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Inngangur:
Þegar innflytjendur koma til Íslands fara þeir flestir í íslenskunám. Samkvæmt
fjölmenningarstefnu stjórnvalda sem sett var fram árið 2007 segir að tilgangurinn sé „að
tryggja sem best að allir njóti jafnra tækifæra og verði virkir þátttakendur í samfélaginu á sem
flestum sviðum mannlífs“ (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Í stefnunni er lögð mikil áhersla á
íslenskt mál og er kunnátta í málinu sögð vera „lykillinn að íslensku samfélagi“. Þegar
erlendir nemendur koma í íslenskunám eru þeir mis vel undirbúnir, þar sem þeir koma frá
ólíkum tungumálasamfélögum með mismunandi menntun og reynslu.
Markmið þessarar handbókar er að miðla til lítt reyndra kennara sem hafa hug á að kenna
fullorðnum innflytjendum nokkur góð ráð og veita þeim innsýn í þrjár valdar kennsluaðferðir.
Við völdum þessar aðferðir þar sem þær hafa reynst vel að okkar mati við kennslu í
fjölmenningarlegu námsumhverfi. Ef kennarar eða leiðbeinendur vilja fræðast meira um
hugmyndafræðina að baki aðferðunum og dýpka þekkingu sína og skilning er upplagt að
skoða þær slóðir sem vísað er til í viðauka.
Handbókin byrjar á kynningu á ákjósanlegu námsumhverfi. Vinalegt og þægilegt umhverfi,
sem einkennist af gagnkvæmri virðingu, umburðarlyndi og vinsemd eru afar mikilvægir þættir
í öllu námi. Í þessum fyrsta kafla verða talin upp nokkur hagnýt atriði sem snúa að skipulagi
kennslustofunnar.
Næsti kafli fjallar um námsstíla, þar skoðum við líkan Dunn og Dunn (sjá mynd á bls. 7).
Námsstílar eru mismunandi og fara þeir að öllu leiti eftir þörfum hvers námsmanns. Þeir
snúast um styrkleika námsmannsins og við hvaða aðstæður hann nýtur sín sem best. Þriðji
kafli er kynning á kennsluaðferðum. Kennsluaðferðirnar þrjár sem við völdum eru
Söguaðferðin sem byggir á því að nemendur þurfi alltaf að móta hugmynd í huganum áður en
hið raunverulega er skoðað. Um hana er fjallað nokkuð ítarlega í fjórða kafla. Í fimmta kafla
er fjallað um Lausnarleitarnám sem byggist á lausn raunhæfra vandamála og þriðja aðferðin
er Sex-hatta aðferðin sem kynnt er í sjötta kafla en hún er aðferðafræði sem auðveldar
nemendum að setja sig í spor annarra. Sjöundi kafli handbókarinnar leggur til hugmyndir að
slóðum og leikjum ef viðkomandi kennara langar að fá meiri upplýsingar. Að lokum er fjallað
um efnistökin á fræðilegan hátt og þau studd með kenningum viðkomandi fræðimanna. Það er
von höfunda að kennarar hafi gagn af efnisinnihaldi handbókarinnar og geti byggt á þeim
kenningum og hugmyndum sem hér er að finna eftir hentugleika og aðstæðum. Það verður því
í höndum kennara sjálfra að meta hvernig aðferðirnar nýtast hverju sinni.
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Námsumhverfi:
Það getur verið vandasamt að búa fullorðnum nemendum af erlendum uppruna vænlegt og
gott námsumhverfi þar sem öllum nemendum líður vel. Gott er að hafa í huga og leitast eftir
að skapa andrúmsloft þar sem gagnkvæm virðing og traust ríkir milli nemenda og kennara.
Færir og vel menntaðir kennarar vita að bestur árangur næst ef þeir nota fleiri en eina aðferð
við sína kennslu. En kennarinn þarf líka að vera menningarlega hæfur (e. culturally
compentent) en það er sá/sú sem hefur þekkingu og færni í málefnum sem tengjast
menningarmun og leitast eftir að skilja heimamenningu nemenda sinna án fordóma. Slíkur
kennari hefur skilning á fordómum og staðalímyndum og þorir að ræða slík málefni við
nemendur sína ef á þarf að halda. Auk þessa þarf menningarlega hæfur kennari að hafa
skilning á sínum eigin menningarlegu gildum og siðvenjum og skilur hvernig einstaklingar
eru afurð eigin mennningar. Einnig er mikilvægt er að huga að ýmsum hagnýtum þáttum sem
hafa að gera með t.d. hitastig, lýsingu og námsstíla nemenda. Hér koma nokkur ráð:

Mynd 1: Þægileg lýsing í skólastofunni getur skipt sköpum.

 Huga þarf að þægilegu hitastigi í stofunni og er mikilvægt að taka mið af þörfum
sem flestra.
 Ágætt er að biðja nemendur að stýra sjálfir því hitastigi sem æskilegt er.
 Tryggja þarf að hægt sé að stýra birtustigi innanhúss, það er gert með gardínum eða
skermun. Óvarið sólarljós getur verið óþægilegt fyrir alla.
 Það þarf að vera gott samspil milli dagsbirtu og rafmagnsljóss. Á Íslandi er það
sérstaklega mikilvægt, þar sem miklar sveiflur eru í dagsbirtunni.
 Borð þurfa að vera í réttri hæð fyrir sem flesta og stólar þurfa að vera þægilegir.
 Ef stofan er jafnframt notuð sem kaffistofa þá er gott að hafa allan búnað, þurrkur,
bolla, te og kaffi o.fl. sem til þarf.
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Mynd 2: Uppröðun borða sem býður uppá samvinnunám.

 Það er þjóðráð að kennarinn mæti inn í stofuna u.þ.b. hálftíma áður en nemendur
mæta. Þá hefur hann tök á því að athuga tæknimálin; virkar netið, skjávarpinn og
annað sem snýr að tækninni?
 Varðandi uppröðun í stofunni þá er gott að raða borðum með tilliti til þeirra
verkefna sem vinna skal hverju sinni. Vel hefur reynst að þrír til fjórir nemendur
sitji saman þegar unnið er í hópum, en þegar verkefnin krefjast þess ekki þá er
hentugt að sitja í U-uppröðun út frá kennaraborðinu.
 Sjónrænar stoðir eru notaðar óspart í kennslu með erlendum nemendum því þannig
getur það reynst auðveldara að tengja verkefnin við móðurmálið (sjá bls. 26).
 Gott er að skrifa með stikkorðum upp á töflu Skipulag dagsins. Kennari getur t.d.
skrifað tölustafina 1– 6 og aftan við hvern tölustaf frá einum og upp í sex skrifar
hann eitt orð eða einfalda setningu. Þá sjá nemendur hvað þeir munu vinna að í
tímanum. Við stikkorðin er gott að hafa mynd t.d. ef ætlunin er að vera með
upplestur þá er hægt að hafa t.d. mynd af eyra og ritandi hönd (sbr. bls 26).
 Fyrirmæli þurfa að vera sýnileg, svo allir geti séð og lesið þau. Sjónrænar stoðir ýta
undir hugtakaskilning og hjálpa nemendum að tengja við fyrri þekkingu (Ingibjörg
Kr. Ferdinandsdóttir, 2015).
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Mynd 3: Nemendur spjalla saman í hóp!

Í næsta kafla er fjallað um námsstíla. Margar kenningar hafa verið settar fram um hvernig fólk
lærir. Þar má nefna „Learning Style Inventory“ kenningu Kolbs (1984) um að nám sé byggt á
reynslu (Experiential Learning Theory), námskenning Dunn og Dunn (1998) og hugmyndir
Brookfield (1995) um nám fullorðinna. Kolb (1984) setti fram kenningu um mismunandi
námsaðferðir nemenda. Hugmyndir hans byggja á að fólk beiti mismunandi aðferðum við að
tileinka sér þekkingu og öðlast skilning. Annars vegar eru þeir sem læra best af reynslunni og
með því að virkja skynjun sína á fjölbreytilegan hátt og hins vegar þeir sem læra á
óhlutbundinn hátt með því að nota röklega og greinandi hugsun. Að hans mati er nám samfellt
ferli sem byggir á reynslu hvers og eins og mikilvægt sé að gefa nemendum tækifæri til að
vinna á þann hátt sem hentar þeim best og er þeim eðlilegast. Námsstílslíkan Dunn og Dunn
(1998) hefur töluvert verið notað til viðmiðunar í rannsóknum á námsstílum fólks. Kjarni
kenninga þeirra er sá að flestir geti lært og að hver einstaklingur beiti eigin aðferðum til að
tileinka sér nýja þekkingu og leysa margvísleg viðfangsefni. Námslíkanið samanstendur af
áreiti og þáttum sem geta haft áhrif á nám einstaklinga. Hér á eftir skoðum við betur
námslíkan Dunn og Dunn.
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Námsstílar:
Námsstílar (e. Learning styles) snúast fyrst og fremst um styrkleika okkar og á hvaða hátt og
við hvaða aðstæður okkur gengur best að halda athygli og læra nýja og krefjandi þætti í námi.
Námslíkani Dunn og Dunn er skipt í fimm þætti: Umhverfi, tilfinningar, félagslegt umhverfi,
lífeðlisfræðilega þætti og sálfræðilega þætti.
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Umhverfisþættirnir geta verið margskonar t.d. tengdir hljóði, hita, mikilli eða
lítilli birtu og aðstæðum í herbergi eða skólastofu.
Tilfinninga þátturinn er áhugahvöt, ábyrgð, þrautseigja og skipulag.
Félagslegi þátturinn hefur mikið að segja, lærir t.d. námsmaðurinn best einn og
sér eða vill hann læra með öðrum? Hann getur líka þurft að læra á fjölbreyttan
hátt.
Lífeðlisfræðilegi þátturinn er mikilvægur þar sem námsmaðurinn þarf að gera
sér grein fyrir hvort honum hentar að læra með því að hlusta, horfa, snerta eða
framkvæma. Einnig er gott að námsmaðurinn geri sér grein fyrir því hvort
honum henti að læra saddur, eftir hreyfingu, fyrri part dags frekar en seinni part
dags.
Sálfræðilegir þættir: Út frá sálfræðilegum þáttum getur verið mikilvægt að vita
hvort námsmaðurinn er með greiningar þá þarf að laga námið að hans þörfum.
Nemandi getur verið „heildrænn“ það er sá sem er með ríkjandi hægra heilahvel.
Nemandi getur verið „greinandi“ það er sá sem hefur ríkjandi vinstra heilahvel.
Nemandi getur verið „hvatvís“ það er sá sem vill byrja strax á verkefnum. Síðan
getur nemandi verið „íhugandi“ þ.e. sá sem vil taka sinn tíma í verkefnið (sjá
mynd á bls.7).

Mynd 4: Námsstílslíkan Dunn og Dunn.

Hér höfum við stiklað á stóru varðandi hagnýtt námsumhverfi, gott skipulag í
kennslustofunni og æskilega námsstíla. Í næstu köflum mun athyglinni verða beint að þeim
þremur kennsluaðferðum sem við höfum valið til umfjöllunar í þessari handbók auk fjögurra
leikja sem eru vel til þess fundnir að nota í fjölmenningarlegu námsumhverfi.

Kennsluaðferðir:
Kennaranum getur verið mikill vandi á höndum þar sem nemendahóparnir eru ólíkir. Hann
þarf að meta hvar nemendur hans eru staddir námslega og velja kennsluaðferðir í samræmi
við það. Kennsluaðferðir sem geta reynst gagnlegar með fjölmenningarlegum nemendahópum
eru margar og mikilvægt að kennarar búi yfir þeirri þekkingu og færni sem nauðsynleg er til
að vel takist til. Við völdum þrjár aðferðir sem við teljum að geti reynst vel. Ástæðan fyrir því
er m.a. sú að einn höfundur þessarar handbókar er reyndur kennari innflytjenda og hefur hún
góða reynslu af nokkrum þessara aðferða. Aðferðirnar falla auk þess vel að kenningum
ýmissa fræðimanna í kennslu fullorðinna t.d. Dewey, Knowles, Illeris og McClusky. Þessar
námskenningar byggja allar á fyrri þekkingu og reynslu námsmannsins.
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Storyline eins og aðferðin heitir á frummálinu er
kennsluaðferð þar sem leitast er við að fá fram
þekkingu og reynslu sem er til staðar hjá nemendum.
Stuðst er við opnar spurningar sem kalla á virkni
þátttakenda. Nemendur þurfa að svara og deila
hugmyndum til að nálgast viðfangsefnið sem kennari
stýrir. Einnig er mikilvægt að nemendur séu virkir og
skapa afrakstur sem er hlutbundinn og/eða myndrænn.
Hér er einnig hægt að nota jöfnum höndum móðurmálið
Mynd 5: Söguaðferðin er stýrt leitarnám
og byggir mikið á kenningum Dewey

sem og íslensku

Lausnarleitarnám eða Problem-Based Learning (PBL)
er náms- og kennsluaðferð sem grundvallast af
umræðum og þekkingarleit sem eiga að leiða til lausna
á raunverulegum vandamálum. Þessari aðferð er ætlað
að stuðla að sjálfstæði í námi og búa nemendur undir að
takast á við flókin viðfangsefni og leysa þau. Til þess
Mynd 6: Lausnarleitarnám í samvinnu.

að svo megi verða þurfa nemendur að brjóta mál til
mergjar og um leið afla sér viðbótarþekkingar svo að

þeir geti fundið viðunandi lausn. Sú reynsla og þekking á að koma nemendum til góða þegar
að því kemur að þeir þurfa að leysa sambærileg vandamál í raunveruleikanum. Um er að ræða
námsleið sem ætluð er að stuðla að dýpri skilningi á ákveðnu viðfangsefni í stað
hefðbundinna efnistaka. Þessi aðferð hentar vel með fullorðnum fjölmenningarlegum
nemendahópum þar sem hún tekur mið af fyrri þekkingu og reynslu nemenda.

Sex hugsandi hatta aðferðafræðin er eftir Edward de Bono. Þetta
er góð leið til að auðvelda nemendum að setja sig í spor annarra
þegar unnið er með verkefni sem skoða þarf frá mörgum
sjónarhornum. Sex hatta aðferðin er líka notuð sem skipuleg aðferð
til að efla skapandi vinnuaðferðir í námi og starfi.

Mynd 7: Sex hugsandi
8hattar

Aðferð 1. Söguaðferðin:
Tilgangur og markmið:
Söguaðferðin byggir á því að nemendur þurfi alltaf að móta hugmynd í huganum áður en hið
raunverulega er skoðað. Söguþráður hefur marga kosti þegar við kennum nýtt tungumál. Það
sem einkennir söguaðferðina er að nota söguþráð.
Markmið með notkun söguaðferðarinnar getur verið eftirfarandi:


Sögur hafa aðdráttarafl, við getum notað eigin reynslu til að búa til sögu.



Sögur hafa merkingu og tilfinningalega skírskotun.



Þetta leiðir okkur að söguþræði. Okkur þykir vænt um persónur og því
reynum við að finna tengsl milli atburða og við viljum vita hvað gerist næst,
veitir tækifæri fyrir umræður og hvað mun gerast næst.



Sögur gera þátttakendur móttækilega og virka. Við segjum sögur þegar við
tölum við vini og fjölskyldu um hvað er að gerast í okkar eigin lífi. Auk þess
auðvelda þær nemendum að nota tungumálið í samræðum.

Söguaðferðin gefur kennurum færi á að tengja nemendur við samfélagið á þann hátt að þeir
takast á við raunveruleg markmið og viðfangsefni í gegnum svokallaðan söguramma. Það er
hagnýtt að tengja nemendur við íslenskt samfélag um leið og þeir kynnast ólíkum
menningarheimum og reynslu nemenda frá mismunandi stöðum heimsins.
Framkvæmd:
Aðferðin byggist á því að kennarinn stjórnar ferðinni en gefur nemendunum tækifæri til að
ákveða söguna innan þess ramma sem hann hefur hugsað sér við skipulagningu sögurammans
og þess námsefnis sem verið er að kenna. Aðferðin hvetur til umræðu í hópnum og samvinnu.
Nemendur fá tækifæri til að hugsa, skipuleggja og framkvæma. Þá byggist aðferðin á því að
nemendurnir séu virkir í ferlinu og í lausnaleit auk þess sem aðferðin eykur víðsýni nemenda
og þeir sjá samhengi hlutanna á annan hátt. Þegar skipuleggja á kennslu með söguaðferðinni
þarf kennarinn að ákveða hvaða markmið hann setur nemendum sínum. Hann verður einnig
að velja viðfangsefni eða sögu til að byggja sögurammann á t.d. Heimilið. Ef kennari hefur
valið að vinna með heimilið þá hefur hann ákveðinn grunn sem er til staðar t.d. herbergi,
húsbúnaður ofl. á heimilum.
Kennarinn þarf þá að ákveða hvaða viðfangsefni hann vill tengja við þann grunn og hvernig
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sagan verður uppbyggð. Það gæti til dæmis haft að gera með hvað er gert í hverju herbergi;
leggja á borð og borða í eldhúsinu/borðstofunni, horfa á sjónvarpið í stofunni, klæða sig/ hátta
og fara að sofa í svefnherberginu. Það er nauðsynlegt fyrir kennara að hafa kennsluskipulag
og söguramma þegar unnið er með söguaðferðina þar sem koma fram helstu áherslur í
vinnunni með söguna. Hér eru dæmi um slíkt skipulag:


Söguþráður



Lykilspurningar



Viðfangsefni nemenda



Skipulag í kennslustofunni



Efni og gögn sem nota þarf við sögurammagerðina



Afrakstur vinnunnar

Lykilspurningarnar eiga að vera opnar og svörin við spurningunum eru undirstaðan í sögunni
sem unnið er með. Það er ekkert eitt rétt svar við lykilspurningum heldur fá nemendur að velta
viðfangsefninu fyrir sér og jafnvel rökræða um það. Dæmi um spurningar:


Hvað er heimili?



Hvernig finnst þér heimili eiga að vera?



Hvar er heimilið þitt?



Í hvaða borg (hverfi)?



Hvað er inni á heimilinu eða hvað finnst þér að þurfi að vera á heimili?



Hverjir búa þar?

Úrvinnsla gagna fer fram út frá lykilspurningunum og henni fylgir ákvörðun um hvernig
vinnan verður innan sögurammans. Í þessum hluta þurfa þátttakendur að afla sér upplýsinga
um efnið sem þeir hafa rætt um. Þátttakendur vinna ýmist allir saman, í hópum, pörum eða
einir og sér. Söguaðferðin gefur kennurum færi á að tengja nemendur við samfélagið þannig
að þeir takist á við raunveruleg markmið og viðfangsefni í gegnum söguramma (Bell,
Harkness og White, 2007).
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Aðferð 2. Lausnaleitarnám:
Lausnaleitarnám (Problem-based Learning, PBL eða Problem-based Instruction, PBI) byggist
á því að nemendur fá í hendur raunveruleg vandamál eða úrlausnarefni sem þeim er ætlað að
leysa. Viðfangsefnin eru yfirleitt leyst í hópvinnu undir leiðsögn eða verkstjórn kennara.
Tilgangur með kennslu:
 Skapa gott námsandrúmsloft


Vekja áhuga nemenda á námsefninu



Miðla upplýsingum – kenna nýja þekkingu eða færni



Úrvinnsla námsefnis



Efla leikni nemenda



Brjóta upp hefðbundnar kennsluaðferðir



Líkja eftir raunverulegum vandamálum og finna lausn á þeim

Leitaraðferðir í kennslu gera nemendum kleyft að að tengja nám fyrri reynslu og hvetja þá til
sjálfstæðra vinnubragða. Þær eru taldar auka rökhugsun nemenda.
Markmið:
Markmið lausnaleitaraðferða er fyrst og fremst að virkja nemendur, vekja þá til umhugsunar
og þjálfa þá í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum. Aðferðinni er ætlað að stuðla að
sjálfstæði í námi og búa nemendur undir að takast á við flókin viðfangsefni og leysa þau.
Lausnaleitarnám kallar á breyttar áherslur í kennslu sem grundvallast á rannsóknum
sérfræðinga við lausn vandamála á ýmsum sviðum.
Framkvæmd:
Til að byrja með er viðfangsefni, sem yfirleitt er í formi spurningar eða vandamáls, skilgreint.
Kennarinn er í hlutverki leiðbeinanda. Viðfangsefnið þarf að vera ögrandi, óvenjulegt,
nýstárlegt og nægilega flókið til að vekja áhuga og löngun til frekari rannsókna. Það þarf að
vekja áhuga nemenda svo þeir fáist til að velta því fyrir sér og skoða það frá ýmsum
sjónarhornum.
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Vandamálið getur verið af ýmsum toga t.d:


Það getur verið flókið og illskiljanlegt t.d. tengt námsefninu



Það getur tekið breytingum eftir því hve djúpt og vel vandamálið er skoðað



Tengsl vandamáls og lausnar geta krafist nákvæmrar íhugunar og gagnrýnnar
hugsunar



Oft koma upp erfiðleikar, jafnvel eftir nákvæmar athuganir, þegar reynt er að
komast að „réttri“ eða viðunandi niðurstöðu, vegna þess að það getur vantað meiri
upplýsingar og gögn eða þau eru of flókin úrlausnar

Viðfangsefnið þarf að byggja á almennri þekkingu nemenda ásamt því að tengjast námsefninu
sem unnið er með hverju sinni. Nemendur fara í upplýsingaöflun sem getur verið byggð á
athugunum, könnunum, tilraunum eða heimildakönnun. Þeir safna saman hugmyndum sínum
og fyrri þekkingu og setja fram tilgátur um lausnir. Síðan fer fram úrvinnsla gagna og dregnar
eru ályktanir. Gera má ráð fyrir að nýjar spurningar vakni við þetta sem þarf að leita svara við.
Ef umfang verkefna er viðamikið þykir vænlegt að kennari sé í reglulegu sambandi við
nemendur.
Lykilspurningar þrjár í upphafi verks gætu verið eftirfarandi:
1. Hvað er ég að gera?
2. Hvernig ætla ég að fara að því?
3. Tókst mér að gera það sem ég ætlaði eð gera?

Forsenda þess að ofangreindar lykilspurningar komi upp í huga nemenda þegar tiltekið
viðfangsefni er lagt fyrir. Gott er að það sé ögrandi, óvenjulegt, nýstárlegt eða nægilega flókið
til að vekja áhuga þeirra og löngun til að uppgötva og lyfta hulunni af. Það má einnig velta
fyrir sér og skoða; úthugsa og rannsaka það sem um ræðir, sem að lokum beinir þeim á þá
braut sem þeir telja rétta.
Lausnaleitarnám fer yfirleitt fram í 5-8 manna hópum, þar sem kennarinn er fyrst og fremst
leiðbeinandi um aðferðina, vinnubrögð og leiðir en ekki um lausn vandans sem slíks. Nám af
þessu tagi gerir meiri kröfur til nemenda en hefðbundið nám að margra mati þar sem um mun
meira sjálfsnám er að ræða. Þó segja þeir sem til þekkja að námið verði auðveldara viðfangs
vegna þeirrar hagnýtu reynslu sem felst í að takast á við raunveruleg vandamál úr daglegu lífi.
Að auki telja margir að kennslan verði líflegri og líkari þeim starfsvettvangi sem nemendur
eiga eftir að starfa á að námi loknu (Þórunn Óskarsdóttir, 2013).
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Aðferð 3. Sex hatta aðferðin:
Aðferðin Sex hugsandi hattar eftir Edward de Bono er aðferðafræði til að auðvelda
nemendum að setja sig í spor annarra þegar unnið er að verkefnum eða þegar verið er að
skoða mál frá mörgum hliðum. Aðferðafræðin virkar þannig að hattarnir skipta um „kolla“ og
hver og einn nemandi verður að fara í þann gírinn sem hatturinn segir til um. Þannig þurfa
nemendur að tala út frá ýmsum sjónarmiðum. Þessa aðferð getur verið gott að nota þegar
leysa þarf verkefni á skapandi hátt. Gildi aðferðarinnar er helst sú að hún getur mögulega
fækkað hindrunum og auðveldað nemendum að halda einbeitingu. Ekki er nauðsynlegt að
nota hatta sem slíka þegar aðferðinni er beitt. Hægt er að vera með t.d. spjöld sem bera þessa
sex ólíku liti og hvert spjald táknar ákveðna hugsjón.
Markmið:


Að fjarlægja hindranir



Að auka hugmyndaflæði í hópnum



Að tjá sig á skýran og einfaldan hátt



Að tungumálakunnátta verði minni hindrun



Að efla greindarsvið einstaklinga (fjölgreindarkenningin)



Að hvetja til gagnrýninnar hugsunar/umræðu

Eiginleikar hattanna:
 Hvíti hatturinn
Hatturinn nær yfir staðreyndir, tölur, þörf fyrir upplýsingar og er jafnframt hlutlaus. „Við
þurfum að hugsa út frá hvíta hattinum núna” merkir: „Hættum að rökræða og koma með
uppástungur eða tillögur og skoðum þau gögn sem við höfum”.
 Rauði hatturinn
Hatturinn nær yfir innsæi og tilfinningar. Rauði hatturinn gefur viðkomandi fullt leyfi til að tjá
tilfinningar sínar og innsæi um ákveðið efni án þess að rökstyðja það frekar. „Með rauða
hattinn á höfði leyfi ég mér að halda því fram að þessi uppástunga sé út í hött.”
 Svarti hatturinn
Hatturinn nær yfir gagnrýni og varkárni. Þetta er þýðingarmikill hattur. Hatturinn er á engan
hátt óæðri hinum höttunum eða neikvæður. Svarti hatturinn er notaður til þess að benda á
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hvers vegna eitthvað gengur ekki upp miðað við staðreyndir málsins, reynslu eða stefnu. Með
svarta hattinn á höfði þarf ætíð að rökstyðja mál sitt.
 Guli hatturinn
Hatturinn nær yfir jákvæða hugsun, bjartsýni og lausnir. Athygli er beint að kostunum og
ástæðu þess að eitthvað gengur upp og gott hljótist af. Hægt er að nota hattinn til þess að
hlakka til útkomunnar þegar búið er að hrinda uppástungu í framkvæmd en einnig til þess að
finna eitthvað jákvætt við það sem þegar hefur verið framkvæmt.
 Græni hatturinn
Hatturinn nær yfir sköpun, nýjar hugmyndir, nýja sýn, uppástungur, það sem er athyglisvert,
ögranir og breytingar. Með græna hattinn á höfði er hægt að hugsa út fyrir rammann.
 Blái hatturinn
Hatturinn nær yfir stjórnun á ferli og yfirsýn. Með bláa hattinn á höfði er ekki tekist á um
málefnið sjálft heldur hvernig hugsað er um það. Þessi hattur ræður röð hinna hattanna. Sá
sem er með bláa hattinn er eins og stjórnandi hljómsveitar. Með bláa hattinn á höfði ber
viðkomandi ábyrgð á samantekt og niðurstöðum.
Framkvæmd: Hugmyndir um lárétta eða órökbundna hugsun. Góð aðferð þegar nota á
hugstormun. Æskileg stærð á hópi er 6 til 10 manns. Aðferðin byggist á hlutverkaleik þar sem
allir þátttakendur setja upp samskonar hatta hvern á eftir öðrum. Tími ca. 30 til 45 mín.

Blár er verkefnastjórnunarhattur, þátttakendur skiptast á að vera með bláa hattinn, einn í einu.
Hlutverk verkefnastjóra er að fylgjast með tímanum og því að allir fylgi hlutverki hver hatts.
Verkefnastjóri stoppar umræðuna um leið og þátttakendur koma með röksemdir sem ekki
tengjast þeim hatti sem er á nemanda hverju sinni. Blár stjórnar, en tekur ekki þátt í
umræðum. Skráið röð lita og hver er verkefnisstjóri fyrir hvern lit og hversu langur tími er
ætlaður í umræður fyrir hvern lit (sjá töfluna hér að neðan).
NO
1
2
3
4
5
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LITUR
Blár

VERKEFNISSTJÓRI/NAFN

TÍMI

Með því að vinna úr hugmyndum á þennan hátt má oft komast að niðurstöðu fyrr en ella.
Tilfinningarnar eru settar fram á opinskáan hátt en ekki faldar í röksemdafærslu, allir einbeita
sér að sama hlutnum eða málefninu á sama tíma og þurfa að vera saman jákvæðir, neikvæðir,
skapandi og/eða jarðbundnir. Kosturinn við þessa aðferð er líka sá að sérhver hugmynd er
metinn frá öllum hliðum og allir einbeita sér að sömu hugmyndinni. Þetta getur nýst vel í
kennslu, þar sem skoðanir allra fá að njóta sín á jafnréttisgrundvelli. Aðferðin getur nýst vel í
fullorðinsfræðslu og með innflytjendum þegar verið er að kenna íslensku og taka á málefnum
um siði, gildi, menningu og samfélag.
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Leikir:
Lausnaleikir (Project Adventure) eru kennsluaðferð sem byggist á því að nemendur eru í
gegnum leik látnir ganga í gegnum fyrirfram ákveðna reynslu. Sú reynsla getur leitt af sér
tiltekin viðbrögð hjá nemendum og reynt á samvinnuna í hópnum. Viðbrögðin eru síðan
skilgreind, rædd og yfirfarin á ýmsa atburði og ferla í daglegu lífi. Lausnaleiki má nota sem
skemmtilega viðbót við kennsluaðferðina Lausnarleitanám (Problem-based Learning, PBL)
og fleiri kennsluaðferðir.

Tvær meginreglur er gilda um þessa aðferð:
1. Kennarinn hefur ekki svörin, heldur læra nemendur fyrst og fremst hver af öðrum
2. Lausnaleikir hafa innbyggða óvissu – við köllum það skemmtun

Fjögur grundvallaratriði fyrir hópinn:
1. Traust, samskipti, samvinna og skemmtun

Krafa til kennarans:
1. Hann þarf að vera opinn, hvetjandi, næmur á tilfinningar fólks og fær í sínu starfi

Þegar leikurinn er lagður fyrir nemendur er gott að hafa reglurnar skýrar og einaldar og
jafnvel hafa stutta sýningu eða kynningu sem getur útskýrt meir en mörg orð. Gefa síðan kost
á spurningum, því það er mikilvægt að allir skilji út á hvað leikurinn gangi. Þegar leik líkur er
heppilegt að byrja á því að gefa hópnum tíma til að ræða saman og skilgreina hvað þau lærðu
á verkefninu. Þessar umræður geta verið frjálsar eða kennarinn gefur nokkur stikkorð sem
ræða á um. Það fer að sjálfsögðu eftir kennslumarkmiðunum hvaða umræður verða til í lok
hvers leiks.
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Leikur 1: Að losa flækju.
Á vel við þegar efla þarf samvinnu og samstarf meðal nemenda.
Aðferð:
Nemendur standa saman í hring og fær hver nemandi einn kapalspotta. Hver nemandi fær
síðan einhvern í hringnum til að taka í annan endann og fær jafnframt sjálfur enda frá öðrum
nemanda sem hann tekur í. Þannig hafa allir í upphafi leiks kaðal í báðum höndum. Passa þarf
að hafa ekki kaðalenda í höndum frá þeim sem stendur til sitt hvorrar hliðar né má heldur ekki
mynda kaðalpör milli tveggja nemenda. Þegar þessu er lokið er markmiðið að losa um
flækjuna án þess að sleppa nokkru sinni takinu á köðlunum.
Hægt er að auka erfiðleikastigið með því að tala ekki saman meðan á leik stendur og einnig
má binda fyrir augu hluta nemenda.

Markmið:
Að leysa flækjuna án þess að sleppa taki á sínum kaðli.

Dæmi um úrvinnslu:
1. Sjálfsþekking – þá skoðar nemandinn eigin viðbrögð í lokin: Var ég óvirkur eða
reyndi ég að aðstoða við lausn? Hvernig virka ég í hópi?
2. Samskipti og samvinna – að tala sig saman að lausn, hlusta og koma með tillögur,
taka forustuna og sannfæra aðra.
3. Heildarsýn á verkefnið – skynja ég að það er jafnt undir mér komið og öðrum: Verð
ég að leggja mitt af mörkum?
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Leikur 2: Að losa hnúta.
Á vel við þegar æfa á skýr og skilmerkileg samskipti, samvinnu og finna lausnir.

Aðferð:
Nemendur binda hnúta á kaðalinn, einn hnútur fyrir hvern nemanda með um það bil eins
meters millibili. Þeir raða sér upp við kaðalinn hver við sinn hnút. Aðeins má hafa aðra
höndina á kaðlinum þétt við hnútinn og ekki má sleppa þeirri hönd af kaðlinum. Hina höndina
má nota til að hjálpa. Sá fyrsti í röðinni byrjar leikinn og er hans hlutverk auðveldast. Eftir því
sem innar dregur á kaðalinn verður erfiðarara að leysa hnútinn þar sem allir sem á undan eru
þurfa að fara í gegnum um hnútinn aftur og aftur. Leyfilegt er að fá hjálp frá þeim sem næst
stendur en leiðbeinandi tilkynnir það ekki í upphafi heldur þurfa nemendur að spyrja. Ef
nemendur eru margir er gott að skipta í lið og hafa keppni um hvort liðið er fljótara að leysa
alla hnútana.

Markmið:
Að hver nemandi geti losað sinn hnút og að þeir hjálpi hver öðrum við lausn málsins.

Dæmi um úrvinnslu:
1. Sjálfsþekking – var ég óvirkur, reyndi ég að hjálpa öðrum?
2. Yfirsýn – skynjaði ég að það er jafnt undir mér komið og öllum öðrum að leysa
verkefnið?
3. Er ég góður leiðtogi eða vil ég að aðrir stjórni?
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Að lokum kynnum við til leiks aðferðina Hugsað - parað saman - sagt frá (Think - Pair –
Share) sem er góð nálgun til að fá nemendur til að sækja í reynslubrunn sinn, ígrunda og deila
með öðrum. Fræðikonan Ladson- Billings (1999) fjallar í rannsókn sinni um mikilvægi þess
að nemendur fái tækifæri til að hugsa sig um þegar kennari leggur spurningu fyrir þá. Þögnin
getur varað í allt að mínútu en þessi umhugsunartími nemenda er gríðarlega mikilvægur þar
sem reynslan hefur sýnt að kennarar gefi nemendum sínum gjarnan of stuttan
umhugsunarfrest (ca. 3 sek). Leikirnir þrír eru allir vel til þess fundnir að sækja í reynslubrunn
nemenda, ígrunda, beita gagnrýnni hugsun og deila hugmyndum og reynslu með öðrum.

Leikur 3: Hugsað – parað saman - sagt frá

Aðferð:
Hugsað – parað saman – sagt frá er aðferð sem kennari byrjar á því að spyrja opinna
spurninga eins og um hugstormun sé að ræða en í þessu tilfelli fær hver nemandi eina til tvær
mínútur til að hugsa sig um og skrá niður hjá sér þær hugmyndir sem hann fær í tengslum við
spurninguna. Því næst eru nemendur paraðir saman og fá þeir þá aftur örfáar mínútur til að
ræða saman um það sem þeir voru að ígrunda.

Framkvæmd og markmið:
Nemendur skrá hjá sér hugmyndir hvors annars í samtalinu. Að lokum gefst nemendum
tækifæri til að deila hugmyndum sínum með öllum bekknum og greina frá niðurstöðum
sínum. Þetta er fín leið til að fá nemendur til að ígrunda, segja frá og deila þeim hugmyndum
sem þeir fengu sjálfir eða heyrðu hjá sínum félaga. Think - Pair - Share er vænleg til þess að
efla hópastarf og einnig til að fá nemendur sjálfa til að koma með hugmyndir að verkefnum til
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þess að vinna með. Aðferðin er auk þess nytsamleg þar sem hún reynir á forþekkingu
nemenda og hvetur til þátttöku og virkni allra.

Hér líkur þessari handbók. Á blaðsíðu 26 eru hugmyndir að sjónrænum stoðum (myndir) sem
gott er að nota í íslenskukennslu fyrir innflytjendur. Við mælum með því að klippa þær út,
plasta og síðan má festa þær á vegg eða töflu. Önnur árangursrík leið í kennslu með
fjölbreyttum nemendahópi er að nota hluti sem má handleika í náminu. Gott getur verið að
gefa erlendum nemendum tækifæri til að vinna með áþreifanlega hluti og er þá upplagt að
hafa fjölbreyttar námsstöðvar (stöðvum sem settar eru upp í skólastofunni) til að nemendur fái
tækifæri til að nýta sér hinar ýmsu fjölgreindir í námi. Námsstöðvar þar sem unnið er með
áþreifanlega hluti henta vel í fjölmenningarlegu umhverfi því þar er tekið tillit til hinna mörgu
greinarsviða sbr. Fjölgreinarkenningu Gardners (Armstrong, 2001). Það að handfjatla og
snerta hluti getur dýpkað skilning fólks til muna (Herrell og Jordan, 2008).
Að lokum er hér fræðilegur kafli þar sem við skoðum nánar okkar nálgun og tengjum við
kenningar þeirra fræðimanna sem við teljum að skipti máli fyrir þessa handbók.
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Fræðileg umfjöllun:
Í þessu verkefni höfum við beint sjónum okkar að því hvað lítt reyndur kennari þarf að hafa í
huga í fjölmenningarlegu námsumhverfi og er það von okkar að handbókin nýtist sem hagnýtt
verkfæri í kennslu með innflytjendum.
Fjölbreytt úrval námskeiða er í boði sem taka mið af stefnu stjórnvalda um jafnan rétt
innflytjenda til íslenskunáms þar sem allir eiga kost á íslenskunámi sem sniðið er að þörfum
hvers og eins. Það að geta tjáð sig á íslenskri tungu er forsenda aðlögunar að nýju samfélagi
og þátttöku í því (Félagsmálaráðuneytið, 2007).
Þegar kemur að námsumhverfi og námsstílum er mikilvægt að kennarinn hafi innsýn í þær
kenningar sem eru ríkjandi hverju sinni og þar hafa fræðimenn svo sem Kolbs, Dunn og
Dunn, Ladson - Billings og Brookfield bent á þau áhrif sem umhverfið hefur á nám og
námsumhverfi. Námsstílar eru þær aðferðir og aðstæður sem hver og einn kýs að hafa við sitt
nám (Guðmundur B. Arnkelsson, 2000). Kennari sem er þjálfaður í fjölmenningarlegum
viðhorfum er betur í stakk búinn að koma auga á styrkleika erlendu nemenda sinna en
veikleika og þess háttar námsumhverfi ýtir undir vellíðan og öryggi nemenda (Ford og Harris,
1999 og Ingibjörg Kr. Ferdinandsdóttir, 2015). Bandaríska fræðikonan og kennarinn LadsonBillings (1996) leggur ríka áherslu á samvinnunám í fjölmenningarlegu námsumhverfi og
hvetur kennara til þess að finna metnað sinn í því að nám innflytjenda höfði til allra óháð
uppruna og aldri. Kennaranum er gert að skapa nemendum umgjörð sem minnir á samhenta
fjölskyldu, þar sem fólk hjálpast að, styður og hvetur hvert annað. Í slíku námsumhverfi
skapast samheldni sem kemur sér vel fyrir alla og leiðir frekar til náms. Þá segir hún einnig að
skapa þurfi tengsl milli námsreynslu nemenda og dagslegs lífs og/eða áhugamála nemenda
(Ladson- Billings, 1996).
Kolb (1984), Dunn og Dunn (1998) og Brookfield (1995) eru sammála því að nám
byggist á reynslu einstaklingsins og samkvæmt Kolb er um tvenns konar virkni að ræða í
námi, annars vegar skynjun (e. perception) og hins vegar vinnsla (e. processing). Það má
síðan greina þessa tvo þætti í annars vegar hlutbundna aðferð sem felur í sér að einstaklingar
nota frekar tilfinningar, snertingu, sjón og heyrn við móttöku upplýsinga og hins vegar
óhlutbundin aðferð sem inniber hugsun og sjónræn hugtakamyndun (Kolb, 2005). Kjarni
kenninga Dunn og Dunn er sá að flestir geti lært og að það sé hvers og eins að skapa sinn
námsstíl en til þess að það verði þarf kennarinn að vera fær í starfi og þora að viðurkenna
ólíkar þarfir nemenda (Dunn og Dunn, 1998).
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Mikilvægt er að hafa í huga að innflytjendur hafa mismunandi forsendur til að læra
tungumálið og jafnframt ólíka færni til að lesa og skilja íslenskt rit- og talmál. Þegar kennari
hefur kennslu með fullorðnum innflytjendum þarf hann að ákveða á hvaða námskenningum
eða hugmyndafræði hann vill byggja sínar kennsluaðferðir. Þá er nauðsynlegt fyrir kennara að
vita sitthvað um sérkenni og áherslur þeirra kenninga sem þeir telja best að nota með
nemendum sínum. Innflytjendur þurfa að aðlagast umhverfinu fljótt og vel og til þess þurfa
þeir tungumálakennslu, eins og fyrr segir en ekki síður samfélagskennslu. Í stefnu stjórnvalda
segir að innflytjendur eigi rétt á samfélagskennslu (Félagsmálaráðuneytið, 2007).
Samkvæmt Dewey o.fl. (1933) er hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar á þann veg að
hlutverk kennarans sé fyrst og fremst að leiðbeina nemandanum gegnum samtal og styðja
hann í að uppgötva og skilja hugtök. Þar sem innflytjendur eru margir hverjir fullorðið fólk,
með mikla reynslu er eðlilegt að líta til helstu hugmynda um hvernig best verði staðið að námi
þeirra og hvaða kenningum og námsaðferðum í fullorðinsfræðslu er best að beita hverju sinni.
Í dag nota flestir kennarar aðferðafræði hugsmíðahyggjunnar í sinni kennslu en við teljum það
ekki síður mikilvægt að þeir skoði fleiri nálganir með það fyrir augum að finna sinn
persónulega stíl. Samkvæmt Illeris sem er danskur fræðimaður þá á allt nám sér stað í
menningarlegu samhengi og því hefur samfélagið í kringum námsmanninn bein eða óbein
áhrif á námið (Illeris. K, 2002 og 2009). Hann er einna þekktastur fyrir líkan sitt um
námsþríhyrninginn sem hann setti fram árið 1999. Kenning Illeris er sett upp sem öfugur
þríhyrning þar sem í hverju horni þríhyrningsins er ein vídd. Víddirnar þrjár vitsmunir,
tilfinningar og samfélag hafa svo gagnkvæm áhrif hver á aðra. Nám er því samkvæmt Illeris
heildstætt ferli sem tekur til félagslegra þátta sem og sálfræðilegra og felur skilgreiningin í sér
að ferli eins og félagsmótun og þróun hæfni og færni flokkist undir námsferli. Þetta getur átt
við í tilfellum innflytjenda þar sem þeir verða að semja sig að að nýjum siðum og venjum
móttökulandsins í umhverfi sem er þeim ekki kunnugt. Það er því mikilvægt fyrir kennara að
virða þeirra reynslu og þekkingu og reyna umfram allt að byggja á henni (Illeris. K, 2002 og
2009).
Samkvæmt McClusky er svigrúm einstaklinga til náms tengt þeim lífsbyrðum og
lífsþreki sem námsmaðurinn býr yfir hverju sinni. Hann kom fram með kenningu sína „The
Theory of Margin“ í kring um 1963 en hún er byggð á þeirri staðreynd að námsaðstæður
fullorðinna eru mismunandi á ólíkum tímum í lífinu (Merriam, Caffarella og Baumgartner,
2007). Það getur verið hjálplegt að vera kunnugur kenningu McClusky´s þegar kennarinn þarf
að takast á við hin ýmsu vandamál sem tengjast persónulegum aðstæðum innflytjenda. Þá má
segja að lífsbyrðar innflytjandans séu miklar og krefjast mikils tíma af lífi hans en lífskraftur
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hans segir til um hversu vel hann tekst á við byrðarnar. Mikill lífskraftur getur táknað að
námsmaðurinn hefur aukið svigrúm fyrir þátttöku í námi. Því getur verið rétt að athuga hvort
símenntunar- og fræðslumiðstöðvar hafi tök á að létta undir með sínum nemendum t.d. með
því að koma á fót barnagæslu. Þar með hefðu innflytjendur og aðrir námsmenn meira svigrúm
til náms vegna stuðnings frá fjölskyldu, fræðslumiðstöð og yfirvöldum. Með því móti er hægt
að efla lífskraft námsmanna og draga úr þunga lífsbyrðanna (Merriam, Caffarella og
Baumgartner, 2007). Malcholm Knowles (1999) hélt því fram að fullorðið fólk læri af
nauðsyn með það fyrir augum að leita lausna á ákveðnum vandamálum. Hann ásamt fleirum
lagði áherslu á að fullorðnir námsmenn byggju yfir ákveðnum námshvötum sem hann skipti í
innri og ytri hvata. Knowles (1984) og McClusky (1963) töldu að fullorðnir læri öðruvísi en
þeir sem yngri eru og kjósi frekar að læra þegar þeir finna hjá sér þörf og áhuga sem þeir geta
svalað með lærdómi. Það á vel við í tilfellum innflytjenda sem þurfa margir hverjir að læra af
ytri hvötum í upphafi síns náms þar sem þeir verða að aðlagast sem fyrst til að geta tekið þátt í
nýju samfélagi. Samkvæmt Knowles tengja fullorðnir einstaklingar nám við sitt eigið líf og
fyrri reynslu og í dag snýst m.a. umræðan um aðlögun innflytjenda á þann veg að það er talið
mikilvægt að þeir haldi tengslum við þá menningu sem þeir ólust upp í til að auðvelda
aðlögun og þátttöku þeirra í nýju landi (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010).
Mikilvægt er að kennari geri sér grein fyrir því að fullorðinn innflytjandi í
íslenskunámi getur orðið nokkuð háður kennaranum þar sem kunnáttan í nýja málinu er lítil,
eða jafnvel engin, og það getur leitt til óöryggis hjá nemandanum. Þá þarf kennari að sýna
mikinn skilning, vinsemd og umburðarlyndi þegar hann beitir kennsluaðferðum við hæfi
(Ingibjörg Kr. Ferdinandsdóttir, 2015).
Við völdum þrjár kennsluaðferðir til að fjalla um í þessari handbók og ástæða þess er
sú að þær eru okkur tamar og samkvæmt kenningum hugsmíðahyggjunnar þá eiga þessar
aðferðir vel við í námi fullorðinna námsmanna. Þetta eru aðferðir sem fela í sér að
námsmaðurinn byggir nám sitt á fyrri reynslu og þroska og mátar og sníður nýjan fróðleik að
sinni lífssögu. Sögur geta þess vegna verið notaðar til að skilja innihald efnis, okkur sjálf og
heiminn sem við búum í. Frásagnaraðferðir (e. narrative) hafa verið viðurkenndar frá 1990
sem mikilvægar aðferðir í námi fullorðinna, þessar aðferðir hjálpa til við þroska og
umbreytingu. Þær hvetja okkur til að byggja á fyrri reynslu og um það snýst nám fullorðinna.

Rossiter og Clark (2005) benda á í bókinni Learning in Adulthood að þroski gegnum
frásagnarnám geti verið valdeflandi. Þó að við höfum ekki vald yfir né stjórnum öllum þeim
kringumstæðum eða atburðum sem gerast í lífi okkar getum við engu að síður ákveðið hver
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viðbrögð okkar verða. Að gera sér grein fyrir að við höfum val er ein mikilvægasta afurð
frásagnarnámsins (Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007). Það er megin ástæðan fyrir
vali okkar á aðferðunum þrem að þær ýta allar undir tjáningu nemenda. Því það er ljóst að fái
nemendur ekki tækifæri til að tjá sig í gegnum sína reynslu getur þeim reynst erfitt að efla sig
í námi. Bæði Söguaðferðin og Lausnarleitarnám byggja á fyrri reynslu og þekkingu sem
nemendur koma með og ýtir undir fjölbreytni. Með þessum kennsluaðferðum er nemendum
gert kleift að stjórna sínu námi að miklu leiti og byggja það á fyrri reynslu og samræmist það
vel kenningum Illeris (2002), McClusky´s (1963) og Knowles (1984). Einnig hvetja
aðferðirnar til umræðna í samvinnuhópum nemenda. Ladson- Billings (1999) leggur ríka
áherslu á virkni nemendans og upplifun hans á mikilvægi þess. Sex-hatta aðferðin byggir
einnig á fyrri reynslu og þekkingu nemenda sbr. hugmyndafræði Knowles en þjálfar ekki
síður gagnrýna hugsun. Þessi aðferðafræði byggist á því að losa um hindranir, auka
hugmyndafræði, efla tjáningu og tungumálakunnáttu, efla greindarsvið fólks (með tilliti til
fjölgreindar) og hvetur til gagnrýnnar hugsunar og umræðu.
Það má rekja uppruna lausnaleitaraðferða til verkhyggjukenninga bandaríska
heimspekingsins og menntafrömuðarins John Dewey (1850–1952) og hugmynda hans um
ígrundaða hugsun. Nám í verki þ.e. að læra með því að framkvæma eða learning by doing
voru einkunnarorð þeirra kennsluhátta sem Dewey innleiddi og lykilhugtök í kennslufræði
hans voru áhugi, virk reynsla, eigin athugun og könnun, samfella í vinnubrögðum og þroski
(Dewey, 1933). Allt eru þetta hugtök sem ganga eins og rauður þráður í gegnum lýsingar
hinna ýmsu sérfræðinga á lausnaleitarnámi. Samkvæmt Dewey er ekki hægt að yfirfæra
þekkingu heldur er hún eitthvað sem nemendur þurfa að takast á við sjálfir með því að læra að
hugsa. Reynslan sjálf er uppspretta menntunar og mannleg þekking er ekkert annað en færnin
til að takast á við vandann sem verður til á hinum ýmsu sviðum tilverunnar (Dewey, 1933).
Fyrrgreindar kennsluaðferðir og leikir byggja allar á hugmyndafræði Deweys, að læra með
því að framkvæma. Nemendur eru virkir þátttakendur í eigin námi, miðla af ólíkri reynslu og
bera saman bækur sínar.
Höfundar leggja að lokum áherslu á í þessari handbók að kennarinn noti sjónrænar
stoðir (sjá bls. 26) og að nemendum gefist tækifæri til að læra á sem fjölbreyttastan hátt sem
er í fullu samræmi við fjölgreindarkenningu Gardners og námsstíla Dunn og Dunn (Dunn og
Dunn, 1998. Armstrong, 2001). Sjónrænar stoðir/hjálpargögn (e. visual aids) eru teikningar,
ljósmyndir, vefsíður og ýmis konar hlutir sem auðvelda nemendum skilning í námi. Gagnlegt
getur verið fyrir kennara að safna þess háttar hjálpargögnum og koma upp myndabanka eða
safni sem er aðgengilegt í kennslunni (Herrell og Jordan, 2008).
24

Slóðir:
Námsstílar:
Dunn and Dunn.
https://notendur.hi.is/ingvars/namsstilar_dunn/namslikan_d_og_d.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ue7kdf978Lk
https://www.youtube.com/watch?v=3_bQUSFzLI4

Kolbs:
https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA
http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
http://learningfromexperience.com/media/2010/08/tech_spec_lsi.pdf
http://learningfromexperience.com/
Söguaðferðin:
https://www.youtube.com/watch?v=qfix_OJ_pGY
https://www.youtube.com/watch?v=FRWG98_Eagg
http://www.storyline-scotland.com/

Lausnarleitarnám:
https://www.youtube.com/watch?v=lZS2MbxBGCM
https://www.youtube.com/watch?v=-5omNEmWicU
http://www.pbl.is/master/lausnaleitarnam.htm
Sex – hatta aðferðin.
https://www.youtube.com/watch?v=CHl6X740OsU
https://www.youtube.com/watch?v=UZ8vF8HRWE4
https://www.youtube.com/watch?v=o3ew6h5nHcc
Knowles. M.
http://elearningindustry.com/the-adult-learning-theory-andragogy-of-malcolm-knowles
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Sjónrænar stoðir:
Áhorf

Tal

Hlustun

Ritun

Tónlist

Leikir

Lestur
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