
Tjáning með Tækni

Stafræn frásögn fyrir hóp fullorðinna innflytjenda með því að nota beina innlögn, samskipti á neti og blandaða kennslu til að miðla 
persónulegri reynslu af þvermenningarlegri aðlögun og leiðir til sjálfstrausts. 
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Markhópur Almennt er þessi námsleið hentug fyrir hópa 6-10 fullorðinna innflytjenda sem læra tungumál 
gestgjafasamfélagsins, bæta hæfileika þvermenningarlegrar aðlögunar og stafræns læsis og auka 
sjálfsvitund og sjálfsálit. Leiðin var prófuð á farsælan hátt með hópi innflytjendakvenna af ólíkum 
menningarlegum uppruna, mismunandi aldurshópum og búa á Íslandi. Grunnkunnátta á stafræn verkfæri 
var forsenda þátttakenda. Íslenska og enska voru tungumálin í kennslu.

Lýsing á viðfangsefnum Ekki voru margar áskoranir sem þurfti að glíma við í þessari vinnustofu. Nokkurt átak var gert til að fá 
þátttakendur og hvetja þá til að deila reynslu sinni af lífinu. Persónulegir tengiliðir og fyrri tengsl við 
kennara hjálpaði við að allt gekk smurt á vinnustofunni og til að skapa traust meðal þátttakenda. Auk 
fjarlægðar milli þátttakenda var skortur á frítíma flestra þeirra hindrun á meðan skipulagningu vinnustofu 
og kennsluaðferða stóð yfir. Það var líka áskorun að finna nægilega útbúið húsnæði sem hentaði sem 
vinnustofa fyrir gerð stafrænnar frásagnar. 



Þjálfunarferlið 
eða
Hvernig hefur þessi 
áskorun áhrif á 
hvatningu og árangur í 
hópnum þínum?

Markmið þessarar námsbrautar er að kynna þátttakendum helstu grundvallarreglur stafrænnar frásagnar 
(val á efni, skrifa sögu, búa til söguborð, velja myndir, hljóð og tónlist) og hjálpa þeim að búa til sína eigin 
stafrænu frásögn sem gerir þeim kleift að miðla og deila þekkingu og lífsreynslu.
Að búa til Facebook hóp (kennslustofu á netinu) sem form fjarnáms er áhrifarík leið til að koma á framfæri  
leiðbeiningum vinnustofunnar og hjálpar aðallega til að sigrast á skorti á tíma og líkamlegri fjarlægð. 
Ennfremur hjálpar Facebookhópur til að skapa sveigjanlegt, styðjandi og traust námsumhverfi sem veitir 
þjálfun sem skiptir máli fyrir þarfir nemandans í blönduðum kennsluháttum. Vinna með Facebookhóp 
hjálpar kennurum að meta hæfni þátttakanda í notkun upplýsingatækni í upphafi námskeiðs, sem gerir 
þeim kleift að aðlaga væntingar sínar varðandi niðurstöður þátttakenda og gera nauðsynlegar breytingar 
sem henta þátttakendum. 



Lýsing á starfseminni

Tillögur:
1.  Að brjóta aðalstarfið 

niður í viðráðanleg 
verkefni og einföld 
skref

2. Skilgreina þá 
þekkingu sem þarf til 
að sinna starfsemi og 
verkefnum

3. Meta lengd og 
tímamörk þessarar 
starfsemi

4. Lýsa áhættu og óvissu 
sem gæti haft áhrif á 
framkvæmd starfsemi

5. Lýsa í stuttu máli 
mannlegri, líkamlegri 
og fjárhagslegri stöðu 
til að framkvæma 
þessa starfsemi

 

Námsleiðin var kynnt skref fyrir skref og fylgir rökréttri röð við það að búa til stafræna frásögn. Mesta vinnan 
er gerð einstaklingslega á grundvelli leiðbeininga kennara og aðstoð í gegnum Facebook hóp, en samt eru 
þátttakendur hvattir til að vinna saman og leita svara í hópnum til að framleiða eigin stafrænar frásagnir. 
Lokaverkefni er unnið á tveimur dögum augliti til auglitis, markmiðið er að að ljúka stafrænum sögum, 
njóta félagslegra samskipta við aðra þátttakendur í kaffihléum og deila fenginni reynslu með félagamati í 
lok vinnustofunnar. 

1. Kennslan hefst með sýningu á nokkrum dæmum um stafrænar frásagnir sem kennarar hafa áður gert:
Eftir að hafa sýnt hópnum nokkrar tegundir af stafrænum sögum fylgir frekari útfærsla á mismunandi 
gerðum og helstu þáttum stafrænna frásagna með það að meginmarkmiði að auðvelda bæði þátttakendum 
að velja efni og byrjunarvinnu við að skrifa eigin sögu. Dæmi um kennsluefni á íslensku og ensku:
Mikilvægir þættir á þessu stigi eru val á persónulegum efnivið og fullnægjandi sjónrænum- og hljóðskrám til 
að miðla sterkum skilaboðum. Einhver uppákoma/minning/ manneskja/ferðalag/staður ... allt er mögulegt.
Í öðru lagi eru nokkur kennslumyndbönd á Windows Movie Maker kynnt þátttakendum í því skyni að 
auka getu þeirra til að búa til og/eða breyta stafrænu sögunni sinni sem og að birta þær seinna meir á 
félagslegum miðlum.
Í þriðja lagi er unnið að því að búa til söguborð, velja myndir, hljóð og tónlist og færast smám saman 
að lokum vinnustofunnar - Tveir dagar augliti til auglitis í kennslustofunni tileinkað því að ljúka við eigin 
stafræna frásögn og fá hagnýta aðstoð kennara með stafrænum verkfærum. Lokamat er síðan gert í formi 
“eldhúsborðsumræðna” með bæði óformlegum umræðum og sjálfsmatsskýrslum og spurningalistum.

2. Kennari þarf að búa yfir hæfileikum og þekkingu á sviði stafrænnar læsi, þvermenningarlegrar færni og 
skilning á grundvallarreglum og fyrri reynslu í fullorðinsfræðslu. Á þessari vinnustofu var mikið af þeirri 
þekkingu og færni sem fengin var í T & D Stories námskeiði í Dublin, sem IADT stóð fyrir, notuð til að kynna 
þátttakendum stafrænar frásagnir. Í stuttu máli er stafræn frásögn byggð upp af 8 grundvallarþáttum: Að 
fá hugmynd og skrifa uppkast; að rannsaka og kanna; að skrifa handrit; að gera söguborð eða áætlun; 
að safna myndum eða búa þær til, hljóði og myndskeiðum; að setja allt saman; að deila vörunni; að fá 
viðbrögð og íhuga. 

http://artescommunity.eu/storytelling/
https://www.youtube.com/watch?v=RhswUbiQ_9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iTl7ueJ1ZQ0


Fyrstu fimm skrefin af stafrænni sögugerð kláruðust með árangursríkum hætti í gegnum Facebook í 
samráði við kennara. Þær leiðbeiningar voru mikilvægar til þess að hægt væri að klára endanlega síðustu 
þrjú skrefin á vinnustofunni. Þegar stafrænu frásögninni er lokið er einfalt að hlaða henni inn á internetið 
svo hún verði aðgengileg fyrir alla áhorfendur, allt eftir efni og tilgangi verkefnisins.

3. Með því að vinna hlutina eins og gert var í þessu tilviki; undirbúningurinn og fyrstu fimm skrefin unnin 
einstaklingslega í gegnum Facebookhóp með aðstoð kennara, og síðustu þrjú skrefin á vinnustofu, þá er 
möguleiki að ljúka stafrænu frásögninni á tveggja daga vinnustofu. 

4. Mikilvægur þáttur er að hafa vel útbúna kennslustofu, tæknilega aðstoð til staðar og tíma fyrir óformleg 
samskipti og kaffihlé.

5. Þessi tegund af verkstæði býður upp á mikla möguleika og þarf ekki mikið fjármagn. Það krefst nokkurra 
tæknilegra hæfileika og hugrekkis að læra nýja færni. Mikilvægasti hæfileiki þátttakenda er vilji til að læra 
og að vera ekki hræddur við að nota tækni til góðra verka.

Helsti kostnaður: (kennari, tæknileg aðstoð), leiga á kennslustofu með aðgang að tölvum og internetinu.
Útkoma Þátttakendur á þessu námskeiði læra: 

•	 aðalatriðin í rafrænni sögugerð;
•	 helstu færniþætti og hæfileika til að skipuleggja og búa til rafræna sögu;
•	 að nota ný tæki til samskipta - rafræna frásögn;
•	 að öðlast betri skilning á öflugri þver-menningarlegri aðlögun með því að þróa færni sjálfsvitundar;
•	 að nota stafræna frásögn til að auka félagsleg samskipti og tilfinninguna að tilheyra. 



Fyrirséð bein og óbein 
áhrif á þátttakendur 

Þessi námsleið hefur reynst mjög gagnleg fyrir innflytjendur til að auka sjálfsvitund þeirra með því að deila 
reynslu sinni um  aðlögun í nýju samfélagi og menningu. Ný þekking og hæfni í stafrænum frásögnum 
veitir aðgang að verkfærum fyrir fullorðna nemendur til að þróa stafræna læsi, samskiptahæfileika og að 
tilheyra og taka meiri þátt í samfélaginu. Einnig virtist það vera árangursríkt og nýtt tæki til kennslu/náms 
tungumáls landsins. Möguleiki á að búa til mjög persónuleg skilaboð og deila þeim með alheiminum í 
gegnum internetið gefur minnihlutahópum (innflytjendum) í samfélaginu rödd.

Skráning og veflausnir 
sem nýtast vel til 
að framkvæma 
atburðarásina 

Sýnishorn af vinnustofunni á Akureyri:
•	 In my place; 
•	 Poland; 
•	 In Iceland, where my love grows;
•	 Og að lokum saga kennarans: Experience; trainer´s work.

https://youtu.be/WzK08rfVN2Y
https://youtu.be/aBjzJ7mk3og
https://youtu.be/BJ10kyqZkTo
https://youtu.be/_7vh6oPGrmY

