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Formáli 

Meistaraverkefni þetta var unnið á meðan á samkomutakmörkunum stóð í tengslum við 

Kórónuveiruna. Á meðan á vekefnavinnunni stóð starfaði ég svo til í fullu starfi við 

framhaldsskólann sem var grundvöllur rannsóknarinnar. Þetta hefur valdið því að mikið hefur 

mætt á mínum nánustu og þakka ég þeim öllum kærlega fyrir umburðarlyndið og veitta aðstoð. 

Ég vil þakka skólastjórnendum framhaldsskólans sem liggur til grundvallar fyrir að leyfa mér að 

vinna þetta verkefni og rýna í starfsaðstæður í skólanum undir samkomutakmörkunum. 

Viðmælendum mínum vil ég þakka kærlega fyrir samstarfið, að samþykkja að taka þátt í 

verkefninu og veita mér viðtöl. Að lokum þakka ég leiðbeinanda mínum, Þórhildi Oddsdóttur, 

innilega fyrir veitta leiðsögn, aðstoð og góð ráð í tengslum við verkefnavinnuna.  

Þetta verkefni er samið af mér, undirritaðri. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í 

rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til 

alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti, en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni.  
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Ágrip 

Í þessu meistaraverkefni er fjallað um aðstæður til tungumálakennslu í einum framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu haustið 2020. Haustönnin litaðist af samkomutakmörkunum vegna 

heimsfaraldurs Kórónaveirunnar og varpar þessi ritgerð ljósi á áhrif samkomutakmarkana á 

tungumálakennslu í þessum framhaldsskóla. Rannsóknaraðferðir voru blanda af 

starfendarannsókn, sem höfundur vann bæði á vor- og haustönn 2020, eigindlegri rannsókn, í 

formi viðtala við tungumálakennara og megindlegri rannsókn, í formi spurningakönnunar, sem 

lögð var fyrir tungumálanemendur í þessum sama framhaldsskóla. Helstu niðurstöður sýndu 

fram á að það var í mörg horn að líta, við skipulag og framkvæmd tungumálakennslu á 

tímabilinu. Viðmælendum mínum þótti erfiðara að uppfylla kröfu um kennslu í öllum fjórum 

færniþáttum tungumála í fjarkennslu en staðkennslu. Þau höfðu þó öll fundið einhverjar lausnir 

sem nýttust þeim í kennslunni. Svör nemenda við spurningakönnuninni gáfu til kynna ákveðið 

æðruleysi og að þau áttuðu sig vel á því hversu erfitt það getur verið fyrir kennara að fóta sig í 

þessum nýja veruleika. Nemendum gekk almennt vel að taka þátt í fjarkennslunni en flest vildu 

þó frekar mæta í skólann en sitja heima. Það kom í ljós að skólastjórnendur lögðu mikið traust á 

kennara í aðstæðunum og að þeir finndu sjálfir lausnir á öllum mögulegum vandamálum sem 

upp komu. Það var mat viðmælendanna að það hafi verið gott að fá að ráða sinni kennslu sjálf, 

en að skólastjórnendur hefðu getað stigið meira inn í erfiðar aðstæður og auðveldað störf 

kennara að einhverju leyti. Það er þó alveg ljóst að allir sem störfuðu við framhaldsskóla á 

tímabilinu, voru að upplifa viðlíka aðstæður í fyrsta skipti. Það er því ómögulegt að gera kröfu 

um að það væru til tilbúnar lausnir á öllum þeim vandamálum sem upp komu.   



   
 

   
 

Abstract  

Denne afhandling handler om forholdene vedrørende fremmedsprogsundervisning i en 

gymnasial skole i hovedstadsområdet, i efteråret 2020. Efterårssemestret blev kendetegnet af 

forsamlingsrestriktioner pga. Corona-pandemien, og vil denne opgave sætte fokus på 

forsamlingsrestriktionernes indflydelse på fremmedsprogsundervisning i den pågældende 

gymnasiale skole. Forskningsmetoderne var en blanding af en aktionsforskning, som blev 

foretaget under forårs- og efterårssemestret 2020, en kvalitativ undersøgelse, i form af 

interviews med andre fremmedsprogslærere, og en kvantitativ undersøgelse, i form af en 

spørgeundersøgelse, som fremmedsprogselever på den samme gymnasiale skole, blev stillet. 

De vigtigste konklusioner viste, at lærne havde meget travlt med planlægning og udførelse af 

fremmedsprogsundervisning i perioden. Alle informanter syntes det var sværere, at opfylde 

kravet om undervisning i alle fire sprogfærdigheder i fjernundervisning, end i undervisning på 

skolen. De havde dog alle fundet nogle løsninger, som de kunne bruge i deres undervisning. 

Elevernes svar på spørgeundersøgelsen tydede på en vis tapperhed blandt eleverne, og at de 

var godt klare over, hvor svært det kan være for en lærer, at finde fodfæste i den nye 

virkelighed. Generelt gik det godt for elever at deltage i fjernundervisningen, men de fleste ville 

dog hellere møde op på skolen end at skulle sidde derhjemme. Det blev klart at skolestyrelsen 

havde en stor tillid til lærerne under de pågældende omstændigheder, og at de selv ville kunne 

finde løsninger på alle mulige problemer, som dukkede op. Informanterne mente at det var 

godt, at de slev kunne styre sin undervisning, men at skolestyrelsen nogen gange havde kunnet 

træde mere ind i de vanskelige omstændigheder, og forenklet lærernes arbejde. Det er dog 

klart at det var første gang for alle, som arbejdede i en gymnasial skole, at skulle tage sig af 

lignende omstændigheder. Derfor er det umuligt at kræve at der fandtes færdiglavede 

løsninger på alle problemer, som opstod.  
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1. Indledning 

I foråret 2020 blev verden ramt af en pandemi, der havde en markant indflydelse på de fleste 

menneskers liv, verden over. Epidemien fik navnet Covid-19, som står for Coronavirus disease 

2019. De første nyheder om en underlig lungebetændelse i Kina, blev rapporteret af World 

Health Organisation [WHO] d. 31. december 2019 (WHO, 2020), hvorefter tingene skete meget 

hurtigt. Virussen spredte sig over Asien og derefter til Europa, hvor de første tilfælde blev 

rapporteret i Frankrig d. 24. januar 2020. Den nye virus viste sig at være en meget smitsom én, 

så den spredte sig hurtigt i løbet af februar. I slutningen af februar lukkede Italien, som det 

første land i Europa, skoler og institutioner ned på grund af Covid-19 og udgangsforbud trådte i 

kraft. I løbet af marts blev flere og flere lande hårdt ramt af virussen og d. 11. marts erklærede 

WHO Covid-19 som en pandemi (World Health Organization [WHO]. i.d.). Et kort fra United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO] viser at d. 26. marts 2020, 

blev skoler over hele Europa lukket ned på grund af pandemien, undtaget skoler i Hviderusland 

(i.d.). Dog var der forskelle mellem de enkelte lande i Europa, om skolerne blev helt lukket ned 

eller om der delvis kunne foregå undervisning.  

I Island trådte forsamlingsforbud af flere end 100 personer i kraft på midnat d. 15. marts 

(Almannavarnir, 2020). Børnehaver og folkeskoler holdt stadig åbent i nogen grad, men skulle 

igennem en omfattende omstrukturering, for at kunne overholde forsamlingsreglerne, 

hvorimod de gymnasiale skoler og universiteter i Island måtte lukke helt ned, og sende deres 

elever hjem. Som følge af det måtte lærere på de forskellige gymnasiale og videregående 

uddannelser omvælte deres planer og undervisningsmetoder i løbet af en weekend, og stå klare 

til at fjernundervise mandag d. 16. marts 2020.  

 Den omvæltning af skolesystemet, som fandt sted i løbet af en weekend i midten af 

marts 2020, havde en markant indflydelse på både elever og lærere i de gymnasiale skoler. Alle 

undersøgelser af det islandske skolesystem, lavet i løbet af marts til december 2020, vil blive 

markeret af Corona virussens indflydelse på undervisning og uddannelse. Eftersom arbejdet i 

forbindelse med denne undersøgelse, fandt sted under forsamlingsregler og smittebeskyttende 



   
 

   
 

handlinger, var det næsten indlysende at lave en opgave i forbindelse med Coronavirussens 

indflydelse på en gymnasial skole.  

Opgavens overordnede formål er at kaste lys på undervisningsforløbet under 

efterårssemestret 2020 og kaste lys på mine egne oplevelser af fremmedsprogsundervisning i 

skyggen af Covid-19. For at inddrage andre vinkler, blev tre fremmedsprogslærere på den 

pågældende gymnasiale skole interviewet. Elever på fremmedsprogskurser fik også sendt en 

spørgeundersøgelse, hvor meningen var at høre om deres oplevelser af fjernundervisningen. 

Denne opgave vil derfor svare på spørgsmålet: Hvilken indflydelse har forsamlingsregler og 

fjernundervisning på fremmedsprogsundervisningen i en gymnasial skole?  

1.1 Min tilknytning til emnet 

I foråret 2020 havde jeg en stilling som vejleder på en gymnasial skole i hovedstadsområdet i 

Island. Denne skole danner grundlag for opgaven. I foråret 2020 underviste jeg dansk på første 

og andet trin, islandsk på første trin og livskundskaber (isl. lífsleikni). Da Covid-19 ramte Island 

og skolebygninger blev lukket ned, skulle jeg, lige som andre undervisere i islandske gymnasier, 

ændre alle læseplaner og tilpasse mig den nye virkelighed i løbet af en weekend. Jeg gik i en 

slags survival mode, hvor det bare gjaldt om at holde skindet på næsen og nogenlunde holde 

undervisningen kørende og følge læseplanen.  

I første omgang undersøgte jeg ikke rigtigt, hvordan fjernundervisningen kunne 

forbedres. Grunden for det var bl.a. at udover at skulle passe mit arbejde og undervise efter 

skema, skulle jeg forholde mig til andre ting, som fx børnepasning, hver anden dag, pga. 

smittebeskyttende tiltag i børnehaver. Samtidig med det, skulle jeg selvfølgelig tilegne mig 

nogle nye ting, for at holde fjernundervisningen kørende og lære at bruge forskellige apps og 

platforme for at udføre fjernundervisningen på en nogenlunde passende måde. Jeg skulle også 

helst kunne hjælpe elever med at løse de tekniske problemer, som dukkede op i forbindelse 

med danskundervisningen. Oveni alt det tog jeg også tre kurser på Islands Universitet. I det hele 

taget havde jeg nok at se til under forårssemestret 2020, så der var gode grunde for at min 

fjernundervisning, efter min mening, ikke var af stor kvalitet i forsamlingsforbuddets første 

omgang.  



   
 

   
 

Midt i hele kaosset på grund af virussen, stod jeg også og skulle finde på noget at skrive 

om i mit MA-speciale. Jeg havde lavet lidt forarbejde vedrørende en aktions forskning 

forbundet med skriftlighed, men de planer jeg havde, kunne ikke udføres på den planlagte 

måde i fjernundervisning. Da det blev klart at skolen ikke kunne starte på sædvanlig vis, i 

efteråret 2020, måtte jeg lave alle mine planer om og finde et nyt emne. Heldigvis lå emnet lige 

for næsen af mig. Det var indlysende at jeg skulle undersøge fjernundervisningen under 

forsamlingsforbuddet, da jeg havde en direkte adgang både til elever og fremmedsprogslærere, 

som stod i samme situation som mig.   

På grund af dette var jeg en af de, efter min mening, få lærere, der ikke var ked af at 

skulle starte fjernundervisning igen i august 2020. Jeg vidste nemlig at det ville gøre min 

undersøgelse mulig, og give mig muligheden for at kaste lys på udfordringer i forbindelse med 

fremmedsprogsundervisning under stramme forsamlingsregler. Forhåbentligt kan denne 

undersøgelse bidrage til at noget interessant kommer ud af, de ellers tåbelige, omstændigheder 

Covid-19 bragte verden i.  

Jeg havde stødt på store udfordringer i fjernundervisningen under 

forsamlingsforbuddet, i foråret 2020. Det var fx svært at opfylde kravet om at undervise i de 

fire sprogfærdigheder, da min undervisning stort set foregik på skrift i fjernundervisningen i 

forårssemestret 2020. Som følge af at det, blev undervisningen ret uanselig for mig, og højst 

sandsynligt også for eleverne. Da jeg så prøvede at ændre mine undervisningsmetoder og flytte 

undervisningen over på en platform, hvor jeg kunne tale med eleverne og vise præsentationer 

og billeder, blev det svært at inddrage alle elever og få dem til at deltage aktivt i 

undervisningen. Jeg mente at jeg stødte på de samme problemer, som de øvrige lærere på den 

gymnasiale skole, som danner grundlag for denne undersøgelse. Jeg ville derfor gerne høre 

mere om deres oplevelser og helst inddrage elevernes oplevelser også. 

I forbindelse med opgaven interviewede jeg nogle af mine kollegaer, på den gymnasiale 

skole der danner grundlag for denne undersøgelse. Disse informanter er nogle af dem jeg 

arbejder mest med. Vi holdt fx møder hver anden uge i efterårssemestret 2020, hvor vi 

drøftede vores udfordringer med undervisningen. Mit personlige forhold til informanterne 



   
 

   
 

bidragede efter min mening til at de følte sig ret tilpas at diskutere deres undervisning med mig. 

Opgaven havde selvfølgelig været mere upartisk, hvis jeg havde interviewet 

fremmedsprogslærere på en anden gymnasial skole end netop den jeg arbejder i. Det er dog til 

gavn for opgaven, at informanterne arbejder nogenlunde under forhold som jeg gør.  

En af de ting som kan påvirke min analyse er mit forhold til ledelsen af den gymnasiale 

skole der blev undersøgt. I opgaven bliver skolestyrelsens handlinger kritiseret på nogle 

områder. I de tilfælde der findes forklaringer på skolestyrelsens handlinger, bliver de også 

inddraget. Meningen med opgaven er ikke at dømme nogen, men hellere kaste lys på 

exceptionelle omstændigheder, hvor stort set alle var nybegyndere.  

1.2 Tidligere forskning på emnet 

Af gode grunde er der ikke blevet lavet meget forskning i påvirkningen af Covid-19 på 

undervisning og uddannelse i Island. Man kan finde forskellige rapporter og artikler fra 

udlandet, om pandemiens indflydelse på forskellige skolestystemer og vil nogle af de artikler 

blive brugt til at understøtte opgavens påståelser. Det har dog været svært at finde artikler om 

pandemiens påvirkning på det islandske skolesystem, men der findes forskellige forelæsninger 

på internettet, med tal fra spørgeundersøgelser, som stadig er under udarbejdelse.  

  Menntavísindastofnun, i samarbejde med Uddannelses- og kulturministeriet og Félag 

stjórnenda í framhaldsskólum, sendte fx et link til en spørgeundersøgelse ud til alle gymnasiale 

medarbejdere, d. 19. maj 2020, hvor meningen var at undersøge pandemiens påvirkning på 

skolerne på forårssemestret (Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, personlig 

korrespondance). Resultaterne fra denne undersøgelse er stadig under udarbejdelse1, men 

nogle tal er blevet publiceret i forskellige forelæsninger og bliver brugt i denne opgave. De tal 

der i skrivende stund er blevet publiceret stammer dog kun fra de licenserede gymnasielærere, 

så der mangler svar fra de øvrige undervisere på gymnasiet. Man kan dog bruge tallene for at 

 
1 Lige inden opgaven blev afleveret, publicerede Menntavísindastofnun en rapport, med alle tal fra 
spørgeundersøgelsen. Rapporten kan ses her: https://mvst.rhi.hi.is/skyrslur/CovidFramhaldsskolinnSTUTT.pdf  De 
tal som bliver citeret i denne opgave, stammer dog fra de fornævnte forelæsninger.  

https://mvst.rhi.hi.is/skyrslur/CovidFramhaldsskolinnSTUTT.pdf


   
 

   
 

komme til en konklusion om den generelle mening blandt undervisere på gymnasiet, da det var 

en ny oplevelse for alle der arbejder i gymnasiet.  

I oktober 2020, modtog alle lærere indenfor Den islandske lærerforening et andet link til 

en spørgeundersøgelse lavet af det islandske Uddannelses- og kulturministerium, hvor 

meningen var at måle påvirkning af Covid-19 på skolernes arbejde, med specielt henblik på 

arbejdsmiljøet og elever og underviseres sikkerhed (Kennarasamband Íslands, personlig 

korrespondance). Desværre kunne resultaterne fra den undersøgelse ikke komme med i denne 

opgave, da de ikke blev tilgængelige i tide.  

Selvom man ikke kan finde mange undersøgelser på emnet, kan man konstatere at 

verden rundt har virussen haft en stor indflydelse på de gymnasiale skoler. Undervisningen 

måtte enten sættes på is, eller, som i Islands tilfælde, flyttes på internettet. United Nations 

[UN] udgav i august 2020 en policy briefing om undervisning under Covid-19 og frem over (e. 

Education during Covid-19 and beyond), hvor der lægges stor vægt på, hvor farligt det kan være 

at lukke skoler. Det kan, efter UNESCOs mening, kaste uddannelsessystemerne tilbage i tiden. 

Det gælder dog primært om ulande, hvor uddannelsessystemet i forvejen ikke var særligt 

stærkt eller teknisk udviklet. I lande, hvor uddannelsesniveauet allerede var ret højt og teknisk 

udviklet, inden Covid krisen, blev der en hurtig teknisk udvikling på grund af Covid-19. Hele 87% 

af de licenserede gymnasielærere, fortalte at de tilegnede sig nyheder i undervisningen som 

følge af skolebygningernes nedlukning (Stjórnarráð Íslands. 2020b).   

1.3 Forskningsmetoder 

Undersøgelsen er en blanding af forskellige metoder, som sammen går op i en højere enhed og 

kaster et lys på sproglæreres og sproglørneres oplevelser af fjernundervisning under 

forsamlingsforbud.  

Hele efterårssemestret 2020, lavede jeg en aktionsforskning, hvor jeg undersøgte min 

egen undervisning. Jeg skrev en dagbog hvor jeg både skrev om undervisningen og noterede 

interessante bemærkninger. Hvis eleverne sagde noget interessant skrev jeg det ned. Hvis 

kollegaerne sagde noget interessant skrev jeg det ned og hvis jeg læste noget interessant, som 

jeg kunne forbinde med min erfaring i undervisningen, skrev jeg det ned. Jeg hentede 



   
 

   
 

oplysninger fra dagbogen, da jeg skrev om fjernundervisningsforløbet under forsamlingsregler. 

Dagbogen følger ikke som bilag da den ikke så nemt kan redigeres for personbeskyttelse.  

Aktionsforskning er forskning der indebærer forskerens engagement og deltagelse, med 

det formål at påvirke resultaterne (European Centre for Modern Languages of the Council of 

Europe. i.d.). Forløbet registreres for at få en oversigt over arbejdet og hvad der skete under 

aktionsforskningen. Aktionsforskning anses som en god måde for lærere, at udvikle sin 

undervisningskompetence og forbedre sin faglighed. Lærere der laver aktionsforskninger bliver 

opmærksomme på alle mulige ting i klasselokalet og registrerer dem, så de kan ændre det der 

har negative påvirkninger og beholde det positive. 

Tidligt i efterårssemestret 2020, interviewede jeg også nogle af mine kollegaer, om 

deres oplevelser og meninger om undervisningen under forsamlingsforbuddet. Interviewene 

fandt sted både på Teams og på skolen, og de blev alle sammen optaget, med informanternes 

skriftlige samtykke. Interviewene var semistrukturerede, så jeg gik ind med en række 

spørgsmål, men informanternes svar påvirkede interviewenes forløb. Grunden for at jeg ville 

lade informanterne styre interviewet i nogen grad, var at da jeg lavede interviewene var jeg 

ikke helt sikker på hvilken retning jeg ville tage i opgaven. Det kunne have hjulpet på 

opgaveskrivningen, hvis jeg havde taget mere kontrol over interviewene, men jeg var ikke 

særligt langt inde i skriveprocessen, da interviewene blev lavet, så jeg ville lade mig inspirere af 

informanternes svar. Informanterne blev dog alle stillet de samme spørgsmål i starten, og nogle 

af de samme spørgsmål undervejs. Muligvis burde jeg have gået længere ind i opgaveforløbet 

inden jeg interviewede andre sproglærere, for at have et klarere billede af, hvilke spørgsmål jeg 

ville få svar på, men alle interviewene var omfattende og med det samme tema.  

Jeg var heldig, alle jeg henvendte mig til var villige til at blive interviewet i forbindelse 

med opgaven. Jeg valgte at tale med undervisere, der underviser i fremmedsprog lige som jeg, 

da jeg primært var interesseret i deres oplevelser i forbindelse med fjernundervisningen. Jeg 

vidste også at de havde forskellige teknikker i forbindelse med fjernundervisningen og at de alle 

ville bidrage med nogle interessante vinkler på emnet. Interviewene følger med opgaven som 



   
 

   
 

bilag, men de er blevet redigeret for at fjerne alt der kan knytte individuelle personer til 

svarene.  

Jeg ville også gerne få elevernes oplevelser af og meninger om fjernundervisningen og 

havde tænkt mig at interviewe et par elever, fra informanternes grupper. Desværre viste det sig 

ikke at være så enkelt at få eleverne til at deltage i et interview med mig. En mulig forklaring på 

dette problem, kunne være at eleverne ikke havde lyst til at dele deres meninger om 

sprogundervisningen, med en sproglærer på skolen. Det er ikke sikkert at de ville have givet sin 

ærlige mening om sprogundervisningen, i et interview med deres lærers kollega, som i mange 

tilfælde enten har undervist dem før, eller kommer til at gøre det i den nære fremtid. Jeg er 

ikke helt upartisk når det gælder fremmedsprogsundervisning da jeg selv underviser dansk på 

den pågældende gymnasiale skole. Det overraskede mig derfor ikke at ingen elev kontaktede 

mig efter at blive opfordret til det af en af informanterne 

Denne problemstilling blev nævnt i en undersøgelse af fjern- og stedundervisning på 

højere uddannelser (Þuríður Jóhannsdóttir & Sólveig Jakobsdóttir. 2011). Undersøgelsen skulle 

gerne indeholde data fra undervisere på kurserne og eleverne, men for at få eleverne til at 

deltage i undersøgelsen valgte forskerne at få en elev på skolen til at lave interviewene. De 

mente at det ville føre til at informanterne følte sig bedre tilpas at dele deres ærlige meninger 

om undervisningens arrangement. 

For at løse det problem og for at få elevernes meninger med i undersøgelsen valgte jeg 

at lave et spørgeskema med Google forms, som eleverne kunne besvare elektronisk. Jeg 

passede på at svarene ikke kunne tilknyttes eleverne og forklarede at spørgeskemaet på ingen 

måde ville påvirke deres status som elev i et sprogkursus. For at overholde dette løfte spurgte 

jeg ikke ind til hvilket kursus eleverne gik på, eller om deres køn, alder, eller e-mailadresse. Da 

jeg ikke valgte at samle på e-mailadresserne blev det muligt for elever at svare flere gange på 

spørgeundersøgelsen i samme enhed. Det er svært at sige om nogle elever svarede flere gange 

på spørgeundersøgelsen, men de skriftlige svar i slutningen af spørgeundersøgelsen tyder på at 

eleverne kun svarede en gang på undersøgelsen. Eleverne modtog to e-mails med et link til 

spørgeundersøgelsen, så det kan være sket, at nogle havde glemt at de allerede havde svaret 



   
 

   
 

på spørgeundersøgelsen. Der gik dog ikke lang tid fra det første bud, om at deltage i 

undersøgelsen blev sendt ud, indtil påmindelsen blev sendt ud, så forhåbentlig var der ingen 

som havde glemt at de allerede havde svaret på undersøgelsen.  

For at få så mange svar som muligt bad jeg mine informanter om at nævne 

spørgeundersøgelsen i en lektion og at give eleverne 5 minutter på at svare på 

spørgeundersøgelsen, hvis de havde mulighed for det. På grund af den europæiske 

personbeskyttelseslov, valgte jeg kun at sende undersøgelsen til elever over 18 år. Eleverne 

skulle også have oplevet sprogundervisning på den pågældende gymnasiale skole, både i 

fjernundervisning og stedundervisning. Derfor valgte jeg ikke at sende undersøgelsen ud til 

elever på begynder kurser i fremmedsprogene. Invitationen til deltagelse blev sendt ud d. 27. 

oktober 2020 og undersøgelsen lukkede for svar d. 6. november 2020. I alt svarede 43 elever på 

spørgeundersøglesen, ud af de 90 elever som blev tilbudt at deltage i den, som udgør ca 48% af 

det samlede antal elever.  

Set i bagspejlet kan jeg finde nogle spørgsmål som burde være blevet stillet i 

spørgeundersøgelsen, i stedet for andre. Jeg kunne fx godt tænke mig at have nogle mere 

konkrete oplysninger om elevernes læringsstile, selvom man godt kan drage nogle konklusioner 

om deres læringsstile når man ser på deres svar på nogen af spørgsmålene. Udover det ville jeg 

gerne have spurgt eleverne om de kunne styre sin tid selv eller om skolens fastlagte 

skemaundervisning forhindrede deres autonomi. 

1.4 Opgavens opbygning 

Opgavens overordnede udgangspunkt er at beskrive hvordan Covid-19, og de stramme 

forsamlingsregler, der blev indført som følge af virussens udvikling, påvirkede min egen 

fremmedsprogsundervisning på Dalskolen. Udover det vil den kaste lys på andre 

fremmedsprogslæreres oplevelser samt elevernes oplevelse af fjernundervisningen.  

 I opgavens anden kapitel beskrives populære undervisningsmetoder i 

fremmedsprogsundervisning. De metoder der bliver skildret er hhv.; Grammatik- og 

oversættelsesmetoden, Den direkte metode, Den audiolingvale metode og kommunikative 

metoder. Under afsnittet om de kommunikative metoder bliver kommunikative kompetencer 



   
 

   
 

også beskrevet. Til sidst i kapitlet bliver sprogkapitlet fra Den centrale læseplan for de 

gymnasiale uddannelser i Island beskrevet.  

 I opgavens tredje kapitel kommer jeg ind på andre vigtige vinkler på undervisning. I det 

første underafsnit bliver forskellige læringsstile beskrevet og hvilken indflydelse de kan have på 

elevernes indlæring. I det andet underafsnit kommer jeg ind på lærerens væremåde og hvordan 

den kan fremme eller forhindre elevernes indlæring.  

  Opgavens fjerde kapitel handlder om fjernundervisning i det store sammenhæng. Først 

bliver fjernundervisningens historie skildret, hvorefter fjernundervisningens historie i Island 

bliver beskrevet. Her fremhæves de ting som kendetegner traditionel fjernundervisning for at 

skabe kontrast til den fjernundervisning som fandt sted under forsamlingsforbud. 

 I femte kapitel vender jeg blikket mod fjernundervisning under forsamlingsforbud. Her 

forklares fjernundervisningens forhold i nødsituationer, hvorefter fjernundervisningens forløb i 

forårssemestret bliver kort skildret. Bagefter følger en generel beskrivelse af 

omstændighederne i samfundet i efteråret 2020. Derefter bliver fjernundervisningens forløb i 

efteråret 2020 skildret, måned for måned, i forhold til Dalskolen. Til sidst bliver 

samfundsdebatten omkring skolernes nedlukning diskuteret.  

 I det sjette kapitel kommer forskellige fjernundervisningsplatforme i fokus. De 

platforme, som bliver skildret i dette kapitel, blev brugt både af mig og mine informanter under 

den påtrængte fjernundervisning i 2020. Platformenes generelle funktion forklares, hvorefter 

deres fordele og ulemper fremhæves. Til sidst beretter jeg om min erfaring af de forskellige 

platforme. 

 Det syvende kapitel handler om interviews med tre fremmedsprogslærere på Dalskolen. 

Først skildres interviewene hhv. med Max, Anne og Rosa, hvorefter interviewenes ligheder og 

forskelle diskuteres.  

 I det ottende kapitel skildres elevernes oplevelser af fremmedsprogsundervisningen 

under forsamlingsforbud. Til grundlag ligger elevernes svar på det spørgeskema de fik sendt i 



   
 

   
 

oktober. Spørgeundersøgelsens data gennemgås i det første afsnit, hvorefter elevernes 

skriftlige svar diskuteres.  

 I det niende kapitel vender jeg blikket mod min egen oplevelse af undervisning under 

forsamlingsforbud. Der lægges mest vægt på oplevelsen af efterårssemestret 2020 men jeg 

skriver også om min erfaring af undervisning under forårets 2020 forsamlingsforbud. 

Forberedelsen forklares, hvorefter undervisningsforløbet i de danskkurser, som jeg underviste i 

efteråret 2020, bliver beskrevet. Til sidst fremhæver jeg andre udfordringer og mulige løsninger 

på nogle af de problemer som dukkede op.  

 I det tiende kapitel diskuteres opgaves indhold, hvor de forskellige kapitler sættes i 

perspektiv med hinanden. Noget af diskussionen foregår i løbet af opgaven, så i det 10 kapitel 

bliver blot de vigtigste vinkler fremhævet. Det 11. og sidste kapitel drejer sig om opgavens 

konklusion.  

1.5 Kodenavne og forkortelser 

For at overholde løftet om at holde skolens navn hemmeligt, bliver der i stedet brugt 

kodenavnet Dalskolen, når der er tale om den gymnasiale skole der blev undersøgt. I 

interviewene med andre fremmedsprogslærere på Dalskolen, nævner én af informanterne en 

anden skole han underviser på. Den skole har fået kodenavnet Fugleskolen i interviewet. 

Informanterne der blev interviewet har også fået kodenavne, for at holde deres identiteter 

hemmelige. De fik navnene; Max, Anne og Rosa. Sprogene de underviser er også blevet 

redigeret og har jeg valgt at bruge S1 og S2 om sprogene. Max og Anne underviser i S1 og Rosa 

underviser i S2.  

 Opgaven igennem bliver der nogle gange brugt forkortelser for at gøre læsningen 

nemmere. L1 og L2 bruges hhv. til at beskrive elevernes modersmål og andet- eller 

fremmedsprog. Som regel anvendes L2, når der er tale om en lørners andetsprog, dvs. et sprog 

som blive brugt til kommunikation i de omgivelser lørneren befinder sig, men i denne opgave 

bliver L2 også brugt om fremmedsprog. Det er et sprog som ikke bliver brugt i de omgivelser, 

som lørneren befinder sig. I alle tilfælde er det nemt at gennemskue, om der er tale om 

andetsprog eller fremmedsprog i denne opgave.  



   
 

   
 

 Nogle gange finder jeg det nødvendigt at forklare begreber på dansk enten med et 

islandsk ord eller et enkelsk ord. I disse tilfælde følger forklaringen i parentes med forkortelsen 

isl. eller e. som tilkendegiver hhv. islandsk eller engelsk.  

 Udover det var der nogle kilder, som ikke kunne dateres. Oftest er der tale om kilder 

som stammer fra 2020, da de som regel er i forbindelse med oplysninger om Corona virussen, 

men det er ikke altid muligt at vide, hvornår kilderne blev udgivet. I de tilfælde bliver 

forkortelsen (i.d.) brugt, som står for ingen dato.  

  



   
 

   
 

2. Undervisningsmetoder i fremmedsprogsundervisning 

Der er kun lidt over 100 år siden sprogakademikere begyndte at få øje på at der kunne findes 

forskellige metoder til fremmedsprogundervisning (Brown & Lee, 2015, s. 15). Nogle stræbte 

endda efter at finde den ultimative metode, der kunne bruges af alle sprogundervisere, uanset 

hvilket sprog de underviste. I Brown og Lee’s bog bruger de Edward Anthony’s beskrivelser af 

metode, hvor metode (e. method) siges at være det andet af tre hierarkiske elementer i 

sprogundervisning (s.15). Den første element af hierarkiet er ifølge Anthony, tilgang (e. 

approach) og det tredje element er teknik (e. technique). Forklaringen på disse tre elementer 

beskrives bedst med følgende citat fra Brown & Lee:  

An approach, according to Anthony […], was a set of assumptions dealing with the 

nature of language, learning and teaching. Method was described as an overall plan for 

systematic presentation of a language course based on a selected approach. Techniques 

were the specific activities manifested in a curriculum that were consistent with a 

method and therefore were in harmony with an approach as well. (2015. s. 15) 

En sproglærers mening om hvad er vigtigst at eleverne får ud af sprogundervisningen kan 

beskrives med termen tilgang. For at nærme sig de ønskede resultater vælger læreren en 

metode for undervisningen og bruger nogle teknikker som passer til metoden og derfor 

harmonerer med tilgangen.  

Den centrale læseplan for de gymnasiale skoler i Island angiver 

fremmedsprogsundervisningens tilgang, hvor formålet med sprogundervisningen ligner 

Anthonys definition af den engelske term approach. For at opnå formålet med 

sprogundervisningen vælger sproglæreren en metode og de teknikker der kan anvendes, så de 

kan udskrive elever som besidder de færdigheder der beskrives i Den centrale læseplan for de 

gymnasiale skoler. I resten af denne opgave bruges termerne tilgang, metode og teknik i 

overensstemmelse med Anthonys definition af de tre termer.  



   
 

   
 

2.1 Grammatik- og oversættelsesmetoden 

Som tidligere nævnt blev der ikke tænkt meget over de mulige metoder til sprogundervisning 

før midten af 1880erne (Brown & Lee, 2015). I den vestlige verden var den tidlige formelle 

sprogundervisning primært forbundet med undervisning af latin og oldgræsk, som begge kunne 

betragtes som afdøde sprog før året 1000 (Adams, i.d.). Et sprog betragtes som afdødt, når der 

ingen indfødte sprogbrugere findes længere. Alligevel blev de klassiske sprog brugt som 

kommunikationsmiddel af akademikere længe efter sprogene kunne betragtes som afdøde 

sprog. Undervisningen af disse to sprog foregik først og fremmest ved oversættelse af tekster, 

både til og fra modersmålet og udenads indlæring af ordforråd og grammatiske regler 

(Tornberg, 2003; Auður Hauksdóttir, 2007; Brown & Lee, 2015). Metoden forbundet med denne 

form for sprogundervisning bliver kaldt Grammatik- og oversættelsesmetoden (Tornberg, 2003). 

Der er ingen fokus på sprogets mundtlige funktion og lytte færdigheden trænes ikke ifølge 

denne metode. Lærerne brugte som regel modersmålet til undervisningen. Meningen med 

sprogindlæringen var ikke at lørnerne skulle kunne bruge sprogets mundtlige- eller 

lyttefunktioner. De skulle udelukkende lære sproget for akademiets skyld og for at kunne læse 

og skrive tekster på fremmedsproget.  

Som følge af mere viden om, hvordan sprog indlæres, opstod der et behov for en anden 

slags metode til sprogundervisningen, men Grammatik- og oversættelsesmetoden har påvirket 

fremmedsprogsundervisningen stærkt, helt frem til vore dage (Auður Hauksdóttir, 2007).  

2.2 Den direkte metode 

Da man begyndte at undervise i flere levende fremmedsprog, manglede der en metode for 

undervisning af sprog, hvor også mundtligheden blev trænet. Som følge af kritik på Grammatik- 

og oversættelsesmetoden blev den såkaldte Direkte metode populær (Tornberg, 2003; Auður 

Hauksdóttir, 2007; Brown & Lee, 2015). Tanken bag denne metode var at den skulle ligne 

modersmålstilegnelsen så meget som muligt. Det krævede at kommunikationen mellem lærer 

og elever næsten udelukkende foregik på L2. Den direkte metode stammer fra Maximillian 

Berlitz (Brown & Lee, 2015, s. 20) som stadig giver navn til samtlige sprogskoler, verden rundt. 



   
 

   
 

Inden Berlitz brød igennem med sin direkte metode, havde den franske latinlærer 

François Gouin, fået fat i den lange ende med sin Serie metode. Han havde opdaget at 

Grammatik- og oversættelsesmetoden ikke fungerede så godt, når der skulle læres et sprog, 

som skulle bruges til at kommunikere med indfødte (Brown & Lee, 2015, s. 19 – 20). Gouin 

prøvede at lære tysk ved hjælp af ordbøger og grammatiske regler i isolation, på sit værelse i 

Tyskland, men fandt ud af at disse regler, han godt nok kunne udenad, ikke gavnede ham i 

virkelige omstændigheder. Derfor udviklede han sin serie metode, hvor han underviste 

letforståelige serier, uden oversættelse fra L1 og uden input af grammatiske regler. Aktioner 

blev brugt som forklaringer, fx ville læreren sige “jeg går hen til døren” samtidig med at udføre 

den aktion at gå hen til døren. Gouins metode opnåede ikke en stor succes men den direkte 

metode ligner hans metode i høj grad.  

Ifølge Den direkte metode skulle undervisningen kun foregå på L2 og grammatikken 

skulle helst ikke analyseres (Tornberg, 2003; Auður Hauksdóttir, 2007; Brown & Lee, 2015). Som 

sagt før, blev Den direkte metode ret populær, men den fungerede ikke særlig godt, som 

undervisningsmetode i de offentlige skolesystemer, hvor budgetbegrænsninger og tidsmangel 

plagede undervisningen. Derfor blev Grammatik- og oversættelsesmetoden ved med at herske 

over fremmedsprogsundervisningen, i hvert fald i de offentlige skolesystemer.  

2.3 Den audiolingvale metode.  

Under anden verdenskrig opstod der en sprogundervisningsmetode, som blev brugt for at lære 

soldater mundtlige færdigheder på et fremmedsprog (Tornberg, 2003; Brown & Lee, 2015). 

Metoden blev kaldet Den audiolingvale metode. Metoden slog i gennem i andre miljøer end 

den militæriske, da der blev sat fokus på brugbare kompetencer, i stedet for den formfaste 

grammatik undervisning, som kendetegnede Grammatik- og oversættelsesmetoden (Tornberg, 

2003; Auður Haukdsóttir, 2007; Brown & Lee, 2015). Med voksende flytrafik, formindskedes 

verden og behovet for fremmedsprog blev større, end det havde været før. På grund af 

teknologiens udvikling, blev det også endelig muligt at bruge mere varierede 

undervisningsmetoder, end man havde kunnet før i tiden. I forbindelse med den Audiolingvale 

metode blev der oprettet sprogcentre rundt omkring i verden, hvor elever kunne sidde og 

træne deres udtale, ved hjælp af en båndoptager og kassettebånd, i såkaldte drill øvelser.  



   
 

   
 

Undervisning i fremmedsprog via den Audiolingvale metode foregik stort set kun på L2 

(Tornberg, 2003; Auður Hauksdóttir, 2007; Brown & Lee, 2015). Oversættelsesøvelser blev 

endda stærkt frarådet. I stedet stolede man på uendelige gentagelser af fraser som burde til 

sidst sidde fast i lørnernes hjerner. Der blev lagt stor vægt på rigtig udtale og fejl skulle undgås 

så vidt som muligt. Grammatik og ordforråd blev undervist som følge af frase indlæring. Senere 

opdagede man dog at det ikke var nok at gentage fraser flere gange, for at lære et 

fremmedsprog. Der skulle foregå mere undervisning for at indlæring kunne finde sted hos 

eleverne. Man opdagede bl.a. at eleverne ikke altid forstod de fraser, de flydende kunne udtale. 

Der skulle åbenbart mere til, for at fremme sprogindlæring, end uendeligt mange gentagelser af 

faste fraser og sætninger. Der findes dog stadig sprogcentre rundt omkring verden men i dag 

følger der oftest oversættelser med de fraser, eleverne prøver at udtale korrekt.  

2.4 Kommunikativ undervisning 

Da det blev klart at hverken Grammatik- og oversættelsesmetoden, Den direkte metode eller 

den Audiolingvale metode fungerede alene til fremmedsprogsundervisningen, blev der gjort en 

indsats for at finde en metode der kunne afløse de andre metoder. Man er dog kommet frem til 

at det ikke er nok at vælge én metode for at fremme fremmedsprogsindlæring, men at de 

bedste resultater kommer ved at bruge en blanding af metoder.  

Denne blanding af metoder danner en retningslinje for fremmedsprogsundervisningen, 

som nok har påvirket sprogundervisningen mest i de senere år og fremmer elevernes 

kommunikative kompetencer (Tornberg, 2003; Auður Hauksdóttir, 2007; Brown & Lee, 2015). 

Der bliver lagt vægt på at bruge flertalsformen når der er tale om kommunikative kompetencer, 

for at understrege at det ikke er én bestemt metode der bruges, men en blanding af forskellige 

metoder. Disse metoder går op i en højere enhed på den måde at eleverne til sidst kan bruge 

sin sprogviden til kommunikation. Der bliver ikke set på de fire sprogfærdigheder som adskilte 

færdigheder, som kan fungere uden hinanden, men at de samlet danner en helhed, der gør det 

muligt at bruge sproget til kommunikation.  

Ifølge Tornberg (2003) og Auður Hauksdóttir (2007), kan man takke Europarådet for at 

de kommunikative kompetencer blev sat i fokus i mange af dets medlemslande. Europarådets 



   
 

   
 

forskning havde til formål at udvikle et program, som kunne bruges for at undervise andetsprog 

for indvandrere i de forskellige medlemslande. Med voksende migration i Europa, primært pga. 

arbejdsløshed i hjemmelandet, blev det nødvendigt at finde metoder der kunne bruges for at 

undervise et fremmedsprog så det kunne bruges af lørnerne. Derfor lavede Europarådet en 

programerklæring, som ifølge Tornberg, stort set var sammensat af de følgende punkter. 

• Sprog er et middel til kommunikation 

• Sprog er handling 

• Sprog har et indhold 

• Sprogets funktion står i fokus 

• Kommunikation lærer man sig bedst ved at kommunikere (2003, s. 42) 

Yderligere to punkter er blevet tilføjet som følge af den øgede internationalisering.  

• Sproget er et udtryk for et kulturfællesskab 

• Interkulturel forståelse er et af sprogundervisningens mål (samme kilde, s. 42). 

Selvom Europarådets formål først og fremmest var at finde metoder, der kunne bruges til 

undervisning af indvandrere i et land hvor målsproget bruges til kommunikation i hverdagen, 

kan de kommunikative metoder bruges i øvrig sprogundervisning.  

 Med udgangspunkt i Europarådets punkter, opstod en Notional-Functional Syllabus eller 

funktionelt pensum, som blev taget i brug i Storbrittanien i 1970erne (Brown & Lee, 2015). De 

første lektioner i følge det funktionelle pensum kom ind på følgende punkter, draget fra Brown 

& Lee: 

• Introducing self and other people 

• Exchanging personal information 

• Asking how to spell someone´s name 

• Asking about the location of places 

• Giving and getting directions 

• Identifying and describing people 

• Talking about time (2015, s. 29-31) 



   
 

   
 

Disse punkter drejer sig alle sammen om ting, som en lørner højst sandsynligt vil stå overfor, at 

skulle kunne, meget tidligt i sin sprogindlæringsprocess. En ting der burde tilføjes til denne liste 

er at træne ordforråd i forbindelse med handel, både i buttikker og på restauranter, togsationer 

og øvrige steder som sælger noget. Det ville både gavne andetsprogslørnere, som skal til at 

bruge sproget i sin hverdag, og fremmedsprogslørnere som primært skal bruge sproget på 

ferier og rejser.  

Det der kendetegner de kommunikative metoder, er at sproget først og fremmest 

bruges til at forøge sproglørnernes kommunikative kompetencer (Tornberg, 2003; Auður 

Hauksdóttir, 2007; Brown & Lee, 2015). Fejl bliver anset som en naturlig del af 

sprogindlæringen og der bliver ikke brugt meget tid på at rette fejl når de opstår. Det er 

vigtigere at kunne kommunikere på en forståelig måde end en absolut korrekt måde. Eleverne 

bliver opfordret til at bruge fremmedsproget i timerne og læreren prøver at skabe trygge 

omstændigheder for eleverne at bruge sproget. Elevernes L1 (eller i nogle tilfælde engelsk eller 

et andet fællessprog) bruges også for at forklare opgaver, ordforråd og andre dele af 

undervisningen. Under den kommunikative undervisning, kan læreren påpege grammatiske 

regler, når de dukker op i kommunikationen. Grammatik undervises ikke kun for 

grammatikkens skyld. På den måde vil lørnerne få styr på de vigtigste regler, når de har brug for 

dem.  

Kommunikative undervisningsmetoder ligner på nogle punkter de ældre metoder der 

dominerede sprogundervisningen før i tiden. Dvs. en lærer kan godt bruge dele fra Grammatik- 

og oversættelsesmetoden, Den direkte metode og Den audiolingvale metode, men 

undervisningens tilgang er altid at eleverne bliver i stand til at bruge sproget til kommunikation. 

Derfor er det vigtigt at alle fire sprogfærdigheder bliver trænet, fordi man ikke kan blive en 

kompetent sprogbruger, hvis man ikke har nogenlunde styr på alle fire sprogfærdigheder.  

 



   
 

   
 

2.4.1 Kommunikative kompetencer 

I 1980 udgav Canale og Swain en afhandling om kommunikative kompetencer, hvor de foreslog 

fire komponenter til kommunikative kompetence. Brown og Lee (2015) skildrer Canale og 

Swains fire komponenter i følgende citat: 

Grammatisk: Viden og evne til at bruge sprogets former 

Diskurs: Viden og evne til at forstå og producere sprogstrækninger, både mundtligt og 

skriftligt.  

Sociolingvistisk: At anvende sociokulturelle kontekster til kommunikation, inklusivt 

deltagernes roller, informationen de deler og funktionen af den kommnikative handling.  

Strategisk: Brug af sproglige og ikke-sproglige taktikker for at opnå kommunikative 

formål, inklusivt kompensastion for nedbrud. (s. 30) 

På denne citat kan man se at kommunikative kompentencer ikke kun drejer sig om at træne 

elevernes mundtlige evner, men at gøre dem i stand til at producere sprog, både mundtligt og 

skriftligt og reagere på input, både skriftligt og mundtligt.  

 Den kommunikative sprogundervisning har fokus på alle fire komponenter, som Canale 

og Swain foreslog (Brown & Lee, 2015. ss. 31-32). Sprogteknikker anvendes for at engagere 

eleverne til at beskæftige sig med de brugbare, pragmatiske og autentiske dele af sproget. 

Grammatik og syntaks skal trænes, men de står ikke i fokus i sprogundervisningen og bliver ikke 

undervist uden kontekst. Der lægges både vægt på flow og præcision i elevernes 

sprogproduktion, men man foretrækker flow frem for præcision, såfremt det sproglige produkt 

kan forstås.  

Eleverne skal forberedes for at bruge sproget i virkelige omstændigheder, som de højst 

sandsynligt vil befinde sig i. For en sproglærer i Island, som underviser et fremmedsprog, kan 

det indebære at træne eleverne i at købe togbilletter eller bestille mad på en restaurant og 

spørge om vejen fra et sted til det andet og forstå vejledningen. Eleverne skal også blive 

opmærksomme på deres egne læringsstrategier, styrker og svagheder, for at forberede dem på 

at blive ved med at lære sproget, uden for klasselokalet. Udover det skal der også lægges vægt 



   
 

   
 

på at styrke elevernes autonomi, fx ved brug af gruppeopgaver og elevernes samarbejde og at 

sætte eleverne i center i undervisningen når det er muligt. I den kommunikative process er 

læreren en vejleder, i stedet for et alvidende væsen. Læreren burde lægge vægt på at være 

empatisk i sin undervisning og tænke på elevernes interesser. 

2.5 Den centrale læseplan – sprog 

Sprogviden spiller en væsentlig rolle i adgang til uddannelse og kan skelne mellem et 

succesfuldt og et mislykket uddannelsesforløb (Council of Europe, i.d). På formelle 

uddannelsesinstitutioner er sproget en bærepille for videnskabelig udvikling, hvor den største 

del af undervisningen foregår igennem sprog. Ved at undervise i flere end et sprog på de 

gymnasiale skoler, åbnes der endnu flere døre for eleverne i fremtiden. Selv hvis elevernes 

formål ikke er at gå på universitet i et fremmed land, er det altid til gavn at kunne et andet 

sprog end modersmålet. På alle linjer i de gymnasiale skoler, kræves det at eleverne består 

kurser i minimum ét fremmedsprog (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Men mange elever 

lærer flere end et fremmedsprog på en gymnasial uddannelse.   

Den centrale læseplan for de gymnasiale uddannelser i Island angiver et skema over den 

viden (isl. þekking), færdighed (isl. leikni) og kompetence (isl. hæfni), som elever skal besidde 

efter uddannelse på tre forskellige trin (isl. þrep). Disse tre trin kan tilpasses den europæiske 

referenceramme for sprog, som er en referenceramme, udviklet af EU, som “gør det lettere at 

forstå og sammenligne nationale eksamener og kvalifikationer” (Den Europæiske union, i.d.). 

Ifølge Den centrale læseplan for gymnasiale uddannelser kan man sammenligne den viden 

færdighed og kompetence på første trin, med de færdigheder man skal have opnået på A1, A2 

og delvis B1 efter den europæiske referenceramme for sprog (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011). Det andet trin i den centrale læseplan omfatter B1 og B2 efter den europæiske 

referenceramme for sprog mens det tredje trin tangerer C1. Ifølge den centrale læseplan for 

grundskolen, burde elever være på niveau B1, både i engelsk og dansk når de afslutter 

grundskolen (Aðalnámskrá  grunnskóla. 2011, s. 125).  

Engelsk og et nordisk sprog [dansk, norsk eller svensk] er sprog som alle de gymnasiale 

uddannelser i Island, skal tilbyde, men der er frit valg af det tredje sprog (Aðalnámskrá 



   
 

   
 

framhaldsskóla, 2011). Som regel bliver dansk undervist i alle de gymnasiale skoler i Island, 

mens der er nogle få skoler som tilbyder et andet nordisk sprog, som elever med en særlig 

tilknytning til Norge eller Sverige kan tage i stedet for dansk. Ved studiets afslutning burde 

elever være ved det tredje trin, både i engelsk og dansk og ved det andet trin i det tredje 

fremmedsprog. 

Kompetencerne der angives på de forskellige trin i den centrale læseplan, er meget 

omfattende. Fx burde elever på første trin i et fremmedsprog kunne; holde en enkel samtale 

kørende, berette en historie eller en begivenhed, redegøre for deres meninger, både på skrift 

og mundtligt, læse dagblads tekster om et kendt emne og kende kulturen i de lande, hvor 

sproget bruges som det primære kommunikationsmiddel (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, 

s. 99). Elever der befinder sig på det andet trin ifølge læseplanen, burde kunne; forstå avis 

tekster, uanset om emnet på forhånd er kendt eller ej, initiere samtaler og reagere på en 

passende måde til samtalepartneren, skrive forskellige tekster og tilpasse sig de skriftlige 

traditioner der passer til emnet (samme kilde, s. 100). Skolerne kan selv bestemme hvordan 

disse krav bliver mødt, men kursusbeskrivelserne skal tage udgangspunkt i den centrale 

læseplan. 

Den centrale læseplan for de gymnasiale uddannelser i Island, angiver ingen 

retningslinjer for hvilke metoder sproglærere skal vælge for at tilpasse sprogundervisningens til 

den tilgang, den centrale læseplan angiver for fremmedsprogsundervisningen. Dog angives der 

punkter om den viden, færdighed og kompetence en elev skal besidde efter at have 

gennemgået undervisningsforløbet i de forskellige fremmedsprog. Disse punkter er nogenlunde 

i overensstemmelse med Europarådets programerklæring vedrørende andetsprogsundervisning 

for indvandrere, og de kommunikative metoder. Læseplanens punkter kan forbindes med de 

fire sprogfærdigheder, men udover det bliver der lagt vægt på at eleverne også ved hvad 

kendetegner kulturen i de lande, hvor sproget bruges til daglig kommunikation. Derfor ville det 

give god mening for en fremmedsprogslærer at beskæftige sig med de kommunikative 

metoder, for at møde de krav Den centrale læseplan for de gymnasiale uddannelser i Island, 

angiver om fremmedsprogsundervisningen.   



   
 

   
 

3. Læringsstile og andre vigtige vinkler på undervisning.  

Det er ikke kun den generelle tilgang til sprogundervisningen eller sproglærernes valg af 

metoder og teknikker, der afgør om elevernes uddannelsesforløb bliver succesfuldt eller ej. 

Andre faktorer spiller også en væsentlig rolle i indlæringen. Det kan både komme an på 

lærerens personlighed og elevens præstation og læringsstil.  

3.1. Læringsstile 

Hvis en lærer skal kunne slå igennem hos de fleste elever, må den helst bruge varierede 

tekniker til undervisningen. Den teknik der passer godt til den ene elev, fører måske ikke til den 

store udvikling hos en anden. Uanset hvor meget en lærer planlægger sin undervisning, er det 

op til den enkelte elev at lære tingene, og måden hvorpå eleven lærer ting er svær at 

kontrollere.  

Der findes nogle velkendte teorier om intelligenser og læringsstile, fx Gardners teori om 

mange intelligenser (1993), og Reids teori om indlæringspræferencer, som nævnes i Ulrika 

Tornbergs bog Sprogdidaktik (2003, s. 19). Disse to teorier har nogle punkter tilfælles og kan 

godt give undervisere nogle eksempler på de forskellige aspekter af intelligens og indlæring.  

Reids liste om indlæringspræferencer indeholder fire forskellige aspekter; visuelt 

lærende (fx dem der lærer bedst ved læsning af tekst), auditivt lærende (dem der lærer bedst 

ved at lytte), kinæstetisk lærende (dem der lærer gennem kropslige aktiviteter) og taktilt 

lærende (dem der lærer bedst gennem eksperimenter og berøring) (Tornberg. 2003). Udover 

disse fire aspekter, indeholder Gardners liste over de mange intelligenser også, yderligere fire 

intelligenser, nemlig; sproglig/verbal intelligens, matematisk/logisk intelligens, social intelligens 

og intuitiv intelligens (Gardner. 1993). En person kan score højt i måling af nogle af disse 

intelligenser, og lavt i andre, men de fleste mennesker besidder nogle kompetencer inden for 

hver enkelt intelligens (Tornberg. 2003).  

Ifølge Dunn & Dunn (1993) kan en læringsstil beskrives, som den måde, hvorpå den 

enkelte elev begynder at fokusere på og processere ny og indviklet information. Dunn, Dunn & 

Treffinger “har udarbejdet en model for, hvordan man kan komme frem til en indlæringsstil, 



   
 

   
 

som knytter an til både Reid og Gardner” (Tornberg. 2003, s. 20) Ifølge denne model er en 

individuel indlæringsstil en blanding af tre faktorer. 

• Hvordan man nemmest opfatter informationer (se Reid) 

• Hvordan man ordner informationer (analytisk eller holistisk) 

• Hvordan fysiske, emotionelle og sociale faktorer i skolemiljøet påvirker 

koncentrationen og dermed også evnen til at tage nye informationer til sig. 

(Tornberg, 2003. s. 20)  

Med udgangspunkt i denne liste kan det ses at der er forskellige faktorer der skal tages hensyn 

til, hvis en lærer vil imødekomme de forskellige læringsstile hos de forskellige elever. En lærer 

skal helst vide om eleverne primært er visuelt lærende, auditivt lærende, kinæstetisk lærende 

eller taktilt lærende. Den skal også finde ud af om eleven har en analytisk eller holistisk tilgang 

til indlæringen og tage hensyn til hvordan fysiske, emotionelle og sociale faktorer kan påvirke 

elevernes læringsstil. 

Indenfor sprogindlæringsforskningen har skelnen mellem en holistisk og analytisk 

kognitiv stil fået en vis opmærksomhed. En elev med holistisk stil, ser “i første omgang på 

helheden og kan have vanskeligt ved at analysere de dele, som virkeligheden består af” 

(Tornberg. 2003, s. 19). Hvorimod en elev med en analytisk stil ser i første omgang på de 

enkelte dele. Man siger fx at elever med en analytisk stil ofte har nemmere ved at lære 

fremmedsprog i skolemiljøet, mens elever med en holistisk stil kommer til sit rette element i 

naturlige omstændigheder.  

Ifølge Dunn & Dunn, kan man under nogle omstændigheder bruge viden om, hvorvidt 

eleverne har en dominerende venstreorienteret hjernefunktion, eller en dominerende 

højreorienteret hjernefunktion (1993, s. 5). Dem der har en dominerende venstreorienteret 

hjernefunktion, ser som regel analytisk på de problemer de står overfor. Disse mennesker har 

ofte nemt ved at processere ny information i stilhed, skarpt lys og siddende ved et bord. Disse 

omstændigheder ligner i stor grad det traditionelle skolemiljø. På den anden side er dem der 

har en dominerende højreorienteret hjernefunktion. De har som regel en holistisk eller global 

tilgang til at behandle nye informationer og har ofte de omvendte præferencer til 



   
 

   
 

indlæringsomstændighederne. Som regel processerer dem der har en holistisk tilgang til 

indlæring, ny viden bedst i afdæmpet lys, siddende, eller endda liggende på en sofa eller en 

seng, med lidt musik eller en anden behagelig lyd i baggrunden. Det kan være svært at 

imødekomme de holistiske elevers indlæringspræferencer i det formelle skolemiljø. Disse 

elever kommer muligvis til sit rette element i fjernundervisningen derhjemme, hvor de har 

mere kontrol over deres omstændigheder end de gør i skolelokalerne.  

Selvom denne skelnen kan give mening og forklare nogenlunde hvorfor nogle har nemt 

ved at tilegne sig sprog i skolemiljøet mens andre har sværere ved det, kan det være vanskeligt 

at inddele elever i grupper, alt efter om deres læringsstil er holistisk eller analytisk. Ifølge 

Tornberg kan en person både være holistisk og analytisk under forskellige omstændigheder 

(2003).  

Udover alt det skal lærere helst tage hensyn til fysiske, emotionelle og sociale faktorer i 

skolemiljøet, og tage hensyn til dem, når de underviser. Det kan være meget svært at forholde 

sig til alle de forskellige faktorer og i et system, hvor kurserne gennemføres på 16 uger.  Det kan 

være umuligt for en lærer at lære alle eleverne så godt at kende at det lykkes for dem at tage 

hensyn til den enkelte elevs indlæringsstil. Alligevel kan det være til gavn for lærere at være 

opmærksomme på, at de selv er præget af deres egen læringsstil, når de underviser og kan 

have svært ved at forstå elever, som har en anden tilgang til indlæring end læreren selv.  

3.2 Lærerens væremåde 

Ingvar Sigurgeirsson tilegner lærerens væremåde og attitude et helt kapitel i sin bog, Litróf 

kennsluaðferðanna (1999, s. 12 – 34). I kapitlet gennemgår Ingvar nogle vigtige punkter, som 

lærere burde være opmærksomme på, når de underviser. I de følgende afsnit beskrives nogle af 

disse punkter.  

 Det første punkt handler om stemmen. Ifølge Ingvar er stemmen en af de vigtigste 

elementer for lærere at have styr på. Det kommer dog an på den valgte undervisningsmetode, 

hvor meget lærerens stemme bruges i undervisningen, men det er altid vigtigt at kunne 

anvende stemmen på en passende måde. Det er godt for en lærer at have en behagelig stemme 

og kunne bruge den til fx at lægge vægt på de vigtigste punkter. Det er vigtigt at tale direkte til 



   
 

   
 

tilhørerne og bruge stemmen på en naturlig måde. Man skulle også undgå at læse fra slides 

eller blad, når der undervises, det er både kedeligt at høre på, og kan tilkendegive at læreren 

enten ikke ved meget om emnet eller at han/hun ikke er forberedt til undervisningen. 

Det næste punkt Ingvar nævner som et vigtig ét at tænke over, er at se på eleverne når 

man taler. Eleverne kan læse ekstra oplysninger ud fra lærerens mimik, og læreren kan se på 

elevernes mimik om hans/hendes undervisning bliver modtaget, eller om det der bliver sagt går 

ind ad elevernes ene øre og ud ad det andet. Dog burde læreren passe på ikke at stirre på en 

bestemt elev, men hellere kigge over lokalet og kigge lige meget på alle eleverne. Faktisk 

nævnes der et interview Ingvar tog med en 12-årig pige, som talte virkelig godt om sin lærer, 

men var bange for at noget var galt i deres forhold, fordi læreren havde ikke set på hende i 3 

dage (1999, s. 15). Det viser hvor vigtig øjenkontakt kan være mellem lærer og elev og at 

eleverne kan mærke at læreren værdsætter dem.  

Det tredje punkt der nævnes i Ingvars optælling, er at have en interesse for arbejdet og 

at vise den. Interessen kan være mangfoldig, fx kan en lærer være interesseret i det fag han 

eller hun underviser. Læreren kan være interesseret i selve undervisningen, eller sine elever. En 

lærer kan også være interesseret i livet i det hele taget. Alle disse elementer kan gøre at 

undervisningen bliver interessant for eleverne. En interesseret lærer har nemmere ved at 

inspirere eleverne. En lærer kan også vise interesse ved at stille spørgsmål til eleverne men det 

duer ikke at stille spørgsmål, bare fordi man tror at det er det der skal til i undervisningen. En 

lærer skal nemlig også være interesseret i at høre elevernes svar og reagere på dem.  

Et fjerde og sidste punkt, der nævnes i denne optælling af Ingvars punkter om lærernes 

væremåde og attitude, er lærerens holdning og bevægelser. Man kan nemlig ofte læse meget 

ud af menneskers ansigtsudtryk og kropsbevægelser. En lærer kan næsten betragte skolelokalet 

som en scene, som kan bruges taktisk for at opnå forskellige resultater i undervisningen. Der 

nævnes fx at hvis en lærer vil få elevernes fokus på sig, skal han eller hun stå op og stille sig 

midt på “scenen” så tæt som muligt på den forreste række, men hvis læreren vil engagere 

eleverne til selv at tale eller arbejde selvstændigt, burde han eller hun stå til side, eller sætte sig 

ned. Udover det som Ingvar nævner, kan det tilføjes at fremmedsprogslærere kan bruge deres 



   
 

   
 

krop og bevægelser for at forklare nye ukendte udtryk. Fx når eleverne lærer om tøj, kan 

læreren bruge eget tøj til forklaring eller pege på en elev der har det omtalte tøj på. 

Fremmedsprogslærere kan også bruge bevægelser til at forklare verber eller hele sætninger, 

ved at udføre aktionen der tales om, som blev forklaret i afsnittet om Den direkte metode.  

Det kan være svært at bruge mange af disse elementer når eleverne fjernundervises. 

Det kan føre til at undervisningen på nogle måder bliver sværere, specielt for de lærere som er 

vant til at undervise på skolen, hvor eleverne sidder i klasselokalet.  

  



   
 

   
 

4. Fjernundervisning  

I de sidste år har fjernundervisning været et reelt valg, for islandske gymnasie elever. Støt 

stigende er fjernundervisningstulbuddene blevet flere og flere, så nu er det blevet muligt at 

tage hele uddannelsesforløb i fjernundervisning. På andre skoletrin har fjernundervisning ikke 

opnået den samme fodfæste, som på gymnasiet. Det er dog blevet muligt at tage samtlige linjer 

på de forskellige universiteter i fjernundervisning, og tilbuddene bliver flere og flere hvert år, 

som følge af voksende teknologisk udvikling.  

Da Covid-19 ramte verden blev de fleste uddannelser i Island nødt til at rykke 

undervisningen på internettet. Børnehaver og grundskoler kunne dog holde åbent i nogen grad, 

men de gymnasiale skoler og universiteter måtte lukke ned, så langt de fleste kurser blev 

fjernundervisningskurser i løbet af en weekend i marts 2020. I de følgende afsnit forklares 

fjernundervisningens historiske sammenhæng, fjernundervisningens historie i Island og 

fjernundervisning under stramme forsamlingsregler. Til sidst beskrives undervisningsforløbet i 

efterårssemestret 2020, på den gymnasiale skole der danner grundlag for denne opgave. 

4.1. Fjernundervisningens historiske sammenhæng 

Nogen form for fjernundervisning har været tilgængelig for folk, i mange lande, i lang tid. Den 

første brevskole stammer fra 1728, hvor stenografi blev undervist (Haukur Ágústsson. 2000). I 

årene efter dukkede der forskellige brevskoler op, hist og her, men brevskolernes historie er 

ikke velkendt eller sammenhængende (Haukur Ágústsson. 2000). Kommunikationen mellem 

lærer og elev foregik igennem brev, som blev sendt med posten. I de første brevskoler var det 

dog kun lærerne, som sendte pensummet med posten, men eleverne sendte ikke noget tilbage 

(Markús Andri Gordon Wilde. 2011, s. 63). Af disse grunde blev eksamensbeviser fra brevskoler 

ikke sidestillet med eksamensbeviser fra de traditionelle skoler, hvor eleverne skulle bevise 

deres færdigheder, inden eksamensbeviserne blev udskrevet. Ifølge Haukur Ágústsson, var det 

først i 1873, at forsøg med brevskoler og fjernundervisning startede for alvor (2000). Det år 

oprettede Anna Ticknor en brevskole, som havde det til formål at styrke kvinders 

hjemmelæring. På grund af brevskolernes dårlige omtale, blev fjernundervisning i det hele taget 



   
 

   
 

set med vanry, og det har taget lang tid at komme af med den dårlige omtale (Haukur 

Ágústsson. 2000) 

Selvom eksamensbeviser fra brevskoler havde fået et dårligt ry, viste deres popularitet 

at der var mangel på tilgængelig undervisning for almenheden. Især for hjemmegående 

husmødre, og dem, der af andre grunde, fx arbejde eller bosted, ikke havde mulighed for at gå i 

almindelig skole. Med teknologiens udvikling er fjernundervisningens form blevet udviklet, 

selvom den i nogle tilfælde stadig minder om brevskoleformen, hvor kommunikationen foregår 

primært på skrift via e-mails eller chatrums.  

Udsendelser igennem radio, og senere fjernsyn, åbnede for endnu nye muligheder for 

fjernundervisning. Nogle var så begejstrede for den nye teknologi at de mente at den ville 

omvælte skolerne og måske endda gøre lærerens arbejde unødvendigt (Hrefna Arnardóttir. 

2007). I Island startede fjernundervisning i sprog samtidigt med at radioudsendelser startede. 

Først kom engelsk- og tyskundervisning på banen i 1931 og senere danskundervisning i 1934 

(Auður Hauksdóttir, 2007, s.161). Ifølge Haukur Ágústsson  blev undervisningsprogrammer i 

radioen ikke særligt populære, men da undervisningsprogrammer startede på fjernsyn, blev de 

en stor success (2000). Dog var der ingen feedback fra læreren igennem denne form for 

undervisning, så den blev primært set som underholdning og folkeuddannelse, da eleverne 

måtte selv bestemme om de deltog aktivt i undervisningen, og den gav ingen eksamensbevis.  

I 1969 blev Det åbne universitet (e. The Open University) oprettet i England (Haukur 

Ágústsson. 2000). Det var for første gang, at fjernundervisning blev sidestillet med øvrige 

undervisningstilbud. Der blev oprettet undervisningscentre, hvor eleverne kunne møde op, 

bruge faciliteterne og få hjælp med deres studier, men eleverne skulle også arbejde 

selvstændigt med deres studier, hjemme. Det åbne universitet drives stadig i skrivende stund 

og tilbyder fjernundervisning på samtlige fag, for studerende verden rundt (The Open 

University. i.d). 

En ulempe, både ved fjernundervisning via radio og fjernsyn og på Det åbne universitet, 

var at for at kunne deltage i undervisningen skulle eleverne finde sig på et bestemt sted på 

bestemte tider. Det var derfor svært for dem, der havde et behov for selv at styre deres tid og 



   
 

   
 

beliggenhed, at bruge den slags fjernundervisning. Da internettet blev tilgængeligt for 

almenheden, blev det for første gang muligt at tilbyde fjernundervisning som kunne sidestilles 

med den traditionelle undervisning, som foregik på anerkendte uddannelsesinstitutioner. Det 

blev også muligt for disse anerkendte uddannelsesinstitutioner at tilbyde enkelte kurser eller 

hele uddannelseslinjer på fjernundervisning.  

4.2 Fjernundervisning i Island 

Officiel fjernundervisning i islandske gymnasier startede tidligt i 90’erne, hvor internettet blev 

brugt som kommunikationsmiddel (Óskar Þór Halldórsson. 2019). Kort tid inden VMA, som var 

en banebrydende gymnasial skole i forhold til fjernundervisning, startede de første 

fjernundervisningsprogrammer, begyndte fjernundervisning på Islands 

børnehavepædagogsskole (isl. Fóstruskóli Íslands) og på Det islandske læreruniversitet (isl. 

Kennaraháskóli Íslands) (Þuríður Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. 2011). De første 

fjernstudenter startede hhv. i 1991 og 1993 på de to skoler.  

Fjernundervisningen, som startede i 1991, på Islands børnehavepædagogsskole blev 

planlagt på den måde, at eleverne mødte op på skolen i tre omgange i 3 – 4 uger ad gangen, 

men derimellem foregik kommunikationen via brev og telefon. I 1993 blev internettet først 

brugt som kommunikationsmiddel til fjernundervisningen på Islands 

børnehavepædagogsuddannelse og Islands læreruniversitet, men eleverne skulle stadig møde 

op på skolen i korte perioder. Af denne grund var eleverne bundne til at møde op på skolen i 

Reykjavík, på faste tidspunkter.  

Pionererne bag fjernundervisningen på VMA, hentede inspiration fra de førnævnte 

pædagogiske uddannelser, men de ville helst undvære de runder, hvor eleverne skulle møde op 

på skolen, fordi de mente at det satte en stopper for tilmelding på fjernundervisningskurser, for 

nogle elever (Óskar Þór Halldórsson. 2019). Ifølge Haukur Ágústsson blev fjernundervisningen 

på VMA, hurtigt ret populær fordi det pludselig blev muligt for fx sømænd og bønder, at tage 

kurser på gymnasiet, uden at skulle møde op på et bestemt sted på et fast tidspunkt for at 

deltage i kurserne (Óskar Þór Halldórsson. 2019). På grund af fjernundervisningens hurtige 

popularitet på VMA, har det siden da, været muligt at tage en del, eller et helt 

uddannelsesforløb i fjernundervisning. I de tidlige år mindede fjernundervisningen dog meget 



   
 

   
 

om brevskolerne, fordi kommunikationen mellem lærere og elever foregik, stort set, kun 

igennem brev og e-mails. Men som følge af internettets hurtige udvikling er der opstået flere og 

flere muligheder for en mere interaktiv fjernundervisning. Dog er det svært at sige hvorvidt den 

mulighed kan bruges, da grunden for fjernundervisningens store popularitet er at eleverne ikke 

er nødt til at sidde foran computeren på et fast tidspunkt.  

Dem der først meldte sig på fjernuddannelsen på Islands læreruniversitet og Islands 

børnehavepædagogsskole, havde som regel et arbejde ved siden af skolen, enten på en 

grundskole eller en børnehave, og ofte boede eleverne ude på landet (Þuríður Jóhannsdóttir & 

Sólveig Jakobsdóttir. 2011). Da fjernundervisningen på VMA blev oprettet på den måde at 

eleverne aldrig var nødt til at møde op på skolen, blev det endda muligt for elever at deltage i 

fjernundervisning på Island, selvom de boede i udlandet (Óskar Þór Halldórsson. 2019). I en 

evaluering på fjernundervisning i de gymnasiale skoler i Island, fremkommer det at mange tager 

fjernundervisningskurser, fordi eleverne selv kan bestemme hvor og hvornår de laver opgaver 

(Sólveig Jakobsdóttir & Þuríður Jóhannsdóttir. 2010, s. 14). Det styrker den mening at behovet 

for fjernundervisning først og fremmest opstår, når adgangen til undervisningen ikke er god.  

En hurtig undersøgelse på nettet af de normale fjernundervisningstilbud, der findes i 

skrivende stund, viser at der normalt ikke er mødepligt til bestemte tidspunkter. Eleverne bliver 

tildelt opgaver og læsematerialer, som de skal gennemgå, inden afleveringsfristen udløber. I 

Sólveigs og Þuríðurs evaluering af fjernundervisning på de gymnasiale skoler i Island, 

fremkommer det dog at eleverne som regel skal møde op til en afsluttende eksamen på skolen 

eller et andet anerkendt eksamenssted, for at afslutte fjernundervisningskurserne (2010). Disse 

eksamener er enslydende med de eksamener elever, som tager kurserne på stedet, tager. En 

stor grund for dette er at eleverne, som er meldt på fjernundervisningskurser, skal kunne bevise 

at de rent faktisk besidder de færdigheder kurset skulle give. Langt de fleste 

fjernundervisningstilbud på de Islandske gymnasier er som regel ret fleksible, så eleverne selv 

styrer deres tid og tiltrækker elever fra mange forskellige samfundslag.  

 Der findes dog nogle, der mener at denne måde for fjernundervisning i bedste tilfælde 

kan kaldes for en brevskole (Kristrún Lind Birgisdóttir. 2020). Efter deres mening skal 



   
 

   
 

pensummet og opgaverne udvides med forelæsninger, aktive diskussioner og gruppearbejde, 

igennem apps som fx Zoom, Teams eller Google Meet. I 2010 blev lyd- og videomaterialer brugt 

i meget ringe grad i fjernundervisning på islandske gymnasier, selvom teknologien var til stede 

(Sólveig Jakobsdóttir & Þuríður Jóhannsdóttir. 2010). Dog var der forskel mellem skolerne, hvor 

meget lyd- og videomaterialer blev brugt. I den samme evaluering fremkom det også, at 

lærerne mente at undervisningen var lige så god på fjernundervisningskurser, som de 

traditionelle kurser, men eleverne havde den modsatte mening. Mange elever mente at 

kommunikation med lærerne var dårligere på fjernundervisningskurser end på kurser der blev 

undervist på stedet og langt de fleste elever mente at kommunikation med de øvrige elever på 

fjernundervisningskurserne var meget lille. Forskerne påpeger at der burde lægges større vægt 

på samarbejde, samtaler og gruppearbejde i fjernundervisning, for at styrke dens status så den 

bliver sidestillet med den mere traditionelle undervisning på skolerne. Selvom man godt kan se 

fornuften i denne holdning, er det ikke sikkert at fjernundervisning med et fast skema og 

mødepligt, passer alle de forskellige lørnere der vælger fjernundervisningsformen, frem for den 

mere traditionelle form for undervisning. De forskellige fjernundervisningstilbud dukkede 

nemlig først og fremmest op, fordi der opstod et behov for en mere fleksibel uddannelse end 

den der allerede var tilgængelig. 

  

  



   
 

   
 

5. Fjernundervisning under forsamlingsforbud 

I foråret 2020, blev samtlige gymnasiale skoler lukket ned på midnat, d. 16. marts 2020, som 

tidligere er blevet nævnt. Alle elever på de gymnasiale skoler blev sendt hjem, lige meget om de 

kurser de var meldt til, var boglige eller praktiske. Lærerne fik den besked at de skulle rykke 

hele undervisningen på internettet i løbet af en weekend og stå klare til at fjernundervise efter 

skema via Innas chatrum mandag morgen. Muligvis siger det noget om den islandske folkesjæl, 

hvor stærkt tingene kørte i forbindelse med skolernes nedlukning pga. Covid-19. I New Zealand 

fik High School lærere to ugers forberedelsestid, da skolerne blev lukket ned, d. 25. marts, 

2020, inden de skulle i gang med at fjernundervise (Yates et al., 2020). Skolernes nedlukning i 

Island varede til d. 4. maj 2020, hvor det blev tilladt at åbne skolerne for et begrænset antal 

elever som ikke måtte blandes mellem grupper. På den gymnasiale skole der danner grundlag 

for denne undersøgelse, blev eleverne på de praktiske fag prioriteret, da der skulle vælges 

hvilke elever, fik lov til at møde på skolen igen og hvilke elever skulle forblive hjemme.  

Da de gymnasiale skoler blev lukket ned i midten af marts 2020 valgte langt de fleste 

skoler at blive ved med at undervise efter skema. Ifølge en undersøgelse lavet af Undervisnings- 

og kulturministeriet i foråret 2020 underviste 73% af alle uddannede gymnasielærere efter 

skema på forårssemestret 2020, og kun 11% svarede at de underviste slet ikke efter skema 

(Stjórnarráð Íslands. 2020b). Grunden for denne beslutning i forbindelse med undervisningen i 

den gymnasiale skole, som blev undersøgt i forbindelse med denne opgave, var at man ønskede 

at vedligeholde elevernes daglige struktur. Beslutningen førte dog til at nogle elever blev 

tvunget til at sidde foran sin enhed i mere end otte timer, hver dag. Fremmedsprogseleverne 

blev ikke spurgt om deres oplevelse af at studere efter skema i spørgeundersøgelsen jeg lavede, 

men beslutningen mødte kritik fra lærernes side. Kritikken opstod på samtlige lærermøder, 

hvor der var mange der mente, at ved at vige fra kravet om at undervise efter skema ville 

eleverne få mere kontrol over deres studier og kunne prioritere de fag de selv vil prioritere. Det 

kunne dog føre til at eleverne prioriterede fag de godt kunne lide i stedet for at prioritere fag de 

havde svært ved at tilegne sig eller havde mest brug for at prioritere. I en undersøgelse fra New 

Zealand, viste at de newzealandske elever var glade for at kunne styre sin tid selv, under den 



   
 

   
 

påtrængte fjernundervisning (Yates et.al, 2020). På den måde kunne eleverne prioritere de fag 

de godt kunne lide, fx. kunst, eller de fag de kæmpede med. Hvis man havde valgt at gå den vej 

med undervisningen på den gymnasiale skole der blev undersøgt i forhold til denne opgave, 

havde man skullet forklare eleverne at de skulle tage en velovervejet beslutning om hvilke fag 

de prioriterede.  

Da det  blev besluttet at blive ved med at undervise efter skema, blev den traditionelle 

tilgang til fjernundervisning forældet, da den som regel tager udgangspunkt i at eleverne ikke er 

forbundet til tid og sted for at deltage i fjernundervisning. Bozkurt og Sharma skelner mellem 

traditionel fjernundervisning og fjernundervisning i nødsituationer og bruger de engelske 

begreber “distance” og “remote” for at lægge vægt på den skelnen (2020). De beskriver 

traditionel fjernundervisning (e. distance education) som fjernundervisning, som bygger på 

mange års erfaring og tager i betragtning at eleverne ikke kan befinde på samme sted på det 

samme tidspunkt og har forskellige ressourcer. De beskriver fjernundervisning i nødsituationer 

(e. Emergency remote education) som fjernundervisning som kun er defineret af afstand. 

Bozkurt og Sharma mener at det ikke er muligt at bruge alle de samme løsninger som bruges i 

traditionel fjernundervisning, men at undervisere sagtens kan bygge på den erfaring den 

traditionelle fjernundervisning har givet. De mener ikke at teknologi kan løse alle de problemer 

der opstod i forbindelse med fjernundervisning under stramme forsamlingsregler. Efter Bozkurt 

og Sharmas mening burde undervisere hellere fokusere på at lære eleverne at dele, arbejde 

sammen og støtte hinanden i en nødsituation i stedet for overførsel af viden og forelæsninger. 

De tilføjer at når tingene bliver normale igen vil folk [elever] ikke huske uddannelsens indhold 

men de vil huske hvordan der blev taget af dem og hvilken støtte de fik (2020, s. iii).   

Det er dog åbenbart ikke lykkedes for uddannede islandske gymnasielærere at lægge 

meget vægt på samarbejde i den påtrængte fjernundervisning, da hele 64% svarede at det gik 

dårligere for dem at lægge vægt på samarbejde i fjernundervisningen end under normale 

omstændigheder og 52% byggede elevevaluering i større grad på individuel ydelse end før 

(Stjórnarráð Íslands. 2020b). I Guðrún Ragnarsdóttirs forelæsning om Covid og 

uddannelsessystemet kom hun ind på at fjernundervisningen gav anledning til at lægge større 

vægt på elevernes samarbejde, som man fx kunne gøre ved at lægge mere vægt på cooperative 



   
 

   
 

learning2 (Stjórnarráð Íslands. 2020b). En undersøgelse fra New Zealand af fjernundervisningen 

i Covid-19 pandemien i foråret 2020, viser at de elever som mente at samarbejde var bedre i 

fjernundervisningen end på skolen lærte også mere hjemme end dem der mente at samarbejde 

var bedre på skolen (Yates et.al, 2020. s. 10). Det viser at velfungerenede samarbejde kan 

fremme indlæring, uanset om der er tale om traditionel undervisning på skolen eller 

fjernundervisning i nødsituationer. Hvis det skal lykkes at lægge mere vægt på elevernes 

samarbejde er det nødvendigt at give lærerne nogle redskaber for at kunne gøre det.  

 I mange undersøgelser af fjernundervisning, lægges der stor vægt på lærernes 

forberedelse inden de går i gang med fjernundervisning (Svanfríður Jónasdóttir. 2002; Rúnar 

Sigþórsson. 2003; Stjórnarráð Íslands. 2015). På grund af hastigheden på skolernes nedlukning i 

marts 2020, blev det ikke muligt at forberede lærerne inden fjernundervisningen startede, men 

tallene fra undersøgelsen på lærernes arbejde under forsamlingsforbuddet viser også at mange 

modtog heller ikke didaktisk vejledning under forsamlingsforbuddet (Stjórnarráð Íslands. 

2020b). 43% af de licencerede gymnasielærere fortalte, at de havde fået meget ringe didaktisk 

hjælp under forsamlingsforbuddet og 38% svarede at det var hårdere at bruge varierede 

undervisningsmetoder i fjernundervisningen. På trods af at mange gymnasielærere fortalte at 

undervisningen var mere individuelt indrettet end før og at ca. 40% mente 

undervisningsmetoderne ikke var så varierede som de plejede mente 92% af de licenserede 

gymnasielærere at de var vel forberedt på at undervise via computer (Stjórnarráð Íslands. 

2020c). Hele 46% havde tidligere erfaring med fjernundervisning og 50% af dem mente at den 

erfaring var til gavn i fjernundervisningen under forsamlingsforbud. 

5.1 Fjernundervisning under forsamlingsforbud – anden og tredje bølge 

Det blev ikke klart før meget tæt på skolestart i august 2020 at semestret ville starte under 

stramme forsamlingsregler og regler om minimumsafstand. I løbet af sommeren 2020 kunne de 

fleste islændinge leve et relativt normalt liv. Fra midten af maj frem til slutningen af juli var 

Island næsten et virusfrit land (Embætti landlæknis & Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 

i.d.). I slutningen af juli begyndte virussen igen at true med sin tilstedeværelse i det islandske 

 
2 ”Cooperative Learning (CL) er grundlæggende en betegnelse for aktiviteter, hvor elever samarbejder efter 
bestemte principper, samarbejdsmønstrer og strukturer med henblik på at øge læring og trivsel i klassen” 
(https://www.blivklog.dk/cooperative-learning/)  

https://www.blivklog.dk/cooperative-learning/


   
 

   
 

samfund, så det blev nødvendigt at indføre forsamlingsforbud igen og føre minimumsafstanden 

atter op på to meter. Disse nye regler blev indført d. 31. juli, blot tre uger inden gymnasierne 

skulle starte igen (Morgunblaðið, 2020b). Reglerne gjaldt dog ikke for børn født i 2005 og 

senere, så grundskolerne kunne åbne som normalt i august, hvis reglerne ikke blev strammet 

inden skolestart og børnehaver kunne holde åbent for alle børn.  

D. 5. august 2020, fortalte Islands uddannelsesminister, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, at al 

vægt blev lagt på at åbne skolerne som normalt (Sunna Sæmundsdóttir, 2020). Det var dog klart 

at med forsamlingsforbud på flere end 100 personer og minimumsafstand på 2 meter, ville det 

være svært for de gymnasiale skoler at udføre undervisningen. Selvom nogle skoler måske 

kunne begrænse antallet af elever der samledes på gangene, og på den måde følge reglerne på 

maks. 100 personer forsamlet på et sted, ville det være meget svært at finde plads til alle 

eleverne, hvis reglen om to meters minimumsafstand skulle holdes. I midten af august, blev 

reglerne om minimumsafstand i de gymnasiale skoler og universiteter udvidet, så afstanden 

mellem elever måtte være minimum en meter i stedet for to uden at mundbind skulle bruges 

(Stjórnarráð Íslands, 2020a). Denne ændring af forsamlingsreglerne gjorde det muligt at åbne 

de gymnasiale skoler i nogen grad. Skolerne skulle deles op i smytteforebyggende rum, med 

maks. 100 mennesker i hvert enkelt rum. Resten af semestret blev reglerne hærdet og løsnet på 

skift, men forløbet forklares i de følgende afsnit i forhold til Dalskolen. Det skal dog 

understreges at de forsamlingsregler, der bliver forklaret i de følgende afsnit, gjald om de 

gymnasiale skoler og universiteter og forholdede sig anderledes end samfundets generelle 

forsamlingsregler.  

 Det er svært at finde undersøgelser på læreres og elevers oplevelser af 

efterårssemestret 2020 i skrivende stund. Den 11. december sendte Menntavísindastofnun en 

spørgeundersøgelse ud til alle medarbejdere på de gymnasiale skoler i Island, som skulle følge 

op på spørgeundersøgelsen der blev sendt ud i foråret 2020. I denne omgang var 

undersøgelsen kortere og meningen var at vurdere ændringer mellem forårssemestret og 

efterårssemestret 2020 (Menntavísindastofnun, personlig korrespondence, d. 11. december 

2020). Resultaterne fra denne spørgeundersøgelse blev ikke udgivet i tide for at tage dem i 

betragtning i denne opgave.  



   
 

   
 

5.2.1 August 2020 

Som nævnt i det tidligere afsnit, blev det ikke klart før meget tæt på skolestart i august 2020, at 

det ville ske i skyggen af relativt stramme forsamlingsregler. Da minimumsafstanden stadig var 

på to meter, var det næsten umuligt at planlægge nogen undervisning på den Dalskolen, da 

lokalerne ikke var store nok. På de boglige linjer, specielt i de påkrævede fag, som dansk, er 

holdene ofte ret store. Det er ikke ualmindeligt at et hold består af omrkring 25 elever. Jeg 

hørte løbende at med en minimumsafstand på to meter var det i de flæste tilfælde kun muligt 

at komme otte til ti bord i hvert klasselokale. Det var derfor en gave fra himlen da 

minimumsafstanden på skoler blev ført til én meter. Med den minimumsafstand blev det muligt 

at komme 16 - 20 bord i hvert klasselokale, så undervisning af nye studerende blev mulig fra 

skolestart. Lærerne blev alligevel bedt om at planlægge alle deres kurser som 

fjernundervisningskurser.  

Der var ikke lokaler nok i skolen til at undervise alle elever, så undervisning af nye 

elever, født i 2004, og ældre elever, der gik på de praktiske linjer (isl. verklegar brautir) og 

kunstlinjerne, blev prioriteret. De ældre elever på de boglige fag måtte sidde hjemme og 

deltage i fjernundervisning efter skema. På de hold, hvor mange første års studerende var 

samlet, blev det nødvendigt at dele hvert hold op i to lokaler, som læreren skulle dele sin tid 

imellem. Det mødte nogen kritik, men den generelle stemning hos lærerne var at de ville gøre 

hvad de skulle for at holde undervisningen kørende. I august var der stadig optimisme på at 

man ville kunne samle grupperne på et tidspunkt i løbet af semestret. Så undervisningen gik i 

gang på den fornævnte måde og kørte på den måde i nogle uger.  

5.2.2 September 2020 

I de første to uger i september kørte planen som tidligere. De nye elever, født i 2004 og elever 

på de praktiske og kunstlinjerne, fik lov til at møde op på skolen. I uge 38 blev planen vendt om 

og de nye elever på boglige linjer skulle blive hjemme og deltage i fjernundervisning, mens de 

ældre elever fik lov til at møde op på skolen, møde deres lærere og medstuderende. Grupperne 

blev delt op efter alfabetet, så elever hvis fornavne startede på et bogstav mellem A-H mødte 

op i den første halvdel af ugen og de resterende elever, I - Ö, fik lov til at møde op i ugens sidste 

halvdel. Et kursus på 5 point (isl. eining) blev undervist i fire timer om ugen, hvor langt de fleste 



   
 

   
 

lå i skemaet for to gange to timer ad gangen. Derfor var det relativt nemt for de fleste lærere at 

modtage eleverne i to grupper mens de øvrige elever arbejdede selvstændigt derhjemme.  

Planen var at de yngste elever ville møde op på skolen ugen efter og blive undervist på 

skolen i to uger, men blive hjemme hver tredje uge, som skulle bruges på undervisning af ældre 

elever. Endnu en gang satte virussen en streg i regningen. På grund af det voksende antal 

smitte i samfundet blev det besluttet af skolens kriseråd at alle hold skulle fjernundervises i uge 

39, undtaget holdene på de praktiske fag og på Special linjen3. I uge 40 fik de nye elever igen lov 

til at møde op på skolen men der skulle foregå vardesamtaler4 i løbet af ugen, som gjorde at 

eleverne ikke kunne møde op på skolen i alle ugens timer.  

5.2.3 Oktober 2020 

I uge 41 blev forsamlingsreglerne strammet igen (Heilbrigðisráðuneytið. 2020a) så 

maksimumantallet af elever samt lærere, i hvert lokale, på de gymnasiale skoler og 

universiteter, måtte samlet være 25. Eleverne måtte heller ikke blandes i grupper, som gjorde 

undervisningen i den pågældende gymnasiale skole svær. Det blev besluttet at elever kun 

måtte møde op på skolen i de praktiske fag, men skulle fjernundervises på de boglige fag. Sådan 

kørte undervisningen i to uger indtil uge 43, hvor elever på Gymnasial linje5 fik lov til at møde 

op på skolen igen. Eleverne på denne linje var som regel delt i klasser som var sammen i alle 

dagens timer. Dog var der nogle fag, hvor elever fra flere end én gruppe blev samlet, så i de 

tilfælde skulle lærerne møde eleverne i forskellige lokaler. Det var især på sprogfagene, dansk 

og engelsk, at det blev nødvendigt.  

De stramme forsamlingsregler varede ved resten af oktober måned, så der blev ingen 

andre ændringer på undervisningen i oktober. På grund af at forsamlingsreglerne, som regel 

kun gjaldt i to uger ad gangen, skulle både lærere og elvere altid være forberedte på at skulle 

tilpasse sig nye regler.  

 
3 Special linje: Gymnasial linje for udviklingshæmmede elever 
4 Vardesamtaler: Vejledningssamtaler under fire øjne, mellem lærer og elev, som skal fungere som varder og vise 
eleven vejen frem. Varde samtaler bliver lavet to gange i løbet af semestret. Under Varde I får alle elever en 
samtale med deres lærere. Under Varde II får kun de elever, som er i fare for at dumpe kurserne en samtale.  
5 Gymnasial linje: En linje for elever som ikke har opnået minimumskarakter på et eller flere af kernefag (Islandsk, 
matematik, engelsk) ved grundskolens afslutning 



   
 

   
 

5.2.4 November 2020. 

I november 2020 blev der ingen ændringer på systemet. Alle elever på de boglige fag, blev 

undervist igennem internettet, undtaget elever på Gymnasial linje og Special linje. D. 18. 

november blev der indført endnu nye forsamlingsregler, som skulle vare indtil starten af 

december (Heilbrigðisráðuneytið. 2020b). De nye regler gjorde det muligt for lærere at indkalde 

elever i små grupper til eksamen eller evaluering, i samarbejde med skolestyrelsen. På grund af 

at eleverne stadig ikke måtte blandes i samtlige grupper, blev det ikke muligt at indkalde alle 

elever til undervisning på skolen. Under slutningen af november måned blev det besluttet, at 

selvom forsamlingsreglerne muligvis ville blive slækket i starten af december, ville der ikke 

gøres store ændringer på skolens undervisningsorganisering. Grunden for det var, at den sidste 

undervisningsdag var d. 11. december og skolestyrelsen mente ikke at det ville være til gavn, at 

rode med elevernes hverdag, så sent på semestret. 

5.2.5 December 2020 

Undervisningen kørte som den gjorde i november. Elever på de praktiske fag fik lov til at møde 

op på skolen, mens de øvrige elever, undtaget elever på Gymnasial linje og Special linjen, kunne 

møde op på skolen. Det blev muligt for enkelte lærere at indkalde elever til evaluering, på små 

hold, i samarbejde med skoleledelsen. Nogle lærere udnyttede den mulighed, men andre 

fortsatte med fjernundervisningen. 

5.3 Samfundsdebatten om fjernundervisning i de gymnasiale skoler i efteråret 2020 

I foråret 2020, stod skolesystemet overfor en udfordring, som ikke lignede nogen andre 

udfordringer, der var dukket op før. Stemningen i det islandske samfund i foråret 2020, var på 

den måde, at alle arbejdede sammen for at gøre det der skulle, for at kæmpe mod 

Coronavirussen. Samfundet gik næsten i stå, der var stilhed på gaderne, trafikken blev mindre 

og der var næsten ingen mennesker i shopping centre og andre steder. Statistik over handel, 

viser fx at tøjhandel var langt mindre i den første Covid-19 bølge, end på samme tid, året inden 

(Morgunblaðið, 2020b). De tal viser at folk åbenbart blev hjemme og ikke tvivlede på 

myndighedernes smittebeskyttende handlinger.  



   
 

   
 

I forhold til gymnasiernes nedlukning i foråret 2020, tvivlede folk heller ikke på 

nødvendigheden af nedlukningen. Der var en stor enhed om at klare semestret så godt som 

muligt, og få virussen kæmpet ned på samme tid. Der var selvfølgelig nogle bekymringer, 

omkring muligt frafald fra gymnasierne, og hvordan skolernes nedlukning ville påvirke de 

udsatte elever (Aðalheiður Ámundadóttir, 2020). Der var stor usikkerhed blandt unge, om 

hvordan semestret ville folde sig ud (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2020) men det er svært at 

finde indlæg i samfundsdebatten fra foråret 2020, med et krav om at åbne skolerne igen. 

Debatten om skolernes nedlukning, og om reglerne var for stramme, blev i hvert fald ikke 

særligt højlydt i foråret 2020.  

Debatten blev dog synlig i løbet af efterårssemestret 2020. Tvivl på skolernes nedlukning 

dukkede op, på samme tid som tvivlen på forsamlingsreglernes gyldighed voksede. Folk trak sig 

åbenbart ikke ind i sig selv, på samme måde som under den første bølge, i foråret 2020. Fx viser 

statistikken over handel, at den ikke gik ned i samme grad som i foråret 2020 (Morgunblaðið, 

2020c). Der blev skrevet debatindlæg i aviser, på nyhedshjemmesider, Facebook og andre 

sociale medier, hvor skolernes nedlukning kritiseredes. I november 2020 dukkede der en liste 

med forælred undeskrifter, hvor en gymnasial skole i hovedstadsområdet, blev opfordret til at 

lukke dørene op igen. Forældrene var utilfredse med at skolen ikke åbnede, da det blev tilladt 

at have 25 elever i samme lokale. Opfordringen indeholdt fortællinger af elever, der normalt 

klarede sig godt i skolen, men var ved at miste fodfæstet, under skolens nedlukning i efteråret 

2020. Kritikken svaredes dog, fra skolens rektor, ved at påpege at selvom man godt måtte have 

25 elever i samme lokale på samme tid, måtte grupper ikke blandes. Den omtalte gymnasiale 

skole er en skole hvor eleverne ikke følges ad i alle fag, så kravet om ingen blanding ville have 

været meget svært at overholde.  

Der var stadig de samme ting der blev frygtet, at frafald ville blive mere end normalt, 

men nu var ensomhed også et stort emne. Bekymrede forældre og elever delte deres meninger 

og mange frygtede det værste (Þórhildur Þorkelsdóttir, 2020)  Overskrifterne blev ofte noget 

dramatiske, specielt på internettet hvor siderne bliver betalt hvor hvert click de får. Der kunne 

man fx finde overskriften: Den trdje bølge er ved at ødelægge unges liv, “de er ved at knække” 

(Hjálmar Friðriksson, 2020). Artiklen var bygget på et Facebook indlæg, fra Sigurþóra 



   
 

   
 

Bergsdóttir, der driver Bergið Headspace. Ifølge Sigurþóra kontaktede flere unge mennesker 

Bergið under den tredje bølge end nogen sinde før. Hun frygtede at frafald fra de gymnasiale 

skoler ville blive langt højere end det plejer at være. Sigurþóra skrev at nu var det ikke primært 

de udsatte eller skrøbelige unge, som kontaktede Bergið, men også unge som under normale 

omstændigheder, ville have godt styr på sit liv og studium. Efter Sigurþóras mening, burde 

gymnasierne have taget mere hensyn til unge, som var ved at knække under presset.  

Dette omtalte Facebook indlæg blev delt i Facebook gruppen for lærerne på den 

gymnasiale skole som dannede grundlag for denne undersøgelse, og der var blandede 

meninger om det var noget lærerne burde tage mere hensyn til eleverne end de allerede 

gjorde. Det blev påpeget at den gymnasiale skole der er tale om, er en skole hvor eleverne selv 

vælger deres kurser, og kan droppe et kursus, uden at skulle gentage hele året, eller semestret, 

som er tilfældet i nogle gymnasiale skoler. Udover det var der mange der fortalte at de var 

mere fleksible end de plejede at være i forhold til afleveringsfrister. Derfor var der nogle der 

mente at Bergþóras opslag på Facebook var en dommedagsprofeti, som ikke var i 

overensstemmelse med virkeligheden i alle gymnasiale skoler. Og at den derfor ikke kunne 

kunne bidrage til forbedringer af skolesystemet.  

Der var nogle indikatorer for at bekymringerne om frafaldet ikke holdt vand. Tallene om 

frafald i de gymnasiale skoler voksede ikke i løbet af efterårssemestret 2020, og var endda 

lavere end normalt (Kristinn Þorsteinsson, 2020; Mundtlig kilde, d. 4. november 2020). Kristinn 

Þorsteinsson påpeger dog at under Covid-19 krisen havde de unge ikke de samme muligheder 

for at få et job, som under normale omstændigheder, så det faktum kan bidrage til at frafaldet 

ikke blev så omfattende som de kunne være blevet.  

På den anden side var der nogle indikatorer for at unges mentale helbred ikke var på 

toppen i løbet af efterårssemestret 2020. En undersøgelse lavet af Det psykologiske fakultet på 

Reykavíks universitet [RU], viser at 70% af piger, født i 2004 følte mere ensomhed i efteråret 

2020, end inden Corona krisen (María Sigrún Hilmarsdóttir, 2020). Tallene er meget lavere hos 

drenge, end piger, født i 2004. En tredjedel af drengene fortalte at de følte mere ensomhed i 

efteråret 2020 end inden Covid-19 ramte verden.  



   
 

   
 

En spørgeundersøgelse lavet på Dalskolen i november 2020, viste dog at 70% af de nye 

elever, født i 2004, har det meget godt eller godt, men 49% af de ældre elever svarede på 

samme måde. RUs undersøgelse omfattede ikke ældre elever, så man kan ikke sammenligne 

statistikkerne fra de to undersøgelser. Dog er kønsfordelingen i Dalskolen, til drengenes fordel, 

og drenge havde det generelt bedre ifølge RUs undersøgelse.  

Det er svært at sige hvor ansvaret for elevernes udfordringer ligger. Lærerne har 

selvfølgelig et ansvar for de kurser de underviser, og dermed et ansvar for at kontakte eleverne 

i forhold til det pågældende kursus. Det kan dog være svært for en lærer at tage et ansvar for 

elvernes personlige udfordringer, selvom de burde tage de sociale og personlige udfordringer i 

betragtning når de underviser og laver elevevalueringer. Det kræver dog at eleverne selv tager 

snakken med deres lærere og sætter dem ind deres sociale og personlige omstændigheder. Det 

er ikke sikkert at alle elver føler sig tilpas, ved at gøre det.  Der findes studievejledere på alle 

gymnasiale skoler i Island, som tager sig af elevernes sociale forhold, så ansvaret for at gøre 

opmærksomhed på elevernes personlige udfordringer ligger i nogen grad hos studievejlederne. 

Som regel er der dog kun få studievejledere på hver enkelt gymnasial skole, så det kan være 

meget svært for dem at finde ud af, hvilke elever kræver en særbehandling på grund af 

personlige eller sociale årsager.  

I november måned begyndte skolestyrelsen på Dalskolen at kortlægge, hvilke elever 

havde forbindelser med i hvert fald en lærer på skolen og hvilke elever gik i glemmebogen. 

Lærerne modtog en liste over elever på de forskellige linjer og fik til opgave at markere de 

elever de vidste noget om. Hvis læreren vidste tre ting om eleven skulle den markeres. Da 

lærerne havde gennemgået listerne, blev de navne der ikke blev markeret af nogen lærer, sendt 

til studievejlederne, som ville tage kontakt med de resterende elever. Det blev dog ikke 

offentliggjort hvor mange elever var gået i glemmebogen, og om det lykkedes studievejlederne 

at tage kontakt med disse elever.  

I løbet af efteråret 2020, dukkede der en ny term op i forbindelse med pandemien, 

virustræthed (isl. veiruþreyta) og den påvirkede debatten i efteråret 2020. Der var større pres 

på skolerne at åbne op, og omstrukturere læseplanerne for at tage hensyn til 



   
 

   
 

omstændighederne. Skolerne er dog forpligtet til at følge landets lov og regler. Det gælder både 

om at følge Den centrale læseplan for de gymnasiale skoler, og overholde forsamlingsreglerne. 

Derfor kunne de skoler, der ikke kunne overholde reglen om at grupper ikke blev blandet, ikke 

åbne op, selvom der var mere fleksibilitet i forsamlingsreglerne i forbindelse med de 

gymnasiale skoler, end generelt i samfundet. Heldigvis kan man se frem mod lysere tider i 

foråret 2021, hvor skolerne forhåbentlig kan åbne dørene for alle elever igen.  

 

  



   
 

   
 

6. Populære fjernundervisningsplatforme  

I dette afsnit beskrives de forskellige fjernundervisningsplatforme, som jeg brugte eller prøvede 

til fjernundervisningen. Grundet det er listen ikke udtømmende, men den danner et billede 

over de mest populære platforme, som blev brugt i Dalskolen til fjernundervisningen under 

forsamlingsforbuddet. Disse platforme nævnes også i interviewene med informanterne, som 

blev lavet i forbindelse med denne opgave.  

6.1 Innas chatrum  

Innas chatrum (isl. umræðuþráður) har været tilgængeligt og er blevet brugt i noget tid, bl.a. på 

Dalskolen (Mundtlig kilde), hvor der er tradition for delvis fjernundervisning, som bliver planlagt 

på en måde at eleverne kan have et arbejde ved siden af, men de skal som regel møde op på 

skolen nogle få gange i løbet af semestret. En lærer kan oprette en chattråd for enkelte elever 

eller et helt hold. Chatrummet fungerer nogenlunde som de andre chatrum vi flest kender, som 

fx Facebook messenger, hvor både afsender og modtager kan skrive beskeder, lægge billeder 

og sende links. Den skelner sig dog fra Facebook messenger på det punkt at man ikke kan dele 

dokumenter via Innas chatrum.  

Da fjernundervisningen først startede, i marts 2020, fik både lærere og elever besked fra 

skolestyrelsen om at undervisningen skulle, i første omgang, primært foregå via Innas chatrum. 

Dog blev det ikke påbudt at man skulle bruge Innas chatrum, så man måtte godt finde en anden 

platform til undervisningen, hvis man ønskede. 

6.1.1 Fordele ved Innas chatrum 

Denne platform er tilgængeligt for stort set alle elever, uanset hvilken enhed de bruger for at 

logge ind på fjernundervisningen. Chatrummet er også nemt og tilgængeligt i brug og kræver 

ikke de tekniske færdigheder som andre undervisningsplatforme kræver. Feltet, hvor man 

skriver sin tekst, ligner Word og andre velkendte tekstbehandlingsprogrammer, som gør den 

tilgængelig for langt de fleste lærere og elever. 

En stor fordel ved chatrummet er at eleverne kan gå tilbage i tiden og kigge på hvilke 

opgaver de skal være færdige med, og lærerne behøver ikke at gentage oplysningerne flere 



   
 

   
 

gange. De kan blot fortælle hvor oplysningerne findes, eller opfordre deres elever til selv at 

gøre det til en vane at kigge tilbage i tiden.  

6.1.2 Ulemper ved Innas chatrum 

Det går ofte langsomt at skrive indlæg og svare på elevernes spørgsmål, så undervisningen 

kører ikke i samme fart som den ville gøre hvis den foregik i klasselokalet. Undervisning via 

chatrummet kan blive meget passiv. Det er fx svært at vide om eleverne faktisk sidder med 

chatrummet åbent når de skal, laver de opgaver de skal. Eleverne reagerer ikke altid hurtigt på 

lærerens indlæg i chatrummet. Det kan enten være fordi de er dybt engageret i deres opgaver 

eller fordi de laver noget helt andet end det de skal. Undervisning gennem Innas chatrum kan 

efter nogens mening være ret kedelig at bruge i længden og det nævner nogle af mine 

informanter i interviewene. En stor del af lærerarbejdet er at kommunikere med eleverne, og 

ikke kun i forbindelse med det fag de underviser, men i det hele taget. Denne flydende 

kommunikation mangler, når undervisningen primært foregår via Innas chatrum.  

Selvom de fleste lærere kræver at eleverne reagerer på deres indlæg eller i hvert fald 

skriver mere end den første melding om at de er til stede, lærer mange elever hurtigt hvad der 

kræves af dem for at få bekræftet at de er mødt op til timen og udfører det uden at læse de 

andres indlæg. En informant nævner også at da hun krævede svar fra alle elever til det samme 

spørgsmål, blev svarene hurtigt en kopi af de tidligere svar. Selvfølgelig kan man ikke sige, at 

alle elever, altid tager den nemme vej, så det kan være svært at påpege, hvilke elever rent 

faktisk gør sit bedste for at lære i timerne, og hvilke elever prøver at slippe nemt udenom 

undervisningen.  

Der kommer heller ingen lyd fra enheden når der er nye indlæg i chatrummet, selvom 

man har chatrummet åbent mens man laver andre ting. Det kunne være til gavn, at kunne slå 

en lydfunktion til chatrummet, så man ikke skulle huske at se om der er blevet lavet nye oplæg i 

chatrummet, når man sidder og laver andre ting, fx rette opgaver. På Dalskolens 

medarbejdergruppe på Facebook dukkede der et indlæg op vedrørende et ønske om at Innas 

chatrum gav en lyd, når der var nye indlæg, så jeg har ikke siddet alene med den tanke.  



   
 

   
 

6.2 Innas fjernundervisningsplatform (BigBlueButton)  

I starten af april, 2020, blev der åbnet for en anden slags fjernundervsiningsplatform i Innas 

system, end det tidligere brugte chatrum (Dalskolens kursusdirektor, personlig korrespondance, 

2. april, 2020). Denne platform hedder Fjernundervisning (isl. Fjarkennsla) i Inna, men den er 

drevet af en undervisningsplatform som hedder BigBlueButton (i resten af opgaven bruges BBB 

om denne platform).  

BBB er bedre egnet til live fjernundervisning end chatrummet, da man kan tale med 

eleverne, dele sit kamera, holde oplæg med slides, dele sin skærm og dele videoer. Man kan 

også skrive på de dokumenter man oploader, så hvis man oploader et tomt dokument kan 

skærmen bruges som en slags tavle, hvor både lærer og deltagere kan skrive. Der er også et 

chat i BBB, hvor man kan skrive til hele gruppen eller enkelte deltagere. På denne platform 

findes der også noget, der på engelsk hedder Breakout rooms, hvor man kan dele eleverne i 

grupper som får hver sit værelse hvor de tale sammen uden at forstyrre andre grupper. 

Administratoren kan surfe mellem disse værelser, hvis det er nødvendigt.  

6.2.1 Fordele ved Innas fjernundervisningsplatform (BBB)  

Innas fjernundervisningsplatform (BBB) kan bruges af alle der har en adgang til Inna, og det gør 

alle lærere og elever i de gymnasiale skoler i Island. Undervisningen gennem denne platform 

bliver mere varieret og levende, end den der kun foregår gennem Innas chatrum. I modsætning 

til Innas chatrum, kan man dele dokumenter via BBB, ved at slå en download funktion til når 

man oploader præsentationer.  

I BBB har man flere muligheder for at lave gruppeopgaver og opfordre eleverne til at 

samarbejde inden for platformen. De tidligere nævnte Breakout rooms, kan bruges for at dele 

eleverne i grupper og sætte dem til fx at lave mundtlige opgaver. Udover det har eleverne en 

mulighed for at skrive noter sammen, som med fordel kunne bruges i forbindelse med 

ordforrådsindlæring. For at opmuntre eleverne til at brude denne funktion, kunne man i første 

omgang bede alle elever om at skrive et eller to, nye eller vanskelige ord, som man kunne bruge 

tid på at forklare og oversætte sammen med eleverne.  



   
 

   
 

I efteråret 2020 kunne langt de fleste elever, finde ud af at logge ind på BBB, så denne 

platform er tilgængelig for et bredt publikum, såfremt de har en aktiv adgang til Inna. Det 

kræver lidt af en indsats at lære at bruge denne funktion, men når det er gjort, kan den med 

fordel bruges for at forbedre undervisningen.  

6.2.2 Ulemper ved Innas fjernundervisningsplatform (BBB) 

Ulemperne ved BBB er efter min mening primært at det ser ud som om at ikke alle elever kan 

finde ud af at logge ind. I første omgang var det svært at google sig frem til vejledning, om 

hvordan man kunne logge på, gennem de forskellige enheder. Det er ikke tydeligt for eleverne 

at platformen drives af BBB, når de logger på via Inna, så det kan være svært for dem at løse 

deres problemer selv. I forårssemestret 2020, var der mange elever der ikke deltog i 

undervisningen via BBB. Det er dog svært at vide om det virkelig var fordi de ikke kunne åbne 

platformen, eller om der var noget andet i vejen.  

I efterårssemestret 2020 blev der gjort større indsats for at samle vejledninge, om 

hvordan eleverne kunne logge ind på BBB gennem de forskellige enheder. Så vidt jeg ved, blev 

disse oplysninger dog ikke samlet på et sted, som var tilgængeligt for eleverne, så det var op til 

lærerne at uddele oplysningerne. Der findes forskellige løsninger, for de forskellige 

operativsystemer, så en løsning som fungere for den ene elev fungerer måske ikke for en 

anden.   

Efter min mening er BBB´s brugerinterface ikke så gennemskuelig som Teams og Zooms 

brugerinterfacer så det kræver lidt af en indsats at lære at bruge platformen. Der findes godt 

nok videoer om brugen af BBB, men man skal lede efter dem og tingene forklares ret hurtigt, på 

engelsk. Man kan godt sige at lærere på de gymnasiale skoler, burde have den tekniske 

selvstændighed det kræver, at lede efter oplysningerne selv, men da lærerne kommer i alle 

aldre, med en meget forskellig teknisk baggrund er det ikke sikkert at alle lærere føler sig trygge 

ved at klicke sig frem til løsninger. 



   
 

   
 

6.3 Teams  

Teams er et system som kan bruges nogenlunde på samme måde som BigBlueButton. Det er et 

system udviklet af Microsoft, hvor man kan holde møder, lave gruppearbejde, dele 

dokumenter, holde oplæg og skrive i et chatrum med de øvrige deltagere.  

6.3.1 Fordele ved Teams  

Teams er en ret tilgængelig platform, som ikke kræver en app for at fungere. Dvs. man kan 

deltage i møder via sin browser. Det kan dog være behageligt at downloade Teams appen, så 

man nemt kan få adgang til sine hold.  

Man kan lave et hold bestående af fx en klasse og dele dokumenter på holdets område, 

uanset om undervisningen finder sted på det pågældende tidspunkt eller ej. Man kan også 

skrive i holdchatten udenfor undervisningen eller mødet, og det vil dukke op som en 

notifikation, hos gruppemedlemmerne, medmindre de har slået notifikationsfunktionen fra i 

deres enheder. Denne funktion ville fx fungere godt for lærere når de vil uddele oplysninger 

uden for de planlagte timer. Dokumenter som lægges ind i gruppen, er også tilgængelige så 

længe gruppen findes. Administratoren kan dele sin skærm og det kan de øvrige deltager også 

nemt gøre uden at det kræver noget fra administratorens side. 

En anden fordel i disse tider, hvor personbeskyttelse er et stort emne, er at man kan 

sløre baggrunden når man tænder for kameraet i Teams, så man kun deler sit portræt men ikke 

omgivelserne. Dette kan både være godt når man ikke vil dele sit rod med de øvrige deltagere, 

men det kan også formindske forstyrrelser og føre fokusset på personen og ikke dens 

omgivelser. 

6.3.2 Ulemper ved Teams  

Teams kræver at administratoren har en betalende adgang for at planlægge møder. Deltagerne 

kan godt være med, uden en betalende adgang, men de skal oprette en konto for at deltage. 

Man skal sende invitationerne ud til holdet via e-mail, som kan være svært at finde ud af, når 

hver elev har to eller flere e-mailkonti registreret på Inna.  



   
 

   
 

Et andet problem er at eleverne på det gymnasium jeg undersøgte, ikke er blevet vant til 

at bruge Teams, så det krævede en del indsats fra deres side at logge på. Jeg har dog hørt af 

andre gymnasier, hvor Teams er den primære platform der bruges til fjernundervisningen, så 

det kan åbenbart godt lade sig gøre, hvis skolen som helhed vælger at Teams skal bruges. Så 

kommer eleverne ikke udenom at finde ud af at logge på Teams og oprette en konto. Når de 

har gjort det for første gang, kan de bruge den samme konto for at deltage i undervisningen i 

samtlige fag.  

6.4 Zoom  

Zoom er en platform, der først og fremmest blev lavet for møder og videokonferencer, men 

den kan nemt bruges til undervisning. Den ligner BBB og Teams i nogen grad. Man kan dele sin 

skærm, chatte med de øvrige deltagere og bruge skærmen som en slags tavle, som man kan 

skrive på ligesom i et skolelokale.  

6.4.1 Fordele ved Zoom  

Zoom er en ret tilgængelig platform, som langt de fleste nemt kan finde ud af at bruge. Det 

kræver lidt træning i første omgang, men når man har brugt det et par gange, har man fået styr 

på det. Deltagerne er ikke nødt til at downloade en app for at deltage i møderne. 

Administratoren opretter mødet og sender et link ud til deltagerne. Deltagerne kommer direkte 

ind til mødets venteværelse via linket og de skal ikke nødvendigvis oprette en konto for at 

deltage. Administratoren skal lukke alle de ønskede deltagere ind.  

 Den største fordel er nok at alle kan deltage i Zoom møder ved at klicke på linket. Rosa 

og Max syntes også godt om Zooms funktioner og Max foretrak Zooms bud på Breakout rooms, 

fremfor Teams. I Zooms Breakout room funtion kan administratoren sende deltagerne til de 

ønskede Breakout rooms, og deltagerne skal ikke gøre noget for at komme ind til det 

designerede Breakout room. Administratoren kan også sende meddelelser til alle Breakout 

rooms, som dukker op på skærmen og bliver derfor set af alle aktive deltagere.  

6.4.2 Ulemper ved Zoom  

Ligesom alle andre apps har Zoom sine ulemper. Zoom har modtaget kritik for en 

sikkerhedsbrist i sin konstruktion. Det var åbenbart for nemt at bryde ind i møderne og endda 



   
 

   
 

overtage styrelsen af de øvrige deltagers enheder. Disse problemer førte til, at nogle 

institutioner, som fx gymnasiale skoler i Island, forbudte bruget af Zoom. I Dalskolen, blev det 

ikke forbudt at bruge Zoom, men man blev opfordret til at bruge en anden platform. Man skulle 

i hvert fald ikke diskutere følsomme emner via Zoom.  

Zoom har arbejdet på at fikse de sikkerhedsproblemer der fandtes. De oprettede 

venteværelset, så administratoren skal lukke alle deltagere ind og nu er det også muligt at 

kræve et kodeord for at komme ind på mødet. Som nævnt før, skal administratoren lukke 

deltagerne manuelt ind på mødet, men det kan være svært at holde øje med at der ingen 

uvelkomne navne gemmer sig i venteværelset, når man står midt i en undervisning og vil lukke 

deltagere ind fra venteværelset. Deltagerne er ikke nødt til at bruge sit eget navn, når de logger 

ind så det gør det endnu hårdere at finde ud af hvem man skal lukke ind og hvem man ikke skal 

lukke ind.  

Selvom Zooms brugerinterfase byder på mange brugbare muligheder, var det svært at få 

dem til at passe på et skærm. De lærere på Dalskolen som mest brugte Zoom, fortalte at de 

havde løst det ved at bruge to skærme. Skolen skaffede et ekstra skærm, for de lærere som 

ønskede det. Jeg valgte dog ikke at bruge den mulighed, fordi jeg havde ikke meget ekstra plads 

derhjemme og størstedelen af undervisningen blev udført ved spisebordet, som skulle bruges af 

familien hver aften.  

En anden ulempe ved Zoom er at det kræver en betalende adgang, at holde længere 

møder end de gratis 40 minutter. I en skole, hvor hver time er 60 minutter kan det være 

vanskeligt at bruge Zoom som den primære undervisningsplatform. Indtil d. 4. november 2020, 

betalte Dalskolen ikke for et Zoom abonnement, men nogle lærere valgte dog selv at betale for 

abonnementet. Grunden for skolens arrangement er at Zoom er en ret dyr platform, for 

institutioner og skolen allerede betalte for Inna og Teams abonnementer for alle medarbejdere.  

6.5 Facebook  

Langt de fleste islændinge kender Facebook. I 2019 lavede MMR en undersøgelse, som viste at 

92% af dem der blev spurgt, fortalte at de regelmæssigt brugte Facebook (MMR, 2019).  Dog 

kan man ikke bruge denne undersøgelse til at påstå noget om brug af Facebook hos unge, 



   
 

   
 

under 18 år, da spørgeundersøgelsen ikke blev sendt ud til den aldersgruppe. Alligevel kan man 

regne med at et stort antal elever og medarbejdere på gymnasiet bruger Facebook i nogen 

grad.  

Facebook er et socialt netværk, hvis primære formål, i hvert fald i første omgang, var at 

oprette forbindelser mellem venner og bekendte via internettet. Formålet med Facebook var i 

al fald ikke at lave en undervisningsplatform, selvom mange skoler, lærere og elever, har 

benyttet Facebook, ved siden af mere traditionelle undervisningsplatforme, for at supplere 

undervisningen. På Facebook har man mulighed for at chatte privat og i grupper og lave 

videoopkald. Man kan også oprette lukkede grupper på Facebook, fx for enkelte kurser, hvor 

man kan dele materiale, som dokumenter og videoer. Man kan dog ikke finde alle de samme 

funktioner på Facebook, som fx i BBB og Teams. 

6.5.1 Fordele ved Facebook 

En stor fordel ved Facebook er at den næsten altid fungerer som den skal. Selvfølgelig kan der 

opstå problemer med Facebook som andre tekniske platforme, men som regel går der ikke 

særligt lang tid før man kan bruge Facebook igen. Hvis en lærer vælger at oprette en Facebook 

gruppe for sine elever, kan den altid komme i kontakt med eleverne, selvom Inna ikke fungerer.  

De fleste elever kender Facebook og selvom nogle af dem ikke bruger netværket til 

dagligt, har langt de fleste en konto, efter min erfaring. Når forbindelsen via Facebook er blevet 

oprettet, bliver det også muligt for eleverne at komme i kontakt med læreren, uden for de 

fastlagte arbejdstider. Man kan så diskutere om hvorvidt det er godt eller dårligt at åbne flere 

muligheder for eleverne at få fat på lærerne. På et lærermøde i Dalskolen, kunne man høre 

forskellige meninger om dette. Nogle lærere mente at det var vigtigt at åbne alle veje, for 

eleverne at komme i kontakt med lærerne, mens andre mente at det var en brydelse af 

lærernes overenskomst at kræve, at de var tilgængelige når som helst (Lærermøde d. 28. 

oktober 2020).  



   
 

   
 

6.5.2 Ulemper ved Facebook  

Facebook er ikke designet som en undervisningsplatform. Derfor er det ikke nemt at holde 

oplæg igennem Facebook. For at gøre det skulle man helst lave en video og lægge det ind på 

holdenes Facebook grupper.  

Det er heller ikke alle lærere, eller for den sags skyld elever, der har lyst til at komme i så 

personlig kontakt med hinanden, som Facebook åbner for. Selvom det kan være behageligt at 

bruge Facebook for at dele oplysninger, kan man ikke regne med at få respons. Derfor kan man 

lige så godt lægge meddelelserne ud på Inna, som er den platform eleverne opfordres til at 

holde øje med.  

Af personbeskyttelsesmæssige grunde blev det også frarådet at bruge Facebook til 

andet end at uddele meget konkrete oplysninger, som fx uddeling af opgaver og oplysninger 

om timernes planlægning. Man skulle derfor helst ikke bruge Facebook til at lave mundtlige 

eksamener, eller vardesamtaler, som efter nogens mening ville have været en behagelig måde 

at lave de samtaler på. En af informanterne nævnte at facebook var den foretrukne måde, fx for 

at lave mundtlige eksaminer.  

6.6 Mine oplevelser af de forskellige platforme.  

I den forudgående optælling nævntes der kun de platforme jeg prøvede i forbindelse med 

fjernundervisningen, fra marts 2020 og frem til december 2020. Størstedelen af prøverne 

foregik dog i efterårssemestret 2020. Jeg brugte nogle platforme mere end andre og jeg fandt 

ud af at det var lidt forskelligt hvilken platform fungerede bedst for de forskellige hold jeg 

underviste i efterårssemestret 2020. I de følgende afsnit beskrives mine oplevelser kort.  

6.6.1 Innas chatrum 

I løbet af forårssemestret 2020 brugte jeg stort set kun Innas chatrum til undervisningen. Jeg 

gjorde nogle få undtagelser i forårssemestret men jeg åbnede altid et chatrum, hvor jeg skrev 

vejledninger om hvad de skulle lave i timen og hvis de skulle komme over på en anden 

platform, som fx BBB.  



   
 

   
 

I starten af efterårssemestret 2020 blev jeg ved med at bruge Innas chatrum som den 

primære platform for undervisningen men jeg blev bedre til at supplere det med andre 

undervisningsplatforme, end i løbet af foråret. Jeg blev dog ved med at åbne for chatrummet i 

starten af hver time for at uddele vejledning, og for at imødekomme de få elever der ikke kunne 

finde ud af at logge ind på andre platforme.  

Efter min mening fungerer Innas chatrum fint, når eleverne skal arbejde selvstændigt. 

Ofte forklarede jeg opgaver mundtligt på BBB eller Zoom i starten af timerne, hvorefter jeg 

sendte eleverne til at arbejde selvstændigt. Under deres arbejde holdt jeg chatrummet åbent 

og opfordrede dem til at tage kontakt med mig, hvis de havde brug for hjælp. Jeg syntes at 

chatrummet var et af de sikreste steder for at uddele konkrete oplysninger, som eleverne 

kunne finde igen, hvis de havde brug for det. Langt de fleste elever kunne åbne chatrummet 

men der var nogle få stykker som foralte at de havde svært ved at logge på Inna, nogle gange i 

løbet af semestret. Det var dog næsten altid de samme elever, som skrev en e-mail, om at de 

ikke kunne logge på Inna, mens de øvrige elever ingen problemer havde med at logge på Inna. 

Derfor mener jeg ikke at problemet var forbundet met Inna eller chatrummet. De tekniske 

problemer lå sikkert på elevernes side. Jeg stødte dog selv på problemer, da jeg ville prøve at 

åbne chatrummet på min mobil så jeg måtte bruge en computer for at åbne chatrummet.  

6.6.2 BBB 

Jeg prøvede BBB først da Inna åbnede for den mulighed i foråret 2020. I første omgang 

opdagede jeg at eleverne havde store problemer med at oprette forbindelsen via BBB. Der var 

mange der slet ikke kunne finde ud af at logge ind på BBB og jeg havde ikke de rigtige redskaber 

for at hjælpe dem. Det slog luften ud af mig og jeg vendte tilbage til chatrummet. Jeg mente 

ikke det var forsvarligt at undervise via en platform, som kun halvdelen af gruppen, eller lidt 

over det, kunne deltage i.  

I efterårssemestret 2020 brugte jeg som sagt primært Innas chatrum de første uger, 

men eftersom fjernundervisningen varede ved, blev det nødvendigt at supplere chatrummet i 

større grad med andre platforme. Derfor lavede jeg en uformel undersøgelse under 

vardesamtalerne i uge 40, og spurgte de fleste elever, om de kunne logge på BBB. Langt de 



   
 

   
 

fleste svarede at de kunne finde ud af det. Én elev, som heldigvis var en af de første jeg ringede, 

fortalte hvordan han fik BBB til at fungere på sin iphone, så jeg kunne dele de oplysninger 

videre til de andre elever. Efter uge 40 brugte jeg BBB i større grad end før. Der var godt nok 

stadig et par elever som fortalte at de ikke kunne logge ind på BBB, men de blev opfordret til at 

løse deres problemer selv, eftersom langt de fleste elever kunne finde ud af at åbne 

fjernundervisningen via BBB. 

Udover de fordele, der er nævnt her foroven, oplevede jeg at man som regel får 

hurtigere svar på sine spørgsmål i BBB, end i Innas chatrum. Deltagerne ser en liste med 

deltagernes navne på venstre side af skærmen, når BBB åbnes i en computer. Man kan derfor få 

dem der er til stede til at reagere på spørgsmål og andre påstande. På denne måde opdager 

man hurtigt, hvis eleverne ikke sidder ved deres enheder, når undervisningen finder sted.  

6.6.3 Teams 

Jeg lavede et meget kort forsøg på at bruge Teams til undervisningen på danskholdet på andet 

trin. Grunden for at jeg prøvede Teams med netop dette hold, var at jeg mente at eleverne på 

det hold, højst sandsynligt ville kunne finde ud af at logge på Teams og tage kontakt med mig, 

hvis ikke det lykkedes for dem. Der opstod desværre store problemer med at oprette en 

kontakt med eleverne igennem Teams.  

Grunden for at jeg ønskede at bruge Teams, til undervisningen, var at eleverne skulle 

præsentere projektopgaver, og vise slides. Efter min mening var Teams godt egnet til den slags 

arbejde, da den var meget brugervenlig, da man havde fundet ud af at åbne platformen. Jeg 

sendte vejledning ud til eleverne, både med forklarings billeder og skriftlig vejledning i god tid, 

inden undervisningen skulle starte. For at forsikre at alt kørte som det skulle, valgte jeg at lave 

et test i timen inden de skulle præsentere deres opgaver. Jeg abefalede eleverne at prøve at 

åbne Teams inden undervisningen skulle starte og tage kontakt med mig, hvis de stødte ind i 

problemer.  

Der var nogle elever som tog kontakt med mig, da de ikke kunne finde mødet i sin 

kalender. Der opdagede jeg at problemerne altid var forbundet med at eleverne ikke brugte 

deres designerede skole e-mailadresser for at logge ind på platformen. Jeg havde registretret 



   
 

   
 

elevernes skole e-mailadresser på holdet, fordi de var tilknyttet skolens Teams adgang. Da jeg 

tilføjede elevernes foretrukne e-mailadresse på holdet, kunne de finde mødet på sin kalender 

og deltage i test undervisningen. Der var dog kun seks ud af 23 elever som dukkede op på 

prøveundervisningen, og de resterende elever tog ikke kontakt med mig. Man kan derfor ikke 

påstå at det kun var pga. tekniske problemer, at så få elever deltog i undervisningen via Teams. 

Grunden kan også være, at nogle elever slet ikke prøvede at logge ind på Teams, da meningen 

var at afprøve platformen. Det betyder ikke nødvendigvis at det ikke var lykkedes dem at åbne 

Teams, hvis de havde prøvet.  

Efter min mening har Teams flere funktioner og kommer tættere på at ligne sted 

undervisning, end BBB og Innas chatrum. Man kan nemlig lave en gruppe for hvert hold man 

underviser, hvor man kan dele dokumenter og oplysninger og planlægge møder. Man kan fx 

dele dokumenter i chatten forbundet med møderne, og gøre det nemmer for eleverne at finde 

de dokumenter man vil at de åbner. Udover det kunne de elever, som ikke kunne deltage i 

undervisningen, nemt finde alt det materiale som blev uddelt i timen. På den måde kunne man 

fx dedikere en time til undervisningen af uregelmæssige verber i datid, og knytte alle de 

passende dokumenter til lektionen i Teams.  

En mulig løsning på problemerne i forbindelse med Teams kunne være at skolen 

krævede at eleverne brugte deres designerede skole e-mailadresser. Det burde ikke have været 

et problem at komme i kontakt med eleverne via Teams, hvis alle brugte deres skole 

mailadresser. På et lærermøde i slutningen af semestret, dukkede ønsket om at eleverne blev 

forklaret vigtigheden af at bruge deres skole e-mailadresser i forbindelse med skolen. Via skole 

e-mailadresserne har eleverne også adgang til office pakken, så det er til deres fordel at bruge 

skole e-mailadresserne. Muligvis burde det diskuteres i livskundskabsundervisningen i starten 

af elevernes uddannelsesforløb, men det løser ikke alle problemer, da ikke alle elever 

gennemgår det kursus på Dalskolen.  

6.6.4 Zoom 

Da jeg prøvede at bruge Zoom til min undervisning, fik jeg ingen meldinger om at eleverne ikke 

kunne logge ind, og der skiller Zoom sig ud fra flokken, da både Teams og BBB krævede et 



   
 

   
 

større indsats fra elevernes side. På Zoom kunne de blot at klikke på et link, for at deltage. Det 

er en stor fordel for Zoom 

Jeg prøvede Zoom på to af mine danskhold i efterårssemestret 2020, dvs. et hold på 

første trin på Gymnasial linje og holdet på andet trin. I begge omgange fungerede platformen 

som den skulle, men jeg blev kun ved med at bruge Zoom til undervisningen af holdet på første 

trin på Gymnasial linje. Grunden for dette var at selvom eleverne på andet trin, ingen 

problemer havde med at logge ind på Zoom, var der nogle få der fortalte at de ikke følte sig 

tilpas ved at bruge Zoom. De mente at det førte til virusser på deres computere, så de ville kun 

bruge Zoom på deres mobiler. På dette hold havde jeg også opdaget, at der ikke var mange 

elever, som ikke kunne deltage i en undervisning via BBB, så BBB blev den foretrukne platform 

til undervisningen af holdet på andet trin. 

I forbindelse med undervisning af holdet på første trin på Gymnasial linje, viste Zoom sig 

at være en mere tilgængelig platform end BBB. Det var et relativt lille hold, som kun bestod af 

12 elever. Jeg opdagede hurtigt at flere elever mødte op til fjernundervisningen, hvis den 

foregik via Zoom end da jeg brugte BBB. På BBB mødte ca. seks elever op til undervisningen, 

men resultaterne var meget bedre da jeg brugte Zoom. Som regel mødte disse elever op til 

undervisningen da den foregik på skolen, så jeg ville gerne bruge en platform, som de kunne 

finde ud af. Derfor blev jeg ved med at bruge Zoom på det hold. 

6.6.5 Facebook 

Da fjernundervisningen først startede i hele landets gymnasiale skoler, d. 16. marts 2020, 

opstod der problemer med Inna, fordi belastningen på systemet blev for voldsom. Man 

opdagede tidligt at man ikke altid kunne stole på Inna og jeg ville gerne finde en anden måde på 

at kontakte eleverne, som ikke var afhængig af Innas funktion. På grund af dette valgte jeg at 

oprette lukkede Facebookgrupper, for de hold jeg underviste i foråret 2020. Jeg sendte en e-

mail ud til eleverne og bad dem om at melde sig ind i Facebook gruppen, så vi kunne tage 

kontakt med hinanden da Inna forfejlede. Det blev dog ikke hyppigt nødvendigt at bruge 

Facebook under fjernundervisningsforløbet. Facebookforbindelsen førte dog til at nogle elever 



   
 

   
 

kontaktede mig via Facebook messenger, i stedet for email, som efter min mening gjorde 

kommunikationen på en måde mere personlig.  

 Under efterårssemestret 2020 brugte jeg Facebook i meget ringe grad. En gang i løbet af 

semestret fungerede Inna ikke som den skulle, så jeg oprettede kun en lukket Facebook gruppe 

for et danskhold på første trin. Én elev i denne gruppe stolede dog på Facebook for at melde sin 

tilstedeværelse, selvom de andre elever alle kunne melde sin tilstedeværelse på Inna. I det 

tilfælde forklarede jeg den pågældende elev, at hun måtte finde ud af at åbne Inna og de andre 

undervisningsplatforme, da ingen andre elever havde problemer med det.  

6.6.6 Diskussion 

I den forrige optælling nævnes der kun de primære undervisningsplatforme jeg brugte for at 

holde fjernundervisningen kørende. Udover disse platforme prøvede jeg nogle forskellige apps, 

for at stille opgaver for eleverne. Det app, som jeg hyppigst brugte i forbindelse med elevernes 

opgaver, udover word og powerpoint var en app, som hedder Flipgrid. Appen beskrives 

nærmere i kapitlet om min egen undervisning.  

Udover Flipgrid prøvede jeg Duolingo for Schools, på begge danskhold på det første trin. 

I Duolingo for Schools kan læreren oprette en konto for sine elever og stille opgaver i appen 

som skal gennemføres inden for en tidsfrist. Duolingo blev dog kun brugt i meget ringe grad i 

løbet af semestret, selvom jeg gerne ville have brugt det mere. Jeg havde simpelthen ikke tid til 

at få godt styr på at holde øje med elevernes udvikling i appen. Eleverne syntes godt om disse 

opgaver og fortalte det både i timerne og i kursusevalueringen, som blev lavet i slutningen af 

semestret. Duolingos opgaver er også i overensstemmelese med Notional-Funktional syllabus, 

som nævntes i kapitlet om kommunikative kompetencer. Jeg vil derfor gerne prøve at indføre 

Duolingo på semesterplanerne i fremtiden, uanset om undervisningen foregår på skolen eller 

igennem internettet.  

  



   
 

   
 

7. Sproglærernes oplevelser 

I starten af undersøgelsesforløbet lavede jeg interviews med tre sproglærere på den gymnasiale 

skole der danner grundlag for denne opgave. Interviewene fandt sted i september og oktober 

2020, da efterårssemestret var godt i gang. Alle informanterne underviser et tredje 

fremmedsprog, som gør at de ikke havde nogle nye elever, født i 2004, på deres holde. De 

havde alle tre en kommunikativ tilgang til undervisningen. Denne konklusion drages på grund af 

interviewene og andre replikker fra informanterne, der blev noteret i min aktion forsknings 

dagbog.  

For at skjule informanternes identiteter er alle elementer, der kan knytte deres svar 

direkte til dem blevet slettet. I opgaven har de fået kodenavnene; Max, Anne og Rosa. I 

interviewene, som følger som bilag til denne opgave, er sprogene de underviser i blevet slettet 

og ændret til S1 og S2. Max og Anne underviser i S1 og Rosa underviser i S2.  

7.1 Max 

Max, var den første informant jeg interviewede. Interviewet fandt sted d. 16. september 2020 

på Teams. Eftersom Max underviser i et tredje fremmedsprog, S1, skulle han fjernundervise alle 

sine hold, hele efterårssemestret 2020. Han ser dog ud til at have fået godt styr på 

fjernundervisningen og har fundet løsninger på mange problemer.  

Opgavens undertitel stammer fra Max´s beskrivelse af den undervisning, som fandt sted 

under forsamlingsrestriktioner i efteråret 2020. Efter hans mening er undervisningen en slags 

hybrid af traditionel fjernundervisning og undervisning på skolen.   

Da Max blev spurgt, hvordan en almindelig lektion foregik hos ham inden d. 16. marts 

2020, fortalte han at undervisningen ikke ændrede sig meget da den blev til fjernundervisnign. 

Han nævnte at der manglede alligevel et flow i undervisningen, når den foregik via computer, 

og at han ikke lærte eleverne lige så godt at kende som han plejede. Da interviewet fandt sted, 

mente han dog at han var ved at finde takten, selvom det hele gik langsommere end det gjorde, 

da undervisnignen kunne foregå på skolen.  



   
 

   
 

Efter Max´s mening var den største forskel, at han ikke kunne bruge klasselokalet, som 

han ellers plejede at gøre. Han brettede fx at i det lokale, hvor hans og Annes undervisninge 

som regel foregår, er der en del oplysninger på væggene, som han kan udpege i undervisningen 

på skolen, og opfordre eleverne til at bruge som hjælp. Max tilføjede også, at han ofte brugte 

en bold i undervisningen på skolen, som han kastede ud til eleverne, som skulle reagere på et 

spørgsmål da de greb bolden. Disse elementer kan Max ikke bruge i fjernundervisningen.  

Da Max blev spurgt om, hvilken undervisningsplatform han brugte til 

fjernundervisningen, fortalte han at på Dalskolen brute han Zoom. Han berettede også at han 

underviste S1 på en anden gymnasial skole, Fugleskolen, hvor det ikke var tilladt at bruge Zoom 

til undervisningen, så han skulle forholde sig til Teams der. Han nævnte ikke BBB som en 

mulighed og blev heller ikke spurgt om sine meninger om den platform. Max tilføjede at han 

foretrak Zoom, til fjernundervisningen, da den platform, efter hans mening er mere fleksibel 

end Teams. Han nævnte fx at han brugte Breakout rooms, både i Zoom og Teams, men at 

Zooms bud på den funktion fungerer bedre. Han kan nemmere komme på besøg, som han selv 

forklarer det, når han dukker op i de små grupper, og kigger på om samarbedet går godt.  

Max gav et eksempel på en opgave, hvor han benyttede sig af Breakout rooms. Han 

mente at funktionen egnede sig godt til træning af det mundtlige aspekt af 

sprogundervisningen. Ofte fik eleverne en samtale, de skulle træne i grupperne efter at have 

gennemgået den med hele holdet, hvor de læste samtalen igennem og prøvede at finde frem til 

ordenes betydning. Opgaverne kan fx dreje sig om at skulle bestille mad på en restaurant, hvor 

eleverne både skal tage sig af rollen som tjener og kunde. Når tiden til samtalerne er gået, har 

Max muligheden for at spørge ind til opgaven og på den måde finde ud af om eleverne i 

virkeligheden øvede begge roller. Efter Max´s mening gik denne slags opgaver som regel godt, 

men at der altid var nogle få elever som ikke udførte opgaven. Han tilføjer dog at det også er 

tilfældet i fremmedsprogsundervisningen på skolen. Der vil altid være nogle elever, som ikke 

laver de opgaver de bliver stillet.  

Max blev også spurgt, om han havde stødt på problemer i forbindelse med at få 

eleverne til at møde op til undervisningen på Zoom eller Teams. Han fortalte at i starten af 



   
 

   
 

semestret havde han haft problemer med at få eleverne til at møde op og deltage i 

undervisningen, men at det nok ikke var forbundet med tekniske problemer med 

undervisningsplatformen. Han mente at det hellere var pga. elevernes tilgang til studiet. Da det 

gik op for eleverne, at hvis de ikke mødte op, risikerede de at gå glip af dele af evalueringen, 

begyndte de at deltage i timerne.  

Selvom Max ikke mener at han har haft store problemer i forbindelse med 

fjernundervisningen, fortalte han at han arbejde var blevet mere kompliceret end det var inden 

skolernes nedlukning. I fjernundervisningen skulle lærerne nemlig ikke kun tage sig at 

undervisning, læremateriale og evaluering, men også løse alle mulige tekniske problemer som 

kunne dukke op, både på elevernes og lærernes side. Lærerne var på en måde også blevet 

teknikere, samtidigt med at skulle udføre undervisningen. Efter Max´s mening kan lærene have 

nytte af at besidde nogle tekniske færdigheder, under disse omstændigheder, men at det var 

meget forskelligt hvorvidt lærerne er i stand til at udnytte teknologien og løse tekniske 

problemer.  

Max tilføjede at der var mange ting der stod i vejen for fremmedsprogstilegnelse 

gennem fjernundervisning, men at der fandtes løsninger på alle mulige problemer. Hvis man 

bare var nysgerrig nok, kunne man finde svar på næsten alle spørgsmål på Internettet. Max 

mener at man godt kunne have forudset at fjernundervisningen ville vare ved, udover 

forårssemestret 2020, så ansvarsfulde lærere burde have brugt sin sommerferie på at lære at 

udnytte fjernundervisningsplatformene til sin fordel. Max mente ikke at han havde modtaget 

nogle konkrete tekniske vejledninger fra skolen, men han er ikke sikker på at det kan betragtes 

som skolens ansvar at betale en forlæser, for at fortælle noget, man godt kan finde ud af ved at 

lave en hurtig undersøgelse på internettet. Han mener dog at det er skolens ansvar at overvåge 

lærernes undervisningsmetoder og finde ud af, om undervisningens standard er som den burde 

være og reagere på det, hvis undervisningen ikke er af god kvalitet. Han tilføjer, at der mangler 

en hel del i fremedsprogsundervisningen, når den kun foregår via Innas chatrum, og at det det 

ikke kan forsvares at blive ved med, kun at bruge Innas chatrum, når der findes så mange andre 

og bedre platforme til fjernundervisningen.  



   
 

   
 

I forbindelse med kursernes pensum, fortalte Max, at han og Anne ikke bruger 

traditionelle lærebøger til undervisningen. De bruger i stedet varieret materiale, som de selv 

har lavet og henter fra forskellige steder. Han berettede fx at han ikke mader eleverne med 

grammatik, men påpeger grammatiske regler når de dukker op. Eleverne skal også bruge 

internettet for at lytte til udtale af ord og se film på fremmedsproget. Udover det får de hele 

tiden input fra læreren som de burde lægge mærke til. Udover det læser de tekster og 

gennemgår samtlige mundtlige øvelser. 

I foråret 2020, lagde Max meget vægt på at gennemgå hele pensummet, og blev 

frustreret over hvor langsomt det gik. Han mener at alt går lidt langsommere i 

fjernundervisning, end det plejer at gøre, når undervisningen finder sted på skolen. I foråret 

2020 turde Max ikke stole på eleverne og lade dem arbejde selvstændigt men det lavede han 

om på på efterårssemestret 2020. I samarbejde med Anne, reduceredes kursernes pensum, så 

de kunne bruge mere tid på at gennemgå hver enkelt del.  

Max´s undervisningsmetoder kan betragtes som kommunikative metoder, da han 

lægger vægt på at eleverne lærer noget brugbart. Han nævner specielt at han ikke underviser 

grammatik, for grammatikkens skyld men at grammatiske regler bliver påpeget når de dukker 

op i andre kontekster. Han fortalte også at han ikke tester elevernes grammatiske evner uden 

kontekst. De bliver hellere evalueret på deres sprogproduktion som helhed, som også 

indebærer grammatik og syntaks samt andre dele. Udover det trænede eleverne samtaler, som 

de højst sandsynligt ville stå overfor på et besøg til landet, hvor sproget bruges til 

kommunikation.  

7.2 Anne 

Anne var den anden informant jeg interviewede. Interviewet fandt sted d. 18. september 2020 

på skolen, i løbet af den uge, hvor de ældre elever fik lov til at møde op på skolen. Lige som de 

andre informanter underviser Anne et tredje fremmedsprog, S1, så hun skulle også 

fjernundervise sine hold, stort set hele efteråret 2020.  

Da Anne blev spurgt om, hvordan en helt almindelig lektion foregik, inden d. 16. marts 

2020, fortalte hun at den var meget varieret. Da hun havde dobbelte timer, skiftede hun 



   
 

   
 

opgaver flere gange, i løbet af de to timer. Hun holdt oplæg, stillede skriftlige og mundtlige 

opgaver for eleverne, og brugte forskellige lege. Lige som Max, brugte hun en bold, for at stille 

eleverne spørgsmål, som de så skulle svare på. Anne nævnte også at hun brugte par og 

gruppearbejde, meget i undervisningen og gav eleverne nogle gange lov til at gå ud af 

klasselokalet, for fx at lave interviews med andre elever, lærere og medarbejdere på skolen. 

Hun opfordrede eleverne til at bruge sproget så meget, som de overhovedet kunne.  

Anne blev ikke spurgt direkte ind til hvilken tilgang hun har til 

fremmedsprogsundervisningen, men hun følger den centrale læseplan, når hun planlægger 

sprogundervisningen, lige som alle andre sproglærere i Island skal gøre. Hun nævnte dog nogle 

punkter som hentyder til at elevernes kommunikative kompetencer står i fokus i hendes 

undervisning. Hun fortalte fx, at hun prøver at gøre eleverne opmærksomme på, at der kan 

være en forskel på, hvordan man udtrykker de samme ting skriftligt og mundtligt. Ved at gøre 

det kommer sprogets sociolingvistiske struktur i fokus. Hun lagde også meget vægt på, at hun 

synes at eleverne skal kunne bruge sproget til noget, som viser en pragmatisk tilgang til 

sprogundervisningen.  

Anne fik et chok, da hun stod overfor at skulle fjernundervise og vise sit ellers 

velfungerende system på hovedet, i løbet af en weekend. Hun havde aldrig prøvet at 

fjernundervise og hun havde heller aldrig været en elev på et fjernundervisningskursus. Hun 

fortalte at det måske kunne have været til fordel for hende, hvis hun havde haft erfaring som 

elev på et fjernundervisningskursus. Hun følte sig fortabt i starten af fjernundervisningsforløbet, 

men fortalte at hun så småt, var ved at lære at planlægge undervisningen og bruge Innas 

funktioner til sin fordel.   

  Da interviewet fandt sted, brugte Anne kun Innas chatrum til undervisningen. På 

forårssemestret prøvede hun at træne den mundtlige del gennem Facebook, ved at oprette 

lukkede grupper, men hun stoppede med det, da det blev frarådet at bruge Facebook til 

undervisningen. Hun dristede sig ikke at prøve Zoom, Teams eller BBB, da hun havde hørt at 

kunne medbringe tekniske problemer, som hun ikke mente hun havde forudsætninger til at 



   
 

   
 

løse. Hun indrømmede dog at mundtligheden manglede, men at de resterende sproglige 

færdigheder kunne øves i fjernundervisning gennem Innas chatrum.  

 Selvom Anne kun havde brugt Innas chatrum til fjernundervisningen, da interviewet 

fandt sted, følte hun at de problemer hun skulle løse var langt mere indviklede, end de var i 

forvejen. Hun følte sig nogle gange meget forvirret, da hun samtidigt, skulle forholde sig til 

Innas chatrum, Facebook grupperne og e-mail. Derfor valgte hun nogle gange at rykke hele 

undervisnigen over på Facebook, for at imødekomme alle eleverne, også dem der ikke kunne 

logge på Inna. På den måde skulle hun kun forholde sig til Facebook og e-mails i stedet for at 

dele sin opmærksomhed på tre forskellige steder.  

  I Annes tilfælde var undervisningen blevet meget rutineret, men den var, efter hendes 

mening, blevet dødkedelig. Hun fortalte at hun i hvert fald krævede at eleverne hilste på 

fremmedsproget i starten af timerne og sagde farvel i slutningen. Udover det skulle de skrive 

mindst ét indlæg en gang i løbet af timen, for at vise at de faktisk var til stede. Anne deler Max´s 

mening, om at det går langsommere at gennemgå pensummet i fjernundervisningen som førte 

til at hun var blevet nødt til at udelade noget af det materiale, som hun normalt plejer at 

gennemgå. På forårssemestret 2020 blev hun også nødt til at undlade lytteprøver og mundtlige 

eksaminer, delvis fordi hun ikke havde den tekniske færdighed, der skulle til, for at gennemføre 

sådanne eksaminer. En anden grund var også at hun var bange for at eleverne ville snyde, da de 

gennemførte eksaminerne derhjemme. Hun mærkede dog ikke den store forskel på elevernes 

præstationer på forårssemestret, i forhold til andre semestre, hvor undervisningen foregik på 

stedet. Hun tilføjede at de elever, der var i fare for at dumpe kurset, inden fjernundervisningen 

blev påtrængt, i marts 2020, dumpede kurset i sidste ende.  

Under fjernundervisningsforløbet, skulle Anne stole på eleverne i større grad end før og 

lade dem arbejde mere selvstændigt en hun plejede at gøre. Efter hendes mening kunne det 

føre til problemer hos de elever, som ikke havde en adgang til hjælp derhjemme. Nogle elever 

kunne godt få hjælp med sprogindlæringen, men det var ikke muligt for alle elever, eftersom 

det er meget forskelligt om eleverne har forældre eller bedsteforældre som kender sproget. 



   
 

   
 

Hun fortalte dog at det var nemmere at stole på elevernes eget indsats på de viderekomne hold 

end det var på begynderholdet.  

 Da Anne blev spurgt om hun havde modtaget vejledninger fra skolen, om hvordan hun 

bedst kunne udnytte teknologien i forbindelse med fjernundervisningen, fortalte hun at hun 

ikke havde fået nogle konkrete vejledninger fra skolens side. Hun beretter dog, at hver gang 

hun stillede spørgsmål i forbindelse med fjernundervisningen, mangleder der aldrig svar. Så hun 

mente ikke der manglede hjælpsomhed i forbindlse med fjernundervisningen, men at man selv 

skulle søge hjælpen. Det gjorde hun fx i Facebook gruppen for medarbejdere på Dalskolen og 

hos sin søn, som godt kunne hjælpe hende med nogle dele af teknologien.  

 Da skolen oprettede en adgang til Zoom, i november, begyndte Anne at bruge Zoom til 

undervisningen. Hun fortalt om det på et møde med dansk og det tredje fremmedsprog. Jeg fik 

ikke mulighed for at spørge ind til, hvilken forskel det gjorde for hendes undervisning, men Max 

og Rosas svar taget i betragtning kan man regne med at det gav langt flere muligheder for at 

træne alle aspekter af sproget. Anne brugte også lejligheden til at afholde lytteprøver, da det 

blev muligt at indkalde elever, i små grupper, på skolen, send på eferåret 2020. Det viser at 

lærernes undervisning var konstant under udvikling, i løbet af fjernundervisningen i forbindelse 

med Covid-19 pandemien.  

7.3 Rosa 

Rosa var den sidste informant jeg interviewede i forbindelse med opgaven. Som tidligere er 

blevet nævnt underviser Rosa et tredje fremmedsprog på Dalskolen, S2, og har siddet hjemme 

stort set hele efterårssemestret 2020. Rosas Interview fandt sted d. 1. oktober 2020, på Teams.  

  Da Rosa blev spurgt, om hvordan en helt almindelig lektion foregik, inden d. 16. marts 

2020, forklarede hun, lige som Max, at der ikke var den store forskel på undervisningen, inden 

forsamlingsforbuddet og under det. I hvert fald da interviewet fandt sted. Rosa brugte Zoom til 

undervisningen, hvor hun havde en mulighed for at tænde for kameraet og tale med eleverne. 

Hun fortalte også at hun brugte en fidus på Zoom, som tilladte hende at bruge skærmen, som 

en tavle, som hun kunne skrive på, just som hun ville have gjort i et klasselokale. Rosa 

fremhævede dog at den største forskel mellem fjernundervisningen og den på skolen, drejede 



   
 

   
 

sig om undervisningens hastighed. Efter hendes mening tog det mere tid at gennemgå 

pensummet samt at det tog længere tid at få svar fra eleverne, da de blev stillet spørgsmål.  

 Rosa var den eneste informant, der blev spurgt om hendes mening, om hovedformålet 

med at lære og undervise et fremmedsprog. Hun svarede at hovedformålet måtte være at gøre 

eleverne i stand til at bruge fremmedsproget til kommunikation, i virkelige omstændigheder. 

Det hentyder at hun har en kommunikativ tilgang til sprogundervisningen. Hun lagde lige meget 

vægt på alle fire sprogfærdigheder, men at den mundtlige færdighed var blevet nedprioriteret i 

nogen grad, bl.a. pga. manglende resurcer på at træne den. Selvom Rosa brugte Zoom til 

undervisningen, havde hun, da interviewet fandt sted, ikke prøvet at bruge Breakout rooms. 

Det kan man se i et oplæg på dansk og tredjesprogslærernes Facebook gruppe, som blev lagt op 

i november. Der spurgte Rosa indtil Breakout rooms i undervisningen og hvordan man kunne 

udnytte dem i undervisningen. Hun forklarede at hun ikke havde benyttet sig af den funktion, 

men at hun ville gøre et forsøg på at få den indviget i undervisningen. Jeg nåede dog ikke at 

spørge hende, om hun prøvede Breakout rooms, eller om det fungerede for hendes 

undervisningsmetoder.  

  Rosa prøvede at bruge Innas chatrum i starten af fjernundervisningsforløbet, i marts 

2020, men syntes at platformen var meget uanseelig. Efter hendes mening kørte 

undervisningen meget langsomt på chatrummet og hun syntes det var svært at forholde sig til 

elevernes indlæg, og svare på dem. Hun mærkede også at elevernes indlæg, meget hurtigt, blev 

et kopi af de øvrige elevers svar. Derfor prøvede Rosa Skype på nogle hold, men hun kunne ikke 

få det til at fungere optimalt for alle elever. Hun prøvede at bruge taleslides (isl. talglærur), som 

er en funktion man kan bruge i Powerpoint, hvor man kan tale over slidsene. Hun kom dog ikke 

ind på hvordan hun brugte den funktion, dvs. om hun lavede præsentationerne og talte over 

dem, eller om eleverne lavede præsentationerne. I den forbindelse opdagede hun at ikke alle 

elever havde Powerpont appe på sin enhed, som undrede hende meget, fordi hun mente at i 

disse tider, ville alle elever have styr på den tekniske del. Under slutningen af forårssemestret 

besluttede Rosa sig derfor, for at prøve Zoom. Endelig fandt hun noget som fungerede for 

hende og alle hendes elever, så den platform blev hun ved med at bruge.  



   
 

   
 

 I forbindelse med tekniske problemer fortalte Rosa, at hun ikke kunne sige at skolen ikke 

gjorde en indsats, for at hjælpe lærerne. Da fjernundervisningen startede, i marts 2020, modtog 

både lærere og elever en video, om hvordan Innas chatrum fungerede, som var til stor hjælp for 

Rosa. Efter hendes mening var det også godt, ikke at være tvunget til at bruge en bestemt 

platform, men at den enkelte lærer, fik lov til at finde den platform, som bedst fungerede for 

dem. Hun mener at skolens tekniske støtte til lærerne har været tilstrækkelig. De kunne fx få et 

ekstra skærm med hjem og trådløse høretelefoner, hvis de havde brug for det. På den anden 

side mente Rosa dog at den tekniske støtte, måske havde kunne have været mere i forhold til 

eleverne. Hun mente at det kunne have hjulpet, hvis skolestyrelsen havde tilskyndet eleverne, 

til at bruge enheder, som fungerede til fjernundervisningen og at få styr på mikrofoner, 

internetforbindelser og de mest gængse platforme og programmer.  

 I forbindelse med elevernes præstationer sagde Rosa at hun som regel kunne dele sine 

grupper op i tre grupper i forhold til deres akademiske evner. Toppen består en lille gruppe 

elever som har virkelig godt styr på sproget og de opgaver de bliver stillet, midten indeholder 

størstedelen af eleverne, og i bunden ligger der nogle få elever som har svært ved at tilegne sig 

sproget, eller ikke rigtigt gider at lægge arbejde i sit studium. Ifølge Rosa gik 

fjernundervisningen ok for eleverne i toppen og de fleste elever i midten, men det kunne være 

meget svært at hjælpe dem som lå i bunden af midten og i bunden. Efter hendes mening er 

undervisningen på skolen primært rettet mod de elever, som ligger i midten. Hun mente at 

fjernundervisning muligvis kunne forøge mulighederne, for at imødekomme de elever der lå i 

toppen. Hun nævnte et eksempel på en opgave hvor alle elever fik 10 sætninger, hvor de skulle 

arbejde med minimum 7 sætninger, men at topeleverne kunne arbejde med alle 10 sætninger.  

 Det var til fordel for Rosa at hun på forhånd kendte langt de fleste elever hun 

underviste, så hun nogenlunde vidste, hvilke evner de havde. Hun bemærkede dog at hun 

havde en gruppe elever, som hun ikke kendte på forhånd, og at i den gruppe havde hun haft 

svært ved at danne sig et billede af elevernes færdigheder. Efter hendes mening hæmmede 

fjernundervisningen hendes muligheder for at lære eleverne at kende på samme måde som 

hun ellers plejer at gøre.  



   
 

   
 

 I Rosas interview skelnede hun mellem boglige fag og sprogundervisning og vi blev enige 

om at fremmedsprog på en måde kunne betragtes som praktiske fag. På et møde med 

undervisere af dansk og det tredje fremmedsprog blev denne definition diskuteret og der blev 

alle enige om at det ville være til gavn for fremmedsprogundervisningen at den kom i samme 

gruppe som de øvrige praktiske fag, hvor eleverne har fået lov til at møde på skolen i nogen 

grad i løbet af efterårssemestret 2020.  

7.4 Diskussion om interviewene  

De tre informanter har nogle ting tilfælles med hinanden. De har alle sammen en kommunikativ 

tilgang til undervisningen og bruger varierede metoder for at opnå den tilgang. De lægger alle 

vægt på at undervise noget, der kan bruges i virkeligheden og de prioriterer at give eleverne en 

mulighed for at afprøve sproget i så naturlige omgivelser som muligt. Alle tre informanter 

nævner fx øvelser, hvor eleverne skal lære at bestille mad på en restaurant. Det kan sandelig 

betragtes som en brugbar færdighed, når det kommer til at anvende sproget i udlandet, da de 

fleste elever vil finde sig i den situation, hvis de besøger det land, hvor sproget tales.  

Både Max og Anne lagde speciel vægt på deres brug af lokalet i undervisningen på 

stedet og at det aspekt manglede i fjernundervisningen. De fortalte dog ikke om deres 

bevægelser var bevidste eller ej. I kapitlet om lærerens væremåde forklares det, at lærerens 

bevægelser og brug af lokalet, kan fremme elevers indlæring, så mangel af dette aspekt, kan 

reducere effekten af undervisningen. Der findes dog elever, som synes det er bedre at studere i 

afslappende omgivelser, og derfor muligvis kommer til deres rette element når de deltager i 

fjernundervisning derhjemme. Det skal dog også understreges at en lærer kan skabe 

afslappende omgivelser i klasselokalet, både ved at danne et personligt forhold til eleverne og 

ved at dekorere klasselokalet på en hyggelig måde. Det kan bl.a. gøres ved at hænge billeder på 

væggene, bruge lys og lyde på en taktisk måde og ordne bord på en utraditionel måde, dvs. ikke 

i rækker. De tre informanter underviser stort set alle deres hold i det samme lokale, som er 

blevet udsmykket med sproglige, kort og elevernes kunst.  



   
 

   
 

Alle informanterne nævner også, at fjernundervisningen satte en streg i deres 

undervisningsplaner, men det er lidt forskelligt hvorvidt de mener, den påtrængte 

fjernundervisning har påvirket deres undervisning. 

Max ser det ikke som et stort problem at skulle fjernundervise og mener ikke at én eller 

flere sprogfærdigheder mangler i undervisningen. Han har valgt at prøve at give de fire 

sprogfærdigheder lige vægt i evalueringen af eleverne, så han er blevet nødt til at skabe en 

tradition for at få eleverne til at tale i timerne. Han fortalte endda at han tror at de mundtlige 

øvelser kæmper mod elevernes ensomhed, som var et stort emne i samfundsdebatten i løbet af 

efteråret 2020. Max mener, at efter at eleverne blev vant til at deltage i mundtlie øvelser på 

Zoom, fik de stor glæde af kommunikationen med deres medstuderende.  

Anne var den informant som virkede til at have de største problemer med at få 

fjernundervisningen til at køre. Hun brugte kun Innas chatrum til undervisningen, i hvert fald 

indtil interviewet blev lavet i starten af oktober. Hun fortalte at det mundtlige aspekt af 

sprogundervisningen manglede og at hun endda blev nødt til at aflyse de mundtlige eksamener 

på forårssemestret 2020. Hun fortalte dog at hun gerne ville få det mundtlige med i 

undervisningen i større grad men at hun mente det var for teknisk indviklet for hende. Hun 

havde åbenbart ikke stor tillid til sine egne tekniske færdigheder og mente ikke at hun var i 

stand til at rykke over i fjernundervisning med den hastighed der blev påtrængt i marts 2020.  

Rosa fortalte at fjernundervisningen ikke var så forskellig fra den traditionelle 

undervisning, inden forsamlingsforbuddet. Hun prøvede dog nogle forskellige platforme inden 

hun fandt frem til en platform som fungerede for hende, så Rosa har ikke været bange for at 

afprøve teknologien. Det var lykkedes for Rosa at træne de fire sprogfærdigheder, men hun 

mente dog at den mundtlige del var blevet nedprioriteret pga. tidsmangel.  

Alle tre informanter er enige om at fjernundervisningen kræver mere tid, hvis det 

samme pensum skal gennemgås, som inden forsamlingsforbuddet. De blev nødt til at lave om 

på læseplaner og fokusere på det de mente var vigtigst, for elevernes fremtidige brug af 

fremmedsproget. Alle informanter havde taget rådet fra skolestyrelsen,om  ikke at bekymre sig 



   
 

   
 

for meget, om at undervise på en perfekt vis. Det vigiste var at holde skruen i vandet, og 

komme igennem semestret. 

  



   
 

   
 

8. Elevernes oplevelser 

I slutningen af oktober 2020 blev der sendt et spørgeskema ud til elever over 18 år, på syv 

forskellige sprogkurser Dalskolen. I alt blev der send 90 invitationer, om at deltage i 

spørgeundersøgelsen. Undersøgelsen var tilgængelig fra d. 27. oktober til d. 13. november. 43 

elever svarede på spørgeskemaet som udgør ca. 48% af det samlede antal elever. Ikke alle 

elever svarede på alle spørgsmål. Derfor har jeg valgt at markere alle søjler og skiver med antal 

svar på hver mulighed. I nogle af undersøgelsens multiple-choice spørgsmål, måtte deltagerne 

kun vælge ét svar, så man kan nemt gennemskue hvor mange af de 43 deltagere svarede på 

spørgsmålene. Andre steder måtte deltagerne vælge flere end én mulighed, som gør det svært 

at vide om alle 43 elever svarede på de spørgsmål eller om svarene stammer fra færre 

deltagere. 

Meningen med spørgeundersøgelsen var at få et indblik i elevernes oplevelser af 

fjernundervisningen, men der blev lagt speciel vægt på at finde ud af hvordan 

sprogundervisning i fjernundervisningsform fungerede. For at fremdrage forskellen mellem 

undervisning på stedet og fjernundervisningen, blev der også stillet spørgsmål i forbindelse med 

undervisning på skolen. Derfor blev spørgeundersøgelsen ikke sendt ud til grupper på de første 

sprogkurser, fordi eleverne skulle helst have erfaring med sprogkurser, både på stedet og i 

fjernundervisning. 

Udover spørgsmål om sprogundervisning blev eleverne spurgt om deres erfaring med de 

forskellige undervisningsplatforme og andre spørgsmål i forbindelse med den tekniske del af 

fjernundervisningen. Der var nogen rygter oppe, omkring hvilke enheder eleverne primært 

brugte for at deltage i fjernundervisningen. Mange mente at eleverne primært brugte deres 

mobiler, til deltagelsen og at det var grunden for, at de ikke kunne logge ind på de øvrige 

fjernundervisningsplatforme, specielt BBB. På grund af disse rygter ville jeg finde ud af om de 

var bygget på fakta eller om de blot var spekulationer. 



   
 

   
 

8.1 Data fra elevernes spørgeundersøgelse 

Det viste sig at kun 3 ud af 43 elever svarede, at de primært brugte deres mobiler for at deltage 

i fjernundervisningen. De fleste elever svarede at de brugte en bærbar computer (27), eller en 

desktop computer (9), for at deltage i fjernundervisningen (se tabel 1). Der var dog 4 elever som 

svarede, at de primært brugte en tabletcomputer for at deltage i fjernundervisningen, som man 

måske kan sidestille med brugen af en mobil for at deltage i fjernundervisning, da 

tabletcomputerne ofte er drevet med samme operativsystem, som mobilerne. 

Tabel 1 

 

Selvom svarene kun kommer fra elever på 18 eller ældre, er der så mange der svarer at de 

bruger bærbare eller desktop computere for at deltage i fjernundervisningen, at man kan gå ud 

fra at svarene vil være til fordel for disse enheder, selvom man også havde fået svar fra elever 

under 18 år. En meningsundersøgelse lavet af skolen, som blev forelagt alle elever på skolen, 

viste endda at nye elever havde færre problemer med at logge ind på fjernundervisningen i det 

hele taget. 85% af nye elever var enige i påstanden “Tæknilega gengur mér vel að t.d. opna 

kennslustund og umræður í Innu”, mens der kun var 9% som ikke var enige i den påstand. På 

den anden side var 74% af de ældre elever enige i den samme påstand og hele 16% var uenige 

27; 63%

9; 21%

4; 9%

3; 7%

Hvilken enhed bruger du primært for at deltage i 
fjernundervisningen?

Bærbar computer Desktopcomputer Tabletcomputer Mobiltelefon



   
 

   
 

(Personalemøde, d. 11. november 2020). Disse tal undrede mig lidt, men de var i 

overensstemmelse med min oplevelse af undervisningen. Jeg modtog ingen beskeder fra nye 

elever i starten af deres fjernundervisningsforløb, om at de ikke kunne logge på og deltage i 

fjernundervisningen, mens der hele efterårssemestret kom beskeder fra ældre elever, som ikke 

kunne finde ud af at åbne fjernundervisningsplatformene, specielt BBB. 

De fleste elever mener at de klarer sig ok i fjernundervisningen (se tabel 2). Ca. 70% var 

helt enige eller enige i at det går godt for dem at passe sit studium under fjernundervisningen. 

Alligevel ville 65% hellere møde op på skolen end sidde hjemme til fjernundervisning. 58% 

mener at det er hårdere at fokusere på studiet under fjernundervisning og 74% savner deres 

skolekammerater.  

 

Tabel 2 

 

Da eleverne blev spurgt om de faciliteter de har derhjemme til studiet var 93% helt enige eller 

enige i at de havde gode faciliteter til studiet derhjemme. 88% var enige eller helt enige i at de 

havde adgang til alle de værktøjer de skulle bruge for at deltage i fjernundervisningen i starten 

af forsamlingsforbuddet i marts 2020, blot fem elever var uenige i den påstand og ingen 

svarede på spørgsmålet ved at markere helt uenig. Det er ikke helt i overensstemmelse med 



   
 

   
 

informanternes meninger. Både Max og Rosa nævner at deres elever havde problemer med 

mikrofoner, specielt da Max og Rosa først begyndte at bruge Zoom til undervisningen. De 

mente dog begge to at det var blevet noget bedre, eftersom eleverne opdagede at det var en 

del af elevevalueringen at deltage i mundtlige øvelser og svare på spørgsmål.  

I forbindelse med spørgsmålene om den tekniske støtte eleverne skulle bruge mente 

48% at de modtog teknisk støtte fra skolen i forbindelse med fjernundervisningen (Se tabel 3). 

63% bekræftede at de modtog teknisk støtte fra lærerne i forbindelse med fjernundervisningen 

og 84% var enige eller helt enige i at de selv havde søgt svar på tekniske spørgsmål og 

problemer der opstod i forbindelse med fjernundervisningen. Der er dog ikke en klar linje 

mellem de forskellige spørgsmål i denne del af undersøgelsen, da man godt kan betragte 

lærerne som en del af skolen. På den måde kan en elev, som modtog teknisk støtte fra en 

lærer, betragte det som teknisk støtte fra skolen. Og eleven kan også betragte spørgsmål de 

henvender til en lærer eller en leder på skolen, som en måde for selv at søge svar på tekniske 

problemer og spørgsmål der opstod i forbindelse med fjernundervisningen. For at få klarere 

svar på spørgsmålene skulle de formuleres på en anden måde.  

 

Tabel 3 

 



   
 

   
 

Eleverne blev også spurgt om deres meninger om og oplevelser af de forskellige 

undervisningsplatforme. Disse spørgsmål blev fremstillet som multiple choice spørgsmål, hvor 

eleverne enten måtte vælge mange muligheder, eller kun ét svar. Det viste sig dog at hvor 

eleverne blev opfordret til kun at vælge ét svar, var der nogle der valgte flere end et svar. 

Alligevel kan man bruge svarene til at drage konklusioner ud fra deres meninger om de 

forskellige undervisningsplatforme. På tabellen kan man se hvilke undervisningsplatforme 

elever på sprogkurser på en gymnasial skole har erfaring med og hvilke platforme de synes 

bedst om at bruge og hvilke platforme de ikke bryder sig om at bruge til fjernundervisningen. 

Tabel 4 

 

Det overraskede ikke meget at langt de fleste elever havde prøvet Innas chatrum til 

fjernundervisningen, da det var den platform lærerne blev opfordret til at bruge, da 

fjernundervisningen startede i foråret 2020. Hele 95% af dem der svarede på 

spørgeundersøgelsen, havde prøvet Innas chatrum i undervisningen. Der var dog to elever der 

ikke mente, at Innas chatrum var blevet brugt til fjernundervisningen, af nogen af deres lærere. 



   
 

   
 

Det er svært at forklare hvorfor det forholder sig på den måde. Det kan skyldes at ikke alle 

elever, som svarede på spørgeundersøgelsen, havde læst vejledningen tilknyttet spørgsmålet 

grundigt nok. Årsagen kan også være at nogle elever, som svarede på spørgeundersøgelsen, slet 

ikke havde oplevet undervisning via Innas chatrum, og sandsynligvis ikke havde været på en 

gymnasial skole i forårssemestret 2020. Udover Innas chatrum, havde størstedelen af eleverne 

også prøvet at blive undervist via BBB. Alt i alt havde 84% prøvet BBB i undervisningen. De 

øvrige platforme var åbenbart ikke lige så populære at bruge, blandt lærerne på den gymnasiale 

skole der blev undersøgt, med undtagelse af Zoom, som 27, eller 63%, elever havde erfaring 

med.  

De to platforme, som flest elever havde prøvet, var også de foretrukne platforme hos 

eleverne. 46,5% af eleverne kunne bedst lide at undervisningen foregik gennem Innas chatrum 

og 49% foretrak at blive undervist via BBB. 25,6% syntes godt om at blive undervist gennem 

Zoom. Procenterne blev regnet ved at dividere antal stemmer på de enkelte muligheder med 

antal deltagere (43), men ikke antal svar på spørgsmålet. De tre øvrige platforme, de kunne 

vælge imellem, Teams, Google meet og Facebook, blev ikke foretrukket af mange elever. Der 

var kun én stemme på Google meet og Facebook, mens ingen valgte Teams, som den 

foretrukne undervisningsplatform. Grupperne som dannede grundlag for spørgeundersøgelsen 

havde ikke den store erfaring med Teams, i hvert fald ikke i fremmedsprogsundervisningen. Så 

vidt jeg ved, var jeg den eneste fremmedsprogslærer, som havde brugt Teams og jeg havde kun 

gjort det i meget ringe grad. 

Da eleverne blev spurgt om, hvilken platform de helst ikke ville bruge til undervisningen 

var meningerne nogenlunde lige delte. Facebook fik dog flest stemmer i denne runde, hvor 30% 

svarede at de helst ikke ville blive undervist gennem Facebook. Zoom og BBB var de platforme 

der kom tættest på Zoom i denne runde med henholdsvis 25,6% og 23% af stemmerne. Igen 

blev procenterne regnet ved at dividere antal svar på de enkelte platforme med antal deltagere 

i spørgeundersøgelsen (43). Det er muligt at svarene var blevet anderledes, hvis flere elever 

havde prøvet alle platformene. En elev som ikke har prøvet at blive undervist gennem Teams, 

kan ikke så nemt vurdere om han eller hun foretrækker undervisning via den platform. Derfor 



   
 

   
 

er det interessant at hele 5 elever svarer, at de bryder sig mindst om at blive undervist igennem 

Google meet, mens der kun var én elev som havde oplevet undervisning via den platform.  

Når man ser på hvilken holdning eleverne har til det faktum at de forskellige lærere 

bruger forskellige platforme til undervisningen, kan man se at de fleste elever ville foretrække 

at alle lærere brugte den samme platform til fjernundervisningen (se tabel 5). Hele 74% af dem 

der svarede på spørgeundersøgelsen er helt enige eller enige i påstanden “jeg ville foretrække, 

at alle lærere brugte den samme platform til fjernundervisningen”. På den anden side siger 60% 

at det ikke gør den store forskel for dem at ikke alle lærerne bruger den samme platform. Det 

kan dog godt være at nogle af eleverne ville foretrække at alle lærere brugte den samme 

platform, selvom det ikke gør den store forskel for dem at det ikke forholder sig på den måde.  

Tabel 5 

 

Eleverne blev også spurgt ind til hvordan de foretrækker at modtage lærerens vejledning og 

forklaringer. De tal kan give indtryk for elevernes indlæringspræferencer (Se tabel 6). Eleverne 

blev dog ikke spurgt nærmere ind til deres indlæringspræferencer, så det er svært at komme til 

nogen konklusioner i forbindelse med det emne. 



   
 

   
 

Tabel 6 

 

Mange elever foretrækker at modtage skriftlig vejledning, som man nemt kan imødekomme på 

Innas chatrum (se tabel 6). 93% af deltagerne var enige eller helt enige i at de foretrækker 

skriftlig vejledning. Da procenttallene blev regnet i forbindelse med disse svar valgte jeg at 

dividere det samlede antal svar med 42, fordi 42 elever svarede på ét af spørgsmålene mens 41 

elever svarede på de andre to. Man kan drage den konklusion at én elev, svarede kun på det 

spørgsmål han eller hun var enig i. Noget færre elever foretrækker at modtage mundtlig 

vejledning, som kan tyde på at når en lærer forklarer noget mundtligt burde han eller hun også 

skrive vejledningen et sted for at imødekomme flere elever. 55% af deltagerne var enige eller 

helt enige i at de foretrækker mundtlig vejledning. Mange elever foretrækker at modtage visuel 

vejledning, som er interessant at tænke over. 71,5% af deltagerne foretrækker visuel 

vejledning.  

Efter at eleverne havde svaret på spørgsmål i forhold til fjernundervisning på gymnasiet 

i det hele taget, blev de spurgt om deres meninger om fremmedsprogsundervisningen. Først 

blev de bedt om at fortælle hvilken holdning de havde til fremmedsprogsundervisningen og 

hvordan de opfattede pensummet. I samme afsnit blev de også bedt om at vurdere lærernes 
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undervisningsmetoder og tage stilling til om undervisningsmetoderne var varierede inden 

forsamlingsforbuddet og i fjernundervisningen (se tabel 7).  

Tabel 7 

 

Langt de fleste elever kan se en mening med fremmedsprogsundervisning på gymnasiet. 84% af 

deltagerne var enige eller helt enige i den påstand. Hvorimod kun 14% var uenige eller helt 

uenige i at de kunne se en mening med at lære fremmedsprog på gymnasiet. Én af deltagerne 

svarede ikke på alle spørgsmålene, som forklarer de manglende 2%. 62% af deltagerne var 

enige i at pensummet interesserede dem generelt. Der var noget flere som var uenige i den 

påstand, end i det tidligere spørgsmål. 34% syntes ikke pensummet generelt var interessant. 

Det kan indikere at sproglærerne burde overveje sit pensum og prøve at finde noget, der 

appellerer til flere elever, end det gør nu. Alligevel er det et godt tegn at de fleste elever finder 

pensummet interessant.  

I forhold til lærernes undervisningsmetoder, svarede majoriteten at de var helt enige 

eller enige i at lærerne som regel brugte varierede undervisningsmetoder til undervisningen, 

inden forsamlingsforbuddet. 84% var enige i den påstand at undervisningsmetoderne var 

varierede. Tallene var noget anderledes, da eleverne blev spurgt om hvorvidt de var enige i at 



   
 

   
 

lærernes undervisningsmetoder er varierede i fjernundervisningen. Der svarede 67% at de var 

helt enige eller enige i at undervisningsmetoderne er varierede i fjernundervisningen. Det er 

stadig et flertal der mener at undervisningsmetoderne er varierede, men det er et mindre 

flertal der har den holdning når der er tale om fjernundervisning end undervisning på stedet.  

Grunden for dette kan være at fjernundervisningsformen begrænser lærernes 

muligheder i undervisningen. Det er lidt forskelligt fra en lærer til den anden, hvor meget de 

anstrenger sig for at variere undervisningen. Anne brugte primært Innas chatrum, som virkelig 

afgrænser mulighederne for varieret undervisning. Pensummet og opgaverne kan godt nok 

være varierede, men der mangler det mundtlige aspekt og mange andre dele. De to øvrige 

informanter brugte begge to Zoom til undervisningen, som giver dem flere muligheder for 

varieret undervisning, men der mangler stadig nogle aspekter af undervisningen. Bl.a kan det 

være svært at få mundtlige øvelser til at køre på samme måde som før, hvor nogle lærere 

beskriver at de bruger en bold for at indikere hvem skal tale.  

De fleste elever mener at alle fire sprogfærdigheder blev trænet i undervisningen inden 

forsamlingsforbuddet, der er kun 10% der svarer at de ikke fik træning i alle fire 

sprogfærdigheder inden forsamlingsforbuddet i marts 2020 (se tabel 8) 

Tabel 8 

 

37; 90%

4; 10%

Alle fire sprogfærdigheder blev trænet i 
sprogundervisningen før forsamlingsforbuddet
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På trods af at størstedelen af eleverne mener at de fik træning i alle fire sprogfærdigheder 

inden forsamlingsforbuddet, er der alligevel en del som mener at der mangler træning af én 

eller flere sprogfærdigheder (se tabel 7). Den færdighed der oftest mangler ifølge eleverne, er 

den mundtlige, hvor 44% mener at de ikke fik nok træning (se tabel 9). 27% synes at 

lyttefærdigheden manglede at blive trænet og 19% mener at skrivefærdigheden burde trænes 

mere.  

 

Tabel 9 

 

Der var langt flere elever som mente at der manglede træning inden for én eller flere 

sprogfærdigheder i fjernundervisningen (se tabel 10). I den omgang var der 44% som ikke 

mente at alle sprogfærdighederne var blevet trænet i fjernundervisningen.  



   
 

   
 

Tabel 10 

 

Da eleverne blev spurgt hvilken færdighed de synes mangler at blive trænet i 

fjernundervisningen var der flest stemmer på de samme sprogfærdigheder som før, dog var der 

markant flere stemmer på lyttefærdigheden i den omgang (se tabel 11). 46,5% synes at 

lyttefærdigheden ikke er blevet trænet nok i fjernundervisningen, som er en forøgelse på 

næsten 20%. Det indikerer at der er sket en forandring i undervisningen efter 

forsamlingsforbuddet, specielt i forhold til lytteøvelserne.  

24; 56%

19; 44%

Alle fire sprogfærdigheder bliver trænet i 
fjernundervisningen

Ja Nej



   
 

   
 

 

Tabel 11 

 

Informanterne mente alle at den mundtlige færdighed, var den færdighed de i størst grad var 

blevet nødt til at nedprioritere i fjernundervisningen. I forhold til træning af den mundtlige 

færdighed var der næsten lige så mange elever, som ikke syntes at den mundtlige færdighed 

var blevet trænet nok i fjernundervisningen, som mente at mundtligheden manglede i 

undervisningen på skolen. 51% (22) af deltagerne mente at den mundtlige færdighed ikke blev 

trænet nok i fjernundervisningen.  Den lille forskel på tallene vedrørende træning af den 

mundtlige færdighed mellem undervisning på stedet og fjernundervisning, indikerer at 

sproglærerne burde overveje at inddrage flere mundtlige øvelser i sin undervisning i det hele 

taget.  

8.2 Elevernes skriftlige svar 

Efter spørgsmålene om sprogundervisning på stedet og fjernundervisning fik deltagerne lov til 

at skrive deres meninger om mulige ændringer af sprogundervisningen både på skolen og i 

fjernundervisning. Der var blandede meninger om hvorvidt undervisningen skulle ændres, så 

det er svært at drage det sammen til en konkret konklusion. De første 10 deltagere fik 

spørgsmålet om mulig ændring af undervisningen på skolen to gange i stedet for at få et 



   
 

   
 

spørgsmål tilknyttet sprogundervisningen på skolen og et spørgsmål vedrørende 

fjernundervisningen. Derfor har nogle deltagere det samme svar begge steder. Efter at 

formuleringen blev ændret kom der mere variation i svarene.  

I forhold til mulige ændringer af sprogundervisning på stedet var der tre elever der skrev 

at de gerne ville se mere grammatikundervisning, denne mening var den mest populære, 

udover meningen om at ikke noget skulle ændres. I alt svarede otte deltagere at det ikke var 

nødvendigt at ændre noget i sprogundervisningen på stedet. De andre svar varierede, men der 

kom nogle gode kommentarer og forslag.  

 Én elev nævner at det kunne være til gavn at bruge noget af tiden til at genopfriske de 

ting der allerede er blevet gennemgået, fordi hvis en elev er syg en gang har den gået glip af en 

hel del og måske ikke kan nå at lære de ting grundigt. Max nævner i sit interview at han bruger 

en del tid i fjernundervisningen til repetition, primært for at fæstne materialet i elevernes 

hoveder. Grunden for at Max gør det er fordi han kan mærke at eleverne ikke bruger sin fritid 

på at lære sproget, og at de har virkelig travlt med opgaver på andre kurser, så fremmedsproget 

ikke bliver prioriteret så højt. Max berettede ikke om denne vane bliver ved når undervisningen 

igen kan foregå på stedet, men fordi han fortalte at der ikke var den store forskel på 

fjernundervisningen og undervisning på stedet, kan man regne med at han stadig vil bruge tid 

på repetition når skolen kan åbne igen.  

Én elev brugte lejligheden til at rose sin lærer, Max, og udnævne hans 

undervisningsmetoder som de bedste, som eleven havde oplevet. En anden elev fortalte at 

han/hun godt kunne tænke sig at lærerne fokuserede i større grad på at gøre eleverne i stand til 

at bruge sproget til kommunikation, hvor man kan læse mellem linjerne at det gælder at lægge 

mere fokus på den mundtlige færdighed og lytteøvelser. Denne elev nævnte dansk som et 

eksempel på et sprog som den ikke kunne bruge til noget i naturlige sprogomgivelser, men at 

han/hun havde fuldstændigt styr på at bøje de forskellige uforståelige ord. Eleven mente at den 

viden ikke var til gavn, fordi den ikke kunne bruges til kommunikation med danskere. 

I forbindelse med mulige ændringer af fjernundervisningen er der flest svar i forbindelse 

med mere variation i undervisningen. To elever skriver at det ikke er nødvendigt at ændre 



   
 

   
 

noget i fjernundervisningen, men disse svar kom sandsynligvis fra elever, som svarede på 

spørgeundersøgelsen inden formuleringen af spørgsmålene blev ændret. Én elev skriver at det 

hele skal forandres i fjernundervisningen, men tilføjer at det sikkert er svært at gøre det på en 

god måde. Én elev nævner at undervisningen burde flyttes fra Innas chatrum og over på BBB, 

som man kan betragte som et ønske om mere variation. To elever mener at læsematerialet 

burde reduceres til fordel for andre elementer, hvor den ene nævner grammatik mens den 

anden bare vil se mere variation. Tre elever skriver at de gerne ville træne den mundtlige 

færdighed noget mere og man kan også betragte ønsket om mere variation i undervisningen 

som ønske om flere mundtlige øvelser, sammen med andre ting. Én elev skriver at han/hun ikke 

kan lide at alt foregår via Zoom i sprogundervisningen, men mener at timens plan burde ligge 

på Innas chatrum eller et andet tilgængeligt sted og at på den måde ville den elev lære mere. 

En anden elev skriver “bruge Zoom” som kan fortolkes på forskellige måder. Den ene forklaring 

kan være at sprogundervisningen hos denne elev kun foregår via Innas chatrum, og der mangler 

noget variation i undervisningen. En anden forklaring kan være at denne elev har haft 

problemer med at logge på fjernundervisningen via BBB eller Teams eller hvilken som helst 

platform der bruges til undervisningen, men at han/hun tror at Zoom ville fungere bedre. Det 

har vist sig at være nemmere for nogle elever at logge på Zoom end fx BBB. 

Det allersidste spørgsmål i spørgeundersøgelsen gav eleverne mulighed for at dele deres 

meninger om fjernundervisning eller sprogundervisningen i det hele taget. I denne del kom der 

to svar i forbindelse med at lærerne burde tage hensyn til at eleverne er under pres og at det er 

svært at lære et sprog gennem internettet. Én deltager skriver at der burde være 

overensstemmelse blandt lærerne på skolen, hvilken platform der bruges til 

fjernundervisningen, fordi det kan være forvirrende for eleverne at skulle forholde sig til 

forskellige undervisningsplatforme hos de forskellige lærere.  

Èn elev bruger lejligheden til at dele sine meninger om at der hellere skulle undervises i 

færre sprog, men gå mere i dybden. Denne elev mener at skolen presser dem til at lære det 

tredje fremmedsprog, men giver ikke mulighed for at tage flere kurser i fx dansk for at blive 

bedre til at bruge det sprog. I stedet har de lidt kundskaber i mange forskellige sprog, som efter 

denne elevs mening ikke er den rigtige vej fremad. Man kan sådan set give denne elev ret i at 



   
 

   
 

de bliver presset til at vælge det tredje fremmedsprog og at der ikke er mange muligheder for 

at gå i dybden med nogle af sprogene udover de obligatoriske kurser, inden for de tre år, som 

den gymnasiale uddannelse som regel tager. Dog kan eleverne vælge at tage flere danskkurser 

end det ene obligatoriske kursus, men der er ikke plads til mange valgfag i det hele taget, hvis 

planen er at afslutte gymnasiet på tre år. Hvis eleverne vælger at tage et ekstra danskkursus, 

skal de fravælge et andet valgfag.  

Én elev skriver at fjernundervisningen fungerer godt for han/hun og en anden skriver at 

fjernundervisningen slet ikke fungerer. Men som tabel 2 viser ville størstedelen af eleverne 

foretrække at blive undervist på skolen.  

Det er selvfølgelig svært at drage nogle konkrete konklusioner ud fra 

spørgeundersøgelsen om sprogundervisningen i denne gymnasiale skole fordi eleverne der blev 

spurgt lærer tre forskellige sprog på forskellige niveauer. Jeg prøvede at sende 

spørgeundersøgelsen primært ud til elever som havde erfaring med det samme sprog inden 

forsamlingsforbuddet, men det kan være at de sammenligner oplevelsen fra undervisning af to 

forskellige sprog. Eleverne kunne fx have erfaring med dansk inden forsamlingsforbuddet og 

sammenligne den erfaring med fjernundervisningen af det tredje fremmedsprog. De fleste 

elever har dog oplevet både sted- og fjernundervisning hos den samme lærer, så tallene kan 

godt bruges til at analysere forskellen på undervisningen før og efter forsamlingsforbuddet.  

  



   
 

   
 

9. Mine oplevelser af undervisning under forsamlingsforbud på 

Dalskolen. 

Jeg havde ikke den årelange erfaring af undervisning, da jeg pludselig skulle til at fjernundervise 

alle mine elever i midten af marts måned 2020. Jeg havde blot undervist i to semestre og var 

igang med det tredje semester, da Covid-19 ramte verden. I en samtale i kantinen hørte jeg 

engang den påstandt, at de første år er hårdest, for en lærer, fordi der er man stadig ved afslibe 

sin teknik og lære arbejdet at kende. Jeg ved ikke om denne påstand blev bygget på 

videnskabelige undersøgelser, eller om den kom fra denne lærers erfaring, men den stammede 

fra en lærer med mange års erfaring på feltet. Påstanden blev dog støttet af andre lærere rundt 

om bordet, som også havde lang erfaring med lærerarbejdet. Undersøgelser understøtter også 

denne påstand, da de viser at det er i løbet af de første år på arbejdet, at sandsynligheden er 

størst, for at en lærer falder af i svinget (Dupriez, Delvaux og Lothaire, 2016). Der er ikke blevet 

lavet mange undersøgelser på emnet i Island, men en undersøgelse lavet af María 

Steingrímsdóttir viser dog at de første to år er kritiske for nye lærere (2010). Marías 

undersøgelse omfatter ganske vist kun lærere på grundskolen, men resultaterne kan i nogen 

grad overføres på nye lærere i de gymnasiale skoler. Det er indlysende at det er i løbet af de 

første år at man finder ud af, om man er egnet til lærerarbejdet. Det var i hvert fald det jeg var i 

gang med at finde ud af, da jeg, ligesom alle andre undervisere på de gymnasiale skoler, blev 

sendt hjem for at undervise.  

 Til at begynde med troede man, at fjernundervisningen var en midlertidig ordning. Ingen 

vidste hvordan den nye virus ville udvikle sig i samfundet og man håbede på at kunne vende 

tilbage til skolen om ikke så lang tid. I samarbejde med andre lærere, som underviste de samme 

fag som jeg gjorde, valgte vi i første omgang ikke at lave store ændringer på læseplanerne, men 

hellere fokusere på at formidle pensummet via den foretrukne fjernundervisningsplatform. 

Men omstændighederne varede ved, meget længere end man håbede i første omgang. Mange 

elever på de boglige fag på Dalskolen modtog fjernundervisning helt fra d. 16. marts 2020 frem 

til slutningen af efterårssemestret 2020, på nær af én uge, i september 2020.  



   
 

   
 

Da fremmedsprog betragtes som boglige fag, har de fleste grupper jeg underviste i 

perioden skullet fjernundervises, som er ikke gået helt uden komplikationer. Nogle ting er gået 

godt men andre ting måtte gerne være gået bedre. I de kommende afsnit skildres mine 

oplevelser og overvejelser af undervisningen under forsamlingsforbuddet. 

9.1 Forberedelse 

Det var en helt ny og krævende oplevelse for mig at skulle flytte alle mine kurser på internettet 

i foråret 2020, da jeg hverken havde en stor erfaring på arbejdet som underviser eller med 

fjernundervisning i det hele taget. Jeg havde taget et kursus i islandsk, i fjernundervisning 15 år 

inden jeg skulle fjernundervise selv, men jeg tænkte ikke engang over at det kunne påvirke min 

undervisning i forsamlingsforbud. En af mine informanter, Anne, nævner dog at hun ikke havde 

fjernundervist før, og heller ikke prøvet at være en elev på et fjernundervisningskursus. Hun så 

det åbenbart som en mulig fordel, at have været en elev i fjernundervisning.  

Det var ikke kun mig, der ikke havde erfaring med fjernundervisning. En undersøgelse 

lavet af Det pædagogiske universitet (isl. Menntavísindasvið Háskóla Íslands) viser at 54% af 

gymnasielærere, dvs. dem der er licenseret, havde ingen erfaring med noget form for 

fjernundervisning (Stjórnarráðið, 2020b). Ud af de 46% der havde en tidligere erfaring med 

fjernundervisning, mente kun 50% at den erfaring gavnede dem, under omstændighederne i 

forbindelse med Covid-19. Der var åbenbart tale om en helt ny oplevelse, for de fleste 

gymnasielærere, under forsamlingsforbuddet på grund af covid-19.  

Tingene kørte meget stærkt i undervisningen og mit liv, da jeg pludselig skulle til at 

fjernundervise mine elever, som følge af regeringens stramme forsamlingsregler. På 

forårssemestret 2020 fik man kun en weekend til at vende sine undervisningsmetoder på 

hovedet og stå klar til at fjernundervise. Samtidig med det blev hele samfundet vendt på 

hovedet. De gymnasiale lærere skulle derfor ikke kun tænke over deres undervisningsmetoder, 

og læseplaner, i løbet af den weekenden i marts 2020, men også på planlægning af andre ting i 

deres liv, som fx. børnepasning. Efter min mening havde det været til gavn for alle at bruge 

længere tid på planlægning og forberedelse inden fjernundervisningen startede i marts 2020, 

som der blev gjort fx. i New Zealand. Da skolerne blev først lukket ned, vidste man dog ikke at 



   
 

   
 

fjernundervisningen ville vare så længe ved, så det er muligt at skoleledelsen ikke ville bruge en 

eller to uger på at forberede noget, som måske ikke ville vare meget længere end 

planlægningstiden.  

Da efterårssemestret 2020 skulle starte, skete tingene igen meget hurtigt. Det blev ikke 

klart, før meget kort tid inden semestret skulle starte, at størstedelen af eleverne på de boglige 

linjer skulle fjernundervises på Dalskolen. Selvom nogle mener at man godt kunne have 

forudset at efterårssemestret 2020, ville blive farvet af Corona virussen må jeg indrømme, at 

min kroniske optimisme gjorde at det kom bag på mig, at skulle fjernundervise de fleste 

grupper hele efteråret 2020. Max fortalte fx, at man burde have brugt sommeren på at læse op 

på fjernundervisningsteknikker, og stå klar til at fjernundervise i starten af semestret. Der er 

sikkert flere som delte den mening med Max. Det er klart at den lange sommerferie, giver de 

gymnasiale lærere god mulighed for at forberede undervisningen og forbedre deres 

undervisningsteknikker, men i de uforudsigelige tider som opstod i forbindelse med Covid-19 

var det svært at forberede noget som helst. Hele sommeren var stort set Corona fri, men det 

begyndte at gå ned ad bakke igen i starten af august 2020. 

I starten af efterårssemestret 2020 fik de gymnasiale skoler råderum til at udætte 

skolestart til en uge senere end planlagt, for at forberede undervisningen i forhold til de 

forsamlingsregler der var i kraft der (Mundtlig kilde, 2020, d. 14. august). Nogle gymnasiale 

skoler brugte handlefriheden på at forberede semestret, men skolestyrelsen i Dalskolen, valgte 

ikke at fremskyde skolestart. I stedet blev det berettet på et lærermøde, at de ville beholde 

muligheden for at holde ferie midt på semestret, i stedet for at bruge de dage op i starten af 

semestret. Efterårsferien blev holdt i slutningen af october med to ekstra dage tilføjet, til den 

ellers planlagte ferie på 1 dag. I slutningen af october var semestret mere end halvvejs, og det 

var svært at lave om på semesterplaner og elevevaluering på det tidspunkt. Det ville højst 

sandsynligt have hjulpet mere, at få de ekstra dages forberedelse i starten af semestret, i hvert 

fald hvis meningen med råderummet var at give lærerne tid til at tænke over deres 

uddannelsesmetoder. En grundlæggende del af et vellykket fjernundervisningsforløb er god 

forberedelse, men den skal selvfølgelig ske inden man går i gang med fjernundervisningen.  



   
 

   
 

På et møde i december 2020 blev forberedelsen drøftet igen, hvor der var nogle lærere 

der spurgte om lærerne kunne få et par ekstra dage til forberedelse inden semestret startede i 

januar. Dalskolens rektor mente dog ikke at det var nødvendigt at give alle lærere på skolen 

længere tid til forberedelse, da de fleste ville kunne bruge arbejdsdagene mellem d. 18 

december, som var den sidste arbejdsdag på efterårssemestret 2020, og d. 6. januar, som var 

forårssemestrets første undervisningsdag, på at forberede forårssemestret. Der blev dog åbnet 

op for muligheden for at give de lærere eller linjer den tid de manglede, hvis de mente de 

havde brug for længere forberedelsestid, inden skolen startede i januar 2021. Det er 

selvfølgelig rigtigt, at der er i det mindste tre ekstra arbejdsdage mellem d. 18. december og d. 

6. januar og hvis man brugte tiden mellem jul og nytår var dagene op på seks. Dog ville én af 

dagene blive brugt på at forberede semesterplaner og holde møder med forskellige faggrupper. 

Et godt forberedelsesforløb kræver også muligheden for at kunne diskutere det der skal 

forberedes, og det kan være svært at planlægge det mellem jul og nytår, når mange bruger 

dagene, som de plejere at kunne holde fri, sammen med deres børn og familier.  

Den bedste mulighed for god forberedelse opstod dog mellem efterårssemestret 2020 

og forårssemestret 2021. d. 17. december blev der nemlig for første gang afholdt en 

forelæsning for lærerne på Dalskolen om fjernundervisning, og de muligheder den byder på. 

Inden december havde nogle lærere fortalt om vellykkede metoder på ét lærermøde, men der 

var ikke meget tid til diskussioner i kølvandet af de oplæg. I starten af december fik alle boglige 

lærere en invitation til at deltage i Menntabúðir om fjernundervisning, som blev afholdt af HÍ’s 

pædagogiske fakultet. Forelæsningerne blev afholdt d. 10 december mellem kl. 15 -16:30, som 

både var uheldigt da d. 10. december var den anden sidste undervisningsdag på Dalskolen, og 

fordi mange lærere stadig underviste mellem 15 og 16.30. Jeg fik dog muligheden for at deltage 

i HÍ´s forelæsninger, og blev inspireret til at bruge nogen af de ting, der blev diskuteret i min 

undervisning på det kommende semester, uanset om undervisningen ville foregå i klasselokalet 

eller uden for skolens fire vægge.  

Når jeg tænker over hvor meget jeg lærte under de få forelæsninger og oplæg, som 

alligevel blev afholdt på efterårssemestret 2020, kan jeg konstatere at det ville have gavnet alle 

at få de oplysninger tidligere i fjernundervisningsforløbet og tid til at diskutere det med 



   
 

   
 

kollegaer. Hvis der fx var blevet oprettet et diskussionsforum tidligt på efterårssemestret 2020, 

som det der blev oprettet d. 17. december, kunne det have gavnet mange lærere resten af 

semestret. Taget i betragtning at fjernundervisning ikke er et nyt fænomen i 

uddannelsesmiljøet, var det helt sikkert muligt at finde nogle undervisere med erfaring nok, til 

at holde oplæg og åbne for diskussioner allerede i starten af efterårssemestret 2020. Et kort 

oplæg i starten af semestret, ville have kunnet åbne op for diskussion blandt lærerene om 

udfordringer og mulige løsninger på dem. Det blev dog meddelt under slutningen af 

efterårssemestret 2020, at der ville blive afholdt flere forelæsninger om fjernundervisning 

tidligt på forårssemestret 2021. Her burde det alligevel tilføjes, at undervisningen skal starte på 

sædvanlig vis i januar 2021, dvs. ikke som fjernundervisning, så det er ikke sikkert at de 

forelæsninger om fjernundervisning, som blev lovet, vil blive afholdt. 

9.2 Danskholdene  

På efterårssemestret underviste jeg tre danskhold på to forskellige kurser, samt et hold på 

livskundskab. I forhold til denne undersøgelse skildrer jeg kun undervisningsforløbene på 

danskholdene, da dansk er det fag jeg er under uddannelse til at undervise. Ud af de tre 

danskhold jeg underviste, skulle to hold fjernundervises stort set hele semestret, mens ét hold 

primært blev undervist på skolen, da det bestod af elever på Gymnasial linje. Dette hold måtte 

alligevel rykke til fjernundervisning nogle få gange i løbet af semestret, eftersom 

forsamlingsregler blev ændret. I de kommende underafsnit vil jeg beskrive undervisningen af de 

tre hold, hvor jeg fremhæver det der gik godt, det der gik dårligt og de overvejelser jeg har 

vedrørende undervisningen af de tre grupper. For at gøre det nemmere at skelne mellem de tre 

hold i de kommende afsnit vil jeg bruge forkortelserne 1T, 2T og 1TG om hhv. første trin, andet 

trin og første trin på gymnasial linje.  

9.2.1 Første trin (1T) 

Elever på kurset i dansk på første trin er elever som har en afgangskarakter på C+ eller lavere 

fra grundskolen. Disse elever kan dog have vidt forskellige færdigheder i sproget, da der kan 

være en stor forskel mellem en elev med C+ fra grundskolen og en elev med D eller som ikke 

har opnået minimumskravet. Kurset planlægges som et forberedelseskursus, som skal 

forberede eleverne på at tage kurset på andet trin og genopfriske det de lærte i grundskolen.  



   
 

   
 

 Der bliver lagt vægt på at lære eleverne ordforråd i forbindelse med dem selv, deres 

interesser og dagligdag, ved hjælp af en lærebog og andre materialer fra læreren. På den måde 

er undervisningen i overensstemmelse med en kommunikativ tilgang. Udover det 

grundlæggende ordforråd i forbindelse med elevernes hverdag, blev de også trænet i at give 

vejvejledninger og ordforråd i forbindelse med handel, fx på en restaurant og togstation. 

Inden forsamlingsforbuddet fik eleverne også opgaver i forbindelse med vejledning, 

hvor de fik to stykker papir med omridset af et værelse. Eleverne skulle placere nogle møbler på 

det ene stykke papir og beskrive sin tegning for en anden elev, ved hjælp af ord og 

ordforbindelser som fx venstre, højre, ved siden af, bagved, foran osv. Inden eleverne gik igang 

med opgaven lavede vi en brainstorm sammen og ledte efter ord og ordforbindelser som de 

skulle bruge for at beskrive værelset og skrev dem på tavlen på islandsk og dansk. Hvis ikke alle 

ord, som jeg mente de skulle bruge, dukkede op i den brainstorm supplerede jeg ordlisten med 

de udtryk. Da alle elever havde lavet en tegning blev de delt i grupper af to eller tre elever. De 

skulle så skiftes til at beskrive deres tegninger for de andre elever i gruppen. Eleverne blev 

forklaret at denne opgave ville ikke blot lære dem at beskrive deres omgivelser, men også 

hjælpe dem med at forstå og give vejvejledninger. Opgaven udfordrede elevernes kreative 

evner og som regel kunne man tyde et smil på deres læber.  

Under forsamlingsforbuddet tvivlede jeg lidt på, hvordan jeg kunne få denne opgave til 

at fungere. Jeg besluttede mig dog for at prøve den på BBB, hvor jeg havde uploaded et billede 

med en meget enkelt omrids af et værelse, som jeg opfordrede dem til at tegne på to stykker 

papir. Jeg forklarede opgaven, og fortalte dem at de skulle placere nogle møbler på billedet. Da 

jeg havde forsikret mig at alle havde tegnet omridset af et værelse uploadede jeg en slide med 

ordforrådet og delte eleverne i grupper ved brug af Breakout rooms. Jeg valgte ikke at lave 

brainstormen inden, da jeg skulle skrive det i et dokument som jeg vidste ikke om jeg hurtigt 

kunne formidle til eleverne, da de var i Breakout rooms. Jeg sendte elverne til Breakout rooms 

og gav dem 15 minutter på at udføre opgaven.  

Jeg opdagede hurtigt at det ikke gik så godt at gennemgå denne opgave i 

fjernundervisningen, da jeg ikke kunne følge med alle elevers arbejde på samme tid. Da jeg 

hoppede over i de forskellige breakout rooms kunne jeg høre at eleverne ikke rigtigt forstod 



   
 

   
 

opgaven. Mange var i gang med at beskrive sit eget værelse men ikke en tegning, og jeg hørte 

at mange gjorde det på islandsk. Jeg mindede dem på at de skulle bruge dansk til beskrivelsen 

men der er stor sandsynlighed for at de skiftede tilbage til islandsk lige så snart jeg var væk fra 

det pågældende Breakout room. Jeg opfordrede eleverne til at tænde for deres kameraer i 

slutningen og vise billederne og se om de lignede hinanden. Da jeg spurgte ind til opgaven, da 

alle eleverne var samlet på ét sted igen, viste det sig at have været en indviklet opgave at forstå 

i gennem fjernundervisningen og at de ikke havde vist tegninger til hinanden, da mange slet 

ingen tegninger havde lavet.  

Jeg prøvede en anden mundtlig opgave med kommunikativ tilgang i denne gruppe, hvor 

eleverne fik en næsten færdigskrevet samtale, som de skulle gennemføre i grupper af to elever 

i et Breakout room. Samtalen drejede sig om shopping, hvor oplysninger om priser, farver og 

typer af tøj manglede, men de fik foreslået ord de kunne udfylde samtalerne med. Eleverne fik 

også at vide at de skulle tage sig af rollen som kunde og ekspedient, så de skulle gennemgå 

samtalen to gange. I denne omgang gik opgaven meget bedre. Jeg kiggede på besøg i alle 

grupper og alle steder kunne jeg høre at de læste samtalerne på dansk. Udover det hørte jeg at 

nogle grupper snakkede om studiet og deres hverdag, som glædede mig, da jeg havde været 

bekymret over at kurset hjalp på det sociale. Samtalerne om hverdagen foregik godt nok på 

islandsk, men efter min mening gjorde det ikke noget, da det ville altid have forholdt sig på den 

måde i klasselokalet. 

Som sagt havde jeg bekymret mig over den sociale del af skolen og at jeg ikke gjorde nok 

af en indsats for at hjælpe på det. Gruppen på første trin i dansk bestod primært af elever jeg 

ikke kendte i forvejen. Gruppen bestod af 19 elever, hvoraf der var tre elever som jeg kendte til. 

Disse tre elever havde det dog tilfælles at have været meget tilbageholdende da de deltog i et 

kursus, som blev undervist på skolen så jeg kendte dem ikke særligt godt. Jeg havde dog fået en 

lille fornemmelse for deres personlighed inden de deltog i dette kursus. De øvrige elever var 

nogle jeg aldrig havde mødt før, så jeg anede ikke hvilke personligheder gemte sig i gruppen. 

Det var svært at aktivere gruppen, både via Innas chatrum og BBB, så jeg var glad for at få 

muligheden for at møde dem, en uge i september.  



   
 

   
 

Da eleverne fik lov til at møde op på skolen, i uge 38, kunne jeg begynde på at danne 

mig et billede af eleverne. Der var selvfølgelig nogle der allerede havde gjort sig synlige i 

undervisningen på BBB, men andre havde været lidt tilbageholdende. Jeg håbede at det ville 

ændre sig lidt, efter at de havde mødt mig og jeg havde mødt dem. Det var meget interessant 

at se hvor forskellige de to dele af gruppen var. Den første halvdel var en ret livlig én. Alt i alt 

skulle der være syv elever i denne del af gruppen, men kun fem mødte op. Tre elever ud af de 

fem satte sig på forreste række, mens to elever tog en plads på den bagerste række. De tre 

elever som tog en plads på den forreste række deltog meget aktivt i timen, mens de to der satte 

sig bagerst var lidt mere tilbageholdende. I den anden halvdel af gruppen, som mødte op i 

ugens sidste to timer, var stemningen helt anderledes. I denne omgang var der seks elever, ud 

af tolv, mødt op. Kun én elev satte sig på forreste række mens de resterende elever satte sig 

alle sammen på bagerste række, på nær af en elev som valgte at sætte sig ca. i midten af 

lokalet. Denne gruppe var meget passiv og svær at få til at deltage aktivt i undervisningen. 

Eleven på den forreste række samt eleven i midten var dog ret dygtige til at svare på spørgsmål 

og deltage i diskussion. Muligvis ville nogle af eleverne i den sidste halvdel af alfabetet have 

deltaget mere aktivt i undervisningen, hvis hele alfabetet var blandet og de livlige elever fra den 

første gruppe, havde haft muligheden for at smitte af på de andre elever.  

At få lov til at møde eleverne gjorde en stor forskel for mig. Selvom det kun skete en 

enkelt gang i løbet af semestret, kunne jeg danne mig et uklart billede af elevernes evner og 

læringsstile. For at prøve at få en bedre fornemmelse af deres læringsprocesser besluttede jeg 

mig for at stille dem en opgave, hvor de skulle prøve at gennemskue en tekst på hollandsk. Jeg 

ville diskutere med eleverne, på islandsk, hvordan man tackler en tekst på et fremmedsprog, 

man ikke rigtig forstår. Grunden for at jeg ville tage denne diskussion med eleverne var at jeg 

nogle få dage inden havde læst en artikel af Hafdís Ingvarsdóttir, hvor hun påpeger, at ikke alle 

elever har de samme læringsprocesser (2007, s. 295). Nogle elever egner sig godt til 

selvstændigt arbejde, mens andre elever ikke har de værktøjer, der skal til for at læse på et 

fremmedsprog. Efter min mening manglede eleverne nogle gange blot selvtillid, for at læse 

tekster og gennemføre opgaver på dansk. Jeg mente at eleverne ofte kunne langt mere end de 

gav udtryk for og jeg ville give dem de værktøjer de skulle besidde for at kunne læse en tekst på 



   
 

   
 

et sprog de ikke rigtig forstår. Jeg ville også vise dem at man ikke behøver at forstå hvert ord i 

en tekst for at kunne gennemskue tekstens betydning. En sidste grund for at jeg ville prøve 

denne opgave, var at jeg ikke på noget tidligere tidspunkt, havde talt om læringsprocesser, eller 

strategier for at læse på et fremmedsprog, men den viden syntes jeg var vigtig for dem at 

besidde, specielt da de skulle arbejde selvstændigt i større grad end nogen sinde før.  

 Som følge af læsningen af Hafdís Ingvarsdóttirs artiklel, besluttede jeg mig for at sætte 

eleverne over for en tekst på hollandsk, som er et sprog de færreste af dem kender, men er i 

nær slægt med de sprog de allerede har kendskab til, som fx engelsk, dansk og islandsk. Nogle 

elever har endda taget tysk kurser, som forbereder dem endnu bedre på at tygge sig igennem 

en tekst på hollandsk. Inspireret af den tekst Hafdís bruger i sin artikel, skrev jeg en kort tekst 

på hollandsk ind i google translate. Grunden for at jeg ikke brugte Hafdís’ tekststykke, var at jeg 

ikke havde adgang til artiklen, da jeg skulle til at stille eleverne for opgaven. Jeg kunne 

nogenlunde huske teksten som Hafdís nævnte, så jeg prøvede at lave en tekst magen til Hafdís‘ 

eksempel. Teksten var: Verdeel de pijnboompitten op een bakplaat en rooster in de oven. De 

noten smaken lekker over en salade gestrooid. Der finder man nogle ord som ligner ord de 

allerede kender fra, islandsk, engelsk og dansk og tekstens syntaks ligner tysk.  

Inden eleverne fik lov til at se teksten, som jeg havde skrevet på tavlen, spurgte jeg dem 

indtil hvilke tekniker de brugte for at forstå en tekst på et fremmedsprog, som de har svært ved 

at forstå. De første foreslag var som regel at sætte teksten ind i google translate, men da jeg 

fortalte at det ikke skulle være deres første valg, kom der nogen foreslag. De foreslog fx at 

sætte et streg under de ord, de i forvejen forstod. Andre foreslag var at kigge på konteksten, og 

prøve at forstå overskrifter. Jeg forklarede bagefter at det var ok at benytte sig af ordbøger og 

google translate, men at man først skulle finde de ord man godt forstod og slå de resterende 

ord, som man mente var betydningsbærende op i ordbogen. Da eleverne endelig fik lov til at se 

den hollandske tekst og jeg fortalte at man kunne finde denne tekst på en pakke mad, gik vi 

igang med læsningen. Jeg bad eleverne om at sige hvilke ord de godt forstod og vi fandt frem til 

at der kun var nogle få ord som vi ikke ville forstå uden hjælp af en ordbog. Da de havde slået 

pijnboompitten, op i google translate, kunne de nemmere gennemskue noten, som ellers havde 

været et svært ord at forstå. Til sidst stod vi tilbage med artikler og konjunktioner, som 



   
 

   
 

eleverne ikke mente de behøvede at oversætte for at forstå teksten som helhed. Jeg spurgte 

eleverne om de syntes opgaven kunne hjælpe dem og modtog positive svar. Det er dog svært at 

sige om det kun var for at være høfflige eller om den hjalp dem i virkeligheden men jeg håber at 

nogle af dem har forstået at man ofte kan stole på sin sunde fornuft, specielt i forbindelse med 

et sprog som ofte ligner et sprog man kender i forvejen.  

 Efter uge 38 fik jeg ikke muligheden for at møde denne gruppe elever igen i løbet af 

semestret. Undervisningen kørte nogenlunde i faste rammer. Eleverne fik vejledning på Innas 

chatrum, med de opgaver de skulle lave i løbet af timen og da jeg syntes det var nødvendigt 

mødte de på BBB, hvor jeg kunne forklare opaver og gennemgå opgaver sammen med 

eleverne. Som tidligere nævnt blev der brugt en lærebog på dette kursus, som gjorde det ret 

nemt at stille opgaver. Udover lærebøgerne brugte jeg Danmark Radios hjemmeside hyppigt, 

hvor eleverne kunne både læse nyheder og se tv serier, og hjemmesiden  

www.danskherognu.dk, primært for at supplere de grammatiske øvelser i lærebogen. Samt alt 

det brugte jeg to apps som eleverne skulle bruge for at lave opgaver. Den ene app hedder 

Flipgrid, som fungerer nogenlunde som Snapchat, som er en app som de fleste elever i forvejen 

kender. Den anden app jeg brugte var Duolingo for schools, som blev kort beskrevet i sjette 

kapitel. 

I Flipgrid kan læreren lave nogle emner (e. topics), som eleverne skal reagere på, ved at 

lave en video. Da meningen med brugen af denne app var først og fremmest at forøge 

elevernes mundtlige indsats, berettede jeg for eleverne at det var nok at jeg kunne høre dem, 

så de behøvede ikke at filme sig selv, hvis ikke de følte sig trykke ved det. Jeg lavede nogle 

emner, hvor de skulle fortælle om sig selv, en god film de havde set og beskrive sit værelse, 

samt en opgave hvor de skulle træne udtalen. Denne opgave er i overensstemmelse med Den 

audiolingvale metode. I den opgave fik eleverne nogle sætninger, som de skulle prøve at udtale 

på samme måde som læreren. Sammen med sætningerne fik eleverne også en lydfil, hvor 

læreren havde læst sætningerne op med dansk udtale. Sætningerne var strategiske på den 

måde at de indeholdt hyppige ord, som har vist sig at være vanskelige for islandske elever at 

udtale. Det var fx. ord som hedder, lide, synes, meget og kunne. Det var ikke særligt sjovt at 

gennemgå opgaverne, og jeg mener det heller ikke var en særlig sjov opgave for eleverne at 

http://www.danskherognu.dk/


   
 

   
 

lave. Jeg mener dog, at hvis ikke man stiller for mange opgaver i den stil og supplerer det med 

udtaleøvelser i timen, kan de godt bruges for at gøre eleverne opmærksomme på ord, som de 

skal være særligt opmærksomme på når de skal udtale dansk.  

I slutningen af efterårssemestret 2020, valgte jeg at evaluere elevernes arbejdsindsats 

på 1T, ved at få dem til at aflevere fotografier af nogle få sider i deres opgavebøger, som de 

løbende skulle have arbejdet på hele semestret. Jeg bad dem om at sende to billeder fra hvert 

kapitel, vi havde gennemgået samt fotografier af tre lytteøvelser i den samme bog. I alt skulle 

eleverne aflevere tretten fotografier. De elever som havde lavet opgaverne da de blev stillet, 

havde ingen problemer med at opfylde kravet, men jeg opdagede at nogen elever manglede 

mange sider for at opfylde kravet. Det fik mig til at tænke over, om jeg kunne ændre taktikken 

på næste semester og få dem til at vise sin indsats løbende i gennem hele semestret. Den 

bedste løsning jeg hurtigt kunne finde på var at få bekræftelse fra eleverne i slutningen af hvert 

kapitel. Det harmonerer bedre med Dalskolens krav om løbende evaluering (isl. símat) og 

mindsker arbejdet for de inaktive elever i slutningen af semestret.  

9.2.2 Andet trin (2T) 

Gruppen på det andet trin består af elever, som enten har opnået et afgangskarakter på B- eller 

højere fra grundskolen, eller allerede har gennemgået forberedelseskurset på første trin. På 

efterårssemestret 2020 bestod denne gruppe elever primært af elever jeg kendte i forvejen og 

havde undervist tidligere. Jeg mærkede en stor forskel på 2T og 1T og deres villighed til at 

deltage i fjernundervisningen, både på BBB og Innas chatrum. Generelt deltog eleverne på 2T 

meget mere aktivt i fjernundervisningen, fra starten af semestret, end 1T gruppen. Noget af det 

kan sikkert skrives på elevernes færdigheder og selvtillid. De er som regel længere henne i sit 

uddannelsesforløb end eleverne på 1T. Alligevel mener jeg at en stor del af forskellen på de to 

hold er grundet hvor mange elever jeg kendte i forvejen og havde dannet et personligt forhold 

til. Ud af holdets 22 elever, kendte jeg tretten i forvejen. Efter min mening gjorde det at største 

delen af eleverne, følte sig trygge ved at tage kontakt med mig, stille spørgsmål i timen og 

berette deres meninger, fordi de vidste nogenlunde hvordan jeg ville reagere. Udover de 

tretten elever, jeg havde undervist på et tidligere semester, var der én elev i gruppen født i 

2004, og lige begyndt i gymnasiet, så han fik lov til at møde op på skolen i semestrets første 



   
 

   
 

uger. Selvom vi kun formåede at mødes nogle få gange, inden han blev sendt hjem med sit 

studium, tror jeg at vi begge to fik en lille fornemmelse for hinanden. I det mindste blev der sat 

et ansigt på navnet.  

I starten af efterårssemestret 2020 blev eleverne på andet trin stillet for den opgave at 

læse en roman, som finder sted under den anden verdenskrig. Jeg og min kollega blev enige om 

at starte semestret på at læse den roman, som plejede at være den sidste opgave på 

semestrene. Vi mente at læsning af romanen egnede sig godt til fjernundervisning, da den 

byggede meget på elevernes selvstændighed. Alligevel var romanens ordforråd nogle gange ret 

svært at gennemskue, så eleverne havde brug for lidt hjælp på forståelsen. For at give den 

hjælpende hånd de havde brug for, havde jeg lavet korte resuméer fra alle romanens kapitler, 

som de havde adgang til under læsningen. Resuméerne indeholdt kun det overordnede 

handlingsforløb, mens detaljer blev udeladt. Jeg berettede for eleverne at de var nødt til at 

læse bogen for at kunne løse opgaver i forbindelse med kapitlerne og gennemføre et multiple 

choice-test i slutningen af læsningen. Nogle gange blev eleverne bedt om at avlevere en 

oversættelse af de korte resuméer, sammen med de øvrige opgaver. Andre gange blev de blot 

opfordret til at bruge resuméerne for at hjælpe på forståelsen af kapitlerne. Mange elever 

oversatte alle resuméer og fortalte at de hjalp meget på forståelsen af romanens indhold. 

Selvom mange af dem oversatte meget hurtigt ved at kopiere teksten og paste den i google 

translate, var der nogle der lagde en tanke i oversættelsen. I det hele taget fungerede den 

teknik godt til fjernundervisning og gjorde romanen nemmere i læsning. Hvis jeg skulle gøre det 

en anden gang ville jeg dog bruge mere tid på at forberede eleverne på oversættelsen og 

forklare at de ikke altid skal oversætte teksten ord for ord, men at det er vigtigt at se på teksten 

som en helhed og oversætte den på en måde, som giver mening på islandsk.  

Undervisningsmetoderne på 2T var ikke så kommunikative, som de var på 1T kurset. 

Oversættelsen af resuméerne er i overensstemmelse med Grammatik- og 

oversættelsesmetoden. Udover romanen drejede læseplanen sig først og fremmest om at læse 

tekster og lave opgaver i forbindelse med teksterne. Eleverne blev stillet én opgave, hvor de 

skulle undersøge videregående uddannelser i Danmark og finde oplysninger om studiet og det 

at være studerende i Danmark. Produktet fra denne opgave var en skriftlig rapport og et oplæg, 



   
 

   
 

hvor de skulle præsentere sit valgte studium. Denne opgave kan betragtes som kommunikativ, 

på den måde at den forbereder eleverne på at undersøge videregående uddannelser, som for 

mange er det de vil stå overfor efter gymnasiets afslutning. Det er bestemt en brugbar øvelse, 

uanset om eleverne har tænkt sig at tage på universitetet i Danmark, Island eller et andet land. 

De blev gjort opmærksomme på mange af de ting de skal tage i betragtning, når de vælger et 

studium. Det er dog ikke sikkert at opgavens brugbarhed blev berettet til eleverne på en tydelig 

nok måde, da en kursusevaluering, som blev lavet i slutningen af efterårssemestret viste at 10 

ud af 13 deltagende elever, ikke syntes at kursets indhold ville gavne dem i fremtiden. Jeg skal 

helt sikkert blive bedre til at sætte opgaverne i kontekst med den virkelige verden, så eleverne 

føler at opgaverne kan bruges til noget, selvom de ikke har tænkt sig at flytte til Danmark.  

På dette kursus var der ikke meget tid til at lave mundtlige øvelser i fjernundervisningen. 

Jeg følte mig meget bundet af semesterplanen og der var ikke meget tid tilovers for at træne 

mundtligheden. For at supplere det, blev Flipgrid appen også brugt på dette hold. Emnerne 

handlede bl.a. om at fortælle om sig selv, finde en nyhed og fortælle kort om den og fortælle 

om deres juletraditioner. Øvelserne som blev lavet ved hjælp af Flipgrid appen trænede ikke 

elevernes samtaleevner, som var et aspekt som manglede i dette kursus. Inden 

forsamlingsforbuddet lavede jeg flere forsøg på at igangsætte samtaleøvelser, men de blev ikke 

lige så mange, som på 1T.  

9.2.3 Første trin på gymnasial linje (1TG) 

Dette hold var det eneste danskhold som kunne møde op på skolen det meste af tiden i løbet af 

efterårssemestret 2020, da det bestod af tolv udsatte elever, som ikke bestod et eller flere fag 

på grundskolen. Pensummet var nogenlunde det samme som på 1T, men der var nogle forskelle 

på hvordan det blev formidlet. Forskellen på undervisningsforholdene gjorde dog at 1T 

grupperne nogle gange føltes som to helt forskellige kurser, fordi man kunne ikke bruge de 

samme teknikker til undervisningen af de to hold. Jeg vil dog ikke bruge mange ord på at 

forklare pensummet eller de opgaver som begge hold på første trin havde til fælles. I stedet vil 

jeg skrive om de udfordringer, som var unikke for dette hold.  

 Selvom eleverne fik lov til at møde op på skolen, var det på nogle måder sværere at få 

gruppeopgaver, som fx samtaleøvelser til at køre på dette hold end på 1T. Grunden for det var 



   
 

   
 

at eleverne skulle sidde mindst én meter fra hinanden med mundbind på, så det var svært at 

lave opgaver som krævede at eleverne kunne tale sammen, uden at forstyrre de resterende 

elever. Afstanden mellem eleverne og mundbindene gjorde det også svært at danne 

gruppesteming på holdet. Jeg drøftede denne tanke med nogle kollegaer, som også underviste 

på Gymnasial linje og det var den generelle mening at afstanden og mundbindene i hvert fald 

var med til at skabe en underlig stemning på holdene. Det gik dog lidt bedre at få en samtale op 

at køre i de første seks uger, da hele gruppen var samlet i et lokale. Da gruppen skulle deles op i 

tre forskellige lokaler, i uge 43, blev der endnu mere stille i timerne. 

 De stramme forsamlingsregler gjorde det nødvendigt at dele gruppen op i tre forskellige 

lokaler, fra uge 43. Eleverne måtte ikke blandes mellem grupper, så det var nødvendigt at 

fastsætte dem sammen med de elever som de som regel fulgtes med på fagene. Da dansk er et 

fag som ikke alle elever tager på gymnasiet, indeholdt det 1TG elever fra tre forskellige grupper, 

så jeg skulle forholde mig til tre klasselokaler indenfor den samme time. Disse tre lokaler var på 

stueetagen og 2. sal, som gjorde at jeg brugte meget tid på at gå op og ned ad trappen og en 

stor del af timen gik til at sætte eleverne i gang med de opgaver de skulle arebejde på. På grund 

af disse forhold blev tiden ikke til noget, største delen af semestret, så det blev endda endnu 

sværere at komme igennem det sædvanlige pensum, end det var på de hold der skulle 

fjernundervises. Da dette hold skulle fjernundervises, pga. regeringens stramme 

forsamlingsregler opdagede jeg at nogle elever, som sjældent var mødt op til undervisningen på 

skolen, dukkede op i timerne igen og de elever som, som regel mødte op til undervisnignen på 

skolen også deltog i fjernundervisningen. Så jeg følte at flere elever kunne deltage i 

undervisningen, hvis den foregik via computer. Derfor besluttede jeg mig for at lave et forsøg 

på at fjernundervise gruppen noget af tiden, selvom eleverne måtte møde op på skolen, da 

dansk enten lå først eller sidst på elevernes skemaer, så jeg mente at det ikke gjorde noget at 

de tog hjem under frokost pausen eller mødte op på skolen efter morgenkaffepausen. Det blev 

dog stoppet, efter at nogle forældre havde klaget til skolen om at det skabte forvirring hos 

eleverne at skulle forholde sig både til undervisning på stedet og fjernundervisning. Så jeg holdt 

op med at snyde på systemet og rykkede hele undervisningen på skolen igen.  



   
 

   
 

  En fordel ved at kunne møde eleverne på skolen, var at man kunne lære eleverne bedre 

at kende og danne sig et billede af deres læringsstile og processer. Jeg kunne bedre hjælpe de 

elever som stødte ind i problemer, da de ikke blev nødt til at fortælle at de havde svært ved  at 

lave opgaverne, fordi jeg kunne se det med mine egne øjne. Jeg opdagede nemlig at mange 

elever ikke søger hjælp, selvom de har brug for den. En anden fordel ved at have eleverne på 

stedet til undervisningen var at det blev nemmere at forklare ord og handlinger ved brug af Den 

direkte metode. Jeg kunne fx tænde lyset og sætte ord på det eller pege på mit tøj da vi lærte 

ord i forbindelse med tøj og mode og det var nemmere at se, om eleverne forstod det jeg sagde 

på dansk eller om jeg behøvede at forklare det bedre. 

9.3 Øvrige udfordringer og løsninger 

I forhold til mine undervisningsmetoder havde jeg en kommunikativ tilgang til undervisningen, i 

hvert fald i teorien. Jeg ville gerne hjælpe eleverne med at opnå autonomi i sin sprogbrug og at 

de havde en brugbar færdighed efter at have gennemgået de kurser jeg underviste. Jeg var som 

tidligere nævnt relativt ny på feltet da Covid-19 ramte verden i foråret 2020. Jeg var så småt 

ved at danne mig et billede af arbejdet og semesterplanerne. Da jeg startede på arbejdet, i 

januar 2019,  fik jeg færdiglavede læseplaner som jeg skulle følge. På læseplanerne var der 

emner og opgaver jeg skulle gennemgå og meget af det kunne man tackle med kommunikative 

metoder. Semesterplanerne burde være i overensstemmelse med den centrale læseplan, så de 

burde være godt egnet til at undervise ved brug af kommunikative metoder. Det største 

problem efter min mening var at få den grammatik som stod på pensummet til at hænge 

sammen med de øvrige emner og ikke fremstille den, kun fordi man skulle følge læseplanen. 

Dvs. i løbet af en uge skulle eleverne muligvis læse et kapitel i en lærebog, som indehold noget 

grammatik, men på læseplanen stod der en anden grammatik, som skulle gennemgås i løbet af 

denne uge. Selvfølgelig kan man i nogen grad lave om på læseplanerne og rykke emner frem 

eller tilbage, men når man underviser et kursus sammen med en anden lærer, skal de 

ændringer ske i samarbejde med den anden lærer, som kræver tid og planlægning. 

Kommunikative kompetencer kræver en vis viden om grammatik, men den viden skal hænge 

sammen med (andre sprogfærdigheder) noget brugbart. Det er dog et problem som ikke 

dukkede op pga. fjernundervisningen, men de overvejelser jeg tog op, i forbindelse med 



   
 

   
 

fjernundervisningen og denne opgave gjorde at problemerne blev mere indlysende. Dette 

problem kunne være blevet løst ved at tænke nærmere over læsematerialet når læseplanerne 

bliver lavet og finde ud af hvordan grammatikken bedre hænger sammen med de øvrige 

materialer. 

  En anden ting som efter min mening havde hjulpet på at forbedre undervisningen 

under hårde forsamlingsregler, var at se bort fra reglen om at en lærer skal undervise 

forskellige kurser for at få fuld løn. Det er selvfølgelig svært at lave om på overenskomster uden 

for forhandlingstiden, men i en perfekt verden ville det hva været muligt. Ifølge de gymnasiale 

læreres overenskomst bliver vurderingen af arbejdsindsatsen reduceret om 10% for hvert 

kursus de gentager (Kennarasamband Íslands, 2014. s. 9). Så i stedet for at få dobbel 

arbejdsindsats for at undervise det samme kursus to gange, giver det 1,9 gange 

arbejdsindsatsen. Det er derfor til lærernes fordel at undervise forskellige kurser. Det er dog 

meget normalt at undervise det samme kursus to gange, men det er sjældent at det bliver flere 

gange. Jeg fik ikke muligheden for at diskutere denne idé med nogle af mine kollegaer, men jeg 

mener at overenskomsten ville have gjort at den mødte modstand. For en erfaren lærer som 

kender materialerne ud og ind, gør det måske ikke den store forskel at skulle fokusere på flere 

kurser ad gangen, men for en lærer med mindre erfaring kan det gøre at de bliver for tyndt 

spredt.  

For mit vedkommende havde det hjulpet meget at kunne fokusere på at forbedre 

undervisningen på et eller muligvis to kurser i stedet for at skulle undervise tre forskellige 

kurser på efterårssemestret 2020. Under normale omstændigheder kan det være godt at have 

lidt variation, og ikke skulle tale om det samme emne alt for mange gange i løbet af dagen men 

tingene forholdt sig ikke helt på samme måde under Corona tiden. Hvis jeg havde haft den 

mulighed, at kun skulle fjernundervise et dansk kursus, havde det givet mere tid til forberedelse 

for undervisningen. Man skal stille de samme opgaver for forskellige grupper på det samme 

kursus, så tiden som det tager at planlægge opgaver er reduceret. I stedet kunne man have 

brugt tiden på at tænke på kreative løsninger på undervisningen.  

Det er selvfølgelig godt at kunne diskutere kurserne med en kollega som også 

underviser det samme kursus, men det kræver også at man finder løsninger som passer til 



   
 

   
 

begge parter. Det er ikke sikkert at en teknisk løsning, som fungerer for mig, ville fungere for 

min kollega. I mit tilfælde var min kollega på danskundervisningen ikke lige så tryg i forbindelse 

med teknologien, som jeg var. Derfor var det svært at finde frem til tekniske løsninger som 

passede til os begge to. Min undervisning foregik både via Innas chatrum og BBB, mens min 

kollega kun brugte chatrummet til undervisningen. Det førte til at de ting, som jeg kunne 

forklare mundtligt, eller ved at dele min skærm med eleverne, kunne min kollega kun skrive om 

i chatrummet. Denne diskrepans gjorde at i de tilfælde, hvor vi blev enige om at bruge 

teknologien, fx Flipgrid, blev elevernes oplevelser meget forskellige mellem grupper. Min 

kollega fortalte at eleverne havde meget svært ved at finde ud af Flipgrid appen, mens min 

oplevelse var helt anderledes. Grunden for det kan både være fordi min kollega formidlede 

forklaringer på appen via skrift, mens jeg kunne gøre det mundtligt via BBB og endda vise min 

skærm og hvordan appen så ud, eller fordi min kollega ikke rigtigt kunne finde ud af at bruge 

appen selv og følte sig ikke tryg. Da jeg forklarede appen, lagde jeg vægt på at den var nem i 

brug, men for én som ikke synes appen er nem i brug, kan det være svært at give det indtryk.  

Det viste sig også at irritere eleverne, når lærerne brugte apps og platforme de ikke selv 

havde styr på. Én elev skrev: “Vildi að kennarar væru meira sanngjarnir og kunna betur á 

tæknina sem þeir sjálfir nota”. Man kan ikke vide, hvilken lærer denne elev hentyder til, men 

replikken tilkendegiver frustration over lærerens manglende tekniske færdigheder. Det er 

vigtigt at læreren føler sig tryg i undervisningen, så den kan få eleverne til at føle sig trygge 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  

 Et andet problem som dukkede op i forbindelse med teknikken og fjernundervisningen, 

var at jeg følte mig meget hjælpeløs da det kom til at vejlede eleverne med mange forskellige 

tekniske problemer. Jeg kunne ofte google mig frem til løsninger, men det var ikke altid nemt at 

formidle de løsninger til eleverne. Mange havde problemer med at logge på BBB, og der fandtes 

forskellige løsninger for de forskellige operativsystemer. Under efterårssemestrets første 

vardesamtaler fik jeg forklaring på en løsning for de elever som havde vanskeligheder med at 

åbne BBB i sin iphone, som jeg kunne føre videre, men jeg var stadig hjælpeløs i forhold til de 

andre enheder og operativsystemer. Udover det opstod der problemer med mikrofoner og 

højtalere, aflevering af opgaver i Inna samt andre ting. Den typiske løsning at lukke browseren 



   
 

   
 

og åbne den igen fungerede nogle gange, men det virkede ikke altid, så den bedste vejledning 

jeg kunne give var at prøve at google problemet. I spørgeundersøgelsen, som blev lavet i 

forbindelse med denne opgave svarede eleverne på hvordan de løste tekniske problemer. 48% 

var enige eller helt enige i at de havde modtaget teknisk støtte fra skolen i forbindelse med 

fjernundervisningen, og 62% havde fået teknisk støtte fra læreren i forbindelse med 

fjernundervisningen (se tabel 3). Det kan dog være at eleverne ikke skelnede mellem skolen og 

lærerne i dette spørgsmål. Langt de fleste, 83%, havde søgt svar på tekniske spørgsmål selv. 

Max nævnte i sit interview at en lærer som fjernunderviser i en nødsituation har fået mange 

hatte på, bl.a. en tekniker hat. Han syntes ikke det var det store problem, da han var ret tryg 

ved teknik, men man må tage hensyn til lærere som ikke er så trygge ved teknik.  

Dette emne blev diskuteret på samtlige møder i løbet af efterårssemestret 2020, og det 

var et klart krav fra lærerne at skolen løste det problem. Nogle lærere fortalte endda at de 

ignorerede elevernes tekniske problemer, når de opstod midt i undervisningen, da der 

simpelthen ikke var tid til at tage sig af dem, samt alt det andet de skulle holde styr på. Skolen 

kunne fx møde det krav, ved at ansætte en person, som kunne tage sig af de forskellige 

tekniske porblemer. Lærerne kunne henvise eleverne til denne person, for at få løsninger på 

problemer. Det koster selvfølgelig noget, men nogle af problemerne kunne blive løst på en ret 

billig måde, fx ved at lave videoer, som kunne lægges på skolens hjemmeside.  

Når jeg kigger tilbage over fjernundervisningen kan jeg se mange ting der burde have 

været gjort anderledes. Jeg har været meget kritisk over min egen undervisning og ikke følt at 

jeg har gjort alt det jeg kunne have gjort. Meget af tiden gik på blot at holde skindet på næsen, 

og komme igennem pensummet på en nogenlunde ok måde. En ting som kendetegnede 

efterårssemestret var usikkerhed. Regeringens forsamlingsregler gjaldt som regel to til tre uger 

ad gangen og skolen skulle planlægges i forhold til disse regler. Planer som blev lavet, som fx 

om at bringe de ældre elever ind på skolen, hver tredje uge, måtte laves om lige så snart de 

blev lavet. Det var noget som irriterede nogle elever, fordi da jeg fik lov til at møde de ældre 

elever på skolen berettede én elev at hun syntes det var meget vanskeligt at skulle forholde sig 

til nye regler, næsten hver uge. Nogle af de andre elever i lokalet var enige med denne replik. 

De mente endda at det ville være bedre at få det at vide i starten, at de boglige fag ville blive 



   
 

   
 

undervist igennem internettet hele semestret. Der blev dog lagt al vægt på at få eleverne ind i 

skolen i så stort et omfang som muligt, så det er usandsynligt at skolestyrelsen ville have taget 

den beslutning, selvom nogle elever mente at det var vigtigt at kunne forudse hvordan 

semestret ville udfolde sig.  

Denne uforudsigelighed påvirkede også mig i løbet af semestret. Da jeg kiggede tilbage 

over efterårssemestret 2020, fandt jeg ud af at det fag som havde stresset mig mest var det 

1TG, som i størst grad blev undervist på skolen. Dette hold måtte dog uforventet rykke til 

fjernundervisning én gang i løbet af semestret. Fordi jeg også underviste dansk på første trin var 

det ikke særlig svært at skulle pludselig til at forholde sig til at fjernudervise 1TG, men da vi 

skulle møde op på skolen igen en mandag morgen i oktober blev det meddelt med en email kl 

12, søndagen inden. Denne beslutning var dog blevet taget nogle dage inden søndag, så det 

kunne have været meddelt noget tidligere. Man lærte heldigvis hurtigt i starten af skolernes 

nedlukning i marts 2020, at man skulle følge nøje med sin indbakke, for ikke at gå glip af noget. 

Da eleverne fik lov til at komme tilbage på skolen, blev de delt i lokaler efter, hvilken 

klasselærer de havde. Som jeg skrev tidligere, førte det til at jeg skulle undervise holdet i tre 

forskellige lokaler spredt over tre etager. Det var noget, jeg aldrig havde skullet forholde mig til 

tidligere. 

Jeg var heldig at have relativt nemt ved at gå op og ned ad mange trapper, flere gange 

på en time. Det er dog ikke sikkert at alle lærere kunne have gjort det, uden besvær. Der er 

godt nok en hejs på skolen, men på et tidspunkt var døren på hejsen på stueetagen i et andet 

smittebeskyttende rum end klasselokalerne på samme etage. Hvis man skulle overholde alle 

regler skulle man derfor gå ud af bygningen og tage sig en kort gåtur for at komme ind ad en 

anden dør, for at kunne gå til undervisningslokalerne på stueetagen. Det blev dog lavet om på 

et tidspunkt, så i november og december kunne man bruge hejsen, hvis man ønskede.  

Adgangen til de forskellige klasselokaler var dog ikke det største problem for mig. Jeg 

havde sværest ved at dele min tid mellem de tre lokaler. Det tog som regel 10 – 15 minutter at 

få eleverne igang og forklare opgaver i hvert lokale. Så da man havde forklaret opgaverne til to 

grupper og skulle til at sætte den tredje gruppe i gang, var allerede halvdelen af tiden gået. 



   
 

   
 

Heldigvis var der kun én elev på én af de tre grupper, og han blev sat sammen med en anden 

gruppe efter to uger. Så skulle jeg kun forholde mig til to klasselokaer, men de var stadig på 

stueetagen og anden sal, så jeg skulle stadig tage trappen, flere gange i løbet af en time.  

Under disse forhold modtog jeg ingen didaktisk vejledning, om hvordan man kunne 

planlægge undervisningen eller hvilken slags opgaver var godt egnet til undervisning under 

disse forhold. Selvfølgelig er det en del af lærerarbejdet at bestemme, hvilken slags opgaver 

fungere bedst for deres grupper og det pensum som skal formidles, men i nogle tilfælde kan det 

være godt at få lidt vejledning. Undervisning i en nødsituation var dog ny for alle lærere, så der 

var ingen erfaring på feltet inden. Jeg måtte i stor grad stole på elevernes selvstændighed, men 

eftersom 1TG gruppen, bestod af udsatte elver og elever som ikke havde opnået minimumskrav 

på ét eller flere fag i grundskolen, skulle man helst holde de fleste af dem i hånden så meget 

som muligt. Jeg fik det på fornemmelsen, at da jeg ikke kunne være tilstede i klasselokalet hele 

tiden, begyndte nogle elevers indlæring at dale. Andre kunne godt klare sig under selvstændigt 

arbejde. Det kan være at nogle elever har opnået dårligere karakter, end de ville have gjort, hvis 

jeg havde haft muligheden for at bruge mere tid ved deres side, end jeg gjorde fra midten af 

oktober til semestrets afslutning.  

Det er dog ikke sikkert at fjernundervisning havde passet til de udsatte elevers 

lærinsstile. Under fjernundervisningsforløbet opdagede jeg at de autonome elever klarede sig 

godt, mens nogle elever krævede en del mere støtte fra min side. På forårssemestret oplevede 

jeg samme ting, som mine informanter, dvs. at de elever som man allerede kunne se var i fare 

for at dumpe kurserne, gjorde det. Det var dog sværere at se om tingene forholdt sig på den 

måde, på efterårssemestret, da man ikke fik muligheden for at blive bekendt med de elever, 

som primært blev fjernundervist. På trods af at jeg ikke havde lang erfaring med undervisning, 

følte jeg at ualmindeligt mange elever droppede 1T, i løbet af semestret, mens tallene var mere 

normale i forbindelse med 2T. 19 elever startede 1T kurset i august 2020, men i løbet af 

semestret droppede 5 elever kurset. 25 elever startede 2T, men kun tre elever droppede 

kurset. Dog var der yderligere tre elever som blev hængende på listen, men afleverede næsten 

ingen opgaver hele semestret. Det er svært at sige hvorfor det forholdt sig sådan, både i forhold 

til de elever som valgte at melde sig fra kurserne men også de elever som ingen opgaver 



   
 

   
 

afleverede. Muligvis passede fjernundervisningen slet ikke til deres læringsstil. Én af de elever 

som ingen opgaver afleverede, fortalte i den første vardesamtale at han havde meget svært ved 

at håndtedre fjernundervisnignen. Selvom jeg prøvede at trøste ham og tage kontakt med ham 

bageftrer for at heppe på ham, hjalp det ikke.  

Min generelle følelse har været, at jeg har haft svært ved at tage hånd om alle mine 

elever, og give dem skræddersyet vejledning på efterårssemestret 2020. Fjernundervisningen 

har bl.a. gjort det svært for mig, at blive opmærksom på de enkelte elevers læringsstile, og 

udannelsesmæssige vanskeligheder. Det er ikke alle elever, som har registreret deres diagnoser 

for ordblindhed, ADHD eller andre vankeligheder på Inna, men når undervisningen foregår i 

skolen, har man en mulighed for at opdage disse vanskeligheder uden at skulle læse om 

diagnosen på Inna. Når indlæringen sker bag computerskærmen, bliver det svært at se om 

eleverne har svært ved at læse teksterne eller holde fokus i undervisningen, så det var svært at 

hjælpe disse elever. I min fjernundervisning har jeg i stor grad stolet på elevernes autonomi, og 

at de finder ud af hvilke løsninger fungerer bedst for dem, men jeg har ikke drøftet sagen med 

eleverne. Det er noget jeg burde have brugt tid på og vil prøve at gøre i fremtiden, uanset om 

undervisningen foregår på stedet eller i gennem computeren. Jeg gjorde dog en indsats, 

specielt for de ordblinde elever, ved at lægge oplæsninger af noveller og korte tekster på Inna, 

som de kunne lytte til under læsningen. Fordi jeg har lavet arbejdet, at indlæse noveller og 

tekster, vil jeg blive ved med at lægge de filer på Inna, så elever kan bruge det, uanset hvilken 

form undervisningen tager i de kommende semestre. På den måde får de ordblinde hjælp med 

teksterne og de øvrige elever kan høre hvordan de forskellige ord bliver udtalt.  

På trods af at jeg har været meget kritisk over min egen undervisning, og mine evner til 

at danne et personligt forhold med eleverne, viser det sig, at det lykkedes mig i nogle tilfælde at 

formidle den ønskede omhu til eleverne. I slutningen af semestret lavede skolen en 

kursusevaluering, som eleverne skulle svare på i forhold deres kurser, som viste at eleverne har 

kunnet lide hvordan jeg formidlede undervisningen. I de skriftlige svar, til hvad eleverne syntes 

bedst om på danskkurserne, var der mange der skrev, at læreren var det bedste. Én elev skrev 

at han/hun syntes at læreren viste interesse for eleverne og prøvede at hjælpe alle på en 

passende måde og en anden elev skrev at undervisningen var godt planlagt til den tid de havde. 



   
 

   
 

Jeg mener at det var en god beslutning at stole i større grad på BBB og Zoom til 

fjernundervisningen end Innas chatrum. I elevernes skriftlige svar på spørgeundersøgelsen 

skriver én elev, at han/hun gerne ville at læreren brugte BBB til undervisningen i stedet for kun 

at bruge Innas chatrum. Der var dog en anden elev, som ikke mente at han/hun fik noget ud af 

undervisningen på Zoom, så meningerne var åbenbart delte. Jeg drøftede det dog med mine 

elever under den første vardesamtale, og kunne høre at de fleste var glade for at jeg havde 

besluttet mig for at gøre fjernundervisningen mere interaktiv end Innas chatrum byder på. 

I sidste ende var det meget godt at få den gode feedback, da jeg havde har siddet og 

tvivlet på mine evner til at danne en personlig kontakt med eleverne i gennem 

fjernundervisningen og vise omhu. Selvom det ikke var alle eleverne som svarede på den måde 

på spørgeundersøgelsen, var de positive meninger om mig og min indsats langt flere end de 

negative. De negative kommentarer drejede sig aldrig om mig personligt, men viste hellere at 

eleverne ikke var glade for at skulle lære dansk i det hele taget. Bozkurt og Sharma mente at 

det vigtigste ved fjernundervisning i en nødsituation, ikke var at formidle så meget 

læremateriale som muligt, men hellere at vise omhu for eleverne og være tilstede for dem 

under de stressende forhold, som kan opstå under en pandemi (2020). 

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

10. Diskussion 

Da fjernundervisning i de gymnasiale skoler i Island blev påbudt, på grund af stramme 

forsamlingsregler blev den med det samme anderledes end den traditionelle fjernundervisning, 

som længe har været tilgængelig for islandske elever. Der har nemlig aldrig været tale om 

påbudt fjernundervisning i gymnasiet, før marts måned 2020. Normalt blev fjernundervisningen 

planlagt på den måde, at eleverne selv kunne styre sin tid og ikke var forpligtet til at finde sig 

foran en computer på fastlagte tidspunkter. Elever har dog nogen gange skullet møde op på 

skolerne i korte perioder i forbindelse med nogen fjernundervisningskurser, og ofte skal de 

møde op til skriftlig eksamen på skolerne eller et andet anerkendt eksamenssted for at afslutte 

kurserne men udover det har eleverne kunnet styre sin tid selv. De forhold, som opstod i 

starten af marts 2020, var enestående og krævede en anden slags planlægning end den 

traditionelle fjernundervisning. De lærere som havde erfaring med fjernundervisning, kunne 

derfor ikke altid bruge de samme metoder og teknikker, som de normalt brugte i 

fjernundervisningen. Der var nemlig ikke tale om traditionel fjernundervisning, men 

fjernundervisning i nødsituationer.  

 Bozkurt og Sharma skelnede mellem traditionel fjernundervisnign og fjernudervisning i 

nødsituationer (2020). Efter deres mening kunne de samme metoder og teknikker, som 

fungerer for traditionel fjernundervisning, ikke alle bruges og at teknologien ikke kunne løse 

alle problemer i forbindelse med fjernundervisning i nødsituationer. Det vigtigste var at styrke 

elevernes samarbejdsevner og vise omhu for dem. De påpegede at i fremtiden, vil eleverne 

højst sandsynligt ikke huske det pensum de blev undervist, men hvordan der blev taget hånd 

om dem under pandemien (s.iii). En spørgeundersøgelse som blev lavet i Island i slutningen af 

forårssemestret 2020 viste dog at det gik værre for lærerne at fokusere på elevernes 

samarbejde, end inden forsamlingsforbuddet (Stjórnarráð Íslands, 2020b). Efter forelæserens, 

Guðrún Ragnarsdóttirs, mening giver disse tal anledning til at styrke lærernes viden om bl.a. 

Cooperative learning, og give dem nogen redskaber til at styrke elevernes samarbejdsevner.  

For at hjælpe lærerne på vej mod flere samarbejdsopgaver, er det nødvendigt at give 

dem didaktisk vejledning. Den var af ringe grad, da 43% af de licencerede gymnasiale lærere 



   
 

   
 

fortalte at de havde modtaget meget lidt didaktisk hjælp, under skolernes nedlukning i foråret 

2020 (Stjórnarráð Íslands, 2020b). Mine informanter havde heller ikke modtaget didaktisk 

vejledning i forbindelse med fjernundervisningen, men de mente dog at hvis de havde søgt 

hjælp, havde de fået den. Omstændighederne var nye for alle parter, elever, lærere og 

skolestyrelser, og de fleste havde nok at se til, ved blot at holde sig flydende.  

Der er mange ting som skal tages i betragtning i forbindelse med traditionel 

undervisning på skolen og endnu flere ting der skal tænkes over i forbindelse med 

fjernundervisning i en nødsituation. På en måde blev problemerne også mere indviklet end før, 

da lærerne ikke kun skulle tage sig af undervisningen, men også af deres egne og deres elevers 

tekniske problemer. Informanterne var alle enige om at deres arbejde var blevet mere indviklet 

end før og der var flere ting at forholde sig til. Det var dog lidt forskelligt, hvilken holdning de 

havde til omstændighederne. Max prøvede at undgå stress og det kunne man også høre på 

Rosas svar, men Anne havde lidt dårligere forhold til fjernundervisningen, da interviewet fandt 

sted. De var dog alle enige i at de foretrak at undervise på skolen.   

Elevernes svar på spørgeundersøgelsen lavet i forbindelse med denne opgave, viste at 

de fleste var enige i at de foretrak at blive undervist på skolen. 65% af eleverne som svarede på 

spørgsmålet, 28 ud af 43, havde denne holdning og 75% savnede sine skolekammerater (se 

tabel 2). Det viste sig dog også at det gik godt for størstedelen af eleverne at deltage i 

fjernundervisningen, hvor 30 ud af 42, 71%, var helt enige eller enige i påstanden. Tallene over 

elevernes mening om deres evne til at fokusere på studierne derhjemme, var noget mere delte. 

De var dog stadig til fordel for undervisningen på skolen. 41% af deltagerne, 18 ud af 43, syntes 

at det var nemmere at fokusere på studierne derhjemme, mens 59%, 25 ud af 43, syntes det 

var nemmere at fokusere på studierne på skolen (se tabel 2). De delte meninger kan tyde på 

elevernes forskellige indlæringspræferencer.  

Der var et andet spørgsmål i spørgeundersøgelsen som tangerede elevernes 

læringsstile. Det var spørgsmålet om hvordan eleverne foretrak at modtage lærernes vejledning 

og forklaringer. Der var ikke særligt stor forskel på tallene, men alligevel var der flest elever, 



   
 

   
 

som foretrak skriftlig vejledning, hele 93% (se tabel 6). Mange elever foretrak visuel vejledning 

(71,5%), mens noget færre elever foretrak mundtlig vejledning (55%). 

Andre tal som tyder på elevernes forskellige indlæringspræferencer er tallene i 

forbindelse med elvernes svar på, hvordan de foretrækker at modtage lærernes vejledning og 

forklaringer. Der var ikke stor forskel på tallene (se tabel 6) men der var alligevel flest elever 

som foretrak skriftlig vejledning (93%). Mange elever svarede at de kunne godt lide at modtage 

visuel vejledning (71,5%), mens færre elever foretrak mundtlig vejledning (55%). I 

spørgeundersøgelsen blev det ikke forklaret hvad visuel vejledning er, så det er svært at sige 

hvilken slags visuel vejledning eleverne tænker på, når de er enige eller helt enige i den 

påstand. Reid sætter endda elever, som har nemt ved at lære ting ved at læse tekster, i en 

gruppe med visuelt lærende elever (Tornberg, 2003). Elevernes svar kunne tyde på at flere 

elever er viselt lærende end auditivt lærende. Spørgeundersøgelsen blev dog ikke lavet med 

elevernes indlæringspræferencer til hensyn, så man kan ikke komme til en konkret konklusion, 

udfra disse tal. Udfra elevernes svar på spørgeundersøgelsen kan man dog konstatere at min 

foretrukne måde til at formidle vejledning, imødekom mange elevers indlæringspræferencer. 

Jeg valgte nemlig altid at lægge en skriftlig plan og vejledning på Innas chatrum, selvom jeg 

nogen gange også forklarede planer og opgaver mundtligt på BBB bagefter. På den måde 

forsikrede jeg mig at ingen elev gik glip af vigtige oplysninger.  

Det tog mig nogen tid at finde frem til hvilken undervisningsplatform jeg bedst kunne 

lide, af de undervisningsplatforme jeg kendte til og blev nævnt i sjette kapitel. Som sagt brugte 

jeg Innas chatrum og BBB, efter at have prøvet og overvejet andre muligheder. Siden det tog tid 

at komme til den konklusion, førte det til at jeg ikke kunne bruge den samme tid på at forbedre 

fjernundervisningen. Udover den tid det tog at undersøge fjernundervisnignsplatforme og 

deres funktion, gik der også meget tid til forberedelse af de enkelte lektioner, da jeg underviste 

fire forskellige grupper i efteråret 2020, som man sjældent kunne håndtere på samme måde.  

Jeg mener ikke at jeg var den eneste lærer på Dalskolen, som manglede tid til at forøge 

fjernundervisningens kvalitet. Informanterne blev ikke spurgt ind til den tid de kunne bruge på 

at overveje og forbedre fjernundervisningen, men fordi vi alle arbejder i Dalskolen, vidste jeg at 



   
 

   
 

de ikke havde fået nogen forberedelsestid, inden fjernundervisningen startede i marts 2020. 

Dalskolens styrelse udnyttede heller ikke den fleksibilitet, der blev tilladt ved skolestart i 

efteråret 2020, så forberedelsestiden var også af ringe grad i den omgang. Max mente dog at 

de gymnasiale lærere burde have brugt sin lange sommerferie på at undersøge 

fjernundervisningsteknikker og stå klare til at levere fjernundervisning af høj kvalitet i august 

2020. Det er dog ikke sikkert at alle lærere delte Max´s realisme, at bruge sin sommerferie på så 

fornuftig en måde, som at forberede en mulig fjernundervisning.  

Som blev nævnt i kapitlet om traditionel fjernundervisning påpeger mange forskere, at 

det er vigtigt at fjernundervisningen forberedes nøje og at både lærere og elever får 

muligheden for at blive bekendt med teknologien. I New Zealand fik lærere og elever to uger til 

forberedelse inden fjernundervisningen startede i foråret 2020, under stramme 

forsamlingsregler, som forskerne mener var vigtigt for at fjernundervisningens kvalitet (Yates 

et.al, 2020). Det faktum havde Undervisningsmisteriet åbenbart indset, da efterårssemestret 

2020, var ved at starte, så skolerne fik råderum til planlægning og lov til at udskyde skolestart til 

en uge senere (Mundtlig kilde, d. 14. august 2020).  Skoleledelsen på Dalskolen mente dog ikke 

det var nødvendigt at udnytte det råderum i starten af semestret, så undervisningen startede 

som planlagt.  

Efter min mening var min undervisning blevet bedre, hvis jeg kunne have fokuseret på 

færre kurser, end jeg skulle gøre under normale omstændigheder. Hvis det havde været muligt 

var min tid ikke blevet fordelt på planlægning af mange forskellige kurser. I stedet kunne man 

have fokuseret på at forberede og forbedre færre kurser. Det havde dog krævet en 

omstrukturering af alle planer, at give lærerne færre kurser at forholde sig til under 

fjernundervisningen. Jeg drøftede ikke idéen med mine kollegaer, så jeg ved ikke hvordan de 

ville have reageret på dem. Ifølge overenskomsten, går lærernes løn ned, hvis de underviser 

samtlige grupper på det samme kursus (Kennarasamband Íslands, 2014), så man kan regne med 

at lærerne ikke ville have syntes godt om idéen, med mindre overenskomsten var blevet lavet 

om. Muligvis påvirkede min mangel af erfaring min holdning. Jeg var ikke så vant til at undervise 

de fag jeg underviste, og det kan have påvirket min oplevelse af fjernundervisningen. Mange 



   
 

   
 

lærere har undervist de samme kurser flere gange, så de har sikkert fået afslibet deres teknik 

noget mere end jeg havde fået gjort inden jeg skulle til at fjernundervise.   

Det viste sig at mine informanter havde en kommunikativ tilgang til 

fremmedsprogsundervisningen. Det er på en måde påbudt ifølge Den centrale læseplan for de 

gymnasiale uddannelser i Island, fordi kurser skal være i overensstemmelse med den, for at 

blive godkendt. Både Rosa og Anne fortalte dog at de havde lidt svært ved at få det mundtlige 

aspekt med i undervisningen, da de ikke havde fået styr på den tekniske side i forbindelse med 

undervisning af den mundtlige sprogfærdighed. Max havde dog udnyttet teknologiens mange 

aspekter til sin fordel, og følte ikke at det mundtlige aspekt blev nedprioriteret.  

 Elevernes svar på spørgeundersøgelsen, viser at eleverne hyppigst mener, at den 

mundtlige færdighed mangler i fjernundervisningen. 22 elever mente at den mundtlige 

færdighed ikke blev trænet nok i fjernundervisningen (se tabel 11). Eleverne mente dog også, at 

der oftest manglede træning af det mundtlige aspekt i den traditionelle undervisning på skolen. 

Hele 19 elever svarede på den måde (se tabel 8). Det tilkendegiver at lærerne samlet, skal blive 

bedre til at træne det mundtlige aspekt. Informanterne til denne undersøgelse lagde dog alle 

vægt på at eleverne brugte sproget i timerne før skolernes nedlukning, så de fik erfaring med at 

deltage i samtaler om emner de højst sandsynligt ville stå overfor i naturlige sprogomgivelser. 

Man kan ikke vide hvor meget tid normalt bliver tilsidesat for den mundtlige del af sproget i 

undervisningen hos informanterne, og det kan godt være at eleverne generelt gerne vil træne 

den mundtlige del endnu mere end der normalt bliver gjort.  

Den store forskel viste sig at være i forbindelse med lyttefærdigheden. 12 elever mente 

at lyttefærdigheden manglede i fremmedsprogsundervisnignen før forsamlingsforbuddet (se 

tabel 9), mens 20 elever mente at den manglede under fjernundervisningen (se tabel 11). Det 

er interessant at overveje hvorfor det forholder sig på den måde. Ingen af informanterne 

berettede om vankeligheder ved at stille lytteopgaver under forsamlingsforbuddet. Alle 

informanter fortalte at de stillede lytteøvelser, musikopgaver og film eller tv afsnit, som 

eleverne skulle se både før og efter skolernes nedlukning. Det gjorde jeg også i min 

undervisning, så disse tal undrede mig. Det er svært at sige om forskellen virkelig stammer fra 



   
 

   
 

ændringer af undervisningsteknikker hos fremmedsprogslærerne, eller om eleverne ikke altid 

er opmærksomme på at lyttefærdigheden ikke udelukkende trænes ved at lave designerede 

lytteøvelser, hvor eleverne skal finde oplysninger i en samtale eller lignende opgaver. Som følge 

af spørgeundersøgelsens resultater gjorde jeg en indsats for at gøre eleverne opmærksomme 

på at lyttefærdigheden trænes også ved at se tv afsnit eller film og at lytte til læreren tale 

fremmedsproget.  

Udover tallene i forbindelse med mangel af lyttefærdigheden, var der ikke mange svar 

fra elevernes side, som undrede mig. Inden spørgeundersøgelsen troede jeg dog at flere elever 

brugte deres mobiler for at deltage i fjernundervisning. Det viste sig at kun tre ud af 43 elever, 

som svarede på spørgsmålet brugte deres mobiler til at deltage i fjernundervisningen (se tabel 

1). Der var dog yderligere fire elever som primært brugte en tabletcomputer, til at deltage i 

fjernundervisningen. Grunden for at jeg blev overrasket over disse forhold var, at rygterne var 

blevet så høje blandt lærerne, om at eleverne brugte deres mobiler til alt. Det var åbenbart 

bare rygter som ikke blev bygget på noget konkret. Hvis elever under 18 år havde måttet 

deltage, var svarene måske blevet lidt anderledes, men elever under 18 år var relativt få i 

forhold til elever over 18 år, på de hold som fik sendt et tilbud til deltagelse.  

Spørgeundersøgelsen viser fremmedsprogselevernes generelle meninger om de 

spørgsmål de blev stillet. Spørgeundersøgelsens resultater kan bruges som et indlæg i en 

samtale med andre lærere om elevernes oplevelser, og mulige forbedringer på undervisningen. 

Meningen med undersøgelsen var ikke at få noget i hænderne, som hver enkelt 

fremmedsprogslærer kan tage til sig og bruge, men at kaste lys på elevernes samlede oplevelse 

af fjernundervisningen og at lære et fremmedsprog under de forhold.Hvis spørgeundersøgelsen 

skulle kunne give nogle brugbare konklusioner, for den enkelte lærer, ville det have været 

nødvendigt, at lave mindst fire skræddersyede spørgeundersøgelser, for hver enkel lærer.  

Jeg prøvede at sejle igennem fjernundervisningen med skindet på næsen, uden at 

fokusere alt for meget det, der kunne være gået bedre. Jeg kunne se samtlige muligheder for 

forbedring, som nogen gange var ude af mine hænder at tage mig af. Andre gange kunne jeg 

gøre noget, som ville gavne mig og mine elever. Det var bl.a. da jeg besluttede mig for at bruge 



   
 

   
 

BBB i større grad end jeg gjorde i løbet af forårssemestret 2020 og efterårssemestrets første 

uger. Det førte til flere aktive samtaler mellem mig og eleverne og de kunne hurtigere få svar på 

deres spørgsmål. Efter min mening var det én af grundene for nogle af de positive udtalelser i  

elevernes kursusevaluering, i slutningen af semestret. Det blev nemmere at formidle min 

personlighed, lave sjov og tale direkte til eleverne, end det var på Innas chatrum. 

Da undervisningen fandt sted på Innas chatrum var det svært for mig at bruge min 

stemme, se på eleverne og endda vise interesse for dem og faget, som alt er vigtige vinkler på 

undervisning ifølge Ingvar Sigurgeirsson (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Da beslutningen om at 

flytte undervisningen fra chatrummet til BBB blev taget, blev det langt nemmere at bruge 

stemmen på en taktisk måde, og vise interesse i faget. Det var stadig svært at se på eleverne da 

jeg talte, På den anden side, kunne jeg tale direkte til de enkelte elever, som supplerer mangel 

af øjenkontakt på nogen måder. Ved at kunne tale direkte med eleverne blev det nemmere at 

vise interesse for dem. Det viste sig også at ingen af informanterne brød sig særligt godt om at 

bruge Innas chatrum til fjernundervisningen. Max og Rosa vendte hurtigt til andre platforme 

men Anne blev ved med at bruge chatrummet pga. manglende tekniske færdigheder. Hun 

rykkede dog til Zoom, da skolen købte adgang til lærerne i starten af november 2020.  

Det dominerende aspekt af samfundsdebatten om skolernes nedlukning både i foråret 

og efteråret 2020 var bekymringer om elevernes mulige frafald, samt bekymringer om de 

udsatte elevers forhold. Jeg kunne ikke finde nogle undersøgelser på fjernundervisningens 

påvirkning på de udsatte elever i forbindelse med denne opgave, men bekymringer om frafald 

var ikke nødvendige i denne omgang. Frafaldet var endda mindre, end under normale 

omstændigheder. Det er dog svært at forudsige den langvarige virkning af skolernes nedlukning 

på eleverne. Kristinn Þorsteinsson peger på at omstændighederne på arbejdsmarkedet kan 

påvirke elevernes frafald (2020). Der er ikke så meget arbejde at få for tiden, så eleverne har 

ikke de samme muligheder for at gå ud på arbejdsmarkedet som før. Det bliver interessant at se 

hvilken indflydelse fjernundervisningen har på elevernes fremtid. Forsamlingsreglerne har 

krævet en enestående tilpasningsevne, som kan være til fordel for lærerne og ikke mindst for 

elevernes fremtid.   



   
 

   
 

11. Konklusion 

Det er klart at de stramme forsamlingsregler i forbindelse med Covid-19 har haft en kraftig 

indflydelse på alle gymnasiale uddannelser i Island, og endda de fleste skoler verden rundt. 

Pandemien har krævet en omstrukturering af alle planer og en del arbejde fra lærernes side. 

Det er dog forskelligt hvordan de enkelte lærere har tacklet omstruktureringen i Dalskolen. 

Skoleledelsen havde stor tillid til lærernes evner til selv at finde ud af, hvilke metoder og 

teknikker bedst passede deres undervisning. Informanterne i denne undersøgelse nævner at de 

syntes det var godt, at skolen ikke prøvede at kontrollere deres undervisning på noget 

tidspunkt. Max nævner dog at skolen måske burde følge lidt nærmere med lærernes teknikker i 

fjernundervisningen. Grunden for denne holdning var at han ikke mente at en 

fremmedsprogsundervisning, som kun foregår i Innas chatrum, kunne betragtes som hel, da det 

mundtlige aspekt må ignoreres pga. chatrummets egenskaber. Man kan dog sige at især under 

det første forsamlingsforbud havde mange lærere travlt med at holde undervisningen kørende, 

og der var ikke meget tid til at tænke over forbedringer. Eftersom fjernundervisningsforløbet 

varede ved, blev der dog mere tid til at tænke nærmere over sit valg af undervisningsplatforme, 

metoder og teknikker.  

Under opgaveforløbet er jeg blevet tvunget til at overveje min undervisning i større grad 

end nogen sinde før. Efter min mening har det været meget sundt, selvom de kritiske tanker 

nogle gange blev ret høje. De kritiske tanker blev dog tysset da elevernes udtalelser i 

kursusevalueringen viste sig at være så positive som de blev. Det var åbenbart lykkedes mig at 

gøre fjernundervisningen til en positiv oplevelse for nogle elever.  

 Eleverne som svarede på spørgeundersøgelsen i forbindelse med denne opgave virkede 

til at være ret stoiske under fjernundervisningsforløbet. Det gik ok for de fleste af dem at passe 

deres studier under fjernundervisningen, men de fleste ville hellere blive undervist på skolen. 

De svarede også at det ikke gjorde den store forskel for dem at lærerne ikke alle brugte de 

samme undervisningsplatforme til fjernundervisningen, men de ville dog hellere at lærerne alle 

brugte de samme platforme. Det tyder på at eleverne har været meget tålmodige over for 

omstændighederne og deres lærere. 



   
 

   
 

Det sværeste i forbindelse med min undervisning under forsamlingsforbuddet, var den 

uforudsigelighed omstændighederne bragte. Man blev godt nok opfordret til at planlægge sin 

undervisning som fjernundervisning, i starten af efterårssemestret 2020, men man skulle stå 

klar til at undervise på skolen igen, hvis omstændighederne i samfundet ændrede sig. Under 

semestrets første halvdel skulle man følge nøje med sin indbakke for at vide hvordan 

undervisningen ville forholde sig. Én gang kom beskeden på ændringer, endda søndag 

formiddag, som skulle træde i kraft mandag morgen. Det gjorde at man helst skulle have plan A, 

B, C og D i forbindelse med undervisningen, semesterplanen og elevevalueringen. Hvis 

ekstraplanerne ikke var tilstede, måtte man bruge sin weekend og aftener på at finde løsninger, 

uden at modtage løn for overarbejde. Heldigvis blev undervisningen lidt mere forudsigelig i 

november og december, da det endelig blev besluttet ikke at lave nogle ændringer på 

undervisningen, selv om forsamlingsreglerne måske blev ændret.  

Jeg havde blot taget et kursus i islandsk, på gymnasiet 15 år tidligere og tænkte ikke 

over at den erfaring ville kunne have en indflydelse på min holdning og håndtering af 

fjernundervisningen. Når jeg kigger tilbage, kan jeg dog se at det påvirkede mig i nogen grad, da 

jeg meget ofte lod eleverne arbejde selvstændigt men opfordrede dem til at tage kontakt med 

mig, hvis de havde brug for hjælp eller forklaringer. Da der ingen spørgsmål kom, tog jeg det 

som et bevis på at de godt havde forstået opgaverne. Informanterne nævnte dog også at de lod 

deres elever arbejde mere selvstændigt end under normale omstændigheder. 

Som tidligere nævnt havde skolestyrelsen en stor tillid i det hele taget, til både lærere 

og elever i forhold til fjernundervisningen. I nogen tilfælde var der dog muligvis tale om for stor 

en tillid, eftersom lærerne næsten ingen tid fik til at forberede fjernundervisningen. I starten af 

efterårssemestret opstod der endda mulighed for at give lærerne ekstra forberedelsestid, men 

den blev ikke udnyttet. Grunden for det var i følge skolens rektor at det var gået så godt med 

fjernundervisningen under forårssemestret, at lærerne ikke behøvede at forbedre noget som 

helst. Det kan godt være at forårssemestret gik godt, men der er altid plads til forbedringer og 

for nogle lærere, bl.a. mig, havde det været godt at få lidt mere tid til overvejelser. Manglen af 

forberedelsestid førte til at meget af den ekstra tid jeg havde, blev brugt på at forberede 

lektionerne og holde skruen i vandet, men ikke på at forbedre undervisningen.  



   
 

   
 

På trods af de mange udfordringer som er opstået under fjernundervisningsforløbet, har 

de fleste lærere tilegnet sig nye ting. 87% af de licencerede gymnasie lærere svarede at de 

havde tilegnet sig nye ting (Stjórnarráð Íslands, 2020b). Min oplevelse og informanternes svar 

er i kohærens med disse tal. Man kunne høre en optimisme blandt lærerne på et samrådsmøde 

under slutningen af efterårssemestret 2020. De håbede at de gode ting ved fjernundervisnignen 

ville blive taget med i bagagen, for planlægning af de kommende semestre. Det drejede sig 

primært om lærernes arbejdsmiljø, fx at afholde morgenmøder på internettet og at indføre 

mere fleksibilitet i undervisningsmetoderne. Nogle lærere mente fx at noget af deres pensum 

godt kunne formidles i fjernundervisning, så det ville være godt at have muligheden for at lade 

eleverne arbejde mere selvstændigt, udenfor skolens lokaler. Man kunne også høre ønsket om 

øget fleksibilitet, rundt omkring i samfundet i slutningen af 2020. Selvom livet under stramme 

forsamlingsregler, til tider var hæmmende, var der nogle ting som gav anledning til optimisme.  

Man fandt nemlig ud af at mange ting godt kunne udføres gennem internettet, som ville spare 

tid og penge på den lange bane. Der var mange der ønskede at samfundet kunne tage noget 

positivt fra de hårde omstændigheder. Det er kun fremtiden, der kan vise, om det ønske vil 

blive opfyldt.   
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Bilag 1: Spørgeundersøgelsens formulering 

Reynsla framhaldsskólanemenda í tungumálanámi í samkomubanni 

 

Með þátttöku í þessari spurningakönnun samþykkir þú að svörin verði notuð í tengslum við 

meistaraverkefni Margrétar Livar Árnadóttur sem ber vinnuheitið: Kennsluaðferðir í 

tungumálakennslu í samkomubanni. Spurningakönnunin er einungis ætluð nemendum sem 

hafa reynslu af tungumálakennslu í stað- og fjarkennslu í [Dalskolen] og eru 18 ára eða eldri.  

 

Þátttaka í könnuninni er valfrjáls og þér er frjálst að sleppa því að svara einstökum spurningum. 

Einnig er þér frjálst að hætta við þátttöku hvenær sem er í spurningaferlinu. Þó er mikilvægt að 

sem flest svör berist við spurningunum svo hægt sé að vinna marktækar upplýsingar úr 

spurningalistanum. 

Svörin eru nafnlaus og ekki hægt að rekja þau til einstakra svarenda. 

Þátttaka nemenda í könnuninni er mikilvæg til að rannsóknin gefi sem heildstæðasta mynd af 

reynslu [Dalskoleelever] af fjarkennslu í samkomubanni. 

 

 

Eftirfarandi spurningar tengjast náminu í [Dalskolen], bæði í stað og fjarkennslu. 

Vinsamlegast svaraðu út frá reynslu þinni almennt í skólanum. 

 

1. Mér gengur vel að sinna náminu í fjarkennslu 

2. Mér finnst betra að einbeita mér að náminu í fjarkennslu en staðkennslu 

3. Ég myndi frekar vilja vera í staðkennslu 

4. Ég sakna skólafélaganna 

5. Ég var vön/vanur að nota Innu áður en námið færðist í fjarkennslu 

6. Ég lærði betur á Innu eftir að fjarkennslan hófst 



   
 

   
 

7. Ég hafði aðgang að öllum nauðsynlegum tólum til að taka þátt í fjarkennslunni, (s.s. tölvu, síma, 

hljóðnema og hátölurum) við upphaf samkomubannsins í mars 2020 

8. Ég fékk tæknilegan stuðning frá skólanum í tengslum við fjarkennsluna 

9. Ég fékk tæknilegan stuðning frá kennurum í tengslum við fjarkennsluna 

10. Ég hef leitað svara sjálf/ur við tæknilegum spurningum og vandamálum sem hafa komið upp 

11. Ég hef góða aðstöðu heima til náms 

12. Aðgengi að kennurum (til að fá útskýringar og aðstoð) utan kennslustunda var gott fyrir 

samkomubann 

13. Aðgengi að kennurum (til að fá útskýringar og aðstoð) utan kennslustunda er gott í 

fjarkennslunni 

Mjög sammála 

Sammála 

Ósammála 

Mjög ósammála 

 

14. Hvaða tæki notar þú mest til að taka þátt í fjarkennslunni 

Fartölvu 

Borðtölvu 

Spjaldtölvu 

Síma 

 

Hér á eftir koma spurningar tengdar mismunandi leiðum til fjarkennslu. 

15. Hvert af eftirtöldu hefur kennari sem kennir þér notað í fjarkennslustund? (Þú mátt velja fleiri en 

eitt svar) 

16. Hvert af eftirtöldu þekktir þú áður en skólinn færðist í fjarkennslu? (Þú mátt velja fleiri en eitt 

svar) 

17. Hvert af eftirtöldu líkar þér best að kennarar noti í fjarkennslu? (Veldu aðeins 1 svar) 



   
 

   
 

18. Hvert af eftirtöldu líkar þér síst að kennari noti? (Veldu aðeins 1 svar) 

Umræðuþráð 

Fjarkennsla á Innu (BigBlueButton) 

Teams 

Zoom 

Google meet 

Facebook 

 

Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

19. Ég myndi kjósa að allir kennarar notuðu sömu tækni/miðla í fjarkennslunni 

20. Það skiptir mig litlu máli að kennarar noti ekki allir sama vettvanginn í fjarkennslunni 

21. Ég kýs að fá fyrirmæli og útskýringar kennara skriflega 

22. Ég kýs að fá fyrirmæli og útskýringar kennara munnlega 

23. Ég kýs að fá fyrirmæli og útskýringar kennara myndrænt 

Mjög sammála 

Sammála 

Ósammála 

Mjög ósammála 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Eftirfarandi spurningar tengjast tungumálakennslu. Vinsamlegast svaraðu út frá reynslu þinni 

af tungumálanámi í [Dalskolen] 

 

Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 

24. Ég sé tilgang með því að læra erlend tungumál í framhaldsskóla 

25. Námsefnið vekur almennt áhuga minn 

26. Tungumálakennarar beittu almennt fjölbreyttum kennsluaðferðum fyrir samkomubann 

27. Tungumálakennarar beita almennt fjölbreyttum kennsluaðferðum í fjarkennslu 

28. Ég nýtti mér tækifæri til að spyrja spurninga í tímum í staðkennslu 

29. Ég nýti mér tækifæri til að spyrja spurninga í tímum í fjarkennslu 

Mjög sammála 

Sammála 

Ósammála 

Mjög ósammála 

 

Tungumál eru byggð upp af fjórum færniþáttum; lestri, ritun, hlustun og tali. Eftirfarandi 

spurningar tengjast þessum fjórum færniþáttum. 

 

30. Ég fékk þjálfun í öllum fjórum færniþáttunum í staðkennslu (lestri, ritun, hlustun og tali) 

Já   

Nei 

 

 



   
 

   
 

31. Ef þér fannst skorta þjálfun í einhverjum færniþætti/færniþáttum í staðkennslu, hvaða 

færniþáttur/færniþættir voru það? (Það má merkja við fleiri en einn valmöguleika 

Lestur   

Ritun   

Hlustun       

Tal 

 

32. Hefðir þú viljað sjá einhverjar breytingar á tungumálakennslunni í staðkennslu? Hverjar? 

 

 

33. Ég fæ þjálfun í öllum fjórum færniþáttunum í fjarkennslu (lestri, ritun, hlustun og tali) 

Já  

Nei 

 

34. Ef þér finnst skorta þjálfun í einhverjum færniþætti/færniþáttum í fjarkennslu, hvaða 

færniþáttur/færniþættir eru það? (Það má merkja við fleiri en einn valmöguleika 

Lestur   

Ritun  

Hlustun      

Tal 

 

35. Hefðir þú viljað sjá einhverjar breytingar á tungumálakennslunni í fjarkennslu? Hverjar? 

 



   
 

   
 

36. Er eitthvað annað sem þú villt koma á framfæri varðandi fjarkennsluna eða tungumálakennslu 

almennt? 

 

Takk fyrir þátttökuna! 

 

  



   
 

   
 

Bilag 2: Alle tal fra spørgeundersøgelsen 
 

Tabel 1 

 

Tabel 2 

 

27; 63%

9; 21%

4; 9%

3; 7%

Hvilken enhed bruger du primært for at deltage i 
fjernundervisningen?

Bærbar computer Desktopcomputer Tabletcomputer Mobiltelefon



   
 

   
 

Tabel 3 

 

Tabel 4 

 



   
 

   
 

Tabel 5 

 

 

Tabel 6 
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Tabel 7 

 

Tabel 8 

 

37; 90%

4; 10%

Alle fire sprogfærdigheder blev trænet i 
sprogundervisningen før forsamlingsforbuddet

Ja Nej



   
 

   
 

Tabel 9 

 

Tabel 10 

 

24; 56%

19; 44%

Alle fire sprogfærdigheder bliver trænet i 
fjernundervisningen

Ja Nej



   
 

   
 

Tabel 11 

 

 

Tabel a 
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Tabel b 
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Bilag 3: Elevernes skriftlige svar til spørgeundersøgelsen  
 

32. Hefðir þú viljað sjá einhverjar breytingar á tungumálakennslunni í staðkennslu? Hverjar? 

Nei 

 

Meiri kröfur á samskipti í tímum 

 

mér fannst þetta bara mjög gott 

 

Ég hefði viljað meiri málfræði og minna af lesefni 

 

nei eingar breytingar 

 

byrja á að kenna grunninn í tungumálum, barnamál í rauninni svo maður finni fyrir því að 

manni gangi vel.... kláraði dönskuna mína td með fínum einkunnum en gæti varla bjargað 

mér útí danmörku.... hinsvegar gæti ég sagt þér hvernig töluvert af orðum (sem ég skil ekki 

einu sinni) fallbeygjast. 

 

Ég myndi vilja fjölbreyttari kennslu s.s. meira kahoot eða þannig að maður verður virkur 

þátttakandi í tímanum. Ekki bara verkefni og svo tíminn búinn. 

 

Ekki mikið en kannski fara yfir hluti sem gerðust í seinustu timunum því ef maður er veikur 

einu sinni þá missir maður af miklu og lærir það ekki almennilega 

 

ég er í S1 sem tungumála áfanga og Max er með bestu kennsluaðferðina af öllum öðrum 

kennurum að mínu mati 

 

Fara betur yfir málfræði og hlustun, tal og ritun eru góð 

 



   
 

   
 

Nei, allir eru að standa sig mjög vel 

 

Ekkert endilega. 

 

Meiri málfræði og minni erlendar bókmenntir 

 

Nei 

 

Ekki viss 

 

Nei ekkert sem mér dettur í hug 

 

35. Hefðir þú viljað sjá einhverjar breytingar á tungumálakennslunni í fjarkennslu? Hverjar? 

Nei 

 

Já meira málfræði heldur en lesefni 

 

eingar 

 

að þau myndu setja frekar inn eitthver verkefni eða fyrirmæli um hvað við eigum að gera í  

hverjum tíma heldur en að mætaí zoom tíma ég að minnsta kosti læri lítið á því  

svar fyrir ofan 

 

Ég myndi vilja fjölbreyttari kennslu s.s. meira kahoot eða þannig að maður verður virkur 

þátttakandi í tímanum. Ekki bara verkefni og svo tíminn búinn. 

 

Kannski fá að heyra framburðinn og vita hvernig maður á að segja sum ný orð 

 

Laga allt saman en það er erfitt að gera það 



   
 

   
 

 

Kannski tala meira saman á tungumálinu á video call 

 

Að vera ekki alltaf bara að einbeita okkur að lesskilningi heldur fara yfir fjölbreyttara efni  

 

Ekkert endilega. 

 

Hafa suma tímanna í fjarkennslu (bbb) í staðinn fyrir bara umræðuþræði 

 

Meiri málfræði og minni erlendar bókmenntir 

 

Já, hefði viljað ná fleiri ritunum. 

 

Meira tal 

 

Nota zoom 

 

36. Er eitthvað annað sem þú villt koma á framfæri varðandi fjarkennsluna eða 

tungumálakennslu almennt? 

Nei 

 

Neib 

 

mér finnst þetta mjög gott, vel skipulagt og verkefni sem að passa vel þeirri tímalengd sem 

að maður hefur til að vinna verkefnið 

 

Allir tungumála áfangar eru öðruvísi þannig að ég get ekki eiginlega ekki dæmt 

tungumálakennslu yfir höfuð 

 



   
 

   
 

nei 

 

þykir það hálf lélegt af menntaskólunum að pressa á mann að lærða "þriðja" tungumál sem 

er í raun fjórða afþví danska er skylda. Ég gat ekki valið um að taka bara meiri dönsku og 

sleppa þýsku þó svo að það sé það sem ég vildi. Væri betra (Frá mínu sjónarhorni) að læra 

bara þrjú tungumál og geta talað þau en ekki að flækja stuttri þýsku kennslu í ókláraða 

dönsku og vera skilin eftir í þeirri stöðu að geta varla skilið hvorugt tungumálanna.  

 

Ég myndi vilja fjölbreyttari kennslu s.s. meira kahoot eða þannig að maður verður virkur 

þátttakandi í tímanum. Ekki bara verkefni og svo tíminn búinn. 

 

Mér finnst þetta bara vera mjög fínt miðað við aðstæður og vil frekar gera þetta heima og 

örugglega heldur en að mæta og fá þessa áhættu en annars er þetta bara að ganga frekar vel  

 

fjarkennslan virkar ekki fyrir mig 

 

Nii 

 

Hef ekkert í huga sem er ekki búið að koma fram fyrir ofan 

 

Vildi að kennarar væru meira sanngjarnir og myndu kunna betur á tæknina sem þeir sjálfir 

nota. 

 

Nei held ekki 

 

Fjarkennsla hentar mér betur 

 

Kennarar í fjarkennslu ættu að fylgja ákveðnum reglum þannig námið sé ekki út um allt, 

sumir eru með umræðutíma og aðrir með fjarkennslu með myndavél. Einnig hafa kennarar 



   
 

   
 

verið að henda inn fullt af verkefnum af ástæðulausu, þeir stytta próftímann oft niður í 

ómögulegann og því neyða nemendur til þess að svindla. 

 

Það er erfitt að læra tungumal almennt og ennþa erfiðara i gegnum netið þannig kennarar 

þurfa að skilja það og hjalpa meira og minnka vinnu 

 

 

 

 


