
Fræðilegur rökstuðningur

3.1 Við lærum alla ævi 

Vertu þinn eigin námssmiður



● Innflytjendur: Aðstæður hér heima og í heiminum öllum 
● Tæknibreytingar: Sumir verða útundan
● Breytingar í vinnu: Tæknibreytingar, vinnumarkaðs-breytingar, 

markaðsþróun og persónulegar ástæður 
● Nýtt starfsfólk: Læra handtökin
● Ný hlutverk á heimili og tómstundum: Foreldrar, Afi og amma, 

ábyrgð í félagsstarfi …

Sviðsmyndin



Verkefnið

● Tökumst öll á við áskoranir með því að læra
○ Hermum eftir
○ Prófum okkur áfram
○ Sköpum nýjar leiðir 

● En… við lærum sumt hraðar með aðstoð og stuðningi

● Þurfum fleira fólk sem kann að leiða nám fyrir aðra
○ Verðugt verkefni
○ Spennandi

● Hvað þurfum við að kunna til þess og hvers vegna?  Skoðum það…



Svo lengi lærir sem 
lifir



Nám er bjargráð mannkyns

Tökumst á við áskoranir með því að læra
Ef við fylgjum í huganum þróuninni frá móður 
mannkyns i Afríku til nútímamanns á Íslandi

● Lærðum að búa til verkfæri 
● Lærðum að byggja hús fyrir ólíkar aðstæður
● Lærðum að bregðast við ógnum náttúru
● Lærðum að búa til og nýta tækni



Comenius: 7 skólar lífsins

● „1. Skóli fæðingar“ til… „7. Skóla dauðans“
● Hvert æviskeið hefur innbyggð námsverkefni
● Æviverkefni allra er að læra: 

○ Hver er ég? 
○ Hvernig lifi ég?

● Stuðningur við það er ríkulegur: 
○ Tækifæri
○ Leiðir
○ Aðferðir

Johann Amos Comenius 1592-1670



Við héldum við yrðum útlærð!

Alice Cooper (1972): 
“School’s out for ever!”

Pink Floyd (1979): 
“We don’t need no education”

Ef til vill átti þvingun skólaskyldunnar 
þátt í því?

Hvaða áhrif ætli slæm reynsla af skóla hafi 
á vilja og áhuga á að læra áfram alla ævi?

Ross Halfin, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alice_Cooper_2011.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0


Fullorðinsfræðslan: „Ævinám“

Frá 8. áratug síðustu aldar fjallar fullorðinsfræðslan um: 
● Lifelong learning - Símenntun ⇒ Ævinám
● Sjálfsstýrt nám: Markmið fullorðinsfræðslunnar 

Ástæður:
● Sjálfstæði fullorðinna
● Breytingar í samfélagi og vinnumarkaði
● Tæknibreytingar
● Virkni borgara
● Lýðræði



Alþjóðastofnanir hvetja til ævináms

● World Bank
● Evrópusambandið / Evrópuþingið
● World Economic Forum
● ofl.

We are living in a time of fast-paced change. New technologies and the 
digital transformation are rapidly changing the ways in which we live and 
work. The COVID-19 pandemic has further increased the pace of change. 
Against this backdrop, the lifelong and lifewide development of skills 
has become more essential than ever. Everyone needs the 
opportunity and has the fundamental right to acquire new knowledge 
and skills, thereby safeguarding their opportunities in the labour 
market and allowing them to remain active, autonomous members of 
society. 

Adult education and training in Europe Building inclusive pathways to skills and qualifications

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/827fcd9c-1a8c-11ec-b4fe-01aa75ed71a1


Hlutverk 
leiðbeinenda í 

fullorðinsfræðslu



Verkefni fullorðinsfræðarans

● Ákveða með sjálfum sér 
○ Hvað þýðir hugmyndin um ævinám fyrir mig?
○ Hvert er hlutverk mitt sem leiðbeinanda?
○ Hvernig nálgast ég þátttakendur?
○ Hvað býð ég þeim upp á?

● Þátttakendur mínir
○ Nái markmiðum námsferlanna sem ég leiði þá í gegnum
○ Þeir kunni til verka við að afla haldgóðra upplýsinga
○ Þeir kunni að vega upplýsingar og meta
○ Þeir treysta sér til að læra nýja hluti á eigin spýtur



Aukinn hraði breytinga og afleiðingar hans

● Allir standa frammi fyrir breytingum
● Allir þurfa að takast á við þær
● Margir hafa slæma reynslu af skólum - staðnum þar sem nám fór fram
● Aðrir lærðu að lifa skólann af með því að gera það sem þeim var sagt 

og bíða eftir að kennarinn mati þá.

● Í nútímanum þarf fólk að eiga frumkvæði að eigin námi
● Til að ná árangri í námi þarf maður að trúa því að maður geti
● Fólk þarf að kunna til verka



Skólakerfið: Fyrirmyndir og 
venjur sem duga 
samt ekki alltaf 

● Viðhorf og nálganir sem við lærðum í skólakerfinu 
henta ekki endilega fullorðnum.

● Samskipti okkar við nemendur á námskeiðum 
þurfa að auka trú þeirra á eigin getu.

● Vinnan í náminu þarf að leiða til þess að þau 
kunni til verka í eigin námi.
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