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Bilag 4: Interview med Max 

Viðmælandi: Max, underviser S1 

Tími: Miðvikudagur 16. september 2020, kl 14.45 

 

Margrét: Ég var bara svona, já að velta fyrir mér hvernig, hvernig var svona hefðbundin 

kennslustund hjá þér fyrir Covid?  

Max: Uh ég myndi segja, mjög, uh ég kenndi á svipaðan hátt 

Margrét: Já 

Max: Nema það að við rýmið, ég nota kannski rýmið miklu meira. Í kennslustofunni, voru 

alskon, uh eru allskonar upplýsingar u upp á, upp á vegg. Og ég notaði bolta líka milli 

krakkanna. 

Margrét: Já 

Max: Þannig að þú týnir í raun og veru þetta, þú týnir líka í fjarkennslu. Stundum er erfitt að 

geta talað, að geta talað við einn og einn. Það er erfiðara. Nema ef þú þekkir rosalega vel 

fjarkennslubúnað. Það er alveg hægt, en það er erfiðara og það er náttúrulega. Flæði líka. 

Það vantar flæði og þú þekkir náttúrulega krakkana miklu betra, afþví að þú hefur séð 

andlitið. Og það er þegar þú ert í staðnámi getur þú séð andlitið. Og í fjarnámi þá er bara 

oftast ekki allir með hljóð og mynd. Og fleiri eru, uh reyndar með hljóðið í lagi, miðað við 

það sem var í vor. En já ég myndi segja aðallega rýmið.  

Margrét: Já 

Max: Þetta er rýmið sem vantar. En mjög svipað, annars mjög svipað.  

Margrét: Þannig að það eru svona svipaðar áherslur í námsmati og svoleiðis.. 

Max: Í námsmati, í námsmati líka og ég er búinn að endurskoða, í raun og veru ég var ekki 

ánægður með námsmatið. Ég er búinn að jafna, það eru 25, 25, 25, 25  

Margrét: Já 

Max: Búinn að hafa þetta mun skýrara. Ég er búinn að taka bara burt það sem kallast 

hlutapróf. Og er í raun og veru að að. Ég hef á tilfinningunni að ég sé að meta núna miklu uh 

á skýrari í raun og veru hátt en ég gerði áðan. Hljóðfræði datt soldið af sko. Og ég er ekki að 

meta svona nám, uh, málfræði í svona, uh, svona teoretiskt sko. 

Margrét: Nei 

Max: Frekar í notkun 



 

 
 

Margrét: Já, já ég skil.  

Max: Og þetta finnst mér miklu eðlilegra að gera. 

Margrét: Þetta er eitthvað sem þið hefðuð gert, hvort sem er í fjar eða staðkennslu? 

Max: Já ég held að ég myndi hafa gert það. 

Margrét: Já. Og hvernig gengur, eins og með munnlega hlutann í...  

Max: Það gengur ekki, kannski ekki jafn vel og það gæti hafa gengið að sjálfsögðu en mér 

finnst það, uh. Það er eitt sem er að gerast, er að krakkar eru núna að skilja að þau hafa 

tækifæri til að tala. Uh, uh, og það er sennilega kannski út af einmanaleikanum kannski. Þau 

vilja endilega tala mun meira. Þannig að ég gef í raun og veru tækifæri, ég er að ég gef, ég 

gef í raun og veru þeim tíma. Ég fer kannski ekki jafn hratt yfir námsefni eins og í vor en ég 

það er mjög, ég, þau tala yfirleitt mun oftar og lengra heldur en ég vor. 

Margrét: Okay 

Max: Af því ég hef, ég, þetta er líka áhersla, ég er búinn að, aðeins búinn að þróa og mig 

langar að kenna [S1] þannig.  

Margrét: Já og ert, hvaða, ertu að tala við þau í þarna, já. Hvað, hvað ertu að nota til að 

kenna? Ertu að nota Innu fjarkennsluna eða.., 

Max: Ég nota, ég nota uh, ég nota bæði Zoom og Teams. 

Margrét: Ah okay. 

Max: Ah ég ég er náttúrulega, ég er í Zoom í [Dalskolen] og Teams í [Fugleskolen]. Af því ég 

get, þau, uh, ég má ekki nota Zoom í uh [Fugleskolen]]. 

Margrét: Nei. Finnst þér það annars þægilegra, að nota Zoom? 

Max: Já af því að það er kerfi uh sem heitir Breakout rooms.  

Margrét: Já 

Max: Uh þar sem þú getur búið til, uh, á mjög auðveldan hátt, uh, undirhópa, 

Margrét: Já... 

Max: Þannig að þú getur sent krakkana í hópverkefni. 

Margrét: Ah 

Max: Og þar sem, uh, ég sendi þeim að, að sem sagt æfa sig munnlega. Og þú getur fært, uh, 

einstaklinga, uh, á milli hópa. Þetta er mjög, það er, þetta er miklu lið, uh, þetta er kerfi sem 

er miklu, uh, liðlegra heldur en inni á Teams.  

Margrét: Já, já já. 



 

 
 

Max: Þar sem þú getur líka verið með undirhópana en þú þarft, þú, þú þarft fyrirfram að 

ákveða hver er í hvaða hóp og þetta eru krakkar sem fara í undirhópana. Það er ekki þú sem 

sendir krakkana í undirhópana. 

Margrét: Já ég skil þig, ég skil 

Max: En hvernig gerist, uh, við erum að æfa saman samtal.  

Margrét: Já 

Max: Uh til tæmis uh, í 1B fórum við í veitingahúsi og þannig að það er, uh þjónn og þú veist 

viðskiptavinur. Og það, uh, við vorum að æfa þetta saman að reyna að skilja textann og. a 

samtalið. 

Margrét: Já 

Max: Og æfa að bera orðin sem eru ný og svo fara þau að æfa þetta til skiptis, og, og þau 

bara, uh, þau voru mjög ánægð. Þau voru að læra svo mikið og voru dugleg að æfa sig.  

Margrét: Okay 

Max: Og þetta var. Og ég get líka. Það sem ég gjarnan geri og það sem er mjög sniðugt inni á 

Zoom og sem er miklu auðveldara heldur en í inni á Teams er að ég get komið í heimsókn.  

Margrét: Já, Já 

Max: Og ég er í ég kem bara, ah. Það er að sjálfsögðu. Þetta er í raun og veru, þetta er skárra 

heldur en ekki að gera neitt en það er, ah væri auðveldara í staðnámi. En ég get samt sem 

áður gert það og, og spyrja hvernig gengur og hve, uh ertu búinn að gera sem sagt hlutverk 

A og B eða og, og já eftir og þegar, uh verkefnið er búið þá spyr ég. Ég spyr, ég spyr hvernig 

gekk og sumt, stundum kemur í ljós að sumir hafa ekki unnið vel verkefnið. Þannig að ég get 

líka ef ég spyr svona, ég er alltaf með, uh, einmitt spur, spurningar uh nokkrar spurningar til 

að vera viss um að sumir hafa gert verkefnið. Ég er að tékka í raun og veru.  

Margrét: Já 

Max: Og uh, en en flestir krakkar sem, þetta er eins og í staðnámi krakkar sem vilja ekki 

vinna vinna ekki. 

Margrét: Nei, nei nei, 

Max: En þú getur ekki, það er bara svona sem. En þetta er skárra heldur en ekki gera neitt.  

Margrét: Já greinilega. Og em, gengur vel að fá þau til að taka þátt? Mæta allir í Teams tíma 

eða Zoom tíma?  

Max: Uhm uhm í [Daslskolen] finnst mér að mætingin uh, í byrjun annar var mjög svona 

skrýtin. Allavega í 1A. Uh, þetta var, ég var, ég var eingöngu með eldri nema 



 

 
 

Margrét: Mhm. 

Max: Sem mættu svona mjög lauslega. Uh ég var með uh, sérstaklega krakka sem eru að 

endurtaka. 

Margrét: Já. 

Max: Sumir eru að endurtaka kannski eftir eitt ár, sumir eru, þetta er einhverskonar blanda 

af krakkar sem eru að endurtaka og þetta eru krakkar sem kannski eru námslega ekki mjög 

sterkir og ég held að voru ekki mjög spenntir að fara aftur í skóla. Þannig að þetta var erfitt í 

rauninni. En núna ég finn að það er stöðugleiki. Í síðasta tíma vorum við uh, þau voru mjög 

mikið að æfa sig og mér finnst það og það byrjar virkilega að rúlla í raun og veru.  

Margrét: Já  

Max: Og og það var líka. Ég er búinn að leggja svona 15% verkefni og sumir skiluðu ekki og 

ég, ég var bara mjög strangur og ég sagði það er bara það, það þarf bara að skila á réttum 

tíma og ég vil vera réttlát, réttlátur og sanngjarn og þannig að það er bara komið núna. Ok 

námsmatið er er byrjað þannig að okey við þurfum að komast í gang. 

Margrét: Já ég skil þig uhm já hvað hérna. 

Max: Í [Fugleskolen] þá gengur þá gengur líka þokkalega vel og krakkar eru kannski 

áhugasamari þannig að það er, kennslan gengur uh, er uh, það eru fleiri áhugasamari þannig 

að það gengur þannig miklu, það gengur hraðar að að mörgu leyti.  

Margrét: Já ég skil ég skil uhm, hérna hvaða námsefni er notað? Þú ert búinn að jafna vægi 

þessara fjögurra þátta uh, hvað hérna hvernig hvaða námsefni notið þið? 

Max: Hvaða námsefni sko. 

Margrét: Eða hvernig. 

Max: Allskonar alls konar uh, við notum ekki kennslubók þannig að nei þannig að það er 

bæði efni uh, efni sem ég bý til bara strax og ég uh, á staðnum. Málfræði uh, ég bara það er 

ekki uh, þau eiga að glósa ég er, ég er ekki að mata í raun og veru málfræði. Þau eiga að 

glósa þannig að ég skrifa ég, ég sýni þeim í raun og veru word skjalið uh, word skjalið sem ég 

er að skrifa á eins og ég væri á töflu. 

Margrét: Mhm. 

Max: Og, og fyrir það skriflega og svo ég er með alls konar verkefni líka sem uh, þau geta 

sótt uh inni á Innu.  

Margrét: Já. 



 

 
 

Max: Og uh hvað varðar. Þannig að þetta er lesskilning, lesskilningur uh, þau gera þetta í 

sem sagt í tíma með mér og ég kem með efni uh, þau eh skrifa líka uh smá líka verkefni í 

chattinu líka. Ég be, uh, þau gera þetta líka þannig og þau skila líka það sem heitir einmitt 

líka hljóðglæruverkefni, þannig að þau eiga að skila inni glærur.  

Margrét: Já mhm, eru það glærur sem þau hafa búið til og tala með líka. 

Max: Já já, þannig að þau eru með leiðbeiningar, eiga að gera þetta og, og tala tala upp á 

glærur og það gekk bara yfirleitt finnst mér fannst mér vel. Og uh hvað varðar sem sagt ehm 

lei ehm sem sagt hlustun tala ég að sjálfsögðu mjög mikið á [S1] og og spyr líka mjög mikið 

þannig að þau eru bara sífellt bara í raun og veru að fá ílag sko, frá mér á [S1]. Þau horfa uh, 

núna þau eru með verkefni eh, sem ég heiti kvikmyndaverkefni. Og þau eh, eiga að horfa á 

[S1] mynd eh, að eigin vali þannig að þau geta valið hvaða mynd sem er af því ég veit að 

áhugasvið uh, áhugasvið þeirra er svo breitt að ég vil ekki hafa eitt mynd og ég er með 

sameiginlegt skjal þau eiga að skrifa skýrslu um myndina.  

Margrét: Okay 

Max: Og skila og skil og þetta er í raun og veru, þetta er skilaverkefni til mætingu til að fá 

mætingu eiga eiga þau að horfa á myndina og og senda skýrsluna sem passar við það sem 

þau voru að horfa á. Þannig að einu sinni enn, hér er einmitt hlustun, og og væntanlega líka 

uh, lestur af því það er uh, alltaf eitt og eitt orð sem er skrifað á [S1] og og já. Þannig að og já 

talið, talið er æft mjög mikið í tíma, í alls konar eh, alls konar eh, uppfærslum. Ehm, samtöl 

og eh, og svo eh, aðallega samtöl og líka endur, endurtekningar. 

Margrét: Já. 

Max: Ehm og ehm og æft líka í gegnum verkefni, hljóðglæruverkefni þar sem þau eiga að 

taka sig upp. 

Margrét: Já. 

Max: Uh, þau eru uh, ég nota líka uh, vefsíðu þar sem þau geta skrifað texta og hlusta á það 

sem er í raun og veru, þar sem vefsíðan segir það sem, þetta er mjög sniðugt. Þau æfa sig 

þannig líka stundum ég og í Quizlet líka þau, þau eru með alls konar Quizlet þar sem er hægt 

líka að spila og og það er. 

Margrét: Já 

Max: Ég er jafnvel með eh, orðabók þar sem eh, Colins orðabók ensk-[S1] orðabók þar sem 

þau geta ýtt á orðið til að geta hlustað á framburð þess 

Margrét: Já hlustað á það, já já.  



 

 
 

Max: Já 

Margrét: þú ert með svona alls konar  

Max: Alls konar græjur. 

Margrét: Alls konar græjur, já og kannski. 

Max: En það gengur eh, það gengur bara þú veist mig langar að hafa þetta fjölbreytt líka 

fyrir mig. 

Margrét: Mhm, algjörlega. 

Max: Og eh, aðallega tala við krakkana ég get ekki bara, ég veit hversu leiðinlegt þetta er að 

læra tungumál bara að að að fylla eyðufyllingar og.  

Margrét: Já, já já. 

Max: Lifandi tungumál. 

Margrét: Það er, ég skil þannig að það er ekkert kannski, það er ekki að hamla þér rosalega 

mikið að vera svona í fjarkennslu?  

Max: Ég finn lausnir. Ég reyni að finna lausnir og og reyna að viðhalda í raun og veru, í raun 

og veru áhuga nemendanna og að að ég vil að þau séu virk og og ekki eingöngu virk með því 

að skila verkefni en virk líka í tíma. Taka þátt og, og, og tala og brjóta líka feimni við að tala. 

Mér finnst að það gengur nokkuð það gengur nokkuð vel sko. En ehm, námsefni ehm, ég fer 

ekki jafn hratt yfir námsefni. En ég er búin að sætta sig, að sætta mig við þetta. 

Margrét:  Já. 

Max: Og, og í raun og veru, ég held að ég sé að kenna miklu betur. 

Margrét: Já. 

Max: Afþví að krakkana hafa nægan nægan tíma til að bara æfa sig aftur og aftur og að ná í 

raun og veru framburðinn.Uh, já. Það tekur tíma til að læra tungumál og það þarf líka að 

hlusta aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og prófa aftur og aftur og þau hafa tækifæri 

að gera það.  

Margrét: Já það er mjög gott að heyra, þetta hljómar skynsamlega. 

Max: Já.  

Margrét: Þannig að já bara ótrúlega fróðlegt að heyra hvernig þú hefur tæklað þetta.  

Max: Já ekkert stress, bara líka ekki búa til stress og, og ekki reyna að, mér finnst það alveg 

vitlaust, það að, að vilja bara að fara yfir bara eitthvað verkefni uh, námsefni sem maður 

hefur bara sett á sig og nei, nei. Það er það sem skiptir máli er hæfni sem þú ert búin að, 



 

 
 

sem krakkar eru eru búin að öðlast. Ekki í í raun og veru hversu, hversu mikið námsefni þú 

ert búinn að fara yfir. Ah, ég sé það þannig sko. 

Margrét: Já það hlýtur að vera meginmarkmið tungumálanáms að að ná færni í tungumálinu 

frekar en að skrifa hratt.  

Max: En, en, en samt sem áður uhm, uhm, eh, það er eitt líka. Það er ekki hægt að kenna 

tveggja tíma í senn. Þannig ég er kenni aldrei tveggja tíma eða mjög sjaldan alveg í fullu 

tveggja tíma.  

Margrét: Nei 

Max: Af því í raun og veru, miðað við að vera í staðnámi, einbeitingin er bara, er ekki eins. 

Og ehm, og bæði einbeitingin, einbeitingin mín og einbeitingin kra, uh, sem sagt uh, uh, 

nemendanna. Þannig að það þarf líka að taka tillit til þess og það eru rannsóknir sem sýna 

fram að uh, við þreytum okkur uh, í sem sagt að vera að læra fyrir framan tölvu í staðinn 

fyrir eh, að vera í staðnámi.  

Margrét: Já. 

Max: Og, og líka, líka líkamstungumálið uh, sem hjálpar líka að skilja er ekki nauðsynlega til í 

fjarnámi. 

Margrét: Nei. 

Max: Þannig að það gerir í raun og veru erfiðara fyrir þá að skilja stundum. Þannig að það er 

það er marg, sem sagt sem eh, kemur í veg fyrir eh, já tileinkun tungumál, sko tungumáls.  

Margrét: Já og hvað gerirðu til að brjóta upp kennslustundina? Eða hættirðu bara fyrr eða 

brýturðu þetta upp einhvern veginn eða? 

Max: Ég er með dagskrá.  

Margrét: Já 

Max: Og, og, og eh, oft ég er með miklu meira en eh, á að, ég, ég næ að kenna  

Margrét: Já  

Max: Og svo ég er ég passa mig að vera með mjög eh, eh, mikið í raun og veru upprifjun. Eh, 

það sem ég tek eftir er að eh, krakkar eru full af, eru ótrúlega þreyttir að vinna eh, verkefni. 

Þau eru pff, ég finn það að margir eh, það eru sennilega margir kennarar sem eru bara að 

setja alls konar verkefni að vinna og sumir bara melta það illa. Og ég veit að þau hafa ekki 

tíma til að læra [S1]. Þannig að ég hugsa eh, ókei þau læra ekki [S1] heima þau þurfa bara að 

rifja upp mikið, miklu meira. Þannig að ég tek bara mjög góðan tíma í upprifjun, oftast 

munnlega og þau hafa mjög gaman af þessu.  



 

 
 

Margrét: Mhm 

Max: Og svo alls konar, það getur verið bara þú veist, það getur verið í formi Kahoot. Það 

getur verið í formi bara spjall, eh, könnun, og það getur verið í formi eh, svona 

uppfyllingarverkefnis sem við gerum saman og við ég spyr af hverju gerir þú þetta? Þannig 

að þetta er ekki þú veist, hérna eitthvað, já ég á að gera svona af því þetta er þannig við bara 

reynum að skilja.  

Margrét: Já. 

Max: Og bara já og ýmislegt, það er mjög breytilegt einmitt öh, stundum ég sendi þeim í eh, 

netverkefni, í netverkefni sem ég er með, þannig að þau geta unnið bara sjálfstætt. Ýmisleg 

kemur til greina.  

Margrét: Ég skil, einmitt, þannig að þegar þú segir að þú getir ekki kennt í tvo tíma að þá 

ertu að meina kannski eitthvað eitt efni í tvo tíma. 

Max: Nei, nei, nei, nei, það er ekki. Það sem er, það sem er sniðugt er að eh, ég búta niður. 

Ég hef bútað niður eh, eh, og reyni að gera þetta þannig að ég get bara stoppað þar sem mig 

langar að stoppa 

Margrét: Já já. 

Max: Þetta er ekki námsefni sem eh, ræður. Þetta er ég sem ræð hversu, í raun og veru langt 

eh, við förum. Og að sjálfsögðu ég hlusta líka á krakkana, stu, stundum ég bara finn að, og ég 

sé líka þegar krakkar eru alveg, einmitt bara uhuh [að koðna] alveg að, þú veist. Hvað er 

tilgangurinn að bara halda áfram að kenna þegar krakkar eru ekki lengur bara eh, að hlusta.  

Margrét: Nei já, það er spurning, 

Max: Og skilja  

Margrét: Já nákvæmlega. 

Max: Þetta er tímasóun, bara betra að þú veist að segja krakkana, ok þú gerir, þú gerir, þú 

skilar þetta verkefni fyrir næsta tíma og tekur, þú gefur þér tíma til að gera þetta þegar þú, 

þú bara þér líður betur. 

Margrét: Þú getur já. Og finnst þér, finnst þér þau vera þreyttari núna í tveggja tíma 

kennslustund heldur enn kannski í staðkennslunni, eða er þetta alltaf vandamál?  

Max: Tveggja tíma, það fer eftir hvaða verkefni eh.  

Margrét: Já 

Max: Ef þú ert með klukkutíma í, með innlegg og æfingar svo sendir þeim í verkefni í 

klukkutíma heima það gengur upp. Afþví þau eru að vinna sjálfstætt og þú ert ekki bara með 



 

 
 

áreiti, í raun og veru bara að tala, tala eða aðrir eru að tala eða einbeitingin þetta er... Og 

það er það er ekki hægt að vera bara einbeittur í tvo klukkutíma.  

Margrét: Nei nei það er alveg satt. 

Max: Þannig að það þarf bara að hugsa skipulagið sitt vel. 

Margrét: Já já alveg sama hvort það er í fjar- eða staðnámi.  

Max: Já, já, já. Það er en þetta er ennþá verra í fjarnámi. 

Margrét: Já, já. Er það ekki?  

Max: Það er það.  

Margrét: Já þau eru svona já, þreyttari.  

Max: Já já, allavega eh, og eins og að Rosa segir þá er það, þetta er ekki alvöru fjar, uh, fjar, 

sem sagt fjarkennsla eða fjarnám. 

Margrét: Nei 

Max: þetta er uh, þetta er einhverskonar bland. Við erum að blanda, í raun og veru allt 

saman sko. 

Margrét: Já. það er alveg satt. Þau stjórna því ekki sjálf hvenær þau vinna verkefnin í 

rauninni. 

Max: Nei alls ekki.  

Margrét: Við stýrum því. 

Max: Þannig að þetta er þetta er eh, þetta er svona hybrid sko  

Margrét: Mhm já, vel orðað. Ehm, bíddu nú við. Finnst þér, hefurðu ehm, já hefurðu þurft 

eitthvað svona að beyta einhverjum aðferðum til þess að auka sjálfstæði nemendanna? 

Núna frekar en. Já í þessu ástandi? 

Max: Ég var svo pirraður í vor. Að ég var ég var svolítið svona heltekinn af eh, af því að fara 

yfir námsefni.  

Margrét: Já 

Max: Okkur var sagt ok að þið eigið bara að fara yfir námsefnið. Og ég bara prófaði eh, 

prófaði að gera það og ég var, ég varð bara ótrúlega þreyttur og uh, pirraður af því ég fann 

hvernig krakkar uh, sem sagt uh, hvernig krökkum líða, svona leið ekki vel.  

Margrét: Nei. 

Max: Að ég bara búinn að endur, bara hugsa svolítið. Og eh, já fleiri, fleiri, fleiri, sem sagt 

fleiri eh, sam, eh, fleiri samtalsverkefni og hópaverkefni og líka oftar að senda þeim að vinna 



 

 
 

sjálfstætt líka. Í stað fyrir að vera bara alltaf, þú veist bara í tvo klukkutíma fyrir framan skjá 

að vera að gera eitthvað. Bara treysta þeim í raun og veru.  

Margrét: Já. 

Max: Segja já ok núna eigið þið að gera þetta og, og þetta er, þetta er bara, já treysta eh, 

svona eh, virkja líka svolítið eh, ábyrgð þeirra gagnvart námi. Segja ok, ég ætla núna, þið, 

það er þetta verkefni. Við höfum séð þetta þið gerið þetta.  

Margrét: Mhm. 

Max: Einmitt, svona einmitt oh, í já, ekki vera, ekki vera með taumhald sko.  

Margrét: Nei ég skil. Og þegar þau fara að vinna sjálfstætt hvaða, þau hafa, hafa þau aðgang 

að þér á meðan.  

Max: Já, oftast, oftast.  

Margrét: Í? 

Max: Í tölvupósti, í eh, í bara þau þau geta ef ég er inni á Zoom, stundum ég er inni á Zoom, 

stundum ég er ekki inni á Zoom. Þau geta, þau bara byrja og þau eru mjög dugleg að senda 

tölvupóst og láta mig vita og það er, kemur og í í [Fugleskolen] við notum Teams og í Teams 

það er hægt að bara skrifa, bæði það er spjall inni á Teams og, og spjall og tölvupóstur. Það 

er soldið eins og Facebook. Þú getur fengið alls konar póst, og svo tölvupósta líka. 

Margrét: já 

Max: Ah fæ ég líka frá frá krökkunum. Já og ég hef verið mjög duglegur að segja: “Ekki hika 

við að senda pósta”.  

Margrét: Já. 

Max: Og ég er alltaf til að bara hjálpa ykkur og við, og ég er bara tækni, ég er bæði að leysa 

eh eh [S1] í raun og veru vandamál en líka leysa tæknivandamál og það er það sem þarf líka 

að strika undir. Að í þessum í þessum kringumstæðum erum við líka orðin svolítið eh, 

tæknimenn.  

Margrét: Já. 

Max: Ekki eingöngu kennarar en líka tæknimenn. Því við, það er mikilvægt að segja að í raun 

og veru, ég held að það hjálpar ótrúlega mikið að vera ótrúlega eh, læs tæknilega eh, til að 

geta fjarkennt eh, og í svona já í góðum aðstæðum.  

Margrét: Já það er örugglega alveg rétt, ehm já ehm já bara svona svo ég spyrji formlega. 

Hefurðu fengið einhverja, einhverjar leiðbeiningar frá hérna yfirmönnum um tækninotkun?  

Max: Ekkert. 



 

 
 

Margrét: Nei. 

Max: Nei ég er bara, ég er sjálf, bara ég er.. 

Margrét: Sjálflærður  

Max: Bara sjálflærður og ég uh, ég fór bara. En mér finnst líka ég er ekki alltaf ánægður af, 

af, af, því sem ég heyri. Þegar sumir eru að segja að, já þetta er erfitt að nota Teams, þetta 

er erfitt að nota Zoom, þetta er þú veist, erfitt að nota eitthvað big button bla bla þú veist. 

Ef þú ert nokkuð forvitinn þá ferðu bara á netið og bara skrifar “how to”, og þú finnur allt. 

Það eru nú til dags bara alls konar leiðbeiningar í öllum þú veist eh.  

Margrét: Já 

Max: Bara alls staðar. Þú þarft ekki að vera sérfr, vitringur, það er gagns, stundum ótrúlega 

gagnslaust að eh, borga einhverskonar fyrirlesara til að kenna eitthvað sem maður hefur í 

raun og veru, getur lært bara sjálfur.  

Margrét: Já já, ég skil. 

Max: Já þannig að.  

Margrét: Já maður getur. 

Max: Og forvitni. Þetta er bara spurning um forvitni og bara spyrja í kring um sig og bara 

leita og  

Margrét: Já  

Max: Og, og það ætti að vera partur af þú veist eh, við erum í fríi ótrúlega langan tíma. Við 

höfum haft tíma í sumar til að bara að fræða okkur um fjarkennslu. Við sáum þetta bara 

koma.  

Margrét: Já 

Max: Og sumir eru bara ennþá að nota umræðu, umræðuþráðum, sem er bara algjör 

hryllingur í ke, tungumálakennslu sko.  

Margrét: Já, já. 

Max: Sumir bara halda áfram í þessu og það er ekki, það er ekki tal það er öh, það er ekki, 

aldrei talæfingar eða aldrei neitt. 

Margrét: Nei 

Max: Og þetta er að mínu mati eh, ábyrgð kennara að bara, að bara bregðast við og bara að 

fræða sig.  

Margrét: Já. 

Max: Og ekki bara stingi bara hausinn í sand og þykjast bara og, og ekki vilja. 



 

 
 

Margrét: Nei 

Max: Mér finnst þetta svolítið já. 

Margrét: Ég skil þig 

Max: En þetta er þeirra mál. Og þetta er líka mál í raun og veru, þetta er mikið mál, ég held 

að þetta er yfirmenn sem ættu í raun og veru að fylgjast svolítið með og spyrja og, og 

hvernig í raun og veru gengur í tíma? Hvað, hvað, hvaða, hvaða sem sagt náms umhverfi 

notar þú og ég held að yfirmenn ættu að bara að spyrja og, og já eh, hugsa ok já en ef þú 

notar alltaf umræðuþráð, þá er ekki hægt að, að, krakkar geta ekki æft sig munnlega. 

Hvernig gerir... 

Margrét: Nei nei 

Max: Þannig að þjónustan, þjónustan er ekki hún heil. Hún er ekki eins og hún ætti að vera.  

Margrét: Mhm nei nei, já það er kannski svolítð eins og það sé búið að sætta sig við samt, 

kannski skerta þjónustu núna 

Max: Já, þetta er spurningin er. Einmitt hvort við viljum bara leggja svona, þú veist leggja sig 

fram. Stundum er uh, svona borgar sig svona fimm mínútur til að bara gúgla og stilla Teams 

það marg borgar sig. Bæði fyrir þig og fyrir krakkana.  

  



 

 
 

Bilag 5: Interview med Anne 

Viðmælandi 2 : Anne, underviser S1 

Tími: Föstudagur 18. september 2020 

 

Margrét: Við ætlum að spjalla aðeins um bara kennsluna fyrir covid og eftir covid 

Anne: Já, þetta er fyrir 16. Mars [2020] og  

Margrét: Já . 

Anne: og frá 16. mars [2020] 

Margrét: Já þetta er svona eins og já, fyrir og eftir Krist (hlegið). Hérna hvernig var svona 

hefðbundin kennslustund hjá þér fyrir 16. Mars? 

Anne: Fyrir 16. mars.  Uh, þá var ég að kenna þetta tvo 1.1 [ein tvöföld kennslustund og tveir 

stakir tímar á áfanga-breyttist eftir sumarið 2020] svo ég var að nota mikið fjölbreytni svona 

í kennsluaðferðir af því það var tvo tíma í senn. 

Margrét: Já. 

Anne: Það er auðvitað dálítið langur tími svo ég var að blanda bara innlegg og síðan láta þau 

gera verkefni oft í tímum. Síðan svona æfing að tala og alls konar leikir. Ég var oft með svona 

boltaleik þú veist ég sendi boltann og þau vera að svara spurningu, samt þau þurfa sjálf að 

spyrja og senda boltann áfram. Allt sem tengist svona tal. Og lesskilningur uh, skrift svona  

Margrét: Já ritun. 

Anne: Ritun og hlustun, já bara.. 

Margrét: Allt mögulegt. 

Anne: Já bara allt mögulegt. Síðan voru þau mikið auðvitað að líka að vinna svona í pör, 

paravinna eða svona í hópvinnu í t.d. með kynningu til dæmis svona ef þau vildu sumir gera 

kynningu saman, bara allt mögulegt. 

Margrét: Já. 

Anne: Í stofu. Ég fer stundum líka úr úr stofunni.  

Margrét: Mhm. 

Anne: Eða láta þau fara úr stofunni.  

Margrét: Já. 

Anne: Til dæmis taka viðtöl við kennara eða. 

Margrét: Já já, bara greinilega mjög fjölbreytt. 



 

 
 

Anne: Já, ég meina þetta er auðvitað nýtt tungumál og það er bara að reyna að hvetja þau 

að nota það [illskiljanlegt]. Sumir þekkja það ekkert eðlilega 

Margrét: Já nákvæmlega. Og þegar okkur var skellt í kófið heim. 

Anne: Þá bara ég fékk bara áfall. 

Margrét: (hlegið) Æj já. 

Anne: Fyrst og fremst þetta, ég hafði aldrei kennt í fjarkennslu aldrei. 

Margrét: Nei. 

Anne: Og aldrei, og aldrei líka verið nemandi skilurðu. Það hefði kannski hjálpað mér líka ef 

ég hefði líka tekið svona eh, fjarnám 

Margrét: Já já. 

Anne: Og ég var bara alveg bara alveg fyrst og fremst rosa lost og ég fór og byrjaði. Ég bara 

lærði smátt og smátt að skipuleggja mig. Ég setti prófin til dæmis öll á, verkefni inn á Innu.  

Margrét: Já  

Anne: Og ég notaði umræðu. Ég prufaði aðeins þessi tal í gegnum facebook aðeins. 

Margrét: Já. ‘ 

Anne: Síðan það var bara sagt það væri ekki gott, það má ekki, mátti ekki, en ég prufaði ekki 

Zoom af því mér fannst það bara alltaf svona tæknivandamál með Zoom eða Teams eða 

fjarkennslu í Innu. Bara sumir nemendur komust ekki inn og. Svo ég sagði bara OK núna ég 

ætla bara, við skulum nota umræðu. Og þá í umræðu þetta eh, þetta gerist svoleiðis að ég 

kem með innlegg í umræðu, láta þau gera verkefni og segi svo ok ég gef ykkur svona 20 

mínútur kannski, síðan ég spyr. Þá ég fer að spyrja. Eða, þau eiga að gera verkefni fyrir næsta 

tíma og ég byrja þá umræðutíma með því, “heyrðu nú erum við að fara yfir verkefni sem að 

þið gerðuð heima. 

Margrét: Já. 

Anne: Og ég spyr og þau svara skriflega. Það vantar auðvitað þessi tal en og síðan ég, já ég 

krefst þess að þau heilsa og kveðja til að fá mætingar. 

Margrét: Já 

Anne: Heilsa í byrjun tíma, kveðja í lok tímans á [S1] auðvitað og þau verða að koma með 

innlegg. 

Margrét: Já já. 

Anne: Eitt, tvö, ég er ekki mjög kröfuhörð en það er, allavega bregðast við. Ekki fara bara 

kíkja, ýta á svona mættur og síðan bara fara að sofa sko. 



 

 
 

Margrét: Einmitt, einmitt. 

Anne: Því ég veit ekki, auðvitað hvað þau eru að gera. 

Margrét: Einmitt það gæti verið hvað sem er. 

Anne: Og þetta er bara farið að vera svona svolítið, svona mjög mikil rútína núna. 

Margrét: Já. 

Anne: Mér, mér finnst það bara svona hundleiðinlegt.  

Margrét: Já þetta er kannski einsleitt. 

Anne: Já líka það að þetta er þessi, þetta er svo tímafrekt. Maður er miklu miklu lengur að 

fara yfir efni. Ég þarf örugglega að sleppa ýmsu skilurðu í, allavega ég fer mjög hægt. 

Margrét: Já. 

Anne: Þetta er bara ekki hægt þetta, þetta er, þetta getur ekki verið eins hratt í tíma og í 

fjarkennslu. Það er auðvitað...  

Margrét: Nei. 

Anne: Því miður. 

Margrét: Hvernig finnst þér nemendunum ganga að vinna svona sjálfstætt? 

Anne: Mjög mjög misjafnt. Þetta er rosa misjafnt. Ég veit því ég er búin að auðvitað spyrja 

mikið. Þeim finnst það leiðinlegt. Flestum finnst það leiðinlegt að vera í fjarkennslu. 

Langflestum. Það eru nokkrir sem finnst það þægilegt og gott  

Margrét: Mhm 

Anne: Og plumma sig vel af því kannski þau eru með félagsfælni eða ef þeim finnst það bara 

meira rólegt að vera heima og eiga erfitt kannski að mæta í skóla, en þá bara þau þurfa 

ekkert þarna að keyra eða ga, eða taka strætó þau eru bara. Sumum bara gengur ansi vel en 

langflestum villt koma í skóla, hitta kennara, hitta félaga og fá tíma í kennslustofu.  

Margrét: Já. 

Anne: En öh, til dæmis í vor, ég sá ekki mikill mun á milli árangurs, hvort að þau séu í 

fjarnámi og, og venjulegt nám svona. Nemendur sem voru í hættu á að falla þau föll, þau 

féllu. 

Margrét: Já. 

Anne: Fyrir og eftir Covid  

Margrét: Já já, þannig að það kannski skipti ekkert öllu máli þannig. 

Anne: Nei kannski, það skipti, já svona svona árangur í námi, en auðvitað það er ekki eins, 

mér finnst það bara ekki eins öh, gaman og eins bara. 



 

 
 

Margrét: Nei já. 

Anne: Og ég veit að nemendum finnst það ekki heldur svona sérstaklega gaman. 

Margrét: Kannski svona. 

Anne: Allavega lang flestumþ 

Margrét: Mhm. 

Anne: Ég veit ekki hvort þú sért búin að spyrja sjálf.  

Margrét: Nei, jú. 

Anne: Jú 

Margrét: Ég spurði mín. 

Anne: Já. 

Margrét: Það er sama, sumum finnst það fínt öðrum finnst það ekki. 

Anne: Já. 

Margrét: Bara, já. 

Anne: Ég held það sé líka eftir fögum. Tungumál auðvitað, þú ert að missa svo mikið. 

Sérstaklega tungumál eins og [S1] sem þú heyrir ekki fyrir utan kennslustofu skilurðu eða 

mjög lítið. 

Margrét: Já, ertu að leggja fyrir einhverjar svona hlustanir eða eitthvað svoleiðis? 

Anne: já já. Ég hef verið bara dugleg að sýna þeim video og láta þau hlusta, spyrja um, en 

ehm, samt sem áður þetta er ekki sama og þegar ég er að spyrja munnlega og. 

Margrét: Nei þau eru ekki sjálf að … 

Anne: Af því að ég get ekki, með stóran hóp, ég get ekki bara verið að spyrja þau uh, jón 

nanana og bíða. Þetta er bara svo, þetta er svo tímafrekt. Þetta er, svo tekur, þetta er ekki 

eins öh skilvirkt skilurðu.  

Margrét: Nei, nei það er satt. 

Anne: Síðan sumir eiga líka í vandræðum að komast inn. Segja ah ég kemst ekki inn og senda 

mér póst á meðan og. ég er með svona plan B, ég er með Facebook. 

Margrét: Já. 

Anne: Sem betur fer því um dagin það voru þrír sem komust ekki í Innu sem létu mig vita í 

gegnum Facebook. Þá ég sagði “heyrðu núna allir við fær, við ætlum að færa okkur yfir á 

Facebook”. 

Margrét: Já. 

Anne: Afþví að þá voru allir komnir þar, það er miklu auðveldara. Það virkar alltaf, Facebook. 



 

 
 

Margrét: Já einmitt. 

Anne: Já svo það er, persónulega mér finnst það bara hundleiðinlegt að vera í fjarkennslu. 

Margrét: Já já uhm, breyttirðu eitthvað námsefninu eftir að þú hérna þú fórst [að 

fjarkenna]? 

Anne: Já já ég fór, ég þurfti til dæmis að að breyta vægi og ég þurfti að sleppa til dæmis uh, 

hlustunar, hlustunarpróf af því það var bara eh, ég kannski, af því að ég kunni ekki þetta 

tæknilega sjálf eða kannski ég var líka bara hrædd að þau myndu svindla svo mikið skilurðu? 

En öh, núna ég ætla bara að hafa það. Ég ætla bara að reyna að gera það. 

Margrét: Já. 

Anne: Hlustunarpróf og kannski láta þau mæta í kannski eins, svona í tíma. Ég veit ekki hvort 

það sé hægt kannski að bara biðja hópinn að koma í skóla einn einstakur tími.  

Margrét: Mögulega, örugglega. 

Anne: Já ég vona það. 

Margrét: Mhm, 

Anne: En jú jú, síðan ég þurfti að kannski að sleppa nokkur verkefni líka 

Margrét: Já. 

Anne: Afþví í vor. Og núna ég sé þetta stefnir alveg eins. 

Margrét: Mhm. 

Anne: Ég þurfti að sleppa til dæmis öh, eitthvað efni sem ég myndi bara geyma fyrir næsta 

önn.  

Margrét: Já. Já. Ég skil. Heldur þú að það hefði hjálpað ef að þú hefðir einhverja svona 

tækniaðstoð frá uhm stjórnendum? Fékkstu svoleiðis? 

Anne: Uhm ég get ekki sagt, ég fékk ekki það. Þegar ég spurði, alltaf eitthvað það var bara 

alltaf svarað mér en ég held það sé bara af því ég er, þetta er, þetta er flóknara hvort sem er. 

Margrét: Já. 

Anne: Ég bara spurði til dæmis öh, son minn að hjálpa mér í vor.  

Margrét: Já. 

Anne: Hann gat það en ég meina samt sem áður, þetta, það klikkaði kannski einhver 

nemandi sem komst ekki, þetta, þetta er bara. Þetta er ekki bara spurning um aðstoð með 

tækni, þetta er, þetta er bara svo margt sem spilar inn í dæmið eins og nemendur. Þú veist 

ekkert hvernig þeir eiga heima. Sumir eru með síma sem er fínn en sumir eru bara með 

eitthvað lélegt. Sumir eru ekki einu sinni með heyrnartól. 



 

 
 

Margrét: Aha. 

Anne: Þetta er svo fjölbreytt þessi vandamál sem maður glímir við.  

Margrét: já miklu fjölbreyttari en áður. 

Anne: Ja ég meina þú ert að. Stundum til dæmis, eins og ég þurfti. Ég man ég var með tíma í 

fyrra ég þurfti að, í vor, ég þurfti að bæði að svara póstinn, Facebook og umræður. 

Margrét: Já 

Anne: Ég var bara alveg að verða bara eins og bara eins og schitzofrenia. 

Margrét: Já 

Anne: Ég bara ég vissi hvort ég var að svara.  

Margrét: Nei 

Anne: Og ég get ekki sagt þetta er því það vantaði tæknilega aðstoð því þetta er bara, þetta 

er flókið. Miklu flóknara. 

Margrét: Auðvitað, auðvitað. Þannig að hérna. En vandamálin sem þú ert að kljást við hafa 

kannski breyst, fyrir og eftir covid. Allavega vandamál nemenda sem þarf að bregðast við. 

Anne: Þú meinar eftir 

Margrét: Já eftir 16. Eða hlutverkið þitt hefur kannski breyst?  

Anne: Ja ég tók eftir því þau. Nemendur, ég held það að nemendur þurfa að taka aðeins 

meiri ábyrgð á náminu sjálf.  

Margrét: Já, já.  

Anne: Af því þarna, þarna ég er ekki í tíma til að pikka og bara tik tik heyrðu gerðu þetta eða 

benda á verkefni og afþví ég veit ekki hvað þau eru að gera. 

Margrét: Nei nei, já, þannig að það krefst.. 

Anne: Þetta er, þau þurfa, þau þurfa að, bara já, þau þurfa bara svolítið mikið að vinna sjálf. 

Ég, ég læt þau mikið vinna sjálfstætt, líka sérstaklega efri áfanga. Ég segi þið verðið bara að 

bjarga ykkur sjálf.  

Margrét: Já. 

Anne: Ég get ekki labbað á milli ykkar [nemendanna] og aðstoðað eins og ég geri í tíma.  

Margrét: Mhmm mhm. Þannig að já, í eldri áföngum, þú kannski treystir þeim betur til að 

vinna sjálfstætt? 

Anne: Já já ég geri það.  

Margrét: Þau kunna það. 

Anne: Já já þau eiga að kunna þaðm svo jú jú, þau ég treysti þeim betur.  



 

 
 

Margrét: Mhm 

Anne: En í í yngri krakkar sem eru byrjendur. Ég var með svona alveg byrjendahóp í vor ég 

veit það, það, það bara var bara fyrir suma mjög eh, mjög erfitt að, að bara vinna sjálfstætt 

því þau fengu ekki endilega hjálp heima sko.  

Margrét: Nei nei 

Anne: Sumir voru mjög duglegir að fá sér hjálp en það eru ekki allir sem eiga ömmu eða 

mömmu eða pabba eða frænda kann [S1] sko. 

Margrét: Nei. 

Anne: Einn strákur þarna í bekknum hann á ömmu sem talar, sem bjó lengi í [land þar sem 

tungumálið er talað] og talar alveg mjög góða [S1] og.. 

Margrét: Já 

Anne: Svo ég sé það að hún hefur aðstoðað hann.  

Margrét: Mhm 

Anne: Og en þetta er auðvitað ekki allir sem eiga svona.  

Margrét: Nei nei og kannski ekkert hægt að ætlast til þess að allir hafi svona í bakhöndinni, 

Anne: Neinei, neinei,  

Margrét: Þannig að hérna ehm þið, varst, tókst þú þátt í að breyta námsmatinu, hafa 25, 25  

Anne: Nei ég er með 10, 15, 25, ég er með 10 fyrsta próf, ertu að tala um það? 

Margrét: Ja nei, ja vægi hérna munnlegs, munnlegs, skriflegs og það. 

Anne: Já ég er búin. Já 25, 25, 25, 25 

Margrét: Já. 

Anne: Nah, ég er ekki alveg komin svona 25, 25 en þetta er. Ég er með samt öh, bíddu ég er 

með kynning sem er 15, plús munnlegt próf sem er.. Uuu jú þetta er að nálgast þess, 

allavega í efri áfangar. Í byrjenda áfanga ég eh ég er bara með aðeins minna í munnleg færni 

en  

Margrét: Já  

Anne: Samt ekki svo mikið svo miklu minna, ég er búin að hækka vægi á munnlega. 

Margrét: Okay.  

Anne: já en ekki alveg 25, 25  

Margrét: Nei. 

Anne: Ekki í byrjendaáfanga. 



 

 
 

Margrét: Nei ég skil, mhm, þau náttúrlega hafa ekki prófað áður á staðnum að vera í [S1] í 

rauninni. 

Anne: Nei, nei  

Margrét: Nei, hvernig æfið þið munnlegt, hvernig, hvað seturðu þeim fyrir?  

Anne: Í munnlegt ööh, til dæmis, þetta er auðvitað svo fjölbreytt. Til dæmis ég læt stundum 

bara leika stutt, tvö og tvö saman, þau eru með svona dialog svona A og B. 

Margrét: Já já. 

Anne: Síðan ég lét þau líka nota svoldið mikið natural readers þetta er svona, þau geta æft 

framburð. Já síðan ég læt þau hlusta á, á svona myndbönd sem eru, fullt af efni á youtube 

og.. 

Margrét: Já já. 

Anne: Endurtaka og ég lét þau líka stundum undirbúa. Ég gef svona svör, öh, spurningar,  

Margrét: Já 

Anne: Og ég læt þau svona skrifa svörin og síðan þau þurfa að æfa sig að segja þetta og sýna 

þeim munin á milli að skrifa svar og segja, og svona svara munnlega. 

Margrét: Já.  

Anne: Af því að þegar þú ert að tala þú ert ekkert að endurtaka heila setningu skilurðu? Þú 

getur svarað bara kannski stundum með eitt orð. Og ég er að láta þau bara æfa það. 

Margrét: Já  

Anne: Segi ok þú þarft ekkert að svara með heila setningu, þú getur alveg svarað með, [já, 

nei, tvo bræður], sem þú myndir auðvitað ekki skrifa. Svara svona skriflega. 

Margrét: Ég skil. 

Anne: Og já til dæmis svona, já og í tímum ég oft svona með þennan boltaleik, þau þurfa að 

spyrja og svara. 

Margrét: já, jájá,  

Anne: Þau hafa oft, ég hef oft undirbúið spurningar þau eiga að vera tilbúin.  

Margrét: Já.  

Anne: Svo ég lét þau bara setja ehm, henda boltanum á milli og þau skiptast á að svara og 

spyrja. 

Margrét: Mhm og eh, geturðu eitthvað útfært þetta í fjarkennslu? 

Anne: Nei það er auðvitað ekki hægt, þú getur ekki. 

Margrét: Neinei. 



 

 
 

Anne: Það er bara ekki hægt  

Margrét: Mhm, nei ekki svona á umræðuþráðum og svoleiðis, 

Anne: Nei nei, það er auðvitað, þetta er það sem vantar mest.  

Margrét: Já auðvitað. 

Anne: En í munnlegu prófið þau þurfa að fara í viðtal og ég held ég ætli að nota Facebook 

Messenger svona. 

Margrét: Já í það? 

Anne: Já, ég held það sé bara lang best. Það er ekkert flókið, ég, ég meina ég sé þau og það 

kostar ekki neitt heldur. 

Margrét: Nei nei nákvæmlega. 

Anne: Ég vil ekki hringja því það bara, þetta er ekki það sama. Ég vil sjá svipinn á krökkunum 

og. 

Margrét: Já, þannig að.  

Anne: Ég vil líka geta séð þau séu ekkert að lesa spurningar.  

Margrét: Ég skil þig. Ég hugsa að við séum komin með það sem við þurfum núna. Takk fyrir 

spjallið 

  



 

 
 

Bilag 6: Interview med Rosa 

Viðmælandi: Rosa, underviser S2 

Tími: Fimmtudagur 1. október 2020 

 

Margrét: Við erum hér til að tala um tungumálakennslu í samkomubanni. 

Rosa: Jú. 

Margrét: Já eh, en svona almennt sko fyrst áður en að við förum í það. Hvað hérna, hver 

finnst þér svona megintilgangur tungumálanáms vera?  

Rosa: Mér finnst megintilgangur tungumálanáms á þessu stigi sem að við erum á, bara að 

fólk geti tjáð sig og sagt eitthvað. Komið, komið því til skila sem það vill koma til skila og 

skilið það sem viðkomandi, sem að mótaðili segir við þau.  

Margrét: Já. 

Rosa: Eins og ein sem er mikið uh,[í íþróttum], er í held ég í [landsliðinu], og æfir grimmt og 

hún fór held ég bara á þess, síðasta ári held ég að hún hafi farið þrisvar til [lands þar sem 

tungumálið er talað] í svona æfingabúðir. 

Margrét: Jáá. 

Rosa: Og þá náttúrulega sér hún algjörlega tilganginn með því að geta talað þetta og lesið og 

skilið matseðilinn og svona.  

Margrét: Já já einmitt 

Rosa: Akkúrat 

Margrét: Já 

Rosa: Mér finnst það vera málið sko, þetta er munurinn á tungumálum og svo bóknámi.  

Margrét: Já, tungumál eru kannski dálítið verkleg líka, 

Rosa: Já já algjörlega. 

Margrét: Já, þarna, er einhver svona færniþáttur sem þú leggur meiri áherslu á en annan í 

kennslunni eða bara? 

Rosa: Sko ég er að reyna að gera þetta svona almennt, en svo sé ég það að ég gerði það 

svona til að byrja með og ég ætla að taka það upp aftur, að skipta öh í öðrum tvöfalda 

tímanum. Þá skipti ég hópnum upp og hérna í bara svona litla hópa og þá get ég æft tal með 

þeim. Því það skortir. Sumum finnst að vísu asnalegt að vera að tala á Zoom en það verður 

bara að hafa það.  



 

 
 

Margrét: Þau venjast því. 

Rosa: Já, já, já, já, og bara þetta að ef maður getur fengið þau til þess að tala og tjá sig og 

opna munninn þó það sé á Zoom, sama hvort þau eru í mynd eða ekki, að hérna, þá læra 

þau svo mikið á því. Þau læra að þau geta líka skrifað setningarnar og þau fá meiri orðaforða, 

virkan orðaforða.  

Margrét: Já já. 

Rosa: Jafnvel þó það séu einhverjar málfræðivillur, það er svo minna mál.  

Margrét: já, já, já. 

Rosa: Mhm, og ég held að það sé það sem að Zoomið gefur okkur fram yfir ýmislegt annað 

sko. Ég hugsa að Teams gæti gert það líka  

Margrét: Já já, þetta að þú sérð þau og svona. 

Rosa: Já já og þetta er svona félagslegra þá, líka. Á meðan ef þú ert bara í INNU á þráðunum 

þá og jafnvel þó þú sért á spjallinu þá er ekkert endilega víst að sko, þú sért að sjá þau eða 

þú veist náir þessu félagslega. Mér finnst það verða dálítið mikið úrskeiðis.  

Margrét: Já. 

Rosa: Eða missa, missa sig  

Margrét: Mhm, algjörlega, ih. Og hvernig var svona hefðbundin kennslustund fyrir Covid. 

Fyrir 16. mars? 

Rosa: Sko, það er nefnilega málið, að mörgu leyti var hún ósköp svipuð afþví að ég nota bara 

Covid, nei, della taka tvö, ég nota hérna Zoomið, þú veist af því að maður getur share-að 

skjölum og þú veist þú getur verið búin að undirbúa það og svo geturðu líka bara verið með 

tómt skjal tilbúð sem þú getur bara notað bara eins og töflu.  

Margrét: Já 

Rosa: Þannig, já, ég er dálítið mikið með það og spyr svo bara út í hópinn og reyni að passa 

það að, það er allt. Og svo eru þau líka farin að aðeins að passa það að ef að þau tala dálítið 

mikið, einhverjir einn tveir, að minnka það svo ég tek þá líka bara miskunnarlaust upp og 

segi bara þið þrjú, “hvað segið þið um þetta”?  

Margrét: Já einmitt, þannig að það kannski breyttist ekkert mikið skipulagið. 

Rosa: Ekkert svakalega af því að við þurfum að halda tímum. Við þurfum alltaf að láta þau 

mæta í tíma.  

Margrét: Já einmitt, uhm fórstu beint á Zoom? 



 

 
 

Rosa: Nei, ég ég byrjaði uh, ég byrjaði eins og allir hinir í Innunni og var bara þú veist þar 

sem maður skrifar skrifar skrifar. 

Margrét: Aha. 

Rosa: Það kallast umræðuþráður, er það ekki? 

Margrét: Jú 

Rosa: Aha, og það var bara svo klént af því að jafnvel þó maður væri að spyrja einhverra 

spurninga og svoleiðis þá þurfti maður bæði að vera aktívur og fylgjast með svörunum og 

gefa feedback á þetta og allt saman. Og uhm, það er bara ekki það sama. Þá eru margir sem 

að bara þú veist. Maður vissi það eftir fyrstu tvö þrjú svörin þá var restin bara copy paste, 

nánast. Og hérna ég hef, hérna ég held að BBB hafi ekkert verið komið almennilega í gagnið.  

Margrét: Nei, nei ekki strax.  

Rosa: Mmm. Nei þannig að þá fór ég að kanna aðra möguleika. Ég prófaði fyrst hérna í 

einum hópnum, að nota Skype. 

Margrét: Mhm 

Rosa: En þá var ég ekki komin með svona græju þú veist sem ég get hérna.. 

Margrét: Já headset. 

Rosa: Já headset, aha, hvað sem þetta heitir svo á íslensku. 

Margrét: Já haha höfuðtól. 

Rosa: Höfuðtól, okey, það er líka fínt, hérna bara það sem virkar. Og hérna og svo eru ekkert 

allir sem að voru þú veist áttu auðvelt með að komast inn á Zoom, nei inn á Skype og ég 

skildi það aldrei.  

Margrét: Nei, mhm. 

Rosa: Okey, eh, svo hef ég ih, prófaði ég líka svona á tímabili talglærur og það voru alls 

ekkert allir sem eru með forritin inni.  

Margrét: Nei greinilega. 

Rosa: Það er bara líka, það er bara líka mál sko. Það finnst mér dálítið skrýtið. Ég hélt á 

þessum nýjustu tímum að þá, eða síðustu tímum, að þá væru allir bara með tip top græjur 

þannig.  

Margrét: Já, já já. 

Rosa: Kannski ekki, kannski þó þær séu fimm, sex ára gamlar að þá eiga þær samt sem áður 

að virka.  

Margrét: Já nákvæmlega maður hélt það. 



 

 
 

Rosa: Já, þannig að það var ekki fyrr en undir lokin, ég held síðasta mánuðinn sem ég notaði 

Zoom.  

Margrét: Já okey,  

Rosa: Já, byrjaði fyrst í einum hópi og sá að það virkaði og þá setti ég alla í það.  

Margrét: Já, ég skil og hvað er svona, finnst þér það einfalt að nota? 

Rosa: Það er mjög einfalt í notkun því að eins og þau segja sko, þau fá bara sendann link, þau 

bara slá þar á og síðan eru þau bara í tíma eins og í venjulegum tíma. Það er kannski, það er 

alltaf erfiðara að halda sér þegar þú situr við tölvu, halda einbeitingunni, halda sér vakandi, 

vera þátttakandi og svoleiðis.  

Margrét: Mhm, já. 

Rosa: Ég held að það sé einna, einna mesta vandamálið þegar maður er með hópa sem eru 

þá, þú veist, 20 manns og fleiri, mér finnst það, finnst þér það ekki? 

Margrét: Að halda þeim öllum við efnið? 

Rosa: Að halda, halda þeim svona sem flestum. Maður nær aldrei öllum það er alveg vitað 

mál. Það eru alltaf einhverjir sem að bara skrá sig inn og svo bara einhvernveginn hehe, 

sofna þeir einhvernveginn. Já já, en þeir sem ætla sér að læra, þeir eru bara virkir þarna, 

taka þátt og svona.  

Margrét: já 

Rosa: En þau sögðu líka mörg, þarna í Vörðuviðtölunum, þegar ég var að spyrja þau hvernig 

þeim fyndist þetta. Að helsti munurinn á tímum í skólanum og þessum, þó það væri margt 

mjög líkt, þá væri hvað þetta væri miklu hægara.  

Margrét: Já ég skil. 

Rosa: Já líka Zoomið, Zoomið er líka hægara því ég kannski er að bíða eftir því að einhver 

svari ef ég tek ekki beint upp. Svo ég bara, segi bara nokkur nöfn og þá bara gjörið svo vel. 

Til þess að, það er dálítið erfiðara að halda svona góðum takti finnst mér.  

Margrét: Já já ég skil. 

Rosa: Já. 

Margrét: þannig að já ehm hvernig. Gekk nemendum strax vel að komast inn á Zoom og taka 

þátt, þurftirðu eitthvað að gera til að virkja þau?   

Rosa: Nei nei, nei ég, sérstaklega ekki núna í haust því þá sagði ég að, sagði ég bara við þau 

strax í fyrsta tímanum á meðan það er fjarkennsla þá erum við á Zoom og þið verðið bara að 

passa upp á það að þið séuð með hljóðnema sem virkar. 



 

 
 

Margrét: Já 

Rosa: Og ég veit ég get ekki alltaf gert kröfur til þess að þið séuð í mynd en þið verðið þá 

allavega að vera vel virk. Og hérna síðan þegar það eru munnlegir tímar eða þú veist, 

þjálfun, að þá vil ég að þau geti komið í mynd og ég er eins og ég segi sko ég er með nánast 

alla í mynd þá. Og þá eru þau náttúrulega líka í litlum hópum og þá eru þau ekki alveg eins 

feimin. Ég þarf bara að sjá svona rétt toppinn á þeim ef þau eru eitthvað feimin.  

Margrét: já haha einmitt 

Rosa: Já já, þau voru kannski aðeins eh, tregari við að koma í mynd í vor en svo eru þau held 

ég orðin kærulausari núna, aðeins.  

Margrét: Já, orðin sjóaðri í þessu.  

Rosa: Já, já. 

Margrét: Ehm, bíddu nú við.  

Rosa: Það getur alltaf eitthvað gerst, eins og í dag, þá var ein sem átti í vandræðum með 

hljóðnemann og heyrði eiginlega ekkert í mér sko hluta, seinni hlutann af tímanum.  

Margrét: Já okey. 

Rosa: En þá er þetta bara eitthvað hjá henni því allir hinir, þeir heyrðu alveg ágætlega og 

voru ekkert að kvarta.  

Margrét: Já það koma kannski upp alls konar vandamál, svona fjölbreyttari í þessu 

fyrirkomulagi heldur en áður.  

Rosa: Já, svona, þetta eru þessir hlutir sem að er spurning hvort að skólinn þyrfti ekki líka 

aðeins að koma meira inn í. Að hérna fara aðeins í gegnum það með hérna nemendum að 

þau kanni þú veist tækin og allt þetta dótarí. Hvort þau séu, hvort þau geti komið sér upp 

betri. Svo er einn sem að sagði að, já hann væri með lélega nettenginu inni í herberginu sínu 

en það væri fín tenging frammi og allt svoleiðis. Þetta spilar allt, hefur allt áhrif.  

Margrét: Auðvitað, og fannst þér skólinn koma með góðar upplýsingar eða veita þér aðstoð í 

mikla aðstoð í þessu standi?  

Rosa: Sko ehm, hérna þegar að við vorum að byrja í þessu í vor þá, þá hérna komu mjög fín 

myndbönd til dæmis frá henni Hermínu um notkunina á Innu og hvernig maður gat þú veist 

sett hlutina inn og alls konar svoleiðis og það var mjög fínt, það fannst mér mjög gott. Svo 

líka að [nafn] skildi senda út upplýsingar um um hérna Teams, þegar síðan var opnað fyrir 

það en. Og mér finnst svo finnst mér líka bara býsna fínt að hérna að við erum ekki þvinguð 



 

 
 

til þess að vera í einhverju einu ákveðnu. Við höfum smá frelsi til að velja okkur það form 

sem hentar.  

Margrét: Mhm já 

Rosa: Af þvi að það er ekkert víst að það sama henti öllum greinum.  

Margrét: Nei nei, það er alveg rétt 

Rosa: Já þetta er svona bæði og svo kannski þarf. Ja það koma alltaf einhverjar upplýsingar 

öðru hvoru en þar sem ég er ekki að nota Innuna mikið nema til þess að setja inn þú veist 

efni, verkefni, próf allt þetta dótarí, tilkynningar. Nota hana bara fyrir svona fasta liði og 

geymslu  

Margrét: Já einmitt, þá sama og þú notaðir hana kannski fyrir. 

Rosa: Já. Já akkúrat. Þannig að því leytinu til þá er það ekki mikið nýtt fyrir mig.  

Margrét: Nei nei nei. 

Rosa: Ég prófaði það, ég prófaði nefnilega þetta þegar þetta BBB kom. Aðeins bara ég fyrir 

mig en mér fannst það svo, einhvern veginn svo óþjált, ég náði ekki tökum á því.  

Margrét: nei og Zoom er svona, með betra viðmót? 

Rosa: Það er ekkert vesen. Það er miklu einfaldara og þægilegra, opnara.  

Margrét: Já, ég skil. Eh er maður bundinn við tímalengd í Zoom? Er eitthvað.. 

Rosa: Já já sko það er þannig að hérna, að 40 mínútur eru ókeypis, en fram yfir það þá þarftu 

að borga þannig að ég keypti bara ódýrasta pakkann, sem að er 2000 kall á mánuði og fyrst 

við erum að fá núna þennan stuðning, þá bara dekkar það það.  

Margrét: Já er það? 

Rosa: Já því annars hefði maður svona farið að skoða og kanna hvort það væri einhver svona 

sem maður gæti fengið, þú veist stuðningur aukalega eða eitthvað svoleiðis út af þessu. En 

svo er líka annað mjög fínt, að þó að ég sé með þessa hérna, þessa græju [bendir á headset] 

sem að ég fékk gefins, hehe afmælisgjöf frá frænku aha, að hérna þá er ég búin að fá þú 

veist, þráðlaus heyrnatól núna og ég er komin með hérna líka auka skjá og það finnst mér 

mjög gott. Ég fékk það 

Margrét: Þannig að það er verið að styðja við fólk svona eins og .. 

Rosa: Það er verið að reyna eftir bestu getu. Þetta er náttúrulega gígantískt  

Margrét: Já já að sjálfsögðu 

Rosa: Það er mismunandi líka hvað fólk þarf?  

Margrét: Já nákvæmlega allur gangur á því.  



 

 
 

Rosa: Já já. 

Margrét: Ih, hvað hérna, eruð þið með námsbækur í [S2]? 

Rosa: Jah sko nú er það þannig að við ákváðum að prófa að vera ekki með námsbók í fyrsta 

áfanganum. En afþví að [nafn] er í námsleyfi þá sér [nafn] um þetta og þannig að eh, ég lét 

bara fullt af efni inn á hérna Innuna eh, eða sem sagt ég setti þær reyndar inn á hérna skal 

ég segja þér, bara inn á svona bara bara documents. Bjó til pakka sem ég lét hann hafa já svo 

hann ætti auðveldara með þetta en við miðum aðeins við uppbygginguna eins og hún er í 

bókunum. Svo kannski getum við þá fært til og aukið við á meðan að ég er ennþá að nota 

kennslubækur í hinum hópunum. Þ.e.a.s. B og C hópnum [1B og 1C]. En ég nota ekki 

endilega kennslubækur í 2A. Þar er ég bara með eigin blöð og svo bara ljósrit.  

Margrét: Já okey. 

Rosa: Já afþvi að mér finnst það skorta sko, ef maður er með kennslubækur þá finnst mér, 

sko nemendum finnst það mörgum hverjum mjög gott. Að sjálfsögðu því þá hafa þau 

eitthvað fast til að styðjast við og maður getur sagt blaðsíða þetta æfing þetta eða eitthvað 

svoleiðis. Það finnst þeim voða þægilegt. Þau eru vön því, ekki satt, frá grunnskólanum. En á 

móti kemur að ef þú ert með svona verkefni sem sagt á blöðum. Ekkert ósvipað eins og Anne 

í [S1] er með að þá ertu, þá er kannski auðveldara að endurnýja og þá ertu alltaf að 

endurnýja sko þetta ákveðna skjal sem þú ert búin að koma þér upp.  

Margrét: Já já og breyta og bæta eftir...  

Rosa: Já og þá geturðu líka reynt að finna þá kannski eitthvað frá netinu eða tekurðu kannski 

efni úr bókum og aðlagar það.  

Margrét: Já einmitt, og þetta, bara já, aðgengilegt á netinu þá núna fyrir þau? 

Rosa: Já þetta er þetta er allt aðgengilegt á á Innu sko. Um leið og, um leið og við förum í 

eitthvað, hvort sem það er verkefni eða eitthvað svona sem er inni á efni í Innunni þá bara 

opna ég það en ég gef engin svör. Nema, nema ef ég er með einhverja svona PowerPoint 

útskýringu þá er það líka, þá náttúrulega eru útskýringar og svoleiðis.  

Margrét: Ég skil. 

Rosa: En það eru engar lausnir á neinum verkefnum eða svoleiðis. Þau verða bara að finna 

út úr því.  

Margrét: Mhm og er farið svo yfir verkefni stundum eða hérna, þurfa þau að skila til þín? 



 

 
 

Rosa: Nei ekki alltaf sko. Stundum, stundum bara gera þau verkefni í tímum ég gef þeim 

kannski mínútu, tvær mínútur, og svo förum við yfir, þá tek ég upp, bara til þess að fá dreifð, 

dreift svona svör 

Margrét: Já. 

Rosa: Dreifða svörun, og ef það er svona eitthvað sem að hérna þau eiga að skila það er 

yfirleitt ekki nein einkunn við það, þetta er bara svona meira svona virkni þá og líka æfing þá 

svona, þá kannski, fer eftir því hvað það er. Þá fer ég yfir svona það sem ég tel erfiðast og 

það sem er flóknast, 

Margrét: Já. 

Rosa: En annars ekki. Þetta er eins og til dæmis núna í efsta hópnum þau fengu það verkefni 

á meðan að vörðuviðtölin voru að byrja svona aðeins að kynna sér hérna aukasetningar. Þau 

voru með ýmsar upplýsingar og verkefni og svo er það alltaf spurningin átta þau sig á þessu, 

lesa þau fyrirmælin, sem er líka náttúrulega dálítill galli hjá þeim.  

Margrét: Mhm. 

Rosa: En ég skil það svo sem ágætlega og það er nokkuð sem ég að myndi þá fara yfir á 

föstudaginn til að tryggja það að það séu þá allir með svörin 

Margrét: Mhm ég skil. Ehm á hvaða tungumáli eru fyrirmælin hjá þér? 

Rosa: Þau eru þau eru bæði 

Margrét: Já í bland. 

Rosa: já öh, mér finnst það sko stundum, ef ég ef ég er bara að gefa fyrirmæli um hvað á að 

gera og þetta eru verkefni sem þau eru að vinna sjálfstætt og það kemur svona lýsing þarna 

inni í Innunni, lýsing á verkefni þá finnst mér ágætt að hafa aðallega íslensku en svo bara, 

svo stundum set ég inn líka í [S2] en í skjölunum er þetta yfirleitt já [á S2] eða eitthvað 

svoleiðis dótarí. Eða [Hvað er rétt á S2] 

Margrét: já nákvæmlega, ekki mjög flókið en. 

Rosa: Nei, en samt. 

Margrét: Já og svo já hvað segirðu? 

Rosa: Ég ætlaði bara að segja að svo reyni ég svona aðeins að blanda saman íslensku og [S2] 

þegar ég tala. 

Margrét: Ég ætlaði einmitt að spyrja um það. 

Rosa: Já. 

Margrét: já þú talar svona í bland. 



 

 
 

Rosa: já ég tala í bland. Ef ég segi eitthvað á [S2] þá endurtek ég það á íslensku og endurtek 

það svo aftur á [S2]. Mér finnst það koma ágætlega út og ég kannski er að hlýða þeim yfir 

einhvern orðaforða eða við erum að, við förum alltaf yfir orðaforða til að tékka það að allir 

séu með hann, sem að það vilja. Og hérna, þá sem sagt er það kannski munnlegt og þá get 

ég spurt ýmissa spurninga eh, tengt því, eins og við vorum með í dag með [í dag, í gær, á 

morgun] í einum hópnum og þá spurði ég ok [hvaða dagur er í dag?] og ef þau gátu svarað 

því þá væntanlega þýddi það að þau skildu þetta.  

Margrét: Mhm, mhm 

Rosa: Og svo hver er munurinn á þessu og allt þetta dótarí [hvað þýðir], svona þessir föstu 

frasar inn á milli, já.  

Margrét: Já einmitt, já. Finnst þér hérna, þetta fyrirkomulag einhver, hafa einhver áhrif á 

svona árangur nemenda?  

Rosa: Öhhh, sko, ehm ef við horfum á hópinn mér finnst yfirleitt svona mínir hópar, svona 

almennt geta, ég get skipt þeim upp í þrennt, er það ekki? Toppur, miðja og svo þeir sem á 

eftir koma.  

Margrét: Já 

Rosa: Og mér finnst, og svo já og í þann hóp falla líka þeir sem eru kannski dálítið svona 

viðkvæmir fyrir öllu þessu. Þeir náttúrulega eru ekkert endilega að ná alltaf öllu.  

Margrét: Nei 

Rosa: Og mér finnst toppurinn alltaf standa sig, það er ekki spurning því það er yfirleitt fólk 

sem er með góðar námsvenjur, og tækni og kann þetta og heldur utan um sitt nám. Og 

miðjan hún er þú veist alveg niður í bara þú veist, neðsta hlutann af miðjunni þá finnst mér 

þetta alveg allt í lagi en það er ég sé náttúrulega kannski ekkert alveg það sama og ég sé 

þegar það eru bara venjulegir tímar. 

Margrét: Já nei nei.  

Rosa: Og svo náttúrulega, svo náttúrulega reynir maður en það er rosalega erfitt að passa 

upp á eh, þá sem eru neðstir í hópnum. Af því að kennslan, eins og við vorum að tala um 

einhverjir hérna, við vorum að tala við einhvern um það í gær að miðjan er svo rosalega stór 

að kennslan fer að mestu leyti fram fyrir þá og það er, það er nokkuð sem að ég held að 

maður gæti notfært sér þessa tækni meira, að gera þá greinarmun á þessum þremur, þessari 

þrískiptingu. 

Margrét: Mhm. 



 

 
 

Rosa: Hafa þá meira fyrir þá efstu, kannski einhver erfiðari verkefni. Eða það eru 10 

setningar og að lágmarki þá þarf að gera þetta en þú veist þá myndu þeir sem eru góðir 

hvort sem er alltaf gera allar verkefn, allar æfingarnar.  

Margrét: Mhm, mhm, nákvæmlega. Ehm, hefurðu notað einhverjar aðferðir til að hjálpa 

nemendum, sem sagt kenna þeim að læra, eða er það bara, getum við eitthvað hjálpað 

þeim? 

Rosa: Það er spurning sko ég byrja stundum á því að spyrja þau, hvernig þau fara að því. 

Sérstaklega þegar maður er að ná þeim einn á móti einum, þá er það miklu auðveldara.  

Margrét: Já já. 

Rosa: Eða í litlum hópum. Og eh, sérstaklega þá sem að ég sé að kannski gætu meira með 

smá aðstoð. 

Margrét: Já. 

Rosa:  Og ég held að ef við getum haft það þannig að megnið af hópnum sé bara að vinna 

verkefni, þá get ég tekið einn og einn inn. Sem ég tel nauðsynlegt. Án þess að það beri mikið 

á því.  

Margrét: Já og býður Zoom upp á þann möguleika að taka einn og nemanda? 

Rosa: Einn og einn, já já já. Þú getur bara skellt öllum í biðstofuna því þá heyra þau ekkert 

hvað þú ert að segja á meðan einhver einn, hann er sá eini sem heyrir eitthvað.  

Margrét: Ég skil þig, þannig að já Zoom virkar ágætlega í bara í svoleiðis? 

Rosa: Já í svoleiðis já, mér finnst það gera það fínt og það er minnsta hnjaskið.  

Margrét: já einmitt, gott að heyra. Ehm, 

Rosa: En hinsvegar, mig langar til að segja eitt, sko, þú kemur örugglega með þessa 

spurningu, það er þarna einn hópur sem ég hef ekki kennt eh, sem er núna í C sem sagt, 

gamli 300 og ég verð að játa það, svona sumir, ég fæ alveg tilfinningu fyrir þeim, þá eru 

þetta þeir virku, og nemendur sem að ég sé að eru að gera verkefnin sín vel og skikkanlega 

en svo eru aðrir þar sem ég geri mér ekki mikla grein fyrir því hvernig þeir standa. Mér finnst 

það mjög mjög erfitt. Af því ég veit ekki hvort þeir eru undir getu eða á pari við sína getu.  

Margrét: Mhm, ég skil og það er eitthvað sem að ehm, já bíddu nú við, þetta eh, þetta 

myndi lagast ef þú fengir að hitta þau í skólastofu, ekki satt?  

Rosa: Já, annað hvort í skólastofu eða ef ég hefði þennan möguleika, væri búin að koma mér 

upp svona systemi að tala við þau eitt og eitt. En samt sem áður, skólastofan er besti 



 

 
 

staðurinn til að hitta þau, þannig að ég held að það að hittast persónulega, þú veist, augliti 

til auglitis, það geti fátt komið í staðinn fyrir það.  

Margrét: Nei nei, já það held ég sé alveg rétt. Það var bara þegar þessi vika var þarna þegar 

við máttum mæta, að ég gat myndað mér miklu betri svona “skoðun”. 

Rosa: Já er það ekki? 

Margrét: Eða hugmyndir um hvern og einn, sem ég hitti. 

Rosa: Já akkúrat. 

Margrét: Bara þarna á tveimur kennslustundum.  

Rosa: Aha, maður þarf oft ekki mikið meira heldur en það, bara til þess aðeins að sjá svona 

hvernig er þessi. Þá er maður að horfa á, taka eftir einhverjum ákveðnum. 

Margrét: Já, það var eitt mjög áhugavert sem ég upplifði þar að ég var með tvískiptan hóp í 

[1T] og í fyrra skiptið þá var hópurinn mjög líflegur, gekk allt vel, tóku þátt, og, og hérna 

reyndu að búa til setningar og svona. En í seinna skiptið var hópurinn bara rosalega passívur 

ég þurfti alveg bara að berjast við að fá eitthvað upp úr þeim,  

Rosa: Draga það upp úr þeim heh. 

Margrét: Já og það var svona það var einn, það voru tveir strákar sem að voru svolítið 

duglegir að svara en vildu ekkert kannski alveg vera að sýna að þeir skildu hlutina en svo 

lagð, svo tók ég eftir því að, hvernig þau röðuðu sér í kennslustofuna.  

Rosa: Ah. 

Margrét: Í fyrri tímanum, þá sátu næstum allir nemendurnir framarlega og í seinni tímanum 

þá sátu allir þessir, nema þessir tveir sem töluðu smá, aftarlega, í öftustu röðinni og ég 

hugsaði er þetta eitthvað? 

Rosa: Ahhh. 

Margrét: Sem að segir... 

Rosa: Já þetta er góð vísbending.  

Margrét: Já þannig að ég hugsa, svona ef að maður hefur nógu stóra stofu, ef allir gætu valið 

sér sæti, væri ekki fullt í öftustu röðinni eða svoleiðis, að hérna þá gæti þetta sagt manni 

svolítið um bara karakterinn, hvar þau velja að setjast. 

Rosa: Já það er mjög oft þannig því að þeir sem að eru aftast, þeir eru að vonast eftir því að 

þessir fremri taki hérna álagið af þeim.  

Margrét: Já 

Rosa: Oft og tíðum er það þannig. 



 

 
 

Margrét: Já heldurðu það ekki? 

Rosa: Jú. 

Margrét: Að þau séu að fela sig aftast.  

Rosa: Það er mjög, það er mjög vinsælt að gera það.  

Margrét: Og þetta er eitthvað sem að maður sér bara alls ekki á netinu.  

Rosa: Nei, nei þú nærð þessu, þessari tengingu nærðu ekki, af því að þú veist, segjum sem 

svo, eins og núna áðan í tímanum þá vorum við með raðtölur og þau áttu að æfa sig í að 

segja hvenær þau eiga afmæli. Af því það er, maður þarf að passa upp á svo mikið þegar 

maður segir þetta á [S2]. 

Margrét: Já. 

Rosa: Og nán, það var nánast undantekningarlaust af því ég tek bara tvist og bast eftir því 

hvernig nöfnin birtast á skjánum sko, þau eru ekkert endilega í stafrófsröð þannig að þau 

þurfa bara að vera á tánum og fylgjast með, þau eru farin að venjast þessu. Þeim fannst 

þetta skrýtið fyrst en núna, eru þau alveg vön. Okey. Og hérna það voru bara örfáir sem að 

ekki voru akkúrat tilbúnir að segja eitthvað. 

Margrét: Já  

Rosa: Og það finnst mér, og ég sagði náttúrulega “núna ætla ég að taka upp”, nú vil ég fá, 

allir segja mér hvenær þeir eiga afmæli. Já og svo ég les bara nöfnin, og svo segi ég ef þið 

eruð ekki tilbúin þá látið þig mig vita. 

Margrét: Já. 

Rosa: Mmm,  

Margrét: Já þau eru að verða svona, þau eru á tánum.  

Rosa: Þau eru pínulítið á tánum af því að þau vita það að ég tek upp.  

Margrét: Já já ég skil.  

Rosa: Já já og það eru mjög fáir sem að þú veist detta alveg út, eins og það, náttúrulega það 

eru mismunandi tengingarnar og þá náttúrulega geta þau alveg dottið út. Það segir sig sjálft.  

Margrét: já já, nettengingar?  

Rosa: Já. 

Margrét: Já.   

Rosa: Og þá bara. En það góða við Zoom er að maður fær tilkynningu um að einhver sé að 

reyna að komast inn aftur og þá er auðvelt að hleypa inn.  

Margrét: Já ég skil. 



 

 
 

Rosa: Já já já. 

Margrét: já þannig að þú þarft að svona að [óskýrt] 

Rosa: Já maður þarf að vera aðeins tilbúinn, en maður fær tilkynninguna þannig að hún fer 

yfir allt sko, þú veist, truflar ekki neitt skjáinn þeirra en maður sér hana alveg efst, efst í 

rauðu eða eitthvað svoleiðis.  

Margrét: Já 

Rosa: Já og þá er bara admit og þá er þetta komið.  

Margrét: Mjög áhugavert ehm.  

Rosa: Mér finnst það en svo finnst mér líka með, varðandi það að hérna þú veist námsefnið. 

Mér finnst kannski annað hvort fer maður of grunnt yfir námsefnið eða maður kemst ekki 

alveg yfir námsefnið eins og maður er vanur 

Margrét: Já já það er svolítið, samnefnari hef ég heyrt að fólk er ekki að komast eins hratt 

yfir hlutina. 

Rosa: Nei. 

Margrét: Eða já.  

Rosa: Eða fer ekki yfir þá.  

Margrét: Og hvort, hvort heldurðu að sé betra? 

Rosa: Sko ef maður, ef maður einbeitir sér kannski, maður einbeitir sér kannski frekar að því 

sem að maður telur að skipti meira máli, upp á það að ná tökum á málinu. Eins og þú þarft 

að geta sagt eitthvað í núliðinni tíð, til þess að segja frá einhverju sem er liðið.  

Margrét: Jájá. 

Rosa: Og þá finnst mér það skipta meira máli heldur en hvort þú getir rætt fram og til baka 

um veðrið.  

Margrét: Já já einmitt, maður velur það sem að er áhersla lögð á. 

Rosa: Já já og þess vegna var ég dálítið hissa að ég skyldi vera komin, að ég skyldi vera búin 

með tvo kafla. Allt í einu var ég bara búin með tvo kafla í bókinni sko.  

Margrét: Já. 

Rosa: Það fannst mér dálítið skondið. Já en nú er svona kannski, þá þarf maður að svona 

aðeins að breyta um gír og kannski íhuga hvað getur maður gert öðruvísi. Hvaða form hentar 

kannski betur. Afþví þetta er svo erfitt að átta sig á því hvernig lærir, læra krakkarnir núna. 

Þau læra mikið myndrænt. En það er svo ofboðslega lítið myndrænt í þessu ehm til dæmis 



 

 
 

þessum bókum og svoleiðis og netbækurnar geri ég ráð fyrir að séu líka að einhverju leyti 

líka formúleraðar aðeins formaðar sko. 

Margrét: Já 

Rosa: Ég hef ekki kynnt mér þær. 

Margrét: Nei þær eru það held ég svolítiðm allavega þær sem maður hefur kynnst.  

Rosa: Já já. 

Margrét: Oft eins og prentuðu bækurnar 

Rosa: Að mörgu leyti held ég, nema hvað rétt eins og hjá okkur, breytingin úr staðkennslu í 

fjarkennslu það er bara einfaldlega munurinn er sá að við erum í tölvu en ekki á staðnum.  

Margrét: Já já. 

Rosa: Það er svona aðal munurinn. He, sýnist mér sko.  

Margrét: Já, þetta er, hvað kallaðir þú þetta? Staðkennsla, nei 

Rosa: Ég myndi segja að þetta væri bara hérna netkennsla eða sko tölvukennsla. Kennsla í 

gegnum tölvu. 

Margrét: Já einmitt, þau eru, þau eru föst við tíma þó þau séu ekki, eða stund þó þau séu 

ekki bundin við stað. 

Rosa: Já, já og það er pínu svona truflandi.  

Margrét: Já? 

Rosa: Og líka þetta, að þetta er eins og mm, af því að ég eyddi dálitlum tíma fyrst í 

munnlegt, svo minnkaði ég það aðeins, að þá hérna, þá komst ég náttúrulega ekki eins 

hraðar yfir. Af því ég eyddi alveg tveimur tímum í bara munnlegt 

Margrét: Já. 

Rosa: Þannig að ef ég tek. Þannig að ég þarf að passa upp á það að ég geri þetta bara aðra 

hverja viku.  

Margrét: Já ég skil. 

Rosa: Upp á að halda svona sæmilegum hraða. En það er nauðsynlegt að þau opni munninn 

og segi eitthvað.  

Margrét: Já já, það er hluti af tungumálanámi.  

Rosa: Já akkúrat.  

Margrét: Og hvernig er hlustunum, hvernig er hlustunum háttað og hérna ja? 

Rosa: Sko þau hafa eh, sko ég kannski set það sem verkefni að þau eigi að hlusta á eitthvað 

ákveðið, hvort sem það er í hérna námsbókinni eða vinnubókinni. 



 

 
 

Margrét: Já 

Rosa: Báðar eru með hlustanir. Og ég er búin að setja sem sagt ehm, efnið inn á Innu þannig 

að þau geta alltaf fundið hlustunina og, bara númeruð, þá hlusta þau á þetta og bara gera 

sitt. 

Margrét: Já ja og þú getur notað hlustanirnar úr bókinni. 

Rosa: Já. 

Margrét: í 1A þó þú sért ekki að kenna í bókinni? 

Rosa: Já já, afþví þær eru bara á netinu. Hlustanirnar eru allar á netinu eh, og ehm, það er, 

það eru einhverjir diskar sem fylgja með en við þurfum ekkert að nota þá notum bara, 

notum bara netið. 

Margrét: Nei mhm. 

Rosa: Og það það gerir þetta svona pínu frjálsara líka. 

Margrét: Já einmitt. 

Rosa: Þau, ég þarf ekkert að vera að pæla í því að setja þetta einhvers staðar inn heldur ég 

bara hlóð niður, sem sagt því sem er í hverjum kafla og þá geta þau notað þetta. 

Margrét: Mhm já ég skil. 

Rosa: Já og svo er það bara alfarið þeirra mál hvort þau hlusti eða ekki.  

Margrét: Já nákvæmlega maður verður að treysta svolítið á þau núna, að þau.  

Rosa: Já en maður gerir það hvort sem er í tímum líka. Ég meina þú hefur ekkert guarantee 

fyrir því að einhver nemandi sem að situr í tíma hjá þér, sé að þú veist, gera það sem hann á 

að gera. 

Margrét: Nei nei það er alveg rétt. 

Rosa: Hann getur verið komin upp á fjöll þess vegna. 

Margrét: Heh satt það.  

Rosa: Mhm 

Margrét: Ég hugsa að ég sé komin með bara mjög fínt efni til þess að byrja að vinna úr 

allavega. 

Rosa: Já ég get talað alveg endalaust, eins og þú veist. 

Margrét: Já það er mjög fróðlegt að, hérna að heyra. 


