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Spurningar sem lagðar voru fyrir og rökstuðningur fyrir vali þeirra 

 

1. Hvað er langt síðan þú útskrifaðist sem kennari? 

Hér vildi ég fá reynslu kennara, hversu lengi þeir hafi kennt. 

 

2. Er danska aðalkennslufag þitt?  

Hér vildi ég skoða hvort kennari væri eingöngu að kenna dönsku eða annað fag með.  

 

3. Hvað hefurðu kennt dönsku lengi? 

Hér vildi ég athuga bakgrunn kennara og hversu langann tíma þeir höfðu kennt dönsku. 

4. Kennirðu önnur fög en dönsku? Ef svo er, hvaða? 

Hér vildi ég sjá hvernig kennarar ná að nýta sér hina ýmsu kennsluhætti ef þeir eru að 

kenna annað fag en dönsku. 

 

5. Finnst þér að dönskunám ætti að hefjast fyrr en í 7 bekk eins og er skv námskrá? 

Ég vildi fá skoðun reyndra dönskukennara. 

 

6. Notastu eingöngu við námssefnið (kennslubækur) í tímum eða ertu með önnur verkefni? 

Hvernig verkefni? 

Þessi spurning tengist kennsluháttum að verulegu leyti og hér vildi ég fá smá innsýn inn í 

hvort kennari nýtir sér eingöngu kennslubók eða hvort hann sé með eitthvað annað efni 

með. 

 

7. Taka nemendur þátt í tímum, reyna þeir að tala dönsku eða vilja þeir fá  allt á íslensku? 

Hér vildi ég fá að vita þátttöku nemenda í tímum, hann skiptir jú sköpum. 

 

8. Hvernig finnst þér áhugi nemenda á dönsku vera? 

Áhugi nemenda byggist að miklu leyti að kennsluháttum. 

 

9. Hversu mikla áherslu leggur þú á eftirfarandi í dönskukennslu? 

Hér er ég með lista sem ég vildi að hver kennari merkti inná. Þannig gerði það mér kleyft 

að fá aðeins innsýn inn í kennslu þeirra og hvernig þeir nýta sér hina mismunandi 

möguleika í kennsluháttum og ná að samþætta færniþættina 4. 
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Mjög mikla 

 

Mikla 

 

Nokkuð 

mikla 

 

Ekki mikla 

 

Enga  

Leikir og spil      

Talæfingar      

Hlustun       

Lestur í tímum 

Upplestur á dönsku 

     

Frásagnir á dönsku      

Umræður á dönsku      

 

Ritun      

Hópavinnu      

Paravinna       

Þemavinna       

Vinnubókavinna      

Tölvuvinna      

Málfræðiæfingar      

Þýðingar (frá 

dönsku yfir á 

íslensku eða öfugt) 

     

Glósa       

Yfirferð 

heimavinnu 

     

 
 

 
 


