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Tungumálatorg

• Initiativ fra Islands undervisnings- og kulturministerium

• I samarbejde med
– Islands Universitet – School of Education 

– Tungumálaver

– Foreningen for islandske dansklærere

• Støttet af
– Dansk-islandsk samarbejdsprojekt 

– Reykjavik kommunes skolekontor

– Kommunernes landsorganisation

– Socialministeriet 

– Arbejdsdirektoratet m.m.



TUNGUMÁLATORGIÐ

• En faglig midte om sprogundervisning og 
læring.

• Åbent for samarbejde om sprogundervisning

• Åbner efteråret 2010

• Workshop under Menntakvika 22. oktober 
2010



Under konstruktion

• Dansklærernes område

• Islandsk som andet sprog

• Islandsk for islandske børn i udlandet

• Norsklærernes område

• Svensklærernes område

• Oplysninger for polske forældre

• Oplysninger for spanske forældre 

• Opnlysninger for italienske forældre



Hvad?

• Undervisningsforløb

• Social networks for lærere

• (E-learning - undervejs)



Betingelser

• Alle skoler, undervisningsinstitutioner, lærere 
og forældre

• Omkosningsfrit for brugerne

• Creative Commons



Hvorfor?

• Sikre eleverne deres lovformige ret og sørge for at der ikke er 
forskel på børns vilkår på landet og i byen.

• Støtte lærernes faglige samarbejde på tværs af skoletrin og 
geografiske afstande. 

• Styrke lærerne i praksis med gensidig, faglig kommunikation 
og praktiske materialer. 

• Vise frem og dele med andre materialer og eksempler på god 
praksis.

• Fællesbrug af ressourcer: viden, erfaringer og finansielle 
midler.



Nordiske sprog

Formålet med undervisning i nordisk sprog i Island er at 
opretholde og styrke forbindelsen med de nordiske lande. 
Island har omfattende samarbejde og kulturelle forbindelser i 
Norden. Mange Islændinge studerer og arbejder i 
Skandinavien.



Svensk og norsk



Dansklærernes område

Evalueringsmetoder
–Sprogscreening

–Birgitte Pedersens mundtlige prøve

–Portfolioprøve

–Evalueringsmetoder i begynderundervisningen

–Hjemmeprøve

–Mundtlig evaluering

Lærernes skattekiste
–Afgangsprojekt i 7. og 10. klasse

–Karrusel  i 7. og 10. klasse

–Udeskole i 7. og 10. klasse

Rejselærerens hjørne
–Klappesang

–Klovn

–Bedste ting

–Rim og remser

–Samtalekort





Löng leið hefst á einu skrefi! 

Fylgist með!

Takið þátt!


