
Fræðilegur rökstuðningur

3.3 Kennt og lært á netinu

Vertu þinn eigin námssmiður



Nám á netinu og/eða á staðnum

A staðnum Á netinu

Fólk að læra, lesa, vinna
Þurf athygli, að tilheyra, aðhald 
og stuðning

Aðhald
Reglulegir fundir

Nálægð: 
Snerting, svipir, lykt, svipbrigði

Samskipti
Fjölbreytilegri skynjun, nálæg, 
líkamstjáning, hröð, grípa fram i, 
fleiri skilaboð í einu, óformleg

Fólk að læra, lesa, vinna
Þurf athygli, að tilheyra, aðhald 
og stuðning

Sveigjanleiki
Staður og stund

Fjarlægð frá öðrum þátttakendum
Samskipti

Óháð tíma, skrifleg, fjarlæg, 
geta verið úthugsuð



Fimm stoðir 
náms á netinu



1. Námsumhverfi

2. Leiðsögn

3. Námsefni

4. Samferðafólk

5. Aðhald

Fimm stoðir náms



Námsumhverfi

Hvar fer námið fram?
● Þar sem námssmiðurinn er: Heima, við eldhúsborðið, 

á kaffihúsi, á skrifstofunni
● Í tækjunum: Í símanum, tölvunni…
● Í skólanum: Skólastofu, verkstæði, eldhúsi, kaffistofu

Kennarinn mótar námsumhverfið
● Í vefheimum - Uppröðun í námsumsjónarkerfi / val á skilaboðaþjónustu 

(Hvaða kerfi velur þú? Hvernig læra þátttakendur á kerfið? Hvernig eru 
áminningar stilltar? Hvernig styður þú þátttakendur til að nota kerfið?)

● Áþreifanlega - Í skólanum (Hvernig velur þú stað? Hvernig raðar þú upp?)
● Félagslega - Í gegnum samskiptin (Hvernig bregst þú við spurningum, 

Hvernig nýtast verkefnin til að styrkja tengsl þátttakenda? Hvernig eflir þú 
þátttakendur til að vera virkir og skapandi í námsumhverfinu? 
Uppörfunarmyndskeið)



Leiðsögn

Námskeið hafa kennara… en hvert er hlutverk hans?
● Pedagogy: Ákveður markmið og innihald, stjórnar ferðinni = Verkstjóri
● Andragogy: Virkjar þátttakendur með sér í að ákveða markmið og efni og jafnvel 

leiðir = Lóðs 
● Heutagogy: Styður námssmiði til að ákveða sin markmið, innihald og leiðir, 

jafnvel með hinum = Lóðs, markþjálfi, stuðningsaðili

Carl Rogers: „Ég get ekki kennt öðrum beint …. en ég get stutt við nám annars“

● Skapa jákvætt námsumhverfi (Jákvæðni, regluleg skilaboð, rútínur á fjarfundum)
● Vera fyrirmynd í samskiptum (Svör í umræðum, frumkvæði, jákvæðni)
● Styðja við gagnkvæm samskipti og stuðning (Fyrirkomulag verkefna)
● Gera nám sýnilegt og hvetja til ígrundunar (Samvinna og stuðningur um verkefni)



Námsefni

Kennarinn 
bendir á, útvegar, útbýr og er jafnvel sjálfur efniviður sem

þátttakendur nýta sér til að afla sér upplýsinga, sjá dæmi og fá hvatningu.

Aðrir þátttakendur
spurningar þeirra, verkefni og lærdómur getur verið námsefni fyrir hina.

Tækin 
…opna aðgang að gífurlegu magni námsefnis. Verkefni okkar er að styðja og valdefla 

þátttakendur í að finna gott og viðeigandi efni á netinu sem nýtist þeim í náminu og 

áfram í þeirra ævinámi.



Samferðafólk

Við lærum yfirleitt best með öðrum

Fyrst við köllum fólk saman í hópum (í stað þess að vista námskeiðið á 
vefnum og leyfa hverjum sem er að fara í gegnum það á eigin spýtur, á eigin 
hraða, þegar hentar) 
Þurfum við að spá skipulega í það hvað fólk fær út úr því að fara samferða í 
gegnum viðkomandi námskeið:
● Ánægja
● Stuðningur
● Hvatning
● Fyrirmyndir
● Dæmi og ekki-dæmi
● Tilgangur

Við erum vön að stuðla að 

þessu á staðnum, þurfum að 

hugsa sérstaklega hvernig 

við gerum það á netinu



Aðhald

Sumir sækja námskeið til að fá aðhaldið og stuðninginn…

Hvernig birtist aðhaldið?
● Tilkynningar frá kerfinu (Það er eitthvað í gangi!)
● Samferð með öðrum (Félagslegt taumhald - samfélag á vefnum)
● Námssamningar (Saminn af nemanda, skrifað undir)
● Námsáætlun (Í samvinnu við nemendur)
● Dagsetningar (Fundir, verkefnaskil)
● Verkefni og skil (Fá þátttakendur til að kafa djúpt 

í efnið, samvinnuverkefni yfir netið, jafningjamat)
● Námsmat (Dagsetningar, efni)



1. Námsumhverfi

2. Leiðsögn

3. Námsefni

4. Samferðafólk

5. Aðhald

Fimm stoðir náms
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