allir	 601
allt	í	lagi	 792.2
allt	(sjá	allir	601)
alþingishús	 508
amma	 317
andlitskrem	 149.1
api	 1
apótek	 509
appelsína	 218
appelsínugulur	 625
apríl	 416
armband	 289
Askasleikir	 371.1
asni	 2
auga	 791.1
augabrúnir	 791.2
augnskuggi	 149.2
aumur	 682.1
axlabönd	 60
á	eftir	 430
á	morgun	 431
ágúst	 420
álegg	 247
álfur	 360
ánægður	(sjá	glaður	649)
ánægður	(sjá	glaður	650)
ár	 432
ávaxtasafi	(sjá	djús	237)
ávextir	 219
baða	 683
baðkar	 131
baka	 684
bakaraofn	 182.1
bakari	 334
bakpoki	 291
bakvið	(sjá	fyrir	aftan	607)
ball	 484
ballett	 485
banani	 220
band	(sjá	garn	563)
bangsi	 3
bangsi	 183
banka	 790.1
banki	 510

banna	 685
bannað	(sjá	banna	685)
Barbie	 371.2
barn	(sjá	ungbarn	329)
barnapía	 371.3
barnavagn	 41
Batman	 371.4
baukur	 600.1
baunir	 221
bál	(sjá	eldur	535)
bátur	 42
bátur	 184
bekkur	(í	skóla)	 405.1
belja	(sjá	kýr	24)
belti	 61
benda	 790.2
bensín	 592
ber	 222
ber	 235.1
biblía	 494
biðja	(sjá	bæn	495)
bikiní	 62
bilaður	 638
bindi	(sjá	hálsbindi	63)
bingó	 216.1
bingó	(sjá	spil	215)
bíða	 686
bílaleikur	 476
bíll	 43
bíll	 185
bíó	 486
bíta	 790.3
bjór	 236
Bjúgnakrækir	 371.5
björn	 4
blað	 372
blað	(sjá	dagblað	294)
blaðra	 186
blak	 452
blautur	 639
blár	 627
bleia	 64
bleikur	 626
bless	 792.3
blokk	 532.1
blóð	 600.2
blóm	 533
blómavasi	 166
blómkál	 223
blýantur	 373
blæðingar	 600.3
bocchía	 453
bodylotion	(sjá	krem	149.5)
bolla	 248
bolli	 108
bolludagur	 433
bolti	 187

bolur	 99.1
bolur	(sjá	peysa	80)
bora	(sjá	borvél	562)
borð	 123
borða	 687
borðdúkur	(sjá	dúkur	110)
borga	 688
borvél	 562
box	 475.1
bófi	 361
bók	 188
bók	 290
bók	 374
bókasafn	 512
bóndi	 335
bragðgott	 682.2
brauð	 249
bráðum	 434
brjóstahaldari	 65
broddgöltur	 40.1
brosa	 689
brotinn	(sjá	bilaður	638)
bróðir	 318
brunabíll	 44
brú	 513
brúnn	 628
budda	 292
buxur	 66
búa	 690
búa	til	 691
búa	um	rúm	 790.4
búð	 514
búðamaður	(sjá	afgreiðslu-	
maður	333)
búið	 602
búið	 603
byggja	 692
byrja	 693
byssa	 189
byssa	 293
bæn	 495
börn	 319
dagblað	 294
dagur	 435
dalur	 534
dans	 454
dansa	 694
dansleikur	(sjá	ball	484)
dapur	(sjá	leiður	662)
dáinn	(sjá	deyja	696)
desember	 424
desilítramál	 122.1
detta	 695
deyja	 696
diskur	 109
djús	 237
dós	 122.2
dót	(sjá	leikfang	199)
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draga	(sjá	toga	790.31)
dráttarvél	 45
drekka	 697
dreyma	 790.5
drottning	 336
drottning	 362
drykkur	 238
duglegur	 640
dúkka	 190
dúkka	 191
dúkkuleikur	 477
dúkkuleikur	(sjá	dúkka	191)
dúkkuvagn	(sjá	kerra	196)
dúkur	 110
dyr	 167
dýr	 5
dökkblár	 629
dömubindi	 149.3
eða	 624.4
eðla	 40.2
egg	 251
eiga	heima	(sjá	búa	690)
eiga	 698
eins	 604
ekkert	(sjá	ekki	605)
ekki	 605
elda	 699
elda	 700
eldavél	 150
eldflaug	 59.1
eldhús	 532.2
elding	 561.1
eldspýtur	 295
eldur	 535
elska	 701
eltingaleikur	 478
engill	 496
enginn	(sjá	ekki	605)
epli	 224
er	(að	vera)	(sjá	vera	790.34)
er	(að	vera)	(sjá	vera	786)
erfiður	 641
eyðileggja	(sjá	skemma	766)
eyra	 791.3
eyrnaband	 67
eyrnalokkur	 99.2
ég	skil	ekki	(sjá	ég	veit		
það	ekki	792.4)
ég	vann	(sjá	sigra	760)
ég	veit	það	ekki	 792.4
ég	 320
faðma	 790.6
fallegur	 642
fangelsi	 532.3
fara	í	bæinn	(sjá	miðbær	526)
fara	 702
fat	(sjá	diskur	109)
fata	 192
fataklefi	 395

fatnaður	(sjá	föt	69)
fáni	 593
febrúar	 414
feitur	 682.3
fela	 703
fela	 704
feluleikur	 479
feluleikur	 480
ferðalag	 487
ferming	 497
félagsmiðstöð	 493.1
fiðla	 100
fiðrildi	 6
fimmtudagur	 410
fimmtudagur	 412.5
fiskibolla	 268.1
fiskur	 7
fiskur	 252
fíll	 8
fínn	(sjá	fallegur	642)
fjall	 536
fjara	 537
fjólublár	 630
fjölskylda	 321
flagg	(sjá	fáni	593)
flaska	 111
flauta	 101
flauta	 790.7
fléttur	 791.4
fljótur	 643
fljúga	 705
fljúga	 706
flottur	(sjá	fallegur	642)
flóðhestur	 40.3
fluga	 9
flugvél	 46
flýta	sér	(sjá	fljótur	643)
forseti	 337
foss	 538
fólk	 332.1
fótbolti	 455
frakki	 68
franskar	kartöflur	 253
frábært	 682.4
freknur	 791.5
frekur	 644
fremstur	 606
fréttir	 594
frí	 436
frímínútur	 396
frímínútur	(sjá	skólabjalla	403)
froskur	 40.4
frægur	 645
frændi	(sjá	frænka	322)
frændsystkini	(sjá	frænka	322)
frænka	 322
fugl	 10
fugl	 11
fullorðinn	 332.2

fullur	 646
fundur	 405.2
fyndinn	 682.5
fyrir	aftan	 607
fyrir	framan	 608
fyrirgefðu	 792.5
fyrstur	(sjá	fremstur	606)
fægiskúffa	 168
föndra	(sjá	búa	til	691)
föndur	(sjá	búa	til	691)
föstudagur	 411
föstudagur	 412.6
föt	 69
gabba	(sjá	apríl	416)
gaffall	 112
galdra	(sjá	töframaður	371.28)
galli	(sjá	útigalli	70)
gamall	 647
gaman	 648
gamlársdagur	 437
ganga	 707
gangbraut	 515
gangi	þér	vel	 792.6
gardínur	(sjá	gluggatjöld	170)
garðslanga	(sjá	slanga	583)
garn	 563
gata	 516
Gáttaþefur	 371.6
gefa	 708
gefðu	mér	fimm	 792.7
geimfari	(sjá	geimskip	59.2)
geimskip	 59.2	
geisladiskur	 169
geisladiskur	 182.2
geislaspilari	 151
geit	 12
ger	 254
gera	 709
gerðu	það	 792.8
gestur	 363
geta	 710
geta	 790.8
geyma	 711
gifting	 498
Giljagaur	 371.7
girðing	 517
gíraffi	 13
gítar	 102
gjörðu	svo	vel	 712
gjörið	þið	svo	vel	 792.9
glaður	 649
glaður	 650
glas	 113
gleðileg	jól	 792.10
gleðilegt	nýtt	ár	og		
takk	fyrir	það	gamla	 792.11
gleraugu	 296
gleyma	 713
glimmer	 637.1
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Gluggagægir	 371.8	
gluggatjöld	 170
golf	 456
gosbrunnur	(í	hári)	 791.6
gosdrykkur	 239
gott	kvöld	 792.12
góða	helgi	 792.13	
góða	nótt	 792.14
góðan	dag	 792.15
góður	 651
grafa	(sjá	skurðgrafa	47)
gras	 539
grautur	 255
grár	 631
gráta	 714
greiða	sér	 715
greiða	 132
grill	 182.3
grilla	(sjá	grill	182.3)
grilla	(sjá	steikja	773)
gríma	(sjá	grímubúningur	99.3)
grímubúningur	 99.3
grínast	(sjá	fyndinn	682.5)
grís	(sjá	svín	37)
grjót	(sjá	steinn	551)
grúfa	(sjá	fela	703)
grýla	 364
grænmeti	 225
grænn	 632
gubba	(sjá	ógeðslegur	682.13)
guð	hjálpi	þér	 792.16
Guð	 499
gull	 637.2
gulrófa	 231
gulrót	 226
gulur	 633
gönguferð	 488
göngustafur	 297
haka	 791.7
halda	(eitthvað)	 790.9
halló	 792.17
hamar	 564
hamborgari	 256
hamstur	 14
handbolti	 457
handklæði	 133
handlaug	 134
handmennt/saumar	 384
handmennt/smíði	 385
hani	(sjá	hænsn	15)
hanskar	 71
harður	 652
Harry	Potter	 371.9
hattur	 72
haust	 425
hálfur	 653
háls	 791.8
hálsbindi	 63

hálsfesti	 298
hár	 791.9
hárbursti	(sjá	greiða	132)
hárþurrka	 135
hástökk	 458
hefill	 565
heima	 518
heimili	(sjá	heima	518)
heimilisfræði	 386
heimsókn	(sjá	heimsækja	716)
heimsækja	 716
heimur	 555.1
heita	 718
heitur	 654
heitur	(sjá	sumar	426)
hekla	(sjá	heklunál	566)
heklunál	 566
helgi	(sjá	frí	436)
helgi	 451.2
hella	(sjá	kanna	115)
hellir	 540
henda	 717
hengja	upp	 790.10
herbergi	 171
hermaður	 338
hestur	 16
heyra	 719
heyrnartól	 182.4
heyrnartæki	 299
hilla	 124
himinn	 541
hissa	 655
hjálmur	 73
hjálpa	 720
hjól	(sjá	reiðhjól	48)
hjóla	 721
hjólabretti	 459
hjólastóll	 49
hjólbörur	 195
hjólbörur	 567
hjúkrunarfræðingur	 371.10
hlakka	til	(sjá	spenntur	682.17)
hlaupa	 722
hlaupahjól	 59.3
hljómplata	(sjá	geisladiskur	169)
hljómsveit	 107.1
hljótt	 682.6
hlusta	(sjá	heyra	719)
hlustunarpípa	 568
hlæja	 790.11
hnetur	 268.2
hnífur	 114
hnoða	(sjá	baka	684)
hollur	 656
hoppa	 723
horfa	(sjá	sjá	764)
hóll	 542
hósta	 724

hótel	 519
hraustur	(sjá	hollur	656)
hreindýr	 17
hreinn	 657
hringur	 300
hristur	 103
hrífa	 569
hrísgrjón	 257
hrópa	(sjá	kalla	790.14)
hræddur	 658
hrærivél	 152
hrökkbrauð	 268.3
hugga	 790.12
hundur	 18
hurð	(sjá	dyr	167)
Hurðaskellir	 371.12
húfa	 74
hús	 520
húsdýragarðurinn	 532.4
húsvörður	 339
hvað	ert	þú	gamall/gömul	 591
hvað	segirðu	gott?	 792.18
hvað	 609
hvað	 624.5
hvalur	 40.5
hvar	 624.6
hvar	(sjá	hvað	609)
hveiti	 258
hver	 624.7
hver	(sjá	hvað	609)
hvernig	 624.8
hvernig	(sjá	hvað	609)
hvers	vegna	(sjá	hvað	609)
hvísla	 790.13
hvítur	 634
hæ	(sjá	halló	792.17)
hæna	(sjá	hænsn	15)
hænsn	 15
hætta	(sjá	stoppa	790.28)
hættulegt	 682.7
hökuskarð	 791.10
höll	 521
iðjuþjálfi	 340
ilmvatn	 136
indjáni	 371.11
inn	(sjá	í	610)
í	dag	 438
í	gær	 439
í	 610
í	 624.9
ís	 259
Ísland	 555.2
ísskápur	 153
ísskápur	 154
íþróttaálfurinn	 371.14
jakki	 75
janúar	 413
jarða	(sjá	jarðaför	500)
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jarðarber	 235.2
jarðarför	 500
jarðýta	 58
já	 611
járnbrautarlest	 51
járnbrautarlest	 201
jeppi	 59.4
Jesús	 501
jógúrt	 260
jól	 440
jól	 502
jólasveinn	 365
jólatré	 543
júdó	 475.2
júlí	 419
júní	 418
júní	 424.1
kafari	 371.13
kaffi	 240
kaffi	 241
kaffihús	 532.5
kaffivél	 155
kaka	 261
kakó	 242
kaldur	 659
kaldur	(sjá	vetur	427)
kalla	 790.14
kanína	 19
kanna	 115
karate	 475.3
karl	(sjá	maður	324)
kartöflumús	 262
kartöflur	 227
kassi	 595
kasta	(sjá	henda	717)
kastali	(sjá	höll	521)	
kaupa	 725
kál	 228
kápa	(sjá	frakki	68)
keila	 460
keisari	 366
kenna	(sjá	kennari	341)
kennari	 341
kennari	 397
keppa	(sjá	keppni	461)
keppni	 461
kerra	(sjá	barnavagn	41)
kerra	 196
Kertasníkir	 371.15
kerti	 172
ketill	(sjá	kanna	115)
kex	 263
keyra	 726
kind	 20
kind	 21
kinn	 791.11
kinnalitur	 149.4
kirkja	 503

kirkja	 522
kisa	(sjá	köttur	26	og	27)
kíkir	(sjá	sjónauki	309)
kíkja	(sjá	sjá	764)
kíví	 235.3
kjánalegur	 682.8
kjóll	 76
kjúklingur	 264
kjöt	 265
kjötbolla	 268.5
Kjötkrókur	 371.16
klappa	saman	lófunum	 790.15
kleinur	 268.6
klifra	 727
klifurgrind	 197
klippa	 728
klóra	 790.16
klósett	(táknið			
ekki	notað	lengur)	 137
klósett	 138
klukka	 312
klukka	 156
klúbbastarf	 493.2
klútur	(sjá	slæða	86)
klæða	úr	 729
koddi	(sjá	púði	178)
kokkur	 342
koma	 730
kommóða	 125
kona	 323
koppur	 139
koss	(sjá	kyssa	733)
kóngur	(sjá	drottning	336)
kór	 489
krabbi	 22
krakkar	(sjá	börn	319)
kranabíll	 59.5
krani	 140
krem	(á	köku)	 268.4
krem	(á	líkama)	 149.5
Kringlan	 523
kringlukast	 462
kristinfræði	 387
kross	 504
krókódíll	 23
krukka	 122.3
krullur	 791.12
kubba	 731
kubbar	 198
kunna	(sjá	vita	788)
kúka	 732
kúlupenni	 375
kúluvarp	 463
kúreki	 371.17
kústur	 173
kústur	 570
kveikjari	 301
kvikmyndahús	 511

kvöld	 441
kyssa	 733
kýr	 24
kæfa	(sjá	smurálegg	282)
kæliskápur	(sjá	ísskápur	
153	og	154)
kærasta	 332.3
kærasti	(sjá	kærasta	332.3)
kökukefli	 116
könguló	 25
köngulóarmaðurinn	(sjá	spider-
man	371.24)
körfubolti	 464
köttur	 26
köttur	 27
labba	(sjá	ganga	707)
lakkrís	 268.8
lamb	(sjá	kind	21)
lampi	 126
land	 544
landafræði	 388
langa	(í	eitthvað)	 790.17
langstökk	 465
langt	frá	 682.9
lasinn	(sjá	veikur	678)
latur	 660
laufblað	 545
laugardagur	 412
laugardagur	 412.7
laukur	 229
láttu	mig	vera	 792.19
leggja	á	borð	 790.18
leiðinlegur	 661
leiður	 662
leigubíll	 50
leika	sér	 734
leikari	 343
leikfang	 199
leikfimi	 389
leikfimi	 466
leikhús	 524
leiklist	 490
leikskólakennari	(sjá	kennari	341)
leikskólastjóri	(sjá	skólastjóri	354)
leikskóli	 398
leikskóli	 525
leikur	 481
leir	 200
leira	 735
lemja	 790.19
lengi	 682.10
Leppalúði	 371.18
lesa	 736
lest	(sjá	járnbrautarlest	51)
lestur	 390
léttur	 663
lið	 475.4
liggja	 737
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linur	(sjá	mjúkur	669)
listi	(sjá	minnislisti	600.4)
lita	 738
litur	(sjá	blýantur	373)
litur	(á	litinn)	 637.3
litur	 202
líka	 612
lím	 203
lím	 376
líma	 739
Lína	langsokkur	 371.19
línuskautar	 59.6
lítill	 664
lítill	 665
ljón	 28
ljós	(sjá	lampi	126)
ljósblár	 635
ljósritunarvél	 405.3
ljótur	 666
ljúfur	(sjá	góður	651)
loka	 740
lottó	(sjá	spil	215)
lóð	(til	að	lyfta)	 475.5
lúður	 104
lúlla	(sjá	sofa	761)
lyf	(sjá	meðal	267)
lyfta	 174
lyftiduft	(sjá	ger	254)
lyftingar	 475.6
lykill	 175
lykill	 302
læðast	 741
læknir	 344
lækur	 546
læra	 742
lögga	(sjá	lögregla	345)
lögregla	 345
lögreglubíll	 52
maður	 324
maí	 417
mamma	 325
mandarína	 235.4	
margir/mikið	 613
margir/mikið	 667
mark	 475.7	
mars	 415
matarolía	 268.7
matsölustaður	 532.6	
matur	 266
maurar	 40.6
má	ekki	(sjá	banna	685)
mála	 743
málari	 346
málband	 571
málning	 377
málning	 572
mánudagur	 407
mánudagur	 412.2

mánuður	 442
með	 624.10
meðal	 267
meiða	sig	 744
meira	 668
melóna	 235.5
miðbær	 526
miðstöðvarofn	 176
miðvikudagur	 409
miðvikudagur	 412.4
mikið	(sjá	margir	613	og	667)
mikið	(sjá	margir	613)
milli	 614
minnislisti	 600.4
missa	 745
mjólk	 243
mjór	 682.11
mjúkur	 669
moka	 746
morgunkorn	 250
morgunn	 443
mótorhjól	 53
muna	 747
munnur	 791.13
múrari	 347
mús	 29
mynd	 177
myndavél	 303
myndbandsupptökuvél	 182.5
mysingur	(sjá	smurálegg	282)
mömmuleikur	 482
nafn	(sjá	heita	718)
naglalakk	 149.6
naglbítur	 574
nagli	 573
nammi	(sjá	sælgæti	268)
nashyrningur	 40.7
naut	 30
ná	í	 748
nál	 575
náttföt	 77
náttföt	 78
náttúrufræði	 394.1
nef	 791.14
negla	(sjá	hamar	564)
nei	sko!	(sjá	(sjá	764)
nei	 615
nesti	(sjá	nestistími	399)
nesti	(sjá	matur	266)
nestistími	 399
nótt	 444
nóvember	 423
núna	 445
nýr	 670
nærbuxur	 79
ofan	á	 616
ofan	í	(sjá	í	610)
og	 617

október	 422
olía	(sjá	matarolía	268.7)
opna	 749
ormur	 31
ostahnífur	 117
ostur	 269
ófrísk	 682.12
ógeðslegur	 682.13
óhreinn	 682.14
ókei	 792.20
ónýtur	(sjá	bilaður	638)
óska	 790.20
óþekkur	 671
pabbi	 326
pakki	 304
panna	 118
pappír	 204
pappír	(sjá	blað	372)
paprika	 235.6
parís	 483
parísarhjól	(sjá	tívólí	532.10)
partý	 491
passa	sig	 790.21
passi	(sjá	vegabréf	315)
pasta	 270
páfagaukur	 32
páskar	 446
páskar	 505
peli	 596
peningar	 305
peningaveski	(sjá	budda	292)
penni	(sjá	kúlupenni	375)
pensill	 576
pepperóní	 268.9
pera	 230
perla	(sjá	púsla	752)
Perlan	 527
perlufesti	(sjá	hálsfesti	298)
peysa	 80
pillur	 271
pils	 81
pinna	(sjá	púsla	752)
pipar	 272
pissa	 750
píanó	 105
píta	 268.10
pítsa	 273
plata	 790.22
plata	(sjá	geisladiskur	169)
plata	(sjá	apríl	416)
playmó	 216.2
plástur	 597
plötuspilari	(sjá	geislaspilari	151)
poki	 598
poppkorn	 274
Pottasleikir	 371.20
pottur	 119
pósthús	 528
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póstur	 348
prentari	 182.6
prestur	 349
prestur	 506
prins	(sjá	drottning	336	og	362)
prinsessa	(sjá	drottning	336	og	
362)
príla	(sjá	klifra	727)
prjóna	 751
prjónar	 577
púði	 178
púsla	 752
púsluspil	 205
pylsa	 275
pönnukökur	 268.11
raka	(so.)	(sjá	hrífa	569)
rakspíri	 141
rakvél	 142
rakvél	 143
rauður	 636
ráða	 753
ráðhús	 529
refur	 40.8
reglur	 400
regnföt	(sjá	regngalli	82)
regngalli	 82
regnhlíf	 306
reiðhjól	 48
reiðhjól	 194
reiður	 672
reikna	(sjá	stærðfræði	393)
reikningur	(sjá	stærðfræði	393)
renna	 754
rennibraut	 206
reykja	 755
réttur	 673
rifjárn	 120
rifrildi	(sjá	rífast	756)
rigning	 556
risaeðla	 40.9
ristað	brauð	 276
ritari	 350
ritvél	 378
rífa	 790.23
rífast	 756
rjómi	 277
rok	 561.2
rófa	(sjá	gulrófa	231)
róla	 207
róla	 757
rólegt	 682.15
róta	(sjá	rusla	til	790.24)
ruglaður	 682.16
rusla	til	 790.24
ruslatunna	 578
rúlla	(sjá	velta	790.33)
rúm	 127
rúnnstykki	(sjá	bolla	248)

rúsínur	 268.12
rúta	(sjá	strætisvagn	55)
ryksuga	 157
rækja	(sjá	krabbi	22)
rækjur	 278
ræningi	(sjá	þjófur	371)
röð	 401
saddur	 674
salat	 232
salt	 279
samfélagsfræði	 391
samverustund	 402
sandkassi	 208
sandur	 209
sauma	 758
saumar	(sjá	handmennt	384)
saumavél	 579
sápa	 144
sebrahestur	 40.10
seðlaveski	(sjá	budda	292)
segja	frá	 759
segulband	 158
seinna	(sjá	á	eftir	430)
selur	 34
sendibréf	 307
september	 421
sigra	 760
sigti	 122.4
silfur	 637.4
sippa	 762
sippuband	 210
sitja	 763
síðan	(sjá	á	eftir	430)
síðastur	 618
sígarettur	 308
sílófónn	 106
sími	 159
sítróna	 233
sítt	hár	 791.15
sjampó	 145
sjá	 764
sjóða	(sjá	elda	700)
sjóða	(sjá	elda	699)
sjómaður	 351
sjónauki	 309
sjónvarp	 160
sjónvarpsstöð	 493.3
sjór	 547
sjúkrabíll	 54
sjúkrahús	 530
sjúkraþjálfari	 352
skammtímavistun	 532.7
skauta	 765
skautar	 211
skautar	 467
skál	(sjá	pottur	119)
skápur	 130
skáti	 367

skáti	 371.21
skeið	 121
skemma	 766
skemmtilegur	(sjá	gaman	648)
skera	(sjá	hnífur	114)
skilja	(sjá	vita	788)
skinka	 268.13
skip	(sjá	bátur	184	og	42)	
skipstjóri	 353
skipta	 767
skíða	 768
skíði	 212
skíði	 468
skíra	(sjá	skírn	507)
skírn	 507
skítugur	(sjá	óhreinn	682.14)
skjaldbaka	 35
skjóta	(sjá	byssa	189)
skoða	(sjá	sjá	764)
skófla	 213
skófla	 580
skógur	 548
skólabjalla	 403
skólastjóri	 354
skóli	 404
skóli	 531
skór	 83
skraut	 182.7
skrifa	 769
skriffæri	(sjá	blýantur	373)
skrift	 392
skrúfjárn	 581
skrúflykill	(sjá	töng	587)
skrúfur	(sjá	skrúfjárn	581)
skurðbretti	 122.6
skurðgrafa	 47
skurðgrafa	 193
skúffa	(sjá	kommóða	125)
skúra	 790.25
skvetta	(sjá	sulla	790.30)
skyr	 280
Skyrgámur	 371.22
skyrta	 84
ský	 549
ský	 557
skæri	 379
skæri	 582
slanga	 583
slá	(sjá	lemja	790.19)
sláttuvél	 584
slátur	 268.14
sleði	 214
sleði	 469
sleikja	 122.5
sleikjó	 268.15
sloppur	 85
slæða	 86
slökkva	(ljós)	 790.26
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slökkvari	 179
slökkvibíll	(sjá	brunabíll	44)
slökkviliðsmaður	 355
Smáralind	 532.8
smekkur	 87
smiður	 356
smíða	(sjá	hamar	564)
smíði	(sjá	handmennt	385)
smjör	 281
smjörlíki	(sjá	smjör	281)
smurálegg	 282
smurostur	(sjá	smurálegg	282)
snagi	(sjá	fataklefi	395)
snakk	 268.16
snigill	(sjá	ormur	31)	
snjóbretti	 470
snjókarl	 368
snjór	 558
snóker	 471
snuð	 599
snúður	 268.17
sofa	 761
sogrör	 122.7
sokkabuxur	 88
sokkar	 89
Solla	stirða	 371.23
sófi	 128
sól	 550
sól	 559
sópur	(sjá	kústur	173)
sópur	(sjá	kústur	570)
sósa	 283
sósa	 284
spagetti	 285
sparka	 770
spegill	 146
spenntur	 682.17
spékoppar	 791.16
Spiderman	 371.24
spil	 215
spila	 771
spjótkast	 472
sprauta	 790.27
sprengidagur	 447
staður	 555.3
stafur	(sjá	göngustafur	297)
standa	 772
stangveiði	 475
steikja	 773
steinn	 551
Stekkjastaur	 371.25
stela	 774
stelpa	 327
sterkur	 682.18
stigi	 585
stigi	(trappa)	 180
stilltur	 682.19
stimpill	 380

stígvél	 90
stjarna	 552
stofa	 532.9
stoppa	 790.28
stoppa	(sjá	bíða	686)
stóll	 129
stór	 675
stór	 676
strauja	(sjá	straujárn	161)
straujárn	 161
strax	 448
strákur	 328
stríða	 775
stroka	út	(sjá	strokleður	381)
strokleður	 381
strætisvagn	 55
strönd	(sjá	fjara	537)
sturta	niður	 790.29
sturta	 147
stutt	hár	 791.17
Stúfur	 371.26
stytta	 182.8
stýripinni	 182.9
stærðfræði	 393
sulla	 790.30
sulta	(sjá	smurálegg	282)
sumar	 426
sumarfrí	 449
sund	 473
sundbolur	 91
sundskýla	 92
sunnudagur	 406
sunnudagur	 412.1
súkkulaði	 286
súpa	(sjá	súrmjólk	287)	
Súperman	 371.27
súrmjólk	 287
svangur	 677
svanur	 36
svartur	 637
svefnpoki	 182.10
sveit	 553
sveppur	 234
svín	 37
svunta	 93
sykur	 288
synda	 776
syngja	 777
systir	(sjá	bróðir	318)
systkin	(sjá	bróðir	318)
sækja	(sjá	ná	í	748)
sælgæti	 268
sæng	 181
sög	 586
tagl	 791.18
taka	saman	 779
taka	(sjá	ná	í	748)
takk	 619

takk	 620
tala	saman	(sjá	segja	frá	759)
tala	 778
talkennari	 357
tannbursti	 148
tannlæknir	 358
tappatogari	(sjá	upptakari	122)
taska	 310
te	 244
teikna	(sjá	lita	738)
telja	 780
tennis	 474
tennur	 791.19
til	hamingju	 792.21
tilbúinn	 682.20
tígrisdýr	 38
tímarit	 311
títuprjónn	(sjá	nál	575)
tívólí	 532.10
tjald	 600
toga	 790.31
tommustokkur	 588
tómatsósa	(sjá	sósa	284)
tómatur	 235
tómstundir	 493.4
tónleikar	 107.2
tónlist	 492
tónmennt	 394
traktor	(sjá	dráttarvél	45)
trappa	(sjá	stigi	180)
trefill	 94
tré	 554
trjáklippur	 589
tromma	 107
trompet	(sjá	lúður	104)
trúður	 369
tröll	 370
tungl	 555
tuska	 122.8
tún	(sjá	gras	539)
tvinni	(sjá	garn	563)
tyggjó	 268.18
týna	(sjá	fela	703)
töframaður	 371.28
tölva	 162
tölva	 383
tölvumús	 182.11
töng	 587
ugla	 39
umferðarljós	 532
umsjónarmaður	 405
undir	 621
ungbarn	 329
unglingur	 332.4
ungur	 682
ungur	(sjá	unglingur	332.4)
upp	á	(sjá	ofan	á	616)
upptakari	 122
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uppþvottavél	 182.12
uss	(sjá	hljótt	624.6)
úlfur	 33
úlpa	 95
úr	 312
úr	(sjá	klukka	156)
útigalli	 70
útilega	 493
útlönd	 555.4
útvarp	 163
vagn	(sjá	barnavagn	41)
vakna	 782
val	(sjá	velja	785)
varalitur	 149
varalitur	 313
vasadiskó	 182.13
vasaklútur	 314
vasi	 96
vasi	 97
vaska	upp	 790.32
vaskur	(sjá	handlaug	134)
vatn	 245
vefa	(sjá	vefur	590)
vefur	 590
vega	salt	 783
vegabréf	 315
vegasalt	 216
vegur	(sjá	gata	516)
veiða	 784
veikur	 678
veisla	(sjá	partý	491)
veitingahús	(sjá	matsölu-	
staður	532.6)
velja	 785
velkomin	 792.22
velta	(sér)	 790.33

vera	 786
vera	 790.34
verði	þér	að	góðu	 792.23
versla	(sjá	kaupa	725)
verslun	(sjá	búð	514)
veski	(sjá	taska	310)
vesti	 98
vettlingar	 99
vetur	 427
videotökuvél	(sjá	myndbands-	
upptökuvél	182.5)
við	hliðina	á		 624
við	 330
vigt	 122.9
vika	 450
vilja	 787
viltu	vera	með	mér	 792.24
vinda	 790.35
vindur	 560
vinka	(sjá	bless	792.3)
vinna	(sjá	gera	709)
vinna	(sjá	sigra	760)
vinur	 331
vita	 788
vitlaus	(sjá	ruglaður	624.16)
vín	 246
vínber	 235.7
vondur	(sjá	reiður	672)
vor	 428
votur	(sjá	blautur	639)
væla	(sjá	gráta	714)
vöfflur	 268.19
vörubíll	 56
vörubíll	 57
ydda	(sjá	yddari	382)
yddari	 382

yfir	 622
ýmislegt	 623
ýta	 781
þarna	(sjá	benda	790.2)
þefa	 790.336
þekktur	(sjá	frægur	645)
þetta	(sjá	benda	790.2)
þjófur	 371
þjóðhátíð	(sjá	fáni	593)
þjónn	 359
þoka	 561
þreyttur	(sjá	latur	660)
þriðjudagur	 408
þriðjudagur	 412.3
þrumur	(sjá	elding	561.1)
þræða	(sjá	sauma	758)
þungur	 679
þurr	 680
þurrka	af	(sjá	tuska	122.8)
þurrka	sér	(sjá	handklæði	133)
þurrka	 789
þú	 332
þvo	sér	 790
þvottaefni	 182
þvottavél	 164
Þvörusleikir	 371.29
þyrla	 59
þyrstur	 681
æðislegt	(sjá	frábært	624.4)
æfa	 790.37
æla	(sjá	ógeðslegur	682.13)
ævintýri	 600.5
önd	 40
örbylgjuofn	 165
öskra	(sjá	kalla	790.14)
öskudagur	 451
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1. Dýr
api	 1
asni2
bangsi	 3
belja	(sjá	kýr	24)
björn	 4
dýr	 5
fiðrildi	 6
fiskur	 7
fíll	 8
fluga	 9
fugl	 10
fugl	 11
geit	 12
gíraffi	 13
grís	(sjá	svín	37)
hamstur	 14
hani	(sjá	hænsn	15)
hestur	 16
hreindýr	 17
hundur	 18
hænsn	 15
hæna	(sjá	hænsn	15)
kanína	 19
kind	 20
kind	 21
könguló	 25
krabbi	 22
krókódíll	 23
kýr	 24
kisa	(sjá	köttur	26	og	27)	
köttur	 26
köttur	 27
lamb	(sjá	kind	21)
ljón	 28
mús	 29
naut	 30
ormur	 31
páfagaukur	 32
rækja	(sjá	krabbi	22)
selur	 34
skjaldbaka	 35
snigill	(sjá	ormur	31)	
svanur	 36
svín	 37
tígrisdýr	 38
ugla	 39
úlfur	 33
önd	 40
broddgöltur	 40.1
eðla	 40.2
flóðhestur	 40.3
froskur	 40.4
hvalur	 40.5
maurar	 40.6
nashyrningur	 40.7	
refur	 40.8
risaeðla	 40.9

sebrahestur	 40.10

2. Farartæki
barnavagn	 41
bátur	 42
bíll	 43
brunabíll	 44
dráttarvél	 45
flugvél	 46
grafa	(sjá	skurðgrafa	47)
hjól	(sjá	reiðhjól	48)
hjólastóll	 49
jarðýta	 58
járnbrautarlest	 51
kerra	(sjá	barnavagn	41)
leigubíll	 50
lest	(sjá	járnbrautarlest	51)
lögreglubíll	 52
mótorhjól	 53
reiðhjól	 48
rúta	(sjá	strætisvagn	55)	
sjúkrabíll	 54
skip	(sjá	bátur	42)	 	
skurðgrafa	 47
slökkvibíll	(sjá	brunabíll	44)
strætisvagn	 55
traktor	(sjá	dráttarvél	45)
vagn	(sjá	barnavagn	41)
vörubíll	 56
vörubíll	 57
þyrla	 59
eldflaug	 59.1
geimskip	 59.2
hlaupahjól	 59.3
jeppi	 59.4
kranabíll	 59.5
línuskautar	 59.6

3. Fatnaður
axlabönd	 60
belti	 61
bindi	(sjá	hálsbindi	63)
bikiní	 62
bolur	(sjá	peysa	80)
bleia	 64
brjóstahaldari	 65
buxur	 66
eyrnaband	 67
fatnaður	(sjá	föt	69)
frakki	 68
föt	 69
galli	(sjá	útigalli	70)
hanskar	 71
hattur	 72
hálsbindi	 63
hjálmur	 73

húfa	 74
jakki	 75
kápa	(sjá	frakki	68)	
kjóll	 76
klútur	(sjá	slæða	86)
náttföt	 77
náttföt	 78
nærbuxur	 79
peysa	 80
pils	 81
regngalli	 82
regnföt	(sjá	regngalli	82)
skór	 83
skyrta	 84
sloppur	 85
slæða	 86
smekkur	 87
sokkabuxur	 88
sokkar	 89
stígvél	 90
sundbolur	 91
sundskýla	 92
svunta	 93
trefill	 94
úlpa	 95
útigalli	 70
vasi	 96
vasi	 97
vesti	 98
vettlingar	 99
bolur	 99.1
eyrnalokkur	 99.2
grímubúningur	 99.3
gríma	(sjá	grímubúningur	99.3)

4. Hljóðfæri
fiðla	 100
flauta	 101
gítar	 102
hristur	 103
lúður	 104
píanó	 105
sílófónn	 106
tromma	 107
trompet	(sjá	lúður	104)
hljómsveit	 107.1
tónleikar	 107.2

5. Innanstokksmunir
A. Eldhúsáhöld
bolli	 108
borðdúkur	(sjá	dúkur	110)
diskur	 109
dúkur	 110
fat	(sjá	diskur	109)
flaska	 111
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gaffall	 112
glas	 113
hnífur	 114
kanna	 115
ketill	(sjá	kanna	115)
kökukefli	 116
ostahnífur	 117
panna	 118
pottur	 119
rifjárn	 120
skál	(sjá	pottur	119)
skeið	 121
tappatogari	(sjá	upptakari	122)
upptakari	 122
desilítramál	 122.1
dós	 122.2
krukka	 122.3
sigti	 122.4
skurðbretti	 122.6
sleikja	 122.5
sogrör	 122.7
tuska	 122.8
vigt	 122.9

B. Húsgögn
borð	 123
hilla	 124
kommóða	 125
lampi	 126
ljós	(sjá	lampi	126)
rúm	 127
skúffa	(sjá	kommóða	125)
sófi	 128
stóll	 129
skápur	 130

C. Snyrting
baðkar	 131
greiða	 132
handklæði	 133
handlaug	 134
hárbursti	(sjá	greiða	132)
hárþurrka	 135
ilmvatn	 136
klósett	(táknið	ekki		
notað	lengur)	 137
klósett	 138
koppur	 139
krani	 140
rakspíri	 141
rakvél	 142
rakvél	 143
sápa	 144
sjampó	 145
spegill	 146
sturta	 147

tannbursti	 148
varalitur	 149
vaskur	(sjá	handlaug	134)
andlitskrem	 149.1
augnskuggi	 149.2
„bodylotion“	(sjá	krem		
á	líkama	149.5)
dömubindi	 149.3
kinnalitur	 149.4
krem	á	líkama	 149.5
naglalakk	 149.6

D. Heimilistæki
eldavél	 150
geisladiskur	 169
geislaspilari	 151
hljómplata	(sjá	geisladiskur	169)
hrærivél	 152
ísskápur	 153
ísskápur	 154
kaffivél	 155
klukka	 156
kæliskápur	(sjá	ísskápur		
153	og	154)
plötuspilari	(sjá	geislaspilari	151)
plata	(sjá	geisladiskur	169)
ryksuga	 157
segulband	 158
sími	 159
sjónvarp	 160
straujárn	 161
tölva	 162
úr	(sjá	klukka	156)
útvarp	 163
þvottavél	 164
örbylgjuofn	 165

E. Annað
blómavasi	 166
dyr	 167
fægiskúffa	 168
gardínur	(sjá	gluggatjöld	170)
gluggatjöld	 170
herbergi	 171
hurð	(sjá	dyr	167)
kerti	 172
koddi	(sjá	púði	178)
kústur	 173
lyfta	 174
lykill	 175
miðstöðvarofn	 176
mynd	 177
púði	 178
slökkvari	 179
sópur	(sjá	kústur	173)
stigi	(sjá	stigi	585)	 180

sæng	 181
trappa	(sjá	stigi	180)
þvottaefni	 182
bakaraofn	 182.1
geisladiskur	 182.2
grill	 182.3
heyrnartól	 182.4
myndbandsupptökuvél	 182.5
prentari	 182.6
skraut	 182.7
stytta	 182.8
stýripinni	 182.9
svefnpoki	 182.10
tölvumús	 182.11
uppþvottavél	 182.12
vasadiskó	 182.13
videotökuvél	(sjá	mynd-
bands-upptökuvél	182.5)

6. Leikföng og leiktæki
bangsi	 183
bátur	 184
bingó	(sjá	spil	215)
bíll	 185
blaðra	 186
bolti	 187
bók	 188
byssa	 189
dót	(sjá	leikfang	199)
dúkka	 190
dúkka	 191
dúkkuvagn	(sjá	kerra	196)
fata	 192
hjólbörur	 195
járnbrautarlest	 201
kerra	 196
klifurgrind	 197
kubbar	 198
leikfang	 199
leir	 200
litur	 202
lím	 203
lottó	(sjá	spil	215)
pappír	 204
púsluspil	 205
reiðhjól	 194
rennibraut	 206
róla	 207
sandkassi	 208
sandur	 209
sippuband	 210
skautar	 211
skip	(sjá	bátur	184)
skíði	 212
skófla	 213
skurðgrafa	 193
sleði	 214
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spil	 215
vegasalt	 216
bingó	 216.1
playmó	 216.2

7. Matur
A. Ávextir og grænmeti
agúrka	 217
appelsína	 218
ávextir	 219
banani	 220
baunir	 221
ber	 222
blómkál	 223
epli	 224
grænmeti	 225
gulrófa	 231
gulrót	 226
kartöflur	 227
kál	 228
laukur	 229
pera	 230
rófa	(sjá	gulrófa	231)
salat	 232
sítróna	 233
sveppur	 234
tómatur	 235
ber	 235.1
jarðarber	 235.2
kíví	 235.3
mandarína	 235.4	
melóna	 235.5
paprika	 235.6
vínber	 235.7

B. Drykkir
bjór	 236
djús	 237
ávaxtasafi	(sjá	djús	237)
drykkur	 238
gosdrykkur	 239
kaffi	 240
kaffi	 241
kakó	 242
mjólk	 243
te	 244
vatn	 245
vín	 246

C. Ýmis matur
álegg	 247
bolla	 248
brauð	 249
egg	 251
fiskur	 252

franskar	kartöflur	 253
ger	 254
grautur	 255
hamborgari	 256
hrísgrjón	 257
hveiti	 258
ís	 259
jógúrt	 260
kaka	 261
kartöflumús	 262
kex	 263
kjúklingur	 264
kjöt	 265
kæfa	(sjá	smurálegg	282)
lyf	(sjá	meðal	267)
lyftiduft	(sjá	ger	254)	 	
matur	 266
meðal	 267
morgunkorn	 250
mysingur	(sjá	smurálegg	282)
nammi	(sjá	sælgæti	268)
nesti	(sjá	matur	266)	 	
ostur	 269
pasta	 270
pillur	 271
pipar	 272
pítsa	 273
poppkorn	 274
pylsa	 275
ristað	brauð	 276
rjómi	 277
rúnnstykki	(sjá	bolla	248)
rækjur	 278
salt	 279
skyr	 280
smjör	 281
smjörlíki	(sjá	smjör	281)	 	
smurálegg	 282
smurostur	(sjá	smurálegg	282)
sósa	 283
sósa	 284
spagetti	 285
sulta	(sjá	smurálegg	282)	 	
súkkulaði	 286
súpa	(sjá	súrmjólk	287)
súrmjólk	 287
sykur	 288
sælgæti	 268
tómatsósa	(sjá	sósa	284)
fiskibolla	 268.1
hnetur	 268.2
hrökkbrauð	 268.3
kjötbolla	 268.5
kleinur	 268.6
krem	(á	köku)	 268.4
lakkrís	 268.8
matarolía	 268.7
olía	(sjá	matarolía	268.7)

pepperóní	 268.9
píta	 268.10
pönnukökur	 268.11
rúsínur	 268.12
skinka	 268.13
slátur	 268.14
sleikjó	 268.15
snakk	 268.16
snúður	 268.17
tyggjó	 268.18
vöfflur	 268.19

8. Persónulegir munir
armband	 289
bakpoki	 291
blað	(sjá	dagblað	294)
bók	 290
budda	 292
byssa	 293
dagblað	 294
eldspýtur	 295
gleraugu	 296
göngustafur	 297
hálsfesti	 298
heyrnartæki	 299
hringur	 300
kíkir	(sjá	sjónauki	309)
kveikjari	 301
lykill	 302
myndavél	 303
pakki	 304
passi	(sjá	vegabréf	315)
peningar	 305
peningaveski	(sjá	budda	292)
perlufesti	(sjá	hálsfesti	298)
regnhlíf	 306
seðlaveski	(sjá	budda	292)
sendibréf	 307
sígarettur	 308
sjónauki	 309
stafur	(sjá	göngustafur	297)
taska	 310
tímarit	 311
úr	 312
varalitur	 313
vasaklútur	 314
vegabréf	 315
veski	(sjá	taska	310)

9. Persónur
A. Fjölskylda
afi	 316
amma	 317
barn	(sjá	ungbarn	329)
bróðir	 318
börn	 319
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ég	 320
fjölskylda	 321
frænka	 322
frændi	(sjá	frænka	322)
frændsystkini	(sjá	frænka	322)
karl	(sjá	maður	324)
kona	 323
krakkar	(sjá	börn	319)
maður	 324
mamma	 325
pabbi	 326
stelpa	 327
strákur	 328
systir	(sjá	bróðir	318)
systkin	(sjá	bróðir	318)
ungbarn	 329
við	 330
vinur	 331
þú	 332
fólk	 332.1	
fullorðinn	 332.2
kærasta	 332.3
kærasti	(sjá	kærasta	332.3)
unglingur	 332.4

B. Starfsheiti
afgreiðslumaður	 333
bakari	 334
bóndi	 335
búðamaður	(sjá	afgreiðslu-	
maður	333)
drottning	 336
kóngur	(sjá	drottning	336)
forseti	 337
hermaður	 338
húsvörður	 339
iðjuþjálfi	 340
kennari	 341
kokkur	 342
leikari	 343
leikskólakennari	(sjá	kennari	341)
leikskólastjóri	(sjá	skólastjóri	354)
læknir	 344
lögga	(sjá	lögregla	345)
lögreglan	 345
málari	 346
múrari	 347
póstur	 348
prestur	 349
prins	(sjá	drottning	336)
prinsessa	(sjá	drottning	336)
ritari	 350
sjómaður	 351
sjúkraþjálfari	 352
skipstjóri	 353
skólastjóri	 354
slökkviliðsmaður	 355

smiður	 356
talkennari	 357
tannlæknir	 358
þjónn	 359

C. Ýmsar persónur
álfur	 360
bófi	 361
drottning	 362
gestur	 363
grýla	 364
jólasveinn	 365
keisari	 366
kóngur	(sjá	drottning	336)
prins	(sjá	drottning	336)
prinsessa	(sjá	drottning	336)
ræningi	(sjá	þjófur	371)
skáti	 367
snjókarl	 368
trúður	 369
tröll	 370
þjófur	 371
Askasleikir	 371.1
Barbie	 371.2
barnapía	 371.3	

Batman	 371.4
Bjúgnakrækir	 371.5
Gáttaþefur	 371.6
geimfari	(sjá	geimskip	59.2)
Giljagaur	 371.7
Gluggagægir	 371.8	
Harry	Potter	 371.9
hjúkrunarfræðingur	 371.10
Hurðaskellir	 371.12
indjáni	 371.11
íþróttaálfurinn	 371.14
kafari	 371.13
Kertasníkir	 371.15
Kjötkrókur	 371.16
kúreki	 371.17
köngulóarmaðurinn		
(sjá	Spiderman	371.24)
Leppalúði	 371.18
Lína	langsokkur	 371.19
Pottasleikir	 371.20
skáti	 371.21
Skyrgámur	 371.22
Solla	stirða	 371.23
Spiderman	 371.24
Stekkjastaur	 371.25
Stúfur	 371.26
Súperman	 371.27
töframaður	 371.28
Þvörusleikir	 371.29

10. Skóli
A. Áhöld
blað	 372
blýantur	 373
bók	 188
bók	 374
kúlupenni	 375
litur	(sjá	blýantur	373)
lím	 376
málning	 377
pappír	(sjá	blað	372)
penni	(sjá	kúlupenni	375)
ritvél	 378
skriffæri	(sjá	blýantur	373)
skæri	 379
stimpill	 380
strokleður	 381
yddari	 382
tölva	 383

B. Námsgreinar
handmennt/saumar	 384
handmennt/smíði	 385
heimilisfræði	 386
kristinfræði	 387
landafræði	 388
leikfimi	 389
lestur	 390
reikningur	(sjá	stærðfræði	393)
samfélagsfræði	 391
saumar	(sjá	handmennt	384)
skrift	 392
smíði	(sjá	handmennt	385)
stærðfræði	 393
tónmennt	 394
náttúrufræði	 394.1

C. Annað
fataklefi	 395
frímínútur	 396
frímínútur	(sjá	skólabjalla	403)
föndur	(sjá	búa	til	691)
kennari	 397
leikskóli	 398
nesti	(sjá	nestistími	399)
nestistími	 399
reglur	 400
röð	 401
samverustund	 402
skólabjalla	 403
skóli	 404
snagi	(sjá	fataklefi	395)
umsjónarmaður	 405
bekkur	(í	skóla)	 405.1
fundur	 405.2
ljósritunarvél	 405.3
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11. Tímahugtök
A. Vikudagur
sunnudagur	 406
mánudagur	 407
þriðjudagur	 408
miðvikudagur	 409
fimmtudagur	 410
föstudagur	 411
laugardagur	 412
sunnudagur	 412.1
mánudagur	 412.2
þriðjudagur	 412.3
miðvikudagur	 412.4
fimmtudagur	 412.5
föstudagur	 412.6
laugardagur	 412.7

B. Mánuður
janúar	 413
febrúar	 414
mars	 415
apríl	 416
maí	 417
júní	 418
júlí	 419
ágúst	 420
september	 421
október	 422
nóvember	 423
desember	 424
júní	 424.1

C. Árstíð
haust	 425
sumar	 426
vetur	 427
vor	 428

D. Ýmis tímahugtök
afmæli	 429
afmælisdagur	(sjá	afmæli	429)
á	eftir	 430
á	morgun	 431
ár	 432
bolludagur	 433
bráðum	 434
dagur	 435
frí	 436
gamlársdagur	 437
helgi	(sjá	frí	436)
í	dag	 438
í	gær	 439
jól	 440
kvöld	 441
mánuður	 442

morgunn	 443
nótt	 444
núna	 445
páskar	 446
seinna	(sjá	á	eftir	430)
síðan	(sjá	á	eftir	430)
sprengidagur	 447
strax	 448
sumarfrí	 449
vika	 450
öskudagur	 451
aðventa	 451.1
helgi	 451.2
þjóðhátið	(sjá	fáni	593)

12. Tómstundir
A. Íþróttir
blak	 452
bocchía	 453
dans	 454
fótbolti	 455
golf	 456
handbolti	 457
hástökk	 458
hjólabretti	 459
keila	 460
keppni	 461
kringlukast	 462
kúluvarp	 463
körfubolti	 464
langstökk	 465
leikfimi	 466
skautar	 467
skíði	 468
sleði	 469
snjóbretti	 470
snóker	 471
spjótkast	 472
stangveiði	 475
sund	 473
tennis	 474
box	 475.1
júdó	 475.2
karate	 475.3
lið	 475.4
lóð	(til	að	lyfta)	 475.5
lyftingar	 475.6
mark	 475.7

B. Leikir
bílaleikur	 476
dúkkuleikur	 477
dúkkuleikur	(sjá	dúkka	191)
eltingaleikur	 478
feluleikur	 479
feluleikur	 480

leikur	 481
mömmuleikur	 482
parís	 483

C. Annað
ball	 484
ballett	 485
bíó	 486
dansleikur	(sjá	ball	484)
ferðalag	 487
gönguferð	 488
kór	 489
leiklist	 490
partý	 491
tónlist	 492
útilega	 493
veisla	(sjá	partý	491)
félagsmiðstöð	 493.1
klúbbastarf	 493.2
sjónvarpsstöð	 493.3
tómstundir	 493.4

13. Trú og trúarbrögð
biblía	 494
bæn	 495
engill	 496
ferming	 497
gifting	 498
Guð	 499
jarðarför	 500
Jesús	 501
jól	 502
kirkja	 503
kross	 504
páskar	 505
prestur	 506
skírn	 507

14. Umhverfið
A. Mannvirki
alþingishús	 508
apótek	 509
banki	 510
bókasafn	 512
brú	 513
búð	 514
fara	í	bæinn	(sjá	miðbær	526)
gangbraut	 515
gata	 516
girðing	 517
heima	 518
heimili	(sjá	heima	518)
hótel	 519
hús	 520
höll	 521
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kastali	(sjá	höll	521)
kirkja	 522
Kringlan	 523
kvikmyndahús	 511
leikhús	 524
leikskóli	 525
miðbær	 526
Perlan	 527
pósthús	 528
ráðhús	 529
sjúkrahús	 530
skóli	 531
umferðarljós	 532
vegur	(sjá	gata	516)
verslun	(sjá	búð	514)
blokk	 532.1
eldhús	 532.2
fangelsi	 532.3
húsdýragarðurinn	 532.4
kaffihús	 532.5
matsölustaður	 532.6
skammtímavistun	 532.7
Smáralind	 532.8
stofa	 532.9
tívólí	 532.10
veitingahús		
(sjá	matsölustaður	532.6)

B. Náttúran
bál	(sjá	eldur	535)
blóm	 533
dalur	 534
eldur	 535
fjall	 536
fjara	 537
foss	 538
gras	 539
grjót	(sjá	steinn	551)
hellir	 540
himinn	 541
hóll	 542
jólatré	 543
land	 544
laufblað	 545
lækur	 546
sjór	 547
skógur	 548
ský	 549
sól	 550
steinn	 551
stjarna	 552
strönd	(sjá	fjara	537)
sveit	 553
tré	 554
tún	(sjá	gras	539)
tungl	 555
heimur	 555.1

Ísland	 555.2
staður	 555.3
útlönd	 555.4

C. Veður
rigning	 556
ský	 557
snjór	 558
sól	 559
vindur	 560
þoka	 561
elding	 561.1	

rok	 561.2
þrumur	(sjá	elding	561.1)

15. Verkfæri og áhöld
borvél	 562
band	(sjá	garn	563)
garðslanga	(sjá	slanga	583)
garn	 563
hamar	 564
hefill	 565
heklunál	 566
hjólbörur	 567
hlustunarpípa	 568
hrífa	 569
kústur	 570
málband	 571
málning	 572
nagli	 573
naglbítur	 574
nál	 575
pensill	 576
prjónar	 577
raka	(so.)	(sjá	hrífa	569)
ruslatunna	 578
saumavél	 579
skófla	 580
skrúfjárn	 581
skrúflykill	(sjá	töng	587)
skrúfur	(sjá	skrúfjárn	581)
skæri	 582
slanga	 583
sláttuvél	 584
sópur	(sjá	kústur	570)
stigi	 585
sög	 586
títuprjónn	(sjá	nál	575)
tommustokkur	 588
trappa	(sjá	stigi	585)
trjáklippur	 589
tvinni	(sjá	garn	563)
töng	 587
vefur	 590

16. Önnur nafnorð
aldur	 591
bensín	 592
heimsókn	(sjá	heimsækja	716)
fáni	 593
flagg	(sjá	fáni	593)
fréttir	 594
kassi	 595
koss	(sjá	kyssa	733)
nafn	(sjá	heita	718)
peli	 596
plástur	 597
poki	 598
rifrildi	(sjá	rífast	756)
snuð	 599
tjald	 600
val	(sjá	velja	785)
aðventukrans	(sjá	aðventa	451.1)
baukur	 600.1
blóð	 600.2
blæðingar	 600.3
listi	(sjá	minnislisti	600.4)
minnislisti	 600.4
parísarhjól	(sjá	tívólí	532.10)
ævintýri	 600.5

17. Ýmis smáorð
af	hverju	(sjá	hvað	609)
allir	 601
allt	(sjá	allir	601)
bakvið	(sjá	fyrir	aftan	607)
búið	 602
búið	 603
eins	 604
ekki	 605
ekkert	(sjá	ekki	605)
enginn	(sjá	ekki	605)
fremstur	 606
fyrir	aftan	 607
fyrir	framan	 608
fyrstur	(sjá	fremstur	606)
hvað	 609
hvar	(sjá	hvað	609)
hver	(sjá	hvað	609)
hvernig	(sjá	hvað	609)
hvers	vegna	(sjá	hvað	609)
inn	(sjá	í	610)
í	 610
já	 611
líka	 612
margir	 613
mikið	(sjá	margir	613)
milli	 614
nei	 615
nei	sko!	(sjá	764)
ofan	á	 616
ofan	í	(sjá	í	610)
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og	 617
síðastur	 618
takk	 619
takk	 620
undir	 621
upp	á	(sjá	ofan	á	616)
við	hliðina	á	 624
yfir	 622
ýmislegt	 623
að	 624.1
af	hverju	 624.2
aftur	 624.3
eða	 624.4
hvað	 624.5
hvar	 624.6
hver	 624.7
hvernig	 624.8
í	 624.9
með	 624.10
þarna	(sjá	benda	790.2)
þetta	(sjá	benda	790.2)

18. Lýsingarorð
A. Litir
appelsínugulur	 625
bleikur	 626
blár	 627
brúnn	 628
dökkblár	 629
fjólublár	 630
grár	 631
grænn	 632
gulur	 633
hvítur	 634
ljósblár	 635
rauður	 636
svartur	 637
glimmer	 637.1
gull	 637.2
litur	(á	litinn)	 637.3
silfur	 637.4

B. Ýmis lýsingarorð
ánægður	(sjá	glaður	649)
ánægður	(sjá	glaður	650)
bilaður	 638
blautur	 639
brotinn	(sjá	bilaður	638)
dapur	(sjá	leiður	662)
dáinn	(sjá	deyja	696)
duglegur	 640
erfiður	 641
fallegur	 642
fínn	(sjá	fallegur	642)
fljótur	 643
flottur	(sjá	fallegur	642)

frekur	 644
frægur	 645
fullur	 646
gamall	 647
gaman	 648
glaður	 649
glaður	 650
góður	 651
harður	 652
hálfur	 653
heitur	 654
heitur	(sjá	sumar	426)
hissa	 655
hollur	 656
hraustur	(sjá	hollur	656)
hreinn	 657
hræddur	 658
kaldur	 659
kaldur	(sjá	vetur	427)
lasinn	(sjá	veikur	678)
latur	 660
leiðinlegur	 661
leiður	 662
léttur	 663
linur	(sjá	mjúkur	669)
lítill	 664
lítill	 665
ljótur	 666
ljúfur	(sjá	góður	651)
margir	 667
meira	 668
mikið	(sjá	margir	613	og	667)
mjúkur	 669
nýr	 670
ónýtur	(sjá	bilaður	638)
óþekkur	 671
reiður	 672
réttur	 673
saddur	 674
skemmtilegur	(sjá	gaman	648)
stór	 675
stór	 676
svangur	 677
ungur	 682
veikur	 678
vondur	(sjá	reiður	672)
votur	(sjá	blautur	639)
þekktur	(sjá	frægur	645)
þreyttur	(sjá	latur	660)
þungur	 679
þurr	 680
þyrstur	 681
aumur	 682.1
bragðgott	 682.2
feitur	 682.3
frábært	 682.4
fyndinn	 682.5	
hljótt	 682.6

hættulegt	 682.7
kjánalegur	 682.8
langt	frá	 682.9
lengi	 682.10
mjór	 682.11
ófrísk	 682.12
ógeðslegur	 682.13
óhreinn	 682.14
rólegt	 682.15
ruglaður	 682.16
spenntur	 682.17
sterkur	 682.18
stilltur	 682.19
tilbúinn	 682.20

19. Sagnorð
feitur	 682.3
frábært	
aka	(sjá	keyra	726)
baða	 683
baka	 684
banna	 685
bannað	(sjá	banna	685)
biðja	(sjá	bæn	495)
bíða	 686
bora	(sjá	borvél	562)
borða	 687
borga	 688
brosa	 689
búa	 690
búa	til	 691
byggja	 692
byrja	 693
dansa	 694
detta	 695
deyja	 696
drekka	 697
eiga	 698
eiga	heima	(sjá	búa	690)
elda	 699
elda	 700
elska	 701
er	(að	vera)	(sjá	vera	786)
eyðileggja	(sjá	skemma	766)
fara	 702
fara	í	bæinn	(sjá	miðbær	526)
fela	 703
fela	 704
fljúga	 705
fljúga	 706
flýta	sér	(sjá	fljótur	643)
föndra	(sjá	búa	til	691)
gabba	(sjá	apríl	416)
ganga	 707
gefa	 708
gera	 709
geta	 710
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geyma	 711
gjörðu	svo	vel	 712
gleyma	 713
gráta	 714
grilla	(sjá	steikja	773)
greiða	sér	 715
grúfa	(sjá	fela	703)
heimsækja	 716
heita	 718
hella	(sjá	kanna	115)
henda	 717
hekla	(sjá	heklunál	566)
heyra	 719
hjálpa	 720
hjóla	 721
hlaupa	 722
hlusta	(sjá	heyra	719)
hnoða	(sjá	baka	684)
hoppa	 723
horfa	(sjá	sjá	764)
hósta	 724
kaupa	 725
jarða	(sjá	jarðaför	500)
kasta	(sjá	henda	717)
kenna	(sjá	kennari	341)
keppa	(sjá	keppni	461)
keyra	 726
kíkja	(sjá	sjá	764)
klifra	 727
klippa	 728
klæða	úr	 729
koma	 730
kubba	 731
kunna	(sjá	vita	788)
kúka	 732
kyssa	 733
labba	(sjá	ganga	707)
leika	sér	 734
leira	 735
lesa	 736
liggja	 737
lita	 738
líma	 739
loka	 740
lúlla	(sjá	sofa	761)
læðast	 741
læra	 742
má	ekki	(sjá	banna	685)
mála	 743
meiða	sig	 744
missa	 745
moka	 746
muna	 747
ná	í	 748
negla	(sjá	hamar	564)
opna	 749
perla	(sjá	púsla	752)
pinna	(sjá	púsla	752)

pissa	 750
plata	(sjá	apríl	416)
príla	(sjá	klifra	727)
prjóna	 751
púsla	 752
ráða	 753
reikna	(sjá	stærðfræði	393)
renna	 754
reykja	 755
rífast	 756
róla	 757
sauma	 758
segja	frá	 759
sigra	 760
sippa	 762
sitja	 763
sjá	 764
sjóða	(sjá	elda	699)
sjóða	(sjá	elda	700)
skauta	 765
skemma	 766
skera	(sjá	hnífur	114)
skilja	(sjá	vita	788)
skipta	 767
skíða	 768
skíra	(sjá	skírn	507)
skjóta	(sjá	byssa	189)
skoða	(sjá	sjá	764)
skrifa	 769
smíða	(sjá	hamar	564)
sofa	 761
sparka	 770
spila	 771
standa	 772
steikja	 773
stela	 774
stoppa	(sjá	bíða	686)
strauja	(sjá	straujárn	161)
stríða	 775
stroka	út	(sjá	strokleður	381)
synda	 776
syngja	 777
sækja	(sjá	ná	í	748)
taka	(sjá	ná	í	748)
taka	saman	 779
tala	 778
tala	saman	(sjá	segja	frá	759)
teikna	(sjá	lita	738)
telja	 780
týna	(sjá	fela	703)
vakna	 782
vefa	(sjá	vefur	590)
vega	salt	 783
veiða	 784
velja	 785
vera	 786
versla	(sjá	kaupa	725)
vilja	 787

vinna	(sjá	gera	709)
vinna	(sjá	sigra	760)
vita	 788
væla	(sjá	gráta	714)
ydda	(sjá	yddari	382)
ýta	 781
þræða	(sjá	sauma	758)
þurrka	 789
þurrka	sér	(sjá	handklæði	133)
þvo	sér	 790
banka	 790.1
benda	 790.2
bíta	 790.3
búa	um	rúm	 790.4
draga	(sjá	toga	790.31)
dreyma	 790.5
er	(að	vera)	(sjá	vera	790.34)
faðma	 790.6
flauta	 790.7
galdra	(sjá	töframaður	371.28)
geta	 790.8
grilla	(sjá	grill	182.3)
grínast	(sjá	fyndinn	682.5)
gubba	(sjá	ógeðslegur	682.13)
halda	(eitthvað)	 790.9
hengja	upp	 790.10
hlakka	til	(sjá	spenntur	682.17)
hlæja	 790.11
hrópa	(sjá	kalla	790.14)
hugga	 790.12
hvísla	 790.13
hætta	(sjá	stoppa	790.28)
kalla	 790.14
klappa	saman	lófunum	 790.15
klóra	 790.16
langa	(í	eitthvað)	 790.17
leggja	á	borð	 790.18
lemja	 790.19
óska	 790.20
passa	sig	 790.21
plata	 790.22
rífa	 790.23
róta	(sjá	rusla	til	790.24)
rusla	til	 790.24
rúlla	(sjá	velta	790.33)
skúra	 790.25
skvetta	(sjá	sulla	790.30)
slá	(sjá	lemja	790.19)
slökkva	(ljós)	 790.26
sprauta	 790.27
stoppa	 790.28
sturta	niður	 790.29
sulla	 790.30
toga	 790.31
vaska	upp	 790.32
velta	(sér)	 790.33
vera	 790.34
vinda	 790.35
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vinka	(sjá	bless	792.3)
þefa	 790.336
þurrka	af	(sjá	tuska	122.8)
æfa	 790.37
æla	(sjá	ógeðslegur	682.13)
öskra	(sjá	kalla	790.14)

20. Tákn tengd  
líkamanum

auga	 791.1
augabrúnir	 791.2
eyra	 791.3
fléttur	 791.4
freknur	 791.5
gosbrunnur	(í	hári)	 791.6
haka	 791.7
háls	 791.8
hár	 791.9
hökuskarð	 791.10
kinn	 791.11

krullur	 791.12
munnur	 791.13
nef	 791.14
sítt	hár	 791.15
spékoppar	 791.16
stutt	hár	 791.17
tagl	 791.18
tennur	 791.19

21. Algeng orða- 
sambönd

afsakið	 792.1
allt	í	lagi	 792.2
bless	 792.3
ég	skil	ekki	(sjá	ég	veit	það		
ekki	792.4)
ég	vann	(sjá	sigra	760)
ég	veit	það	ekki	 792.4
fyrirgefðu	 792.5
gangi	þér	vel	 792.6

gefðu	mér	fimm	 792.7
gerðu	það	 792.8
gjörið	þið	svo	vel	 792.9
gleðileg	jól	 792.10
gleðilegt	nýtt	ár		
og	takk	fyrir	það	gamla	 792.11
gott	kvöld	 792.12
góða	helgi	 792.13	
góða	nótt	 792.14
góðan	dag	 792.15
guð	hjálpi	þér	 792.16
halló	 792.17
hvað	segirðu	gott?	 792.18
hæ	(sjá	halló	792.17)	
láttu	mig	vera	 792.19
ókei	 792.20
til	hamingju	 792.21
velkomin	 792.22
verði	þér	að	góðu	 792.23
viltu	vera	með	mér	 792.24
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Skýringar við táknmyndir

sýnir stefnu og u.þ.b. lengd hreyfingar

endurtekin hreyfing

fingurnir koma saman í þá átt sem örin sýnir

fingurnir gliðna í þá átt sem örin sýnir

hröð hreyfing

hæg og sundurslitin hreyfing

hreyfing stöðvast snögglega

fingurnir spila

litlar, endurteknar hreyfingar

höndin kreppt

þumalfingri núið við hina fingurna 

hendur fara á víxl
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1   api 2   asni 3   bangsi 

4   björn 5   dýr 6   fiðrildi 

7   fiskur 8   fíll 9   fluga 

10  fugl 11  fugl

3 eyrun á bangsa, oftast notað 
yfir leikfangabangsa

4 skógarbjörn sem reisir sig 
upp

5 fjórir fætur sem hreyfast 
jafnt áfram

10 tveir fingur mynda gogg



12  geit 13  gíraffi 14  hamstur

15  hænsn 16  hestur 17  hreindýr

18  hundur 19  kanína 20  kind

21  kind 22  krabbi/rækja

14  bursta með litlum 
hreyfingum við bæði 
munnvik

16  knapi situr á hesti
18 klappað á lærið eins og 

þegar kallað er á hund
20  eins og að rýja
21  klórað létt í fötin. Það 

klæjar undan ullinni. Þetta 
tákn er algengara en nr. 20

22 klærnar klípast saman



23  krókódíll 24  kýr 25  kónguló

26  köttur 27  köttur 28  ljón

29  mús 30  naut 31  ormur/snigill

32  páfagaukur 33  úlfur

25  krepptir fingur ganga áfram
27 eins og að klappa gæludýri, 

meira notað með yngstu 
börnunum en tákn nr. 26

28  höndin greiðir makkann
29  beinir fingur skjótast til 

hliðar
30 hringur í nefi
31 fingurinn liðast eftir 

lófanum



34  selur 35  skjaldbaka 36  svanur

37  svín 38  tígrisdýr 39  ugla

40  önd

34 hendur tákna hreifana 
35 þumallinn gægist undan 

skelinni
37 margir nota þetta tákn líka 

yfir Bónus verslanirnar
38 krepptir fingur teikna rendur
40  vaggandi hreyfing

Munið að nota svipbrigði  
með táknunum til að 
undirstrika þýðingu þeirra.



40.1  brodd gölt ur 40.2  eðla 40.3  flóð hest ur

40.4  frosk ur 40.5  hval ur 40.6  maur ar

40.7  nas hyrn ing ur 40.8  ref ur 40.9  risa eðla

40.10  sebra hest ur

40.1 sýnt hvern ig háls inn 
þenst út

40.5 hval ur inn blæs/spraut ar
40.8 skott inu strok ið
40.9 hönd in opn ast fram  

og tákn ar hreyf ingu 
höfuðs ins



41  barnavagn/kerra 42  bátur/skip 43  bíll

44  brunabíll 45  dráttarvél 46  flugvél

47  skurðgrafa 48  reiðhjól 49  hjólastóll

50  leigubíll 51  járnbrautarlest

45 haldið um stórt stýri og 
hossast

46  einfaldara að hafa lófan 
flatan

47  lófi upp á rönd er 
skurðbarmur, hin höndin er 
skóflan

48  eins og haldið sé um fótstig 
á reiðhjóli og hjólað með 
höndunum

50 tími og bíll
51 hjólin snúast á 

járnbrautarteinum



52  lögreglubíll 53  mótorhjól 54  sjúkrabíll

55  strætisvagn/rúta 56  vörubíll 57  vörubíll

58  jarðýta 59  þyrla  

53  bensíngjöfin aukin
54 veikur og bíll
55  höfðar til lögunar og 

lengdar vagnsins
57  pallurinn sturtar

Verið óhrædd að búa til tákn  
ef þarf.



59.1  eld flaug 59.2  geim skip 59.3  hlaupa hjól

59.4  jeppi 59.5  krana bíll

59.6  línu skaut ar

59.2 gler hlíf in á hjálm in um 
dreg in fram fyr ir

59.3 önn ur hönd in er kyrr  
með an hin hreyf ist

59.4 ekur á ójöfn um vegi
59.6 lófunum strokið sam an  

til skipt ist

Börn tala barnamál með 
táknum eins og þau gera  
með orðum. Það er ekki 
æskilegt að leiðrétta táknin 
heldur vera góð fyrirmynd og 
gera táknin skýrt og greinilega.



60  axlabönd  61  belti 62  bíkini  

63  hálsbindi 64  bleia 65  brjóstahaldari 

66  buxur 67  eyrnaband 68  frakki/kápa

69  föt/fatnaður 70  útigalli 

64  límbandinu fest á hliðunum
70  getur einnig verið eins og 

úlpa



71  hanskar 72  hattur 73  hjálmur 

74  húfa 75  jakki 76  kjóll 

77  náttföt 78  náttföt 79  nærbuxur 

80  peysa 81  pils 

71 ýmist gert á aðra höndina 
eða báðar

73  banka í höfuðið
77  nótt og föt
78  sofa og föt



82  regngalli/-föt 83  skór 84  skyrta 

85  sloppur 86  slæða 87  smekkur

88  sokkabuxur 89  sokkar 90  stígvél 

91  sundbolur 92  sundskýla

83  eins og að bursta skó
84  tekið um ermahnappa, ýmist 

á annarri eða báðum ermum
88 strokið upp eftir lærunum til 

skiptis

Munið að einfalda samsett 
tákn ef með þarf.



93  svunta 94  trefill 95  úlpa 

96  vasi 97  vasi 98  vesti 

99  vettlingar 99.1  bol ur 99.2  eyrna lokk ur

99.3  grímu bún ing ur

93 hnýta fyrir aftan bak
95 renna upp rennilás
96 hendi stungið ofan í 

vasann
97 vasi mótaður á  

viðeigandi stað
98 handarkrikarnir teiknaðir 

með þumalfingrunum
99.1 stutt ar erm ar



100  fiðla 101  flauta 102  gítar

103  hristur 104  lúður/trompett 105  píanó 

106  sílófónn 107  tromma 107.1  hljóm sveit

107.2  tón leik ar 107.2 stjórna hljóm sveit

Verið óhrædd að búa til tákn 
yfir fleiri hljóðfæri. Söngur og 
hljóðfæri eru alltaf spennandi 
og höfða til allra aldurshópa.



108  bolli 109  diskur 110  dúkur 

111  flaska 112  gaffall 113  glas 

114  hnífur 115  kanna/ketill  116  kökukefli 

117  ostahnífur 118  panna 

117 ostahnífur dreginn eftir 
lófanum

118 önnur höndin heldur um 
skaftið, hin höndin teiknar 
pönnuna



119  pottur/skál 120  rifjárn 121  skeið 

122  upptakari 122.1  des ilítra mál

122.2  dós 122.3  krukka 122.4  sigti

122.5  sleikja

122.1 tákn yfir lít ill og  
að mæla, vísi fing ur  
fær ist upp og nið ur

122.4 eins og að sáldra  
úr sigt inu

Munið að undirstrika atkvæði 
orðsins með hreyfingunni.



122.6  skurð bretti

122.7  sogrör 122.8  tuska 122.9  vigt

122.7 hald ið um rör ið og sog ið
122.8 vog ar skál arn ar fær ast 
122.9 upp og nið ur

Börn tala barnamál með 
táknum eins og þau gera  
með orðum. Það er ekki 
æskilegt að leiðrétta táknin 
heldur vera góð fyrirmynd og 
gera táknin skýrt og greinilega.



123  borð 124  hilla 125  kommóða/skúffa 

126  lampi/ljós 127  rúm 128  sófi 

129  stóll 130  skápur

125  skúffa dregin út
127 gaflarnir myndaðir

Munið að börn eiga auðveldara 
með að gera tákn þar sem 
höndin snertir annan 
líkamshluta.



131  baðkar 132  greiða 133  handklæði

134  handlaug 135  hárþurrka 136  ilmvatn

137  klósett 138  klósett 139  koppur

140  krani 141  rakspíri

137  lyktin
138  klósettsetan opnast og 

lokast, algengara en tákn 
nr. 137

139  höfðar til athafnarinnar / 
sumir nota tákn 138 

140  eins og að skrúfa frá krana

Athugið að nafnorð og sagn orð 
eru oft eins, sbr. að baða og 
baðkar, handlaug og þvo sér.



142  rakvél 143  rakvél 144  sápa

145  sjampó 146  spegill 147  sturta 

148  tannbursti 149  varalitur

142  skafa
143  rafmagnsrakvél
144 teikna sápustykki
145 kreist úr sjampóbrúsa
148 bursta tennur með 

vísifingri



149.1  and lit skrem 149.2  augnskuggi

149.3  dömu bindi 149.4  kinna lit ur

149.5  krem á lík ama 149.6  nagla lakk

149.3 fing urn ir sýna lög un 
bind is ins

Munið að börn eiga auðveldara 
með að gera tákn þar sem 
höndin snertir annan 
líkamshluta.

Munið að undirstrika atkvæði 
orðsins með hreyfingunni.



150  eldavél 151  geislaspilari/plötuspilari 152  hrærivél 

153  ísskápur 154  ísskápur 155  kaffivél 

156  klukka/úr 157  ryksuga 158  segulband

159  sími 160  sjónvarp

150 hræra og snúa tökkum
152  eins og haldið um 

handþeytara
153 kalt og skápur
155 kaffi og ýtt á takka
160 horfa og ýtt á 

fjarstýringuna

Munið að laga táknin að 
tækjum heimilisins – tökkum, 
rofum o.s.frv.



161  straujárn 162  tölva 163  útvarp

164  þvottavél 165  örbylgjuofn

163  margir nota táknið að 
hlusta og ýta á takka fyrir 
útvarp

165 stungið inn í ofninn og 
kveikt

Munið að oft er táknið að 
hlusta notað yfir þau tæki sem 
við hlustum á.



166  blómavasi 167  dyr/hurð 168  fægiskúffa 

169  geisladiskur/hljómplata 170  gluggatjöld 171  herbergi

172  kerti 173  kústur/sópur 174  lyfta

175  lykill 176  miðstöðvarofn

167 annar handleggurinn 
hreyfist frá og að 
líkamanum, opna/loka

170  dregið fyrir og frá
171  lófarnir afmarka veggina
175 tveimur fingrum snúið í 

lófanum
176  heitt og ofn



177  mynd 178  púði/koddi 179  slökkvari

180  stigi 181  sæng 182  þvottaefni 

182.1  bak ara ofn 182.2  geisla disk ur

182.3  grill 182.4  heyrn ar tól

180 stigi getur líka verið eins 
og táknið að klifra

181  eins og að breiða sæng 
yfir sig

182 þvo og duft
182.2 bók staf ur inn C  

og tákn yfir disk
182.3 kjöt inu snú ið á grill inu



182.5  mynd bands upp töku vél 182.6  prent ari 182.7  skraut

182.8  stytta 182.9  stýripinni

182.10  svefn poki 182.11  tölvu mús

182.12  upp þvotta vél 182.13  vasa diskó

182.7 hend urn ar hreyfast  
í bylgj um

182.8 lín ur vanga svips ins 
dregn ar fram

182.10 renna upp og  
breiða yfir sig

182.12 önn ur hönd in kyrr,  
hin tákn ar hreyf ingu 
vél ar inn ar

182.13 heyrn ar tól í eyr um  
og dilla höfði



183  bangsi 184  bátur/skip 185  bíll 

186  blaðra 187  bolti  188  bók  

189  byssa 190  dúkka 191  dúkka

192  fata 193  skurðgrafa

187  úlnliðum slegið saman
188 lófar saman og opnast 

eins og bók
190  augun opnast og lokast
191  vagga brúðu
193  lófi upp á rönd er skurð

barmur, hin höndin er 
skóflan



194  reiðhjól  195  hjólbörur 196  kerra 

197  klifurgrind 198  kubbar 199  leikfang/dót 

200  leir 201  járnbrautarlest 202  litur 

203  lím 204  pappír 

194  eins og haldið sé um 
fótstig á reiðhjóli, hjólað 
með höndunum

195 hjólbörurnar teknar upp 
og keyrðar áfram

198  kubbum raðað hverjum 
ofan á annan

200 eins og að rúlla leir, oft 
gert með báðum höndum

201 hjólin snúast á 
járnbrautarteinum

203 lím borið á og fest



205  púsluspil 206  rennibraut 207  róla

208  sandkassi  209  sandur 210  sippuband 

211  skautar 212  skíði 213  skófla  

214  sleði 215  spil/lottó 

205  litlum bitum raðað saman
207 líkir eftir hreyfingu 

rólunnar
212 hendurnar hreyfast eins 

og á gönguskíðum
215 eins og að stokka spil



216  vegasalt 216.1  bingó 216.2  play mó

216 vísifingur og langatöng 
tákna fætur á þeim  
sem er að vega. Til 
einföldunar geta  
lófarnir verið flatir

216.1 önn ur hönd in kyrr og  
hin snýr bingóhjól inu

216.2 fing urn ir sýna stærð 
play mó kall anna

Verið óhrædd að búa til tákn  
ef þarf.



217  agúrka 218  appelsína 219  ávextir 

220  banani 221  baunir 222  ber  

223  blómkál 224  epli 225  grænmeti 

226  gulrót 227  kartöflur

218 börkurinn tekinn af
222  að tína í lófann
226 gulrótin skafin
227  vísifingur er hnífur sem 

afhýðir kartöfluna



228  kál 229  laukur 230  pera 

231  gulrófa 232  salat 233  sítróna 

234  sveppur 235  tómatur 235.1  ber

235.2  jarð ar ber

229 tár
232  tveir gafflar hræra í 

salatinu
233  líkt og að pressa sítrónu
235 rautt og formið á 

tómatnum teiknað
235.1 hönd in hreyf ist fram og 

til baka um vísi fing ur inn,
 sjá einnig ber 222



235.3  kíví 235.4  mandar ína

235.5  melóna 235.6  paprika 235.7  vín ber

235.3 fing urn ir breið ast út og 
tákna hár in á ávext in um

235.4 lít il app el sína 
235.6 önn ur hönd in er kyrr,  

hin mót ar lög un 
paprikunn ar

235.7 slút andi vín berja klasi
Verið óhrædd að búa til tákn  
ef þarf.



236  bjór 237  djús 238  drykkur 

239  gosdrykkur 240  kaffi 241  kaffi

242  kakó  243  mjólk  244  te 

245  vatn 246  vín 

236 flaska opnuð
240  snúa kaffikvörn
242  brúnn og drykkur
243  eins og að toga í spena
244 tepoka dýft í bollann
245  eins og að skrúfa frá 

krana



247  álegg 248  bolla/rúnstykki 249  brauð 

250  morgunkorn 251  egg 252  fiskur 

253  franskar kartöflur 254  ger 255  grautur

256  hamborgari 257  hrísgrjón 

250 hellt úr pakka
251 slegið á eggjaskurnina
253 lögun þeirra teiknuð
256  halda um hamborgarann 

og bíta
257  fingurnir kroppa hver í 

annan



258  hveiti   259  ís 260  jógúrt  

261  kaka 262  kartöflumús 263  kex 

264  kjúklingur 265  kjöt 266  matur

267  meðal/lyf     268  sælgæti 

260  hrista dósina
262  stappa í skál
263  brjóta kexið í tvennt
268  fingur borar í kinnina, 

sbr. hola í tönn



268.1  fiski bolla 268.2  hnet ur

268.3  hrökk brauð 268.4  krem (á köku)

268.5  kjöt bolla
Munið að einfalda samsett 
tákn ef þarf.

268.6  klein ur

268.2 harð ar und ir tönn
268.3 hart/stökkt kex
268.4 hreyf ing in er aft ast  

á lóf an um
268.6 snú ið upp á deig ið og 

það síð an tog að í sund ur



268.7  mat ar ol ía 268.8  lakk rís

268.9  pepp eróní 268.10  píta 268.11  pönnu kök ur

268.12  rús ín ur 268.13  skinka 268.14  slát ur

268.15  sleikjó 268.16  snakk

268.7 litlu puttarnir snert ast,
 áferð fit unn ar
268.10 önn ur hönd in kyrr  

við munn inn, hin  
mót ar pít una

268.11 pönnu kök unni kastað 
upp úr pönn unni til 
að snú a henni við

268.13 mik ið og feitt kjöt
268.16 eins og að opna  

snakk pok ann



268.17  snúð ur 268.18  tyggjó 268.19  vöffl ur

268.18 tyggjó ið tog að út úr 
munn in um

268.19 vöfflu járn inu lok að

Munið að nota svipbrigði  
með táknunum til að 
undirstrika þýðingu þeirra.



269  ostur 270  pasta 271  pillur 

272  pipar 273  pítsa  274  poppkorn 

275  pylsa 276  ristað brauð 277  rjómi  

278  rækjur 279  salt 

269 ostahnífurinn dreginn eftir 
lófanum

271 taka pillur upp úr boxi
272  svart og salt
276  brauðið kemur uppúr 

brauðristinni
277  fleyta rjómann ofan af 

mjólkinni
278 sama tákn og krabbi – 

klærnar klípast saman



280  skyr   281  smjör  282  smurálegg 

283  sósa 284  sósa 285  spagetti

286  súkkulaði 287  súrmjólk 288  sykur 

282  álegg tekið og smurt t.d. 
mysingur og kæfa

284  hrist úr flösku
286  þurrka úr munnviki

Munið að undirstrika atkvæði 
orðsins með hreyfingunni.



289  armband 290  bók 291  bakpoki 

292  budda/peningaveski 293  byssa 294  dagblað  

295  eldspýtur 296  gleraugu 297  göngustafur 

298  hálsfesti/perlufesti      299  heyrnartæki 
Setningar eru stuttar og aðeins 
lykilorðin eru táknuð.



300  hringur 301  kveikjari  302  lykill 

303  myndavél  304  pakki 305  peningar 

306  regnhlíf 307  sendibréf 308  sígarettur

309  sjónauki/kíkir 310  taska/veski  

302 tveim fingrum snúið í 
lófanum

306 regnhlífin spennt upp

Munið að laga táknið að 
þörfum ykkar og aðstæðum,  
t.d. hvernig þið mótið pakkann, 
sbr. 304.



311  tímarit  312  úr/klukka 313  varalitur 

314  vasaklútur 315  vegabréf/passi 

314 sama tákn og táknið að 
snýta sér“

315  bók og stimpill.
Verið óhrædd að búa til tákn  
ef með þarf.



316  afi  317  amma   318  bróðir/systir/systkin  

319  börn/krakkar 320  ég   321  fjölskylda  

322  frænka/frændi  323  kona 324  maður 

325  mamma 326  pabbi 

318  táknar líka eins, sbr. 604
319  klappa á kollinn á 

krökkunum
323  brjóst mótað
324  der á húfu



327  stelpa 328  strákur 329  ungbarn

330  við 331  vinur 332  þú

332.1  fólk 332.2  full orð inn 332.3  kærasta 

332.4  ung ling ur

327  sýnir hálsfestina eða 
hvað hún er fín

328  klappa á rassvasann
329 vagga barni
330 bent yfir hópinn eða á  

þá sem um er að ræða
332.4 ung ur, fersk ur

Munið að finna tákn fyrir 
fólkið í kringum ykkur.



333  afgreiðslumaður 334  bakari 335  bóndi

336  drottning/kóngur 337  forseti 338  hermaður

339  húsvörður 340  iðjuþjálfi 341  kennari 

342  kokkur 343  leikari 

333 verslun og maður
334 hnoða deig
335  afmarkar landareignina
339  hús og passa
341  miðlar þekkingu
343 leikhústjald sem dregið er 

upp og niður



344  læknir 345  lögregla 346  málari 

347  múrari  348  póstur 349  prestur 

350  ritari 351  sjómaður 352  sjúkraþjálfari 

353  skipstjóri 354  skólastjóri 

344  að taka púlsinn
351 skip og maður
352  þýðir einnig að þjálfa. 

Margir nota táknið 
leikfimi

353  rendurnar á 
einkennisbúningnum

354 skóli og yfirmaður



355  slökkviliðsmaður 356  smiður 357  talkennari 

358  tannlæknir 359  þjónn

357  að tala og kennari
358 tennur og læknir
359  heldur á bakka sem  

þið staðsetjið eftir 
hentugleika 

Munið að nota svipbrigði  
með táknunum til að 
undirstrika þýðingu þeirra.



360  álfur 361  bófi 362  drottning 

363  gestur 364  grýla 365  jólasveinn 

366  keisari 367  skáti 368  snjókarl 

369  trúður 370  tröll 

360 álfahúfa
365  skegg og poki, oft 

einfaldað með því að nota 
bara annað táknið

366 axlaskrautið
368 snjór og maður
369  tekið um rauða nefið



371  þjófur 371.1  Askasleik ir

371.2  Bar bie 371.3  barnapía

371.4  Bat man 371.5  Bjúgna kræk ir

371.6  Gátta þef ur

371  stingur þýfi í 
handarkrikann

371.1 önn ur hönd in tákn ar 
askinn sem er opn að ur 
og sleikt ur að inn an 

371.2 hár ið tek ið sam an
371.3 barn og passa
371.4 eyr un á grímunni

Auk þess að búa til tákn yfir 
fólk í nánasta umhverfi er 
mikilvægt að finna tákn yfir 
vinsælar persónur í sögum, 
bókum, leikritum og sjónvarpi.



371.7  Giljagaur

371.8  Gluggagæg ir 371.9  Harry Pott er

371.10  hjúkr un ar fræð ing ur 371.11  indjáni

371.12  Hurða skell ir

371.7 tákn yfir gil og mann 
sem ferð ast þar um

371.8 tákn yfir glugga og að 
gægj ast (einnig hægt að 
nota tákn yfir að sjá)

371.10 barm merki hjúkr un ar
fræð inga

371.12 opna dyr og skella aft ur



371.13  kaf ari 371.14  íþrótta álf ur inn

371.15  Kerta sník ir

371.16  Kjöt krók ur 371.17  kúreki

371.18  Leppalúði 371.19  Lína langsokk ur

371.14 tákn yfir íþrótt ir  
og álf ur

371.18 reytt hár (gjarna nota 
báð ar hend ur)



371.20  Potta sleik ir 371.21  skáti

371.22  Skyrgám ur 371.23  Solla stirða

371.24  Spiderm an 371.25  Stekkja staur 371.26  Stúf ur

371.27  Súperm an 371.28  töfra mað ur

371.23 út lín ur hárs ins
371.24 köngu ló ar vefn um  

skot ið út
371.26 lít ill eins og barn



371.29  þvöru s leik ir

371.29 báð ar hend ur  
halda um þvör una

Verið óhrædd að búa til tákn  
ef þarf.



372  blað/pappír 373  blýantur 374  bók  

375  kúlupenni/penni 376  lím 377  málning

378  ritvél 379  skæri  380  stimpill 

381  strokleður 382  yddari  

376 bera lím á og festa

Munið að börn eiga 
auðveldara með að gera  
tákn þar sem höndin  
snertir annan líkamshluta.



383  tölva 

Gott er að setja upp veggspjöld 
með táknum á mismunandi 
staði. það minnir alla á að nota 
táknin.



384  handmennt/saumar 385  handmennt/smíði 386  heimilisfræði 

387  kristinfræði  388  landafræði 389  leikfimi  

390  lestur 391  samfélagsfræði 392  skrift 

393  stærðfræði  394  tónmennt 

388  land og fræði
391  saman og fræði

fræði: fingur hafðir í sundur 
og greiðast í gegnum fingurna 
á hinni hendinni.



394.1  nátt úru fræði



395  fataklefi 396  frímínútur 397  kennari 

398  leikskóli 399  nestistími 400  reglur 

401  röð 402  samverustund 403  skólabjalla  

404  skóli  405  umsjónarmaður 

395 tveir krepptir fingur 
hengja í lófann

396 margir nota táknið 
skólabjalla

397  miðlar þekkingu
398 leikur og skóli
401  önnur höndin kyrr, hin 

hreyfist að líkamanum
402  oft er táknið segja frá 

notað



405.1  bekk ur (í skóla) 405.2  fund ur 405.3  ljós rit un ar vél

405.3 önn ur hönd in kyrr,  
hin tákn ar blöð in  
sem koma úr vél inni

Gott er að setja upp veggspjöld 
með táknum á mismunandi 
staði. það minnir alla á að nota 
táknin.



406  sunnudagur 407  mánudagur 408  þriðjudagur

409  miðvikudagur 410  fimmtudagur 411  föstudagur

412  laugardagur

Táknin fyrir daga og mánuði 
eru úr táknmáli heyrnarlausra.



412.1  sunnu dag ur 412.2  mánu dag ur 412.3  þriðju dag ur

412.4  mið viku dag ur 412.5  fimmtu dag ur 412.6  föstu dag ur

412.7  laug ar dag ur

Dag arn ir eru ým ist tákn að ir 
með staf róf inu, sbr. tákn 406–
412 eða hug tök um/ 
þýð ingu þeirra eins og  
hér er sýnt. þessi leið get ur  
t.d hent að yngri not end um vel.

412.1 eins og sól
412.2 eins og máni
412.3 þriðji dag ur vik unn ar
412.4 í miðj unni
412.5 fimmti dag ur vik unn ar
412.6 að fasta, vera svang ur
412.7 að baða sig



413  janúar 414  febrúar 415  mars

416  apríl 417  maí  418  júní

419  júlí 420  ágúst 421  september

422  október 423  nóvember

413  hnoða snjóbolta
414  nudda kalda fingur
415  snjórinn bráðnar
416  að gera gabb (1. apríl)
417  blóm
418  Jónsmessueldur
419  heitt
420  ávextir á trjánum
421  laufin falla af trjánum
422  rigning
423  þá kemur frost í jörðu



424  desember 424.1  júní

424 eins og jólatré nema 
mótað öfugt

424.1 fáni, sbr. 17. júní
Verið óhrædd að búa til tákn  
ef þarf.



425  haust 426  sumar 427  vetur 

428  vor  

425  lauf að falla af trjánum
426  að vera heitt
427  að vera kalt
428  blóm

Munið að undirstrika atkvæði 
orðsins með hreyfingunni.



429  afmæli/afmælisdagur  430  á eftir/seinna 431  á morgun 

432  ár 433  bolludagur 434  bráðum 

435  dagur  436  frí  437  gamlársdagur

438  í dag 439  í gær

433 bolla og dagur
434 fingurnir spila
436  einnig notað yfir helgi
437  flugeldar og dagur



440  jól 441  kvöld 442  mánuður 

443  morgunn 444  nótt 445  núna 

446  páskar 447  sprengidagur 448  strax   

449  sumarfrí  450  vika

443  eins og að vakna
444  líkt og dregið fyrir 

andlitið
447  halda um magann og 

dagur



451  öskudagur  451.1  að venta 451.2  helgi

451  vísifingur og langatöng 
krækja í öxlina, hengja 
öskupoka

451.1 að ventu krans,  
4 kerti í hring

451.2 bók staf ur inn H. Tákn ið 
yfir frí er einnig oft  
not að yfir helgi.

Munið að undirstrika atkvæði 
orðsins með hreyfingunni.



452  blak 453  bocchía 454  dans  

455  fótbolti 456  golf 457  handbolti 

458  hástökk 459  hjólabretti 460  keila 

461  keppni 462  kringlukast 

Íþróttatáknin eru yfirleitt 
einkennandi fyrir hreyfinguna 
í viðkomandi íþrótt.



463  kúluvarp 464  körfubolti 465  langstökk 

466  leikfimi 467  skautar  468  skíði  

469  sleði  470  snjóbretti  471  snóker 

472  spjótkast  473  sund  
Munið að undirstrika atkvæði 
orðsins með hreyfingunni.



474  tennis   475  stangveiði 475.1  box

475.2  júdó 475.3  kara te 475.4  lið

475.5  lóð (til að lyfta) 475.6  lyft ing ar 475.7  mark

475.4 eins og bekk ur (í skóla)
475.5 til að lyfta

Gott er að setja upp veggspjöld 
með táknum á mismunandi 
staði. það minnir alla á að nota 
táknin.

Munið að vera ekki smámuna
söm við gerð táknanna.



476  bílaleikur 477  dúkkuleikur 478  eltingaleikur 

479  feluleikur 480  feluleikur 481  leikur  

482  mömmuleikur 483  parís  

483  að kasta steini

Hér eru táknin yfir leikina 
sýnd ósamsett. Ef ástæða  
þykir til má bæta tákninu  
leikur aftan við.

Verið óhrædd að búa til tákn  
ef þarf.



484  ball 485  ballett 486  bíó 

487  ferðalag 488  gönguferð 489  kór

490  leiklist 491  partí/veisla 492  tónlist  

493  útilega  

488  vísifingur og langatöng 
ganga á flötum lófanum

490 leikhústjaldið dregið upp 
og niður

493  eins og tjald



493.1  fé lags mið stöð

493.2  klúbba starf

493.3  sjón varps stöð 493.4  tóm stund ir

493.2 bekk ur/lið + vinna
493.3 ath. tákn yfir sjón varp  

er öðru vísi sbr. tákn 
númer 160

Munið að einfalda samsett 
tákn ef þarf.



494  Biblía 495  bæn 496  engill   

497  ferming 498  gifting  499  Guð

500  jarðarför/ að jarða 501  Jesús  502  jól  

503  kirkja 504  kross  

503 einnig er hægt að bæta 
tákni yfir hús aftan við

Samsett tákn er oft einfaldað 
með því að nota aðeins annað 
táknið.



505  páskar 506  prestur 507  skírn 

Svipbrigði og látbragð 
undirstrika táknin enn frekar 
og auðvelda barninu að skilja 
merkingu þeirra.



508  alþingishús 509  apótek 510  banki 

511  kvikmyndahús  512  bókasafn 513  brú 

514  búð/verslun 515  gangbraut 516  gata/vegur

517  girðing 518  heima/heimili 

509 pillur látnar í box
512  bók og raða í hillur
517  báðar hendur færast jafnt 

til hliðar
518  þakið sem myndar skjól



519  hótel 520  hús 521  höll 

522  kirkja 523  Kringlan 524  leikhús 

525  leikskóli 526  miðbær/fara í bæinn 527  Perlan 

528  pósthús 529  ráðhús 

519 lykill hengdur á krók
522 einnig er hægt að bæta 

tákni yfir hús aftan við
524  leikhústjald dregið upp 

og niður
526  höndin hreyfist fram og 

opnast um leið með  
fingur dálítið kreppta – 
táknar kjarnann



530  sjúkrahús 531  skóli  532  umferðarljós 

532.1  blokk 532.2  eld hús 532.3  fang elsi

532.4  hús dýra garð ur inn

Munið að einfalda og laga 
táknin að hverju barni ef  
með þarf.

Leikið með eftirhermur.  
Fáið barnið til að herma eftir  
einföldum hreyfingum.

532.5  kaffi hús

530 veikur og hús
532.2 sbr. hell ur á elda vél
532.4 hús + dýr
532.5 kaffi + hús.  

Ath. ann að tákn yfir kaffi 
sbr. númer 241



532.6  mat sölu stað ur

532.7  skamm tíma vist un 532.8  Smára lind 532.9  stofa

532.10  tí volí

532.7 heima gert tákn, gert af 
not end um

532.9 hægri hönd in hreyf ist  
út frá vinstri öxl,  
fínn stað ur

532.10 par ís ar hjól



533  blóm  534  dalur 535  eldur 

536  fjall 537  fjara 538  foss  

539  gras 540  hellir 541  himinn 

542  hóll 543  jólatré 

537  sandur og vík

Byrjið á táknum sem tengjast 
umhverfi barnsins og daglegu 
lífi þess.



544  land 545  laufblað 546  lækur 

547  sjór 548  skógur 549  ský

550  sól 551  steinn  552  stjarna

553  sveit 554  tré  
551 hnúunum slegið saman
553  táknar líka ferðalag



555  tungl 555.1  heim ur 555.2  Ís land

555.3  stað ur 555.4  út lönd

555.1 sbr. jörð
555.2 ath. tákn ið er mynd að  

á hök unni

Börn tala barnamál í táknum 
eins og þau gera með orðum.
Það er ekki æskilegt að leið
rétta táknin heldur vera góð 
fyrirmynd og gera táknin skýr 
og greinileg.



556  rigning 557  ský 558  snjór 

559  sól 560  vindur 561  þoka  

561.1  eld ing 561.2  rok

Sum tákn er hægt að gera 
ýmist með annarri hendi  
eða báðum.



562  borvél  563  garn/tvinni 564  hamar

565  hefill  566  heklunál  567  hjólbörur 

568  hlustunarpípa 569  hrífa 570  kústur/sópur 

571  málband  572  málning 

567  eins og börurnar séu  
teknar upp og þeim ýtt 
áfram



573  nagli 574  naglbítur 575  nál/títuprjónn  

576  pensill 577  prjónar 578  ruslatunna 

579  saumavél  580  skófla 581  skrúfjárn/skrúfur 

582  skæri   583  slanga/garðslanga 
578  hellt úr stórri tunnu
583  sprauta úr slöngu



584  sláttuvél  585  stigi 586  sög 

587  töng/skrúflykill 588  tommustokkur 589  trjáklippur  

590  vefur  

586  önnur höndin heldur um 
sögina og sagar í spýtu

Gott er að setja upp veggspjöld 
með táknum á mismunandi 
staði. Það minnir alla á að 
nota táknin.



591  aldur/hvað ertu gamall 592  bensín 593  fáni  

594  fréttir 595  kassi 596  peli

597  plástur 598  poki 599  snuð

600  tjald  

592  slangan á bensíndælunni 
dregin fram

593  flagg sem blaktir í  
vindinum

598  höndin fer í hálfhring, 
tekur utan um pokann og 
lyftist um leið

Munið að undirstrika atkvæði 
orðsins með hreyfingunni.



600.1  bauk ur 600.2  blóð 600.3  blæð ing ar

600.4  minnis listi 600.5  æv in týri

Verið óhrædd að búa til tákn  
ef þarf.

600.1 setja pen ing í bauk
600.3 önn ur hönd in kyrr, hin 

hreyf ist fram og til baka
600.4 muna + listi



601  allir/allt 602  búið 603  búið

604  eins  605  ekki/enginn/ekkert 606  fremstur 

607  fyrir aftan 608  fyrir framan  609  hvað/hver/af hverju 

610  í/ofan í 611  já  

602  undirstrikar á mjög 
ákveðinn hátt að athöfn  
er lokið

603  oftast byrjað að kenna 
þetta tákn

604 táknar líka bróður og  
systur, systkini

605  einnig má nota báðar 
hendur



612  líka 613  margir/mikið 614  milli 

615  nei 616  ofan á/upp á 617  og 

618  síðastur 619  takk 620  takk

621  undir  622  yfir 

614  lófinn snýr á hlið
618  tekið um eða bent á  

litla fingur

Þeg ar byrj að er að nota  
spurn ar orð næg ir oft ast að 
nota eitt tákn fyr ir öll spurn ar
orð in sbr. hvað, hver og af 
hverju núm er 609. Í þess um 
kafla er að finna að greind tákn 
yfir spurn ar orð in.



623  ýmislegt  624  við hliðina á 624.1  að

624.2  af  hverju 624.3  aft ur

624.4  eða 624.5  hvað 624.6  hvar

624.7  hver 624.8  hvern ig

623 fingurnir hreyfast
624  önnur höndin færð að 

hinni



624.9  í 624.10  með

624.9 eins og bók staf ur inn Í

Þeg ar byrj að er að nota  
spurn ar orð næg ir oft ast að 
nota eitt tákn fyr ir öll spurn ar
orð in sbr. hvað, hver og af 
hverju núm er 609. Í þess um 
kafla er að finna að greind tákn 
yfir spurn ar orð in.



625  appelsínugulur 626  bleikur 627  blár 

628  brúnn 629  dökkblár 630  fjólublár

631  grár 632  grænn 633  gulur

634  hvítur 635  ljósblár  

625  táknuð appelsína, einnig 
má bæta tákninu yfir gult 
aftan við

626  rjóður vangi
627  himinninn
628  moldin eða litirnir  

hrærðir saman
630  baugar við auga
631  gæsahúð
632  slá gras
633  pressa sítrónu
634  flibbi



636  rauður 637  svartur 637.1  glimmer

637.2  gull 637.3  lit ur (á lit inn) 637.4  silf ur

636  munnur
637  nótt
637.1 stirn ir á það
637.2 sbr. gull hring ur
637.3 eins og ver ið sé að skoða 

lit inn á plaggi sem tek ið 
er upp



638  bilaður/brotinn/ónýtur 639  blautur 640  duglegur 

641  erfiður 642  fallegur/fínn 643  fljótur 

644  frekur 645  frægur 646  fullur 

647  gamall 648  gaman/skemmtilegt

639 eins og að kreista blautan 
svamp

644  einnig notað yfir óþekkur
647 hrukkur

Munið að nota svipbrigði með 
táknunum til að undirstrika 
þýðingu þeirra. 



649  glaður/ánægður 650  glaður/ánægður 651  góður 

652  harður 653  hálfur 654  heitur 

655  hissa 656  hollur 657  hreinn 

658  hræddur 659  kaldur 

652 snögg hreyfing
654  eins og blásið sé á fingur

gómana einnig hægt að 
nota tákn nr. 426 (sumar)

656  slá sér á brjóst
659  eins og höndin skjálfi úr 

kulda einnig hægt að nota 
tákn nr. 427 (vetur)



660  latur/þreyttur  661  leiðinlegur 662  leiður/dapur 

663  léttur 664  lítill 665  lítill

666  ljótur 667  margir  668  meira 

669  mjúkur/linur 670  nýr  

667  fingurnir spila um leið og 
hendurnar hreyfast út til 
hliðar

668  eins og yfirborð hækki



671  óþekkur 672  reiður/vondur 673  réttur  

674  saddur 675  stór 676  stór

677  svangur 678  veikur 679  þungur 

680  þurr 681  þyrstur 682   ungur



682.1  aum ur 682.2  bragð gott 682.3  feit ur

682.4  frá bært 682.5  fynd inn 682.6  hljótt

682.7  hættu legt 682.8  kjána leg ur 682.9  langt frá

Gott er að setja upp veggspjöld 
með táknum á mismunandi 
staði. Það minnir alla á að 
nota táknin.

Munið að undirstrika atkvæði 
orðsins með hreyfingunni.



682.10  lengi 682.11  mjór 682.12  ófrísk

682.13  ógeðs leg ur 682.14  óhreinn 682.15  ró legt

682.16  rugl að ur 682.17  spennt ur 682.18  sterk ur

682.19  stillt ur 682.20  til bú inn

682.10 hreyf ing in er mjög hæg
682.13 eins og að æla
682.14 gert með kreppt um 

hnefa
682.15 mjög hæg hreyf ing



683  baða  684  baka 685  banna  

686  bíða 687  borða  688  borga  

689  brosa 690  búa/eiga heima 691  búa til  

692  byggja 693  byrja 

688 leggja peninga í lófann
690 þakið sem myndar skjól
693  vísifingur saman, síðan 

hreyfist önnur höndin 
áfram

Munið að sama tákn gildir oft 
fyrir orð með tengda merkingu 
t.d. bíll og keyra, stóll og sitja.



694  dansa 695  detta 696  deyja 

697  drekka 698  eiga 699  elda/sjóða

700  elda/sjóða 701  elska 702  fara

703  fela 704  fela
Munið að ýkja muninn  
á táknum sem eru lík. 



705  fljúga 706  fljúga 707  ganga

708  gefa 709  gera/vinna 710  geta

711  geyma 712  gjörðu svo vel 713  gleyma

714  gráta  715  greiða sér  

710  eins og að vita

Gefa og gráta eru ýmist gerð 
með annarri hendi eða báðum. 



716  heimsækja 717  henda/kasta  718  heita

719  heyra  720  hjálpa 721  hjóla  

722  hlaupa 724  hósta 

725  kaupa 726  keyra 

720  líkt og að rétta  
hjálparhönd

721 eins og haldið sé um  
fótstig á hjóli, hjólað með 
höndunum

725  borga og taka við



727  klifra  728  klippa  729  klæða úr

730  koma 731  kubba 732  kúka  

733  kyssa 734  leika (sér) 735  leira 

736  lesa 737  liggja 

735 má einnig gera með 
báðum höndum

736  stundum er táknið að sjá 
notað fyrir að lesa eða 
skoða bók



738  lita/teikna  739  líma 740  loka

741  læðast 742  læra 743  mála 

744  meiða sig 745  missa  746  moka

747  muna 748  ná í/sækja/taka 

739 lím borið á og fest
744  fingur hreyfast við sárið
745  snögg hreyfing



749  opna  750  pissa 751  prjóna 

752  púsla 753  ráða 754  renna 

755  reykja 756  rífast 757  róla

758  sauma 759  segja frá/tala saman
752  litlum bitum raðað saman
753  ákveðin hreyfing



760  sigra/vinna 761  sofa 762  sippa 

763  sitja 764  sjá/horfa 765  skauta 

766  skemma/eyðileggja 767  skipta 768  skíða  

769  skrifa 770  sparka 
770  oft er sparkað með  

fætinum



771  spila  772  standa 773  steikja 

774  stela 775  stríða 776  synda 

777  syngja 778  tala 779  taka saman  

780  telja   781  ýta   

771  líkt og að stokka  
spilastokk

773 öðrum lófanum snúið  
á hinum

774  þýfi stungið í  
handarkrikann

775  stundum er táknið fyrir 
apríl notað

779  sópa að sér hlutum



782  vakna 783  vega salt 784  veiða 

785  velja 786  vera 787  vilja 

788  vita  789  þurrka 790  þvo sér 

783  vísifingur og langatöng 
tákna fætur á þeim sem er 
að vega, til einföldunar 
geta lófarnir verið flatir

785 þumall og vísifingur 
draga að sér það sem 
valið er



790.1  banka 790.2  benda 790.3  bíta

790.4  búa um rúm 790.5  dreyma 790.6  faðma

790.7  flauta 790.8  geta 790.9  halda (eitt hvað)

790.10  hengja upp 790.11  hlæja

790.4 breiða yfir
790.6 taka utan um
790.8 sjá einnig tákn ið geta 

sbr. vita númer 788
790.10 hengja föt á snúru



790.12  hugga 790.13  hvísla 790.14  kalla

790.15  klappa sam an lóf un um 790.16  klóra 790.17  langa (í eitt hvað)

790.18  leggja á borð 790.19  lemja 790.20  óska

790.21  passa sig 790.22  plata

790.12 önn ur hönd in kyrr  
eins og barn í fangi, 
hinni hönd inni 

 strok ið yfir koll inn  
á barn inu

790.22 einnig hægt að nota 
tákn ið yfir apr íl



790.23  rífa 790.24  rusla til 790.25  skúra

790.26  slökkva (ljós) 790.27  sprauta 790.28  stoppa

790.29  sturta nið ur 790.30  sulla 790.31  toga

790.32  vaska upp 790.33  velta (sér)

790.23 önn ur hönd in er kyrr
790.28 sjá einnig stoppa  

sbr. bíða númer 686
790.32 önn ur hönd in kyrr,  

hin tákn ar burst ann 
sem hreyf ist í hring

790.33 hönd in snýst  
um úln lið inn



790.34  vera 790.35  vinda 790.36  þefa

790.37  æfa

790.35 vinda þvott



791.1  auga 791.2  auga brún ir 791.3  eyra

791.4  flétt ur 791.5  freknur 791.6  gos brunn ur (í hári)

791.7  haka 791.8  háls 791.9  hár

791.10  höku skarð 791.11  kinn

Auk við eig andi notk un ar geta 
tákn in í þess um kafla kom ið  
að góð um not um þeg ar  
tákn uð skulu manna nöfn.



791.12  krull ur 791.13  munn ur 791.14  nef

791.15  sítt hár 791.16  spékopp ar 791.17  stutt hár

791.18  tagl 791.19  tenn ur

791.18 hár ið tek ið sam an  
í tagl

Auk við eig andi notk un ar geta 
tákn in í þess um kafla kom ið  
að góð um not um þeg ar  
tákn uð skulu manna nöfn.



792.1  af sak ið 792.2  allt í lagi

792.3  bless 792.4  ég veit það ekki

792.5  fyr ir gefðu 792.6  gangi þér vel

792.7  gefðu mér fimm 792.8  gerðu það

792.2 ber ið sam an  
allt í lagi og ókei

792.5 hæg hreyf ing
792.8 mjög hæg hreyf ing



792.9  gjör ið þið svo vel 792.10  gleði leg jól

792.11  gleðilegt nýtt ár

takk fyrir það gamla

792.12  gott kvöld

Í þess um kafla eru nokk ur 
dæmi um hvern ig tákna má  
al geng orða sam bönd. Mun ið 
að oft þarf að laga út færsl una 
að hverj um og ein um og lengri 
tákna sam setn ing ar má gjarna 
að stytta.



792.13  góða helgi

792.14  góða nótt

792.15  góð an dag

792.13 staf ur inn H tákn ar 
helgi. Einnig má nota 
tákn ið frí númer 436

Í þess um kafla eru nokk ur 
dæmi um hvern ig tákna má  
al geng orða sam bönd. Mun ið 
að oft þarf að laga út færsl una 
að hverj um og ein um og lengri 
tákna sam setn ing ar má gjarna 
að stytta.



792.16  guð hjálpi þér

792.17  halló 792.18  hvað seg irðu gott?

792.19  láttu mig vera 792.20  ókei

792.21  til ham ingju 792.22  vel kom in

792.16 oft ast nauð syn legt að 
stytta þetta nið ur í eitt 
eða tvö tákn 

792.18 sama og hvað seg irðu 
eða hvað er að frétta

792.20 ber ið sam an ókei og 
allt í lagi



792.23  verði þér að góðu 792.24  viltu vera með mér

792.24 þú + sam an

Í þess um kafla eru nokk ur 
dæmi um hvern ig tákna má  
al geng orða sam bönd. Mun ið 
að oft þarf að laga út færsl una 
að hverj um og ein um og lengri 
tákna sam setn ing ar má gjarna 
að stytta.



Tákn með tali 2Tákn með tali 2
Tákn með tali 2 er end ur skoð uð út gáfa af orða bók inni Tákn með tali  

sem kom út hjá Náms gagna stofn un 1998. Í Tákn með tali 2  
hafa bæst við 274 tákn, tákn in eru því sam tals 1064. 

Tákn með tali 2 er eink um ætl uð fag fólki, for eldr um og  
fjöl skyld um fleirra sem hag nýta sér TMT, tjá skipta aðferð sem notuð  

er til málörvun ar og tjá skipta fyr ir heyr andi fólk, aðal lega börn, 
með mál þroska rösk un. Bók in nýt ist einnig öðr um sem hafa áhuga á  

að kynna sér óhefðbundn ar tjá skipta leiðir. Hún er eins kon ar  
upp slátt ar rit þar sem fletta má upp ein stök um tákn um,  

sjá mynd un þeirra, og nálg ast frek ari upp lýs ing ar um TMT. 

Tákn in eru einnig gef in út í stafrænu formi á geisla diski.

Höf und ar efn is ins eru: 
Sig rún Gren dal tal meina fræðing ur og  
Björk Alfreðs dótt ir leik skóla kenn ari.  

Sig ur borg Sig urðar dótt ir sér kenn ari teikn aði tákn in. 
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