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Almennt um kennsluefnið

Danmarksmosaik III er ætluð til dönskukennslu á framhaldsskólastigi. Markmiðið með 

kennsluefninu er að þar sé að finna heildstætt kennsluefni þar sem áhersla er lögð á að 

kenna að beita og skilja dönsku, nota mismunandi lestraraðferðir, skilja talað mál og beita 

ritmáli og samtalstækni á dönsku við mismunandi aðstæður. Efnið samanstendur af: 

1) Lestrarbók þar sem er að finna 40 texta af ýmsum toga en flestir fjalla um málefni 

ungs fólks í Danmörku um þessar mundir. 

2) 16 hlustunarköflum sem hægt er að sækja á vefsíðu bókarinnar á heimasíðu Bjarts: 

www.bjartur.is/Danmarksmosaik/

3) Vinnubók.

Vefsvæðinu er skipt í svæði fyrir nemendur og svæði fyrir kennara. Á nemendasvæðinu 

geta nemendur nálgast hlustunarnarefni og hljóðskjöl tengd verkefnunum í vinnubókinni 

og auk þess náð sér í skjal með þeim vefslóðum sem vísað er til í kennsluefninu. Smám 

saman munu einnig bætast við aukaverkefni og aukatextar eftir þörfum. 

Á kennarasvæðinu geta kennara nálgast kennsluleiðbeiningar, upplestur á textum í 

tengslum við verkefnin í vinnubókinni og hugmyndir að samtalsverkefnum. 

Danmarksmosaik III hefur upp á að bjóða mikla fjölbreytni í textavali og verkefnateg-

undum. Í textunum er komið víða við og finna má texta sem fjalla um mjög ólík efni. 

Þeir eiga það þó sameiginlegt að þeim er ætlað að höfða til ungs fólks og gefa lesendum 

innsýn í fjölmörg svið dansks samfélags og menningarlífs. 

Við val á textum var haft að leiðarljósi að nemendur kynnist sjónarhorni ungs fólk í 

Danmörku, að þeir þjálfist bæði í mismunandi lestraraðferðum og að þeir læri að geta 

sér til um merkingu orða út frá samhenginu. Textarnir hafa mismunandi LIX-gildi (LIX 

= læsbarhedsindex). Sumir þeirra eru með lágt LIX-gildi, alveg niður í 24 sem bendir 

til að þar sé um að ræða mjög létta texta, en aðrir eru með hærra LIX-gildi, allt upp í 

45. Að meðaltali er LIX-gildið í textunum 37 sem gefur til kynna að hér sé um að ræða 

texta sem eru miðlungserfiðir. Séu textarnir greindir með tilliti til orðtíðni kemur í ljós 

að orðaforðinn í textunum samanstendur af um það bil 5.250 mismunandi orðum. Hér 
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eru einungis talin orð sem innihalda fleiri en þrjá bókstafi. Um það bil 3.000 orð eru 

notuð oftar en einu sinni, en 2.000 orð eru einungis notuð í eitt skipti, t.d. orð eins og 

„ambassadør“, „adfærdsregulering“. Við niðurröðun á textum í textabókinni var leitast 

við að hafa texta með lægra LIX framar í bókinni og texta með hærra LIX aftar.

Hlustunarefnið samanstendur af 16 hlustunarköflum þar sem er að finna viðtöl sem 

tekin voru við ungmenni í Danmörku vorið 2010 á heimilum þeirra, skólum, vinnu-

stöðum og félagsmiðstöðvum þar sem þau segja frá fjölmörgu úr lífi sínu og veruleika. 

Í vinnubókinni er að finna samtals 175 verkefni af 11 tegundum eða grunngerðum. 

Verkefnin eru fjölbreytt og er þeim ætlað að tryggja fjölbreytni í kennslu og styðja við 

nemendur og auka skilning á efninu. Verkefnin eru unnin með það fyrir augum að gera 

nemendur að virkum málnotendum í kennslustofunni og með það að markmiði að þróa 

millimál (e. interlanguage) þeirra. Þetta er m.a. gert með því að bjóða upp á verkefni sem 

hægt er að leysa í hóp- og/eða paravinnu. Með lesskilningsverkefnunum eru nemendur 

þjálfaðir í ýmsum lestraraðferðum. Með fjölbreyttum orðaforðaverkefnum er nemendum 

gert auðveldara að festa í minni lykilorð í textunum. 

Verkefnin við hlustunarkaflana eru misjöfn að þyngd og lengd en áhersla er lögð á að 

hjálpa nemendum að skilja það sem hlustað er á. 
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Í tungumálakennslu er mikilvægt að flétta saman alla færniþætti þannig að kennslan 

endurspegli eðlilega notkun tungumálsins. Mikilvægt er þess vegna að kennarinn tali 

markmálið, dönsku í þessu tilviki, í kennslustundunum og sé þannig nemendunum fyrir-

mynd og hvatning til að nota dönsku sín á milli í skólastofunni. 

Við útfærslu á vinnubókinni hefur verið lögð áhersla á að styðjast við fjölbreyttar 

vinnuaðferðir. Gert er ráð fyrir að nemendur vinni sjálfstætt, í pörum eða hópum, allt 

eftir því hvers konar verkefni er um að ræða. Flest verkefnin má flokka sem verkefni þar 

sem krafa er gerð um að nemendur komist að niðurstöðu út frá gefnum upplýsingum í 

gegnum vinnuferlið. Reynt hefur verið að gera verkefnin sem fjölbreyttust og þjálfa sem 

flesta færniþætti.

Í verkefnagerðinni hefur yfirleitt verið gengið út frá þeirri meginreglu að nemendur 

séu látnir vinna þannig að þeir geri eitthvað 1) áður en 2) á meðan og 3) eftir að text-

inn er lesinn. Nauðsynlegt er að gefa nemendum tækifæri til að tengja efni textans við 

eigin reynslu og ef til vill þjálfa orðaforða áður en unnið er með textann sjálfan. Þannig 

gefst nemendum tækifæri til að setja efni textans í víðara samhengi. Þessi aðferð virkjar 

nemendur og fær þá til að hugsa um efni textans í heild. Síðan er gott að vinna lesskiln-

ingsverkefnin samhliða því að textinn er lesinn. Að lokum eru unnin verkefni sem á einn 

eða annan hátt tengjast efni textans, t.d. frjáls ritunarverkefni, munnleg verkefni eða svo-

kallað dictogloss. Dictogloss er eins konar nýstárleg útfærsla af upplestri til orðréttrar rit-

unar (d. diktat) þar sem texti er lesinn upphátt tvisvar. Nemendur hlusta og reyna hver 

fyrir sig og eftir bestu getu að rita textann orðrétt upp. Síðan eru nemendur látnir sitja 

saman í pörum og reyna saman að endurskrifa textann. Að lokum fá nemendur að skoða 

til samanburðar rétta textann á glæru. 

Þó að kennsluefnið sé mikilvægt og oftast í miðdepli í kennslunni eru kennarar hvattir 

til að láta ekki stjórnast of mikið af kennslubókinni. Gott – og ef til vill nauðsynlegt – 

er að þeir bæti sjálfir við fleiri verkefnum og finni tengt efni, t.d. á netinu. Á þann hátt 

geta kennarar hvatt nemendur til sköpunar og sjálfstæðra vinnubragða. Mikilvægt er að 

muna að tungumálið er ekki viðfangsefni í sjálfu sér heldur lifandi og sveigjanlegt verk-

færi sem nota má á ýmsa vegu.
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Lestur og lestraraðferðir
Allir eru væntanlega sammála um mikilvægi lesturs á erlendum tungumálum. Hug-

myndin er að lesandinn öðlist tilfinningu fyrir málkerfi, orðaforða og stíl markmáls-

ins með því að lesa. Einnig veitir lestur okkur tækifæri til að ferðast um ókunnar slóðir, 

öðlast innsýn í ólíka menningarheima og hjálpar okkur við að skilja óþekkt fyrirbæri og 

auka þekkingu okkar á mörgum sviðum. Til þess að fullnægja þessu markmiði þá þarf 

að tryggja að nemendur lesi sem mest og sem fjölbreyttast efni. 

Ekki er nóg að láta nemendur einungis lesa stutta texta. Nemendur eiga einnig að 

lesa lengri texta (t.a.m. smásögur og skáldsögur) þar sem athyglin beinist fyrst og fremst 

að inntakinu. Þess vegna er nauðsynlegt að undirstrika að kennsluefnið sem hér er til 

umfjöllunar er ekki fullnægjandi í sjálfu sér. Mikilvægt er að lesefnið sé ekki of létt því 

þá er hætt við að nemendum fari lítið fram. Ef lesefnið er of þungt er á hinn bóginn 

hætta á að nemandinn gefist upp. Þess vegna skiptir miklu máli að finna hinn gullna 

meðalveg við val á lesefni. Sumir fræðimenn telja þó að heppilegast sé að nemendur fái 

í hendur lesefni þar sem málfarið er aðeins fyrir ofan það stig sem þeir ráða við. Text-

arnir í Danmarksmosaik III voru valdir með þetta fyrir augum. 

Hægt er að beita mismunandi lestraraðferðum við lestur á erlendu tungumáli. Áður 

fyrr var algengt að láta nemendur lesa upphátt úr texta og síðan þýða lesna textann yfir 

á móðurmálið. Þessari lestraraðferð hefur verið beitt árum saman og tengist hinni fornu 

þýðingar- og málfræðiaðferð. Athyglin í þessari aðferð beinist að mestu leyti að merk-

ingu orðanna. Áherslan er því fyrst og fremst lögð á málið sjálft og hin formlegu undir-

stöðuatriði þess. 

Í dag þykir þessi aðferð frekar ófullnægjandi og óviðunandi í tungumálakennslu. 

Lestur á erlendum tungumálum á ekki eingöngu að snúast um þýðingu. Lesskilningur 

nemenda er í raun margþætt fyrirbæri sem m.a. tengist þeirri reynslu og kunnáttu sem 

lesandinn býr yfir. Lestur er annað og meira en að ráða í einstök orð og þýða þau ein 

og sér. Texti einn og sér hefur ekki merkingu. Hann vísar alltaf út fyrir sjálfan sig, svo 

framarlega sem lesandinn ljær honum merkingu. 

Nemendur eiga að læra að lesa sér til um mismunandi efni og festa í minni sér það 

sem þeir þurfa að muna eða langar að vita. Lesturinn á að stuðla að því að nemendur 

geti fundið upplýsingar í mismunandi textum. Einnig er mikilvægt að lesturinn stuðli að 

því að nemendur hugsi sjálfstætt um það efni sem fjallað er um og að þeir notfæri sér 

eigin hugmyndir og deili þeim með öðrum á meðan á lestrinum stendur eða að lestr-

inum loknum. Lestur er einnig leið fyrir nemendur til að afla upplýsinga, velja og nota 
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þær upplýsingar sem þeir þurfa á að halda. Lestur á líka að stuðla að því að nemendur 

geti tjáð sig munnlega eða skriflega um efni sem þeir hafa lesið um. 

Þegar um er að ræða venjulegan lestur á erlendu tungumáli er mikilvægt at nem-

endur fái tækifæri til að átta sig á um hvað textinn fjallar um. Það er hægt að gera með 

því að láta nemendur fyrst lesa hratt yfir efnið eða með því að kynna efnið með ein-

hverjum hætti. Þegar um er að ræða langan texta, t.d. smásögu eða skáldsögu, er nauð-

synlegt fyrir nemendur að staldra við, rifja upp og fletta fram og til baka í textanum. Í 

styttri textum þurfa nemendur oft að vanda sig meira við lesturinn til að tryggja að þeir 

skilji textann rétt og þeim yfirsjáist ekki þýðingarmikil atriði. Þetta á þó ekki standa í 

vegi fyrir því að nemendur læri að nota „ágiskunaraðferðina“, þ.e.a.s. að þeir út frá eigin 

kunnáttu og reynslu álykti og komist að niðurstöðu um merkingu textans. Mikilvægt 

er hins vegar að kenna nemendum að nota orðabækur til að finna merkingu orða sem 

þeir skilja alls ekki. 

Í þeim tilfellum sem nemendur þurfa að leita að upplýsingum í texta er stuðst við 

leitarlestur. Þá er átt við að nemendur þurfi ekki að lesa og skilja hvert orð heldur 

leiti frekar að þeim upplýsingum sem þá vantar. Gerður er greinarmun á skönnun og 

skimun. 

Með skönnun er átt við að nemendur leiti að sértækum upplýsingum, t.d. heiti á 

bæ, persónum eða fyrirbrigði. Skimun vísar til þess að nemendur gái að því um hvað er 

fjallað í tilteknum texta og átti sig á aðalatriðum hans. 

Þar sem áður var lögð áhersla á nákvæmnislestur með hjálp kennarans er í seinni tíð 

lagt upp úr því að nemendur temji sér sveigjanlegan lestur og geti beitt mismunandi 

lestrarlagi og lestraraðferð við lestur hverju sinni. Kennarinn er ekki lengur álitinn vera 

milliliður milli lesanda og texta. Í dag er lögð áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir les-

endur sem að skólagöngu lokinni geti tekist á við margs konar lesefni á erlendu tungu-

máli. 

Hlustun
Mikilvægt er að nemendur auki skilning sinn á töluðu máli. Nauðsynlegt er þess vegna 

að nemendur hlusti svo mikið sem hægt er á dönsku. Í Danmarksmosaik III er að finna 

16 hlustunarkafla. Allir kaflarnir innihalda viðtöl við fólk. Tekin voru viðtöl við einstak-

linga og hópa. Kaflarnir voru teknir upp í Danmörku í byrjun sumars 2010. 

Markmiðið með hlustun getur verið mismunandi en hlustunarkaflarnir hér eiga að 

gefa nemendum tækifæri til að hlusta á danskt mál eins og það er raunverulega talað. 
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Þannig læra nemendur best að skilja markmálið. Inn á milli má vera að nemendum finn-

ist að viðmælandi tali svolítið óskýrt. En svona er danskt talmál. 

Eins og kunnugt er þá er töluverður munur á milli rit- og talmáls í dönsku. Sumir 

segja að í raun og veru sé um að ræða tvö afar mismunandi mál. Mörg hljóð í dönsku 

samlagast grannhljóði eða breytast eftir því hvert grannhljóðið er. Að átta sig á þessu 

getur ráðið úrslitum um það hvort hlustandi geti greint á milli orða. Til að undirstrika 

þetta séreinkenni dansks máls eru til margar þulur þar sem þetta atriði er sérstaklega tekið 

fyrir. Dæmi um þetta eru eftirfarandi þulur: 

Ringeren i Ringsted ringer ringere end ringeren i Roskilde. 

Far, får får får? Nej, får får ikke får. Får får lam.

Segi maður þetta hratt hljómar það næstum því eins og eitt samfellt hljóð! 

Hlustunarkaflarnir tengjast yfirleitt lesköflunum með einum eða öðrum hætti en 

einnig er hægt að nota þá sem sjálfstætt kennsluefni. 

Verkefnin við hlustunarkaflana eru fyrst og fremst hugsuð sem eins konar hjálpartæki 

fyrir nemendur. Nær einungis er um að ræða krossa- eða eyðufyllingarverkefni þar sem 

markmiðið er að hjálpa nemendum að skilja það sem fram kemur í köflunum. Gott er 

að hvetja nemendur til að skoða verkefnin til að átta sig í grófum dráttum á innihaldi 

hlustunarkaflans áður en hlustað er. 

Á netinu má finna alls konar hljóðefni sem tengist námsefninu á einn eða annan hátt. 

Kennarar eru hvattir til að láta nemendur hlusta á stutt fréttaskot sem finna má á vef-

síðum dagblaðanna. Að auki er hægt að hlaða niður eða skoða í streymi efni frá dönskum 

sjónvarps- og útvarpsstöðvum. 

Ritun
Ritun er hægt að skilja sem afurð eða umskráningu. Með því er átt við að nemendur 

breyti hljóðum í bókstafi og tengi saman orð sem þeir skilja. Umskráning byggist í næmi 

einstaklings fyrir hljóðum tungumálsins og hæfni hans til að vinna með þau á mismun-

andi vegu. Kennari sem aðallega hugsar um ritun sem afurð og umskráningu leggur 

gjarnan áherslu á að kenna stafsetningu, málfræði og greinarmerkjasetningu. Stafsetning 

og málfræði eru auðvitað að vissu marki nauðsynlegir þættir en ritun er einnig persónu-

leg tjáning. Þegar texti er saminn er ritun skapandi og tjáningin í öndvegi. Áherslan fær-

ist frá afurðinni yfir á ritunarferlið eða hvernig nemendur læra að skrifa texta. 

Í vinnubókinni er að finna mismunandi ritunarverkefni þar sem nemendum gefst 

tækifæri til að tjá sig frekar um það efni sem er til umræðu. Með því að láta nemendur 
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semja texta tengdan efni leskaflans er gert ráð fyrir að þeir finni upplýsingar um efnið, 

tjái sig um það út frá persónulegum forsendum og læri þannig að nota og tileinka sér 

orð og orðasambönd sem komu fyrir í leskaflanum. 

Einnig er að finna nokkur dictogloss-verkefni þar sem nemendur vinna mjög mark-

visst að því að endurgera upplesinn texta sem byggist á orðaforða leskaflans. 

Ef nemendur eru óöruggir gagnvart ritun þá er gott að láta þá æfa ritun saman í 

pörum eða litlum hópum. Einnig er gott að venja nemendur við að nota ýmis hjálpar-

gögn, t.d. netorðabækur á borð við ÍSLEX, leitarvefi og málfræðibækur. Þessi atriði þjálfa 

einnig nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum. 

Tal
Mörgum þykir erfitt að æfa munnlega þáttinn í skólastofunni en margt bendir til þess 

að mælanlegur munur sé á árangri nemenda í bekkjum þar sem danska er mikið töluð 

og þar sem sjaldan eða aldrei er töluð danska í kennslustundum. Þess vegna er mikilvægt 

að nota dönsku sem samskiptamál í skólastofunni og leggja fyrir nemendurna munnleg 

verkefni sem höfða til þeirra. 

Í vinnubókinni er að finna mismunandi munnleg verkefni þar sem nemendur fá að 

spreyta sig á samskiptum á markmálinu. Lögð hefur verið áhersla á að æfingarnar teng-

ist þeim orðaforða sem unnið hefur verið með. 

Að auki er að finna hugmyndir að samtalsæfingum á þeim hluta vefsíðu bókarinnar 

sem ætlaður er kennurum á www.bjartur.is/Danmarksmosaik/laererside.htm. Þessar æfingar 

tengjast hins vegar einungis að takmörkuðu leyti því lesefni sem er að finna í lesbókinni. 

Gert er ráð fyrir að kennarar noti þessar æfingar að eigin frumkvæði og vild. Þó er lagt til 

að grunnorðaforði æfingarinnar sé rifjaður upp fyrir samtal þannig að tryggt sé að nem-

endur hafi nauðsynlega orðaforða til að leysa verkefnið á fullnægjandi hátt.
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Í vinnubókinni er að finna mismunandi verkefni við hvern kafla. Stuðst er við eftirfar-

andi verkefnategundir: 

Undirbúningsverkefni
Fyrst eru mismunandi undirbúningsverkefni. Þessum verkefnum er ætlað að vekja áhuga 

nemenda á efni textans. Í mörgum tilfellum er það gert með því að láta nemendur finna 

ýmiss konar upplýsingar um tiltekið efni á veraldarvefnum og vinna verkefni tengd text-

anum. Einnig eru mismunandi orðaverkefni sem tengjast orðaforða textans. Orðaverk-

efnin eru til þess ætluð að kynna nemendum nokkur lykilorð úr textanum og auka 

orðaforða nemenda. Eins og fram kemur hér að ofan er best að láta nemendur vinna 

þannig að þeir takist á við verkefni 1) áður en 2) á meðan og 3) eftir að textinn er les-

inn. Gert er ráð fyrir að nemendur vinni undirbúningsverkefnin áður en unnið er með 

textann sjálfan. 

Fjölvalsspurningar
Sagt er að kennarinn og fræðimaðurinn Frederick J. Kelly hafi verið fyrstur til að nota 

fjölvalsspurningar (e. multiple choice questions) árið 1914 í Háskólanum í Kansas í Banda-

ríkjunum. Síðan þá hafa fjölvalsspurningar unnið sér sess í fræða- og skólaumhverfinu. 

Fjölvalsspurningar eru í dag nokkuð vinsælar í verkefnagerð, og þær hafa verið notaðar 

í næstum öllu því kennsluefni sem gefið hefur verið út síðastliðin 20 ár. Fjölvalsspurn-

ingar eru í raun tölfræðileg aðferð sem notuð er við gagnasöfnun. Vegna einfaldleika 

aðferðarinnar er hún býsna viðtekin bæði í prófum og í megindlegum rannsóknum, t.d. 

í skoðanakönnunum. Í dag tíðkast fjölvalsspurningar víða, m.a. í samræmdum prófum 

og bílprófum.

Kostirnir við að nota fjölvalsspurningar eru margir. Með því að beita fjölvalsspurn-

ingum er hægt að prófa skilning á ákveðnu efni á frekar stuttum tíma því nemendur 

þurfa ekki sjálfir að semja svör og þeir þurfa heldur ekki að koma með rök fyrir val á 
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svari. Einnig er frekar fljótlegt fyrir kennarann að fara yfir fjölvalsspurningar vegna þess að 

svörin eru annaðhvort rétt eða röng. Kennarinn þarf því ekki að leggja mat á svörin. 

Ókosturinn við að nota fjölvalsspurningar er sá að nemendur fá ef til vill ekki tæki-

færi til að sýna nákvæmlega hversu mikla þekkingu þeir hafa á ákveðnu efni. Þetta gildir 

sérstaklega í þeim tilfellum þar sem fjölvalsspurningar eru notaðar í prófi. Ef nemandi 

veit svolítið um efnið sem spurt er um en kannski ekki alveg nóg til að setja kross við 

rétt svar þá fær sá hinn sami 0 stig fyrir svarið. Hefði hann hins vegar haft möguleika 

á að tjá sig skriflega (eða munnlega) um efnið þá hefði hann kannski getað sýnt fram 

á að hann vissi eitthvað um það og þar með áunnið sér stig. Einnig eru dæmi um að 

spurningar hafa verið óskýrar og illskiljanlegar og nemendur hafi þess vegna lent í vand-

ræðum með svörin.

Í vinnubókinni eru fjölvalsspurningar notaðar sem hjálpartæki fyrir nemendur til að 

skilja textana á meðan þeir eru að vinna með þá. Það sama gildir um fjölvalsspurningar 

sem fylgja hlustunarefninu. Þær eru hugsaðar sem hjálpartæki fyrir nemendur en ekki 

sem próf. 

Staðhæfingaverkefni og önnur krossaverkefni
Fjölvalsspurningar eru á ýmsan hátt mjög hagkvæmar í notkun og í áranna rás hafa verið 

þróuð margs konar fjölvalsverkefni sem byggja að hluta til á sömu hagkvæmni og hug-

myndafræði. Ein tegund þeirra eru staðhæfingaverkefni þar sem nemendur eiga að krossa 

við þær staðhæfingar sem eru réttar samkvæmt textanum. Þessi tegund verkefna er sér-

staklega við hæfi þegar nemendur eru að þjálfa leitarlestur. Einnig henta staðhæfinga-

verkefni og önnur krossaverkefni sérstaklega vel sem verkefni við hlustunarefni þar sem 

nemendur þurfa að einbeita sér að því að hlusta á talmál og hafa þess vegna ekki tíma 

til að svara spurningum með því að skrifa heilar setningar. 

Tengiverkefni
Markmið tengiverkefna er að fá nemendur til að tengja eitt fyrirbæri eða hugtak við 

annað. Tengiverkefni felst í því að tengja saman mynd og orð, eða samheiti og andheiti, 

svo dæmi sé tekið. Þessi tegund verkefna hentar sérstaklega vel í undirbúningsvinnu þar 

sem áhersla er lögð á að þjálfa orðaforða. Tengiverkefni henta einnig vel við málþjálfun 

eftir textalestur. Í vinnubókinni eru þau oftast notuð í verkefnum sem tengjast undir-

búningi lesturs. 
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Spurningar og svör á dönsku 
Spurningar og svör á dönsku hafa lengi tíðkast í dönskukennslu. Að spyrja nemendur út í 

námsefnið hefur alltaf verið hluti af kennslunni. Hins vegar má segja að ekki er sama hve-

nær spurt er né hvað spurt er um. Flestar spurninganna í spurningaverkefnunum tengj-

ast textalestri og reyna á textaskilning nemendanna. Þessar spurningar eru oftast lokaðar, 

þ.e.a.s. að svörin er að finna í samsvarandi leskafla, og eru hugsaðar sem hjálpartæki fyrir 

nemendur við að skilja textann. Inn á milli er einnig að finna opnar spurningar þar sem 

nemendur fá tækifæri til að tjá eigið álit á því málefni sem er til umfjöllunar. 

Eyðufyllingarverkefni 
Eyðufyllingarverkefni eru oft notuð til að þjálfa orðaforða og efla máltilfinningu nem-

enda. Eyðufyllingarverkefni felast í því að nemendur setja inn orð, setningar eða upplýs-

ingar í eyður í texta eða í töflu. Eyðufyllingarverkefni eru hentug sem kveikja, skilnings-

verkefni á meðan nemendur vinna með texta eða við úrvinnslu texta og þjálfun orðaforða 

eftir textalestur. 

Púsl
Púsl er hægt að nota í tengslum við lestur texta með því að hluta textann í sundur í fjóra 

eða fleira hluta og biðja nemendur að skrifa svör eða spyrja spurninga um textann (Hvar 

eiga atburðirnir sér stað? Hverjir eru nefndir í textanum? o.s.frv.). Nemendur geta spurt 

hver annan þessara spurninga og þeir sem telja sig vita svarið út frá þeim hluta textans 

sem þeir lásu leggja það til málanna. Með því að skiptast á upplýsingum eiga nemendur 

að lokum að átta sig á hvernig textabrotin raðast rétt saman. Púsl hentar vel til að kveikja 

áhuga nemenda á efni textans. 

Krossgátur
Markmið krossgátna er að gera nemendur meðvitaðri um merkingu og stafsetningu orða. 

Krossgátur henta afar vel til að æfa og festa orðaforða í huga nemenda eftir að þeir hafa 

lokið við að lesa textann og öðlast skilning á honum. Með því að leysa krossgátur gefst 

nemendum tækifæri til að rifja upp mikilvæg lykilorð og hugtök úr textanum.
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Setningamyndun
Setningamyndun felst í því að láta nemendur botna fyrri hluta setningar. Það er hægt 

að gera með því að láta nemendurna sjálfa skrifa þann hluta setningarinnar sem vantar 

eða leysa tengiverkefni þar sem á að tengja saman viðeigandi setningarhluta. Einnig getur 

setningamyndun falist í því að nemendur fá uppgefin orð sem eiga að vera í setningum 

en uppröðun orðanna hefur verið ruglað. Verkefni nemendanna er þá að búa til setn-

ingar með því að raða orðunum í rétta röð. Þessi tegund verkefna hentar sérstaklega vel 

annaðhvort sem kveikja áður en unnið er með sjálfan textann eða til að rifja upp setn-

ingar úr textanum að lestri loknum. 

Upplýsingaleit
Í vinnubókinni er að finna verkefni sem byggjast á upplýsingaleit. Í mörgum tilfellum er 

um að ræða verkefni sem eiga að undirbúa nemendur og kveikja áhuga þeirra á efnivið 

textans. Vísað er á mismunandi heimasíður á netinu þar sem ætlast er til að nemendur 

leiti að tilteknum upplýsingum. Markmið þessarar leitar er að nemendur geti tengt les-

efnið við annað efni jafnt sem sinn eigin reynsluheim. Grunnhugsunin er að textar vísa 

alltaf út fyrir sjálfa sig. Með því að benda lesandanum á tengt efni er líklegra að hann 

sjálfur verði virkur lesandi og eigi þátt í að textinn öðlist merkingu. Í vinnubókinni er 

upplýsingaleit einnig notuð í sambandi við mismunandi úrvinnsluverkefni þar sem nem-

endur eru t.d. beðnir um að vinna úr upplýsingum og kynna samnemendum niðurstöður 

sínar. Verkefni þar sem upplýsingaleit kemur við sögu henta afar vel sem kveikja áður 

en textalestur hefst og líka sem hluti frjálsra úrvinnsluverkefna. 

Dictogloss
Dictogloss er nýstárleg útfærsla af upplestri til orðréttrar ritunar (d. diktat) þar sem texti 

er lesinn hátt tvisvar eða oftar á eðlilegum hraða. Nemendur hlusta og reyna hver fyrir sig 

og eftir bestu getu að rita textann orðrétt upp. Síðan eru nemendur látnir vinna saman í 

pörum og reyna að endurskrifa textann. Að lokum fá nemendur að skoða til samanburðar 

rétta textann á glæru. Markmið þessa verkefnis er að æfa færni nemenda til að skilja talað 

mál og æfa réttritun með því að skrifa um efni byggt á orðaforða sem þeir hafa verið að 

vinna með eða sem þeir eiga eftir að vinna með. Dictogloss gerir nemendum kleift að 

ræða saman um úrlausnina og vekur áhuga þeirra á verkefninu. Á heimasíðu fyrir kenn-
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ara á vefsvæði Bjarts, www.bjartur.is/Danmarksmosaik/laererside.htm, er að finna hljóð-

skrár með upplestri textanna sem notaðir eru í dictogloss-verkefnunum.

Textasamanburður
Með textasamanburði eru unnin verkefni sem þjálfa nákvæmnislestur. Verkefnin ganga 

út á að nemendur eru látnir bera saman aðaltexta og textabúta þar sem er að finna upp-

lýsingar sem ekki samræmast þeim upplýsingum sem er að finna í aðaltextanum. Nem-

endurnir eiga svo að strika undir það sem ekki samræmist aðaltextanum. Verkefni af 

þessu tagi henta afar vel meðfram textalestrinum.

Úrvinnsluverkefni
Með úrvinnsluverkefni er átt við þau verkefni sem nemendur vinna sjálfstætt að texta-

lestrinum loknum. Oftast er um að ræða frjáls ritunarverkefni eða verkefni þar sem nem-

endur leita að frekari upplýsingum um umfjöllunarefnið og kynna niðurstöður sínar 

munnlega, e.t.v. einnig með PowerPoint-sýningu eða veggspjaldi. Til þess að efla tjá-

skiptafærni nemenda á dönsku í skólastofunni er mikilvægt að nemendur fái reglulega 

tækifæri til að kynna mismunandi efni og skoðanir hver fyrir öðrum. 
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hvern leskafla bókarinnar

Í þessum kafla er fjallað um hvern leskafla fyrir sig. Hér er fyrst og fremst um að ræða 

tillögur að notkun bókarinnar frekar en nákvæmar notkunarleiðbeiningar. Kennurum er 

auðvitað sjálfum frjálst að ákveða hvernig unnið er með textann, en hins vegar er lagt til 

að kennarar reyni að nota textana í þremur þrepum: 1) koma með kveikju áður en text-

inn er lesinn, 2) láta nemendur vinna ákveðin verkefni á meðan lesturinn fer fram, og 3) 

láta þá eftir lesturinn leysa verkefni sem tengist efni leskaflans. Á þennan hátt eiga nem-

endur að fá betra tækifæri til að setja lesefnið í samhengi við annað efni og tengja það 

við reynsluheim sinn. Auk þess fá þeir aukið tækifæri til að bæta orðaforða sinn. Fyrir 

hvern kafla má finna tillögur um hlustunarkafla sem passa við leskaflana.

Leiðbeiningar þessar byggjast á því að verkefnavinnan fari að mestu leyti fram í 

kennslustofunni. Kennarar geta að sjálfsögðu sett fyrir hluta þessarar vinnu utan kennslu-

stofu og utan kennslutíma, kjósi þeir svo.

Fra Reykjavik til København
Efni: Viðtal við íslenska stelpu sem er búsett í Kaupmannahöfn um hennar skoðun á 

Dönum og Danmörku. 

Bls. 9 í lestrarbókinni og bls. 9 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Julie og Natasha om danskhed, sjá verkefni á bls. 136 

í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Í vinnubókinni er gert ráð fyrir að nemendur fari inn á heimasíðu Norrænu ráð-• 
herranefndarinnar og finni ákveðnar upplýsingar um Danmörku. 

Nemendur geta einnig búið til orðablóm tengt orðaforða um Danmörku og síðan • 
unnið orðaverkefnið í vinnubókinni, verkefni B. 
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Nemendur hafa skoðanaskipti á dönsku um hvað þeim finnst um Danmörku. Hvað • 
finnst þér áhugavert eða óáhugavert við Danmörku?

Nemendur eru látnir lesa skáletraða textabútinn í lestrarbókinni og svo giska á það • 
um hvað textinn fjallar og hvaða skoðanir koma fram í textanum. 

Nemendur vinna í pörum og lesa yfir fjölvalsspurningarnar (verkefni C) áður en • 
textinn er lesinn og krossa við þau svör sem þeir halda að séu rétt. 

Verkefni samhliða lestri á textanum 

Nemendur svara fjölvalsspurningunum um leið og þeir lesa textann, sjá verkefni C. • 
Eftir á vinna þeir í pörum og bera svörin saman. 

Nemendur vinna tveir og tveir saman og búa til 5–10 spurningar sem María Önnu-• 
dóttir svarar í textanum. Síðan eru spurningarnar og svörin skrifuð á blað sem 

nemendur nota sem handrit fyrir hlutverkaleik. Þegar handritið er tilbúið skiptast 

nemendur á að lesa hlutverkin (spyrjandi og María Önnudóttir) upphátt. Að lok-

inni stuttri upplestraræfingu er hægt að láta nemendur leika hlutverkin fyrir sam-

nemendur sína.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur vinna í pörum og búa til lista yfir fyrirbrigði og hluti sem þeir tengja • 
við Danmörku (verkefni D). Listinn er síðan ræddur og hann borinn saman við 

lista annarra nemenda. 

Nemendur er látnir vinna í hópum á netinu við að finna upplýsingar um t.d.: • 
Verð á ferð frá Íslandi til ákveðins staðar á Jótlandi, t.d. Varde, Kolding, Hjørr-• 
ing eða Århus. Stuðst er við upplýsingarvefi Icelandair, DSB (t.d. http://rejsepl-

anen.dk) o.fl. Niðurstöður eru kynntar fyrir samnemendum, t.d. munnlega eða 

á veggspjöldum. 

Verð á gistingu í Varde, Kolding, Hjørring eða Århus. Nemendur finna upplýs-• 
ingar um 1–3 gistimöguleika í viðkomandi borg. Niðurstöður eru kynntar fyrir 

samnemendum, t.d. munnlega eða á veggspjöldum. 

Danske unge er meget frie
Efni: Viðtal við skiptinema frá Japan og Chile.

Bls. 12 í lestrarbókinni og bls. 11 í vinnubókinni.
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Hugmyndir að kveikju

Nemendur fara á netið til að finna upplýsingar um Niigata og Santiago, heima-• 
borgir Tomoko og Pedros, sjá verkefni A í vinnubókinni.

Nemendur ræða um hvernig það er að vera skiptinemi. Gætu þeir hugsað sér að • 
verða skiptinemar? Þekkja þeir skiptinema á Íslandi? Hafa kunningjar eða vinir 

þeirra verið skiptinemar? O.s.frv. 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Í verkefni B í vinnubókinni er gert ráð fyrir að nemendur beiti leitarlestri til að átta • 
sig á skoðunum skiptinemanna sem er rætt við í textanum. 

Í verkefni C í vinnubókinni eiga nemendur að svara spurningum á dönsku. Lagt er • 
til að nemendur vinni þetta verkefni í para- eða hópvinnu. Svörin geta síðan verið 

undirstaða fyrir sameiginlega textayfirferð í bekknum.

Úrvinnsluverkefni

Nemendum er skipt í hópa. Hver hópur velur sér skiptinemasamtök (t.d. AFS, • 
YFU o.fl.). Hóparnir finna upplýsingar um samtökin, markmið þeirra, hvað þau 

hafa að bjóða o.fl. Hóparnir kynna niðurstöður sínar fyrir samnemendum með 

PowerPoint-sýningu eða veggspjaldi, sjá verkefni D í vinnubókinni.

En velrystet coctail af statistik om Danmark og danskere
Efni: Tölfræðilegar upplýsingar um Danmörku.

Bls. 18 í lestrarbókinni og bls. 15 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Meninger om danskhed, sjá verkefni bls. 130.

Hugmyndir að kveikju

Á heimasíðu Danmarks Statistik (• www.dst.dk) er hægt að finna fróðlegar upplýs-

ingar um Dani og Danmörku. Í vinnubókinni er að finna upplýsingatöflu frá Dan-

marks Statistik um fjölda giftinga, andláta, fæðinga o.fl. Nemendur rýna í töfluna 

og svara spurningunum í verkefni A í vinnubókinni. 

Nemendum er bent á að fara inn á heimasíðu Hagstofu Íslands (• www.hagstofa.is) 

og reyna að finna svipaðar upplýsingar fyrir Ísland. Er þróunin sambærileg á milli 

landa? 
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Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur setja inn þær upplýsingar sem vantar í töfluna í verkefni B í vinnubók-• 
inni. Þetta verkefni þjálfar nemendur í að skima texta til að finna ákveðnar upp-

lýsingar. 

Nemendur leysa staðhæfingaverkefnið í verkefni C í vinnubókinni. Gert er ráð fyrir • 
að nemendur vinni í pörum. Niðurstöður nemenda geta verið undirstaða sameigin-

legrar textayfirferðar í bekknum.

Úrvinnsluverkefni

Í verkefni D vinna nemendur frjálst skriflegt verkefni um tölfræðilegar niðurstöður. • 
Einnig væri hægt að biðja nemendur um að fara inn á heimasíðu Danmarks Statis-• 
tik (www.dst.dk) og finna áhugaverðar upplýsingar til að skrifa um. 

Værdifuldt affald
Efni: Fjallar um óheppilega atburðarás þar sem 100.000 danskar krónur hverfa með 

dularfullum hætti. 

Bls. 21 í lestrarbókinni og bls. 18 í vinnubókinni. 

Hér er um að ræða stutt textainnskot sem er hugsað sem forvitnilegt og skemmtilegt 

textadæmi. 

Hugmyndir að kveikju og verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur reyna að leysa verkefni A í vinnubókinni án þess að lesa textann. Unnið • 
er í paravinnu. Út frá þessum upplýsingum giska nemendur á innihald textans. Að 

lokum er textinn lesinn til að athuga hvort nemendur hafi haft rétt fyrir sér. 

Úrvinnsluverkefni

Verkefni B í vinnubókinni er tillaga um skriflegt verkefni þar sem nemendur eiga • 
að ímynda sér að þeir séu staddir í aðstæðunum sem lýst er í textanum. 

Unge vil være hiphoppere
Efni: Fjallað er um sögu hiphop-menningarinnar í Danmörku. 

Bls. 22 í lestrarbókinni og bls. 19 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Interview med Daniel, sjá verkefni bls. 127.
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Hugmyndir að kveikju

Nemendur skoða saman í pörum lokatilraun Niklas í • Talentshow frá DR. Nem-

endur meta hvort hér er um að ræða hip-hop. Hvers vegna eða hvers vegna ekki? 

Nemendur búa til lista yfir hvað þeim finnst felast í hugtakinu hip-hop (verkefni 

A). 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur lesa textann með það að markmiði að fylla út upplýsingatöfluna í verk-• 
efni B í vinnubókinni. Gert er ráð fyrir að nemendur beiti skimun og leitarlestri 

til að vinna verkefnið. 

Úrvinnsluverkefni

Í textanum er m.a. fjallað um unglingaklúbbinn Thomas P. Hjele. Í verkefni C • 
í vinnubókinni eru nemendur hvattir til að finna ítarlegri upplýsingar um klúbb-

inn. 

Verkefni D í vinnubókinni er hugsað sem hópverkefni. Hver hópur velur sér danska • 
hip-hop-hljómsveit og býr til kynningu um hana. Hópurinn kynnir hljómsveitina 

fyrir samnemendum með tóndæmum og veggspjaldi eða PowerPoint-sýningu. 

Hver tredje unge mand bor hjemme
Efni: Greinin fjallar um hvers vegna ungir karlmenn ákveða að búa heima hjá foreldrum 

sínum í stað þess að flytja að heiman. 

Bls. 25 í lestrarbókinni og bls. 22 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: At bo på kollegium, sjá verkefni bls. 133.

Hugmyndir að kveikju

Þankahríð á töflu: Nemendur eru beðnir að koma með rök fyrir því hvers vegna • 
það er gott að búa heima og hvers vegna það er gott að flytja að heiman. Niður-

stöðurnar eru skrifaðar upp á töflu.

Nemendur eru látnir rýna í upplýsingatöflu frá Danmarks Statistik, sjá verkefni A • 
í vinnubókinni.

Nemendur eru látnir botna setningar úr textanum (sjá verkefni C í vinnubókinni) • 
og síðan beðnir um að geta sér til um inntak textans. Hvernig passar ágiskun þeirra 

við það sem stendur í textanum?
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Verkefni samhliða lestri á textanum

Með því að skanna textann finna nemendur orðin í verkefni B og átta sig á merk-• 
ingu þeirra.

Nemendur lesa textann og svara fjölvalsspurningum í paravinnu, sjá verkefni D í • 
vinnubókinni. 

Úrvinnsluverkefni 

Nemendur leysa krossgátuna í verkefni E í vinnubókinni með það að markmiði að • 
festa sér í minni orðaforðann úr textanum. 

Dronningen, H.C. Andersen og Dirch Passer
Efni: Greinin fjallar um hvaða Danir eru frægastir í Danmörku. 

Bls. 28 í lestrarbókinni og bls. 28 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Meninger om danskhed, sjá verkefni bls. 130.

Hugmyndir að kveikju

Þankahríð á töflu: Nemendur eru beðnir nefna fræga Dani sem þeir þekkja til. • 
Niðurstöðurnar eru skrifaðar upp á töflu. 

Nemendur leita upplýsinga um fræga Dani á netinu, sjá verkefni A. • 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur vinna í pörum og reyna að átta sig á því hvaða nöfn passa við lýsing-• 
arnar í verkefni B í vinnubókinni. 

Nemendur vinna í pörum með skilningsverkefni C í vinnubókinni. Þegar nem-• 
endur hafa unnið verkefnið eru þeir látnir bera niðurstöður sínar saman í fjögurra 

manna hópum. 

Nemendurnir vinna áfram í hópunum og leysa saman verkefni D. • 

Úrvinnsluverkefni

Nemendur vinna stutt rannsóknarverkefni þar sem þeir taka viðtöl við samnem-• 
endur sína eða annað fólk til þess að forvitnast um hvaða skoðun það hefur á Dan-

mörku. Nemendur kynna niðurstöður sínar fyrir samnemendum (sjá verkefni E í 

vinnubókinni). 
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Han slider til solen går ned
Efni: Mads hefur hlotið viðurkenningu sem besti „skater“ í Danmörku. Í textanum segir 

hann frá lífi sínu. 

Bls. 32 í lestrarbókinni og bls. 34 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Efter skoletid, sjá verkefni bls. 147.

Hugmyndir að kveikju

Orðablóm á töflu. Nemendur eru beðnir að nefna þau orð sem þeir þekkja og sem • 
tengjast hjólabrettum. 

Hversu margir í bekknum hafa prófað hjólabretti? Hversu marga langar að prófa?• 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur lesa textann og fylla út upplýsingatöfluna í verkefni A í vinnubókinni. • 
Nemendur vinna í pörum og eiga að finna í textanum að minnsta kosti tíu orð • 
sem upprunalega koma úr ensku (verkefni B). 

Nemendur svara spurningum í verkefni C. Svörin geta verið grundvöllur fyrir texta-• 
yfirferð í bekknum. 

Úrvinnsluverkefni

Dictogloss. Nemendur hlusta á upplestur á texta tvisvar (eða þrisvar). Textinn er • 
lesinn á venjulegum hraða og nemendur eiga hver fyrir sig að skrifa niður hvað sagt 

er. Síðan eiga þeir tveir og tveir saman að endurskapa textann. Dictogloss-textann 

er að finna sem hljóðskrá á kennarasíðunni á vefsvæði bókarinnar: www.bjartur.is/

Danmarksmosaik/laererside.htm. Að lokum fá nemendur að skoða til samanburðar 

rétta textann á glæru. 

Prægtig snylteflue fundet i Danmark
Efni: Greinin fjallar um skordýrategund sem aldrei fyrr hefur sést í Danmörku.

Bls. 35 í lestrarbókinni og bls. 37 í vinnubókinni.

Hugmynd að kveikju

Nemendur eru beðnir um að fara á netið og finna upplýsingar um Den gyldne • 
pragtsnylteflue (lat. Phasia aurigera).
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Verkefni samhliða lestri á textanum

Textinn er klipptur niður og nemendur eiga að púsla honum saman aftur.• 

Úrvinnsluverkefni

Þankahríð á töflu: Nemendur eru beðnir nefna kosti og galla við að fá nýjar dýra-• 
tegundir til landsins.

Danmark har fået nye pengesedler
Efni: Greinin fjallar um nýju peningaseðlana sem komnir eru í umferð í Danmörku. 

Bls. 37 í lestrarbókinni og bls. 39 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Nemendur eru látnir skoða gengið á dönsku krónunni og reikna út hvaða upphæð • 
100.000 íslenskar krónur samsvara í dönskum krónum.

Nemendur eru látnir fara inn á heimasíðu Seðlabanka Danmerkur (• www.national-

banken.dk) og skoða gamla peningaseðla undir hnappinum „Sedler og mønter“. 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur vinna verkefni B og C í paravinnu. Að lokum eru pörin látin bera • 
saman niðurstöður sínar í fjögurra manna hópum.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur vinna með orðaforða textans með því að búa til stutta (u.þ.b. 100 orð) • 
endursögn á textanum á dönsku. Endursögnin er unnin í fjögurra manna hóp-

unum.

Ordet halunk har brug for hjælp
Efni: Greinin fjallar um orð sem orðin eru sjaldgæf í dönsku.

Bls. 40 í lestrarbókinni og bls. 42 í vinnubókinni. 

Hugmyndir að kveikju

Nemendur vinna saman tveir og tveir og búa til lista yfir 5–10 gömul og sjaldgæf • 
orð á íslensku (sjá verkefni A). Þegar listinn er tilbúinn reyna nemendur með hjálp 
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orðabóka að finna viðeigandi þýðingu á orðunum yfir á dönsku. Að lokum kynna 

nemendur orðin fyrir samnemendum sínum. 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur vinna saman í pörum og fylla út upplýsingatöfluna í verkefni B.• 

Úrvinnsluverkefni

Nemendur eru látnir nota orðabók og leysa verkefni C og D. • 
Nemendur finna og setja inn orðin sem vantar í eyðufyllingarverkefnið, verkefni • 
E, með því að hlusta á upplestur á textanum. Textann er að finna sem hljóðskrá 

á heimasíðu kennara á vefsvæði Bjarts: www.bjartur.is/Danmarksmosaik/laererside.

htm.

Fuglejagt
Efni: Greinin fjallar um Lone Damgård sem temur ránfugla í dýragarðinum í Lintrup. 

Bls. 42 í lestrarbókinni og bls. 46 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Þankahríð á töflu: Hvaða ránfugla þekkja nemendur? Listi með íslensku heitunum • 
er skrifaður á töfluna og nemendur setjast síðan tveir og tveir saman og finna 

dönsku heitin með hjálp orðabóka, t.d. ÍSLEX. 

Nemendur vinna áfram saman í pörum og leysa verkefni A í vinnubókinni þar • 
sem þeir eru beðnir um að tengja saman dönsk orð úr textanum og íslenskar þýð-

ingar á þeim. 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur vinna saman í pörum verkefni B sem er staðhæfingaverkefni. Að því • 
loknu ber hvert par niðurstöður sínar saman við niðurstöður annars pars. Að lokum 

semur hver hópur (tvö pör) stutta endursögn á textanum á dönsku. Kennarinn 

safnar endursögnunum saman og fer yfir þær. 

Úrvinnsluverkefni

Nemendur leysa verkefni C sem er skriflegt verkefni þar sem þeir tjá skoðanir sínar • 
á tamningu villtra dýra. Hægt er að láta nemendur leysa verkefnið sem einstak-
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lingsverkefni heima. Einnig væri hægt að láta nemendur vinna verkefnið sem hóp-

verkefni í tímum og kynna það munnlega og með PowerPoint-sýningu eða vegg-

spjöldum. 

De fantastiske 4 på Færøerne
Efni: Greinin fjallar um Anne Louise Ottosen sem segir frá sumarnámskeiði sem hún 

sótti í Færeyjum. 

Bls. 45 í lestrarbókinni og bls. 48 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Nemendur vinna saman í pörum við að finna upplýsingar um Færeyjar á netinu, • 
sjá einnig verkefni A í vinnubókinni. 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestri á textanum vinna nemendur tveir og tveir saman verkefni B og C. • 
Að því búnu setjast nemendur saman í fjögurra manna hópa og bera saman niður-

stöður. Kennari fer á milli hópanna til að veita ráðgjöf. 

Úrvinnsluverkefni

Dictogloss. Nemendur hlusta á upplestur á texta tvisvar (eða þrisvar). Textinn er • 
lesinn á venjulegum hraða og nemendur eiga hver fyrir sig að skrifa niður hvað 

sagt er. Síðan eru nemendur látnir vinna tveir og tveir saman við að endurskapa 

textann. Dictogloss-textann er að finna sem hljóðskrá á kennarasíðunni á vefsvæði 

bókarinnar: www.bjartur.is/Danmarksmosaik/laererside.htm. Að lokum fá nemendur 

að skoða til samanburðar rétta textann á glæru. 

Glad borger: Tak for bøden
Efni: Hér er um að ræða stutt textainnskot sem er hugsað sem forvitnileg og skemmti-

leg afþreying.

Bls. 49 í lestrarbókinni og bls. 51 í vinnubókinni.
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Hugmyndir að kveikju

Nemendur eru tvisvar eða þrisvar sinnum látnir horfa myndskeið á YouTube: • http://

www.youtube.com/watch?v=uJheu45_Ofk. Myndskeiðið er úr myndasafni dönsku 

lögreglunnar. Á meðan nemendur horfa á myndskeiðið búa þeir til orðalista yfir 

það sem þeir sjá og heyra (t.d. bil, sirene, mobiltelefon, vej, lastbil, modkørende 

bil o.fl.).

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestri á textanum vinna nemendur verkefni A.• 

Úrvinnsluverkefni

Nemendur fara á internetið og vinna hver fyrir sig eða tveir og tveir saman verk-• 
efni B.

Dictogloss, verkefni C. Nemendur hlusta á upplestur á texta tvisvar (eða þrisvar). • 
Textinn er lesinn á venjulegum hraða og nemendur eiga hver fyrir sig að skrifa 

niður hvað sagt er. Síðan vinna nemendur tveir og tveir saman við að endurskapa 

textann. Dictogloss-textann er að finna sem hljóðskrá á kennarasíðunni á vefsvæði 

bókarinnar: www.bjartur.is/Danmarksmosaik/laererside.htm. Að lokum fá nemendur 

að skoða til samanburðar rétta textann á glæru.

Et tomletrip 
Efni: Greinin fjallar um Camillu og Kristian sem segja frá reynslu sinni af því að fara á 

puttanum frá Kaupmannahöfn til Søndervig á Vestur-Jótlandi.

Bls. 50 í lestrarbókinni og bls. 53 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Sofie tomler, sjá verkefni bls. 131.

Hugmyndir að kveikju

Nemendur fara inn á heimasíðuna • http://www.highways.dk/blafning/planlaegning.php 

þar sem er að finna ráð um puttaferðalög í Danmörku og leysa verkefni A. 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestri á textanum vinna nemendur tveir og tveir saman verkefni B, C, • 
D og E.
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Úrvinnsluverkefni

Nemendur vinna verkefni F. Um er að ræða skriflegt verkefni þar sem nemendur • 
velja á milli tveggja efna. Lagt er til að nemendur vinni verkefnið hver fyrir sig eða 

tveir og tveir saman. 

Cyklister presses af varevogne
Efni: Textinn fjallar um rannsókn sem sýnir fram á að vöruflutningabílar keyra nær hjól-

andi fólki en fólksbílar. Niðurstaða rannsóknarinnar er að vöruflutningabílar eru líklegri 

til að valda slysum á hjólreiðamönnum en fólksbílar.

Bls. 55 í lestrarbókinni og bls. 57 í vinnubókinni. 

Hugmyndir að kveikju

Þankahríð á töflu: Nemendur eru beðnir um að nefna öll þau dönsku orð sem þeir • 
þekkja og tengjast hjólreiðum. Orðin er skrifuð upp á töflu eða glæru.

Orðaverkefni. Nemendur eru látnir vinna verkefni A í pörum. • 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestri á textanum leysa nemendur verkefni B. • 

Úrvinnsluverkefni

Orddiktat. Nemendur hlusta á upplestur á textanum og skrifa í eyðurnar orðin sem • 
vantar (verkefni C). Orddiktat-textann er að finna sem hljóðskrá á kennarasíðunni 

á vefsvæði bókarinnar: www.bjartur.is/Danmarksmosaik/laererside.htm. Að því loknu 

fá nemendur að skoða til samanburðar rétta textann á glæru.

Nemendur skrifa lesendabréf út frá fyrirmælum í verkefni D. • 

Danskerne taler hurtigere end svenskerne
Efni: Samkvæmt rannsókn, sem Anja Schüppert lektor við ríkisháskólann í Groningen í 

Hollandi gerði, tala Danir 25–40% hraðar en Svíar.

Bls. 57 í lestrarbókinni og bls. 59 í vinnubókinni.
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Hugmyndir að kveikju

Nemendur horfa á eftirfarandi myndskeið á YouTube úr myndinni • Den bästa 

sommaren frá 2000: http://www.youtube.com/watch?v=yv6uOl9BKCo&feature=endsc-

reen. Myndin gerist árið 1958 og fjallar um stórborgarbörnin Mårten og Anniku. 

Um sumarið eru þau send upp í sveit þar sem þau búa hjá útfararstjóranum Yngve 

Johansson. Nemendur eru látnir hlusta og gera samantekt um það sem sagt er í 

myndskeiðinu. 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestri á textanum vinna nemendur verkefni A, B og C. • 

Úrvinnsluverkefni

Með hjálp netorðabóka vinna nemendur verkefni D og E. • 

Kæledyr får livstilssygdomme
Efni: Gæludýr geta eins og eigendur þeirra lifað óhollu lífi, fitnað óhóflega og fengið 

sjúkdóma eins krabbamein, sykursýki o.fl. 

Bls. 60 í lestrarbókinni og bls. 64 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Hest og hund, sjá verkefni bls. 128.

Hugmyndir að kveikju

Nemendur kanna hversu margir í bekknum eiga gæludýr eða búa á heimili þar sem • 
gæludýr er til staðar. 

Þankahríð á töflu: Nemendur nefna þær gæludýrategundir sem þeir þekkja og finna • 
danska heitið fyrir þær með hjálp orðabóka. Dönsku orðin eru síðan skrifuð upp 

á töflu. 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestri á textanum vinna nemendur verkefni A og B í vinnubókinni. • 

Úrvinnsluverkefni

Nemendur vinna tveir og tveir saman eða í þriggja manna hópum verkefni C í • 
vinnubókinni.
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Øv, jeg er fra Danmark 
Efni: Frá því að óánægjuöldur risu vegna Múhameðsteikninganna svokölluðu árið 2005 

hefur verið erfitt fyrir Dani að ferðast um í sumum löndum. Textinn fjallar um hvernig 

Danir takast á við þetta vandamál.

Bls. 62 í lestrarbókinni og bls. 66 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Meninger om danskhed, sjá verkefni bls. 130.

Hugmyndir að kveikju

Nemendur setjast saman í þriggja eða fjögurra manna hópa og lesa rammagrein-• 
ina á bls. 63 í lestrarbókinni, fara síðan á internetið og leita frekari upplýsinga 

um „Muhammed-krisen“. Nemendur kynna niðurstöður upplýsingaleitarinnar á 

dönsku með glærusýningu.

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestri á textanum vinna nemendur tveir og tveir saman verkefni A, B og • 
C. Lausnirnar eru síðan bornar saman við lausnir annarra nemenda. Kennarinn 

gefur síðan upp réttar lausnir til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Paravinna. Nemendur vinna verkefni D, E og F tveir og tveir saman. • 

Vi er stolte af vores velfærdssamfund
Efni: Textinn fjallar um könnun þar sem Danir voru spurðir um hvað þeir eru ánægð-

astir með í dönsku samfélagi. Flestir segjast vera ánægðastir með velferðarsamfélagið. 

Bls. 64 í lestrarbókinni og bls. 70 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Bekkjarkönnun. Í bekknum er framkvæmd könnun á því hvað nemendur eru • 
ánægðastir með á Íslandi (verkefni A). Niðurstöðurnar eru síðan ræddar í bekknum 

og bornar saman við það sem fram kemur í grafinu á bls. 65 í lestrarbókinni.
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Verkefni samhliða lestri á textanum

Paravinna. Samhliða lestri á textanum vinna nemendur verkefni B, C og D í • 
vinnubókinni. Lausnirnar eru síðan bornar saman við lausnir annarra nemenda. 

Kennarinn gefur síðan upp réttar lausnir til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur skoða yfirlýsingu dansks stjórnmálamanns um velferðarsamfélagið á • 
eftirfarandi slóð á YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=e8jralUYLNA. Að því 

loknu setjast þeir saman í fjögurra manna hópa og ræða um velferðarsamfélagið. 

Hvað er gott og hvað er slæmt við velferðarsamfélagið? Eru nemendurnir sam-

mála yfirlýsingu stjórnmálamannsins? Nemendur kynna niðurstöður sínar munn-

lega í bekknum. 

Jeg er nok lidt af et luksusdyr 
Efni: Textinn fjallar um Magnus Johannesen sem enn býr í foreldrahúsum þótt hann sé 

orðinn 21 árs gamall.

Bls. 68 í lestrarbókinni og bls. 73 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: At bo på kollegium, sjá verkefni bls. 133, og Daniel flyt-

ter hjemmefra, sjá verkefni bls. 138.

Hugmyndir að kveikju

Þankahríð á töflu: Nemendur nefna kosti þess og galla að búa í foreldrahúsum • 
þegar maður er orðinn 20 ára.

Verkefni meðan textinn er lesinn

Samhliða lestri á textanum vinna nemendur verkefni A, B, C og D. Að því loknu • 
gefur kennarinn upp rétt svör til samanburðar þar sem það er hægt.

Strax að afloknum lestrinum leysa nemendur verkefni E. Að því loknu gefur • 
kennarinn upp rétt svör til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur fara á internetið og leysa verkefni F hver fyrir sig eða tveir og tveir • 
saman. Að því loknu gefur kennarinn upp rétt svör til samanburðar.
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Ræstkjøt, grind og dryle 
Efni: Textinn fjallar um matarvenjur Færeyinga og ýmsa framandi rétti sem tíðkast að 

snæða þar.

Bls. 72 í lestrarbókinni og bls. 78 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Nemendur vinna tveir og tveir saman verkefni A. Þeir mynda svo fjögurra manna • 
hópa og útbúa stutta kynningu á íslenskum mat fyrir danska ferðamenn með það 

að markmiði að fá þá til að smakka matinn.

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur vinna verkefni B og C. Að því loknu gefur kennarinn upp rétt svör til • 
samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur vinna hver fyrir sig verkefni D. Að því loknu gefur kennarinn upp rétt • 
svör til samanburðar.

Nemendur fara á internetið og horfa á myndbandið sem er að finna á eftirfarandi • 
slóð: http://www.youtube.com/watch?v=HL21X0wqpUI. Nemendur setjast saman í 

fjögurra manna hópa og ræða innihald myndbandsins. Er í lagi að veiða hvali með 

þessum hætti eða ber Færeyingum að hætta þessum veiðum? Af hverju eða af hverju 

ekki? Hóparnir leggja niðurstöður sínar fyrir bekkinn.

Mellem drømme og drøn  
Roskilde Festival er ikke kun musik 
Efni: Tveir textar um Roskilde Festival. Sá fyrri, Mellem drømme og drøn, fjallar um 

upphaf og sögu tónlistarhátíðarinnar en hinn síðari, Roskilde Festival er ikke kun musik, 

um það sem fer fram á tónlistarhátíðinni samhliða öllum tónleikunum.

Bls. 76–81 í lestrarbókinni og bls. 81–86 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Roskilde 2010, sjá verkefni bls. 132.
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Hugmyndir að kveikju

Nemendur setjast saman í fjögurra manna hópa og segja hver öðrum frá því sem • 
þeir vita um hátíðina. Einhverjir hafa farið þangað sjálfir, eiga eldri systkini eða vini 

sem hafa farið á hátíðina og sumir jafnvel foreldra sem fóru á sínum tíma. Hópur-

inn leggur fyrir bekkinn niðurstöður umræðnanna.

Nemendur fara á internetið og hóparnir leysa verkefni A í Mellem drømme og • 
drøn. 

Verkefni samhliða lestri á textunum

Samhliða lestri á textunum vinna nemendurnir hver fyrir sig verkefni B og C í Mel-• 
lem drømme og drøn og verkefni A og B í Roskilde festival er ikke kun musik. 

Kennarinn fer síðan með bekknum yfir rétt svör til samanburðar. 

Nemendur leysi hver fyrir sig eða tveir og tveir saman verkefni D í Mellem drømme • 
og drøn.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur leysi hver fyrir sig verkefni C í Roskilde festival er ikke kun musik. Þeir • 
mynda síðan þriggja eða fjögurra manna hópa eftir því atriði sem þeir völdu að 

fjalla um í verkefninu. Hóparnir vinna svo hver fyrir sig að kynningu á viðkomandi 

atriði með það að markmiði að það veki athygli og dragi sem flesta að.

Nemendur vinna áfram í hópunum. Þeir fara á internetið og skoða eftirfarandi tvö • 
myndbönd: http://www.youtube.com/watch?v=-8KDAVvTTkk og http://www.you-

tube.com/watch?v=wccdW-8zobs. Myndböndin gefa ekki sömu mynd af hátíðinni. Í 

hverju liggur munurinn og af hverju eru þau svona ólík? Hvort myndbandið haldið 

þið að gefi betri eða sannari mynd af hátíðinni? Hóparnir leggja niðurstöður sínar 

fyrir bekkinn.

Cyklister frygter andre cyklister
Efni: Textinn fjallar um það óöryggi sem hjólreiðamenn finna fyrir í umferðinni í Kaup-

mannahöfn – ekki síst gagnvart öðrum hjólreiðamönnum – og hvað hægt er að gera til 

að bæta ástandið.

Bls. 82 í lestrarbókinni og bls. 87 í vinnubókinni.
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Hugmyndir að kveikju

Nemendur leysa hver fyrir sig verkefni A og setjast síðan tveir og tveir saman og • 
skoða lausnirnar. Kennarinn gefur síðan upp réttar lausnir til samanburðar.

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestri á textanum leysa nemendur hver fyrir sig verkefni B. Þeir setjast • 
síðan saman tveir og tveir og bera svör sín saman. 

Nemendurnir leysa tveir og tveir saman verkefni C. Kennarinn gefur síðan upp • 
réttar lausnir til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur mynda þriggja til fimm manna hópa og leysa verkefni D.• 

Hvorfor oversætte norsk og svensk til dansk?
Efni: Textinn fjallar um nauðsyn þess að Norðmenn, Danir og Svíar lesi bókmenntir 

hverjir annarra á frummálinu. Það sé mikilvægt til að styrkja norræna samvinnu og 

sporna gegn því að Evrópusambandið kljúfi Norðurlöndin í sundur.

Bls. 84 í lestrarbókinni og bls. 89 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Nemendur mynda fjögurra manna hópa og kynna sér hugtakið • skandinavisme (t.d. 

á http://da.wikipedia.org/wiki/Skandinavisme). Hvað finnst ykkur um hugmyndina 

um sameinuð Norðurlönd? Hóparnir leggja niðurstöður sínar fyrir bekkinn.

Nemendur vinna áfram saman í hópunum og leysa verkefni A.• 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestri á textanum leysa nemendur hver fyrir sig verkefni B. Þeir setjast • 
síðan saman tveir og tveir og bera svör sín saman. 

Nemendurnir leysa tveir og tveir saman verkefni C. Kennarinn gefur síðan upp • 
réttar lausnir til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur leysa hver fyrir sig eða tveir og tveir verkefni D.• 
Nemendur setjast saman í fjögurra manna hópa, fara á internetið á • www.youtube.
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com og slá inn „Scandinavia is beautiful and powerful“ (http://www.youtube.com/

watch?v=okyrb--w96E). Nemendurnir horfa saman á myndbandið og ræða síðan í 

hópunum hvort þeir séu sammála þeirri mynd af Norðurlöndum sem þar er dregin 

upp. Að því loknu leggja þeir niðurstöður umræðnanna fyrir bekkinn.

Millionær ved en fejltagelse
Efni: Hér er um að ræða stutt textainnskot sem er hugsað sem forvitnileg og skemmti-

leg afþreying.

Bls. 89 í lestrarbókinni og bls. 92 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Dictogloss, verkefni A. Nemendur hlusta á upplestur á texta tvisvar (eða þrisvar). • 
Textinn er lesinn á venjulegum hraða og nemendur eiga hver fyrir sig að skrifa 

niður hvað sagt er. Síðan vinna nemendur tveir og tveir saman við að endurskapa 

textann. Dictogloss-textann er að finna sem hljóðskrá á kennarasíðunni á vefsvæði 

bókarinnar: www.bjartur.is/Danmarksmosaik/laererside.htm. Að lokum fá nemendur 

að skoða rétta textann á glæru til samanburðar.

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestri á textanum leysa nemendur hver fyrir sig verkefni B. Þeir setjast • 
síðan saman tveir og tveir og bera svör sín saman. Kennarinn gefur síðan upp rétt 

svör til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur leysa hver fyrir sig verkefni D. Þeir setjast saman í fjögurra manna hópa, • 
lesa svör sín fyrir hina í hópnum og velja síðan hver í hópnum sé með sérkennileg-

ustu hugmyndina um hvernig eyða megi stóra lottóvinningnum. Hver hópur leggur 

svo fram þá hugmynd sem fyrir valinu varð.

Mangler Danmark frisind?
Efni: Textinn er viðtal við Mikael Lemberg, formann félagsins Dansk Frisind, um félagið 

og starfsemi þess og viðhorf til frjálslyndis í Danmörku.

Bls. 89 í lestrarbókinni og bls. 92 í vinnubókinni.
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Hugmyndir að kveikju

Nemendur mynda fjögurra manna hópa og ræða eftirfarandi spurningu: Eruð þið • 
stolt yfir því að vera Íslendingar? Af hverju eða af hverju ekki? Umræðurnar fara 

að sjálfsögðu fram á dönsku.

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestri á textanum leysa nemendur hver fyrir sig verkefni A og B. Þeir setj-• 
ast síðan saman tveir og tveir og bera svör sín saman. Kennarinn gefur síðan upp 

rétt svör til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur setjast tveir og tveir saman, fara á internetið og leysa verkefni C. Þeir • 
leggja síðan niðurstöður umræðnanna fyrir bekkinn.

Nemendur leysa hver fyrir sig verkefni D. Að því loknu mynda nemendur fjög-• 
urra manna hópa eftir því hvort þeir eru neikvæðir eða jákvæðir gagnvart Dansk 

Flygtningehjælp. Í hópunum bera nemendurnir saman bækur sínar og leggja síðan 

niðurstöður sínar fyrir bekkinn.

Mand meldte naboer – og blev selv anholdt
Efni: Hér er um að ræða stutt textainnskot sem er hugsað sem forvitnileg og skemmti-

leg afþreying.

Bls. 92 í lestrarbókinni og bls. 94 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Nemendur mynda fjögurra manna hópa og útbúa lista yfir þær reglur sem þeir telja • 
mikilvægast að hafa í fjölbýli varðandi hávaða og almenna umgengni. Hópurinn 

leggur svo niðurstöðurnar fyrir bekkinn.

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða því að lesa textann leysa nemendur hver fyrir sig verkefni A. Kennarinn • 
gefur síðan upp réttar lausnir til samanburðar.
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Úrvinnsluverkefni

Nemendur mynda fjögurra manna hópa og leysa í sameiningu verkefni B. Hver • 
hópur les svo upp textann fyrir bekkinn.

En dansker i Grønland
Efni: Textinn er lýsing danskrar konu á því hvernig það er fyrir Dani að búa í Nuuk á 

Grænlandi.

Bls. 93 í lestrarbókinni og bls. 95 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Þankahríð á töflu: Hvaða orð tengja nemendur Grænlandi og Grænlendingum?• 
Nemendur fara á internetið og leysa verkefni A í tveggja til fjögurra manna • 
hópum.

Verkefni samhliða lestri á textanum

Samhliða lestrinum leysa nemendur verkefni B.• 
Strax að afloknum lestri á textanum leysa nemendur verkefni C. Kennarinn gefur • 
síðan upp réttar lausnir til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur vinna hver fyrir sig verkefni D. Þeir eru svo settir saman í fjögurra • 
manna hópa þar sem þeir eiga að lesa texta sinn hver fyrir annan og að því loknu 

safna þeir saman helstu rökunum fyrir og gegn því að búa á Grænlandi. Að síð-

ustu leggja þeir niðurstöður sínar fyrir bekkinn.

Þankahríðin endurskoðuð. Hefur lestur textans breytt viðhorfum nemendanna • 
gagnvart Grænlandi? Farið skal yfir orðin sem söfnuðust á sínum tíma í þankahríð-

inni, strikað yfir þau sem ekki eiga lengur við og nýjum bætt við.

Danmarks mest populære efternavne
Efni: Textinn fjallar um ættarnöfn í Danmörku, hvaða ættarnöfn eru vinsælust og 

útbreiðslu þeirra.

Bls. 96 í lestrarbókinni og bls. 97 í vinnubókinni.
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Hugmyndir að kveikju

Nemendur fara á internetið á eftirfarandi slóð á vefsíðu Danmarks Statistik: • www.

dst.dk/da/Statistik/emner/navne/HvorMange.aspx. Nemendur setjast saman í fjögurra 

manna hópa og reynir hver hópur fyrir sig að finna það nafn (for- og eftirnafn) sem 

flestir Danir bera. Hóparnir kynna svo niðurstöðuna fyrir bekknum.

Einnig er hægt að fara inn á heimasíðuna • http://xpoint.experian.dk/navnekort/ þar 

sem er að finna nafnakort. Með því að slá inn mismunandi eftirnöfn, t.d. Larsen, 

Sørensen, Dal o.fl. er hægt að komast að því hvar á landinu nöfnin eru vinsælust.

Nemendur leysa hver fyrir sig verkefni A.• 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur leysa verkefni B samhliða því að lesa textann. Þeir setjast síðan saman • 
tveir og tveir og bera saman svör sín. Kennarinn gefur síðan upp rétt svör til 

samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur vinna verkefni C. Þeir setjast svo saman í fjögurra manna hópa og er • 
raðað í hópana eftir því hvort nemendur völdu C1 eða C2. Í hópunum bera nem-

endurnir úrlausnir sínar saman og draga saman helstu rökin fyrir þeirri skoðun sem 

við á. Síðan leggja þeir munnlega fram niðurstöður hópsins.

Fællesskabet er det største og stærkeste
Efni: Textinn fjallar um Ungdomshuset við Dortheavej og þá starfsemi sem þar fer 

fram.

Bls. 98 í lestrarbókinni og bls. 99 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Birgit om Ungdomshuset, sjá verkefni bls. 139.

Hugmyndir af kveikju

Nemendur fara á internetið og leysa verkefni A.• 
Nemendur skoði myndband á eftirfarandi slóð: • www.youtube.com/

watch?v=RfTm_3QbHi8. Nemendur setjast saman í fjögurra manna hópa og ræða 

hvaða mynd af þeim sem sækja Ungdomshuset er dregin upp í myndbandinu. 

Síðan leggja þeir niðurstöðurnar munnlega fyrir bekkinn.
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Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur vinna hver fyrir sig eða tveir og tveir verkefni B og D samhliða því að • 
lesa textann. Að því loknu leysa þeir verkefni C. Þeir setjast síðan saman tveir og 

tveir (eða fjórir saman) og bera saman svör sín. Kennarinn gefur síðan upp rétt 

svör til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur vinna verkefni E. Þeir setjast svo saman í fjögurra manna hópa og er • 
raðað í hópana eftir því hvort nemendur völdu E1 eða E2. Í hópunum bera nem-

endurnir úrlausnir sínar saman og draga saman helstu rökin fyrir þeirri skoðun sem 

við á. Síðan leggja þeir munnlega fram niðurstöður hópsins.

Uddannelse kan være en meget god ting, men …
Efni: Textinn fjallar um það hvernig hægt er að spjara sig í lífinu án menntunar og tekin 

eru ýmis dæmi um fólk sem náð hefur góðum árangri án þess að hafa gengið mennta-

veginn.

Bls. 104 í lestrarbókinni og bls. 102 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Anders og Anne om deres højskoleophold, sjá verkefni 

bls. 145. 

Hugmyndir að kveikju

Hans er 16 ára og hefur nýlokið grunnskólaprófi. Hann æfir fótbolta og hefur • 
náð mjög góðum árangri í þeirri íþrótt. Honum leiðist allt skólanám – fótbolti er 

það eina sem hann hefur áhuga á. Þess vegna hyggst hann ekki fara í framhalds-

skóla heldur einbeita sér að fótboltanum með það að markmiði að verða atvinnu-

maður. 

Nemendur vinna saman í fjögurra manna hópum og verkefnið er að gefa Hans 

góð ráð á þessum tímamótum í lífi hans. Á hann að hella sér út í fótboltann, sem 

er það sem hann langar mest til að gera, eða á hann að fara í framhaldsskóla eins 

og foreldrar hans vilja að hann geri? Hans er þrjóskur og þarf góð rök til að fá 

hann til að fallast á að fara í framhaldsskóla og að sama skapi þarf hann góð rök 

til að sannfæra foreldra sína um að það sé tóm vitleysa fyrir hann að fara í fram-

haldsskóla.
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Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur leysa verkefni A og B samhliða því að þeir lesa textann. Þeir setjast síðan • 
saman í 2–4 manna hópa og bera saman niðurstöður sínar. Kennarinn gefur síðan 

upp réttar lausnir til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur svara hver fyrir sig spurningum 1–2 í verkefni C. Þeir setjast svo saman • 
í fjögurra manna hópa og bera saman svörin og fá að því loknu upplýsingar hjá 

kennaranum um rétt svör til samanburðar. 

Hópurinn vinnur áfram saman, nú að því að svara spurningu 3 í verkefni C. Að því • 
loknu les fulltrúi hvers hóps svar hópsins við spurningunni fyrir bekkjarfélaga sína.

Bandeord
Efni: Um dönsk blótsyrði, eðli þeirra, sögu og virkni og hvernig þau eru notuð með mis-

munandi hætti af mismunandi þjóðfélagshópum.

Bls. 107 í lestrarbókinni og bls. 104 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Þankahríð á töflu: Nemendur tína til annars vegar þau íslensku blótsyrði sem • 
ungt fólk notar eingöngu og hins vegar þau blótsyrði sem kynslóð foreldra þeirra 

notar.

Nemendur setjast saman tveir og tveir og vinna verkefni A.• 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur vinna verkefni B og C samhliða lestri á textanum. Þeir setjast síðan • 
saman í tveggja til fjögurra manna hópa og bera saman niðurstöður sínar. 

Kennarinn gefur síðan upp réttar lausnir til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur svara spurningunum í verkefni D hver fyrir sig. Kennarinn fer síðan • 
yfir svörin með bekknum.

Nemendur vinna saman í fjögurra manna hópum og kynna sér starfsemi Bande-• 
klubbens á www.bandeklubben.dk. Að því loknu útbúa þeir kynningu á klúbbnum 

sem þeir leggja munnlega fyrir samnemendur sína. Nemendurnir ráða hvort kynn-
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ingin sé hlutlaus eða hafi ákveðið markmið, t.d. að fá nýja félaga í klúbbinn eða 

forða fólki frá því að ganga í klúbbinn.

Tyve stak af med mand på ladet
Bls. 113 í lestrarbókinni og bls. 106 í vinnubókinni. 

Hér er um að ræða stutt textainnskot sem er hugsað sem forvitnileg og skemmtileg 

afþreying. 

Hugmyndir að kveikju 

Dictogloss, verkefni A. Nemendur hlusta á upplestur á texta tvisvar (eða þrisvar). • 
Textinn er lesinn á venjulegum hraða og nemendur eiga hver fyrir sig að skrifa 

niður hvað sagt er. Síðan vinna nemendur tveir og tveir saman við að endurskapa 

textann. Dictogloss-textann er að finna sem hljóðskrá á kennarasíðunni á vefsvæði 

bókarinnar: www.bjartur.is/Danmarksmosaik/laererside.htm. Að lokum fá nemendur 

að skoða rétta textann á glæru til samanburðar.

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur leysa verkefni B samhliða því sem þeir lesa textann. Þeir setjast síðan • 
saman í fjögurra manna hópa og bera niðurstöður sínar saman. Kennarinn gefur 

síðan upp réttar lausnir til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur fara á internetið og vinna tveir og tveir saman verkefni C. Að því loknu • 
lesa þeir útdráttinn fyrir samnemendur sína.

Jazz i Danmark
Efni: Um sögu jazztónlistar í Danmörku.

Bls. 114 í lestrarbókinni og bls. 107 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Nemendur leysa verkefni A í 2–4 manna hópum. • 
Þankahríð á töflu: Nemendur nefni þá íslensku jazztónlistarmenn og þær íslensku • 
jazzhljómsveitir sem þeir hafa heyrt um.
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Nemendur leitast við að svara þeirri spurningu af hverju íslenskum jazztón-• 
listarmönnum hefur ekki gengið eins vel erlendis á undanförnum árum og 

íslenskum popphljómsveitum.

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur leysa verkefni B og C samhliða því sem þeir lesa textann. Þeir setjast • 
síðan saman tveir og tveir og bera niðurstöður sínar saman. Kennarinn gefur síðan 

upp réttar lausnir til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur svara spurningunum í verkefni D hver fyrir sig og kennarinn fer svo • 
yfir svörin með bekknum.

Nemendur horfa á myndband grínistans Henriks Løjmand, • Henrik Løjmand – For 

satan, hvor jeg hader Jazz á YouTube: www.youtube.com/watch?v=ubaB0Kdea0k. 

Bekknum er síðan skipt í tvö lið, annað liðið finnur til rök til stuðnings skoð-

unum Henriks, hitt liðið rök gegn skoðunum Henriks. Liðin leggi síðan rökin 

fram munnlega.

Lektier virker ikke
Efni: Textinn fjallar um takmarkað gildi heimalærdóms og hvernig heppilegast sé að 

haga honum.

Bls. 117 í lestrarbókinni og bls. 110 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Rikke fortæller om højskolen, sjá verkefni bls. 145. 

Hugmyndir að kveikju

Þankahríð á töflu: Af hverju þurfið þið að leysa verkefnin við þennan texta? Hvað • 
haldið þið að sé verið að þjálfa í verkefnunum? 

Nemendur leysi síðan verkefni A tveir og tveir saman.• 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur lesa fyrsta hluta textans (að undirkaflanum Forskningsprojekt om lek-• 
tier) og vinna að því loknu verkefni B. 

Nemendur lesa síðan áfram í textanum og svara samhliða því krossaspurningunum • 
í verkefni C.
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Úrvinnsluverkefni

Nemendur vinna tveir og tveir saman verkefni D. • 
Dictogloss, verkefni E. Nemendur hlusta á upplestur á texta tvisvar (eða þrisvar). • 
Textinn er lesinn á venjulegum hraða og nemendur eiga hver fyrir sig að skrifa 

niður hvað sagt er. Síðan vinna nemendur tveir og tveir saman við að endurskapa 

textann. Dictogloss-textann er að finna sem hljóðskrá á kennarasíðunni á vefsvæði 

bókarinnar: www.bjartur.is/Danmarksmosaik/laererside.htm. Að lokum fá nemendur 

að skoða rétta textann á glæru til samanburðar.

Den grønne og den garvede
Efni: Texti um rithöfundana Agnete Friis og Lenne Kaaberbøl sem saman hafa skrifað 

glæpasögu sem vakið hefur mikla athygli.

Bls. 120 í lestrarbókinni og bls. 113 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Þankahríð á töflu: Nemendur nefni eins marga norræna spennusagnahöfunda og • 
þeir geta og titla á bókum þeirra. Þeir nefni einnig hvað það er sem aðgreinir 

norrænar spennusögur og spennumyndir frá öðrum spennusögum og spennu-

myndum. 

Nemendur fara á internetið og leysa verkefni A í tveggja manna hópum.• 

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendur leysa skilningsverkefni B og C. Þeir setjast síðan saman tveir og tveir • 
og bera niðurstöður sínar saman. Kennarinn gefur síðan upp réttar lausnir til 

samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Nemendur vinna verkefni D tveir og tveir saman. Þeir svara svo spurningunum í • 
verkefni E hver fyrir sig. Kennarinn fer svo með bekknum yfir svörin við spurn-

ingunum.
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Den grønlandske tupilak
Efni: Textinn fjallar um sögu og eðli hinna svokölluðu tupilaka í Grænlandi sem voru 

áður fyrr notaðir við galdra. Á síðari árum hafa ferðamenn sem koma til Grænlands 

getað keypt litlar styttur sem heita þessu nafni – en þær eru aðeins eftirlíking af þessum 

galdragripum.

Bls. 127 í lestrarbókinni og bls. 118 í vinnubókinni.

Hugmyndir að kveikju

Nemendur kanni tveir og tveir saman eða í fjögurra manna hópum hvaða upplýs-• 
ingar þeir fá í máli og myndum slái þeir upp orðinu „tupilak“ á internetinu.

Verkefni samhliða lestri á textanum

Nemendurnir leysa hver fyrir sig verkefni B og C meðan þeir lesa textann. Að • 
því loknu setjast þeir saman tveir og tveir og bera svörin saman. Að lokum gefur 

kennarinn upp rétt svör til samanburðar. 

Nemendur svara hver fyrir sig spurningunum í verkefni D. Kennarinn fer síðan • 
yfir verkefnið með bekknum. 

Úrvinnsluverkefni

Nemendur ræða saman í hópunum um það hvort þeir kannist við einhver sam-• 
bærileg fyrirbæri úr íslenskri þjóðtrú. Af hverju reyna menn ekki lengur að nota 

svona galdragripi í dag? Nota menn kannski einhverjar aðrar aðferðir til að ná sér 

niðri á náunganum? Nemendurnir kynna munnlega niðurstöður umræðnanna fyrir 

samnemendum sínum.

Det danske sprog er i heftig udvikling
Efni: Textinn fjallar um hvernig danskt tungumál er að þróast um þessar mundir.

Bls. 130 í lestrarbókinni og bls. 121 í vinnubókinni.

Hlustunarefni sem gæti hentað: Mette fra Bornholm, sjá verkefni bls. 141. 

Hugmyndir að kveikju

Nemendur eru látnir vinna tveir og tveir saman og ræða hvaða skoðanir eru ríkjandi • 
um það tungumál sem unga kynslóðin á Íslandi notar. Þeir hlusta á lagið „Gott 
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mál“ með Tweety og skiptast á skoðunum um texta lagsins. Loks kynna þeir niður-

stöður umræðnanna (verkefni A).

Vinna meðan á textinn er lesinn

Nemendur leysa hver fyrir sig verkefni B og C. Kennarinn gefur síðan upp réttar • 
lausnir til samanburðar.

Úrvinnsluverkefni

Eftir að hafa lesið textann svara nemendurnir spurningunum í verkefni D. Þetta • 
verkefni geta þeir unnið annaðhvort í pörum eða litlum hópum. Að því loknu 

spilar kennarinn tvisvar lagið „Movie klip“ og leysa nemendurnir tveir og tveir 

saman eyðufyllingarverkefni E og ræða hvernig þeim fellur textinn. Nemendurnir 

mynda svo fjögurra manna hópa og vinna lokahluta verkefnisins þar sem þeir eiga 

að finna upplýsingar um hljómsveitina Nephew. Niðurstöðurnar leggur hópurinn 

munnlega fyrir bekkinn.

Bekkurinn horfir saman á myndband á eftirfarandi vefslóð: • www.youtube.com/

watch?v=s-mOy8VUEBk. Bekknum er skipt í fjögurra manna hópa sem ræða inni-

hald þessa norska myndbands um danskt tungumál. Er þetta tómt grín eða er 

danska skrýtið tungumál sem erfitt er að læra og nota?
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Uppröðun textanna í lestrarbókinni er hvað innihald varðar að mestu leyti tilviljana-

kennd og ekki er nauðsynlegt að lesa textana í einmitt þessari röð kjósi kennari að vinna 

út frá innihaldi textanna. Hægt er að vinna með textana út frá ákveðnum þemum. Hér 

að neðan er að finna tillögur að þemum og hvaða textar henta í hvert þema. 

Tema 1
Ungdomskultur i Danmark i dag

Tillögur að lestextum:

Danske unge er meget frie

Unge vil være hiphoppere

Fællesskabet er det største og stærkeste

Tillögur að hlustunarefni:

Birgit om Ungdomshuset

Arbejde ved siden af skolen

Efter skoletid

Tema 2
Danskere og danskhed

Tillögur að lestextum:

En velrystet cocktail af statistik om Danmark og danskere

Dronningen, H.C. Andersen – og så Dirch Passer

Øv, jeg er fra Danmark

Vi er stolte af vores velfærdssamfund

Danmarks mest populære efternavne

Tillögur að hlustunarefni:

Meninger om danskhed

Julie og Natasha om danskhed
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Tema 3
Danske øbesiddelser

Tillögur að lestextum: 

De fantastiske 4 på Færøerne

Ræstkjøt, grind og dryle

En dansker i Grønland

Den grønlandske tupilak

Tillögur að hlustunarefni:

Mette fra Bornholm

Tema 4 
Om det danske sprog

Tillögur að lestextum:

Danskerne taler hurtigere end svenskerne

Hvorfor oversætte norsk og svensk til dansk?

Bandeord

Det danske sprog er i heftig udvikling

Tema 5
De unge og deres dagligliv

Tillögur að lestextum:

Unge vil være hiphoppere

Han slider til solen går ned

Hver tredje unge mand bor hjemme

Jeg er nok lidt af et luksusdyr

Tillögur að hlustunarefni:

Arbejde ved siden af skolen

At bo på kollegium 

Daniel flytter hjemmefra

At bo i kollektiv


