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um leið í öll gögn sem þar koma við sögu. Ég þakka einnig börnum mínum sem hafa bæði 
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fyrirmynd. 



4 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands (sjá slóðina http://www.hi.is/sites/default/files/ 

admin/meginmal/skjol/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf) 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, hvort sem um er að ræða 

ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða 

öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni. 

Hveragerði, 4. maí, 2018 

Ingibjörg Ingadóttir 



 

5 

Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða hvernig námskeið hentaði fullorðnum í  

óhefðbundnu enskunámi með hjálp Alnetsins. Ég bjó til enskunámskeið 2013-2015 sem ég 

sneið að þörfum tveggja hópa eldri kvenna, öðrum í Borgarnesi og hinum á Akureyri.  

Rannsóknin var starfendarannsókn þar sem ég skoðaði námskrá og hönnun námskeiðsins, 

hlutverk mitt og aðkomu að því. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig námskeið 

hentaði nemendum með ólíkan bakgrunn í námi sem taka aftur upp þráðinn og hvernig 

nálgunin í náminu með hjálp tónlistar og tölvu höfðu áhrif á nám þeirra og áhuga á 

endurmenntun í ensku. Í rannsókninni leitaði ég svara við eftirfarandi meginspurningu: 

Hvernig námskeið henta fullorðnum með litla grunnmenntun? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að námskrá enskunámskeiðsins þarf að vera 

lifandi og sveigjanleg og efnistök og kennsluaðferðir þurfa að henta reynslu og þroska eldri 

nema. Einnig þarf að laða þá að tölvunotkun til þess að þeirri kunnáttu sé haldið við  og 

aðgengi að ensku námsefni á Alnetinu stuðli að frekari upplýsingaleit og verði þannig að 

sífelldri viðbót við enskunámið. Starfendarannsóknir sem gerðar voru í þessu ferli gáfu einnig 

til kynna að hægt er að nýta niðurstöður rannsóknarinnar við nám og kennslu á fleiri 

skólastigum og geta niðurstöður rannsóknarinnar því verið gagnleg viðbót við umræðu um 

skóla- og fræðslumál fullorðinna. 
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Abstract 

Up, up from the trodden path, English for older ladies 

“At least we can always sing the Beatles´ songs” 

The subject of this self-study was to examine how to cater for adults, eager to learn English, 

by using unorthodox methods i.e. social media and IT. The research took place in Borgarnes 

and Akureyri during 2013 -2015 with the participation of two groups of older ladies. The 

women were looking for alternative ways to learn English and asked for guidance and 

instruction while I was teaching at the local upper secondary school. I decided to come up 

with an unusual approach and offered to teach English using the Internet as the motivation 

medium in the learning process, yet at the same time embracing the opportunity as it would 

present a challenge for myself as a researcher. The mention of singing the Beatles´ songs and 

using the computer as an aid whilst introducing them to the internet clearly aroused their 

interest. The main purpose was to examine how to approach a sensitive group and discern 

what kind of an English course suited adult learners with a poor English background. 

The main findings of this research are that the curriculum needs to be enlivened by 

using the Beatles´ songs in teaching the ladies. This was recognized as being a positive factor 

and a motivation; a certain fulfilment was noticeable as they discovered the possibilities 

offered by distance learning through social media and IT. The learner autonomy was 

inevitable and, as the ladies were equipped with methods and technology in order to help 

them along the way toward independent studies, they were most likely to keep up with their 

discoveries and enhance their possibilities of learning English. 

 

Key words: Action research, Adult education, Motivation, Distance learning, IT, Self-study. 
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1 Inngangur 

Námshópur samsettur af eldri konum getur í einhverjum tilfellum talist óvenjulegur hópur í 

skólakerfinu. Hjá sumum hefur námið setið á hakanum í daglegu amstri en þær hafa lagt út á 

námsbrautina síðar meir þegar þær hafa öðlast meira sjálfstraust og trú á eigin getu. 

Rannsóknir sérfræðinga hafa sýnt bæði langanir og ákveðna þörf fullorðinna til náms síðar á 

lífsleiðinni, eftir ótal vinnustundir og að með aukinni þekkingu og auknu sjálfstrausti skapist 

áhugi á námi á ný (Foucault, 2001, Knowles, Holton og Swanson, 2005,  Knowles, 2011 og 

Wlodkowski, 2008) ). Foucault (2001) telur ennfremur að maðurinn búi yfir persónulegu 

valdi til þess að móta sig og aðlagast samfélaginu. 

Konur sem hafa hætt námi eða dottið út úr skóla er hópur sem þarf að sinna af natni. 

Það getur verið snúið að nálgast þennan, oft á tíðum, viðkvæma hóp, hann telur sig ekki 

ganga í takt við aðra samfélagshópa hvað varðar fræðslu og sækir jafnvel síður í hefðbundið 

nám (Hróbjartur Árnason og Halla Valgeirsdóttir, 2015). Til þess að nálgast þessar konur er 

talið mikilvægt til árangurs að bjóða fram efni sem tengist áhugasviði þeirra og byggir 

jafnframt á þekkingu sem þær hafa yfir að ráða (Wlodkowski, 2008). Stofnanir sem bjóða 

þessum hópi fræðslu verða því að átta sig á mikilvægi þess að koma til móts við þarfir þeirra 

og áhugamál. Ég kynntist hópi kvenna í þessum aðstæðum og ákvað að koma til móts við 

þær og verða við þessari bón þeirra um að fara í enskunám, bjó til námskrá og námsefni og á 

meðan á námskeiðinu stóð þá safnaði ég mismunandi gögnum sem ég skoðaði nánar. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig mér tókst að búa til námskrá og 

smíða námsefni fyrir hóp kvenna með brothættan bakgrunn í námi sem hefur verið leitandi 

og jafnvel verið á höttunum eftir öðruvísi námsleiðum en þeim sem staðið hafa fullorðnum 

til boða. Með hjálp fræðimanna hef ég farið í þetta ferðalag og rýnt í hvernig gekk að mæta 

þörfum kvennanna, kveikja áhuga á efninu og skoða gengi þeirra á námskeiðinu. Það gerði ég 

með því að taka og greina viðtöl, safna gögnum og draga ályktanir og skoða um leið eigin 

aðkomu með hjálp starfendarannsókna (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Hafþór Guðjónsson, 

2002, 2008 ) og enn fremur með aðferðum starfstengdrar sjálfsrýni (Dalmau og 

Guðjónsdóttir, 2002). Niðurstöður þessa ritverks gætu því komið að gagni þeim sem koma að 

fullorðinsfræðslu, svo og námi og kennslu í gegnum enskar heimasíður og verið gott innlegg 

inní málaflokk skóla- og fræðslumála. 
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1.1. Rannsóknarspurning 

Rannsóknin leitast við að svara einni aðal rannsóknarspurningu: Hvernig næ ég að mæta 

þörfum og kveikja áhuga fullorðinna nemenda á enskunámi með gerð sérsniðins námskeiðs? 

1.2. Kaflaheiti og uppbygging  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í fyrsta kafla, inngangi, eru efni hennar og lykilhugtök kynnt, 

einnig rannsóknarspurningar. Í öðrum kafla verður fjallað um þau fræði sem liggja til 

grundvallar fullorðinsfræðslu, um námskrár og mikilvægi þeirra. Þriðji kafli fjallar um 

aðferðafræði,  öflun gagna fyrir starfendarannsóknina og um greiningu rannsóknargagna. Í 

fjórða kafla er farið yfir niðurstöður og í fimmta kafla eru umræður þar sem leitast er við að 

skoða og tengja hinn fræðilega bakgrunn við rannsóknina. 



 

11 

2 Fræðilegar undirstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn námskeiðanna og það sjónarhorn sem 

rannsóknargögn voru skoðuð út frá. Kenningar og lykilhugtök um námskrár verða skoðuð, 

svo og smíði námskráa. Að lokum verður fjallað um skapalón námskeiðsins sem sett var 

saman til að mæta þörfum ákveðinna nemenda.  

2.1. Fullorðinsfræðsla 

Gríska orðið „andragogy”, sem þýðir maður og fræði, útskýrir á nokkuð nákvæman hátt að 

hér er átt við sérstakan hóp og segja má að orðin tvö nái utanum ákveðinn hóp og feli í sér 

ákveðna túlkun á því hvernig fullorðnir læra (Knowles, 1970). Hugtakið felur í sér bæði 

líffræðilegar og félagslegar útskýringar. Fræðiorðið „andragogy” er í senn notað  sem 

skilgreining á nemendamiðaðri menntun (frá fullorðnum til fullorðinna), en auk þess til 

aðgreiningar frá orðinu „pedagogy”, uppeldisfræði, sem hinsvegar er skilgreind sem 

kennaramiðuð menntun (frá fullorðnum til barna). Rannsóknir fræðimanna styðja það að 

fullorðnir læri öðruvísi en yngri nemar, þeir eru þroskaðri, hafa yfir ýmis konar kunnáttu að 

ráða og meiri lífsreynslu (Cross, 1981). Eldri nemar hafa margir hverjir verið í hvers kyns 

tómstundanámi og þeir stunda einnig oftar nám með vinnu (Merriam og Caffarella, 1999).  

Það er athyglisvert að vísindamönnum í þessari fræðigrein ber saman um að eldri nemar sýni 

áhuga á námi og takist á við það á annan hátt en yngri nemar (Connor, 2004; Merriam og 

Caffarella, 1999). Hróbjartur Árnason (2005) bendir einnig á að fullorðnir nemendur taki ekki 

við kennslu sem valdboði og líti ekki á fræðin frá kennurum sem heilagan sannleika, þeir velti 

frekar fyrir sér hlutunum og tengja við eigin reynslu. 

Gardner (2011) setti fram kenningar um að maðurinn hafi mismunandi greindir og þess 

vegna  sé mikilvægt að kennsluaðferðir séu margbreytilegar. Þessar kenningar voru ávísun á 

breytingar á áherslum kennara til þess að mæta ólíkum þörfum nemenda og ekki síður 

hvernig þeir læra. Skólakerfið í dag reynir að hlusta á mismunandi raddir nemenda og að 

leggja áherslu á að komið sé betur til móts við þarfir þeirra. Gert er ráð fyrir að við sem 

kennum getum sett okkur í þeirra spor og látið af því að gera ráð fyrir að allir læri á sama 

hátt (Little, 2004).  

Þær samfélagslegu breytingar sem eru til komnar með síaukinni notkun tölva og 

samfélagsmiðla undanfarin ár hafa haft það í för með sér að fólk finnur sig kallað til náms, 
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ekki einungis til þess að stunda mannrækt eða tómstundir heldur vegna örra tækninýjunga 

og margvíslegra breytinga á starfsumhverfi almennt. Fræðimenn hafa kallað þessar 

breytingar nútímavæðingu eða síðnútíma samkvæmt kenningu Giddens (1991). Margir 

einstaklingar sem luku sínu skyldunámi fyrir mörgum árum og hugðu ekki á frekara 

nám, finna nú fyrir auknum  kröfum samfélagsins og einnig til þess að eygja betri möguleika í 

atvinnulífinu. Til þess að bæta stöðu sína fara þeir á námskeið eða í framhaldsnám (Merriam, 

Caffarella og Baumgartner, 2007). 

Þegar einstaklingur tekur ákvörðun um að læra eitthvað nýtt, þá hefur það einnig áhrif 

á umhverfi hans sem framkallar nokkurs konar bylgjuáhrif í nærsamfélaginu (Merriam, 

Caffarella og Baumgartner, 2007). Einnig hafa rannsóknir sýnt að reynsla nemenda hefur 

áhrif á það hvernig þeir læra og að það sem einkennir nám eldri nema (e. how adults learn) 

er að þeir byggja nýja þekkingu á fyrri reynslu, þannig að það sem nemandinn lærði áður 

styður við það nýja efni sem bætist við (Cross, 1981; Merriam og Caffarella, 1999). Það er 

einnig lögð áhersla á það að manneskjan vilji læra vegna þess að lærdómur er ákveðinn lykill  

að framtíðinni. Stundum er námi líkt við ferðalag og við ákveðna leit að persónulegum 

þroska, með auknum skilningi  nemenda er námi því lýst sem nokkurs konar leiðangri frá 

óöryggi til vellíðunar. Þannig fari fólk í gegnum lífið í leit að þroska og reynslu en það 

endurspeglar einnig hvernig hinir fullorðnu nemendur læra (Jarvis, 1987; Knox, 1980; 

McClusky, 1970; Wlodkowski, 2008) og þegar líður á námið styrkjast þeir og með auknu 

sjálfstrausti upplifa nemendur sem fá trausta leiðsögn að námið verði auðveldara. Með því 

kviknar áhugi á náminu og nemandinn eykur við þekkingu sína og skilning (Wentzel, 2000; 

Wlodkowski, 2008). Að við gerum okkur grein fyrir því sem kennarar í kennslustund, þegar 

við náum að vekja áhuga á viðfangsefninu og stuðlum þannig  að frekara námi nemenda. 

Enska orðasambandið „Lifelong learning” þýðir ævimenntun, oft kölluð símenntun eða 

endurmenntun, en þá er til að mynda átt við mismunandi námskeið sem boðið er uppá í 

símenntunarstöðvum eða við endurmenntunardeildir háskóla, til dæmis við HÍ eða HR svo og 

Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri og á Hólum. Í þessu samhengi er einnig talað um 

fullorðinsfræðslu (e. adult education), það er menntun fullorðinna. Fræðimennirnir Jón Torfi 

Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir (2001) telja að fullorðinsfræðsla gagnist fólki, að hún 

sé af hinu góða og hafi mannbætandi áhrif. Hin jákvæðu áhrif eru að nemendur fá aukið 

sjálfstraust, finnst þeir eflast og hleypur kapp í kinn við námið (Crowther, 2000; Jón Torfi 

Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001; Rubenson og Dejardin, 2009).  Þessir 
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fræðimenn hvetja til áframhaldandi fræðslu því að sannað þykir að símenntun geri 

einstaklingum gott, að hún styrki þá og örvi, bæði félagslega og í starfi. 

Þegar nemandi finnur styrk sinn í náminu kemur að næsta mikilvæga skrefi í 

fullorðinsfræðslu, því að halda áfram og það jafnvel á eigin vegum. Þegar nemandinn fær 

aukið sjálfstraust, sem hann upplifir þegar hann nær að hasla sér völl í náminu, þá færist 

hann nær því skrefi sem kallað er að læra uppá eigin spýtur og kennarinn hefur því látið 

,,verkfærin” í hendurnar á nemandanum sjálfum. Nemandinn fer að ná sér í fróðleik 

hjálparlaust og nýtir eigið hyggjuvit og tækni við lærdóminn. Lionarakis (2001) telur að þegar 

kennaranum tekst best upp við kennsluna, hann nær að dreifa áhugaverðum fróðleiksmolum 

og vekur þannig áhuga nemandans á efninu, þá hefur nemandinn færst einu skrefi nær 

takmarkinu að læra uppá eigin spýtur og um leið uppgötvað sína aðferð við að læra á eigin 

vegum (Lionarakis, 2001). 

Hér hefur verið fjallað um hvernig fullorðnir læra og þá áhrifaþætti sem þar koma við sögu, 

til dæmis reynsla og þroski viðkomandi. Einnig eru færð rök fyrir því að þegar hinn fullorðni 

sýnir áhuga og ákveður að fara í meira nám þá tekst nemandi á við námið á eigin spýtur, 

hann finnur sinn takt, sinn innri hvata. Bent er á að hinn fullorðni læri þegar honum hentar, á 

stundum með öðrum nemendum, oftast með leiðsögn en einnig í vaxandi mæli í gegnum 

fjarnám. 

2.2. Nám í gegnum tölvur með hjálp Alnetsins  

Kennslufræðingurinn og vísindamaðurinn Sugata Mitra (2007), sem nú er prófessor við 

Háskólann í Newcastle, fékk þá frumlegu hugmynd að koma tölvu fyrir inní vegg rétt við 

vinnustað sinn í Nýju Delhi á Indlandi. Hann valdi staðinn, vegg,  en hinum megin voru börn 

úr fátækrahverfinu sem héldu sig þar yfir daginn en einnig með það fyrir augum að geta 

fylgst betur með. Markmið hans var að skoða hvort börn, mörg hver ólæs og algerlega 

ómenntuð í upplýsingatækni, gætu tileinkað sér eða nýtt sér tækifæri og  möguleika 

tölvuhugbúnaðar ef að þau hefðu óheftan aðgang að þeirri tækni. Mitra hitti börnin nokkru 

síðar og varð þess áskynja að þau höfðu miðlað til hvers annars og nýtt sér tækið og náð 

töluverðum árangri, til dæmis kallaði einn lítill drengur Mikka mús ,,vinalegu rottuna“ en 

hafði aldrei heyrt talað um teiknimyndahetjuna. Þessi handahófskennda tilraun hrinti, smám 

saman, af stað nýjum hugmyndum og þankagangi leikra og lærðra um óhefðbundið nám og 

hvernig börn virðast kenna sér sjálf á tölvur og án tilsagnar fullorðinna. Mitra segir frá 
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tilrauninni á Netinu í TED fyrirlestri á Youtube (Hole in the wall, 2007) og dregur ekkert 

undan, hann hlær við þegar hann lýsir því hve undrandi hann var á gangi mála og segir að 

börnin hafi orðið tölvulæs á þremur mánuðum. Hann varð vitni að því að börnin báru strax 

saman bækur sínar og leiðbeindu hvoru öðru og uppgötvuðu þá um leið hina margslungnu 

möguleika sem tölvan býr yfir með því að fikra sig áfram. Þegar hann kom til þeirra  sögðu 

þau við hann: „Við þurfum kraftmeiri netaðgang og nýja mús” (Mitra, 2009). Þetta uppátæki 

Mitra vakti undrun, ekki síst hjá honum sjálfum, hann reyndi þessa tilraun sína á fleiri 

stöðum á Indlandi og hann varð enn og aftur vitni að því hvernig börnin urðu öll smátt og 

smátt tölvulæs og leikin í að nýta sér bæði tækin og tæknina. Þessi óvenjulega tilraun leiddi í 

ljós að einstaklingsmiðað nám í gegnum tölvur væri ekki aðeins áhugavert sjónarhorn fyrir 

nemendur heldur einnig að það skilaði árangri, um það vitnaði frammistaða þessara barna 

svo og niðurstöður Dr. Mitra (2009). Upplýsingaöflun í gegnum tölvur sem gerir nemendum 

kleift að sækja sér upplýsingar á eigin spýtur, hvetur þá  til þess að leita áfram og afla sér 

þekkingar á eigin forsendum og ekki síst þegar þeim sjálfum hentar (Mitra, 2007). 

Terry Piper (1993) hafði áður hampað kostum tölvunnar og telur að fólk geti, með hjálp 

tölvunnar, fengið ógrynni tækifæra til þess að nálgast upplýsingar með því að vera í 

samskiptum við annað fólk um allan heim. Með þessu móti, segir Piper, er hægt að hverfa frá 

hefðbundnum vinnubrögðum og sí endurteknum aðferðum sem hingað til hafa átt sér stað í 

kennslustofunni og eru tímafrek, bæði fyrir nemendur og kennara (Piper, 1993)  

Það hefur einnig verið áhugavert að skoða hvað íslenskir kennarar og fræðimenn, með 

reynslu af þessum málum hafa fram að færa. Gerður Guðmundsdóttir (2004) bendir á að 

kennarar verði að kunna til verka þegar þeir nýta sér upplýsingtækni í kennslu. Einnig telur 

hún að þessi tækni komi til með að breyta námsumhverfi skólastarfsins og gefi nemendum 

aukið svigrúm í námi. Þeir geti nú sinnt námi og verkefnagerð þegar þeim hentar sjálfum, 

kennsla eða kennslustundir kennara væru ekki lengur hefðbundnar og heldur ekki tímasókn 

nemenda (Gerður Guðmundsdóttir, 2004). Þrátt fyrir mikla tölvuvæðingu á 20. öldinni fór 

þróun notkunar á upplýsingatækni i skólastarfi hér á landi ekki eins hratt af stað og búist 

hafði verið við. Því var jafnvel haldið fram að kennarar yrðu óþarfir með tilkomu 

tölvutækninnar í skólastofuna en það hefur ekki gerst ennþá (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi 

Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

Giddens (1991) og Gestur Guðmundsson (2012) hafa sýnt fram á að námsmenn hafi 

þurft að tileinka sér nýjar og breyttar aðferðir í námi með tilkomu tölvunnar og benda auk 
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þess á að þörfin til aukinnar menntunar sé brýn. Segja má að mannfólkið hafi orðið fyrir 

þekkingarbylgjum í kjölfar stríðsins. Þessi þróun hefur jafnvel aukist í svokölluðum síðnútíma. 

Við lifum og hrærumst í breyttum heimi með tæknibyltingu og aukinni sjálfbærni, við erum í 

hringiðu upplýsinga daglega, við deilum upplýsingum og eigum í auknum samskiptum á 

samfélagsmiðlum. Þetta eru nýjar hugmyndir sem kalla á vangaveltur um framtíðina með 

hraðari tækninýjungum og breyttum áherslum og kröfum á einstaklinga í samfélaginu. Það 

má til sanns vegar færa að með aukinni menntun hafi hugsanaháttur breyst, jákvæð þróun 

hefur átt sér stað og orðið til þess að við hræðumst síður þessar öru breytingar og það mikla 

upplýsingaflóði sem kemur í kjölfarið. Segja má að við höfum smám saman náð að færa 

þessar breytingar okkur í nyt, til dæmis með því að læra eitthvað nýtt, skora okkur sjálf á 

hólm og þroskast um leið (Giddens, 1991; Gestur Guðmundsson, 2012). 

2.3. Valdefling í námi 

 

Uppeldisfræðingurinn Piaget lagði áherslu á að barnið, einstaklingurinn, væri í brennidepli en 

það er einmitt það sem á er lögð áherslá á yngri stigum leikskóla og grunnskóla þar sem 

barnið, nemandinn, er í aðalhlutverki og þar sem hlúð  er að honum daglega (Piaget, 1969). 

Nemandinn á að vera í forgrunni í skipulagi skólastarfsins, en svo segir í ritinu Hin nýja aðferð 

Piaget. Enn fremur telur Berk (2001) að þróun námskráa og skipulag  í skólum með 

leiðbeinandi kennslu og daglegu utanumhaldi sé unnin með þarfir nemandans í huga. Þegar 

barn byrjar sitt lærdómsferli með aðstoð foreldra sinna og síðar undir handleiðslu kennara 

þá lærir það í ákveðnum þrepum, í svokölluðu þroskaferli þar sem tekin eru stór og smá skref 

í uppbyggingu eigin reynsluheims (John Dewey, 1915). Svipað ferli á sér stað þegar um 

fullorðna nemendur er að ræða, hvort sem þeir eru í óhefðbundnu námi eða lengra komnir í 

hefðbundu námi, þeir leita í nám og sækja í fróðleik til þess að styrkja sig persónulega og 

jafnvel til þess að breyta núverandi stöðu sinni í samfélaginu (Merriam, Caffarella og 

Baumgartner, 2007). Þegar fjallað er um fullorðinsfræðslu og hvernig megi gera henni hærra 

undir höfði og um leið hlúa að fullorðnum í námi er vert að rýna í það hvernig einstaklingar 

læra, frá því að þeir hefja skólagöngu á unga aldri og enn fremur þegar þeir vilja taka upp 

þráðinn í námi á ný síðar á ævinni. Það má leiða að því líkur að greina megi í þessu stefi 

ákveðinn grunntón sem síðan leiðir af sér spurninguna: Hvernig námskrá hentar fullorðnum 

sem hafa litla grunnmenntun? Hvernig má mæta þörfum einstaklinga sem vilja gjarnan læra 
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en telja sig ekki vera með nægilega sterkan bakgrunn í námi? Heppilegt er talið að hafa 

einstaklinginn í sviðsljósinu og að kennarar örvi hann til góðra verka í námi með góðri 

handleiðslu því að talið er að um leið og einstaklingur fer að nema þá snerti það ferli 

áhugahvöt hans, honum vex ásmegin við námið og ákveðin valdefling á sér stað í kjölfarið.  

Hugmyndir Piaget (1968) um aðhæfingu (e. accommodation) í þroska barna og 

kenningar Vygotskys (1986) um hugsun og tungumál (e. thought and language) tengjast og 

fléttast saman, en segja má að Vygotsky prjóni nánast við hugmyndir Piaget og stígi,  skrefinu 

ögn lengra þegar hann bendir á að það sem á sér stað í námsferlinu styrki um leið 

félagsþroska einstaklingsins. Reikna má með að einstaklingur sem hefur náð að tileinka sér 

þessa hæfni verði líklegri til þess að hasla sér völl í námi. Félagsleg samskipti leika einnig 

lykilhlutverk í félagslegum þroska hvað varðar hugsun og tungumál (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2015).  

Piaget og Vygotsky hafa að öðrum ólöstuðum skarað framúr í  hugmyndum sínum um 

hugsmíðahyggju og þróun menntunar og með þeirra hugmyndum um þroskastig barna, það 

er hvernig þau þroskast stig af stigi og síðar hvernig við, að viðbættri reynslunni, mótumst 

sem manneskjur (Gunnar Ragnarsson, 2000). Þegar þessar hugmyndir fléttast áfram saman 

og tengjast, kenning Vygotskys um að í ferlinu þegar börn læra af hvatningu og með 

stuðningi foreldra  og kennara eða frá jafnöldrum þá verður þroskinn til stig af stigi (e. Zone 

of Proximal Development ) (Vygotsky, 1978).  Hægt er að líkja þessum lærdómsskrefum við 

það þegar hús eða mannvirki eru byggð og samanburðurinn í þeirri þróun kemur þá fram í 

einskonar stoðvirki, sem líkja má við vinnupalla og stillansa, (e. scaffolding). Það hafa margir 

haft þetta að leiðarljósi sem starfa að uppeldismálum og verið að rannsaka félagslegan 

þroska barna sem tengjast einnig  kenningum í uppeldisfræði (Bruner, 1960, Slavin, 2003). 

John Dewey lagði einnig áherslu á þroska barnsins og að hugur og hönd væri inntakið, þegar 

að nemandinn gerir eitthvað og tengir það síðan við fyrri upplifun sína, það er þarna sem 

menntunin á sér stað stig af stigi, einmitt í þessu þroskaferli. Með Framfaraskólanum fjallar 

hann aðallega um barnið og tilfinningar þess og þar er einstaklingurinn, nemandinn, í 

forgrunni (Dewey og Dewey, 1915). Á þennan hátt vildi hann vekja athygli á því að nám er 

byggt ofaná fyrri þekkingu, nemendur læra ef að þeir geta tengt námsefnið við fyrri reynslu. 

Vygotsky færði síðan þessar hugmyndir skrefinu lengra með því að heimfæra ferlið nám, 

betur að tungumálinu og að það væri í raun lykilþáttur í námi (Vygotsky, 1986). 
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Samkvæmt hugmyndafræði kennslufræðingsins Paulo Freire (1972) er mikilvægt fyrir 

manneskjur að víkka sjóndeildarhringinn, að rífa sig upp úr hjólförum fátæktar og fáfræði, til 

þess að fá aukið sjálfstraust og fá í kjölfarið bæði traust og samþykki fólks í samfélaginu. 

Þegar einstaklingur ákveður að auka þekkingu sína og sækja nám af einhverju tagi, er talið að 

markmið viðkomandi sé vilji til að styrkja sig persónulega svo og stöðu sína í samfélaginu og 

vaxa um leið sem manneskja í þekkingarleit sinni (Merriam, Caffarella og Baumgartner, 

2007). Í fyrstu fá börn sem síðar verða fullorðnir nemendur, örvun og stuðning frá nánasta 

lærdómsumhverfi sínu, fyrst frá foreldrum, þá kennurum í skólaumhverfi og einnig síðar 

þegar nemendur eldast og fara í nám, þegar þeir ræða saman og skiptast á skoðunum þá 

kviknar hjá þeim áhugi, þeir læra jafnvel enn meira og á sinn hátt (Lionarakis, 2001).  

2.4. Áhugahvöt í námi fullorðinna 

Það telst manninum eðlislægt að leita leiða til þess að láta sér líða betur og vera sáttur við 

tilveruna, þess vegna leitum við að vellíðan og hamingju, en einnig að einstaklingurinn geri 

sér grein fyrir að hann vilji stefna að því eða ætla að láta sér líða vel, ekki einungis í eigin 

skinni og heima hjá sér heldur einnig í vinnunni, úti á akrinum eða í skólanum. Í rannsókn 

sinni segir Csikzentmihalyi (1990) að þátttakendur hafi uppgötvað vellíðan gagnvart því að 

vera sjálfs sín herrar og að það stuðli að betri líðan. Wlodkowski (2008) leggur áherslu á að 

kennsluáætlun kennara  verði einnig að vera áætlun sem virki hvetjandi og að það reyni 

verulega á okkur lærifeðurna þegar óöryggi lætur á sér kræla hjá nemendum eða ef 

áhugahvöt er í lágmarki (Wlodkowski, 2008). 

Með áhugahvöt er átt við það þegar nemandi kveikir á viðfangsefninu, gerir sér grein 

fyrir um hvað námið snýst, skilur umfjöllunarefnið og tekur næsta skref í þekkingarleitinni, 

hann áttar sig á því að áframhaldið er undir honum sjálfum komið og að hann á næsta leik 

(Lionarakis, 2001). Að fá þátttakendur til þess að njóta þess að nema er ákveðinn galdur og 

þegar þeir fá síðan hugmyndir í framhaldi af innlögn frá kennara, taka upp þráðinn, tala 

saman og spinna áfram tengist það áhugahvöt (Dörnyei, 2003). Áhuginn sem kviknar hjá 

nemanda og löngunin til þess að læra eitthvað meira er viðbót við það sem kennarinn lagði 

til við nemandann, til dæmis áhugaverðar kveikjur sem nemandi finnur sig í og kannast við 

vegna þess að hann samsamar sig, tilfinningalega, við eitthvað efni sem hann þekkti til áður 

og vill byggja ofaná þá þekkingu (Dörnyei og Ushioda, 2009). Hjálpartækin sem um er að 

ræða eru mismunandi en reyndir kennarar geta sótt í eigin viskubrunn og boðið uppá 
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fjölbreytt kennsluefni sem hentar nemendum og það auðveldar þeim að finna styrkleika sína, 

bæði félagslega og verklega. 

2.5. Um námskrár 

Hugtakið „curriculum” kemur úr latínu og hefur stundum verið útskýrt sem hlaupabraut, 

eitthvað sem er á sífelldri hreyfingu og stefnir áfram og má því líkja þeirri hreyfingu við 

ákveðið flæði (Ross, 2000). Námskrár eru samofin kerfi námsáætlana í lýðræðisþjóðfélagi, 

það er blanda af akademísku námi sem á sér stað við menntastofnun undir stjórn kennara, 

en þetta formlega nám ásamt lífsreynslu einstaklinga verður síðan að lífshlaupi hverrar 

manneskju. Taba (1962) setti fram þá kenningu um að í námi og kennslu, hvers konar, sé 

námskráin vegvísir. Þetta hugtak, curriculum, er ekki eins gagnsætt og íslenska orðið, 

námskrá, en það gefur til kynna ákveðið ferli sem er blanda af hefðum og kerfi sem leggur 

farveginn í þekkingarleit hvers þess sem sækir sér menntun (March, Willis, 2003). 

Í lok fimmta áratugarins kom fram ákveðin skipulagsbreyting um gerð og virkni 

námskráa, gerð af vísindamanninum Tyler (1950) og skiptist hún í fjóra þætti: 

1. Markmið (e. determine the school purposes) 

2. Uppeldisleg reynsla og kennsluaðferðir (e. identify education) 

3. Bekkjarnámskrá og reynsla (e. organize the experince) 

4. Hvernig nemandi er metinn (e. evaluate the purposes)  

Fræðimenn og sérfræðingar hafa rýnt í námskrár undanfarna áratugi og leitast við að 

sýna framá að þessi gamla, opinbera og pólitíska námskrá, klassísk og akademísk, sem gefin 

hefur verið út af yfirvöldum sé komin til ára sinna (Kliebard, 1986; Van den Akker, 2003; Ellis, 

2004 og Schiro, 2008). Lífsreynsla og nám kalla Willis og Marsh (2003) sína 

námskrárhugmynd, þeir vilja færa hana nær 21. öldinni og halda því fram að námskráin eigi 

að vera gagnvirkari, með aukinni þátttöku nemenda og ennfremur að það eigi að auka 

valdeflingu nemenda í skólastofunni (Marsh og Willis, 2003). Það má því segja að margir 

fræðimenn telji að með tæknibyltingunni, opnari umræðu og sjálfbærni hafi skapast 

vettvangur til þess að skipuleggja betur námskrár og aðlaga þær betur að breyttum samtíma.  

Schiro (2008) hefur flokkað námskrár í fjórar gerðir út frá mismunandi 

hugmyndafræðilegum stefnum og í hverri þeirra birtast ólík viðhorf til kennslu, nemenda, 

námsefnis og eðli þekkingar. Hugmynd hans er á þessa leið: 
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A. Akademísk námskrá (e. scholar academic ideology) 

B. Samfélagsmiðuð námskrá (e. socially efficient ideology) 

C. Nemendamiðuð námskrá (e. learner centered ideology) 

D. Umbótasinnuð námskrá (e. social reconstructed ideology) 

Það er áhugavert hve Schiro er umhugað um að víkka út gömlu hugmyndirnar, gera 

þær umbótasinnaðri og færa námskrána nær því að vera nemendamiðaðri sem hentar betur 

í dag (Schiro, 2008). Samkvæmt Marsh og Willis (2003) þá telja þeir að námskráin sé að verða 

meira lifandi af því að hún getur verið viðvarandi í skólastofunni og þar með nánast 

sveigjanleg vegna þess að hún getur orðið til um leið og kennslan á sér stað. Marsh (2009) 

heldur því fram að námskráin sé í raun allt í kringum okkur í samfélaginu, einnig í skólunum 

og það sé æskilegt að tengja þessa þætti betur saman í takt við nýjar þjóðfélagsbreytingar.  

Van den Akker (2003) bendir einnig á að vegna þess hve námskráin flétti vel saman 

hugmyndafræði um skólastarf, kennslu svo og nemendur þá telur hann að námskráin verði  

opnari og gagnvirkari um leið og þessir tengdu þræðir spinnast saman eins og 

kóngulóarvefur. 

Það er hlutverk kennarans að örva nemendur og skapa hvetjandi námsumhverfi með 

mismunandi námsefni og fjölbreyttum aðferðum fyrir alla (Jarvis, 1983) og Michael Schiro 

(2008) er einnig fylgjandi þessu verklagi, að leiðbeinandi komi betur til móts við þarfir 

nemendanna og taki mið af bakgrunni þeirra. Meyvant Þórólfsson (2013) setur einnig fram 

hugmyndir um að námskrá sé í raun bæði hlaupabraut og rammi, skriflegur leiðarvísir og að 

hin sveigjanlega en þó samræmda íslenska námskrá sé talin vænlegri kostur í 

menntastofnunum dagsins í dag. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þær aðferðir sem notaðar voru í rannsókninni en 

niðurstöðurnar byggja á rannsóknargögnum sem safnað var saman á meðan rannsókninni 

stóð, það er viðtali í Skessuhorni, fréttaveitu Vesturlands, ígrundunarskýrslum frá 

Menntaskóla Borgarfjarðar, dagbókum og tölvupóstum svo og af viðtölum við tvær konur úr 

nemendahópunum. 

3.1. Markmið og rannsóknarspurning 

Rannsóknin var starfendarannsókn en markmiðið með henni var annars vegar að búa til 

enskunámskeið sem hentaði eldri konum, með ólíkan grunn í ensku, þar sem kennt var með 

óhefðbundnum aðferðum með hjálp námsefnis á Alnetinu og hins vegar að undirrituð gæti 

dregið ákveðinn lærdóm af vinnunni, fengið dýrmæta reynslu og gæti nýtt í námi sínu með 

hjálp þeirra gagna sem safnað var á vettvangi.  Leitast er við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig næ ég að mæta þörfum og kveikja áhuga fullorðinna 

nemenda á enskunámi með gerð sérsniðins námskeiðs? 

3.2. Starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir eru ákveðin aðferð til þess að rannsaka sitt eigið starf með það fyrir 

augum að skilja það betur og til þess að verða meiri fagmaður. Á undanförnum áratugum 

hafa starfendarannsóknir verið að ryðja sér til rúms sem leið til þess að skoða betur starf í 

skólum og ekki síst hvað á sér stað inní kennslustofunni, hvernig kennari myndar tengsl við 

nemendur og hvernig honum/henni tekst að túlka fræðin og koma námsefninu til skila 

(Hafþór Guðjónsson, 2008). Sem fagmenn þurfa kennarar að vera vakandi gagnvart því 

hvernig þeir sjálfir starfa og hvernig kennslan fer fram í kennslustofunni svo og hvernig 

kennaranum tekst til við samskiptin og sjálfa kennsluna í amstri vinnudagsins. Við þessa 

skoðun  eru ákveðnar aðferðir notaðar til þess að átta sig betur á daglegu starfi, hvernig 

kennari hugsar um starf sitt og hvernig hann kemur hugmyndum sínum í orð (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Rannsóknargögn sem geta verið mismunandi, allt frá því að kennari 

skráir hjá sér og heldur reglulega dagbók um það sem á sér stað í skólastofunni, einnig er 

hægt að nýta upptökutæki til þess að taka upp eða að fá meðrannsakanda til þess að skrá 

einhverja sérstaka uppákomu í bekknum (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Kennarar geta rýnt til 

gagns einir og sér eða að verið með í hópi starfsmanna þar sem skoðað er til dæmis ákveðið 

samstarf vegna tiltekins verkefnis í hverjum skóla. Efnið sem safnast saman eru síðan 

rannsóknargögn sem geta nýst viðkomandi við að skoða eigin frammistöðu og til þess að 

skoða síðar og rýna í, hvað tókst vel og hvað mætti gera betur (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 
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Þegar starfsmaður setur upp ákveðin rýni- gleraugu við að skoða vinnu sína er það gert til 

þess að viðkomandi geti gert sér betur grein fyrir starfi sínu og með því að skoða eigin 

starfshætti þá komi hann jafnvel til með að gera sér betur grein fyrir hlutverki sínu og verða 

betri fagmaður. Starfsmenn verða að hafa ákveðið hugrekki til þess að líta í eigin barm, það 

er töluverð áskorun og það fær mann til þess að stíga út fyrir þægindarammann, en þessi 

rannsókn er gerð einmitt til þess að undirrituð geti bætt eigin frammistöðu og þar með eigin 

fagmennsku og fengið aukið sjálfstraust í starfinu (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Oft eru 

starfendarannsóknir unnar í samstarfi við samstarfsfólk en þá er oftast verið að skoða og 

þróa hugmyndir og samstarf með það að leiðarljósi að starfsfólkið læri hvort af öðru, beri 

saman bækur sínar, hvort sem er sem kennarar og eða rannsakendur (Hafþór Guðjónsson, 

2008). 

Hafdís Guðjónsdóttir bendir á mikilvægi úrvinnslu gagna í starfendarannsóknum og segir 

að ,,greining og túlkun gagna er byggð á þekkingu á kennslu og uppeldisfræði, meðvitund á 

félagslegri menningu og sögulegum áhrifum á menntun“ (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls.3). 

Mikilvægt er að niðurstöður séu trúverðugar en ígrundun og starfstengd sjálfsrýni eru 

grundvallar hugtök sem nauðsynlegt er að hafa að leiðarljósi ásamt öðrum í 

starfendarannsóknum. 

3.3. Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari starfendarannsókn voru auk mín konur á tveimur námskeiðunum sem 

ég bjó til. Þær vissu að ég væri í framhaldsnámi á Menntavísindasviði HÍ. Ég skráði reglulega 

hjá mér í dagbóknina það sem okkur fór á milli í kennslunni, til dæmis um samtöl á milli mín 

og þeirra og hvernig þær unnu úr verkefnunum sem ég lagði fyrir. Einnig valdi ég tvær konur 

sérstaklega til þess að taka þátt í viðtali og svara spurningum, sem og segja frá reynslu sinni 

af enskunámi þegar þær voru í gagnfræðaskóla. Þessir tveir viðmælendur hjálpuðu mér enn 

frekar við að afla fleiri gagna og auðvelduðu mér enn frekar þá vinnu sem fólst í því að túlka 

rannsóknargögnin (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

3.4. Gagnaöflun 

Aðal rannsóknargögnin í rannsókninni eru dagbókarfærslur og viðtöl rannsakanda á meðan á 

rannsókninni stóð en ég lagði af stað í þessa ferð með konunum og bauð þeim uppá 

námskeiðið og á meðan á námskeiðinu stóð þá safnaði ég saman ýmsum  gögnum sem komu 

að notum við rannsóknarvinnuna sem að ég gerði síðar. 

Jafnframt er vísað í ígrundunarskýrslur frá starfstíma mínum við Menntaskóla 

Borgarfjarðar (MB), en þar sem MB var settur á laggirnar sem fyrsti þriggja ára tækni-  

menntaskólinn hér á landi, án lokaprófa, þá vildi Ársæll Guðmundsson, skólastjóri, að við 
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kennararnir skrifuðum og skiluðum ígrundunarskýrslum mánaðarlega sem síðar yrðu 

heimildir um starfsemi skólans fyrsta veturinn. Þegar blaðamaður Skessuhorns á Akranesi, 

Heiðar Lind Hansson, komst á snoðir um að ég væri að halda óhefðbundið enskunámskeið, í 

Borgarnesi, með hjálp Alnetsins, fyrir eldri konur sem væri sniðið að þörfum þátttakenda þá 

bað hann um að fá að koma í heimsókn til okkar í eina kennslustund til að ræða við konurnar 

og úr þessari heimsókn varð blaðaviðtal í Skessuhorni (sjá Viðauka A). Ég var meðvituð um að 

konurnar í fyrri enskuhópnum væru óvanar námi og þess vegna lagði ég áherslu á það að 

vera í sambandi við þær í gegnum tölvupóst, bæði til þess að hefðum vettvang til samskipta, í 

gegnum tölvur, einnig til þess að ræða hvenær við ættum að hittast í næsta tíma, enn fremur 

var þetta tækifæri til að senda þeim jákvæðar athugasemdir varðandi síðustu kennslustund 

þeim til upplyftingar. Ég hitti oft þátttakendur á förnum vegi, bæði í sundlauginni á 

morgnana og einnig í vikulegum gönguferðum og þá lagði ég áherslu á að þakka þeim fyrir 

síðast og hrósa þeim. 

Til þess að afla frekari gagna tók ég viðtöl við tvær konur, en þau fóru fram á heimili 

viðkomandi og voru hljóðrituð. Ég áætlaði að viðtölin gætu tekið um það bil eina klukkustund 

og gekk það eftir. Í upphafi hvors viðtals var viðkomandi afhent bréf um upplýst samþykki til 

undirritunar við rannsóknarferlið og gagnagreininguna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Til þess að ég gæti sett mig mig betur í spor þessara tveggja viðmælanda spurði ég þær 

nánar út í persónulegar aðstæður þeirra og reynslu af fyrra námi og síðan bað ég þær um að 

lýsa upplifun sinni á þátttöku þeirra í enskunámskeiðinu hjá mér.  

3.5. Siðferðileg álitamál 

Rannsakanda ber að tryggja réttmæti og áreiðanleika rannsóknar, einnig þarf að ganga úr 

skugga um að þátttakendum sé kunnugt um tilgang hennar, í hverju þátttaka þeirra felst svo 

og samþykki þeirra. Persónuvernd var tilkynnt um rannsóknina og  þátttakendur voru 

upplýstir um vernd persónuupplýsinga og trúnað rannsóknaraðila við úrvinnslu gagna 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Nemendur mínir á námskeiðunum fengu að vita í upphafi að ég 

væri í framhaldsnámi og að ég hefði hug á að setja saman námskrá og námsefni til þess að 

læra af því og nýta síðar í mögulegri rannsókn og þær höfðu allar samþykkt að vera með í 

þeirri rannsókn. Ég hafði einnig útbúið lokaðan enskuhóp á Fésbókinni og þar svöruðu þær 

óformlegum spurningum mínum varðandi námskeiðið, tilurð þess og þróun. Viðmælendur 

mínir tveir, sem ég tók viðtal við á heimilum þeirra, fengu nöfnin Harpa og Gígja og skrifuðu 

þær báðar undir samþykki um þátttöku.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða megin niðurstöður starfendarannsóknarinnar kynntar, hvernig 

enskunámskeiðið varð upphaflega til og hvernig gekk að móta það með nemendum. Fjallað 

verður nánar um hvað varð til þess að ég bauð konunum í Borgarnesi á enskunámskeið með 

hjálp tölvu og Alnetsins. Ég kenndi við framhaldsskóla og var með 16 ára kennslusreynslu en 

hafði einungis nýtt mér lítinn hluta þess námsefnis sem finna má á Alnetinu. Í kaflanum 

skoða ég eigin tölvufælni, hvernig mér tókst að sigrast á henni og öðlast þannig kjark til þess 

að aðstoða aðra við að fikra sig áfram við að læra á tölvu og nýta sér ýmsar upplýsingar og 

námsefni á samfélagsmiðlum sem komu að gagni  í einstaklingsmiðuðu enskunámi.  

4.1.   Um aðdraganda námskeiðsins 

Þegar konurnar í Borgarnesi komu að máli við mig síðla hausts 2012 og viðruðu þá löngun 

sína að hefja enskunám þá tók ég því sem áskorun. Auk þess að vera að kenna við 

framhaldsskóla þá hafði ég kennt ensku við nokkrar símenntunarstöðvar og ég innti þær eftir 

því af hverju þær hefðu ekki farið á þau enskunámskeið sem væru í boði til dæmis á Akranesi 

og í Borgarnesi. Svarið var einfalt, þær sögðust alltaf hafa verið á leiðinni í enskunám en 

hreinlega hvorki haft kjark né áhuga á því að fara á hefðbundið námskeið og sitja í námshópi 

þar sem ákveðin námsbók væri kennd, lesin og þýdd með hliðsjón af enskri málfræði. 

Einhverjar höfðu reynt en það hentaði þeim ekki að vera með námsbók uppá gamla mátann 

og lesa upphátt á ensku eða tjá sig fyrir framan ókunnuga. Eftir nokkra umhugsun ákvað ég 

að verða við þessari bón, ég var sjálf í framhaldsnámi og leit á þetta tilboð sem tækifæri sem 

kæmi mér eflaust til góða í mínu námi. Ég hugsaði mikið um þetta, það var enskunám í boði í 

nágrenninu sem þeim hugnaðist ekki að taka þátt í, ég hafði einnig kennt á þeim 

námskeiðum en þær virtust vera að leita að einhverju öðru í enskunámi, en hverju? Þær 

höfðu heyrt að ég talaði ensku í kennslustundum í MB og að kennslan væri fjölbreytt, meðal 

annars nýtti ég tónlist og kvikmyndir með hjálp tölvu við námið, skoðaði enskt efni á Alnetinu 

með nemendum svo sem heimasíður og fréttasíður, gat verið að það gerði gæfumuninn? 

Þetta voru allt útivinnandi konur sem störfuðu við eitt og annað í Borgarnesi, stunduðu sund 

og göngur og virtust vera með sterka sjálfsmynd. Ég spjallaði við nokkrar þeirra og áttaði mig 

á því að þær vildu bæta við gömlu enskukunnáttuna, auka talþjálfun og læra eitthvað nýtt, fá 

eitthvað annað út úr þannig enskunámi og kannski hafa sjálfar eitthvað um námið að segja. 

Eftir að hafa boðað konurnar á minn fund, þá ég ræddi við þær um áhuga minn á að taka 

þetta að mér, ég væri sjálf í námi og að þessi tilsögn yrði þeim að kostnaðarlausu, ég liti á 

þetta sem tilraun eða nokkurs konar mannrækt sem að báðir aðilar myndu vonandi læra 

eitthvað af. Með þessar upplýsingar í huga setti ég síðan saman námsmarkmið og gerði 
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uppkast að námskrá, nokkurs konar leiðarljósi, með tilliti til bakgrunns þeirra og áhuga og 

bauð þeim síðan að taka þátt í óhefðbundnu námi þar sem lögð væri áhersla á upprifjun á 

tungumálinu, enska málfræði, orðaforða og talmál sem fælist í samskiptum í tali og tónum 

og þjálfun í nýrri nálgun við að nýta möguleika tölvunnar til frekara náms. Námskeiðið er 

sniðið þannig að áhersla er lögð á notkun á ensku efni af Alnetinu, síðum sem miðla 

námsefni, til dæmis á síðu breska útvarpsins (www.bbc.co.uk), breska dagblaðsins Guardian 

(www.guardian.co.uk), bandaríska sjónvarpsstöðin ABC (www.abc.com), bókmenntavefsíðan 

Spark Notes (www.sparknotes.com), bókmenntavefsíðan Bookrags (www.bookrags.com), 

myndbandsvefsíðan YouTube (www.youtube.com). 

Það var því ákveðin áskorun að setja saman námskrá sem hafði að leiðarljósi breyttar 

áherslur í námi og án enskrar námsbókar en fyrir konurnar var það ef til vill þetta breytta 

sjónarhorn sem vakti áhuga þeirra. Þessi tiltölulega nýja aðferð í námi, að læra með hjálp 

vefmiðla, felur í sér að hefðbundin kennsla er brotin upp og nemendum gefið tækifæri til 

þess að stunda nám á annan hátt en venja er, jafnvel einstaklingsmiðað nám og þar með að 

fá tækifæri til að halda áfram að læra á eigin forsendum með hjálp tölvunnar. 

Óhefðbundna námskráin, sem ég hannaði, byggir ekki nema að hluta til á Aðalnámskrá 

framhaldsskóla (2011) heldur má halda því fram að hún hafi verið sí-virk, svokölluð lifandi 

námskrá, sem var í mótun á meðan á námskeiðinu stóð, með hjálp enskra vefsíða og 

þátttöku nemenda. Okkar námskrá var bæði samfélagsvæn og einstaklingsmiðuð af þeim 

sökum að hún fékk á sig mynd um leið og nemendur voru að afla sér þekkingar, til að mynda 

með tónlist og söng á Alnetinu undir minni leiðsögn. Starfendarannsóknin er síðan 

lokaafurðin um þessa  tilraun mína til þess að setja saman nýtt námsefni, fyrir hópana sem 

tóku þátt í námskeiðunum og í henni er rýnt í viðtölin sem ég tók, ígrundunarskýrslur frá MB, 

dagbókarfærslur, tölvupóst til nemenda og önnur gögn sem safnað var á vettvangi svo og þá 

sjálfsrýni sem átti sér stað í gegnum ferlið. 

4.2.  Ég kastaði mér í djúpu laugina, henti glærunum og kenndi uppá nýtt 

Ég var full tilhlökkunar en nokkuð kvíðin þegar ég hóf störf við hinn nýja tölvuvædda 

Menntaskóla Borgarfjarðar vorið 2007 en við, kennararnir, fengum í hendur nýja Apple tölvu, 

MacBook, sem varð okkar aðal vinnutæki. Samkennarar mínir gengu fullir sjálfstrausts til 

leiks og margir hverjir höfðu unnið með Apple tölvur áður. Ég hafði auðvitað unnið við 

kennslu í gegnum tölvur áður, hafði fikrað mig áfram með bæði námsefni, kveikjur og 

námsmat en þessi fartölva reyndist hið mesta galdratæki, hún átti í raun að verða aðal 

kennslutæki okkar við þennan nýja skóla og draga átti úr mikilvægi kennslubóka. Það fylgir 

sögunni að mér fannst ég vera að henda mér í djúpu laugina, ekki nóg með að tölvan væri af 

annarri tegund en ég hafði áður unnið með heldur lenti ég í pytti vanmáttar og fann til 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.abc.com/
http://www.abc.com/
http://www.sparknotes.com/
http://www.sparknotes.com/
http://www.bookrags.com/
http://www.bookrags.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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óöryggis. Mér leið eins og ég þyrfti að læra á tölvu á nýjan leik. Einn af  nýju kennurunum, 

Guðmundur Karl Bjarnason, kennari í upplýsingatækni, var nýfluttur heim frá Svíþjóð en 

hann hafði kennt við verknámsskóla fyrir utan Kaupmannahöfn í yfir áratug. Guðmundur 

reyndist fróðari en við hin um gang mála í tölvuheimum og hafði yfirburðar þekkingu á 

möguleikum tölvunnar við kennslu: 

Kemur þá að þætti Guðmundar tölvugúrús en með miklum bollaleggingum og hans hjálp þá var eiginlega 

hulunni svipt af endalausum möguleikum tölvunotkunar í kennslu og alhliða dreifingu á námsefni. Við 

náðum, á mörgum góðum fundum, að leggja höfuðið í bleyti og skoðuðum endalausa fleti í þá veru að 

tengja okkar fræði á allan hugsanlegan máta. ...Aðallega var ég uggandi yfir því að ég væri ekki eins 

sveigjanleg eins og ég léti uppi og ætti kannski, þegar á hólminn væri komið, erfitt með að breyta út af 

gömlum vana. Þetta voru auðvitað óþarfa vangaveltur því að eftir fyrstu dagana þá var mér oft hugsað til 

þess hversu ljónheppin ég væri að fá tækifæri til þess að skipuleggja og útfæra nýjar hugmyndir og sjá þær 

verða að veruleika og síðast en ekki síst að leggja hönd á plóg. (Ígrundunarskýrsla, 2007)  

Smátt og smátt varð ég reynslunni ríkari með æfingunni í MB við að kenna með hjálp 

tölvunnar og smám saman varð ég djarfari við að nýta mér þá fjölbreyttu möguleika sem 

buðust við kennslu í gegnum Netið, sem kom mér síðan  að verulegu gagni við samningu 

námskrár og kennsluefnis sem ég nýtti á námskeiðinu. 

Óneitanlega þótti mér nokkuð vænt um að vera valin skemmtilegasti kennarinn, af 

nemendum MB, nokkur ár í röð (Dagbók, 2012). Einnig gladdi það mig þegar kennaranemi frá 

Menntavísindasviði HÍ sem var í æfingakennslu hjá mér í MB, á haustönn 2011, sagði í 

samtali sem við áttum þegar við fórum yfir samstarfið: „Þú nærð til nemenda Ingibjörg og þú 

færð þau til að kveikja á efninu og fá áhuga á náminu, það er sú upplifun sem ég hef af því að 

vera í tímum hjá þér” (Dagbók 2011).  Þetta hafði verið afskaplega merkileg lífsreynsla að 

söðla svona um, fara úr örygginu á gamla vinnustaðnum og láta af gömlum kennsluháttum 

og vera tilbúin til þess að breyta til og prufa eitthvað alveg nýtt. Ég hafði verið dálítið hikandi 

varðandi það að taka við þessu nýja starfi en áttað mig jafnframt á að þetta var einstakt 

tækifæri í nýjum skóla, sannkölluð áskorun með nýjum starfsaðferðum og starfsfólki með 

ólíkan bakgrunn. Við áttum saman mjög skemmtilegan tíma í upphafi skólaárs og þegar á leið 

uppgötvuðum við að við værum líklega vel samstilltur hópur, sex kennarar og tveir 

stjórnendur.  Mér leið vel í mínu starfi og ég áttaði mig kannski betur og betur á því að ég var 

á réttri leið á nýjum vettvangi, hafði sennilega elfst talsvert við þessu breytingu og smátt og 

smátt farin að gerast djörf við að gera mínar eigin tilraunir með kennsluefni og 

kennsluaðferðir, til þess að hvetja  nemendur til meiri þátttöku í enskunáminu og auka áhuga 

þeirra á ólíku viðfangsefni. 
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4.3. Mótun námskeiðs 

Gönguhópur sem kennir sig við Göngum saman var í sínum vikulegu gönguferðum haustið 

2012 og í gegnum samtöl við sumar göngusystur varð ég þess áskynja að nokkrar eldri konur 

innan hópsins söknuðu þess að geta ekki tjáð sig almennilega á ensku, sérstaklega heyrði ég 

á konunum að þetta væri hvimleitt og letjandi á ferðalögum þeirra. Þessar upplýsingar vöktu 

mig til umhugsunar um hversu óþægilegt og letjandi þetta ástand væri fyrir konurnar og 

snerti verulega mitt gamla kennarahjarta. 

Hugmyndin að því að hittast kom uppúr átakinu ,,Göngum saman” fyrir tæpu einu ári. Þarna voru saman 

komnar margar konur á öllum aldri og rætt var um ýmislegt á meðan á göngunni stóð. Umræða kom upp 

um enskukunnáttu meðal nokkurra í gönguhópnum og heyrði ég sumar konur kvarta yfir því að þær hefðu 

aldrei fengið nægilega þjálfun í munnlegri ensku og ættu fyrir vikið erfitt með að tjá sig, þó svo að þær 

skildu ensku nokkuð vel. (Skessuhorn, 2013) 

Tölvutaskan mín var jafnan kölluð verkfærataskan, af konunum, þ.e. tölvan sem ég hafði 

meðferðis og notaði við kennsluna á námskeiðinu. Ég bætti um betur og kallaði hana 

hreyfanlegu verkfæratöskuna en í henni leyndust hin ýmsu verkfæri og auðvitað var hún 

færanleg en uppúr henni voru töfraðar ýmsar krásir, lestextar úr tímaritum, margbreytileg 

verkefni af Veraldarvefnum, málfræðiæfingar í leikjabúningi af heimasíðum, krossgátur og 

gamanmál, auk tónlistar og söngtexta. 

Í upphafi funda okkar í Borgarnesi, þegar ég lagði fyrir konurnar áætlanir mínar um að ég 

ætlaði að kenna þeim að tala ensku, þá varð ég vör við að sumar þeirra hristu höfuðið með 

efasemd í svipnum og ein sagði: ,,Heldur þú virkilega að þú getir kennt okkur að tala á ensku, 

þú ert bjartsýn“! (Dagbók, 2012). Ég hélt áfram, brosti við og tók þannig til orða og var full 

bjartsýni:,,Við getum þá alltaf sungið Bítlalögin, ef að allt annað þrýtur”. (Dagbók, 2012). Þá 

var eins og kæmi blik í augu þeirra, eins og ég hefði skyndilega náð að snerta streng í 

brjóstum þeirra. Þær þekktu allar Bítlalögin og þau urðu þarna allt í einu lykill að einhverju 

sem var kunnuglegt en textana könnuðust þær við, höfðu farið með þá í gegnum tíðina svo 

og sungið laglínurnar sem voru þeim þar að auki hjartfólgnar. Það vakti athygli mína hve 

konurnar voru tregar til þess að skrá sig í hefðbundið ensku nám þrátt fyrir brennandi áhuga 

á ensku, enskum kiljum, enskum kvikmyndum og ekki síst á ferðalögum þar sem konurnar 

þurftu að gera sig skiljanlegar á enskri tungu. Ein konan sagði: „Ég hef lengi verið á leiðinni til 

þín að læra ensku, en svo hefur mig bara skort kjark” (Dagbók, 2012). Þegar þeim bauðst 

hinsvegar að koma í þennan hóp sem ég ákvað að búa til og kallaði ,,Enska í tali og tónum”, 

tóku þær því fegins hendi. Harpa lét eftirfarandi orð falla:  
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Þegar þú bauðst uppá námskeiðið þitt þá fannst okkur það alveg grjótupplagt. Það var svona alveg 

klæðskerasniðið fyrir okkur af því að þú ætlaðir að bæta við talþjálfun og auka orðaforðann. Það var þar 

sem potturinn var einmitt brotinn (Hlær hressilega). Það var svo heppilegt að við vorum alveg sammála 

um það vinkonurnar að við vildum endilega vera með, þetta var það sem við vorum að leita að. (Harpa, 

2015)  

Ég gerði mér alltaf betur og betur grein fyrir því hvað allar konurnar voru hikandi, 

enskunám var sannarlega gamall draumur hjá þeim en þær upplifðu sig dálítið hvekktar því 

að þær höfðu sumar gert tilraunir til þess að fara á námskeið en það hafði einhvern veginn 

ekki gengið og kannski voru þær ennþá því marki brenndar og héldu að þessi tilraun myndi 

fara eins. Ég kom inn á þetta í viðtali við blaðamann Skessuhorns:  „Ég sagði við þær að það 

væru til fjölmargar leiðir til að bæta sig og það varð úr að við hittumst nokkrar þar sem ég 

sýndi  þeim hvað væri hægt að gera, til dæmis á netinu” (Skessuhorn, 2013). Samt var eins og 

það hefði runnið á þær tvær grímur þegar komið var að námskeiðinu, þær vissu ekki hverju 

þær áttu von á. Þrátt fyrir töluverðan áhuga þá voru þær mjög hikandi, óttuðust kannski að 

opinbera óöryggi sitt og vankunnáttu. Ég reyndi að vera uppörvandi við þær, til dæmis í 

gegnum tölvupóst: „Þetta var svo ósköp kósí þarna fyrir mánuði síðan, þið voruð allar til í að 

taka þátt í léttu spjalli og að syngja „Yesterday”, svona í lokin. Þið takið bara góða skapið með 

ykkur! Bestu kveðjur, Ingibjörg” (Dagbók, 2013).  

Ég hef oft nýtt mér tónlist í kennslu og stundum gripið til þess að nota Karaoke tækni í 

kennslustundum, bæði til þess að örva nemendur til þess að tala og þjálfa betur framburð 

um leið og þeir syngja með völdu lagi. Í þessum tilraunum mínum hef ég lært að það er ekki 

hægt að bjóða uppá þessa aðferð með nemendum sem eru óöruggir og tvístígandi. Ég hélt 

áfram að nýta mér tónlistina sem hjálp og einn þriðjudaginn í febrúar á Akureyri þegar þeim 

fannst ég spyrja of margra spurninga, þá bað ég þær um að standa upp og fylgja mér fram á 

gang, þar sem tölvan var staðsett, og sagði þeim að nú væri komið að því að syngja með John 

Lennon um okkur stelpurnar. Um leið og ég hafði kallað textann fram á skjáborðinu þá 

gerðist nokkuð óvænt, þær gleymdu sér hreinlega við að syngja „Girl” og vögguðu sér í 

mjöðmunum, með bros á vör, í takt við lagið. Viðbrögðin voru því jákvæð, mér hefur líklega 

tekist að vekja áhuga þeirra og setja plástur á gömlu ensku-sárin og að fá flestar konurnar til 

þess að tengja við gömlu skemmtilegu þekkinguna, tónlistina sem fékk þær til að stíga 

skrefið, vekja aftur áhugann og sjá ljósið í átt að frekara námi með hjálp tölvunnar. 
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Mér fannst skipta máli að leyfa konunum að tjá sig um hjálparleysið sem þær upplifðu  

varðandi enskukunnáttuna og það var greinilegt að það var þeim, sumum, dálítið þungbært. Í 

einum tímanum tókst mér að fá konurnar til þess að tjá sig um þessa vanmáttarkennd sem 

fylgir því að geta ekki talað ensku, til dæmis á ferðalögum í útlöndum og ein þeirra sagði 

þannig frá:  

Maðurinn minn talaði alltaf fyrir mig, hann var miklu betri í ensku en ég, þetta var bara svona 

og þegar við fórum í ferðalög þá lét ég hann bara um þetta. Núna, eftir að Tóti er dáinn þá 

hef ég hreinlega spurt sjálfa mig hvort að ég ætli bara að hætta að ferðast eða hvort ég ætli 

að gera eitthvað í þessu. (Dagbók, 2013) 

Ég kenndi ensku við Símey, símenntunarstöðina á Akureyri á haustönn 2013  og það 

bar á góma við deildarstjóra stöðvarinnar að ég hefði verið að kenna ensku í gegnum tölvur 

við MB og einnig að ég hefði búið til námskeið fyrir eldri konur í Borgarnesi og kennt þeim 

meðal annars námsefni sem er að finna á Alnetinu með hjálp tölvu. Í framhaldi af þessu 

spjalli var ég beðin um að búa til stutt námskeið fyrir starfsmenn Orkuveitu Akureyrar, allt 

karla, og búa til eitthvað svipað og ég hafði kennt konunum, það er að dusta rykið af fyrri 

enskukunnáttu hjá þeim og kenna þeim að nýta sér tölvuna með hliðsjón af námsefni  sem 

finna má á Alnetinu. Þetta var nokkuð forvitnileg áskorun, ég þurfti sumsé að skoða hvort að 

ég ætlaði að sníða námsefni og kennslu eitthvað öðruvísi til fyrir karlana en konurnar sem ég 

hafði áður kennt. Þegar ég lít til baka þá má taka djúpt í árina og fullyrða að ég hafi sett upp 

einhver „karllæg gleraugu“, fór að hugsa um vélar, tækni, fótbolta og margt af því sem heillar 

karla meira en konur. 

Ég settist yfir þessa fyrirspurn frá Valdimari hjá Símey varðandi karlana frá Orkuveitunni og ég 

reyndi að setja á mig einhvern karlahatt og hugsa hvað félli í kramið hjá þeim. Ég sá strax að 

þetta væri áskorun og gerði mér grein fyrir því að umræðurnar yrðu töluvert á aðra lund en 

spjall okkar kvennanna og fór strax í einhverjar ímyndaðar karlapælingar; vissi ég hreinlega 

hvað þessir véla- karlar væru að velta vöngum yfir? Tæknimál, tölvur, þeir myndu væntanlega 

vita eitt og annað um þau tæki og sennilega mikið meira heldur en konurnar í Borgarnesi! 

Treysti ég mér til þess að beina þeim inná einhverjar kvenlegari vangaveltur, þurfti ég þess 

virkilega eða þurfti ég að fara að setja mig í einhverjar fótboltastellingar og vera tilbúin til þess 

að ræða úrslit leikja, nýjustu bílategundirnar eða tala um dýrasta viskíið eða einhverjar nýjar  

bjórtegundir! (Dagbók, 2013). 

Það var vissulega skemmtilegt að fá þetta verkefni og það hvarflaði að mér  að þetta 

væri dálítið gott á mig, hér hafði ég verið  að tjá mig um hvað enskunámskeiðið  
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Í Borgarnesi hefði heppnast vel og hvað þetta hefði verið skemmtileg og gefandi vinna. Mér 

datt ekki annað í hug en að taka þessu tilboði, ég var dálítið upp með mér varðandi þessa 

bón og fannst þetta nánast létt verk, ég þyrfti ekki að leita að nemendum, í þessu tilfelli 

komu þeir nánast uppí hendurnar á mér, voru hvattir áfram af fyrirtækinu sem þeir unnu hjá 

og hreinlega báðu um öðruvísi áherslur í enskukennslu. Það var gaman að kenna þessum 10 

körlum, þeir voru jú öruggari með sig heldur en konurnar sem ég hafði áður kennt og ég 

komst að því að þeir voru ekki eins feimnir við tölvurnar eins og þær, sumir þeirra voru 

jafnvel þegar búnir að vera að leita í tölvunni, kunnu að nýta sér forrit eins og orðabók.is og 

voru jafnvel leiknir í að gúgla eitt og annað sem þeir höfðu áhuga á að leita að á Alnetinu. Ég 

fékk þá til þess að rifja upp eitt og annað og dustaði ensku-rykið af þeim og fékk þá suma til 

þess að lesa upp og til þess að svara mér á ensku. Þetta var skemmtileg tilraun og mér fannst 

gaman að taka þátt í henni, auk þess sem þetta gaf mér ákveðinn samanburð gagnvart 

konuhópnum mínum í Borgarnesi. 

Kannski var það reynsla mín af þessum tveimur námskeiðum sem varð til þess að ég 

fór að horfa í kringum mig á Akureyri og athuga hvort að það væri einhver þörf fyrir bæði 

krafta mína og reynslu, ég var í fjarnámi við HÍ fyrir jól og fannst ég hafa bæði tíma og orku til 

þess að takast á við eitthvað meira. Því var það að ég fór af stað eftir áramót 2014 og skoðaði 

aðra möguleika, ég vildi ekki fara í fasta vinnu en hlutastarf væri upplagt. Ég skoðaði önnur 

náms tækifæri en þau sem voru á dagskrá hjá Símey, símenntun og í gegnum fyrirspurnir 

frétti ég af tómstundastarfi bæjarins þar sem boðið var uppá ýmiskonar fræðslu í gamla 

barnaskólanum. 

Ég fór á stúfana og athugaði möguleika á því að búa til annan námshóp í ensku, svipaðan 

þeim sem ég hafi kennt í Borgarnesi og í framhaldi af því frétti ég af ólíkum námskeiðum sem 

voru í boði í Rósenborg, tómstundaheimilinu sem er fyrir neðan sundlaugina þar sem ég er 

fastagestur. Kannski gæti ég nálgast einhverjar eldri konur, sem leggja ekki í það að fara á 

hefðbundin námskeið og boðist til þess að kenna þeim ensku? Ég er komin með dágóða 

reynslu einmitt af því að kenna þeim, miðaldra og eldri konum og körlum reyndar líka, þeim 

sem ég kenndi fyrir jól. (Dagbók, 2014) 

Í  tómstundaheimilinu Rósenborg á Akureyri náði ég góðu sambandi við Sigríði Ágústsdóttur, 

leirkerasmið, sem var með árlegt leirnámskeið á vorönn, tvisvar í viku, fyrir hóp kvenna sem 

voru fastakúnnar hjá henni. Ég hafði hringt í forstöðukonu tómstundaheimilisins og sagt 

henni frá hugmyndum mínum um enskukennslu með hjálp tölvu, að ég væri gestanemi við 
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HA á vorönn og sagði henni frá námskeiðinu sem ég hafði verið með í Borgarnesi veturinn 

áður. Hún benti mér á Sigríði en hún hafði lært í Bretlandi og tók bón minni afar vel og bauð 

mér að vera með sínum konum einu sinni í viku og fannst þetta hressilegt innlegg. Hún hafði 

ráðfært sig við hópinn sinn og þessari nýlundu var vel tekið.  

Síðastliðinn þriðjudag hafði ég afhent hópnum ljósrit um George Clooney og las upphátt fyrir 

þær en greinin fjallaði um ömmu hans, Rosemary, fræga skautadrottningu á yngri árum. Í 

næsta tíma kom ein konan með son sinn í hjólastól en það var kennaraverkfall í 

framhaldsskólanum, VMA, og hún tók hann með sér og sagði glettnislega þegar hún ók honum 

inn í kennslustofuna: „Við ætluðum sko ekki að missa af framhaldssögunni um Clooney” 

(Dagbók, 2014). 

Ég talaði nánast alltaf við konurnar á ensku í tímunum, stundum vildu þær tala, eða 

svara mér en stundum fannst þeim viðfangsefnið of erfitt, þá byrjuðu þær að hnoða leirinn af 

miklum ákafa, mér skildist þá að þær væru, sumar, eitthvað óöruggar og vildu eiga athvarf 

hjá leirnum. Ég gafst samt ekki upp, hélt áfram að tala, notaði kannski einfaldari orðaforða 

og spurði þær þá stundum spurningar varðandi hlutinn sem þær voru að nostra við, ég gætti 

þess að orða spurningarnar þannig að þær gætu svarað með „yes“ eða „no“ og með því að 

hætta ekki að tala þá fékk ég þær til þess að halda áfram að fylgjast með. 

Söngurinn og tónlistin gera alltaf jafn mikla lukku, þær spretta á fætur, þurrka leirinn af 

höndunum, laga svunturnar sínar og koma með mér fram þar sem besta netsambandið er. Það 

hreinlega gerist eitthvað þarna á milli okkar þegar ég hækka í tónlistinni, þá byrja þær að vagga 

sér eftir hljómfallinu og við syngjum saman: „Is there anybody going til listen to my story, all 

about the girl who came to stay.“ (Dagbók, 2014) 

Smám saman gerði ég mér þó grein fyrir því að hjá þeim hafi kviknað dálítil von um að það 

rættist úr þessu ákveðna hjálparleysi sem hafði hrjáð þær sumar frá unga aldri. Þær fóru að 

gera meira grín að sjálfum sér eða hlægja meira, ég bað þær auðvitað að hafa í huga að þær 

væru mikið betri í ensku en þær héldu, þær væru bara ryðgaðar, þyrftu bara að æfa sig meira 

og fá dálítið meira sjálfstraust. „Ein í hópnum gat til dæmis bjargað sér í verslunarleiðangri í 

New York á dögunum og var hún ánægð með þá framför.” (Skessuhorn, 2013) 

Námskráin og námsefnið var mín hugsmíð enda hafði ég komið mér upp dágóðu safni 

af efni sem viðkom enskukennslu. Mér fannst skipta máli að að þær finndu að gömlu 

aðferðirnar í kennslu ættu ekki lengur uppá pallborðið en mér fannst samt mikilvægt að rifja 

upp grunninn í enskri málfræði. Ég byrjaði á að benda þeim á skyldleika íslensku og ensku og 

að þetta yrði þeim auðveld upprifjun og útskýrði muninn á greini nafnorða, hann bættist við í 
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íslensku en væri fyrir framan á ensku. Ég útskýrði muninn á óákveðinn greini, “a“ og “an“ og 

að þær myndu áræðanlega eftir ákveðna greininum “the“. Ég rifjaði upp með þeim 

kennimyndir sagna og teiknaði fyrir þær þrjá kassa í mismunandi litum, bláan fyrir nafnorð, 

rauðan fyrir sagnorð og gulan fyrir lýsingarorð og hvað þyrfti að muna fyrir hvern kassa, til 

þess að skerpa á málfræðinni. Ég gerði æfingar með þeim til þess að rifja upp 

persónufornöfn, afturbeygð fornöfn, kyn, tölu og hversu skyld enskan væri íslenskunni, sem 

germanskt mál, meðal annars í setningarfræði og til þess að sanna mál mitt þá skrifaði ég á 

blað, ég elska þig og „I love you“. Ég spurði þær um  bækur sem þær hefðu lesið, um ensk 

tímaritum sem þær hefðu blaðað í í gegnum tíðina og um kvikmyndir sem þeim fannst 

ógleymanlegar svo og sjónvarpsefni sem þær horfðu reglulega á. Ég innti þær eftir 

samskiptum við útlendinga, sem þær mundu eftir, til dæmis úr ferðalögum. Það var því alveg 

sérlega eftirminnilegt, undir lokin, að verða vitni að því þegar þær áttuðu sig á því að við 

vorum búnar að opna hurðina inní heim enskunnar og að hann var ekki svo fjarlægur, þetta 

snerist kannski einungis um að nota réttu námslyklana, einn af öðrum og í réttri röð. Ég tók 

eftir því að þær urðu dálítið öruggari með sig, urðu djarfari í að spyrja og byrjuðu að svara 

mér á ensku.  Smám saman varð ég ákveðnari í því að afhenda þeim sjálfum nokkurs konar 

hjálpartæki að eigin námi, ef svo má að orði komast en ég afhenti þeim kveikjur, sýndi þeim 

búta úr kvikmyndum og benti þeim á skáldsögur og lét þær síðan sjálfar smátt og smátt um 

framhaldið. 

Til dæmis fannst mér einhverju sinni þátttaka þeirra í samskiptum vera dauf, þá dró ég upp 

snyrtibudduna mína og tíndi upp hluti og bað þær um að segja mér nöfnin á þeim. Þarna voru 

þær nokkurn veginn á heimavelli en nafn á einum hlut kom þeim á óvart og það vakti kátínu 

þegar nemendur fóru að æfa sig á enska orðinu plokkari, „tweezers” og allir reyndu sig við að 

ná hinum óvenjulega framburði. ( Dagbók, 2014) 

Þarna fékk ég þær til þess að skipta um umfjöllunarefni, hætta að lesa eða fást við eitthvað 

sem gerði þær óöruggar eða tvístígandi en snyrtivörur, sem flestar konur nota, komu þeim 

aftur á réttan kjöl og þær tóku fullan þátt í þeirri óvæntu æfingu. 

 Ég fékk góða þjálfun í notkun tölvu í enskukennslu við MB og  tók að mér að þjálfa 

konur með litla undirstöðu í ensku og bauðst til að kenna þeim að tala ensku meðal annars 

með því að syngja Bítlalögin með hjálp tölvu og í gegnum námsefni á Alnetinu. Í viðtölum við 

tvær konur sem voru þátttakendur á námskeiðunum kom í ljós að þessi tvö námskeið, í 

Borgarnesi og á Akureyri, hefðu tekist nokkuð vel. Í upphafi voru konurnar, að hluta til, miður 
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sín, þeim fannst þær ekkert geta og ekkert kunna, höfðu lítið sjálfstraust og fundu til 

vanmáttarkenndar gagnvart enskunámi. Á meðan á náminu stóð þá óx þeim fiskur um hrygg, 

þær urðu öruggari með sig, tóku tilsögn og tillögum vel og gripu jafnvel á lofti áhugaverðar 

kveikjur. Í lok námskeiðs þá voru þær margar hverjar tilbúnar til þess að nýta sér tölvuna sem 

námstæki og höfðu ennfremur hafist handa við að ná að tileinka sér sumt af því námsefni 

sem finna má á Alnetinu og höfðu meðal annars æft sig í að finna gamla, vinsæla söngtexta á 

Youtube og syngja með, allt til þess að rifja upp enskuna sem þær einu sinni lærðu og til þess 

að bæta við sig þekkingu og stuðla þannig að eigin valdeflingu. 

4.4. Viðtöl og samanburður á reynslu nemenda 

Ég tók viðtöl við tvær konur sem voru á námskeiðinu, þau snerust annars vegar að ytri 

þáttum í lífi þeirra og áhrif á nám þeirra og hins vegar að innri þátttum sem sneru að þeim 

sjálfum svo sem eftirsjá, reynslu og virkni. Þessir þættir geta varpað skýrara ljósi á það hvers 

vegna ég varð að laga námskeiðið að þeim og taka tillit til bakgrunns þeirra. Ég held að 

margir sem eru á þeirra aldri hafi svipaða sögu að segja og ef til vill getur saga þessara 

kvenna hjálpað okkur til þess að skilja hvers vegna fólk gefst upp á námi en einnig reynt að 

komast að því hvað hægt er að gera til að fá það til þess að reyna við nám á ný og skapað 

meira rými til náms til dæmis einstaklingsmiðað nám sem gæti mögulega laðað fleiri að sem 

eru í  þekkingarleit. 

Að sögn Hörpu og Gígju var enskukennslan sem þær fengu í skólanum ekki uppá marga 

fiska og aldrei var talað við þær á ensku í kennslustundum. Það sem þær eiga sameiginlegt er 

að hafa lært ensku í gagnfræðaskóla og því hætt enskunámi eftir að skólaskyldu lauk og látið 

þar við sitja. Löngunin til þess að geta tjáð sig á enskri tungu hafði þó verið til staðar en þær 

höfðu síðan látið hjá líða eða skort kjark til að fara á hefðbundið enskunámskeið, til dæmis í 

kvöldskóla.  

Það sem kom einnig í ljós var að báðar áttu þær tiltölulega auðvelt með að taka upp 

þráðinn á ný, þ.e. áhuginn fyrir viðfangsefninu var töluverður, sjálfsmyndin hafði eflst en 

voru jafnframt meðvitaðar um að þær væru tvístígandi. Þegar Harpa og Gígja voru ungar 

stúlkur þá virtust gömul gildi enn vera ríkjandi í samfélaginu það er að segja að tíðarandinn 

var þannig að ungar stúlkur voru síður hvattar til náms en piltar. Þetta viðhorf þurftu þær að 

takast á við, sérstaklega Harpa sem átti sér þann draum að leggja fyrir sig danslist en var 

ráðlagt að fara frekar í húsmæðraskóla. Gígja fór í hjúkrunarnám sem í þá daga var talið til 
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verknáms og áherslan í bóknáminu var á líf- og lífeðlisfræði fög, frekar en tungumál. Lítil 

kunnátta í ensku verður þeim því smátt og smátt fjötur um fót í námi. 

Í gamla landbúnaðarsamfélaginu sem þær ólust upp í var hugsunarhátturinn oft á 

tíðum sá að það væri dyggð að halda sig í túninu heima og það er því tíðarandinn sem segir 

sitt. Gígja fer að heiman í nám en Harpa ekki, móðir hennar hafði síðasta orðið hvað varðaði 

nám við húsmæðraskólann, hún átti orðið kærasta og móðirin dró úr því að hún færi í 

dansnám, hún taldi litla framtíðarmöguleika í því og Harpa lét undan kröfum móður sinnar. 

Þær  voru báðar aldar upp í smærri þéttbýliskjörnum og þar tíðkaðist ekki endilega að 

stúlkur væru hvattar til þess að hleypa heimdraganum og fara í langt nám, á þeim tíma var 

það bæði kostnaðarsamt og tímafrekt og engin námslán í boði eins og nú. Þá þótti 

tilhlýðilegra að festa ráð sitt snemma og Hörpu og Gígju beið þess vegna önnur tilvera, maki 

og börn. Hvorug þeirra Hörpu og Gígju minntust á það að hafa fengið hvatningu til náms að 

heiman, hvorki úr foreldrahúsum né frá maka síðar meir. Þær skelltu skuldinni á tíðarandann. 

Harpa: „Jú, jú, ég fór í húsmæðraskóla en það fannst manni bara eitthvað sem maður átti að gera.” 

og Gígja sagði: „Já, ég saknaði enskunnar, svei mér þá, maður hefði þurft að halda henni betur við, í 

hjúkrunarnáminu meina ég, mér fannst maður missa dálítið af lestinni.”   

Eins og sjá má þá sýna þær báðar merki um eftirsjá, báðar tjá þær sig um að 

enskukennslan hafi verið takmörkuð í skóla og virtist talmál því ekki vera mikið áhersluatriði, 

til dæmis var aldrei talað við þær á ensku. Kennarinn sá um framburð á nýjum orðum en þær 

fengu ekki tækifæri til þess að æfa talmál. Það var einungis lesið upp í tímum, eftir röð eins 

og setið var í kennslustofunni og það gekk þannig fyrir sig að kennarinn leiðrétti framburð en 

það var aldrei spjallað við nemendurna í bekkjunum og þeir látnir svara spurningum á ensku 

þannig að þeir fengu litla eða enga þjálfun í því að byggja upp setningar í huganum eða setja 

hugsanir sínar í orð. 

Einu sinni vorum við maðurinn minn á gangi hér í bænum og það var útlendingur sem kom til 

okkar og spurði til vegar. Ég skildi spurninguna og byrjaði að búa til setningu í huganum en 

maðurinn minn varð fljótari en ég, hann kom með svarið og ég bara þagði, eins og alltaf, þegar 

enskan átti í hlut. (Dagbók 2014) 

Tækifæri til menntunar voru af skornum skammti, það þurfti til dæmis að fara langan 

veg til þess að fara á námskeið, oftast að kvöldlagi og því varð ekkert úr viðbótarnámi í 

ensku. Eins og Gígja benti á þá var engin enskukennsla í hjúkrunarnáminu og kennarinn sem 

kenndi Hörpu í grunnskóla talaði aldrei við nemendur á ensku og nemendur fengu ekki mörg 
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tækifæri til þess að heyra ensku talaða. Konurnar voru því sammála um að geta bætt við 

enskukunnáttuna á námskeiðinu, nú hefðu þær betri tíma og að þetta væri ákveðið tækifæri. 

Ég nýtti því tækifærið og kom þessu atriði að þegar blaðamaður Skessuhorns ræddi við 

okkur. Þetta var einmitt þjálfunin sem vantaði frá skólagöngu flestra nemenda minna, þær 

voru í enskutímum og hlustuðu því á kennarann en tóku ekki þátt í því að tala, aðeins að lesa 

uppúr bókum, brot úr ólíkum textum. Það sem vantaði í enskukennsluna var æfing í því að 

hugsa á ensku og að tala á ensku: „Hún [Ingibjörg] segir óformlegan vettvang sem þennan 

einna best heppilegan til að þróa talfærni í ensku en raunar er það þannig að flestir öðlast 

talþjálfun á slíkum vettvangi” (Skessuhorn, 2013). 

Það er ákveðinn þráður sem tengir þær Hörpu og Gígju, en það er áhuginn á því að 

bæta við sig þekkingu í ensku sem hefur farið vaxandi með árunum. Konurnar voru sáttar við 

sína tilveru en voru óánægðar með vankunnáttu sína í ensku og oft voru þær, beint og 

óbeint, að skoða möguleika á endurbótum. Harpa tekur dæmi: ,,Það var aldrei talað við 

okkur á ensku, við fengum heldur alls enga þjálfun í því að tala”. Gígja setti þetta í samhengi 

við starfið sitt: ,,Það var stórskrýtið, svona eftirá, að við vorum ekki látnar læra neina ensku í 

Hjúkrunarskólanum, hvað þá að æfa okkur í að tala, það var eins og að við myndum aldrei 

hjúkra erlendum sjúklingi í framtíðinni”. Harpa og Gígja treystu báðar á eiginmenn sína þegar 

kom að því að tjá sig á ensku á meðan þeirra naut við, en þegar þeir voru ekki lengur við hlið 

þeirra (Harpa varð ekkja og Gígja gekk í gegnum skilnað) þá breyttist staða þeirra. Harpa tók 

þannig til orða: ,,Já, hann talaði bara fyrir okkur, hann var miklu betri en ég svo ég lét hann 

bara um þetta”. Og Gígja orðar þetta svo: ,,Ingibjörg mín, það var bara þannig að maðurinn 

minn talaði fyrir mig”.  

Í samtölunum kom einnig í ljós að þegar maka þeirra naut ekki lengur við þá gerðu þær 

sér betur grein fyrir þörfinni á að bæta enskukunnáttuna og þá hófst í raun óbein leit þeirra 

að lausnum. Harpa og Gígja höfðu báðar verið virkar félagslega og þannig vildi til að þær 

gripu gæsina þegar þeim stóð til boða að taka þátt í óhefðbundnu enskunámskeiði. Harpa: 

,,Og ætlar þú að tala við okkur á ensku”? Hún kom strax auga á tækifærið þegar það bauðst. 

Einnig tók Gígja í sama streng, hún var jákvæð og sýndi áhuga, engar hindranir komu upp í 

hugann, þegar tækifærið bauðst: „Já, ég hef lengi verið á leiðinni á enskunámskeið, hef bara 

alltaf verið að bíða eftir því að einhver tæki mig með sér”. 

Næsta skref stíga þær Harpa og Gígja á svipaðan hátt og sækja styrk í eigin 

félagsþroska, þrátt fyrir ákveðið óöryggi við að leita á nýjar slóðir, þá byggja þær á eigin 
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reynslu og feta sig áfram þá leið. Harpa: „Ja, ég fór með vinkonu minni, við vorum búnar að 

tala um þetta í einhvern tíma og vorum svolítið að peppa hvor aðra upp...”. Og Gígja: „...þú 

ætlaðir að bæta við talþjálfun og orðaforða...”. Gígja áttaði sig á því að hún þurfti að bæta 

við fyrri þekkingu. 

Löngunin til þess að læra hefur komið í ljós hjá konunum en einnig óttinn við það að 

mistakast. Í viðtölum og dagbókarfærslum kemur þetta atriði greinilega fram. Ákveðin 

eftirsjá kemur fram í viðtölum við konurnar tvær en þar er bakgrunnur meðrannsakenda 

skoðaður til þess að varpa ljósi á félagslegar aðstæður og fyrri menntun til þess að gleggri 

mynd náist. Harpa og Gígja segja frá takmarkaðri enskukennslu í grunnskóla, en það áttu þær 

sameiginlegt með flestum konunum á námskeiðunum og þær telja því að það hafi háð þeim 

á fullorðinsaldri hversu takmörkuð sú kennsla var. Allar konurnar á námskeiðunum grípa þess 

vegna tækifærið þegar þeim býðst enskukennsla.  

4.5. Hvernig geta þessar aðferðir aukið þátttöku og virkni þessa hóps í námi? 

Það er áhugavert að spyrja sig krefjandi spurninga um þessa tilraun þegar upp er staðið. Við 

hverju bjóst ég? Að ég gæti opnað fyrir þeim leyndardóma enskrar tungu? Nei, alls ekki, 

mínar vangaveltur snerust frekar um að losa um þau höft sem höfðu hamlað konunum og fá 

þær til að líta á enskuna sem skemmtilega leið til þess að læra (aftur) og ná kannski að nýta 

sér þá viðbót í framtíðinni en um leið að kynna fyrir þeim aðferðir, nýja tækni og verkfæri 

sem þær gætu nýtt sér áfram og þannig séð námið í nýju ljósi. Að tungumálið væri ekki 

tormelt, óaðgengilegt og leiðinlegt, að vonlaust væri að tala það skammlaust og að 

málfræðin væri ekki tómur óskiljanlegur barningur. Þessi reynsla var óhemju lærdómsrík fyrir 

mig því að ég varð þess aðnjótandi að sjá konurnar vaxa og dafna í enskutímunum, það er 

holl reynsla fyrir hvern kennara. Þær nutu þess að fræðast um ný viðfangsefni, sýndu ákefð í 

því að vita meira, finna út eitthvað nýtt á Alnetinu við að leita sjálfar, brostu og sungu af 

hjartans einlægni þegar við hlustuðum á tónlist og sungum texta sem þær þekktu t.d. frá 

Bítlunum þannig að ég brosti sennilega breiðar en þær. Ég varð því ekki aðeins vör við að 

konunum liði vel og að þær blómstruðu heldur fann ég að mér óx fiskur um hrygg, ég hlaut 

að vera að gera eitthvað bitastætt og að það hitti í mark. Hér hafði ég farið í gegnum 

ákveðinn hreinsunareld í þessari vegferð, kvatt gamlar kennsluaðferðir og hætt mér út á 

nýjar brautir en fengið svo verulega góð viðbrögð frá konunum, þær glöddu mig afskaplega 
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mikið og ég var verulega ánægð þegar upp var staðið og þessi upplifun jók áhuga minn á 

viðfangsefninu og varð til þess að ég gerði rannsóknina. 

Fór mér sjálfri fram sem kennara? Uppgötvaði ég eitthvað nýtt? 

Kom ég, sem kennari, þeim kannski fyrir sjónir eins og ein af þeim kennurum sem leit 

út fyrir að vita allt um ensku, var með málfræði og orðaforða á takteinum og talaði þar að 

auki með breskum hreim? Eða jók orðspor mitt mögulega áhuga þeirra á ensku og varð þeim 

kannski hvatning til þess að leita til mín í upphafi? Fræðimennirnir Denzin og Lincoln(2005) 

hafa einmitt skoðað og rýnt í hvernig kennarar kenna fagið sitt og hvernig þeir skoða sjálfir 

sína frammistöðu í kennslustundinni, á meðan þeir eru að kenna. 

Ég brá á það ráð að gera dálítið grín að enska hreimnum sem ég talaði og ýkti stundum 

það sem ég var að segja með tilþrifum, þetta vakti hjá þeim kátínu og gerði þær afslappaðri. 

Gleymdi ég mér kannski í því að reyna að vera skemmtileg? Ég var að gera það sem mér 

finnst mjög skemmtilegt, auðvelt og áhugavert, mér fannst kennslan leika í höndunum á mér. 

Tókst mér að smita þær af þessum áhuga? 

Ein sagði skemmtisögu af sér þar sem hún var stödd í leigubíl í London með manninum sínum 

en hann sá alltaf um að tala ensku fyrir þau bæði. Í þessu tilfelli þá var ökumaður bílsins 

einstaklega laglegur og elskulegur maður og hana langaði verulega til þess að gleðja hann. 

Hún tók það fram að hún hafi aðeins verið við skál og ákvað að ávarpaði manninn og sagði 

um leið og hún kvaddi: „You are beautiful!”. (Dagbók, 2013) 

Það kom konunum sennilega mest á óvart að það var hægt að hafa gaman í 

kennslustundum: „Til dæmis höfum við sungið saman þekkt lög á ensku og höfum þá textann 

fyrir framan okkur á You Tube, gert orðaforðaverkefni… og að sjálfsögðu spjallað saman á 

ensku” (Skessuhorn, 2013).  

Það var því verulega gaman að hitta tvo nemendur utan skólatíma og verða vitni að því að 

þeim fannst greinilega gaman að því að reyna að tala ensku við mig á förnum vegi. 

Í sundferðinni í morgun hitti ég tvær af nemendum mínum í búningsklefanum, þær voru 

hlæjandi þegar þær heilsuðu mér og sögðu: „Good morning” kankvíslega! Ég bætti um betur, 

spjallaði aðeins við þær á ensku og sagði síðan að við myndum hittast stuttu síðar, kl. 10 og 

endaði svo á að segja: „See you later”. Þær flissuðu undir þessu tali og brostu breitt, þær 

skildu allt sem ég sagði og svöruðu í sömu mynt. (Dagbók, 2014) 

 

Myndi ég útfæra kennsluna  á sama hátt á næsta námskeiði? 
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Reynsla mín af þessu námskeiði kenndi mér að það var nokkuð vel til fundið að hrinda þessu 

af stað, ég var að stíga ákveðið skref sem ég vissi ekki alveg hvernig myndi takast hjá mér. Ég 

henti mér útí djúpu laugina og vissi ekki alveg hvernig konurnar tæku þessum nýjungum. Var 

ekki djarft telft? Nei, ég vildi alls ekki að nemendur upplifðu að þær væru að taka þátt í 

„venjulegu” námskeiði. Námskráin gerði ráð fyrir óhefðbundnu námi og þó að það sem ég 

var að kenna þeim innihéldi ákveðið málfræðistagl þá náði ég að útbúa námsefnið í þess 

konar umbúðir að  það varð aðgengilegra fyrir þær, jafnvel áhugavert. Þáttur tónlistarinnar, 

notkun tölvunnar og síðast en ekki síst Bítlalögin og hvernig námsefnið var sett fram hefur að 

öllum líkindum gert gæfumuninn. Ég tel nokkuð líklegt að á næsta námskeiði muni ég ekki 

sleppa nemendum jafn auðveldlega við enska málfræði, það er almennilega upprifjun, ég 

skynjaði að konurnar voru viðkvæmastar á þeim vettvangi. Ég tel það skynsamlegt þegar ég 

lít til baka og það væri gert til þess að styrkja nemendur enn frekar í náminu, að fá þá til þess 

að heimsækja enn fleiri heimasíður og fréttamiðla með hjálp tölvunnar og ýta um leið undir 

sjálfstraust þeirra.  

Í þessum kafla hefur nokkrum steinum verið velt varðandi  rannsóknina og 

námskeiðin, frá hugmynd til framkvæmda og dæmi hafa verið tekin úr kennslustundum og 

dagbókum svo og viðtölum til þess að glöggva sig frekar á tilurð þeirra en einnig gengi og 

líðan nemenda. Ég hef einnig litið í eigin barm og skoðað mína framistöðu og sýnt fram á 

með dæmum hvernig það gekk að fá konurnar til þess að reyna sig í þessum nýju aðstæðum, 

taka skrefið, hefja nám, hlusta á ensku og tala ensku og jafnvel að fikra sig dálítið áfram og 

láta um leið af feiminni og óörygginu sem hafði hrjáð þær. 
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5 Umræður 

Námskrá námskeiðsins „Við getum þá alltaf sungið Bítlalögin” (sjá viðauka A) er óhefðbundin 

og sett saman með það í huga að tengja  saman það námsefni sem kemur ákveðnum 

nememendahópi að gagni og er að hluta til inní almennu námskrárinni en er í raun blanda af 

nemendamiðaðri og umbótasinnaðri námskrá (Schiro, 2008). Ég hef því leitað í smiðjur 

Schiro (2008) og Van den Akker (2003) með áherslur mínar í námskránni sem er á dagskrá 

enskunámskeiðsins, að námskrá sem ýtir undir aukið sjálfstæði í námi og meiri sveigjanleika 

sé talin bæði hentugt og heppileg fyrir þennan námshóp. 

Stefið í kennslunni á námskeiðunum fylgdi leiðarjósinu sem ég setti saman og síðan 

námskránni og studdist ég við þær línur sem ég lagði bæði í kennslunni svo og í 

námsrammanum við að kenna eldri konum í tveimur námshópum, öðrum í Borgarnesi 

veturinn 2012-´13 og hinum á Akureyri vorið 2014. Þessi óhefðbundna námskrá er ekki plagg 

sem hefur verið tekið beint uppúr hinni löglegu Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) heldur 

má halda því fram að hún hafi verið svokölluð lifandi námskrá sem náði að mótast með hjálp 

samfélagsmiðla og þátttöku nemenda (Schiro, 2008). Markmið þessarar námskrár er að vera 

bæði samfélagsvæn og einstaklingsmiðuð af því að hún hefur orðið til og verið í flæði um leið 

og nemendur voru að afla sér þekkingar á Alnetinu með minni leiðsögn. Ég tel að hefðbundin 

námskrá hefði síður hent nemendum mínum sem voru með ólíkan bakgrunn í námi, reynsla 

þeirra var eins mismunandi og þeir voru margir, sjálfsmynd þeirra gagnvart námi óstyrk og 

enskukunnáttan einungis þokkaleg (Van den Akker, 2003). 

Samkvæmt kenningum Kosnic (1998) þá gerum við kennarar okkur ekki alltaf grein 

fyrir þeim breytingum sem við göngum í gegnum um um leið og við erum að matreiða 

námsefni fyrir nemendur. Við viljum að nemendur nái ákveðnum þroska með aukinni 

þekkingu en einmitt á meðan á kennslunni stendur þá göngum við, kennararnir, oft í gegnum 

ákveðnar jákvæðar breytingar.  

Þegar ég skoða starf mitt sem kennari þá hef ég lagt mig fram við að hlusta á 

nemendur og þannig fengið ákveðna innsýn inní þeirra líðan gagnvart náminu, beint eða 

óbeint. Það hafa til dæmis nokkrir gamlir nemendur komið þeim skilaboðum til mín, að þeim 

hafi liðið vel í tímum hjá mér, fundist námið áhugavert og að þeir hafi ,,nánast“ fengið áhuga 

á efninu, náð að tengja við það og að þeir hafi getað tjáð sig og skipst á skoðunum á ensku 

við samnemendur og það  í kennslustundum. Telja má nokkuð öruggt að þeir nemendur sem 
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ekki náðu að fylgjast eins vel með eða voru hægari í því að taka framförum hafi lítið haft sig í 

frammi, haldið sig til hlés og hvorki tjáð sig um sína líðan né það námsefni sem var til 

umfjöllunar. Það er eðlilegt að þannig nemendur fái lengri tíma, bæði til þess að átta sig á 

námsefninu og að þeir fái einnig tíma til þess að vaxa og finna meiri styrk í náminu (Dalmau, 

Guðjónsdóttir og Tidwell, 2017). Andri Ísaksson hefur einnig rannsakað mikilvægi 

nemendamiðaðs náms, að það sé mikilvægt að horfa á hvernig hver og einn vinnur, með 

sínum hraða, ekki að einblína á afköstin, en það hafði ég í huga þegar ég fór af stað í þessa 

framkvæmd (Andri Ísaksson, 1983). 

Í spjalli mínu við fyrsta hópinn varð mér ljóst að þó að tækifæri byðust til að sækja nám 

í símenntunarstöðvum hér og þar í samfélaginu þá skorti marga í þessum sporum vafalaust 

áræðni og kjark til þess að nýta sér þau tækifæri. Um fræðslu fullorðinna sagði Knox (1980) 

að hinn fullorðni nemi sé helst móttækilegur fyrir námi þegar hann er tilbúinn til þess og að 

hvatinn til náms sé ákveðinn drifkraftur í því að bæta frammistöðuna, að gera betur og ná 

árangri. Knowles (2005) og Wlodkowski (2008) taka í sama streng og halda því fram að það 

sé æskilegt að mæta þörfum hvers og eins eftir bestu getu og að nálgunin við námið verði að 

vera sem mest einstaklingsmiðuð og þurfi að byggja á fyrri reynslu viðkomandi. Hægt er að 

spegla rannsóknir fyrrnefndra fræðimanna í lærdómsferli barns og það hvernig konurnar á 

námskeiðinu byggðu nýja þekkingu ofan á það nám sem hafði átt sér stað þegar þær voru 

yngri. 

Eftir að hafa kennt fullorðnum fannst mér ég þekkja til þessara vandamála, óöryggis og 

vanmáttar en oft stafar þetta af neikvæðri eða jafnvel erfiðri fyrri reynslu af námi, einelti eða 

annarri vanlíðan úr skóla og að sú reynsla geti haldið aftur af eldri nemendum sem vildu þó 

gjarnan læra. Fræðimenn hafa sýnt fram á að hér fer viðkvæmur hópur sem þarf bæði á 

hvatningu og valdeflingu að halda en gerir sér jafnframt grein fyrir þörfinni á aukinni 

menntun (Illeris, 2006). Það varð því úr að ég setti saman óhefðbundna og  lifandi námskrá 

með áherslu á einstaklingsmiðað nám í tali og tónum, með hjálp tölvu og samfélagsmiðla 

(Marsh og Willis, 2003; Schiro, 2008). 

Hægt er að færa rök fyrir því að þessi námshópur kalli á sérvalið námsefni, hér eru ekki 

byrjendur á ferð en ekki lengra komnir heldur þannig að nauðsynlegt er að búa til nokkuð 

nákvæmt skapalón sem hentar markhópnum og gott er að hafa að leiðarljósi að okkur 

kennurum tekst hvað best upp þegar við áttum okkur á því að fyrri reynsla nemanda er 

mikilvæg í náminu og okkur tekst smátt og smátt að ýta nemandanum ögn út fyrir 
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þægindahringinn (Tomlinson, 2001). Þetta kallast á við það sem ýmsir hafa sett fram að 

einstaklingar leita í meira nám til þess að tryggja betur stöðu sína í samfélaginu, um leið og 

þeir bæta við sig í námi þá verður til ákveðin valdefling (Merriam, Caffarella og Baumgartner, 

2007). 

Rannsóknir Illeris (2006) hafa sýnt að fullorðnir eru meðvitaðir um eigin þörf á aukinni 

menntun og að leiða megi líkur að því að lágt sjálfsmat valdi því að fólk kynoki sér við að 

takast á við nám á efri árum. Hér hefur komið í ljós að nemendur mínir í báðum hópum 

sýndu áhuga á því að læra ensku en treystu sér ekki til þess að stíga skrefið til fulls. Eins og 

fram hefur komið var lögð áhersla á að mæta þörfum þessara eldri kvenna, sem hætt höfðu í 

námi á yngir árum en komu síðan til mín á námskeið eftir að ég hafði gert óformlega 

þarfakönnun í þeirra röðum og ætla má að þetta óhefðbundna enskunám hafi höfðað til 

þeirra (Illeris, 2006).  

Eftir nokkrar vangaveltur af minni hálfu, hvort að þetta væri gerlegt, hvað ætti að 

kenna, hvernig ég myndi setja þetta upp og svo framvegis, samþykktu konurnar að koma til 

mín og voru tilbúnar til þess að taka upp þráðinn í enskunámi og takast á við óhefðbundið 

nám í gegnum söng og tölvunotkun. Þær féllust þess vegna á að gera eitthvað alveg nýtt, 

sem þó byggði á fyrri reynslu,  í stað þess að fara á hefðbundið námskeið (Wlodkowski, 

2008). Námskráin sem búin var til var því sniðin að þörfum nemendanna, ekki einungis til 

þess að bæta ofaná fyrri þekkingu heldur líka til þess að fá þær til leiks eins og grunnstefið er 

í valdeflingu Vygotsky (1978) og stoðgrindarkenningu (e. scaffolding) Bruner (1960). Þetta er 

einmitt meðal annars viðfangsefni rannsóknar Wlodkowski að leita í reynslubankann þegar 

það þarf að fikra sig áfram á nýjum slóðum, í þessu tilfelli óformlegt enskunámskeið með 

hjálp tölvunnar (Wlodkowski, 2008). Til þess að ná árangri voru nýttar heimasíður og aðrar 

upplýsingaveitur sem gætu komið að gagni í áframhaldandi sjálfsnámi en það kemur heim og 

saman við nýrri rannsóknir Knowles og tengist nýrri tækni og upplýsingaöflun í gegnum nám 

(Knowles, 2011). 

Það að nýta söngtexta, og tónlist til þess að ná eyrum nemenda og nýta sem kveikju 

vakti áhuga hjá konunum, þær hreinlega tóku við sér, sungu og gleymdu að þær væru að 

læra tungumálið (Fonseca-Mora og fl, 2011). Það að þjálfa nemendur í því að skapa, tala, 

jafnvel að leika leikrit og koma með hugmyndir kallast á við þessa tilraun mína til að fá 

konurnar til þess að fást við eitthvað óhefðbundið eins og að skrifa uppskrift að 
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pönnukökudeigi á ensku, syngja saman texta af Youtube eða að afhenda þeim ljósrit af grein 

úr tímariti þar sem við lásum um eitthvað áhugavert. 

Merriam og Caffarella (1999) staðfesta þetta í rannsóknum sínum; að það sé hægt að 

ætlast til þess af fullorðnum nemum að þeir geti nýtt sér fjölbreytileika í kennslu, líkast því að 

geta hoppað í takt eða haldið á nokkrum boltum. Eldri nemar hafa það fjölþætta reynslu í 

farteskinu að þeir geta glímt við margt í einu. Þær fjölbreyttu aðferðir sem ég notaði á 

námskeiðunum féllu í góðan jarðveg hjá þátttakendum, ekki síst söngurinn og tónlistin 

(Fonseca-Mora og fleiri, 2011).  Eins og kom fram í viðtölunum þá kom það konunum á óvart 

hve oft við náðum að gera óvenjulega hluti í kennslustundum, til dæmis kom það þeim svo 

gleðilega á óvart að það var hægt að skemmta sér við að syngja og gera það sem þær voru 

ekki vanað að gera svo sem að tala saman á ensku. „Til dæmis höfum við sungið saman þekkt 

lög á ensku og höfum þá textann fyrir framan okkur á You Tube, gert orðaforðaverkefni… og 

að sjálfsögðu spjallað saman á ensku” (Skessuhorn, 2013). 

Í rannsóknum McAnally o.fl. (2011) varðandi tengingu við tónlist í kennslu, hélt hún því 

fram að með tónlistinni geti nemendur upplifað gleði í í kennslustofunni og ornað sér við 

hina margföldu og ríkulegu veröld tónlistarinnar.   

Konurnar fengu innsýn inní nýjan heim tækninnar og gátu því tengt hana við fyrri 

áhugamál sín,  tónlist og söngtexta. Harpa sagði:  

Ég get svo oft fylgst með, ég er með á nótunum, ég skil svo mikið og hef svo mikinn áhuga á því 

að skilja meira. Þess vegna hefur það hentað mér mjög vel að komast í kennslu með ensku tali 

með hjálp tölvunnar því þá get ég seinna hjálpað mér sjálf, hér heima og ég er þegar byrjuð á 

því. (Harpa, 2015) 

   Á námskeiðinu komst ég að því að það þarf að fara varlega í fyrstu kennslustundunum 

og gæta þess að ætlast ekki til að nemendur hafi þolinmæði til spjalls eða lengri samtala, en 

það má þó auka þann þátt jafnt og þétt. Ég talaði nánast alltaf ensku í tímunum en svörin frá 

þeim voru gloppótt. Þeim óx þó ásmegin og þær áttuðu sig á því að æfingin skapar 

meistarann og var óneitanlega skemmtilegt fyrir báða aðila þegar við hittumst óvænt að 

konurnar reyndu að tala við mig á ensku, eins og þeim fyndist það hluti af náminu, að æfa sig 

í að tala ensku jafnvel utan skólastofunnar. 

Þetta var reynsla sem ég átti auðvelt með að spegla mig í, mitt í öllum þeim 

vangaveltum sem ég fór í gegnum til þess að hjálpa konunum við að sjá tilganginn í náminu, 
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þá áttaði ég mig á því að á meðan ég braut heilann sem ákafast við að ná til þeirra þá var það 

ég sem hagnaðist á þessu ferli, bæði sem manneskja og kennari (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Það var greinilegt að konurnar voru óvanar því að talað væri við þær á ensku, jafnvel þó að 

einungis væri talað um daginn og veginn. Þær skildu mig oftast, en ég fékk lítið frá þeim til-

baka, kannski vantaði kjarkinn. Ég vildi alls ekki slá þær út af laginu, ég var þarna til þess að 

leiða þær áfram, hvetja þær og hrósa þeim, ekki til þess að gera þær klumsa en hugsaði til 

þess sem Jean McNiff (1997) heldur fram í kenningum sínum,  hún leggur einmitt á það 

áherslu að öll erum við ólík og að við eigum okkar styrkleika sem við eigum að nostra við og 

laða fram. 

Rannsóknir Lionarakis, Manousou og Niari (2016) sýna að frammistaða kennara hefur  

áhrif á nemendur og það verður til einhverskonar hermikráku hegðun (e. pygmalion), sem 

smitar út frá sér en þau áhrif sem þá eiga sér stað tengjast væntingum og frammistöðu 

kennarans og speglast því sem hvatning og stuðningur í lærdómsferlinu hjá nemendunum 

(Lionarakis, Manousou og Niari, 2016). Einnig heldur Sobral (2004) því fram að 

námsumhverfið hafi áhrif á nemendur á meðan á lærdómsferlinu stendur. 

Það má til sanns vegar færa að námið sem átti sér stað á námskeiðinu hafi haft 

valdeflandi áhrif í för með sér, konurnar byggðu námið á fyrri þekkingu og fóru síðan að nýta 

sér nýja tækni, tölvuna og Alnetið, við tungumálanámið. Í kjölfarið á þessari viðbót sem þær 

bættu ofaná fyrri þekkingu jókst sjálfstraust þeirra, þær lærðu nýjar aðferðir og færni þeirra 

óx smátt og smátt sem leiddi til þess að  þær fóru sjálfar að fikra sig áfram við notkun 

tölvunnar (Lionarakis, Manousou og Niari, 2016). 
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6 Lokaorð 

Í þessari starfendarannsókn hef ég skoðað hvernig mér gekk að halda enskunámskeið fyrir 

miðaldra og eldri konur og hvernig tókst að búa til námskrá, námsefni og að kenna, 

svipuðum hópum, á tveimur námskeiðum veturna 2013 og 2014. Samið var leiðarljós í 

upphafi, safnað var gögnum á vettvangi, skoðaðar ígrundunarskýrslur og gerðar athuganir á 

viðhorfum hópanna meðal annars í blaðaviðtali, einnig voru viðtöl tekin við tvær konur og 

gáfu þau til kynna nokkuð jákvæða upplifun. Það hefur ýmislegt gagnlegt komið í ljós, bæði í 

aðdraganda þess að konurnar tóku þátt, af hverju þær gerðust nemendur mínir og hvernig 

gekk að valdefla hópinn í enskunáminu. Einnig hef ég skoðað hvernig óhefðbundnu 

aðferðirnar komu til og dregið ályktanir varðandi það námsefni sem var til umfjöllunar, 

hvernig námið gekk með hjálp Bítlalaganna, tölvunnar og ensku vefsíðanna. 

Af þessum niðurstöðum má álykta að rýnt hafi verið til gagns þegar öll gögn voru 

skoðuð og tekist hafi nokkuð vel til við að ná til kvennanna, þær sýndu áhuga og þeim óx 

ásmegin á meðan á námskeiðinu stóð, einnig töldu þær sig hafa tekið framförum í 

enskunáminu. Ég tel að starfendarannsóknin hafi haft góð áhrif á mig sem kennara og 

fagmanneskju, enda þarft að rýna til gagns til að skoða eigin vinnu og frammistöðu í ferlinu. 

Rannsóknin hefur sannfært mig um að ég hef verið á réttri leið, verið tilbúin til þess að kanna 

ótroðnar slóðir bæði við öflun kennsluefnis og í sjálfri kennslunni, hlustað á langanir 

nemenda og jafnframt farið út fyrir þægindaramman í þessu rannsóknarferli. 

 Þær fjölbreyttu aðferðir sem ég notfærði mér á námskeiðunum féllu í góðan jarðveg 

hjá konunum og draga má þá ályktun að nýta megi svipaða námskrá í þeim tilgangi að mæta 

þörfum þessa námshóps, það er, fullorðnum námsmönnum almennt. Einnig hefur verið 

áhugavert að skoða nánar upplifanir tveggja viðmælanda sem tóku upp þráðinn í enskunámi 

á fullorðinsárum, um áhugahvöt í námi og hvernig konurnar upplifðu valdeflingu í þessu ferli. 

Þessi rannsókn hefur verið afar gagnleg fyrir mig sem kennara og gefið mér tækifæri til 

þess auka bæði þekkingu mína og reynslu af því að koma á fót óhefðbundnu námskeiði sem 

ef til vill hefur hjálpað þátttakendum. Það kallar á kunnáttu í enskri málfræði og færni í ensku 

talmáli að búa til námskrá og námsefni í faginu en kannski fyrst og fremst áhuga og ákveðna 

leikni við að vekja áhuga á tungumálinu og að þekkja það námsefni sem er í boði á Alnetinu.  
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Viðauki A: Námskrá 

,,Við getum þá alltaf sungið Bítlalögin”. 

Uppúr hjólförunum, enskunámskeið fyrir eldri konur, haldið í Borgarnesi 2013 og á Akureyri 2015 

Enskunám sniðið fyrir hóp sem vildi læra ensku en skorti kjark til þess að fara í hefðbundið nám 

Enska fyrir eldri nemendur 

Námskrá fyrir fullorðna nemendur með ólíkan bakgrunn í námi sem kallar á einstaklingsbundið nám 

Lengd námskeiðs: 20-25 kennslustundir 

 

Efnisyfirlit 

Námskrá……………………………………………………………………………………………………………….. 2 

Efnisyfirlit……………………………………………………………………………………………………………..  3 

Inngangur……………………………………………………………………………………………………………... 4 

Í upphafi……………………………………………………………………………………………………………….. 5 

Markmið……………………………………………………………………………………………………………….. 6 

Skipulag náms……………………………………………………………………………………………………….. 7 

Enska fyrir eldri nema, námsmarkmið……………………………………………………………………  8 

Námsefni……………………………………………………………………………………………………………….. 9 

 

Inngangur 

Námskeiðið ,,Við getum þá alltaf sungið Bítlalögin” var búið til fyrir miðaldra og eldri konur í 

Borgarnesi. 

Hópur kvenna leitaði til mín síðla hausts 2012 og vildi læra ensku. Námskrá í ensku var sett saman af 

Ingibjörgu Ingadóttur og var hún í mótun þegar fyrsta námskeiðið var kennt. Það var haldið í 

Borgarnesi á vorönn 2013. Lögð var áhersla á að mæta þörfum þátttakenda. Námskráin var einnig 

kennd svipuðum hópi kvenna vorið 2015 á Akureyri. Þátttakendur á fyrra námskeiðinu voru sjö konur 

og níu konur á því síðara. 

Námskráin var í upphafi leiðarvísir í enskukennslu og var tilraunakennd í Borgarnesi 2013. Hún var í 

mótun á fyrra námskeiðinu en varð síðan að skipulögðum leiðarvísi sem var notaður sem námskrá á 

síðara námskeiðinu á Akureyri 2015.  

Námskráin er leiðarvísir fyrir kennara sem vilja skipuleggja enskunám fyrir nemendur með ólíkan 

bakgrunn í námi og takmarkaða þekkingu í ensku. Hún er ætluð eldri nemum sem vilja rifja upp fyrri 

þekkingu og bæta við sig kunnáttu í ensku í gegnum tölvur með hjálp Alnetsins. 

Inntak námskeiðsins var að grunnstefin í ensku voru útskýrð, lögð var áhersla á málfræði, tal og 

hlustunaræfingar. Stuðst var við námsefni á ensku sem finna má á Alnetinu. 
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Í upphafi 

Áhersla er lögð á að byggja enskunámið á eldri þekkingu og að þátttakendur geti smátt og smátt tekið 

þátt í kennslustundum. Kennslan fer fram bæði á íslensku og ensku, þó er ætlast til að og heppilegt 

að áhersla verði lögð á enskt talmál. 

Kennslan er óhefðbundin, tölvur eru notaðar í kennslustundum með hjálp kennara og stuðst er við 

enskt námsefni af Alnetinu. Kennari leggur einnig til námsefni sem nemendum finnst kunnuglegt. 

Kennsluefnið tengist upprifjun í byrjun, þ.e. málfræðiæfingar og lestur, umræður og 

hlustunaræfingar. 

Kennslan er oft einstaklingsmiðuð og ýtt er undir áhuga til þess að aukna færni nemenda með því að 

reyna að kynnast þeim og mynda tengsl við þá. 

Námið á sér stað með umræðum, í gegnum tölvur, með námsefni frá kennara og efni af Alnetinu. 

Kennari leiðir verkefnavinnu og stjórnar einnig umræðum með áherslu á talmál og t.d. söng. Leitað er 

leiða til þess að átta sig á fyrri þekkingu nemenda, áhuga þeirra á ensku svo reynslu þeirra og getu til 

þess að tjá sig á tungumálinu. 

 

Markmið 

Kennari þarf að getað áttað sig á stöðu nemenda vegna verkefna og umfjöllunarefnis í 

kennslustundum. 

Kennari þarf að vera góður í mannlegum samskiptum og hafa í huga að á meðan að námið fer fram í 

kennslustundum á sér stað ákveðin valdefling. Nemendur eru komnir á námskeið til þess að bæta við 

sig enskukunnáttu og að æfa talmál. 

Kennari þarf að hafa góða yfirsýn yfir tilgang og markmið við almennt skipulag á námskeiðinu og 

tímasetningar. 

Kennari þarf að sýna nauðsynlegan stuðning, hvatningu og örvun við námið, nauðsynlegt er að vera 

meðvitaður um bæði óöryggi og kvíða sem gjarnan fylgir eldri nemum sem eru að hefja nám að nýju. 

Kennari þarf einnig að átta sig á að í námslok verða engin próf lögð fyrir heldur er áhersla lögð á mat 

og framvindu náms með framfarir nemenda að leiðarljósi. Lokamarkmið námsins er að nemendur 

hafi öðlast styrk til þess að halda áfram námi, einir síns liðs og með hjálp tölvunnar 

Námsmarkmið miðast að því að nemendur bæti við fyrri þekkingu í ensku, hafi öðlast sjálfstraust í 

náminu og geti smátt og smátt aukið leikni sína við að tjá sig á tungumálinu. 

 

Skipulag náms í kennslustundum 

Í upphafi ………………………………………………………………………………………………………………….1 kest 

Kynning á námsefni………………………………………………………………………………………………….1 kest 

Notkun tölvu og námsefni á Aln….……………………………………………………………………………1 kest 

Ensk málfræði…………………………………………………………………………………………………………..4 kest 

Ensk hlustun………………………………………………………………………………………………………….....3 kest 

Lestur á ensku…………………………………………………………………………………………………………..3 kest 
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Tónlist og textar á ensku……………………………………………………………………………………………4 kest 

Umræður………………………………………………………………………………………………………………….3 kest 

Ensk menning…………………………………………………………………………………………………………...2 kest 

Verkefni…………………………………………………………………………………………………………………….2 kest  

 

Enska fyrir eldri nema, námsmarkmið 

Að þátttakendur: 

-nái að ,,vingast” við ensku á ný með tónlist og söngtextum 

-rifji upp eldri kunnáttu í ensku og byggi ofaná fyrri þekkingu  

-reyni sig við lestur lengri, flóknari texta 

-auki færni sína í tali og framburði 

-kynnist á ný enskum málfræðireglum og þjálfist í að nota þær 

-kynnist daglegu lífi í enskumælandi löndum og lesi fréttatengt efni á Alnetinu 

-kynnist tiltölulega auðveldum textum úr enskum bókmenntum af heimasíðum með hjálp kennara 

-öðlist leikni við að leita að ensku efni á enskum heimasíðum 

-efli sjálfstraustið til þess að halda áfram að læra ensku á Alnetinu, auki lestur og ferðist 

 

Námsefni 

Fræðsla og námsgögn: 

Námsefni frá kennara: 

-glærur með útskýringum, málfræðiæfingar, ljósrit og hlustun 

-lestur, talmálsæfingar, umræður 

-bókmenntir, daglegt líf í Bretlandi, siðir og venjur 

-menning enskumælandi landa, áhugaverðir staðir og efni tengt áhugasviði nemenda 

Námsefni af Alnetinu 

-tónlist og enskir textar t.d. eftir Bítlana á Alnetinu 

-dægurmenning, fréttatengt efni 

-bókmenntir, kvikmyndir 

-heimasíður með fréttum og námsefni, www.bbc.co.uk, www.guardian.co.uk, www.sparknotes.co.uk, 

www.bookrags.co.uk, www.abc.com,  

 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.sparknotes.co.uk/
http://www.bookrags.co.uk/
http://www.abc.com/
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Viðauki Á: Viðtal 

 

Mynd 1: Viðtal sem birt var í fréttablaðinu Skesshorni (2013, 20. Júní) 
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Viðauki B: Plakat 

 

“Það var alveg synd að það

voru engar námsbækur á 

ensku í hjúkrunarfræðinni bara  

allt á dönsku og þannig missti  

maður

smám saman niður kunnát-

tuna”.

Óhefðbundin enskukennsla
Ingibjörg Ingadóttir
Gestanemi frá Menntavísindasviði HÍ, nemi í Eigindlegum rannsóknaraðferðum við Háskólinn á Akureyri

Kynning
 

Þessi rannsókn fjallar um tvo hópa kvenna sem ég hef kennt 

ensku undanfarna tvo vetur. Ég fékk áhuga á þessu viðfang-

sefni þegar ég komst í kynni við tvo ólíka hópa af konum, 

annan Í Borgarnesi og hinn á Akureyri, sem lengi höfðu haft 

áhuga á því að fara á enskunámskeið en látið undir höfuð 

leggjast að taka þátt í hefðbundnum enskunámskeiðum sem 

bjóðast t.d. á vegum símenntunarstöðva í þéttbýli, á nám-

skeiðum í grunnmenntaskólum eða kvöldnámi í framhal-

dsskólum. 

 Ég fékk áhuga á þessu viðfangsefni þegar margar þeirra 

trúðu mér fyrir því að þær hefðu lengi haft áhuga á því að taka 

þátt í enskunámskeiði en alltaf skort kjark og dregið að taka 

skrefið

.

 Ég bj ó til náms ef ni  me ð það að lei ðasr l jósi  að þessar  

konur gætu að því loknu hjálpað sér sjálfar og haldið áfram að 

bæta við þekkingu sína með hjálp tölvunnar. Ég bauð síðan 

uppá enskunámskeið á tveggja vikna fresti í húsnæði Rauða-

sin nesi í um 5 mánaða skeið og seinna námskeiðið var haldið 

á Akureyri í samstarfi 

v

i ð vi ð tóms t undami ðst öði na Ró sen -

borg.

Markmið
 

Hver er tilgangurinn rannsóknarinnar.

Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka hvernig 12 konum 

gengur við það að fóta sig á nýjum vettvangi, við nám í fagi 

sem þær hafa kinokað sér við að takast á við árum saman, 

oft á tíðum. Það er athyglivert að fylgjast með þeim í þeirri 

viðleitni að leita upplýsinga á Veraldarvefnum eða leita áfram 

í þá upplýsingavefi 

s

em þær  haf a lær t að nýt a sér . Þegar rýnt 

er ofan í reynsluheim kvennanna kemur í ljós að ensk tunga 

hefur höfðað til þeirra en af einhverjum ástæðum þá hefur fyr-

rum nám þeirra reynst kulnandi glæður sem hafa breyst í ösku 

og vitneskja þeirra dagað uppi í amstri daganna og þær hafa 

smátt og smátt misst sjálfstraustið gagnvart því að tala ensku. 

 Oft á tíðum hafa eiginmenn þeirra haft það hlutverk að 

tala fyrir þeirra hönd en nú nýtur þeirra ekki lengur við og þá 

horfast þær í augu við að hætta að ferðast eða taka á sínum 

málum. Það er forvitnilegt rannsóknarefni að skoða hvernig 

þeim reiðir áfram í eigin námi

Aðferð

Eftirfarandi aðferðir voru nýttar:

 

• Rannsóknin er gerð á tveimur hópum kvenna 

• Viðtöl voru tekin við konurnar í lok námskeiðsins

• Notaðar eru eigindlegar rannsóknaraðferðir

• Meðrannsakendur svara spurningum um reynslu sína

• Tími rannsóknar eru tveir vetur
 

,,Við getum þá alltaf sungið saman

Bítlalögin”!

Færanleg verkfærataska. Með eigin  

gögn og tölvu kom ég til nemendanna

  Á meðfylgjandi mynd endurspeglast kennsluaðferðir gamla skólans. Hvað situr eftir  

hjá nemendum í tungumálanámi þar sem þjálfa á hlustun, talþjálfun og skilning?  

Niðurstöður

Niðurstöður gefa til kynna að ákveðinn hvati sé til náms þegar 

það stendur til boða nánast við túnfótinn og ekki hægt annað 

en að nýta sér tækifærið. Hulunni var svipt af undraheimum 

tölvunnar við enskunámið, reynt að byggja á fyrra námi og 

reynslu hvers nemanda fyrir sig en notkun tölvunnar í einstak-

lingsnámi skipti sköpum. Meðrannsakendur mínir hafa látið í 

ljós þakklæti fyrir þetta tækifæri, þær hafa tekið vel þessum 

breyttu kennsluaðferðum, verið jákvæðar og látið í ljós áhuga 

á því að halda áfram á þessum vettvangi. Má telja víst að 

valdefli

n

g í þessu námi  get i tal ist  jákvæð  og konur nar  fengi ð  

hjálp við að uppgötva vaxandi getu við að sækja sér fróðleik 

og aukinn styrk við að bæta við fyrri þekkingu í ensku.

  “Ég var alltaf á leiðinni á enskunámskeið, var bara sífellt að bíða eftir einhverjum

sem vildi drífa mig með sér”.

Lokaorð

Þar sem meistararitgerð mín um óhefðbundið enskunám 

miðaldra kvenna er ekki fullgerð og rannsóknarvinnu ekki 

lokið, þá þykir rétt að hafa þennan hluta lágstemmdan. Það 

eru mikilsverðar upplýsingar fyrir mig að komast að því hvort 

að meðrannsakendum mínum hafi 

þ

ót t aðf er ði r mí nar  gagn -

legar en sá hluti lítur að starfendarannsóknum, það á eftir að 

koma betur í ljós við nánari greiningu á rannsókninni.

Um höfund

Ingibjörg Ingadóttir, nemi við HA á vorönn 2015. Ég er kennari 

í 3. bekk í  Brekkuskóla en hef starfað sem framhaldsskólak-

ennari undanfarin 19 ár. Ég hef brennandi áhuga á að bæta 

kennsluaðferðir og innleiðingu gagnvirkra kennsluaðferða sem 

og framsækni í menntunarfræðum. 
“Maður  var aldrei

látinn tala í tímum, það voru  

bara endalausar þýðingar af 

ensku yfir

 

á ísl ensku og sí ðan  

skrifaðir stílar, endalausir stílar”.


