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HÁ SKÓLA ÍS LANDS

Að finna upp hjól ið – 
bylt ing in felst ekki í hug mynd inni 

held ur í út færsl unni 
Um þrjú fjar nám skeið í dönsku 

við Há skóla Ís lands

1. Inn gang ur

Grein þessi er inn legg í um ræðu um fjar kennslu og tölvustutt
tungu mála nám.1 Henni er ætl að að koma á fram færi reynslu

af fjar kennslu í tungu mál um og vanga velt um um ávinn ing, leið ir
til að virkja nem end ur og hvern ig hægt er að skapa nánd milli
nem enda inn byrð is og milli kenn ara og ein stakra nem enda. 

Hér verð ur fjall að um tölvustutt tungu mála nám í fjar kennslu í
tengsl um við þrjú nám skeið í dönsku við Há skóla Ís lands og eft ir -
far andi spurn ing ar hafð ar til hlið sjón ar: Hver er reynsl an af þess um
nám skeið um? Hver hef ur not ið góðs af þeim og í hvaða skiln ingi?
Hafa nám skeið in skil að því sem þeim var ætl að? Hvaða form hent -
ar best og hversu mik ið má um fang ið vera? 

Und ir rit uð var með al þeirra kenn ara sem inn leiddu og hófu
tölvu  studda tungu mála kennslu í Mennta skól an um í Kópa vogi um
alda mót in og hafði því tals verða reynslu þeg ar hún hóf störf sem
að junkt í dönsku við Há skóla Ís lands  sama haust og fyrstu skref í
fjar kennslu í grein inni voru stig in þar.
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1 Tölvustutt tungu mála nám (e. CALL, comp ut er-ass isted langu age le arn ing) á við það þeg ar tölv ur
eru not að ar við kennslu, hvort sem er í stað bundnu námi eða fjar námi.
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2. Tölvustutt tungu mála nám

Fjar kennsla hef ur tíðk ast lengi og til eru heim ild ir um skipu lagð an
bréfa skóla frá 18. öld.2 Í slík um bréfa skól um voru náms efni, út -
skýring ar og verk efni send til nem enda í pósti og þeir sendu lausn ir
til baka með sama hætti. Á tí unda ára tug síð ustu ald ar hófst tölvu -
vædd fjar kennsla sem var í raun raf rænn bréfa skóli þar sem tölvu -
póst ur var not að ur í stað hefð bund ins bréf pósts. Fram an af var varla
gert ráð fyr ir að nem end ur not uðu net ið til ann ars en póst send inga
en um alda mót in síð ustu varð vin sælt að út búa svo kall aða vef leið -
angra í kring um verk efni. Þeg ar gagn virkni kom til sög unn ar sner-
ist hún að mestu um af mörk uð próf þar sem nem end ur gátu séð
árang ur sinn sam stund is og þeg ar náms um sjón ar kerfi3 komu til sög -
unn ar var hægt að tengja próf in raf rænni ein kunna bók þar sem ár -
angri nem enda var hald ið til haga og hann veg inn inn í loka ein kunn.
Iðu lega voru próf in ann að hvort byggð á spurn ing um úr les num texta
eða hrein mál fræði próf, ýmist eyðu fyll ing ar eða fjöl vals spurn ing ar. 

Í Mennta skól an um í Kópa vogi hófst þessi þró un ár ið 2000 með
notk un WebCT í fjar kennslu í dönsku í Ferða mála skól an um í sam -
vinnu og sam ráði við Verk mennta skól ann á Ak ur eyri. Hlust un og
tal rúm uð ust ekki inn an ramm ans en not ast var við síma og snæld -
ur til að sinna þeim þátt um. Mark viss þró un hófst haust ið 2000
með svo kall aðri Al mennri braut II þar sem stefn an var sett á papp -
írs laust nám og öll náms gögn sett í kennslu kerfi. Næstu ár voru
stig in mörg skref í sömu átt í öðr um dönsk uá föng um og fleiri
náms grein um og nú eru flest ir áfang ar skól ans tölvu studd ir. 

Með þró un tölvu- og net studdr ar kennslu í Mennta skól an um í
Kópa vogi fannst kenn ur um oft vanta kennslu fræði sem næði ut an
um þessa þró un og sýn á þá mögu leika sem tækn in bauð upp á.
Margt þurfti að hugsa upp á nýtt, t.d. nálg un við nem end ur, not -
enda vænt og skil virkt við mót og leið ir til þjálf un ar allra færn i -
þátta. Ótal spurn ing ar vökn uðu: Áttu verk efni að vera „kenn andi“
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2 Hauk ur Ágústs son, 2000. „Fjar kennsla“, Vef ur Verk mennta skól ans á Ak ur eyri. http://www.
vma.is/fjar kennsla/page/o_inn gang ur [sótt 10. maí 2009]. Dæm ið sem Hauk ur nefn ir er frá
Banda ríkj un um.

3 WebCT, MySchool og Ang el eru dæmi um náms um sjón ar kerfi (e. LMS, le arn ing mana gem ent
syst em) sem mik ið eru not uð í skól um á Ís landi.
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eða „met andi“ og hvað væri hæfi leg end ur gjöf í hverju til viki fyr ir
sig? Hvern ig átti að skapa um hverfi fyr ir sam vinnu nem enda, sam -
skipti þeirra, sjálf stæði, frum kvæði og ábyrgð á eig in námi? Og
hvern ig mátti nýta mögu leika tækn inn ar án þess að kennsl an yrði
of vél ræn? 

Eitt af því sem reynt var og gafst vel var að út búa tveggja vikna
kennsl upakka þar sem nem end ur unnu sjálf stætt í litl um hóp um
og skipu lögðu sjálf ir sam vinnu, nálg un við mis mun andi þætti
heild ar verks ins og verka skipt ingu sem fór oft eft ir styrk leika og
áhuga sviði hvers og eins inn an hóps ins. Nem end ur skipt ust gjarn -
an í þrjá flokka, þá sem unnu sjálf stætt og fóru djúpt í efn ið, þá sem
unnu allt en ekki af jafn mik illi dýpt og þá sem þurftu mjög á að -
stoð kenn ara að halda. Með þessu móti gátu kenn ar ar kom ið til
móts við mis mun andi þarf ir nem enda og jafn framt voru dæmi um
að góðir nem end ur hjálp uðu sam nem end um sín um. 

Einnig kom snemma í ljós að oft virt ust nem end ur með les -
haml an ir eiga auð veld ara með að lesa af skjá en af papp ír auk þess
sem þeir virt ust eiga auð veld ara með að setja sam an texta á raf rænu
formi. Þetta er at riði sem vert væri að rann saka nán ar. 

3. Kennslu fræði leg ur bak grunn ur

Í tím ans rás hef ur ýmsum að ferð um ver ið beitt við tungu mála -
kennslu og ýmsar stefn ur náð hylli og út breiðslu ekki síð ur en
kenn ing ar um tungu mála nám og til eink un er lendra tungu mála.
Þörf fyr ir tungu mála kunn áttu og notk un ar svið þeirr ar kunn áttu er
ann að í heims þorpi nú tím ans en fyr ir hund rað ár um. Fræði menn á
sviði mál töku og tungu mála kennslu að hyll ast flest ir þau við horf að
tungu mál ið sé eink um tæki til tjá skipta og mark mið ið með tjá -
skipta mið aðri tungu mála kennslu sé að nem end ur öðl ist tjá skipta -
hæfni sem taki til eft ir tal inna þátta: mál hæfni, orð ræðu- og texta -
hæfni, mál notk un ar hæfni, úr ræða hæfni, flæð is og fé lags- og menn -
ing ar hæfni.4

ÞÓR HILD UR ODDS DÓTT IR
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4 Auð ur Hauks dótt ir, „Straum ar og stefn ur í tungu mála kennslu“. Mál mál anna, ritstj. Auð ur
Hauks dótt ir og Birna Arn björns dótt ir, Reykja vík: Stofn un Vig dís ar Finn boga dótt ur í er lend -
um tungu mál um, 2007, bls. 155–199, hér bls. 172–179.
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Það er ær ið verk efni að skipu leggja nám þar sem lögð er áhersla
á alla þætti tjá skipta hæfn inn ar og bor in von að eitt nám skeið rúmi
þetta allt. Einn af grund vall ar þátt um bættr ar tungu mála kunn áttu
er stöð ug þjálf un færn iþátt anna fjög urra, hlust un ar, tals, lest urs og
rit un ar. Auk þess er með vit uð og mark viss aukn ing orða forða mik -
il  væg. Miklu máli skipt ir að setja þessa þjálf un í raun hæft sam -
hengi sem ger ir nem end um ljóst að hverju er stefnt og að þeir beri
ábyrgð á eig in námi. Í því sam bandi er mik il vægt að læra á tæki og
tól sem geta létt kenn ur um starf ið en ekki síð ur að nota hug vit ið
til að þróa að ferð ir og leið ir til að nýta tækn ina bet ur.

Há skóli Ís lands hef ur enn ekki mót að op in bera fjar kennslu -
stefnu en í nokkrum grein um hef ur fjar kenn sla tíðk ast, t.d. í ís -
lensku, og á Mennta vís inda sviði Há skóla Ís lands, sem áð ur var
Kenn  ara há skóli Ís lands, er nokk uð löng reynsla, bæði hvað varð ar
hreina fjar náms hópa og bland aða hópa. Fjar kennsla á há skóla stigi
hef ur gef ið góða raun og m.a. leitt til betri kenn ara mennt un ar á
lands byggð inni og til er dæmi um að skóla starf hafi tek ið stakka -
skipt um þeg ar hóp ur leið bein enda úr sama skóla fór sam tím is í
fjar nám með fram kennslu.5

4. Nám skeið fyr ir grunn skóla kenn ara 

Með fyr ir hug aðri breyt ingu á náms krám og til færslu á náms efni frá
fram halds skóla til grunn skóla þótti sýnt að efla þyrfti mennt un
grunn skóla kenn ara til þess að þeir yrðu bet ur í stakk bún ir til að
takast á við breytt ar for send ur. Kenn ur um á ung ling astigi var boð ið
að bæta við sig 30 ein inga6 námi á há skóla stigi í nokkrum náms -
grein um og marg ir þáðu það. Þar sem marg ir þeirra störf uðu úti á
landi skap að ist eft ir spurn eft ir nám skeið um í dönsku í fjar kennslu.
Haust ið 2007 tóku kenn ar ar í dönsku við Há skóla Ís lands að sér að
halda fjar nám skeið fyr ir grunn skóla kenn ara í sam starfi við Kenn ara -
há skóla Ís lands (nú Mennta vís inda svið Há skóla Ís lands) og mennta -
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5 Þur íð ur Jó hanns dótt ir. „Mót un stefnu í fjar kennslu mál um hins sam ein aða há skóla – kynn ing á
nið ur stöð um verk efna hóps“, fyr ir lest ur á Mál þingi um fjar kennslu og fjar nám við Há skóla Ís -
lands, 6. mars 2009.

6 Áð ur en ein inga kerf inu var breytt til sam ræm is við ECTS-kerf ið voru þetta 15 ein ing ar.
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 mála ráðu neyt ið og hef ur eitt fjar nám skeið ver ið í boði á hverju miss -
eri síð an, eink um ætl að starf andi kenn ur um en líka op ið öðr um.

Hér verð ur gerð grein fyr ir þrem ur ólík um nám skeið um sem
voru skipu lögð hvert í fram haldi af öðru þrjú miss eri í röð,
2007–2008. Ekki var ljóst fyrr en hvert kennslu miss eri var haf ið
hversu marg ir þátt tak end urn ir yrðu og á hvaða getu stigi en þó
mátti ætla að kenn ar ar sem ósk uðu eft ir að bæta við sig í grein inni
hefðu tals verða kunn áttu og reynslu. 

Þeg ar lit ið er til baka má sjá að þessi nám skeið mynda ákveðna
heild og hafa ákveð inn stíg anda. Í fyrsta nám skeið inu „Dönsk dæg -
ur  menn ing“ var mið að að því að efla kunn áttu og færni kenn ar anna
í tungu mál inu. Í öðru nám skeið inu „Ung linga bæk ur og kvik -
mynd  ir í dönsku kennslu“ var fjall að um kennslu fræði tungu mála
og gerð náms efn is. Þriðja nám skeið ið „Ung linga menn ing og miðl -
ar“ sner ist eink um um nem end ur sem fé lags ver ur og hluta af
menn  ing ar heild eða menn ing arkima af ein hverju tagi. 

4.1 Dönsk dæg ur menn ing 

„Dönsk dæg ur menn ing“ var yf ir skrift in á fyrsta nám skeið inu sem
sam ið var síð sum ars og kennt á haust miss eri 2007. Eft ir tal in mark -
mið voru höfð að leið ar ljósi við skipu lagn ingu þessa fyrsta nám skeiðs: 

• Þjálf un í tungu mál inu.
• Nem end ur nám skeiðs ins áttu með þess um hætti að efla

tungu mála kunn áttu sína og auka þekk ingu sína á dæg ur mál -
um og menn ingu al mennt. Nem end ur nýttu tölvu og net til
að vinna með eig in mál færni, afla upplýsinga og miðla þeim. 

Val á verk efn um og út færsla þeirra byggð ist á hug mynd um um að
draga sjálfs mats ramma Evr ópu ráðs ins7 inn í tungu mála kennsl una
og gera hann að virku tæki til að efla vit und nem enda um eig ið
nám og náms að ferð ir. Einnig var ætl un in að fá nem end ur til að taka

ÞÓR HILD UR ODDS DÓTT IR
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7 Skil greind kunn átt ustig í færn iþátt um tungu máls sett upp í sjálfs mats ramma með sex kvörð um.
Sjá: Evr ópsk tungu málamappa fyr ir fram halds skóla, Reykja vík: Council of Eur ope/Mennta mála -
ráðuneyt ið, 2006, bls. 5, http://www.nams.is/pdf/elp_upp er_disa_3.pdf [sótt 19. júní 2009].
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ábyrgð og sýna frum kvæði og sjálf stæði í nám inu. Við mið un ar -
ramman um var þó ekki hald ið að nem end um held ur voru út bú in
mats við mið8 fyr ir rit un og tal. Þessi við mið fengu nem end ur send
og voru þau not uð við mat á verk efn um nám skeiðs ins. Með verk -
efn unum var leit ast við að efla og styrkja færni nem enda í tungu -
mál inu og þjálfa færn iþætti (lest ur, hlust un, tal og rit un). Lögð var
áhersla á orða forða, mál fræði, setn inga fræði og upp bygg ingu verk -
efna. Inn tak verk efna beindist að því að leita efn is og velja við fangs -
efni inn an ákveð ins ramma með því að nýta kerf is bund ið miðla á
net inu, þ.á m. frétt ir, dag skrá fjöl miðla sem og heima síð ur ein -
stakra staða, mál efna og at burða.

Út bú in voru þem atengd efni þar sem far ið var skipu lega í gegn -
um ýmsa efn is flokka á net inu. Sem dæmi má nefna: 

• Bera sam an frétt ir af sama at burði í ne tút gáf um mis mun andi
rit miðla og leggja mat á við horf og frétta mat miðl anna. 

• Velja frétt vik unn ar og rök styðja val ið. 
• Þræða dag skrár síð ur ljós vaka miðla og velja áhorfs- og/eða

hlust un ar efni fyr ir ákveðna mark hópa og rök styðja val ið. 
• Hlusta á út varp, velja dag skrár liði, einn eða fleiri, hlusta í

ákveð inn tíma og end ur segja efni þess sem hlust að var á. 
• Fjalla um hefð ir og siði í Dan mörku – frjálst val. 
• Skipu leggja vik ul anga ferð, til greina þátt tak end ur, ákvörð -

un ar staði, ferða máta og heim ild ir í formi net síðna og rök styðja
val ið. 

• Fjalla um efni að eig in vali tengd at burð um líð andi stund ar. 

Í ljós kom að nem end ur lásu og hlust uðu mun meira en nýttist þeim
beint í verk efna gerð hverju sinni. Viku leg skila skylda var á verk efn um
og þurfti minnst að skila þrem ur þeirra munn lega (á diski, á hljóð skrá,
í tölvu pósti eða í síma). Frjálst var að skila fleiri verk efn um munn lega
og not færðu sum ir nem end ur sér það. Skrif leg verk efni áttu að vera
minnst tvær A4-síð ur og inni halda um ræðu um efn ið, rök með og á
móti en ekki bara end ur sögn. Í mörg um til vik um nýttu nem end ur sér
hug mynd ir að baki verk efn un um í eig in kennslu og lík aði það vel. 

AÐ FINNA UPP HJÓL IÐ – BYLT ING IN FELST EKKI Í HUG MYND INNI HELD UR Í ÚT FÆRSL UNNI
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8 Mats við mið (e. ru brics), tafla með stig skipt um hæfn islýsing um á til teknu sviði.
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Til að auka vit und nem enda um það sem þeir voru að gera og
hvaða til gangi það þjón aði að vinna ein mitt þessa teg und af verk -
efn um og á þenn an til tekna hátt áttu þeir að skrifa leið ar bók.
Hug mynd in var að nem end ur skráðu hjá sér í hvert sinn er þeir
glímdu við verk efni hvern ig þeim gekk að finna við eig andi eða
áhuga vert efni og hvaða efn is tök þeir völdu. Einnig var nem end -
um ætl að að ígrunda hvern ig til tek in verk efni tengd ust áhuga -
svið um þeirra, hvað reynd ist erf itt, hvað auð velt, hvað þeir teldu
sig hafa lært af verk ferl inu og til taka hvaða önn ur at riði þeir
töldu skipta máli. 

Það verð ur að segj ast eins og er að erf ið ast var að innheimta leið ar -
bók ina. Til að hvetja nem end ur til að skrá hjá sér jafn óð um það sem
máli skipti áttu þeir að skila leið ar bók um sín um þri svar á miss er -
inu. Í allt of mörg um til vik um var aug ljóst að leið ar bæk ur voru
skrif að ar í flýti og alls ekki sam hliða verk efna gerð inni. Ígrund un,
sem frá sjón ar hóli kennslu fræð inn ar átti að vera há punkt ur hvers
verk efn is, fór því for görð um að ein hverju leyti þótt sum ir hafi auð -
vit að skil að öllu á til sett um tíma og lagt sig í líma við að gera allt
eft ir for skrift inni. 

Náms mat var yf ir leitt þannig sam sett að efni/inni hald og efn is -
tök giltu 50% en mál og mál notk un 50%. Út bú in voru mats form,
bæði fyr ir rit un og tal, til að meta helstu þætti sem reikn að ir voru
til ein kunn ar og þau send nem end um svo að þeir gætu átt að sig á
við mið um. Nem end ur fengu einnig bein ar um sagn ir og leið bein -
ing ar um ýmis at riði sem mátti bæta, oft ast í nokk uð hefð bundn -
um stíl, ann ars veg ar at huga semd ir við efn is tök og hins veg ar leið -
bein ing ar um mál fræði leg og setn inga fræði leg at riði, ásamt orða -
lagi og orða vali. Heild ar náms mat var: 30% leið ar bók, 70% verk -
efni, munn leg og skrif leg. Ekk ert loka próf. 

4.2 Ung linga bæk ur og kvik mynd ir í dönsku kennslu

„Ung linga bæk ur og kvik mynd ir í dönsku kennslu“ var tit ill nám -
skeiðs sem stofn að var til í kjöl far þess fyrsta og hófst í jan úar 2008.
Þetta nám skeið átti sér enn skemmri að drag anda en það fyrsta,
enda stofn að til þess að beiðni nem enda úr fyrsta nám skeið inu. Átta
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nem end ur skráðu sig á nám skeið ið og sex luku því, þar af fimm
nem end ur úr fyrsta nám skeið inu.

Eins og yf ir skrift nám skeiðs ins ber með sér átti í því að vinna
með ung linga bæk ur og kvik mynd ir. Upp haf lega var hug mynd in
sú að taka fyr ir nýjar eða nýleg ar bæk ur og kvik mynd ir, ræða þær
og velta fyr ir sér hvern ig vinna mætti með þær í kennslu. Vegna
þess hve und ir bún ings tími var skamm ur var gripið til þess ráðs að
fá lista frá nem end um yf ir bæk ur og mynd ir sem til voru í skól um
þeirra og þeir hefðu áhuga á að vinna með. Nem end ur skil uðu væn -
um list um og höfðu skýrar hug mynd ir um hvað þeir vildu helst
fást við. 

Lagt var upp með fimm skyldu verk efni, þrjú úr bók um og kvik -
mynd um að eig in vali auk tveggja verk efna úr smá sög um og kvik -
mynd að vali kenn ara. Sú hug mynd að láta nem end ur vinna á hag-
nýtan hátt með bæk ur og kvik mynd ir byggð ist á því að vinn an
kæmi þeim sjálf um til góða og nýttist í kennslu. Fyr ir mæl in voru
því í stór um drátt um þau að búa til verk efni sem væru op in, ýttu
und ir tjá skipti/sam skipti (í formi para- eða hópa vinnu) og reyndu
hvert fyr ir sig á sem flesta færn iþætti tungu máls ins (lest ur, hlust -
un, tal og rit un) en a.m.k. einn færn iþátt anna skyldi hafa mest
vægi hverju sinni. Meg in við fangs efn ið var að tengja kennslu fræði
tungu mála við verk efn in og því þurftu nem end ur að vinna grein ar -
gerð með hverju verk efni þar sem þeir lýstu þeim kennslu fræði legu
rök um sem að baki lágu með vís un um í heim ild ir úr leslista nám -
skeiðs ins.

Íhug un ar efni fyr ir hvert verk efni voru:

• Á hvaða hátt er þetta op ið verk efni/sam skipta verk efni? 
• Hvern ig þjálf ast nem andi í lestri (hlust un/rit un/tali) við

að vinna verk efn ið? Hvaða (lestr ar)að ferð ir þarf að nota?
Hvaða hug mynd ir/kenn ing ar liggja þar að baki? 

• Á hvern hátt þjálf ast nem and inn í hlust un? Þarf hann að
greina ákveð in hljóð, ein stök orð, merk ing ar heild ir? 

• Hvern ig ýtir verk efn ið und ir tal þjálf un? Hvern ig má
meta tal hæfni nem enda? 

• Hvaða þætti rit un ar er ætl un in að þjálfa/prófa í verk efn -
inu? Flæði, hittni, orða forða, staf setn ingu, mál fræði,
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setn inga fræði eða upp bygg ingu texta? Hvaða þætti á að
meta og hvern ig? 

Sjálf gef ið var að nota tölvu póst til sam skipta og Uglu til geymslu
og miðl un ar á gögn um. Þess ut an var Skype óspart not að til viku -
legra funda. Á þessu miss eri var ekki far ið út í aðra tækni þótt von -
ir stæðu til um tíma að hægt yrði að nota Moodle9, eink um var
wiki10 freist andi kost ur með til liti til sam vinnu verk efna. Ekki varð
úr því en verk efn in sem nem end ur skil uðu voru bæði fjöl breytt og
fag lega unn in.

Nem end ur voru hvatt ir til að prófa verk efni sín jafn óð um í
kennslu og fá þannig mat á hvern ig til hefði tek ist og stund um
gafst tæki færi til að slípa að eins loka gerð verk efna. Tveir nem end -
ur í hópn um unnu mjög vel sam an frá upp hafi nám skeiðs ins og
skil uðu sam eig in leg um verk efn um. Aðr ir í hópn um voru hvatt ir til
slíks hins sama og úr varð sam vinna kenn ara tveggja lít illa skóla á
lands byggð inni sem von andi stend ur enn. Nem end ur voru jafn-
framt hvatt ir til að leggja öll verk efni í banka sem all ur hóp ur inn
gæti síð an nýtt að vild. Af rakst ur nám skeiðs ins var ágætt safn verk -
efna sem vænt an lega hafa kom ið nem end um að góð um not um í
kennslu. Verk efn in voru met in til ein kunna, m.a. fyr ir frum leika,
fag mennsku og tjá skipta kröf ur en mest vægi loka ein kunn ar lá í
kennslu fræði leg um rök stuðn ingi og þeirri náms vit und og ígrund -
un sem þar kom fram. 

4.3 Ung linga menn ing og miðl ar

Þetta nám skeið fjall aði um ung linga og hvað skrif að/sam ið hef ur
ver ið fyr ir þá, hvað þeir eru látn ir fást við í skól an um og hvern ig
að stæð ur þar hafa breyst á síð ustu ára tug um, sem og áhrif (fjöl) -
miðla og tísku. Skoð að var hvaða áhrif þess ir þætt ir kunna að hafa
á ung linga og hvort heim færa mætti er lend ar rann sókn ir og at hug -
an ir á ís lensk ar að stæð ur. 
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Efn is flokk ar nám skeiðs ins sner ust um: 

• Ung linga bók mennt ir. 
• Tungu tak ung linga. 
• Ung linga menn ingu og ólíka menn ing arkima inn an henn ar

(hópa mynd an ir, ein kenni/sér stöðu/sér kenni hópa, tón list, fatn -
að og hegð un). 

• Miðla, eink um þá sem tengj ast tölvu tækni og far símum.

Í hverri viku var tek ið fyr ir ákveð ið efni og lesn ar tvær til þrjár
grein ar eða bók ar kafl ar um það. Spurn ing ar og um ræðu efni fylgdu
hverj um viku skammti og voru tek in fyr ir á viku leg um Skype-
fundi. Slík ir um ræðu fund ir stóðu gjarn an yf ir í klukku tíma og
stund um leng ur. Í kjöl far hvers um ræðu tíma skrif uðu nem end ur
stutta skýrslu til að fá breið ari sýn og skiln ing á efni um ræðn anna
auk meiri þjálf un ar í að nota orð og hug tök sem tengd ust efn inu
hverju sinni. Skýrslurn ar voru lagð ar í sam eig in lega möppu á Uglu
og nem end ur máttu síð an nýta sér þær við rit gerð ar skrif.

Nem end ur skil uðu tveim ur rit gerð um, sú fyrri var sam an tekt á
efni fyrri hluta miss er is ins með út tekt á og um ræðu um ein stök at riði
eða efn is flokka. Seinni rit gerð in tengd ist efni eða efn is þátt um síð ari
hluta nám skeiðs ins en átti að öðru leyti að vera sjálf stæð vinna og um -
fjöll un og var grund völl ur munn legs prófs í lok miss er is. 

Ekki var not uð flók in tækni við kennsl una, Ugl an var not uð til að
halda ut an um efni nám skeiðs ins og viku leg ir um ræðu fund ir fóru
fram á Skype11 og gengu þeir von um fram ar eft ir smá vægi lega hnökra
í byrj un. Reynt var að stýra um ræð um þannig að all ir gætu haft gagn
af þó að sum um hefði ekki gef ist tími til að lesa allt náms efn ið í gegn
fyr ir fundi. Góð ar spurn ing ar sem gáfu til efni til að leita frek ari heim -
ilda og reynsl usög ur sem studdu við les efn ið eða voru í mót sögn við
það gerðu um ræð urn ar líf leg ar. Vart þarf að taka það fram að ein -
göngu var töl uð danska í þess um um ræð um og hef ur það án efa haft
já kvæð áhrif á rit gerð ar skrif og loka próf að hafa tal að um efn ið og
þannig þjálf ast í notk un þess sér tæka orða forða sem fylg ir þessu sviði.
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Skrif legu verk efn in sem lágu til grund vall ar munn lega próf inu
voru vel heppn uð og áhugi og ákafi nem enda skein í gegn í munn -
lega próf inu, enda var út kom an eft ir því. Alls luku sex nem end ur
nám skeið inu en þrír þeirra höfðu tek ið nám skeið in þrjú og var
munn  lega loka próf ið skemmti leg ur enda punkt ur á þriggja miss era
sam leið, sam vinnu og „fjar sam veru“. 

5. Út tekt á nám skeið um

Að stæð ur til tölvu studdr ar kennslu reynd ust á marg an hátt öðru -
vísi í há skóla en fram halds skóla:

Nem end ur voru eldri, getu stig ólíkt, hóp ar minni, kenn ari var
einn en var áð ur í teymi og tækni kunn átta nem enda var mis jafn -
lega mik il. Engu að síð ur er hægt að nota sömu nálg un og svip að -
ar hug mynd ir við að byggja upp nám skeið á hvaða skóla stigi sem
er. Allt kost ar þetta mikla vinnu og oft þarf að leita nýrra lausna við
út færslu á ákveðn um at rið um en það ýtir um leið und ir sköp un.

Nem end ur á þeim nám skeið um sem gerð hef ur ver ið grein fyrir
hér að fram an voru góð ir og áhuga sam ir. Flest ir þeirra voru í fullu
starfi eða stað bundnu námi og sum ir höfðu ekki stund að nám um
langt skeið og höfðu efa semd ir um færni og snerpu í námi en voru
dug leg ir að hafa sam band og leita ráða. Þeim þótti mik il vinna
fylgja fyrsta nám skeið inu og eft ir á að hyggja má við ur kenna að
kröf ur um verk efna skil voru meiri en ein inga fjöldi nám skeiðs ins
gaf til efni til. 

Mik ill tími fór í að fara yf ir verk efn in, meta þau og veita end ur -
gjöf. Ekki er þó hægt að segja að það hafi ver ið meiri vinna en við
mátti bú ast. Verk efn in voru op in en reynt að hafa fyr ir mæl in ein -
föld og skýr. Oft þurftu nem end ur þó við bót ar leið bein ing ar, vegna
þess að eitt hvað vant aði á að fyr ir mæl in væru jafnskýr og kenn ari
hélt. Hins veg ar voru nem end ur líka óör ugg ir, þeir vildu og þurftu
stuðn ing, sér stak lega með fyrstu verk efn in þar sem leita átti efn is á
net inu og svo þeg ar skila átti verk efn um munn lega. Sum ir nem -
end ur þekktu ekki þá tækni sem til þurfti eða höfðu ekki nauð syn -
leg an tækja bún að. Enda fór það svo að verk efn um var skil að á snæld -
um, disk um, hljóð skrám í tölvu pósti eða jafn vel í síma. 
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Öll verk efn in voru op in í þeim skiln ingi að nem end ur gátu val -
ið og að ein hverju leyti nýtt sér eig in reynslu og áhuga svið inn an
hvers verk efn is. Kost ir við slík verk efni eru að fram kem ur mik il
fjöl breytni í efn is vali og efn is tökum og því alls ekki leiði gjarnt að
fara yf ir þau. Gall arn ir eru aft ur á móti þeir að nem end ur fyll ast
valk víða, eru óviss ir um að það sem þeir hafa fram að færa sé nógu
merki legt og sum ir fest ast í ákveðnu fari og vilja end ur taka sig
full mik ið. Þeg ar slíkt kem ur upp þarf að taka í taum ana og útskýra
og leið beina þannig að all ir megi við una. At riði eins og þessi heyra
auð vit að til byrj un ar örð ug leika og með því að taka á þeim strax í
upp hafi má koma mál um í betri far veg. 

Eitt af því sem þarf að vera fyr ir hendi eru mats við mið. Nem end -
ur þurfa að vita hvaða kröf ur eru gerð ar og hvern ig verk þeirra eru
met in. Áð ur hef ur ver ið get ið um mats ramma fyr ir skrif leg og
munn leg verk efni og komu þeir að góð um not um við að sam ræma
mat á verk efn um. Í ljósi reynsl unn ar er ástæða til að end ur vinna
þessa mats ramma og gera þá ítar legri með því að tengja þá við sjálfs -
mats ramma Evr ópu ráðs ins í ein stök um færn iþátt um þar sem það á
við. Æski legt er að semja mats ramma sam hliða hverju verk efni til
að allt af liggi ljóst fyr ir til hvers er ætl ast og hvaða for send ur liggja
til grund vall ar mati hverju sinni.

Í þessu nám skeiði skipti miklu máli að nem end ur voru áhuga -
sam ir og höfðu sterk an hvata til að vinna vel og ljúka öllu á til sett -
um tíma. Þeir sem koma að nám inu með hálf um huga, án þess að
leggja sig fram, lenda strax í vand ræð um og ná fæst ir nokkrum ár -
angri. 

Marg ir hafa reynslu af fjar námi og hafa ef laust dott ið nið ur á
ágæt ar lausn ir sem mætti miðla öðr um en vett vang hef ur vant að.
Þó er kom inn vís ir að breytt um áhersl um, nokkr ir kenn ar ar sem
tengj ast Tungu mála mið stöð Háskóla Íslands hafa að frum kvæði
for stöðu manns ver ið að bera sam an bæk ur sín ar um ýmsa nýbreytni
með það að leið ar ljósi að skoða hvern ig hún gæti nýst í kennslu og
þar með auk ið mögu leika bæði nem enda og kenn ara til að bæta
nám og kennslu. Með al ann ars hafa kom ið leið bein end ur frá
Kennslu mið stöð Háskóla Íslands og fjall að um notk un Moodle.
Kenn ar ar hafa líka miðl að þekk ingu og reynslu sín á milli og má
þar nefna notk un hlað varps í þýsku kennslu. 
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Mik il eft ir spurn er eft ir fjar námi í ein hverri mynd og því þarf að
vera hægt að sinna því án þess að það kosti mikla auka vinnu og
verði kenn ar an um of viða eða bitni á gæð um stað bund inn ar
kennslu. Í flest um þeim til vik um þar sem höf und ur hef ur haft
spurn ir af fjar kennslu í Há skóla Ís lands er um að ræða bland aða
hópa fjar nema og stað nema. Fjar nem arn ir í hópn um koma
nokkrum sinn um á miss eri og taka þátt í stað bund inni kennslu en
eru að öðru leyti ekki bein ir þátt tak end ur í kennslu stund um. Leita
þarf leiða til að tengja ein staka fjar nema bet ur og nán ar við stað -
bund in nám skeið, sér stak lega í tungu mál um, draga þá inn í hóp -
inn og virkja til jafns við aðra í um ræð um og tal þjálf un án þess þó
að vinna kenn ara auk ist vegna tækni mála og umsýslu sem tek ur
tíma frá kennsl unni. Áð ur nefnd ur vís ir að sam starfi tungu mála -
kenn ara gæti sem best skil að ár angri á þess um vett vangi, eink um
þar sem lík legt er að kenn ar ar geti stutt hver ann an. Tak mark ið er
nám skeið sem rúm ar bæði stað bund ið nám og fjar nám og all ir
njóta góðs af. 

6. Loka orð

Hér að fram an er rak in saga þriggja fjar nám skeiða þar sem reynt
var að nýta ein falda tækni til að veita nem end um sem ekki gátu
sótt tíma vegna bú setu eða anna tæki færi til náms. 

Hér er að eins um þrjú nám skeið og fá menna hópa að ræða þar sem
kjarn inn var kraft mikl ir nem end ur, ein beitt ir í þeirri ætl un sinni að
ljúka til skild um ein inga fjölda til að fá þau rétt indi sem fylgdu. Ekki
er gef ið að jafn góð ur kjarni mynd ist í öll um hóp um og þá reyn ir á út -
sjón ar semi og lagni við að halda nem end um við efn ið.

Hverju hafa þessi nám skeið skil að? Og er ástæða til að halda
áfram á sömu eða svip aðri braut? Þeg ar vel tekst til með nýbreytni
í kennslu má ætla að ávinn ing ur inn komi fram á mörg um svið um:

• Í grein inni (dönsku) hef ur nýr mögu leiki ver ið próf að ur, ís -
inn er brot inn og reynsla feng in. Auk in breidd hef ur skap ast
í náms fram boði og grein in hef ur vænt an lega ver ið gerð að -
gengi leg fyr ir fleiri nem end ur en ella.
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• Starfs menn/kenn ar ar hafa afl að sér nýrrar reynslu og þekk -
ing ar. Þeir hafa leit að nýrra lausna og lík ur eru á að leit að
verði eft ir sam vinnu við aðra í svip uð um spor um sem aft ur
leið ir til frek ari þró un ar og þekk ing ar öfl un ar.

• Nem end ur hafa mögu leika á að stunda nám með vinnu hvar
á landi sem þeir búa. Bætt mennt un ar stig í sveit ar- eða bæj ar -
fé lagi get ur af sér at vinnu skap andi tæki færi og eyk ur lík ur á
að sam fé lag ið blómstri.

• Loks má ætla að ný nálg un í kennslu sem gef ur góða raun
leiði til frek ari fram fara og nýjunga á fræða svið inu.

ABS TRACT

Impl em ent ing New Proc ed ures in Three Distance
Cour ses in Langu age Le arn ing

This art ic le is on distance le arn ing, its hi story, did ac tic ism and pe da -
 gogy, with a spec ial foc us on three cour ses taught in the Dan ish
dep art ment of the Un iver sity of Ic eland in 2007–2008. The cour ses
were aimed at Dan ish teac hers in comp uls ory schools who wan ted
to bro a den their knowled ge of Dan ish teac hing. The first cour se
foc used on the four skills (read ing, list en ing, speak ing and writ ing)
as well as us ing the inter net to find good in form ation sources. The
sec ond cour se introduc ed the use of lit er at ure and films in the class -
r oom and the stu dents used did ac tic lit er at ure as arg uments for the
ex ercis es they made. The third cour se was about pe da gog ic al re -
searches on teena gers, their cult ure, langu age, fas hion and how
they use med ia.

In add ition there are discuss ions about the pe da gog ic al views of
distance le arn ing and teac hing, thoughts on its hi stor ic al asp ects
and pro gress as well as spec ul ations about what the fut ure might
have to of fer in this field.
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