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Fótboltaráðgátan
Lestrarefni ásamt verkefnum fyrir yngsta stig grunnskóla
2021 Snjólaug Elín Árnadóttir og Unnur Líf Ingadóttir Imsland 

Út fyrir bókina

Þakkir fá 3. - 4. bekkur Grunnskóla Vestmannaeyja fyrir að
prufukeyra verkefnið. Einnig fær Trausti Hjaltason þakkir

fyrir ráðgjöf og Kristín Sigurðardóttir fyrir yfirlestur.

Þessu námsefni má ekki breyta að neinu leyti, staðfæra að hluta
eða í heild, án skriflegs leyfis höfunda. 

 
 



Fótboltaráðgátan

Lestrarefni fyrir yngsta stig
grunnskóla.

Í þessum verkefnum eru nemendur að:

HÆFNIVIÐMIÐ 

þjálfa færni sína í lestri

þjálfa lesskilning

auka orðaforða sinn

draga ályktanir

auka málfræðikunnáttu sína

 nýtt góðan orðaforða
við að skilja texta og
ráðið í merkingu orðs

út frá samhengi.

Að nemendur geti:

tengt þekkingu sína og
reynslu við lesefni í því
skyni að ná merkingu

þess.

beitt töluðu máli og
rituðu af nokkru öryggi
og ræður yfir orðaforða

og málskilningi
sem hæfir þroska



Fótboltaráðgáta 1

 
 

Spurt er um leikmann í
knattspyrnu.

 
 
.

markmaður framherji miðjumaður

 
Leikmaðurinn tekur mjög oft þátt í

mörgum föstum leikatriðum.
Þessi leikmaður heldur sig oftast á

afmörkuðu svæði fótboltavallarins. Hann
spilar stórt hlutverk í öllum liðum. Hann

tekur oft mjög langar spyrnur inni á
vellinum til annarra liðsfélaga.

Leikmaðurinn þarf að vera í sérstökum
keppnisbúningi sem er öðruvísi á litinn en

búningar liðsfélaga hans.



Verkefni 1

Hannaðu þinn eigin búning. Teiknaðu
mynd af honum og lýstu honum í

nokkrum málsgreinum. 

geti unnið út frá
kveikju við eigin

listsköpun

geti leikið sér
með orð og
merkingu

geti dregið rétt
til stafs og

skrifað
skýrt og 
læsilega

Afhverju heldur
leikmaðurinn

sig á afmörkuðu
svæði?

1

3

4

Taktu orðið markmaður í sundur

Afhverju ætli
hann þurfi að
vera í öðruvísi

búningi?

Hvað þýðir að spila stórt hlutverk?Finndu nýtt orð yfir markmann
2

að vera
mikilvægur í

liðinu

að skora
mörg mörk

að vera ekki
mikilvægur í

liðinu

Markmið með verkefninu er að nemendur:



Spurt er um leikmann í
knattspyrnu.

varnarmaður framherji miðjumaður

 
Leikmaðurinn er hluti af þeim tíu

leikmönnum sem spila úti á leikvellinum.
Leikmenn sem spila þessa stöðu eru

ýmist stórir eða litlir en hafa þó oftast
mikla tækni. Leikmaðurinn þarf að passa
sig vel að vera ekki rangstæður og þarf
sífellt að huga að því að koma sér í sem

besta stöðu. Þessi leikmaður er sá sem er
þekktastur fyrir að vera markaskorarinn

fyrir sitt lið. 
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Verkefni 2

1
Finndu andheiti í textanum.

2
Á hverju þarf leikmaðurinn að vara

sig?

1

4
Fyrir hvað er þessi leikmaður

þekktastur?

Hvað eru margir
fótboltamenn í einu liði?

að vera ekki
rangstæður

að skora 
ekki mörk

að skora
mörg mörk

að vera
rangstæður

að skora
 ekki mörk

að skora
mörg mörk

sturluð
staðreynd

Hvernig er orðið leikmaður í
fleirtölu

3

leikmaðurleikmennleikkona

111210

2

Afhverju þarf
leikmaðurinn
að koma sér í

sem bestu
stöðuna?

  geti nýtt góðan
orðaforða við að

skilja texta og ráðið
í merkingu orðs út

frá samhengi.

geti tengt
þekkingu sína og

reynslu við
lesefni í því skyni
að ná merkingu

þess.

 
Grænland hefur aldrei átt

fótboltalið sem er viðurkennt af
FIFA vegna þess að þar er ekkert
gras til að búa til fótboltavelli.

 

geti fundið
fleirtölu orða og

andheiti.

Markmið með verkefninu er að nemendur:



 
 

Spurt er um leikmann í
knattspyrnu.

 
 
.

varnarmaður framherji miðjumaður

 
Þessi leikmaður þarf að vera með gott

úthald því yfirleitt er þetta sá leikmaður
sem hleypur hvað mest í einum

fótboltaleik. Hann þarf að búa yfir
mörgum eiginleikum t.d. að vera góður í
stuttum og löngum sendingum, skalla,

tæklingum og hann þarf að lesa leikinn vel.
Leikmaðurinn þarf að vera bæði góður í

vörn og sókn enda eru    
   liðsfélagar hans að öllu jafna bæði fyrir

framan hann og aftan.
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Verkefni 3

2
Hvað er úthald?

3
Hvaða eiginleika er gott að þessi

leikmaður búi yfir?

Hvað þýðir að lesa leikinn
vel?

að vera 
liðugur

að skora 
mörk

að vera með
gott þol

að vera
rangstæður

að fá rauð 
spjöld

að geta
skallað
boltann

Skrifaðu tvö andheiti sem koma
fyrir í textanum:

1

að vera góður í
að lesa

lesa margar
bækur um
fótbolta

sjá fyrir hvað
leikmenn gætu

hugsanlega
gert

4

Afhverju þarf
leikmaðurinn að
vera góður bæði
í vörn og sókn?

  geti nýtt góðan
orðaforða við að

skilja texta og ráðið í
merkingu orðs út

frá samhengi.

geti tengt
þekkingu sína og

reynslu við
lesefni í því skyni
að ná merkingu

þess.

Mesut Ozil er þýskur
knattspyrnumaður sem gaf
300.000 evra sigurbónuslaun 
sín á HM til að greiða fyrir

skurðaðgerðir 23 barna í Brasilíu.
 

sturluð
staðreynd

geti leikið sér
með orð og
merkingu.

Markmið með verkefninu er að nemendur:
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Spurt er um leikmann í
knattspyrnu.

 
 
.

varnarmaður framherji miðjumaður

 
Þessi leikmaður spilar stórt hlutverk í hverju
liði. Hann þarf að vera klókur að lesa leikinn

og staðsetja sig rétt. Hann þarf að fylgjast vel
með andstæðingum sínum nánast allan

leikinn. Góðir kostir þessa leikmanns eru að
vera snöggur, góður að skalla og senda

boltann. Hann sér leikinn oft vel enda hefur
hann góða yfirsýn yfir fótboltavöllinn þar

sem flest allir leikmennirnir eru fyrir framan
hann. Mótherjinn þarf oft að komast fram
hjá þessum leikmanni ætli hann að skora

fyrir liðið sitt.



Verkefni 4

2
Hvað er að hafa yfirsýn yfir

eitthvað?

3

Hvað þýðir það að spila stórt
hlutverk?

að sjá 
eitthvað 
mjög illa

að sjá 
eitthvað 

vel

að vera í
vondu skapi

Raðaðu eftirfarandi orðum í
stafrófsröð

1

að skipta
engu máli

að skipta
miklu máli

að vera
sætur

4

Af hverju þarf
hann að fylgjast
vel með leiknum
allan tímann?

 geti nýtt góðan
orðaforða við að

skilja texta og ráðið
í merkingu orðs út

frá samhengi

geti raðað í
stafrófsröð 

klókur - snöggur - skora - bolti

geti leikið sér
með orð og
merkingu

Finndu samheiti orðanna, tengdu
orðin saman

klókur

snöggur

bolti

andstæðingur

fótboltavöllur

klár

fljótur

knöttur

knattspyrnuvöllur

mótherji

Markmið með verkefninu er að nemendur:



Spurt er um atvik í
fótboltaleik.

horn vítaspyrnu aukaspyrnu

 
Berglind Björg brunar upp hægri kantinn

og fer fram hjá Glódísi Perlu sem er
andstæðingur hennar. Berglind Björg

kemst inn í vítateig andstæðingsins og er
að fara að skjóta á markið þegar sparkað

er aftan í hælinn á henni, hún missir
jafnvægið og fellur í grasið. Dómarinn

flautar í flautu sína. 
Hvað er dómarinn að fara að dæma?
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Verkefni 5

geti leikið sér
með 

orð m.a að ríma

þekki sérnöfn
og samnöfn

Hvaða orð ríma við þessi orð:

1

flauta -

skjóta -

fara - 

gras -

sturluð
staðreynd

Finndu sérnöfnin í textanum og
skrifaðu þau á línurnar.

2

3
Settu þig í spor Berglindar. Hvernig heldur þú að henni líði?

  geti samið
texta frá eigin

brjósti

Markmenn fóru að vera í
treyjum í öðrum litum
árið 1913, til að hjálpa
dómurunum að dæma

rétt.

Markmið með verkefninu er að nemendur:



fótboltaleik.
Spurt er um atvik í 

horn vítaspyrnu aukaspyrnu

 
Ísland er að keppa við Portúgal á

Laugardalsvelli. Aron Einar fyrirliði
íslenska liðsins er með boltann og ætlar

að senda hann upp völlinn á Gylfa Þór sem
er að hlaupa inn fyrir vörn Portúgalanna.
Á þeirri stundu kemur Ronaldo og stöðvar

sendinguna með hendinni. Dómarinn
flautar strax í flautuna sína.

Hvað er dómarinn að fara að dæma?

Fótboltaráðgáta 6



Verkefni 6

þekki sérnöfn
og samnöfn

Hvað gerist næst? Hvernig endar leikurinn. Ljúktu við
textann og teiknaðu mynd. 

1

 geti samið
texta frá eigin

brjósti

geti dregið rétt
til stafs og

skrifað
skýrt og læsilega

Markmið með verkefninu er að nemendur:



fótboltaleik.
Spurt er um atvik í 

horn vítaspyrnu aukaspyrnu

Íslenska kvennalandsliðið er að keppa í
lokakeppni EM í Sviss. Sara Björk fyrirliði

Íslands er í þann mund að sleppa í
gegnum vörn þýska landsliðsins og á gott

skot að marki sem markvörður þýska
landsliðsins ver naumlega. Markvörðurinn
nær ekki að halda boltanum enda skotið
fast og fer boltinn því aftur fyrir markið.

Hvað dæmir dómarinn?
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Verkefni 7

geti leikið sér
með 

orð m.a að
ríma

þekki sérnöfn
og samnöfn

Hannaðu fyrirliðaband fyrir
íslenska landsliðið.

1

sturluð
staðreynd

Farðu á veraldarvefinn og skrifaðu
íslenska kennalandsliðið í fótbolta.

Skrifaðu hér fyrir neðan nöfn tveggja
leikmanna sem koma upp við leitina.

2

3
Núna átt þú að semja hvatningarlag fyrir íslenska landsliðið. Lagið

þarf að ríma.

  geti samið
texta frá eigin

brjósti

Ísland er fámenn asta þjóðin sem
nokkru sinni hefur leikið á heims-  
meist  ara  mótinu í knatt  spyrnu. 

Markmið með verkefninu er að nemendur:



fótboltaleik.
Spurt er um atvik í 

horn mark aukaspyrnu

Það er nágrannaslagur í Liverpool. Everton
tekur á móti grönnum sínum Liverpool.
Staðan er 2 - 2 og uppbótartíminn er að
klárast þegar Jordan Henderson brýtur á
Richarlison rétt fyrir utan vítateig. Gylfi

Þór tekur aukaspyrnuna sem fer beint yfir
varnarvegginn og boltinn syngur í netinu. 

Hvað dæmir dómarinn?
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vörn veggur

Verkefni 8
Markmið með verkefninu er að nemendur:

þekki sérnöfn
og samnöfn

Samsett orð

1

geti leikið sér
með orð og
merkingu

auka spyrna

nágrannar slagur

Hvað þýðir að boltinn syngi í
netinu?

að boltinn 
fór í slána

að boltinn 
fór inn í 
markið

að boltinn 
fór framhjá

markinu

2

Hvað þýðir uppbótartími?

tíminn á
milli

hálfleikja

tími sem 
er bætt við

hvorn
hálfleik

fyrstu tíu
mínúturnar í

leiknum

3

Finndu sérnöfnin í textanum og
skrifaðu þau á línurnar.

4

þekki samsett
orð



fótboltaleik.
Spurt er um atvik í 

horn rangstaða skipting

ÍBV er að keppa við KR í bikarkeppninni á
Hásteinsvelli. Völlurinn er fagurgrænn og veðrið
gott. Áhorfendur skemmta sér vel enda staðan
3 - 3 og mikið fjör. Undir lok venjulegs leiktíma
eiga Kr-ingar hornspyrnu. Þegar boltinn kemur
inn í vítateiginn lendir Halldór Páll markvörður
ÍBV í samstuði við Gonzalo Zamorano samherja

sinn. Halldór Páll verður fyrir meiðslum og
getur ekki lokið leik. Varamarkvörður liðsins

þarf því að klára leikinn.
Hvað kallast það sem þjálfarinn gerir í

kjölfarið?
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Verkefni 9

sturluð
staðreynd

Finndu eins mörg orð yfir 
 

eins og þú getur.

2

Fótboltaleikurinn var
fundinn upp í Kína í kring

um árið 476 f.Kr. 
Hann var fyrst kallaður

Cuju.

grænan 

Hvað merkir samstuð?

að vera í stuði
eftir að hafa
skorað mark

1

Hvað er samherji?

leikmaður í
sama liði

3

Hvað er samheitið yfir að
klára?

ljúka

4

Afhverju
getur Halldór
Páll ekki lokið

leiknum?

byrja enda

leikmaður í
hinu liðinu

markmaður
í hinu liðinu

 geti leikið sér með
orð og

merkingu

að vera í stuði
þegar tveir

einstaklingar
lenda saman

  geti nýtt góðan
orðaforða við að

skilja texta og ráðið
í merkingu orðs út

frá samhengi.

Markmið með verkefninu er að nemendur:


