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Viðtal, umræðuefni: 

 

Tölvur 

- Kanntu á tölvur? 

- Ertu tengdur/tengd við internetið? 

 - Kemstu á internetið heima hjá þér? 

 - Hver er uppáhalds fréttasíðan þín? 

 - Hvaða heimasíður heimsækir þú reglulega? 

- Kunna pabbi þinn og mamma á tölvur? 

- Áttu tölvu? 

 - Áttu ferðatölvu eða venjulega tölvu? Eða áttu kannski hvort 

             tveggja? 

 - Notarðu tölvuna til að vinna heimalærdóminn þinn? 

 - Hefurðu einhverntíman notað tölvuna þína til að læra íslensku? 

 - Hversu oft hefurðu uppfært tölvuna þína? 

 - Hversu öflug er tölvan þín? 

- Hversu stór er tölvuskjárinn þinn? 

- Hvar notarðu tölvuna þína? 

- Áttu stafræna myndavél? 

 - Sendirðu ljósmyndir í gegn um tölvupóst? 

 Hvernig myndir tekurðu með stafrænu myndavélinni þinni? 

- Áttu skanna? 

 - Hvernig skanna áttu? 

- Áttu heimasíðu? 

 - Hver er slóðin? 

 - Hvenær gerðirðu hana? 

 - Uppfærirðu hana oft? 

- Lestu tölvublöð? 

 - Ef svo er, hvaða blöð lestu þá? 

- Ertu fljótur/fljót að skrifa á lyklaborðið? 

- hvað heita uppáhaldstölvuleikirnir þínir? 

- Hvaða stýrikerfi notarðu? 

- Hvaða forrit notarðu oftast? 

- Hvenær byrjaðirðu fyrst að nota tölvu? 

- Hver kenndi þér að nota tölvur? 

- Ferðu oft inn á spjallrásir? Ef svo er, hvaða spjallrásir notarðu og við 

hvern talarðu? 
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- Notarðu tölvupóst? 

 - Notarðu tölvupóst á hverjum degi? 

 - Skrifarðu tölvupóst á íslensku? 

 - Hefurðu einhvern tíma sent tölvupóst til kennarans þíns? 

 - Hversu mikinn tölvupóst færðu á dag? 

 - Hversu mikinn tölvupóst sendirðu á dag? 

 - Hvað er netfangið þitt? 

 - Hversu mörg netföng áttu? 

- Langar þig í öflugri tölvu? Ef svo er, hvernig tölvu langar þig í? 

- Hefurðu einhvern tíma verið í fagi í skólanum þar sem þú þurftir að nota 

tölvu? 

- Hefurðu prófað MacOS, Windows og Linux? 

- Hversu margir kunna á tölvu í fjölskyldunni þinni? 

- Hvað kostaði fyrsta tölvan þín? 

- Hvað kostar það að kaupa sér nýja tölvu? 

 - Hver er dýrust? 

 - Hver er ódýrust? 

- Hversu mikið kostar nettengingin þín? 

- Ef þú ættir fullt af peningum, hvernig tölvu myndir þú kaupa þér? 

- Hvort finnst þér betra að nota, ferðatölvu eða venjulega tölvu? 

- Hvað heitir uppáhaldsheimasíðan þín? 

- Hvað er margmiðlun? 

- Hvenær fékkstu fyrst tölvu? 

 - Hvernig tölva var það? 

 - Hvað kostaði hún? 

 - Áttu hana ennþá? 

 - Notarðu hana ennþá? 

- Manstu eftir því þegar þú fórst fyrst á internetið? 

- Hvenær voru einkatölvur teknar í notkun í heimalandi þínu? 

- Hve margir nota internetið í heimalandinu þínu? 

 


