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Ágrip	  	  

Öll	  þurfum	  við	  tækifæri	  til	  þess	  að	  finna	  okkar	  leið	  á	  námsferlinum.	  Margar	  mismunandi	  
kennsluaðferðir	  eru	  í	  boði	  og	  því	  mikilvægt	  að	  hver	  og	  einn	  nemandi	  finni	  leið	  sem	  hentar	  
honum/henni	  í	  náminu.	  Í	  þessu	  verkefni	  er	  fjallað	  um	  verkefnamiðað	  nám	  ásamt	  
leiðsagnarmati.	  Hornsteinn	  verkefnamiðaðs	  náms	  er	  að	  rík	  áhersla	  er	  lögð	  á	  verkefni	  og	  
úrvinnslu	  þeirra	  og	  að	  nemendur	  velji	  krefjandi	  verkefni	  við	  sitt	  hæfi.	  Leiðsagnarmat	  er	  
námsmatsaðferð	  sem	  hefur	  það	  markmið	  að	  nemendur	  vinni	  verkefni	  undir	  leiðsögn	  
kennara	  sem	  einnig	  hvetur	  þá	  áfram.	  	  Aðferðin	  hefur	  verið	  að	  ryðja	  sér	  til	  rúms	  hér	  á	  landi	  
og	  er	  víða	  til	  skoðunar	  í	  framhaldsskólum	  landsins.	  

Spurninginn	  sem	  sett	  var	  fram	  fyrir	  rannsóknina	  var:	  „Er	  verkefnamiðað	  nám	  góður	  
grunnur	  að	  háskólanámi?”.	  Í	  þessari	  ritgerð	  er	  leitast	  við	  að	  finna	  svör	  við	  spurningunni	  og	  
öðlast	  sýn	  nokkurra	  nemenda	  á	  verkefnamiðað	  nám	  sem	  grunn	  að	  háskólanámi.	  

Til	  þess	  að	  svara	  spurningunni	  voru	  skoðaðar	  ýmsar	  fræðigreinar	  sem	  fjalla	  um	  
verkefnamiðað	  nám	  og	  leiðsagnarmat.	  Einhverjum	  hlutum	  spurningarinnar	  var	  svarað	  í	  
fyrri	  rannsóknum	  að	  mati	  höfundar	  þessarar	  ritgerðar	  en	  þó	  voru	  nokkur	  atriði	  sem	  enn	  
var	  ósvarað.	  Til	  þess	  að	  svara	  spurningunni	  til	  fulls	  voru	  tekin	  viðtöl	  við	  fimm	  háskóla-‐
nemendur.	  Allir	  áttu	  þeir	  það	  sameiginlegt	  að	  hafa	  útskrifast	  úr	  Framhaldsskólanum	  í	  
Mosfellsbæ	  en	  sá	  skóli	  hefur	  verið	  í	  fararbroddi	  hér	  á	  landi	  í	  því	  að	  styðjast	  við	  
verkefnamiðað	  nám	  og	  leiðsagnarmat.	  Niðurstaða	  rannsóknarinnar	  sýnir	  með	  skýrum	  
hætti	  að	  reynsla	  þessara	  nemanda	  af	  verkefnamiðuðu	  námi	  og	  leiðsagnarmati	  var	  
almennt	  góð.	  Þeir	  hefðu	  ekki	  kosið	  aðra	  leið	  sem	  undirbúning	  fyrir	  háskólanám.	  Með	  
verkefnamiðuðu	  námi	  lærðu	  þau	  nýja	  leið	  þar	  sem	  námið	  gekk	  út	  á	  að	  vinna	  verkefni	  jafnt	  
og	  þétt	  allan	  námstímann	  og	  byggðist	  námsmatið	  á	  þeim	  verkefnum	  en	  ekki	  stórum	  
lokaprófum.	  
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Formáli	  

Rannsókn	  þessi	  er	  lokaverkefni	  til	  BA-‐prófs	  í	  Uppeldis-‐	  og	  menntunarfræði	  við	  Mennta-‐
vísindasvið	  Háskóla	  Íslands.	  Leiðbeinandi	  verkefnisins	  var	  Jón	  Torfi	  Jónasson	  og	  vil	  ég	  
þakka	  honum	  fyrir	  góða	  leiðsögn	  og	  ómetanlega	  hvatningu	  á	  meðan	  verkefnið	  var	  unnið.	  
Ég	  vil	  þakka	  allri	  fjölskyldu	  minni,	  vinum	  og	  strákunum	  á	  DBR	  fyrir	  mikinn	  stuðning	  á	  
meðan	  vinnan	  við	  ritgerðina	  stóð	  yfir.	  Viðmælendur	  mínir	  fá	  einnig	  þakkir	  fyrir	  að	  sýna	  
verkefninu	  mikinn	  áhuga	  og	  að	  gefa	  sér	  tíma	  í	  viðtöl.	  Þá	  vil	  ég	  sérstaklega	  þakka	  öllu	  
starfsfólki	  Framhaldskólans	  í	  Mosfellsbæ	  en	  án	  þeirra	  væri	  ég	  að	  ekki	  að	  klára	  grunnnám	  í	  
Háskóla	  Íslands.	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  mér	  undirritaðri.	  Ég	  hef	  kynnt	  mér	  Siðareglur	  Háskóla	  
Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  
samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  
verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  
sem	  lagt	  hafa	  mér	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  ber	  sjálf	  byrgð	  á	  því	  sem	  missagt	  
kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfesti	  ég	  með	  undirskrift	  minni.	  

	  

Reykjavík,	  9.	  maí	  2017	  

	  

_________________________________	   	  
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1   Inngangur	  

Mikilvægt	  er	  að	  kennsluaðferðir	  framhaldskólanna	  séu	  fjölbreyttar	  til	  þess	  að	  allir	  
nemendur	  geti	  fundið	  sér	  leið	  í	  náminu	  sem	  hentar	  þeim.	  Í	  lögum	  um	  framhaldsskóla	  er	  
skrifað	  um	  hlutverk	  þeirra.	  Í	  henni	  kemur	  skýrt	  fram	  að	  hlutverk	  framhalskólanna	  er	  að	  
búa	  nemendur	  undir	  frekara	  nám	  og	  að	  taka	  þátt	  í	  atvinnulífinu	  (Lög	  um	  framhaldsskóla	  
nr.	  92/2008:	  2.	  gr.).	  Þetta	  er	  gert	  með	  því	  að	  bjóða	  nemendum	  upp	  á	  nám	  sem	  er	  við	  
þeirra	  hæfi.	  Framhaldsskólarnir	  hafa	  mikið	  tækifæri	  til	  þess	  að	  bjóða	  upp	  á	  slíkt	  nám	  þar	  
sem	  þeir	  hafa	  mikið	  svigrúm	  til	  að	  velja	  kennsluaðferðir	  og	  uppbyggingu	  brauta	  svo	  lengi	  
sem	  ákveðnar	  kröfur	  eru	  uppfyllltar	  (Aðalnámskrá	  framhaldsskóla,	  2011).	  Kennsluaðferð	  
felst	  í	  þeirri	  aðferð	  sem	  kennari	  nýtir	  til	  þess	  að	  fá	  nemendur	  sína	  til	  að	  ná	  ákveðnum	  
markmiðum	  í	  námi.	  Kennsluaðferðir	  eru	  jafn	  ólíkar	  og	  þær	  eru	  margar	  og	  markmið	  þeirra	  
mismunandi	  (Ingvar	  Sigurgeirsson,	  2004:	  11–12).	  Hefðbundnar	  kennsluaðferðir	  eru	  einna	  
helst	  gagnrýndar	  fyrir	  að	  setja	  alla	  nemendur	  í	  sama	  mót	  og	  hentar	  aðeins	  hluta	  þeirra.	  
Sumir	  fræðimenn	  segja	  að	  verið	  sé	  að	  ala	  upp	  í	  nemendum	  hræðslu	  við	  að	  mistakast	  og	  
geri	  þá	  háða	  góðri	  endurgjöf	  frá	  kennara	  og	  foreldrum	  (Curtis,	  Ward,	  Sharp	  og	  Hankin,	  
2013:	  107).	  Óhefðbundnari	  kennsluaðferðir	  eru	  svar	  við	  óánægju	  vegna	  þeirra	  
hefðbundnu	  (Dewey,	  2000a,	  27–28).	  Til	  eru	  margar	  mismunandi	  óhefðbundnar	  
kennsluaðferðir	  sem	  geta	  allar	  fallið	  undir	  heitið	  verkefnamiðað	  nám	  (Woods,	  2014).	  
Rekja	  má	  hugmyndir	  að	  verkefnamiðuðu	  námi	  til	  fræðimannsins	  John	  Dewey	  og	  jafnvel	  til	  
enn	  eldri	  fræðimanna	  (Lam,	  Chenf	  og	  Choy,	  2010).	  Vitnisburður	  nemenda	  sýnir	  að	  þeir	  
hafa	  jákvæða	  reynslu	  af	  verkefnamiðuðu	  námi	  (Williams,	  2011;	  Andersen	  og	  Dupont,	  
2015:	  124–125).	  Í	  verkefnamiðuðu	  námi	  er	  mikið	  lagt	  upp	  úr	  að	  nemendur	  fái	  í	  gegnum	  
endurgjöf	  skýra	  sýn	  á	  það	  hvar	  þeir	  standi	  í	  náminu	  og	  að	  þeir	  fái	  einnig	  leiðsögn	  frá	  
kennara	  hvernig	  hægt	  sé	  bæta	  hana	  (Williams,	  2011).	  	  

Lengi	  hefur	  verið	  talað	  um	  ágæti	  samræðna	  milli	  kennara	  og	  nemanda.	  Það	  er	  að	  
kennari	  noti	  samtal	  til	  þess	  að	  leiðbeina	  nemendum	  sínum.	  Sú	  hugmynd	  að	  nota	  
samræður	  til	  að	  hjálpa	  nemendum	  að	  ná	  vissu	  markmiði	  er	  alls	  ekki	  nýtilkomin	  en	  
fræðimenn	  hafa	  lengi	  skrifað	  um	  ágæti	  hennar.	  Sá	  elsti	  er	  líklega	  Platón	  en	  í	  bók	  hans	  
Menón	  má	  sjá	  dæmi	  um	  hvernig	  er	  hægt	  að	  nýta	  samræður	  til	  að	  leiðbeina	  nemendum	  
(Platón,	  1993:	  77–93).	  Í	  dag	  er	  mikið	  rætt	  um	  leiðsagnamat	  sem	  að	  mörgu	  leyti	  er	  nýtt	  orð	  
yfir	  gamla	  hugmynd	  og	  eru	  sífellt	  fleiri	  skólar	  farnir	  að	  nýta	  sér	  þá	  aðferð	  (Ingvar	  
Sigurgeirsson,	  2009;	  Ingvar	  Sigurgeirsson,	  Arnór	  Benónýsson,	  Hallur	  Birkir	  Reynisson,	  
Jóhanna	  Eydís	  Þórarinsdóttir	  og	  Valgerður	  Gunnarsdóttir,	  2008;	  Berglind	  Axelsdóttir,	  
2009;	  Ívar	  Rafn	  Jónsson	  og	  Birgir	  Jónsson,	  2015).	  
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Markmið	  þessarar	  rannsóknar	  er	  að	  fá	  innsýn	  í	  reynslu	  nemenda	  af	  verkefnamiðuðu	  
námi	  sem	  grunn	  að	  háskólanámi.	  Megin	  spurningin	  sem	  sett	  var	  fram	  í	  upphafi	  
rannsóknar	  er	  þessi:	  „Er	  verkefnamiðað	  nám	  góður	  grunnur	  að	  háskólanámi?“	  Til	  þess	  að	  
svara	  henni	  var	  athugað	  hvað	  nú	  þegar	  hefur	  verið	  rannsakað	  í	  þessum	  efnum	  og	  hvað	  
fræðimenn	  hafa	  sagt	  um	  kennsluaðferðina.	  Eftir	  þá	  athugun	  var	  ekki	  öllum	  spurningum	  
svarað	  og	  því	  voru	  enn	  spurningar	  sem	  þurfti	  að	  svara.	  Þá	  sérstaklega	  þeim	  spurningum	  
sem	  beinast	  að	  undirbúningi	  fyrir	  frekara	  nám.	  Til	  þess	  að	  fá	  þessa	  innsýn	  voru	  tekin	  viðtöl	  
við	  fimm	  háskólanemendur	  sem	  allir	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  vera	  með	  stúdentspróf	  frá	  
Framhaldskólanum	  í	  Mosfellsbæ.	  	  

Ritgerðinni	  er	  skipt	  upp	  í	  fjóra	  megin	  kafla.	  Í	  fyrsta	  kaflanum	  er	  skoðað	  hvað	  
fræðimenn	  hafa	  sagt	  um	  verkefnamiðað	  nám	  og	  rannsóknir	  sem	  eru	  tengdar	  þeirri	  
námsaðferð.	  Sér	  undirkafli	  verður	  tileinkaður	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  en	  sá	  skóli	  
notast	  aðeins	  við	  verkefnamiðað	  nám	  og	  viðmælendur	  þessa	  verkefnis	  stunduðu	  allir	  nám	  
þar.	  Annar	  undirkafli	  fjallar	  um	  vörðuvikur	  en	  það	  er	  aðferð	  sem	  hönnuð	  var	  af	  kennara	  í	  
Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  og	  hefur	  fengið	  jákvæð	  viðbrög	  hjá	  nemendum	  þar	  (Ívar	  
Rafn	  Jónsson	  og	  Birgir	  Jónsson,	  2015).	  Annar	  kaflinn	  mun	  fjalla	  um	  rannsóknina	  og	  hvaða	  
aðferðir	  voru	  notaðar	  við	  hana.	  Í	  þriðja	  kaflanum	  eru	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  
kynntar.	  Í	  fjórða	  kafla	  eru	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  bornar	  saman	  við	  fræðin	  sem	  
koma	  fram	  í	  fyrsta	  kaflanum.	  Fimmti	  og	  síðasti	  kaflinn	  er	  samantekt	  ásamt	  því	  sem	  settar	  
eru	  fram	  hugmyndir	  um	  frekari	  rannsóknir	  á	  efninu.	  	  
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2   Fræðilegt	  ágrip	  	  

Framhaldsskólinn	  hefur	  það	  megin	  markmið	  að	  undirbúa	  nemendur	  fyrir	  frekara	  nám	  eða	  
sérhæfð	  störf	  (Aðalnámskrá	  framhaldsskóla,	  2011).	  Í	  2.	  grein	  laga	  um	  framhaldsskóla	  (nr.	  
92/2008)	  segir	  að	  hlutverk	  þeirra	  sé:	  „að	  stuðla	  að	  alhliða	  þroska	  allra	  nemenda	  og	  virkri	  
þáttöku	  þeirra	  í	  lýðræðisþjóðfélagi	  með	  því	  að	  bjóða	  hverjum	  nemenda	  nám	  við	  hæfi“.	  
Mikilvægt	  er	  að	  bjóða	  nemendum	  upp	  á	  nám	  við	  þeirra	  hæfi	  hvort	  sem	  þeir	  eiga	  erfitt	  
með	  nám	  eða	  auðvelt.	  En	  með	  því	  er	  verið	  að	  búa	  nemendur	  undir	  frmatíðina	  hvort	  sem	  
það	  er	  í	  frekara	  námi	  eða	  á	  atvinnumarkaði.	  	  Framhaldskólunum	  er	  gefið	  svigrúm	  til	  að	  
móta	  snið	  námsbrauta	  að	  því	  marki	  að	  þeir	  uppfylli	  þó	  vissar	  kröfur	  ráðuneytisins	  
(Aðalnámskrá	  framhaldsskóla,	  2011).	  Helsta	  gagnrýnin	  á	  hefðbundið	  nám	  er	  að	  það	  reynir	  
að	  móta	  nemendur	  í	  eitt	  og	  sama	  formið	  sem	  hentar	  aðeins	  hluta	  nemenda	  (Curtis,	  Ward,	  
Sharp	  og	  Hankin,	  2013:	  107).	  Flestir	  fræðimenn	  í	  dag	  eru	  þó	  sammála	  um	  að	  það	  	  er	  að	  
engin	  ein	  leið	  rétt	  fyrir	  alla	  nemendur	  og	  því	  nauðsynlegt	  að	  hver	  og	  einn	  finni	  leið	  í	  námi	  
sem	  hentar	  sér	  (Dun	  R.	  og	  Dun	  K.,	  1992).	  

2.1   Hugmyndir	  John	  Dewey	  um	  nám	  

John	  Dewey	  er	  einn	  þekktasti	  hugsuður	  á	  sviði	  skóla	  og	  menntamála.	  Hann	  hefur	  skrifað	  
fjöldann	  allan	  af	  greinum	  og	  bókum	  tengdar	  menntun	  og	  sagt	  frá	  hugmyndum	  sínum	  víða	  
um	  heim	  (Dewey,	  2000b:	  34).	  Hann	  hefur	  oft	  fjallað	  um	  hversu	  fátæklegt	  hefðbundna	  
skólakerfið	  er	  og	  setur	  fram	  hugmynd	  að	  betri	  aðferð	  til	  náms	  sem	  henti	  fleirum	  (Dewey,	  
2000b:	  22).	  Nýjar	  kennsluaðferðir	  eru	  svar	  við	  óánægju	  með	  þær	  hefðbundnu.	  Hin	  
hefðbundna	  kennsluaðferð	  byggist	  á	  skipulagi	  sem	  er	  með	  fyrir	  fram	  ákveðnar	  hugmyndir	  
um	  viðmið	  og	  viðfangsefni	  í	  námi	  (Dewey,	  2000a:	  27–28).	  Dewey	  ásamt	  konu	  sinni	  Alice	  
Chipman	  stofnaði	  tilraunarskóla	  í	  Chicago	  árið	  1896	  þar	  sem	  prófaðar	  voru	  nýjar	  
kennsluaðferðir	  sem	  voru	  öðruvísi	  en	  þær	  sem	  tíðkuðust	  á	  þeim	  tíma.	  Sá	  skóli	  starfaði	  
aðeins	  í	  átta	  ár	  og	  því	  var	  lítil	  reynsla	  komin	  á	  þær	  kennsluaðferðir	  sem	  notaðar	  voru	  þar.	  
Sérstaklega	  fyrir	  eldri	  bekki	  skólans	  (Dewey,	  2000a:	  12).	  

Verkefnamiðað	  nám	  á	  rætur	  sínar	  að	  rekja	  til	  hugmyndafræði	  Dewey	  sem	  lagði	  mikla	  
áherslu	  á	  læra	  af	  reynslunni	  (e.	  learning	  by	  doing)	  (Lam,	  Cheng	  og	  Choy,	  2010;	  Dewey,	  
2000a:	  23).	  Dewey	  sagði	  einnig	  að	  menntun	  ætti	  ekki	  að	  snúast	  um	  að	  læra	  það	  sem	  sagt	  
hefur	  verið	  um	  hluti	  eða	  að	  kennari	  skipi	  nemendum	  fyrir	  heldur	  eigi	  menntun	  að	  vera	  
virkt	  og	  uppbyggilegt	  ferli	  (Karuss	  og	  Boss,	  2013:	  10).	  Hlutverk	  kennarans	  er	  mikilvægt	  að	  
sögn	  Dewey.	  Í	  verkahring	  kennara	  að	  velja	  ramma	  fyrir	  þau	  verkefni	  sem	  nemendur	  takast	  
á	  við.	  Þegar	  ramminn	  er	  gerður	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  reynslu	  nemenda.	  Dewey	  taldi	  
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mikilvægt	  að	  nemendur	  vinni	  verkefni	  sem	  tengjast	  þeim,	  að	  nemendur	  byggi	  ofan	  á	  eigin	  
reynslu	  (Dewey,	  2000a:	  85).	  	  

2.2   Kennsluaðferðir	  	  

Kennsluaðferðir	  geta	  verið	  mjög	  ólíkar	  og	  markmið	  þeirra	  mismunandi.	  Það	  er	  undir	  
kennaranum	  komið	  hvernig	  hann	  vinnur	  til	  þess	  að	  stuðla	  að	  því	  að	  nemendur	  nái	  settum	  
markmiðum	  í	  náminu	  (Ingvar	  Sigurgeirsson,	  2004:	  11–12).	  Fræðimenn	  hafa	  mismunandi	  
skoðanir	  á	  því	  hvernig	  við	  lærum	  en	  þar	  má	  nefna	  kenningu	  Piaget	  um	  hugsmíðahyggju	  
sem	  fjallar	  um	  að	  börn	  eigi	  að	  smíða	  sína	  eigin	  þekkingu	  sjálf.	  En	  samkvæmt	  henni	  þarf	  
barn	  að	  hafa	  náð	  ákveðnum	  þroska	  til	  að	  geta	  menntað	  sig.	  Vygotsky	  var	  einnig	  heillaður	  
að	  hugsmíðahyggju	  en	  á	  ólíkan	  hátt	  og	  Piaget.	  Vygotsky	  vildi	  meina	  að	  börn	  lærðu	  mest	  
með	  því	  að	  prófa	  sig	  áfram	  (Curtis,	  Ward	  og	  Sharp	  og	  Hankin,	  2013:	  26).	  	  Nánar	  verður	  
fjallað	  um	  hugmyndir	  Deweys	  í	  næsta	  kafla.	  

Hægt	  er	  að	  skipta	  kennslu	  í	  hefðbundnar	  og	  sveigjanlegar	  aðferðir.	  Hefðbundnar	  
kennsluaðferðir	  þekkja	  flestir	  og	  hafa	  reynslu	  af.	  Þetta	  er	  þegar	  kennari	  stendur	  
andspænis	  nemendum	  sínum	  sem	  sitja	  við	  borð	  sem	  oftar	  en	  ekki	  eru	  í	  röðum	  í	  kennslu-‐
stofunni.	  Kennslan	  fer	  þá	  oft	  fram	  í	  formi	  fyrirlestra	  frá	  kennara	  og	  kennari	  hefur	  fyrirfram	  
ákveðnar	  hugmyndir	  um	  verkefnin.	  Á	  meðan	  eru	  sveigjanlegar	  kennsluaðferðir	  meira	  í	  
takt	  við	  nútímann	  þar	  sem	  kennslustofan	  getur	  verið	  meira	  flæðandi.	  Þá	  ráða	  nemendur	  
að	  nokkru	  leyti	  ferðinni	  og	  geta	  valið	  sér	  verkefni	  við	  hæfi	  (Hafsteinn	  Karlsson,	  2009).	  
Hefðbundnar	  kennsluaðferðir	  hafa	  verið	  töluvert	  gagnrýndar.	  Helsta	  gagnrýnin	  er	  að	  allir	  
nemendur	  séu	  settir	  í	  sama	  mót	  sem	  hentar	  fæstum	  þeirra.	  Sumir	  vilja	  meina	  að	  skólinn	  
sé	  með	  þessu	  hefðbundna	  sniði	  að	  ala	  upp	  í	  nemendum	  ótta	  við	  að	  mistakast	  og	  að	  gera	  
þá	  háða	  góðri	  endurgjöf	  kennarans	  og	  foreldra	  sinna.	  Próf	  hafa	  einnig	  verið	  gagnrýnd	  fyrir	  
hve	  mikil	  áhersla	  hefur	  verið	  lögð	  á	  vægi	  þeirra	  í	  náminu.	  Námið	  gengur	  þá	  nær	  eingöngu	  
út	  á	  að	  skila	  góðum	  árangri	  á	  prófum	  og	  þar	  af	  leiðandi	  skila	  góðum	  einkunnum	  (Curtis,	  
Ward,	  Sharp	  og	  Hankin,	  2013:	  107).	  	  

Margir	  fræðimenn	  virðast	  aðhyllast	  hugmyndir	  um	  óhefðbundið	  nám	  (Hafsteinn	  
Karlsson,	  2009;	  Dewey,	  2000;	  Woods,	  2014;	  Friedman,	  Crews,	  Caicedo,	  Besley,	  Weinberg	  
og	  Freeman,	  2009;	  Karuss	  og	  Boss,	  2013).	  Þrátt	  fyrir	  það	  er	  líftími	  óhefðbundinna	  
kennsluaðferða	  oft	  fremur	  stuttur.	  En	  þó	  má	  sjá	  í	  sögunni	  að	  svipaðar	  hugmyndir	  um	  
ágæti	  óhefðbundins	  náms	  koma	  sífellt	  aftur	  upp.	  Jón	  Torfi	  verkur	  athygli	  á	  áhugaverðum	  
spurningum	  í	  grein	  sinni	  Lært	  af	  sögunni.	  Þar	  spyr	  hann	  hvort	  hin	  hefðbundna	  
kennsluaðferð	  sé	  í	  raun	  og	  veru	  eins	  gölluð	  og	  fræðimenn	  vilja	  meina	  eða	  eru	  þessar	  
óhefðbundnu	  kennsluaðferðir	  einfaldlega	  of	  flóknar	  í	  notkun.	  Þessum	  spurningum	  er	  
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erfitt	  að	  svara.	  Hugsanlegt	  er	  að	  aðferðir	  við	  kennsluna	  séu	  of	  flóknar	  eða	  kennurum	  
finnst	  hlutverk	  sitt	  innan	  þessara	  aðferða	  óljós	  (Jón	  Torfi	  Jónasson,	  2008:	  84–85).	  	  

2.2.1   Verkefnamiðað	  nám	  

Fræðimennirnir	  David	  M.	  Himmelblau	  and	  Gary	  J.	  Powers	  voru	  báðir	  áhugasamir	  um	  að	  
finna	  farsæla	  aðferð	  til	  að	  aðstoða	  nemendur	  í	  námi	  (Woods,	  2014).	  Í	  grein	  Donald	  R.	  
Woods	  frá	  árinu	  2014	  er	  fjallað	  um	  hugmyndir	  Himmelblau	  og	  Powers	  að	  hinu	  fullkomna	  
kerfi	  til	  þess	  að	  sem	  flestir	  nemendur	  geti	  blómstrað	  í	  námi.	  Þær	  aðferðir	  sem	  þeir	  notuðu	  
hvað	  mest	  er	  hægt	  að	  líkja	  við	  verkefnamiðað	  nám.	  Þeir	  voru	  ekki	  einu	  fræðimennirnir	  
sem	  höfðu	  gert	  tilraun	  til	  að	  finna	  slíkt	  kerfi	  (Woods,	  2014).	  Dewey	  gerði	  einnig	  tilraun	  til	  
þess	  að	  starfrækja	  skóla	  sem	  notaðist	  aðeins	  við	  hugmyndir	  sem	  má	  líkja	  við	  verkefna-‐
miðað	  nám	  (Dewey,	  2000a:12;	  Woods,	  2014).	  Í	  grein	  Woods	  má	  einnig	  sjá	  lista	  yfir	  
mismunandi	  kennsluaðferðir	  en	  þar	  má	  sjá	  að	  verkefnamiðað	  nám	  hefur	  verið	  kallað	  
ýmsum	  nöfnum,	  þá	  sérstaklega	  á	  ensku	  (Woods,2014).	  Í	  þessum	  kafla	  verður	  leitast	  við	  að	  
finna	  út	  hvaðan	  verkefnamiðað	  nám	  kemur	  og	  bera	  saman	  mismunandi	  gerðir	  af	  
kennsluaðferðum	  sem	  mætti	  flokka	  undir	  verkefnamiðað	  nám.	  

Margir	  fræðimenn	  vilja	  meina	  að	  verkefnamiðað	  nám	  sé	  unnið	  út	  frá	  hugmyndum	  um	  
spurningastýrt	  nám	  (e.	  problem-‐based	  learning).	  Spurningastýrt	  nám	  er	  aðferð	  sem	  var	  
hönnuð	  fyrir	  læknanema	  í	  kringum	  árið	  1950	  og	  hefur	  sýnt	  mikinn	  árangur,	  bæði	  í	  
læknisfræði	  og	  verkfræði	  (Karuss	  og	  Boss,	  2013:	  10;	  Grant,	  2011).	  Margt	  bendir	  þó	  til	  þess	  
að	  verkefnamiðað	  nám	  sé	  mun	  eldra	  en	  spurningastýrt	  nám.	  Til	  dæmis	  má	  nefna	  
aðferðina	  fyrirspurnar-‐stýrt	  nám	  (e.	  inquiry-‐based	  learning)	  sem	  leggur	  mikið	  upp	  úr	  
gagnrýnni	  hugsun.	  „Inquiry“	  þýðist	  á	  íslensku	  sem	  fyrirspurn	  og	  svipar	  að	  mörgu	  leyti	  til	  
spurningastýrðs	  náms	  og	  verkefnamiðaðs	  náms	  (Friedman	  o.fl.,	  2009).	  Fræðimenn	  segja	  
að	  fyrirspurnarstýrt	  nám	  sé	  byggt	  á	  hugmyndum	  Deweys,	  líkt	  og	  verkefnamiðað	  nám.	  Árið	  
1960	  kom	  bylgja	  í	  kennsluaðferðum	  sem	  er	  sögð	  vera	  tími	  uppgötvunar	  náms	  sem	  er	  í	  
raun	  útfærsla	  á	  verkefnamiðuðu	  námi	  (e.	  discovery	  learning).	  Þó	  nokkrir	  fræðimenn	  telja	  
að	  uppgötvunar	  nám	  sé	  árangursrík	  aðferð	  til	  náms	  (Friedman	  o.fl.,	  2009;	  Lazonder	  og	  
Harmsen,	  2016).	  	  

Verkefnamiðað	  nám	  og	  spurningastýrt	  nám	  eiga	  mikið	  sameiginlegt	  og	  því	  er	  oft	  erfitt	  
að	  segja	  hvað	  í	  raun	  og	  veru	  skilur	  þau	  að	  (Karuss	  og	  Boss,	  2013:	  10).	  Báðar	  aðferðir	  ýta	  
nemendum	  út	  fyrir	  þægindarammann	  og	  þar	  af	  leiðandi	  í	  að	  kynna	  sér	  efni	  verkefnisins	  á	  
margs	  konar	  máta.	  Þá	  ganga	  báðar	  aðferðirnar	  út	  á	  að	  leysa	  ákveðið	  verkefni	  eða	  
vandamál	  og	  megin	  áheyrsla	  er	  á	  hvernig	  nemendur	  komust	  að	  niðurstöðu	  sinni	  frekar	  en	  
á	  niðurstöðuna	  sjálfa	  (Karuss	  og	  Boss,	  2013:	  1;	  Michel	  M.	  Grant,	  2011).	  Verkefnin	  geta	  
verið	  margs	  konar	  og	  mikið	  lagt	  upp	  úr	  að	  nemendur	  finni	  sér	  verkefni	  við	  sitt	  hæfi	  (Lam,	  
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Cheng	  og	  Choy,	  2010).	  Þá	  eru	  nemendur	  hvattir	  til	  þess	  að	  velja	  sér	  efni	  sem	  vekur	  
sérstakan	  áhuga	  hjá	  þeim	  og	  er	  því	  oft	  tilfinningalega	  tengt	  þeim.	  Rannsakendur	  telja	  það	  
vera	  hvetjandi	  fyrir	  nemendur	  og	  þeir	  verji	  meiri	  tíma	  í	  verkefnið	  (Grant,	  2011;	  Musa,	  
Mufti,	  Latiff	  og	  Amin,	  2010).	  Verkefnamiðað	  nám	  setur	  nemendur	  í	  raunverulegar	  
aðstæður	  til	  þess	  að	  vinna	  úr	  verkefnum	  sínum.	  Frjáls	  verkefni	  sem	  sett	  eru	  fyrir	  af	  
kennara	  og	  valin	  af	  nemanda	  geta	  ýtt	  undir	  frekari	  áhuga	  á	  ákveðnu	  efni.	  Í	  verkefna-‐
miðuðu	  námi	  er	  þess	  krafist	  að	  nemandi	  kafi	  djúpt	  í	  efnið	  með	  því	  að	  vinna	  með	  öðrum,	  
með	  umræðum	  og	  að	  vanda	  verkefna	  (Blumenfeld,	  Soloway,	  Marx,	  Krajcik,	  Guzdial	  og	  
Plancsar,	  1991).	  Þessi	  kenning	  er	  þó	  ekki	  ný	  en	  Dewey	  sagði	  að	  einlægur	  áhugi	  á	  verkefni	  
væri	  mikilvægur	  fyrir	  nemendur	  (Dewey,	  2000b:	  71–72).	  Í	  skrifum	  sínum	  bendir	  hann	  á	  
hættuna	  á	  klofnum	  hug	  nemanda.	  En	  slíkt	  hefur	  oft	  gerst	  þegar	  skólakerfið	  er	  einsleitt	  og	  
óspennandi	  fyrir	  nemendur.	  Nemandi	  veitir	  kennara	  sínum	  og	  námsefninu	  yfirborðslega	  
athygli	  og	  innst	  inni	  er	  nemandi	  að	  hugsa	  um	  önnur	  verkefni	  sem	  vekja	  hjá	  honum	  meiri	  
áhuga.	  Nemandi	  finnst	  hann	  vera	  tilneyddur	  til	  þess	  að	  læra	  til	  þess	  að	  standast	  prófið,	  að	  
ná	  áfanganum	  og	  fylgja	  bekknum	  eða	  að	  hann	  vilji	  þóknast	  kennaranum	  og	  foreldrum	  
sínum.	  Að	  vera	  niðursokkinn	  í	  efnið	  hefur	  mikil	  áhrif	  á	  hvernig	  verkefni	  er	  unnið.	  Kennari	  
getur	  líka	  notað	  sér	  sinn	  einlæga	  áhuga	  á	  ákveðnu	  efni	  og	  þar	  af	  leiðandi	  kveikt	  áhuga	  hjá	  
nemendum	  sínum	  (Dewey,	  2000b:	  71–72).	  Samkvæmt	  Dewey	  er	  hlutverk	  kennara	  sem	  
notast	  við	  nýjar	  aðferðir,	  það	  er	  óhefðbundnar,	  erfiðara	  og	  ábyrgðarmeira	  en	  áður.	  Samt	  
sem	  áður	  eru	  margir	  sem	  halda	  því	  fram	  að	  svo	  sé	  ekki	  (Dewey,	  2000a:	  19).	  

Endurgjafir	  (e.	  feedback)	  eru	  mikilvægar	  fyrir	  verkefnamiðað	  nám	  (Grant,	  2011).	  
Margar	  mismunandi	  aðferðir	  hafa	  verið	  notaðar	  til	  þess.	  Þetta	  eru	  aðferðir	  fyrir	  kennara	  
að	  meta	  verkefni	  nemenda	  sinna,	  fyrir	  nemendur	  að	  meta	  sín	  eigin	  verk	  og	  verkefni	  
samnemanda	  sinna.	  Í	  verkefnamiðuðu	  námi	  er	  sérstök	  áhersla	  lögð	  á	  sjálfsmat,	  það	  er	  að	  
meta	  sín	  eigin	  verkefni.	  Ein	  aðferð	  til	  sjálfsmats	  er	  KWL-‐aðferðin	  en	  hún	  stendur	  fyrir,	  
hvað	  ég	  veit	  (e.	  what	  I	  Know),	  hvað	  ég	  vil	  vita	  (e.	  what	  I	  Want	  to	  know)	  og	  hvað	  þarf	  ég	  þá	  
að	  læra	  (e.	  what	  I	  still	  need	  to	  Learn).	  Kennari	  getur	  aðstoðað	  nemendur	  sína	  við	  að	  svara	  
þessum	  spurningum	  (Grant,	  2011).	  Sem	  dæmi	  um	  aðferð	  fyrir	  kennara	  til	  að	  meta	  
verkefni	  nemenda	  sinna	  er	  leiðsagnarmat	  og	  vörðuvikur	  en	  farið	  verður	  í	  þau	  efni	  í	  öðrum	  
köflum.	  	  

2.2.2   Sýn	  nemenda	  á	  verkefnamiðað	  nám	  	  

Michael	  M.	  Grant	  (2011)	  gerði	  rannsókn	  á	  sýn	  nemenda	  á	  verkefnamiðað	  nám.	  Í	  þeirri	  
rannsókn	  notaðist	  Grant	  við	  hugmyndir	  verkefnamiðað	  náms	  til	  að	  leggja	  verkefni	  fyrir	  
nemendur	  og	  þeir	  síðan	  beðnir	  um	  að	  svara	  spurningum	  um	  aðferðina.	  Niðurstöður	  
þeirrar	  rannsóknar	  leiddi	  í	  ljós	  að	  nemendurnir	  voru	  almennt	  ánægðir	  með	  verkefnamiðað	  
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nám.	  Þeir	  voru	  öruggari	  um	  hvernig	  ætti	  að	  setja	  upp	  og	  vinna	  mismunandi	  verkefni.	  Þá	  
litu	  þeir	  björtum	  augum	  á	  samvinnu	  en	  samvinnan	  ýtti	  undir	  gagnrýna	  hugsun	  þeirra	  og	  
þeir	  tóku	  meiri	  tillit	  til	  skoðana	  annarra	  nemenda.	  Lengd	  verkefnanna	  voru,	  að	  mati	  
sumra,	  of	  löng.	  Aðrir	  nemendur	  töluðu	  þó	  um	  að	  það	  væri	  gott	  að	  verja	  meiri	  tíma	  í	  
verkefnin	  en	  það	  gæfi	  þeim	  tækifæri	  á	  að	  ná	  betri	  tökum	  á	  viðfangsefninu	  að	  það	  væri	  
skilvísara	  að	  vinna	  með	  upplýsingarnar	  frekar	  en	  að	  læra	  þær	  utan	  að	  og	  skrifa	  þær	  niður	  
(Grant,	  2011).	  Nemendum	  fannst	  þó	  erfitt	  að	  samnýta	  hæfileika	  sína	  í	  náminu.	  Það	  er	  að	  
þeim	  fannst	  erfitt	  að	  yfirfæra	  reynslu	  sína	  af	  einni	  grein	  yfir	  á	  aðra.	  Þá	  fannst	  þeim	  
mikilvægt	  að	  hafa	  réttu	  verkfærin	  til	  að	  vinna	  verkefni	  sín,	  á	  borði	  við	  tölvu	  og	  fleira.	  Að	  
þau	  læri	  að	  vinna	  með	  þau	  verkfæri	  til	  þess	  að	  gera	  verkefnin	  (Grant,	  2011).	  	  

Háskólinn	  í	  Roskilde	  í	  Danmörku	  notast	  við	  ákveðna	  gerð	  af	  verkefnamiðuðu	  námi	  en	  
þar	  er	  aðferðin	  kölluð	  á	  ensku	  „project	  work“.Sú	  aðferð	  leggur	  mikið	  upp	  úr	  að	  
sjálfboðaliðar	  úr	  hópi	  nemenda	  sem	  eru	  lengra	  komnir	  í	  náminu	  aðstoði	  þá	  sem	  styttra	  
eru	  komnir.	  Námið	  er	  byggt	  upp	  á	  átta	  verkefnum	  sem	  hvert	  um	  sig	  eru	  15	  einingar	  ásamt	  
lokaritgerð	  sem	  vegur	  30	  einingar.	  Nemendur	  hafa	  tækifæri	  til	  þess	  að	  velja	  og	  hafna	  
ákveðnum	  verkefnum	  þannig	  að	  flestir	  þeirra	  geti	  fundið	  námsleið	  við	  sitt	  hæfi	  og	  inni	  á	  
þeirra	  áhugasviði.	  Mikið	  er	  um	  hópavinnu	  og	  hver	  sjálfboðaliði	  tekur	  að	  sér	  einn	  hóp	  í	  
senn.	  Megin	  hlutverk	  þessa	  sjálfboðaliða	  er	  að	  styðja	  við	  nemendurna	  í	  að	  vera	  virkir	  í	  
verkefnum	  og	  axla	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  þeir	  eru	  að	  vinna	  að.	  Hópurinn	  velur	  í	  sameiningu	  
þema	  fyrir	  verkefnið	  og	  setur	  upp	  ákveðinn	  ramma	  til	  að	  halda	  utan	  um	  verkefnið.	  Þegar	  
verkefnið	  hefur	  verið	  klárað	  fara	  nemendur	  í	  ákveðna	  matsvinnu	  þar	  sem	  þeir	  meta	  
frammistöðu	  sína	  í	  verkefninu.	  Hér	  hjálpa	  sjálfboðaliðar	  nemendum	  að	  komast	  að	  loka	  
niðurstöðu	  um	  mat	  verkefnisins	  með	  samtali	  (Andersen	  og	  Dupont,2015;	  124–125).	  	  
 

2.3   Námsmat	  

Námsmat	  er	  talið	  mikilvægt	  til	  þess	  að	  meta	  árangur	  í	  skólastarfinu	  og	  hvernig	  nemendum	  
gengur	  að	  ná	  settum	  markmiðum.	  Námsmat	  er	  ekki	  síður	  mikilvægt	  fyrir	  nemendur	  þar	  
sem	  kennarar	  eru	  hvattir	  til	  þess	  að	  nýta	  sér	  leiðsagnarmat.	  Í	  leiðsagnarmatinu	  fellst	  að	  
kennarar	  leiðbeini	  nemendum	  sínum	  hvernig	  þeir	  geti	  hagað	  námi	  sínu	  til	  að	  ná	  sem	  
mestum	  árangri	  (Aðalnámskrá	  framhalskóla,	  2011).	  	  Námsmat	  má	  birta	  í	  formi	  einkunna	  
og	  umsagna	  bæði	  skriflega	  og	  munnlega.	  Lokamat	  sem	  birtist	  á	  prófskítreinum	  nemenda	  
skal	  vera	  í	  tölum	  á	  bilinu	  1-‐10	  eða	  með	  kerfi	  sem	  er	  sambærilegt	  (Aðalnámskrá	  
framhalskóla,	  2011).	  	  	  
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2.3.1   Einkunnir	  

Til	  að	  draga	  fram	  mynd	  af	  einkunnargjöf	  sem	  flestir	  ef	  ekki	  allir	  skólar	  notuðust	  við	  hér	  á	  
landi	  árum	  áður	  má	  skoða	  61	  gr.	  í	  reglugerð	  Háskóla	  Íslands.	  Þar	  er	  einkunnum	  skipt	  upp	  í	  
fjóra	  hópa,	  sem	  eru	  þriðja	  einkunn	  eða	  einkunnir	  á	  skalanum	  frá	  5,0	  að	  5,99,	  önnur	  
einkunn	  eða	  einkunnir	  á	  bilinu	  frá	  6,0	  að	  7,24,	  fyrsta	  einkunn	  er	  á	  bilinu	  7,25	  að	  8,99	  og	  
allt	  sem	  nær	  yfir	  9	  telst	  til	  ágætiseinkunnar.	  Ef	  einkunn	  eru	  fyrir	  neðan	  5,0	  þá	  hefur	  
nemandi	  fallið	  (Reglur	  fyrir	  Háskóla	  Íslands,	  nr.	  569/2009:	  61.	  gr.).	  Áður	  fyrr	  þekktist	  að	  
gefa	  einkunn	  í	  orðum	  á	  borð	  við	  „gott“	  eða	  „mjög	  gott“.	  Flestir	  ættu	  líka	  að	  þekkja	  að	  
einkunninna	  „ágætt“	  var	  betri	  en	  gott,	  þrátt	  fyrir	  að	  í	  öðrum	  skilningi	  væri	  ágætt	  verra	  
(Helgi	  Skúli	  Kjartansson,	  2012:	  5).	  Í	  grein	  Helga	  Skúla	  má	  sjá	  töflu	  sem	  sýnir	  gamlar	  
hugmyndir	  um	  gildi	  einkunna	  þar	  sem	  einkunn	  er	  metin	  út	  frá	  því	  hvaða	  kröfur	  var	  ætlast	  
til	  að	  nemandinn	  uppfyllti	  (Helgi	  Skúli	  Kjartansson,	  2012:	  2).	  	  

2.3.2   Leiðsagnarmat	  

Í	  mörg	  ár	  var	  mikil	  áhersla	  lögð	  á	  meta	  (e.	  assess)	  frammistöðu	  nemenda	  og	  því	  lítið	  lagt	  
upp	  úr	  hvað	  kæmi	  næst.	  Leiðsagnarmat	  (e.	  assessment	  for	  learning)	  er	  í	  raun	  endurgjöf	  (e.	  
feedback)	  sem	  á	  sér	  stað	  á	  námsferlinum	  með	  munnlegum	  og	  skriflegum	  umsögnum.	  Þá	  
nær	  aðferðin	  um	  stærri	  flöt	  en	  námsmatið	  sjálft	  þar	  sem	  ekki	  aðeins	  er	  verið	  að	  meta	  
niðurstöður	  úr	  ákveðnum	  verkefnum	  eða	  prófum	  heldur	  er	  nemendum	  gefin	  leiðsögn	  um	  
hvað	  má	  gera	  betur.	  Þá	  er	  helsta	  markmið	  leiðsagnarmats	  að	  fá	  nemendur	  til	  þess	  að	  vera	  
virkir	  þátttakendur	  í	  sínu	  eigin	  námi,	  að	  þau	  setji	  sér	  markmið	  og	  setji	  stefnuna	  á	  ákveðna	  
lokastöð.	  Þá	  hefur	  það	  ekki	  sýnt	  árangur	  að	  aðeins	  benda	  nemendum	  á	  hvað	  þeir	  eru	  að	  
gera	  vitlaust	  heldur	  þarf	  að	  benda	  þeim	  á	  hvað	  hægt	  sé	  að	  gera	  betur	  til	  þess	  að	  ná	  
framförum	  og	  leysa	  á	  þann	  hátt	  villur	  (William,	  2011).	  	  

Samræður	  kennara	  við	  nemendur	  sína	  til	  að	  veita	  leiðsögn	  í	  námi	  er	  ekki	  ný	  hugmynd	  
en	  fræðimenn	  hafa	  lengi	  skrifað	  um	  ágæti	  samræðunnar,	  allt	  frá	  tíma	  Platóns.	  Í	  bók	  hans	  
Menón	  er	  dregin	  upp	  mynd	  af	  hvernig	  kennari	  getur	  byggt	  upp	  samræðu	  sem	  kveikir	  
áhuga	  hjá	  nemanda	  og	  er	  leiðandi	  allt	  til	  enda	  verkefnis	  (Platón,	  1993:	  77–93).	  Það	  má	  því	  
segja	  að	  allt	  frá	  tímum	  Platóns	  hafa	  fræðimenn	  vitað	  um	  ágæti	  samræðna	  milli	  kennara	  
og	  nemanda.	  Þá	  telur	  Platón	  mikilvægt	  að	  nemendur	  finni	  hvatningu	  til	  náms	  en	  hana	  má	  
oft	  finna	  þegar	  þeir	  efast	  um	  það	  sem	  þeir	  vita.	  Það	  er	  kveikjan	  að	  vilja	  nemenda	  til	  að	  
vilja	  læra.	  Með	  leiðsögn	  frá	  kennara,	  oft	  með	  samtali,	  má	  auka	  skilning	  þeirra	  (Jón	  Torfi	  
Jónasson,	  2008:	  81).	  Margir	  fræðimenn,	  á	  borð	  við	  Rousseau,	  Montessori,	  Burner	  og	  
marga	  fleiri,	  hafa	  sagt	  frá	  ágæti	  samræðna	  í	  kennslu	  og	  mikilvægi	  þess	  að	  veita	  hverjum	  
og	  einum	  nemenda	  athygli	  (Jón	  Torfi	  Jónasson,	  2008:	  82–83).	  	  
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Mikilvægi	  leiðsagnarmats	  er	  ekki	  síður	  farið	  að	  sýna	  sig	  í	  umræðunni	  um	  skólastarf	  á	  
Íslandi	  í	  dag.	  Í	  2.	  útgáfu	  Aðalnámskrá	  framhaldskóla	  (2011)	  sem	  uppfærð	  var	  árið	  2015	  er	  
leiðsagnarmat	  skilgreint	  sem	  „leiðbeining	  til	  nemenda	  um	  hvernig	  þeir	  geti	  með	  árangur-‐
sríkustum	  hætti	  hagað	  námi	  sínu“.	  Þá	  eru	  kennarar	  enn	  fremur	  hvattir	  til	  þess	  að	  leggja	  
áherslu	  á	  leiðsagnarmatið,	  það	  er	  að	  fá	  nemendur	  til	  þess	  að	  velta	  fyrir	  sér	  markmiðum	  
sínum	  og	  stefnu	  í	  náminu	  í	  samstarfi	  við	  kennara.	  Þó	  nokkrir	  skólar	  á	  Íslandi	  hafa	  gefið	  út	  
að	  þeir	  notist	  við	  leiðsagnarmat	  í	  sínu	  starfi.	  Sem	  dæmi	  má	  nefna	  Menntaskóla	  
Borgarfjarðar	  (Ingvar	  Sigurgeirsson,	  2009),	  Framhaldskólann	  á	  Laugum	  (Ingvar	  
Sigurgeirsson,	  Arnór	  Benónýsson,	  Hallur	  Birkir	  Reynisson,	  Jóhanna	  Eydís	  Þórarinsdóttir	  og	  
Valgerður	  Gunnarsdóttir,	  2008),	  Fjölbrautarskóla	  Snæfellinga	  (Berglind	  Axelsdóttir,	  2009)	  
og	  Framhaldskólann	  í	  Mosfellsbæ	  (Ívar	  Rafn	  Jónsson	  og	  Birgir	  Jónsson,	  2015).	  

2.4   Framhaldskólinn	  í	  Mosfellsbæ	  	  

Framhaldsskólinn	  í	  Mosfellsbæ	  hóf	  starfsemi	  haustið	  2009	  og	  var	  þá	  starfrækur	  í	  
Brúarlandi.	  Árið	  2014	  flutti	  skólinn	  sig	  í	  nýbyggingu	  sem	  var	  sérstaklega	  hönnuð	  fyrir	  
starfsemi	  skólans	  (Bragi	  Guðmundsson	  og	  Trausti	  Þorsteinsson,	  2013).	  Alveg	  frá	  upphafi	  
skólans	  hefur	  verið	  notast	  við	  verkefnamiðað	  nám	  þar	  sem	  mikið	  er	  lagt	  upp	  úr	  að	  bjóða	  
upp	  á	  nám	  sem	  er	  við	  hæfi	  allra.	  Má	  segja	  að	  skólinn	  sé	  ákveðinn	  brautryðjandi	  í	  notkun	  á	  
verkefnamiðuðu	  námi	  en	  hann	  er	  eini	  skólinn	  enn	  sem	  komið	  er	  sem	  notast	  aðeins	  við	  
þessa	  kennsluaðferð	  (Bragi	  Guðmundsson	  og	  Trausti	  Þorsteinsson,	  2013).	  Einnig	  er	  notast	  
við	  leiðsagnarmat	  sem	  helst	  í	  hendur	  við	  verkefnamiðað	  nám	  að	  því	  marki	  að	  endursögn	  
frá	  kennara	  er	  talin	  mikilvæg	  (Framhaldsskólinn	  í	  Mosfellsbæ,	  2009).	  Sverrir	  Árnason,	  
íslenskukennari	  í	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ,	  skrifaði	  um	  hlutverk	  kennara	  í	  
verkefnamiðuðu	  námi.	  Hann	  segir:	  „Hlutverk	  kennarans	  er	  að	  fylgjast	  með	  verkefna-‐
vinnunni	  og	  vera	  nemendum	  innan	  handar	  með	  því	  að	  gefa	  þeim	  munnlega	  endurgjöf	  á	  
meðan	  á	  henni	  stendur“	  (Sverrir	  Árnason,	  2014).	  Þá	  telur	  hann	  einnig	  mikilvægt	  að	  gefa	  
nemendum	  tækifæri	  á	  endurskilum,	  það	  er	  að	  nemendur	  vinni	  verkefni	  sín	  út	  frá	  
athugasemdum	  kennara	  og	  skili	  þeim	  í	  annað	  sinn	  og	  bæti	  þá	  um	  leið	  námsmatið	  fyrir	  
verkefnið	  (Sverrir	  Árnason,	  2014).	  

Í	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  er	  notast	  við	  hugmyndafræði	  Paul	  Black	  og	  Dylan	  
Wiliam	  úr	  greininni	  Inside	  the	  black	  box	  (1998)	  um	  leiðsagnarmat.	  En	  samkvæmt	  þeim	  á	  
kennari	  að	  gefa	  nemendum	  sínum	  endurgjöf	  (e.	  feedback)	  þar	  sem	  farið	  er	  yfir	  hvaða	  
árangri	  hefur	  verið	  náð	  og	  leiðbeina	  þeim	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  færa	  verkefni	  til	  betri	  vegar.	  
Kennarar	  ættu	  þó	  að	  forðast	  að	  bera	  nemendur	  saman.	  Einnig	  ættu	  nemendur	  að	  læra	  að	  
leggja	  mat	  á	  sína	  eigin	  vinnu.	  Að	  þeir	  geti	  sjálfir	  skilið	  hvaða	  árangur	  hefur	  náðst	  og	  hvaða	  
endurbætur	  þeir	  geta	  unnið	  að.	  Þá	  ættu	  nemendur	  einnig	  að	  hafa	  tækifæri	  til	  að	  tjá	  sig	  
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um	  kennsluna.	  Samtöl	  á	  milli	  kennara	  og	  nemenda	  ættu	  að	  vera	  á	  jafningjagrundvelli.	  Það	  
næst	  með	  því	  að	  bera	  gagnkvæma	  virðingu	  þar	  sem	  báðir	  aðilar	  leitast	  við	  að	  kalla	  fram	  
og	  kanna	  skilning	  svo	  að	  leiðsögn	  geti	  átt	  sér	  stað	  (Black	  og	  Williams,	  1998).	  	  

Heimanám	  og	  próf	  ættu	  að	  vera	  þannig	  upp	  byggð	  að	  þau	  þjóni	  ákveðnum	  tilgangi	  til	  
að	  hjálpa	  nemendum	  að	  vinna	  áfram	  að	  markmiðum	  sínum.	  Endurgjöfin	  á	  þeim	  
verkefnum	  er	  ekki	  síður	  mikilvæg	  til	  þess	  að	  efla	  nemandann	  og	  hvetja	  hann	  í	  
áframhaldandi	  vinnu	  í	  verkefninu	  (Black	  og	  Williams,	  1998).	  	  

2.4.1   Vörðuvikur	  

Vörðuvikur	  er	  aðferð	  sem	  Ívar	  Rafn	  Jónsson,	  sálfræðikennari	  í	  Framhaldskólanum	  í	  
Mosfellsbæ,	  þróaði	  eftir	  að	  hann	  leitaði	  leiða	  til	  að	  bæta	  leiðsagnarmat	  í	  sínum	  áföngum.	  
Nafnið	  vörðuvika	  vildi	  hann	  líkja	  við	  vörður	  sem	  lagðar	  eru	  í	  óbyggðum	  til	  að	  vísa	  veginn.	  
Þá	  fannst	  Ívari	  leiðsagnarmatið	  ekki	  gefa	  nemendum	  sínum	  nægilega	  sýn	  á	  stöðu	  þeirra	  í	  
áfanganum.	  Haustið	  2012	  prófaði	  Ívar	  í	  fyrsta	  sinn	  að	  taka	  viðtöl	  við	  nemendur	  sína	  til	  að	  
efla	  leiðsagnarmatið.	  Markmið	  vörðuvikna	  er	  að	  kanna	  stöðu	  nemandans	  í	  ákveðnu	  fagi.	  
Það	  er	  gert	  í	  samtali	  milli	  kennara	  og	  nemenda	  þar	  sem	  farið	  er	  í	  gegnum	  hvernig	  nemandi	  
hafi	  verið	  að	  standa	  sig,	  hvað	  gengur	  vel	  og	  hvað	  má	  bæta.	  Þá	  er	  líka	  rætt	  hvernig	  mætti	  
bæta	  kennsluna	  í	  áfanganum.	  Fljótlega	  fóru	  aðrir	  kennarar	  að	  nýta	  sér	  vörðuvikur.	  Birgir	  
Jónsson,	  sögukennari	  í	  Framhaldskólanum	  í	  Mosfellsbæ,	  byrjaði	  að	  nota	  vörðuvikur	  um	  
haustið	  2013	  og	  segir	  þá	  loks	  væri	  hann	  að	  framkvæma	  mat	  í	  þágu	  náms	  í	  stað	  þess	  að	  
gefa	  nemendum	  einkunnir	  á	  miðri	  önn	  (Ívar	  Rafn	  Jónsson	  og	  Birgir	  Jónsson,	  2015).	  	  

Nemendur	  eru	  almennt	  mjög	  ánægðir	  með	  vörðuvikurnar	  og	  finnst	  gott	  að	  geta	  rætt	  
námið	  við	  kennara	  sinn	  á	  jafningjagrundvelli.	  Þá	  finnst	  þeim	  aðal	  kosturinn	  við	  aðferðina	  
vera	  hvatningin	  sem	  henni	  fylgir	  en	  þeim	  finnst	  hún	  mikilvæg	  hvort	  sem	  þeim	  gangi	  vel	  í	  
náminu	  eða	  illa.	  Nemendum	  fannst	  þá	  vörðuvika	  vera	  betri	  kostur	  en	  miðannarmat	  sem	  
þekkist	  víða.	  Miðannarmatið	  fannst	  þeim	  vera	  stressandi,	  þá	  vegna	  álags	  vegna	  verkefna-‐
skila	  fyrir	  miðannarmatið	  og	  einkunnin	  þaðan	  gæfi	  þeim	  ákveðinn	  stimpil.	  Þau	  tala	  einnig	  
um	  að	  ef	  miðannarmat	  kæmi	  illa	  út	  væri	  líklegra	  að	  einhverjir	  gæfust	  upp	  á	  náminu	  þrátt	  
fyrir	  að	  allt	  að	  60%	  af	  námsmati	  áfanga	  sé	  enn	  eftir	  (Ívar	  Rafn	  Jónsson	  og	  Birgir	  Jónsson,	  
2015).	  	  
  

Eftir	  að	  hafa	  skoðað	  fræðin	  og	  hvað	  þau	  hafa	  að	  segja	  um	  verkefnamiðað	  nám	  og	  
leiðsagnarmat	  er	  þó	  nokkrum	  spurningum	  enn	  ósvarað.	  Í	  raun	  er	  ekki	  búið	  að	  fyllilega	  
svara	  spurningunni:	  „Er	  verkefnamiðað	  nám	  góður	  grunnur	  að	  háskólanámi?“	  Til	  að	  
komast	  nær	  því	  að	  svara	  þeirri	  spurningu	  þarf	  að	  ræða	  við	  nemendur	  sem	  hafa	  reynslu	  af	  
verkefnamiðuðu	  námi	  og	  stunda	  nám	  við	  háskóla	  í	  dag.	  Megin	  spurningarnar	  til	  þeirra	  
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yrðu:	  „Hvernig	  var	  reynsla	  þín	  af	  verkefnamiðuðu	  námi“,	  „Telur	  þú	  verkefnamiðað	  nám	  
vera	  góðan	  undirbúning	  að	  háskólanámi?“	  og	  „Nýtir	  þú	  áfram	  þá	  þekkingu	  og	  aðferðir	  
sem	  þú	  lærðir	  af	  reynslu	  þinni	  af	  verkefnamiðuðu	  námi?“	  Þá	  er	  einnig	  forvitnilegt	  að	  vita	  
hvað	  nemendum	  finnst	  um	  leiðsagnarmat	  og	  hvort	  hugmyndin	  um	  leiðsagnarmat	  sé	  í	  
raun	  að	  skila	  sér	  til	  nemenda.	  
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3   Rannsóknin	  

Valið	  var	  að	  tala	  við	  fimm	  nemendur	  sem	  allir	  höfðu	  útskrifast	  úr	  Framhaldskólanum	  í	  
Mosfellsbæ.	  Þessir	  nemendur	  stunda	  nám	  við	  þrjá	  mismunandi	  háskóla,	  það	  er	  Háskóla	  
Íslands,	  Háskólann	  í	  Reykjavík	  og	  Landbúnaðarháskólann.	  Til	  þess	  að	  finna	  þessa	  
nemendur	  var	  öllum	  útskrifuðum	  nemendum	  úr	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  sendur	  
tölvupóstur	  þar	  sem	  þeim	  var	  boðið	  að	  taka	  þátt	  í	  verkefninu.	  Ef	  nemandi	  hafði	  áhuga	  á	  
að	  taka	  þátt	  átti	  að	  hafa	  samband	  og	  láta	  fylgja	  svör	  við	  þremur	  spurningum	  sem	  voru:	  (1)	  
Hvenær	  útskrifaðist	  þú	  úr	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ?	  (2)	  Hvaða	  nám	  þú	  stundar	  í	  
dag?	  og	  (3)	  Hvar	  þú	  stundar	  nám?	  Ástæðan	  fyrir	  spurningunum	  var	  sú	  að	  hafa	  valið	  í	  
úrtakið	  sem	  fjölbreyttast.	  Þegar	  hópurinn	  var	  valinn	  voru	  dagsetning	  og	  staðsetning	  
ákveðin	  til	  þess	  að	  taka	  viðtölin.	  	  

Verkefnið	  byggir,	  eins	  og	  áður	  sagði,	  á	  óstöðluðum	  einstaklingsviðtölum	  við	  fimm	  
útskrifaða	  nemendur	  úr	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  og	  hafa	  reynslu	  af	  háskólanámi.	  
Undirbúningur	  fyrir	  viðtölin	  fólst	  í	  því	  að	  undirbúa	  spurningalista	  sem	  innihélt	  spurningar	  
sem	  væru	  nægilega	  opnar	  til	  þess	  að	  gefa	  þátttakendum	  rými	  til	  þess	  að	  segja	  frá	  sinni	  
reynslu.	  Samt	  sem	  áður	  þurfti	  að	  vera	  ákveðinn	  rammi	  fyrir	  spurningarnar	  til	  þess	  að	  fá	  
svör	  við	  þeim	  spurningum	  sem	  leitast	  var	  eftir	  í	  verkefninu.	  Viðtalsramminn	  sem	  notast	  
var	  við	  var	  bæði	  settur	  upp	  í	  punkta	  og	  spurningar.	  Í	  upphafi	  var	  punktur	  sem	  minnti	  á	  að	  
fá	  leyfi	  til	  að	  taka	  viðtalið	  upp	  og	  fá	  leyfi	  til	  að	  vinna	  svörin	  áfram	  fyrir	  verkefnið.	  Einnig	  var	  
fengið	  leyfi	  til	  þess	  að	  segja	  í	  hvaða	  skóla	  þau	  stunda	  nám	  í	  dag.	  Spurningarnar	  sem	  stuðst	  
var	  við	  voru:	  	  

1.   Hvernig	  upplifðir	  þú	  skólagöngu	  þína	  í	  Framhalskólanum	  í	  Mosfellsbæ?	  Hvað	  einkenndi	  
námið?	  

2.   Hvernig	  fannst	  þér	  kerfið?	  Verkefni	  í	  stað	  prófa,	  fjölbreytni	  verkefna,	  hópaverkefni?	  
3.   Hvernig	  fannst	  þér	  að	  fá	  leiðsagnarmat	  í	  stað	  einkunna?	  -‐	  Vörðuvikur:	  Voru	  vörðuvikur	  

byrjaðar	  í	  skólanum	  þegar	  þú	  varst	  þar	  í	  námi?	  Ef	  já,	  hvernig	  fannst	  þér	  það	  kerfi?	  
4.   Að	  þínu	  mati,	  hverjir	  eru	  helstu	  kostir	  og	  gallar	  við	  námið	  (eða	  kennsluaðferðir)	  í	  FMOS?	  
5.   Telur	  þú	  skólaganga	  þín	  í	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  hafi	  hjálpað	  þér	  að	  undirbúa	  

nám	  við	  háskóla?	  
6.   Eru	  svipaðar	  kennsluaðferðir	  notaðar	  í	  þínu	  námi	  í	  háskólanum?	  
7.   Finnst	   þér	   þú	   geta	   nýtt	   þær	   aðferðir	   sem	   kenndar	   voru	   í	   Framhaldsskólanum	   í	  

Mosfellsbæ?	  
8.   Hvernig	  fannst	  þér	  að	  taka	  próf	  í	  háskólanum?	  	  
9.   Ert	  þú	  með	  einhverja	  hugmynd	  af	  úrbótum	  á	  stefnunni	  fyrir	  skólann?	  

Í	  lok	  hvers	  viðtals	  var	  einnig	  spurt	  hvort	  rannsakandi	  mætti	  hafa	  samband	  ef	  aðrar	  
spurningar	  kviknuðu	  þegar	  unnið	  væri	  með	  efni	  viðtalanna.	  	  
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Þrjú	  af	  fimm	  viðtölum	  fóru	  fram	  þann	  27.	  og	  28.	  febrúar	  2017	  í	  Framhaldsskólanum	  í	  
Mosfellsbæ.	  Næsta	  viðtal	  fór	  fram	  á	  sama	  stað	  þann	  20.	  mars	  2017.	  Að	  lokum	  var	  eitt	  
viðtal	  tekið	  í	  Háskóla	  Íslands	  þann	  21.	  mars.	  Viðtölin	  voru	  tekin	  upp	  til	  að	  auðvelda	  
rannsakanda	  að	  vinna	  þau	  áfram	  en	  þeim	  upptökum	  var	  svo	  eytt.	  	  

3.1   Aðferðafræði	  

Markmið	  þessarar	  rannsóknar	  var	  að	  fá	  innsýn	  nemenda	  sem	  höfðu	  klárað	  framhaldsskóla	  
sem	  notaðist	  við	  verkefnamiðað	  nám	  áður	  en	  þeir	  hófu	  nám	  við	  háskóla.	  Í	  þessu	  verkefni	  
var	  notast	  við	  viðtöl	  til	  þess	  að	  leitast	  við	  að	  svara	  spurningunni	  „Er	  verkefnamiðað	  nám	  
góður	  grunnur	  að	  háskólanámi?“	  Þegar	  notast	  er	  við	  viðtöl	  sem	  rannsóknaraðferð	  þarf	  að	  
tryggja	  að	  öll	  viðtölin	  séu	  tekin	  með	  sem	  líkustum	  hætti	  og	  að	  spurningarnar	  séu	  það	  
skýrar	  að	  allir	  skilji	  þær	  eins	  (Helga	  Jónsdóttir,	  2003:	  68).	  Notast	  var	  við	  óstöðluð	  (e.	  
unstructured)	  einstaklingsviðtöl	  sem	  hafa	  þann	  tilgang	  að	  dýpka	  skilning	  á	  einhverju	  
viðfangsefni.	  Þá	  byggja	  þau	  oftar	  en	  ekki	  á	  reynslu	  viðmælanda	  á	  ákveðnum	  aðstæðum	  
eða	  efni.	  Þannig	  má	  segja	  að	  innihald	  viðtalsins	  sé	  óljóst	  en	  umræðuefnið	  undirbúið	  af	  
rannsakanda.	  Þar	  af	  leiðandi	  geta	  þessi	  viðtöl	  orðið	  persónuleg.	  

Viðtölin	  geta	  verið	  breytileg	  eftir	  einstaklingum	  og	  innihald	  þeirra	  oft	  ekki	  það	  sama	  
þrátt	  fyrir	  að	  viðfangsefnið	  sé	  það	  sama.	  Mótsagnir	  geta	  komið	  fram	  í	  viðtölunum	  en	  þá	  er	  
mikilvægt	  að	  vinna	  úr	  þeim	  á	  uppbyggilegan	  hátt	  og	  ekki	  líta	  á	  það	  sem	  veikleika	  í	  
verkefninu	  (Helga	  Jónsdóttir,	  2003:	  73–74).	  	  

Mikilvægt	  er	  að	  setja	  upp	  ákveðinn	  ramma	  til	  þess	  að	  halda	  utan	  um	  viðtölin	  en	  þó	  
þarf	  rannsakandi	  að	  vera	  opinn	  fyrir	  að	  breyta	  út	  af	  rammanum	  ef	  þörf	  krefur	  á.	  Margt	  
þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  þegar	  á	  að	  taka	  viðtöl	  að	  þessu	  tagi.	  Það	  þarf	  að	  nálgast	  viðmælendur	  
af	  mikilli	  virðingu	  og	  gæta	  vel	  að	  öllum	  smáatriðum.	  Réttmæti	  viðtala	  veltur	  mikið	  á	  því	  
frá	  hvaða	  sjónarhorni	  þau	  eru	  unnin.	  Rannsakandi	  ætti	  að	  vera	  virkur	  þátttakandi	  í	  eigin	  
verkefni,	  að	  reynsla	  hans	  og	  þekking	  á	  efninu	  endurspegli	  niðurstöður	  hans	  (Helga	  
Jónsdóttir,	  2003:	  79).	  Ýmis	  siðferðileg	  álitamál	  geta	  komið	  upp	  þegar	  viðtöl	  eru	  notuð	  sem	  
rannsóknarform.	  Þeim	  má	  skipta	  í	  þrjá	  flokka	  sem	  eru	  vernd	  þátttakenda,	  tengsl	  
þátttakanda	  og	  rannsakanda	  og	  síðast	  markmið	  viðtalanna.	  Þagnarskylda	  rannsakandans	  
er	  einkum	  mikilvæg,	  sérstaklega	  á	  litlum	  svæðum	  eins	  og	  á	  Íslandi.	  Auðvelt	  getur	  reynst	  
að	  rekja	  svör	  aftur	  til	  þátttakenda	  (Ástríður	  Stefánsdóttir,	  2013).	  	  

	  

3.2   Þátttakendur	  

Þátttakendur	  verkefnisins	  voru	  fimm	  háskólanemar	  sem	  allir	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  
vera	  útskrifaðir	  nemendur	  úr	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ.	  Notast	  verður	  við	  
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gervinöfn	  því	  ekki	  var	  talið	  mikilvægt	  fyrir	  þessa	  rannsókn	  að	  þeirra	  réttu	  nöfn	  komi	  fram.	  
Þó	  var	  talið	  gagnlegt	  að	  fá	  að	  vita	  í	  hvaða	  skóla	  viðmælendur	  stunda	  nám	  í	  dag,	  því	  var	  
fengið	  leyfi	  til	  þess	  frá	  þeim	  öllum.	  	  

Jónína	  hóf	  nám	  við	  Framhaldsskólann	  í	  Mosfellsbæ	  strax	  og	  grunnskólagöngu	  hennar	  
lauk.	  Að	  stúdentsprófi	  loknu	  hóf	  hún	  nám	  við	  Háskólann	  í	  Reykjavík.	  	  

Stefanía	  hóf	  nám	  við	  Framhaldsskólann	  í	  Mosfellsbæ	  í	  beinu	  framhaldi	  af	  grunnskóla.	  
Hún	  stundar	  nú	  nám	  við	  Háskóla	  Íslands.	  	  

Páll	  hóf	  nám	  við	  Framhaldsskólann	  í	  Mosfellsbæ	  eftir	  að	  skólagöngu	  í	  grunnskóla	  lauk.	  
Í	  dag	  stundar	  hann	  nám	  við	  Landbúnaðarháskólann	  en	  stefnir	  þó	  á	  nám	  erlendis	  fljótlega.	  	  

Guðmunda	  var	  orðin	  eldri	  þegar	  hún	  hóf	  nám	  við	  Framhaldsskólann	  í	  Mosfellsbæ.	  
Hún	  hafði	  reynt	  að	  feta	  menntaveginn	  í	  öðrum	  framhaldsskólum	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  
sem	  notast	  allir	  við	  hefðbundnari	  kennsluaðferðir	  en	  átti	  erfitt	  með	  að	  ná	  að	  fóta	  sig	  þar.	  
Hún	  stundar	  nú	  nám	  við	  Háskóla	  Íslands.	  

Jónas	  hóf	  nám	  í	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  eftir	  að	  hafa	  tekið	  sér	  hlé	  frá	  námi	  
en	  hann	  hóf	  nám	  í	  öðrum	  framhaldsskóla	  eftir	  grunnskólann.	  Hann	  stundar	  nú	  nám	  við	  
Háskólann	  í	  Reykjavík.	  
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4   Niðurstöður	  	  

Niðurstöður	  viðtalanna	  verða	  bornar	  saman	  til	  þess	  að	  varpa	  ljósi	  á	  sýn	  nemenda	  á	  
undirbúning	  fyrir	  háskóla,	  hvort	  reynsla	  þeirra	  af	  verkefnamiðuðu	  námi	  og	  leiðsagnarmati	  
skili	  einhverjum	  árangri	  inn	  í	  nám	  þeirra	  í	  háskólanum.	  Viðtölin	  leiddu	  í	  ljós	  nokkur	  
meginatriði	  sem	  skipt	  er	  niður	  í	  þemu.	  Þá	  er	  fyrst	  fjallað	  um	  sýn	  nemenda	  á	  
verkefnamiðað	  nám	  og	  á	  skólann	  en	  það	  er	  undirstaða	  þess	  að	  geta	  svarað	  
rannsóknarspurningunni.	  Því	  næst	  er	  fjallað	  um	  hvort	  nemendum	  fannst	  í	  raun	  
verkefnamiðað	  nám	  vera	  góður	  grunnur	  að	  háskólanámi.	  Sá	  kafli	  gegnir	  einnig	  lykilatriði	  í	  
að	  svara	  rannsóknarspurningunni.	  Næsta	  þema	  snýr	  að	  reynslu	  nemenda	  í	  því	  að	  nýta	  sér	  
þær	  aðferðir	  sem	  þeir	  tileinkuðu	  sér	  í	  framhaldsskóla	  og	  hvernig	  þær	  nýtast	  þeim	  í	  
háskólanámi.	  Í	  lokin	  er	  kafað	  dýpra	  í	  leiðsagnarmat	  ásamt	  viðhorfi	  nemenda	  til	  einkunna.	  
Þar	  sem	  endurgjöf	  á	  borð	  við	  umsögn	  er	  mikilvæg	  fyrir	  verkefnamiðað	  nám	  er	  áhugavert	  
að	  athuga	  hvort	  þessir	  nemendur	  kjósi	  frekar	  umsögn	  í	  stað	  einkunna.	  Hér	  á	  eftir	  eru	  
þemun	  notuð	  til	  þess	  að	  mynda	  undirkafla	  og	  vitnað	  verður	  í	  viðtölin	  til	  að	  styðja	  
niðurstöðurnar.	  Notast	  var	  við	  gerfinöfn	  því	  enginn	  ávinningur	  fæst	  af	  því	  að	  nefna	  
raunveruleg	  nöfn	  viðmælendanna.	  	  

4.1   	  Þema	  1.	  Verkefnamiðað	  nám	  sem	  undirbúningur	  að	  háskólanámi	  

Í	  viðtölunum	  voru	  nemendurnir	  spurðir	  tveim	  spurningum	  sem	  tengdust	  undirbúningi	  
fyrir	  háskólanám.	  Þær	  voru:	  „Fannst	  þér	  þú	  undirbúin(n)	  fyrir	  háskólanám	  að	  loknu	  námi	  í	  
Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ?“	  „Hvað	  var	  það	  sem	  hjálpaði	  þér	  mest	  í	  þeim	  
undirbúningi?“	  Þau	  voru	  sammála	  um	  að	  þeim	  fannst	  þau	  vera	  vel	  undirbúin	  fyrir	  
háskólanám	  og	  hefðu	  ekki	  kosið	  annan	  undirbúning.	  Svör	  þeirra	  við	  seinni	  spurningunni	  
voru	  mismunandi	  og	  það	  bendir	  til	  þess	  að	  margt	  megi	  taka	  með	  sér	  á	  háskólastig.	  
Guðmunda	  segir:	  „Mjög	  vel	  undirbúin	  fyrir	  hópavinnuna	  og	  skapandi	  starf	  og	  gera	  hlutina	  
öðruvísi,	  gera	  eitthvað	  nýtt	  og	  finna	  lausnirnar“.Síðar	  sagði	  hún:	  „Ég	  hefði	  kosið	  að	  taka	  
meiri	  stærðfræði.	  En	  fyrir	  utan	  það	  þá	  hefði	  ég	  ekki	  kosið	  neinn	  annan	  undirbúning“.	  
Frásögn	  Guðmundu	  sýnir	  að	  hún	  hafi	  verið	  ánægð	  með	  reynslu	  sína	  af	  verkefnamiðaða	  
náminu	  í	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  og	  að	  hún	  hafi	  verið	  vel	  undirbúin	  til	  að	  takast	  
á	  við	  frekara	  nám.	  Þá	  töluðu	  aðrir	  viðmælendur	  um	  hvað	  af	  kennsluháttum	  í	  
Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  þau	  nýta	  ennþá	  í	  sínu	  háskólanámi.	  Þau	  segja:	  	  

Já,	  því	  ég	  var	  búin	  að	  læra	  að	  byggja	  upp	  verkefni.	  Var	  búin	  að	  læra	  gera	  
ritgerðir,	  eins	  og	  ég	  heyri	  í	  mínu	  námi,	  stelpurnar	  sem	  voru	  í	  öðrum	  skólum	  
kunna	  ekki	  að	  gera	  ritgerðir.	  Kunni	  ekki	  að	  byggja	  þær	  upp.	  (Stefanía)	  
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Þegar	  ég	  er	  að	  vinna	  skýrslur,	  svona	  rannsóknarskýrslur	  í	  sálfræðinni,	  þá	  í	  
rauninni	  hérna,	  [nafn	  á	  kennara],	  hann	  bara	  kenndi	  okkur,	  að	  gera	  skýrslur,	  
eins	  og	  það	  er	  gert	  hérna.	  Þannig	  þegar	  ég	  kom	  hérna	  þá	  þurfti	  ég	  í	  rauninni	  
ekkert	  að	  læra	  gera	  skýrslur	  [..]	  fékk	  ógeðslega	  gott	  úr	  skýrslunum	  mínum.	  Og	  
sama	  á	  við	  um	  ritgerðir.	  Og	  heimildarvinnu.	  Þetta	  bara	  kunni	  ég.	  Og	  
nákvæmlega	  eins	  og	  í	  Réttarsálfræði	  þá	  vorum	  við,	  þá	  áttum	  við	  að	  gera	  svona	  
dagblað.	  Svona	  frétt,	  það	  kunni	  ég	  alveg	  100%.	  (Jónas)	  

Úr	  þessu	  má	  lesa	  að	  viðmælendum	  fannst	  þeir	  tilbúnir	  að	  takast	  á	  við	  ýmis	  konar	  verkefni	  
í	  háskólanum.	  Stefanía	  talar	  um	  aðra	  nemendur	  sem	  höfðu	  ekki	  fengið	  eins	  undirbúning	  af	  
verkefnamiðuðu	  námi	  áttu	  erfitt	  með	  að	  vinna	  verkefni.	  Þá	  talar	  Jónas	  um	  að	  hann	  hafi	  
lært	  að	  vinna	  rannsóknarskýrslur	  eins	  og	  þær	  eru	  gerðar	  í	  háskólanáminu.	  Þegar	  í	  
háskólann	  kom	  þurfti	  hann	  ekki	  að	  læra	  að	  gera	  slíkar	  skýrslur	  og	  má	  því	  segja	  að	  þessi	  
vinna	  hafi	  undirbúið	  hann	  vel	  fyrir	  námið.	  Jónas	  talar	  einnig	  um	  fjölbreytni	  verkefna	  en	  í	  
verkefnamiðuðu	  námi	  er	  rík	  áhersla	  lögð	  á	  að	  nemendur	  fái	  að	  vinna	  verkefni	  sín	  á	  sem	  
fjölbreyttastan	  máta.	  Það	  er	  einkum	  góður	  undirbúningur	  þegar	  háskólanemar	  vinna	  
skapandi	  verkefni.	  Af	  frásögnum	  viðmælendanna	  má	  áætla	  að	  bæði	  verkefnavinnan	  og	  
fjölbreytni	  verkefna	  sé	  mikilvægur	  þáttur	  í	  undirbúiningi	  fyrir	  háskólanám.	  	  

Þegar	  Jónas	  var	  spurður	  hvort	  hann	  hefði	  frekar	  kosið	  einhvern	  annan	  undirbúning	  en	  
Framhalsskólann	  í	  Mosfellsbæ	  þá	  svaraði	  hann:	  	  

Sko,	  klárlega	  ekki.	  Sko,	  ef	  ég	  segi	  aðeins	  frá	  minni	  reynslu,	  […]	  þetta	  þjálfaði	  
svo	  mikið	  fyrir	  álag.	  Þú	  veist	  ég	  er	  svo	  vanur	  álagi,	  að	  fá	  stöðugt	  verkefni,	  
stöðugt	  þú	  veist.	  Og	  þegar	  ég	  tók	  þarna	  auka-‐fögin	  þá	  var	  þetta	  ekki	  svo	  mikið	  
álag	  því	  ég	  var	  svo	  vanur	  því	  nú	  þegar.	  

Úr	  þessu	  má	  lesa	  að	  nemendurnir	  voru	  búnir	  að	  tileinka	  sér	  ákveðin	  vinnubrögð	  í	  námi	  
áður	  en	  þau	  hófu	  nám	  við	  háskóla.	  Þessi	  vinnubrögð	  kenndi	  viðmælendunum	  að	  vinna	  
stöðugt	  í	  verkefnum	  sínum.	  Nánar	  verður	  fjallað	  um	  að	  læra	  jafnt	  og	  þétt	  síðar	  í	  
niðurstöðukafla	  en	  viðmælendurnir	  voru	  sammála	  um	  að	  gott	  væri	  að	  tileinka	  sér	  þann	  
sið	  í	  námi.	  	  

Viðmælendurnir	  töluðu	  allir	  um	  próftöku	  þrátt	  fyrir	  að	  engin	  sérstök	  áhersla	  hafði	  
verið	  lögð	  á	  þá	  spurningu	  í	  viðtölum.	  Eitt	  af	  því	  sem	  viðmælendurnir	  voru	  nokkuð	  
sammála	  um	  var	  að	  undirbúningur	  fyrir	  próftöku	  væri	  einna	  helst	  það	  sem	  vantaði	  í	  
undirbúning	  þeirra	  fyrir	  háskólanámið.	  Jónas	  og	  Stefanía	  voru	  sammála	  um	  að	  vera	  óviss	  
um	  hvernig	  átti	  að	  undirbúa	  sig	  fyrir	  prófin	  og	  segja:	  
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Að	  það	  sé	  í	  rauninni	  einn	  áfangi	  sem	  undirbýr	  þig	  svona	  hvernig	  þú	  átt	  að	  læra	  
undir	  próf,	  veistu	  hvað	  ég	  meina?	  Hvernig	  þú	  átt	  að	  skipuleggja	  þig	  og	  svo	  
framvegis.	  (Jónas)	  
	  
Ég	  vissi	  svosem	  ekki	  hvernig	  átti	  að	  undirbúa	  mig	  fyrir	  próf	  […]	  það	  voru	  
kannski	  ekki	  lokapróf	  en	  það	  voru	  svona	  stutt	  próf.	  Þar	  sem	  þú	  máttir	  hafa	  
svona	  lykilatriði	  með	  þér,	  svona	  blaðlykil.	  Smá	  svona	  svindl,	  ef	  það	  má	  segja	  
það.	  En	  það	  hjálpaði	  þér.	  En	  já,	  mér	  finnst	  vera	  meira	  stress	  við	  próftöku	  í	  
háskólanum	  heldur	  en	  hér.	  (Stefanía)	  

Þrátt	  fyrir	  að	  Stefanía	  tali	  um	  að	  meira	  stress	  fylgi	  prófum	  á	  háskólastigi	  er	  ekki	  hægt	  að	  
segja	  að	  aðeins	  nemendur	  sem	  hafa	  undirbúning	  verkefnamiðaðs	  náms	  finni	  fyrir	  slíku	  
stressi,	  jafnvel	  kvíða.	  Hún	  bætti	  síðar	  við	  og	  sagði:	  „Það	  er	  náttúrulega	  allt	  annað	  að	  
undirbúa	  sig	  fyrir	  próf	  í	  háskólanum	  heldur	  en	  í	  menntaskóla“.	  Af	  þessu	  má	  sjá	  að	  Stefanía	  
áttar	  sig	  á	  að	  stress	  í	  prófum	  fylgir	  ekki	  aðeins	  þeim	  sem	  hafa	  undirbúning	  af	  verkefna-‐
miðuðu	  námi.	  Því	  er	  ekki	  víst	  að	  nemendur	  sem	  voru	  vanir	  að	  þreyta	  próf	  í	  sínum	  
framhaldsskóla	  hafi	  átt	  auðveldara	  með	  próf.	  Það	  voru	  þó	  ekki	  allir	  viðmælendurnir	  sem	  
voru	  sammála	  um	  að	  þennan	  undirbúning	  vantaði	  en	  Páll	  segir:	  „Ef	  þú	  lærir	  stanslaust	  yfir	  
önnina	  er	  þetta	  ekkert	  mál“.	  Af	  þessu	  má	  enn	  fremur	  sjá	  að	  stress	  í	  kringum	  próf	  eða	  
prófkvíði	  sé	  frekar	  bundið	  við	  hvern	  einstakling	  frekar	  en	  að	  nemendur	  séu	  aðeins	  með	  
undirbúning	  frá	  verkefnamiðuðu	  námi.	  	  

Viðmælendurnir	  voru	  flestir	  sammála	  um	  að	  próf	  væri	  ekki	  góð	  leið	  til	  þess	  að	  meta	  
nemendur.	  Guðmunda	  segir	  beint	  út:	  „Ég	  lít	  á	  það	  sem	  galla	  að	  háskólinn	  sé	  með	  próf“.	  
Það	  vekur	  upp	  þá	  spurningu	  um	  hvort	  próf	  séu	  úrelt	  leið	  til	  þess	  að	  meta	  stöðu	  nemenda	  í	  
námi.	  Út	  frá	  þessum	  hugmyndum	  er	  áhugavert	  er	  að	  skoða	  hversu	  sammála	  
viðmælendurnir	  eru	  um	  ágæti	  verkefna	  í	  stað	  prófa.	  

Til	  dæmis	  það	  að	  við	  fengum	  alltaf	  verkefnin	  til	  baka.	  Þannig	  lærðum	  við	  af	  
mistökum	  okkar	  [...]	  já	  þú	  lærir	  svo	  miklu	  meira	  á	  því.	  Heldur	  en	  að	  vera	  að	  
fara	  bara	  í	  próf.	  (Stefanía)	  

Stefanía	  talar	  um	  hér	  að	  ofan	  að	  nemendur	  læri	  meira	  á	  því	  að	  vinna	  verkefni	  upp	  úr	  
námsefni	  frekar	  en	  að	  þreyta	  aðeins	  próf.	  Jónas	  var	  á	  sama	  máli	  og	  sagði	  að	  
verkefnavinnan	  hafi	  skilið	  mikið	  eftir	  sig.	  Hann	  sagði:	  „Það	  sem	  ég	  upplifði	  var	  að	  það	  
skildi	  svo	  mikið	  eftir“.	  Af	  þessu	  má	  ætla	  að	  verkefni	  eru	  ekki	  aðeins	  betri	  en	  próf	  til	  að	  
meta	  nemendur	  heldur	  hafa	  verkefni	  það	  fram	  yfir	  próf	  að	  skilja	  meira	  eftir	  sig	  hjá	  
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nemendum	  og	  jafnvel	  skilja	  þau	  meira	  eftir	  sig	  ef	  nemendur	  fá	  val	  um	  efni	  og	  á	  hvaða	  hátt	  
skuli	  vinna	  verkefnið.	  	  

Próf	  eru	  oft	  notuð	  til	  þess	  að	  meta	  stöðu	  nemenda	  í	  námi	  en	  sú	  spurning	  sem	  hefur	  
verið	  reynt	  svo	  oft	  að	  svara	  er	  hvort	  prófin	  séu	  í	  raun	  nægilega	  gott	  mat	  á	  hæfni	  
nemenda.	  Jónína	  talaði	  um	  lokapróf	  og	  sagði:	  	  

Mér	  fannst	  miklu	  betra	  að	  hafa	  verkefni	  yfir	  önnina	  heldur	  en	  að	  hafa	  próf,	  
próf	  eru	  ekki	  fyrir	  alla.	  Próf	  metur	  mann	  ekki,	  þau	  segja	  manni	  ekki	  neitt.	  
Verkefni	  eru	  það	  miklu	  meira.	  (Jónína)	  

Jónía	  segir	  hér	  frá	  því	  að	  hún	  sjálf	  kjósi	  frekar	  að	  vinna	  verkefni	  jafnt	  og	  þétt	  yfir	  önnina	  í	  
stað	  þess	  að	  þreyta	  stórt	  lokapróf	  í	  lokin.	  Þá	  telur	  hún	  að	  verkefni	  séu	  mun	  betri	  leið	  til	  
þess	  að	  meta	  árangur	  nemanda	  í	  námi.	  Jónína	  var	  ekki	  sú	  eina	  sem	  hafði	  þetta	  að	  segja	  
um	  próf	  og	  má	  segja	  að	  þetta	  undistiki	  enn	  frekar	  ágæti	  verkefna	  í	  stað	  prófa.	  Það	  sem	  
áhugaverðast	  er	  að	  skoða	  er	  það	  sem	  Guðmunda	  hafði	  að	  segja	  um	  lokapróf.	  Hún	  sagði:	  	  

Þar	  af	  leiðandi	  finnst	  mér	  háskólinn	  vera	  svolítið	  seinn	  að	  vera	  með	  allt	  ennþá	  
í	  lokaprófum	  og	  finnst	  eiginlega	  fáránlegt	  að	  við	  lærum	  um	  það	  í	  kennaranum	  
að	  próf	  séu	  ekki	  góð	  leið	  til	  þess	  að	  meta	  nemendur.	  (Guðmunda)	  

Guðmunda	  er	  sjálf	  að	  læra	  að	  vera	  kennari	  og	  hefur	  hún	  lært	  í	  háskólanámi	  sínu	  að	  próf	  er	  
ekki	  besta	  leiðin	  til	  þess	  að	  meta	  nemendur	  í	  námi.	  Af	  þessu	  má	  áætla	  að	  þeir	  fræðimenn	  
sem	  mennta	  kennara	  til	  kennslu	  hafi	  áttað	  sig	  á	  að	  próf	  er	  ekki	  besta	  leiðin,	  hvorki	  til	  þess	  
að	  meta	  né	  til	  að	  gefa	  nemendum	  þekkingu	  á	  námsefni.	  Til	  að	  draga	  saman	  niðurstöður	  
um	  próftöku	  má	  segja	  að	  viðmælendurnir	  telji	  verkefni	  vera	  farsælli	  leið	  til	  þess	  að	  meta	  
nemendur.	  Þá	  finnst	  viðmælendunum	  einnig	  verkefni	  skilja	  meira	  eftir	  sig	  í	  stað	  þess	  að	  
þreyta	  aðeins	  próf	  upp	  úr	  efninu.	  	  

4.2   Þema	  2.	  Verkefnamiðað	  nám	  

Nemendur	  voru	  flestir	  sammála	  um	  að	  verkefnamiðað	  nám	  væri	  kennsluaðferð	  sem	  
hentaði	  þeirra	  skólagöngu.	  Mörg	  þeirra	  hófu	  nám	  í	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  strax	  
eftir	  að	  grunnskóla	  lauk.	  Jónínu	  fannst	  námið	  við	  Framhaldskólann	  í	  Mosfellsbæ	  heillandi	  
og	  varð	  því	  skólinn	  í	  fyrsta	  sæti	  þegar	  hún	  átti	  að	  velja	  framhaldsskóla.	  	  

En	  það	  bara	  heillaði	  mig,	  hvernig	  námið	  var	  uppbyggt	  [...]	  mér	  finnst	  allavega,	  
eða	  fyrir	  mig	  persónulega	  þá	  læri	  ég	  meira	  á	  því	  að	  gera	  verkefni	  úr	  
námsefninu.	  (Jónína)	  	  
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Úr	  þessu	  má	  lesa	  að	  ástæðan	  fyrir	  því	  að	  Jónína	  valdi	  að	  stunda	  nám	  við	  Framhalds-‐
skólann	  í	  Mosfellsbæ	  er	  vegna	  þess	  að	  skólinn	  nýtir	  sér	  verkefnamiðað	  nám.	  Stefanía	  
sagði:	  „Þú	  veist,	  verkefnin	  hentuðu	  mér	  betur	  heldur	  en	  próf,	  þannig	  ég	  vann	  betur“.	  Frá	  
þessu	  má	  sjá	  að	  viðmælendur	  mínir	  hafi	  valið	  að	  stunda	  nám	  við	  Framhaldsskólann	  í	  
Mosfellsbæ	  vegna	  kennsluaðferða	  þar.	  Það	  er	  að	  áhersla	  er	  lögð	  á	  verkefnavinnu	  alla	  
önnina	  í	  stað	  þess	  að	  vera	  með	  stór	  lokapróf	  í	  lok	  annar.	  	  

Verkefnamiðað	  nám	  leggur	  mikið	  upp	  úr	  að	  nemendur	  fái	  val	  um	  mismunandi	  
krefjandi	  verkefni.	  Viðmælendum	  fannst	  verkefnin	  í	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  
fjölbreytt	  en	  þau	  fengu	  bæði	  val	  um	  efni	  verkefnisins	  og	  á	  hvaða	  formi	  þau	  skiluðu	  
verkefnum	  sínum.	  	  

Oft	  sem	  að	  þú	  fékkst	  líka	  bara	  val.	  Hvort	  sem	  það	  var	  að	  þig	  langaði	  að	  gera	  
myndband	  eða	  viltu	  henda	  í	  power	  point	  sýningu.	  (Jónína)	  
	  
Mér	  fannst	  þetta	  bara	  svo	  opið,	  ég	  man	  svo	  eftir	  því	  eins	  og	  í	  sögu	  hjá	  [nafn	  á	  
kennara]	  þá	  máttir	  þú	  ráða	  hvernig	  verkefni	  þú	  vannst	  og	  hvernig	  þú	  komst	  
því	  frá	  þér.	  […]	  það	  var	  svo	  agalega	  frjálst.	  (Stefanía)	  
	  
Fengum	  líka	  oft	  að	  velja	  á	  hvað	  formi	  við	  skiluðum	  verkefnunum.	  Til	  dæmis	  þá	  
þoli	  ég	  ekki	  að	  skrifa	  ritgerðir,	  finnst	  það	  bara	  mjög	  leiðinlegt	  en	  oft	  fékk	  ég	  val	  
að	  gera	  teiknimynd	  eða	  ritgerð,	  eða	  skila	  sem	  ritgerð	  eða	  einhverju	  allt	  öðru,	  
þannig	  mér	  fannst	  það	  mjög	  gott	  [...]	  ég	  tek	  til	  dæmis	  [nafn	  á	  kennara]	  sem	  
dæmi.	  […]	  Þá	  valdir	  þú	  á	  hvaða	  formi	  þú	  gerðir	  verkefnið	  sem	  þú	  vildir	  gera	  og	  
svo	  þau	  sem	  þú	  vildir	  ekki	  gera.	  (Guðmunda)	  

Verkefnin	  eru	  ekki	  aðeins	  fjölbreytt	  heldur	  hafa	  nemendur	  frjálst	  val	  til	  þess	  að	  ákveða	  á	  
hvaða	  formi	  verkefnin	  eru	  unnin.	  Þau	  fá	  bæði	  tækifæri	  til	  að	  velja	  sér	  verkefni	  við	  sitt	  hæfi	  
og	  skilja	  eftir	  þau	  verkefni	  sem	  kveikja	  ekki	  hjá	  þeim	  áhuga.	  Viðmælendur	  minntust	  einnig	  
á	  það	  að	  vinna	  með	  námsefnið	  á	  mismunandi	  hátt	  gefur	  þeim	  dýpri	  skilning	  á	  námsefninu.	  
Þessar	  lýsingar	  ýta	  enn	  fremur	  undir	  þær	  hugmyndir	  að	  verkefni	  skili	  meiri	  hæfni	  til	  
nemenda	  frekar	  en	  að	  þreyta	  aðeins	  próf.	  Eins	  og	  Guðmunda	  segir	  um	  val	  á	  verkefnum	  þá	  
fá	  nemendur	  tækifæri	  til	  að	  vinna	  verkefni	  sem	  kveikir	  hjá	  þeim	  áhuga	  en	  ekki	  aðeins	  að	  
vinna	  hefðbundið	  verkefni	  upp	  úr	  námsefninu	  á	  borð	  við	  ritgerð.	  Áhugavert	  er	  að	  hugsa	  
um	  hvort	  frelsi	  nemenda	  í	  vali	  á	  verkefnum	  ýti	  undir	  áhuga	  þeirra	  á	  námi.	  Að	  nemendur	  
verði	  þá	  meira	  tilbúnir	  að	  verja	  tíma	  við	  verkefnavinnuna	  og	  þar	  af	  leiðandi	  er	  kafað	  enn	  
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dýpra	  í	  námsefnið	  sjálft.	  Að	  minsta	  kosti	  voru	  viðmælendur	  á	  þeirri	  skoðun	  að	  fjölbreyttni	  
verkefna	  fékk	  þá	  til	  muna	  efni	  verkefnisins:	  

En	  ég	  man	  líka	  ennþá	  þess	  tilteknu	  sögu,	  þú	  veist	  út	  af	  því	  að	  þetta	  var	  svo	  
öðruvísi.	  (Stefanía)	  
	  
Því	  ég	  lærði	  það	  sem	  ég	  lærði,	  það	  er	  að	  segja	  það	  sem	  ég	  lærði	  í	  FMOS	  man	  
ég,	  en	  það	  sem	  ég	  lærði	  í	  skólunum	  á	  undan	  man	  ég	  ekki.	  (Guðmunda)	  	  

Af	  þessu	  má	  álykta	  að	  nemendur	  hafi	  meiri	  og	  dýpri	  skilning	  á	  því	  sem	  þeir	  lærðu	  ef	  þeir	  
vinna	  krefjandi	  og	  fjölbreytt	  verkefni	  úr	  námsefninu.	  Þá	  munu	  þeir	  koma	  til	  með	  að	  muna	  
það	  frekar	  en	  annað	  efni	  eða	  jafnvel	  nýta	  sér	  þá	  þekkingu	  í	  verkefnum	  í	  framtíðinni.	  	  

Einnig	  var	  minnst	  á	  umræður	  sem	  gagnlega	  aðferð	  til	  að	  vinna	  úr	  námsefninu.	  Jónína	  
talaði	  einnig	  um	  umræður	  sem	  nýttust	  vel	  til	  náms.	  Hún	  segir:	  „Oft	  bara	  umræður	  um	  það	  
sem	  við	  vorum	  að	  læra	  um.	  Mér	  fannst	  það	  líka	  gagnast	  rosalega	  mikið“.	  Af	  þessu	  má	  
áætla	  að	  fjölbreytni	  verkefna	  sé	  mikilvæg	  þar	  sem	  mismunandi	  verkefni	  kveikja	  hjá	  okkur	  
áhuga	  og	  mismunandi	  aðferðir	  við	  að	  leysa	  þau	  getur	  verið	  hvetjandi	  fyrir	  nemendur.	  Þá	  
sögðu	  viðmælendur	  mínir	  einnig	  frá	  því	  að	  verkefni	  hafi	  hentað	  þeim	  betur	  og	  skilað	  þeim	  
meiri	  ávinningi.	  Þau	  segja:	  	  

Algjörlega	  mér	  finnst	  allavega,	  eða	  fyrir	  mig	  persónulega	  þá	  læri	  ég	  meira	  á	  því	  
að	  gera	  verkefni	  úr	  námsefninu,	  þú	  veist	  nýta	  það	  sem	  þú	  ert	  að	  læra.	  Eins	  og	  
ég	  er	  í	  Háskólanum	  í	  Reykjavík	  núna	  það	  gagnast	  mér	  líka	  þar,	  en	  það	  er	  námið	  
að	  hluta	  til	  verkefnamiðað.	  (Jónína)	  
	  
Mér	  finnst	  verkefnavinna	  í	  heild	  sinni	  skila	  miklu	  meira	  þekkingu	  upp	  á	  það	  að	  
gera	  sko	  [hik],	  þú	  færð	  miklu	  meira	  úr	  efninu	  […]	  þú	  ert	  í	  raun	  stöðugt	  að	  læra,	  
þú	  veit	  þú	  ert	  alltaf	  að	  fá	  ný	  og	  ný	  verkefni,	  og,	  en	  það	  sem	  ég	  upplifði	  var	  að	  
það	  skildi	  svo	  mikið	  eftir	  […]	  Þannig	  verkefni	  skilar	  miklu	  meira,	  hugsa	  og	  skilja	  
efnið.	  (Jónas)	  

Viðmælendur	  mínir	  voru	  margir	  sammála	  um	  að	  þeir	  lærðu	  meira	  um	  efnið	  ef	  þeir	  unnu	  
krefjandi	  og	  öðruvísi	  verkefni	  um	  efnið	  frekar	  en	  að	  læra	  aðeins	  fyrir	  próf.	  Jónína	  segir	  
betra	  að	  nýta	  það	  efni	  sem	  verið	  er	  að	  vinna	  með.	  Jónas	  er	  á	  sama	  máli,	  að	  verkefna-‐
vinnan	  skildi	  svo	  mikið	  eftir.	  Þetta	  vekur	  upp	  vangaveltur	  um	  hvort	  verkefni	  séu	  betri	  leið	  
til	  þess	  að	  fá	  nemendur	  til	  að	  læra	  um	  ákveðið	  efni	  og	  fá	  um	  leið	  djúpan	  skilning	  á	  
námsefninu.	  Það	  má	  því	  segja,	  að	  mati	  viðmælenda	  minna,	  að	  aðferðir	  verkefnamiðaðs	  
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náms	  skilji	  eftir	  sig	  betri	  og	  jafnvel	  meiri	  þekkingu	  á	  námsefninu	  sjálfu.	  Þá	  má	  álykta	  að	  
nemendur	  öðlast	  ákveðið	  sjálfstæði	  þegar	  þeir	  velja	  sér	  krefjandi	  verkefni	  sjálfir.	  Páll	  segir:	  
„Man	  eftir	  að	  hafa	  verið	  sjálfstæðari	  í	  náminu	  hérna	  […]	  að	  læra	  að	  vinna	  sjálfstætt“.	  
Sjálfstæði	  er	  mikilvægt	  í	  undirbúningi	  fyrir	  háskólanám	  en	  þar	  þarftu	  að	  standa	  með	  
sjálfum	  þér	  og	  taka	  ábyrgð	  á	  eigin	  námi.	  	  

Leiðsögn	  er	  oft	  samofin	  verkefnamiðuðu	  námi	  en	  í	  aðferðinni	  felst	  að	  nemendur	  fái	  
endurgjöf	  frá	  kennara	  í	  námsferlinu.	  Viðmælendur	  mínir	  litu	  á	  þetta	  sem	  góða	  viðbót	  við	  
einkunnir	  í	  formi	  talna	  eða	  bókstafa.	  Stefanía	  segir:	  „Til	  dæmis	  það	  að	  við	  fengum	  alltaf	  
verkefnin	  til	  baka.	  Þannig	  lærðum	  við	  af	  mistökum	  okkar“.	  Af	  þessu	  er	  hægt	  að	  áætla	  að	  
nemendur	  læri	  mikið	  af	  mistökum	  sínum	  og	  eru	  ánægðir	  með	  að	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  
bæta	  verkefnið.	  Nánar	  verður	  fjallað	  um	  leiðsögn	  í	  öðrum	  kafla.	  Það	  er	  því	  óhætt	  að	  segja	  
að	  viðmælendur	  mínir	  hafi	  verið	  ánægðir	  með	  að	  hafa	  fengið	  reynslu	  að	  verkefnamiðuðu	  
námi	  sem	  undirbúning	  að	  háskólanámi	  og	  að	  það	  sé	  að	  nýtast	  þeim	  áfram	  í	  námi.	  

4.2.1   Að	  læra	  jafnt	  og	  þétt	  

Viðmælendurnir	  voru	  almennt	  sammála	  um	  að	  í	  Framhaldskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  
tileinkuðu	  þau	  sér	  nýja	  aðferð	  til	  náms,	  með	  því	  að	  læra	  jafnt	  og	  þétt	  yfir	  önnina.	  

FMOS	  [Framhaldsskólinn	  í	  Mosfellsbæ]	  neyddi	  mann	  svolítið	  til	  þess	  að	  læra	  
jafnt	  og	  þétt	  fannst	  mér,	  sem	  að	  kenndi	  mér	  bara	  að	  leið	  til	  að	  læra.	  (Stefanía)	  
	  
Ég	  myndi	  segja	  þetta	  að	  læra	  jafnt	  og	  þétt	  alla	  önnina,	  ég	  meina	  þú	  komst	  
ekkert	  upp	  með	  það	  að	  skila	  bara	  einu	  og	  einu	  verkefni,	  [...]	  en	  mér	  finnst	  ég	  
hafa	  lært	  að	  læra.	  Þú	  veist	  þegar	  ég	  byrja	  í	  háskólanum	  þá	  var	  það	  ekki	  nýtt	  
fyrir	  mér	  að	  þurfa	  að	  fara	  heima	  að	  lesa	  og	  koma	  undirbúin	  í	  tímana.	  Og	  að	  
eiga	  ekki	  allt	  eftir	  í	  lok	  annar.	  Eins	  og	  verkefni	  er	  kannski	  úthlutað	  og	  þú	  hefur	  
X	  marga	  daga	  til	  að	  klára	  það.	  Verkefnið	  tekur	  kannski	  bara	  12	  tíma	  eða	  
eitthvað	  að	  gera	  það,	  þá	  byrja	  ég	  á	  því	  strax,	  þú	  veist	  ég	  er	  ekkert	  að	  bíða	  
þangað	  til	  það	  eru	  bara	  12	  klukkutímar	  í	  skil.	  (Guðmunda)	  
	  
Mér	  finnst	  ég	  geta	  tekið	  úr	  FMOS,	  það	  sem,	  þú	  veist,	  þetta	  endalausa	  
verkefna-‐dótarí	  er	  að	  þú	  þarft	  að	  vera	  stöðugt	  að	  alla	  önnina,	  þú	  kemst	  ekki	  
upp	  með	  það	  að	  þúst,	  bíða,	  chilla,	  og	  svo	  lesa	  bókina	  tvo	  daga	  fyrir	  próf.	  Það	  
einfaldlega	  virkar	  ekki	  þannig.	  Mér	  finnst	  ég	  svolítið	  hafa	  lært	  þú	  veist	  að	  læra.	  
Lært	  að	  halda	  í	  spaðana.	  (Jónína)	  
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Að	  vissu	  leyti,	  það	  er	  brjálæðisleg	  yfirferð	  þar	  sem	  ég	  er	  núna,	  bara	  þú	  veist,	  
tveir	  kaflar	  á	  viku	  og	  kaflinn	  er	  50–100	  blaðsíður	  […]	  og	  að	  læra	  bara	  
stanslaust,	  eða	  þú	  veist	  stöðugt,	  annars	  ertu	  bara	  eftir	  á	  [...]	  ef	  þú	  lærir	  
stanslaust	  yfir	  önnina	  er	  þetta	  [prófin]	  ekkert	  mál.	  (Páll)	  
	  
Þetta	  þjálfaði	  svo	  mikið	  fyrir	  álag.	  Þú	  veist	  ég	  er	  svo	  vanur	  álagi,	  að	  fá	  stöðugt	  
verkefni	  [...]	  allir	  að	  tala	  um	  ‘ahhh,	  þetta	  er	  svo	  mikið	  álag’	  og	  þú	  veist	  ég	  er	  
bara,	  þetta	  er	  bara	  skóli.	  (Jónas)	  

Samkvæmt	  viðmælendum	  mínum	  getur	  yfirferð	  í	  háskóla	  verið	  hröð	  og	  oft	  á	  tíðum	  sem	  
álagspunktar	  eru	  erfiðir.	  Þá	  er	  mikilvægt	  að	  vera	  vel	  undirbúinn	  fyrir	  að	  halda	  í	  við	  
námsefnið	  og	  takast	  á	  við	  þessa	  álagspunkta.	  Af	  þessu	  má	  sjá	  að	  verkefnamiðaða	  námið	  
undirbjó	  nemendur	  fyrir	  að	  vinna	  stöðugt	  að	  verkefnum	  þannig	  að	  þeir	  eru	  vanir	  að	  vinna	  
undir	  álagi	  í	  skólanum.	  Líkt	  og	  Jónas	  segir	  þá	  hafa	  aðrir	  nemendur,	  sem	  hafa	  líklega	  annan	  
grunn	  að	  háskólanámi	  sínu,	  kvartað	  yfir	  álagi	  í	  skólanum.	  Jónas	  upplifði	  það	  þó	  ekki	  sem	  
ákveðinn	  álagspunkt,	  heldur	  var	  þetta	  hluti	  af	  náminu	  sjálfu.	  Þetta	  gefur	  til	  kynna	  að	  
nemendur	  sem	  hafa	  undirbúning	  frá	  verkefnamiðuðu	  námi	  séu	  betur	  í	  stakk	  búnir	  il	  þess	  
að	  takast	  á	  við	  álagspunkta	  í	  háskólanámi.	  	  

Þá	  tala	  nokkrir	  viðmælendanna	  um	  að	  verkefnamiðaða	  námið	  í	  Framhaldsskólanum	  í	  
Mosfellsbæ	  hafi	  kennt	  þeim	  að	  læra	  stöðugt	  alla	  önnina.	  Að	  það	  sé	  einfaldlega	  ekki	  hægt	  
að	  bíða	  með	  að	  lesa	  bókina	  tveimur	  dögum	  fyrir	  prófið.	  Áhugavert	  er	  að	  allir	  
viðmælendanna	  tala	  um	  ágæti	  þess	  að	  vinna	  verkefni	  jafnt	  og	  þétt	  yfir	  önnina.	  Það	  er	  því	  
hægt	  að	  segja	  að	  viðmælendurnir	  eigi	  það	  sameignlegt	  að	  hafa	  tileinkað	  sér	  þessa	  aðferð	  
til	  náms	  út	  frá	  reynslu	  sinni	  af	  verkefnamiðuðu	  námi.	  Þá	  eru	  ýmsir	  kostir	  við	  að	  tileinka	  sér	  
þetta	  vinnulag	  í	  námi	  en	  eins	  og	  Páll	  segir	  þá	  er	  auðveldara	  að	  taka	  próf	  úr	  efni	  sem	  
nemendur	  hafa	  unnið	  með	  alla	  önninna.	  Jónína	  er	  á	  sama	  máli	  og	  segir	  það	  ekki	  skila	  
þekkingu	  á	  námsefninu	  ef	  nemendur	  kynna	  sér	  aðeins	  efnið	  fyrir	  próf.	  Þá	  er	  mun	  skilvísara	  
að	  vera	  stöðugt	  að	  vinna	  í	  námsefninu	  og	  öðlast	  þannig	  djúpan	  skilning	  á	  því.	  Það	  má	  því	  
segja	  að	  viðmælendurnir	  séu	  almennt	  ánægðir	  með	  reynslu	  sína	  af	  verkefnamiðuðu	  námi	  
og	  telji	  hana	  vera	  farsæla	  leið	  að	  kennslu.	  	  

4.2.2   Leiðsagnarmat	  eða	  leiðsögn	  í	  námi?	  	  

Viðmælendur	  mínir	  voru	  einnig	  spurðir	  út	  í	  leiðsagnarmat.	  Þau	  höfðu	  öll	  reynslu	  að	  
leiðsagnarmati	  úr	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  en	  höfðu	  þó	  ekki	  öll	  reynslu	  af	  
vörðuvikum.	  Þá	  höfðu	  viðmælendurnir	  nokkuð	  góða	  reynslu	  af	  leiðsögninni	  en	  þó	  mátti	  
heyra	  inn	  á	  milli	  að	  einhverjir	  vildu	  fá	  einkunnir	  með	  umsögn	  til	  hliðsjónar.	  	  
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Mér	  fannst,	  mér	  finnst	  miklu	  betra	  að	  fá	  þetta.	  Eins	  og	  til	  dæmis	  ef	  við	  fáum	  
sex,	  segjum	  bara	  í	  háskólanum,	  af	  hverju	  fékk	  ég	  þá	  bara	  sex	  en	  ekki	  umsögn,	  
það	  segir	  mér	  ekkert	  um	  hvað	  ég	  gerði	  þá	  vitlaust.	  Hér	  í	  FMOS	  [Framhalds-‐
skólanum	  í	  Mosfellsbæ]	  fengum	  við	  umsögn	  [...]	  einkunn	  fyrir	  mér,	  segir	  ekki	  
neitt,	  ég	  vil	  frekar	  fá	  umsögn	  staðinn	  fyrir	  einkunn.	  Þá	  veit	  ég	  hvar	  ég	  stend.	  
(Jónína)	  
	  
Mér	  fannst	  það	  yfirleitt	  bara	  fínt,	  en	  stundum	  gat	  það	  verið	  svona,	  já	  okey,	  
hvað	  þýðir	  þetta	  alveg	  nákvæmlega.	  Þetta	  var	  kannski	  meira	  þegar	  manni	  gekk	  
ekki	  nægilega	  vel,	  þá	  var	  þetta	  stundum	  svolítið	  óljóst.	  Þá	  gat	  verið	  svolítið	  
óljóst	  hvorum	  megin	  við	  línuna	  stend	  ég,	  það	  var	  stundum	  svolítið	  erfitt,	  það	  
var	  ekki	  svona	  svart	  og	  hvítt	  hvar	  þú	  stóðst	  […]	  frekar	  hvoru	  megin	  við	  
fimmuna	  er	  ég.	  En	  yfirleitt	  fannst	  mér	  þetta	  mjög	  skýrt,	  og	  það	  var	  alveg	  hægt	  
að	  tala	  við	  kennarann.	  (Stefanía)	  

Athylgisvert	  er	  að	  skoða	  að	  bæði	  Stefanía	  og	  Jónína	  tala	  um	  að	  þær	  eru	  ekki	  tilbúnar	  að	  
sleppa	  einkunnargjöf	  í	  formi	  talna	  eða	  bókstafa.	  Þeim	  fannst	  þó	  fínt	  að	  fá	  endurgjöf	  frá	  
kennara.	  Það	  má	  þó	  segja	  að	  viðmælendurnir	  hafi	  verið	  ósammála	  um	  hvort	  þeir	  vildu	  
frekar.	  Þá	  fannst	  þeim	  ekki	  alltaf	  vera	  skýrt	  í	  umsögninni	  hvort	  verkefnið	  hafi	  verið	  staðið	  
eða	  ekki.	  Hugsanlega	  eru	  einkunnir	  í	  formi	  talna	  eða	  bókstafa	  skýrari	  en	  að	  fá	  umsögn	  í	  
stað	  einkunna,	  þó	  geta	  þær	  einnig	  verið	  breytilegar	  eftir	  kennurum.	  Jónína	  er	  á	  því	  að	  
einkunnir	  einar	  og	  sér	  séu	  ekki	  nægilega	  skýrar	  og	  vanti	  því	  oft	  umsögn	  til	  hliðsjónar.	  Það	  
má	  líta	  á	  þessar	  umsagnir	  sem	  ákveðna	  leiðsögn	  fyrir	  nemendur	  til	  þess	  að	  vinna	  betur	  
þau	  verkefni	  sem	  þeir	  takast	  á	  við.	  Stefanía	  bendir	  réttilega	  á	  að	  ef	  nemendur	  sækist	  eftir	  
að	  fá	  að	  vita	  einkunn	  sína	  í	  bókstaf	  eða	  tölu	  er	  einfaldlega	  hægt	  að	  spyrja	  kennarann	  um	  
þá	  einkunn.	  Jónína	  segir	  þó	  jafn	  auðvelt	  fyrir	  nemendur	  að	  spyrja	  kennara	  um	  umsögn	  ef	  
nemandi	  fær	  aðeins	  einkunnir	  á	  formi	  talna	  eða	  bóktafa.	  Hún	  segir:	  	  

Ef	  maður	  fær	  6	  þá	  hugsar	  maður	  ‘okey,	  úps’	  en	  þá	  er	  ótrúlega	  fínt	  líka	  að	  fá	  
eitthvað	  feedback	  frá	  kennaranum,	  en	  það	  er	  náttúrulega	  alltaf	  í	  boði	  að	  hitta	  
kennarann	  og	  spjalla	  við	  hann	  […]	  Ég	  hef	  allavega	  aldrei	  lent	  í	  því	  að	  kennari	  
segir	  nei	  í	  háskólanum.	  

Af	  þessu	  má	  draga	  þá	  ályktun	  að	  jafn	  auðvelt	  er	  að	  fá	  kennara	  til	  að	  gefa	  umsögn	  með	  
einkunn	  og	  að	  fá	  einkunn	  til	  hliðsjónar	  við	  þá	  umsögn	  sem	  gefin	  var.	  Það	  er	  því	  á	  ábyrgð	  
nemandans	  að	  leitast	  eftir	  að	  fá	  nánari	  útskýringu	  eða	  leiðsögn	  út	  frá	  einkunn	  eða	  
umsögn.	  Jónína	  og	  Stefanía	  segja	  hér	  að	  ofan	  að	  þær	  myndu	  kjósa	  umsagnir	  fram	  yfir	  
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einkunnir.	  Þó	  voru	  ekki	  allir	  viðmælendurnir	  á	  sama	  máli.	  Guðmunda	  og	  Páll	  hefðu	  frekar	  
kosið	  að	  fá	  einkunnir	  í	  stað	  umsagna:	  	  

Ég	  er	  svo	  vön	  tölukerfinu,	  við	  erum	  búin	  að	  vera	  í	  því	  síðan	  í	  10.	  bekk.	  Er	  
frábært	  9	  eða	  eitthvað	  annað?	  [...]	  síðan	  skilgreinir	  kannski	  hver	  og	  einn	  
kennari	  frábært	  sem	  eitthvað	  annað.	  (Páll)	  
	  
	  Ég	  er	  rosalega	  svona	  stærðfræðimiðuð,	  mér	  finnst	  svolítið	  erfitt	  að	  fá	  ‘gott	  
verkefni’	  og	  gott	  verkefni	  hjá	  einum	  getur	  verið	  eitt	  hjá	  einum	  kennara	  en	  ekki	  
það	  sama	  hjá	  öðrum	  kennara.	  Þannig	  að	  gott	  verkefni	  getur	  kannski	  verið	  7	  af	  
því	  að	  annar	  kennarinn	  talar	  um	  gott	  verkefni,	  mjög	  gott	  verkefni,	  ágætis	  
verkefni.	  En	  á	  meðan	  annar	  kennari	  gæti	  sagt	  gott	  verkefni	  sem	  9,	  af	  því	  það	  
er	  gott	  verkefni,	  sæmilegt	  verkefni,	  lélegt	  verkefni,	  ömurlegt	  verkefni.	  
(Guðmunda)	  

Af	  þessu	  má	  draga	  þá	  ályktun	  að	  við	  festumst	  oft	  í	  venjum.	  Eins	  og	  Páll	  segir	  þá	  erum	  við	  
flest	  öll	  vön	  því	  að	  fá	  einkunnir	  úr	  okkar	  grunnskólagöngu.	  Þá	  er	  hugsanlegt	  að	  ekkert	  eitt	  
henti	  okkur	  öllum	  þar	  sem	  einhverjir	  kjósa	  einkunnir	  og	  aðrir	  umsagnir.	  Páll	  og	  Guðmunda	  
benda	  þó	  á	  að	  umsagnir	  geti	  verið	  óskýrar	  vegna	  þess	  hve	  óstaðlað	  það	  kerfi	  er.	  Það	  má	  
þó	  vera	  vegna	  þess	  að	  í	  umsögnum	  er	  ekki	  leitast	  við	  að	  raða	  nemendum	  á	  ákveðinn	  stað	  
á	  stöðluðum	  skala	  einkunna.	  Þá	  fær	  nemandi	  aðeins	  umsögn	  um	  hans	  eigið	  verkefni	  án	  
þess	  að	  vera	  borinn	  saman	  við	  einhvern	  annan	  nemanda.	  Til	  að	  draga	  fram	  skýrari	  mynd	  
um	  þetta	  má	  skoða	  það	  sem	  Guðmunda	  hafði	  að	  segja	  um	  umsagnir,	  hún	  sagði:	  	  

Hins	  vegar	  þá	  fékk	  ég	  alltaf	  að	  vita	  hvað	  ég	  gerði	  rétt	  og	  hvað	  það	  var	  sem	  ég	  
gerði	  rangt.	  Þannig	  ég	  gat	  lagfært	  það	  sem	  ég	  var	  ekki	  jafn	  góð	  í	  og	  passa	  mig	  
að	  nota	  áfram	  og	  vita	  þá	  það	  sem	  ég	  gerði	  gott.	  Eins	  og	  stundum	  þá	  heldur	  
maður	  að	  eitthvað	  sé	  slæmt	  en	  er	  gott,	  eða	  öfugt.	  

Guðmunda	  er	  hér	  að	  varpa	  enn	  skýrara	  ljósi	  á	  það	  hvers	  vegna	  umsagnir	  eru	  gefnar	  í	  stað	  
einkunna.	  En	  það	  er	  til	  þess	  að	  hver	  og	  einn	  nemandi	  horfi	  aðeins	  á	  þá	  umsögn	  sem	  
honum	  er	  gefinn.	  Þannig	  fær	  nemandinn	  tækifæri	  til	  þess	  að	  vaxa	  í	  námi	  sínu,	  að	  hann	  fái	  
hrós	  fyrir	  góða	  framistöðu	  og	  sé	  leiðbeint	  um	  það	  sem	  betur	  mátti	  fara	  í	  verkefninu.	  Eins	  
og	  Guðmunda	  bendir	  réttilega	  á	  við	  áttu	  okkur	  oft	  ekki	  á	  hvað	  við	  erum	  að	  gera	  vel	  eða	  
illa.	  Þá	  er	  eina	  leiðin	  að	  kanna	  hvort	  ákveðin	  aðferð	  henti	  verkefni	  með	  því	  að	  prófa	  sig	  
áfram	  og	  fá	  þá	  leiðsögn	  ef	  eitthvað	  má	  betur	  fara.	  Til	  þess	  að	  draga	  saman	  niðurstöðurnar	  
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hér	  að	  ofan	  má	  segja	  að	  flestir	  viðmælendanna	  séu	  á	  þeirri	  skoðun	  að	  farsælast	  sé	  að	  fá	  
umsögn	  eða	  leiðsögn	  til	  hliðsjónar	  við	  einnkunnir.	  	  

4.2.3   Vörðuvikur	  

Viðmælendur	  mínir	  voru	  einnig	  spurðir	  um	  vörðuvikur	  og	  hvort	  þeir	  hefðu	  reynslu	  að	  
þeim.	  Flestir	  viðmælendanna	  þekktu	  vörðuvikurnar	  og	  höfðu	  allir	  aðeins	  gott	  að	  segja	  um	  
þær.	  Viðmælendurnir	  sögðu	  meðal	  annars	  þetta	  um	  vörðuvikur:	  

Já,	  mér	  finnst	  það	  fínt	  sko,	  sérstaklega	  ef	  þér	  gengur	  ekkert	  rosalega	  vel	  þá	  
þarftu	  að	  setjast	  niður	  og	  ræða	  málin.	  Hugsanlega	  er	  eitthvað	  sem	  að	  [hik]	  í	  lífi	  
nemandans	  sem	  hægt	  er	  að	  komast	  til	  móts	  við,	  hugsanlega	  er	  hann	  
[nemandinn]	  kominn	  með	  skólaleiða	  og	  þá	  er	  hægt	  að	  reyna	  vekja	  áhuga	  [hik]	  
[...]	  ef	  þau	  eru	  að	  fá	  jákvæð	  ummæli	  að	  fá	  þau	  í	  andlið,	  bara	  ‘þú	  ert	  duglegur’	  
vegna	  þess	  að	  fá	  það	  í	  töluðu	  máli	  held	  ég	  að	  sé	  mun	  betra	  heldur	  en	  að	  fá	  
það	  eitthvað	  á	  svona	  pappír.	  (Guðmunda)	  
	  
Ég	  man	  að	  mér	  fannst	  þetta	  rosalega	  fínt.	  [...]	  Oft	  var	  líka	  bara	  rosalega	  
gagnlegt	  að	  tala	  við	  kennarann,	  ef	  þú	  varst	  með	  einhverjar	  spurningar.	  Þá	  var	  
þetta	  mjög	  fínt.	  (Stefanía)	  
	  
Það	  hjálpaði	  manni	  mjög	  mikið	  sko,	  þeir	  voru	  líka	  hreinskilnir.	  Þeir	  eru	  ekkert	  
að	  fegra	  það,	  skiluru,	  en	  þeir	  eru	  samt	  ekkert	  bara	  að	  gagnrýna.	  Heldur	  eru	  
þeir	  líka	  að	  gagnrýna	  þannig	  að	  það	  komi	  til	  gagns.	  (Jónas)	  

Af	  þessum	  frásögnum	  viðmælenda	  má	  ætla	  að	  vörðuvikur	  hafi	  reynst	  þeim	  vel.	  Þá	  fannst	  
viðmælendunum	  þetta	  vera	  persónuleg	  leið	  frá	  kennara	  til	  þess	  að	  leiðbeina	  nemendum	  
með	  það	  hver	  væru	  hugsanleg	  næstu	  skref	  í	  náminu.	  Þá	  fannst	  Guðmundu	  vörðuvikurnar	  
vera	  sérstaklega	  áhrifaríkar	  vegna	  þess	  að	  nemendur	  fá	  gagnrýni	  frá	  kennara	  beint	  í	  
andlitið.	  Að	  skilaboðin	  um	  að	  nemandi	  sé	  að	  standast	  kröfur	  námskeiðsins	  skili	  sér	  betur	  
til	  nemanda	  ef	  kennari	  tekur	  sér	  tíma	  til	  þess	  að	  segja	  það	  við	  þá	  í	  stað	  þess	  að	  skrifa	  það	  
aðeins	  niður.	  Þá	  fannst	  Stefaníu	  þetta	  gott	  tækifæri	  á	  að	  spyrja	  kennara	  nánar	  út	  í	  námið.	  
Jónas	  tekur	  undir	  að	  þessar	  vikur	  hafi	  verið	  af	  hinu	  góða	  en	  kennarar	  eru	  almennt	  mjög	  
hreinskilnir	  við	  nemendur	  sína.	  Þá	  er	  mikilvægt	  að	  kennarar	  fegri	  ekki	  hlutina	  og	  séu	  
tilbúnir	  að	  rýna	  til	  gagns.	  Guðmundar	  talar	  einnig	  um	  að	  vörðuvikur	  geti	  verið	  sérstaklega	  
góðar	  fyrir	  nemendur	  sem	  gengur	  ekki	  vel	  í	  námi	  sínu	  en	  það	  gefur	  bæði	  kennara	  og	  
nemanda	  tækifæri	  að	  finna	  kveikju	  sem	  kveikir	  áhugann	  á	  náminu.	  Þar	  af	  leiðandi	  er	  
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líklegra	  að	  nemandinn	  leggi	  sig	  meira	  fram	  í	  námi	  sínu	  og	  taki	  framförum.	  Það	  er	  því	  
óhætt	  að	  segja	  að	  viðmælendur	  mínir	  hafi	  verið	  ánægðir	  með	  vörðuvikurnar.	  	  

4.3   Þema	  3.	  Námið	  í	  háskólanum	  

Viðmælendur	  mínir	  töluðu	  smávegis	  um	  háskólagöngu	  sína.	  Flestir	  þeirra	  eru	  búnir	  að	  
vera	  minnst	  eitt	  ár	  í	  háskólanámi.	  Margt	  að	  því	  sem	  þeir	  tileinkuðu	  sér	  í	  verkefnamiðaða	  
náminu	  í	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  nýttist	  þeim	  vel	  í	  háskólanáminu.	  Þeir	  segja:	  	  

Eins	  og	  ég	  er	  í	  HR	  núna,	  það	  gagnast	  mér	  líka	  þar,	  en	  það	  er	  námið	  að	  hluta	  til	  
verkefnamiðað.	  [...]	  Þó	  það	  hafi	  verið	  mikið,	  mikið,	  mikið	  fleiri	  verkefni	  hér[í	  
Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ]	  frekar	  en	  en	  í	  HR	  [Háskólanum	  í	  Reykjavík],	  
en	  þá	  svona	  finnst	  mér	  það	  hafa	  gagnast	  mér	  rosalega.	  (Stefanía)	  
	  
Hópavinna,	  númer	  eitt,	  tvo	  og	  þúsund.	  Af	  því	  maður	  lærir	  að	  meta	  hópavinnu,	  
maður	  lærir	  að	  vinna	  í	  hóp	  og	  maður	  lærir	  það	  að	  þú	  [hik]	  að	  þú	  þarft	  að	  skila	  
þínu	  inn	  í	  hópastarf	  þannig,	  til	  þess	  að	  allt	  gangi.	  Sem	  er	  bara	  mesta	  snilld	  í	  
heimi,	  en	  ég	  veit	  það	  líka	  bara	  í	  dag,	  að	  ég	  get	  sagt	  nei	  ef	  ég	  vil	  ekki	  vinna	  með	  
einhverjum	  í	  hóp.	  (Guðmunda)	  
	  
Alltaf	  einhver	  svona	  verkefnavinna	  svona	  í	  hópum	  og	  svona	  þéttum	  hópum,	  
mikið	  af	  fyrirlestrum,	  mjög	  mikið	  af	  þeim	  sko.	  Það	  hjálpaði	  manni	  í	  rauninni	  
eins	  og	  núna.	  (Jónas)	  

Af	  þessu	  má	  álykta	  að	  viðmælendurnir	  eru	  að	  nýta	  sér	  þær	  aðferðir	  sem	  þeir	  tileinkuðu	  
sér	  í	  framhaldsskóla	  þar	  sem	  enn	  og	  aftur	  kemur	  ágæti	  verkefnavinnu	  fram,	  eins	  og	  
Stefanía	  og	  Jónas	  hafa	  talað	  um.	  Stefanía	  segir	  að	  námið	  í	  Háskólanum	  í	  Reykjavík	  sé	  að	  
hluta	  til	  verkefnamiðað	  og	  því	  er	  hún	  vel	  undirbúin	  til	  að	  vinna	  í	  því	  kerfi.	  Þrátt	  fyrir	  að	  
verkefnin	  hafi	  verið	  fleiri	  í	  framhaldsskóla	  þá	  nýtir	  hún	  sér	  þá	  hæfni	  að	  læra	  jafnt	  og	  þétt	  
yfir	  alla	  önnina.	  Guðmunda	  talar	  um	  að	  hafa	  verið	  vel	  undirbúin	  til	  að	  takast	  á	  við	  
hópavinnu	  en	  hún	  vinnur	  töluvert	  af	  verkefnum	  í	  hópum	  í	  sínu	  námi.	  Samkvæmt	  henni	  var	  
dýrmætt	  að	  læra	  að	  vinna	  í	  hóp	  en	  einnig	  að	  hægt	  sé	  að	  velja	  hverjum	  maður	  vill	  vinna	  
með	  í	  hópavinnu.	  

Óhætt	  er	  að	  segja	  að	  viðmælendurnir	  nýti	  margt	  sem	  þeir	  tileinkuðu	  sér	  af	  reynslu	  
sinni	  af	  verkefnamiðuðu	  námi.	  Þá	  er	  þessi	  reynsla	  dýrmæt	  til	  þess	  að	  takast	  á	  við	  ný	  
verkefni	  og	  þær	  hindranir	  sem	  geta	  komið	  upp	  í	  háskólanáminu.	  
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5   Umræður	  	  

Markmið	  þessa	  verkefnis	  var	  að	  kanna	  hvort	  verkefnamiðað	  nám	  sé	  góður	  undurbúningur	  
fyrir	  háskólanám.	  Til	  þess	  var	  varpað	  ljósi	  á	  gildi	  verkefnamiðaðs	  náms	  sem	  valkost	  fyrir	  
nemendur	  framhaldsskólanna	  sem	  hluta	  af	  undirbúningi	  fyrir	  háskólanám.	  Niðurstöður	  
sýna	  með	  skýrum	  hætti	  að	  reynsla	  viðmælenda	  minna	  af	  verkefnamiðuðu	  námi	  ásamt	  
leiðsagnarmati	  var	  almennt	  góð.	  Niðurstöður	  sýna	  einnig	  að	  fjórir	  af	  fimm	  
viðmælendunum	  voru	  sammála	  um	  að	  þeir	  hefðu	  ekki	  kosið	  sér	  annan	  undirbúning	  fyrir	  
háskólanám.	  Leiðsögnin	  fannst	  flestum	  þeirra	  góð	  viðbót	  við	  einkunnir	  en	  kusu	  þó	  flest	  fá	  
einkunn	  í	  formi	  tölu	  eða	  bókstafs	  með	  umsögninni.	  

5.1   Verkefnamiðað	  nám	  

Þegar	  viðmælendur	  mínir	  voru	  spurðir	  út	  í	  verkefnamiðað	  nám	  má	  sjá	  út	  á	  hvað	  sú	  
aðferðafræði	  gengur.	  Í	  verkefnamiðuðu	  námi	  er	  lögð	  rík	  áhersla	  að	  nemendur	  fái	  að	  velja	  
sér	  krefjandi	  verkefni	  við	  þeirra	  hæfi	  (Lam,	  Cheng	  og	  Choy,	  2010;	  Grant,	  2011;	  Musa,	  
Mufti,	  Latiff	  og	  Amin,	  2010).	  Dewey	  lagði	  einnig	  mikið	  upp	  úr	  einlægum	  áhuga	  nemenda	  
(Dewey,	  2000b:	  71–72).	  Þessar	  hugmyndir	  endurspegla	  þá	  sýn	  sem	  viðmælendurnir	  höfðu	  
af	  verkefnamiðuðu	  námi.	  Af	  þeirra	  reynslu	  má	  sjá	  að	  verkefnamiðaða	  námið	  í	  
Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  bauð	  upp	  á	  fjölbreytt	  val	  á	  milli	  verkefna.	  Í	  sumum	  
áföngum	  var	  valið	  það	  mikið	  að	  nemendur	  gátu	  fengið	  að	  sleppa	  hluta	  þeirra	  ef	  þau	  
kveiktu	  ekki	  hjá	  þeim	  áhuga.	  Nemendur	  fengu	  einnig	  tækifæri	  til	  að	  velja	  á	  hvaða	  formi	  
verkefnin	  voru	  unnin	  en	  það	  var	  gert	  til	  þess	  að	  kveikja	  enn	  fremur	  áhuga	  nemenda	  á	  
þeim.	  Þá	  hafa	  fræðimenn	  einnig	  skrifað	  um	  að	  ef	  nemendur	  hafi	  áhuga	  á	  því	  námsefni	  
sem	  unnið	  er	  með	  þá	  eru	  þeir	  tilbúnari	  að	  verja	  meiri	  tíma	  í	  verkefnið	  (Grant,	  2011;	  Musa,	  
Mufti,	  Latiff	  og	  Amin,	  2010).	  Í	  verkefnamiðuðu	  námi	  er	  einnig	  sett	  upp	  sú	  krafa	  að	  
nemandi	  kafi	  djúpt	  í	  efnið	  með	  því	  að	  vinna	  í	  hópavinnu,	  í	  umræðum	  og	  læra	  um	  
uppbyggingu	  verkefna	  (Blumenfeld,	  Soloway,	  Marx,	  Krajcik,	  Guzdial	  og	  Plancsar,	  1991).	  
Viðmælendurnir	  sögðu	  frá	  því	  að	  vinna	  með	  efni	  verkefnanna	  á	  mismunandi	  hátt	  hjálpi	  
þeim	  að	  muna	  efnið.	  Ein	  þeirra	  bar	  það	  saman	  við	  reynslu	  úr	  öðrum	  framhaldsskólum	  og	  
segist	  hafa	  raunverulega	  lært	  það	  sem	  hún	  lærði	  í	  Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  en	  
það	  sem	  hún	  lærði	  annar	  staðar	  væri	  hún	  búin	  að	  gleyma.	  Annar	  segir	  það	  að	  hafa	  unnið	  
stöðugt	  í	  ákveðnu	  námsefni	  og	  haft	  verkefnin	  fjölbreytt	  hafi	  hjálpað	  honum	  að	  virkilega	  
læra	  það	  efni	  sem	  unnið	  var	  með.	  Þar	  af	  leiðandi	  má	  segja	  að	  nemendur	  sem	  notast	  við	  
verkefnamiðað	  nám	  öðlast	  þekkingu	  á	  efninu	  sem	  unnið	  er	  með	  en	  læri	  það	  ekki	  aðeins	  
fyrir	  próf.	  	  
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Rannsókn	  sem	  unninn	  var	  af	  William	  Grant	  (2011)	  um	  sýn	  nemenda	  á	  verkefnamiðað	  
námi	  dregur	  að	  mörgu	  leyti	  fram	  svipaðar	  niðurstöður	  og	  fengust	  frá	  viðmælendum	  
mínum.	  Sú	  rannsókn	  leiddi	  í	  ljós	  að	  nemendur	  þeirrar	  rannsóknar	  væru	  almennt	  ánægðir	  
með	  verkefnamiðað	  nám.	  Þar	  lærðu	  þeir	  að	  setja	  upp	  mismunandi	  verkefni	  og	  fengu	  
tækifæri	  til	  þess	  að	  samnýta	  hæfileika	  sína.	  Í	  viðtölum	  mínum	  kom	  fram	  að	  nemendur	  
fengu	  mikið	  val	  og	  gátu	  valið	  sér	  verkefni	  sem	  kveikti	  hjá	  þeim	  áhuga	  og	  þeir	  gætu	  nýtt	  
sína	  styrkleika.	  Þá	  voru	  viðmælendur	  þessa	  verkefnis	  ánægðir	  með	  reynsluna	  af	  
verkefnamiðuðu	  námi	  og	  hefðu	  flest	  þeirra	  ekki	  valið	  sér	  annan	  undirbúning	  að	  sínu	  
háskólanámi.	  Rannsókn	  Grants	  náði	  þó	  ekki	  yfir	  að	  rannsaka	  hvers	  kyns	  undirbúningur	  
verkefnamiðað	  nám	  væri	  fyrir	  háskóla	  en	  áhugavert	  hefði	  verið	  að	  skoða	  hvort	  nemendur	  
í	  öðrum	  löndum	  séu	  á	  sama	  máli	  og	  viðmælendur	  mínir.	  

5.2   Leiðsagnarmat	  og	  vörðuvikur	  

Frásögn	  viðmælenda	  minna	  þegar	  þeir	  voru	  spurðir	  um	  leiðsagnarmat	  má	  bera	  saman	  við	  
hugmyndir	  fræðimanna	  um	  leiðsagnarmat	  um	  leiðsagnarmat.	  Í	  fræðilega	  kaflanum	  kemur	  
fram	  að	  helsta	  markmið	  leiðsagnarmats	  sé	  að	  fá	  nemendur	  til	  að	  taka	  þátt	  í	  eigin	  námi.	  Að	  
þeir	  sjálfir	  setji	  sér	  markmið	  til	  að	  vinna	  sig	  í	  átt	  að	  ákveðinni	  lokastöð.	  Þá	  er	  lögð	  rík	  
áhersla	  á	  leiðsögnina,	  það	  er	  að	  kennari	  segi	  nemendum	  sínum	  hvað	  betur	  megi	  fara	  í	  
verkefnum	  með	  því	  að	  gefa	  þeim	  umsagnir	  (William,	  2011).	  Þó	  má	  segja	  að	  bæði	  fræðilegi	  
kaflinn	  og	  viðmælendurnir	  séu	  að	  tala	  meira	  um	  leiðsögnina	  sjálfa	  en	  matið.	  Viðmælendur	  
mínir	  sögðu	  leiðsagnamatið	  vera	  af	  hinu	  góða.	  Að	  gott	  væri	  fyrir	  nemendur	  að	  fá	  þessa	  
endurgjöf	  til	  þess	  að	  geta	  unnið	  í	  því	  sem	  betur	  mætti	  fara	  í	  verkefnum.	  Einhverjir	  þeirra	  
kjósa	  þó	  einkunnir	  í	  formi	  talna	  eða	  bókstafa	  í	  stað	  þess	  að	  fá	  umsögn	  þar	  sem	  
einkunnagjöf	  er	  mun	  staðlaðri.	  Þetta	  vekur	  þó	  upp	  spurningar	  um	  hvort	  einkunnakerfi	  sé	  í	  
raun	  einhvern	  tímann	  að	  fullu	  staðlað	  þar	  sem	  mat	  á	  verkefnum	  er	  alltaf	  að	  einhverju	  leyti	  
huglægt.	  Þrátt	  fyrir	  að	  til	  sé	  staðlað	  kerfi	  þar	  sem	  til	  dæmis	  fyrsta	  einnkunn	  telst	  vera	  
einkunnir	  á	  bilinu	  7,25	  að	  8,99,	  eftir	  það	  tekur	  við	  ágætiseinkunn	  (Reglur	  fyrir	  Háskóla	  
Íslands,	  nr.	  569/2009).	  Þó	  geta	  kennarar	  litið	  mismunandi	  á	  hvað	  eigi	  að	  gefa	  fyrir	  
verkefni,	  einn	  kennari	  telur	  að	  sanngjarnt	  sé	  að	  gefa	  7	  fyrir	  verkefni	  sem	  er	  talið	  gott	  en	  
annar	  kennari	  gæfi	  8	  fyrir	  sama	  verkefni.	  Þessi	  mismunur	  er	  þó	  ekki	  nýr	  en	  við	  höfum	  öll	  
heyrt	  um	  einkunnina	  „ágætt“	  en	  samkvæmt	  gömlum	  sið	  á	  sú	  einkunn	  að	  teljast	  best	  
(Helgi	  Skúli	  Kjartansson,	  2012:	  5).	  Viðmælendur	  og	  fræðimenn	  voru	  þó	  sammála	  um	  ágæti	  
umsagna.	  

	   Reynsla	  af	  vörðuvikum	  hefur	  borið	  góðan	  árangur	  í	  Framhaldsskólanum	  í	  
Mosfellsbæ.	  Þeir	  nemendur	  sem	  hafa	  reynslu	  að	  þeim	  hafa	  aðeins	  gott	  um	  þær	  að	  segja.	  
Þar	  fannst	  nemendum	  einkum	  mikilvægt	  að	  kennarar	  gefi	  sér	  tíma	  í	  að	  tala	  við	  sig	  um	  



34 

stöðu	  þeirra	  í	  náminu	  (Ívar	  Rafn	  Jónsson	  og	  Birgir	  Jónsson,	  2015).	  Viðmælendur	  mínir	  
voru	  á	  sama	  máli	  um	  ágæti	  þessara	  vörðuvikna	  og	  þá	  sérstaklega	  að	  kennari	  væri	  að	  gefa	  
sér	  tíma	  í	  að	  tala	  við	  nemendur	  sína.	  Þeim	  fannst	  þá	  vörðuvikurnar	  sérstaklega	  gagnlegar	  
fyrir	  þá	  nemendur	  sem	  standa	  sig	  ekki	  nægilega	  vel	  í	  námi	  og	  þurfa	  því	  hvatningu	  frá	  
kennara	  ásamt	  leiðsögn	  um	  hvernig	  má	  færa	  námið	  til	  betri	  vegar.	  Óhætt	  er	  að	  segja	  að	  
þessar	  vikur	  séu	  að	  hinu	  góða.	  

5.3   Gagnrýni	  á	  verkefnamiðað	  nám	  og	  leiðsagnarmat	  

Margar	  kennsluaðferðir	  geta	  fallið	  undir	  verkefnamiðað	  nám	  en	  flestar	  þeirra	  eiga	  sitt	  
eigið	  heiti	  á	  ensku	  (Woods,	  2014).	  Ákveðinn	  galli	  er	  að	  við	  notum	  aðeins	  eitt	  heiti	  yfir	  svo	  
margar	  kennsluaðferðir	  þar	  sem	  áherslurnar	  geti	  verið	  mismunandi	  á	  milli	  aðferða	  eins	  og	  
sjá	  má	  í	  grein	  Woods	  (2014).	  Spurning	  er	  hvort	  kennsluaðferðir	  fái	  betur	  að	  njóta	  sín	  ef	  
ekki	  er	  verið	  að	  reyna	  að	  samnýta	  þær	  eða	  setja	  þær	  undir	  sama	  hatt.	  Himmelblau	  og	  
Powers	  gerðu	  tilraun	  til	  þess	  að	  draga	  fram	  hina	  fullkomnu	  aðferð	  til	  að	  sem	  flestir	  
nemendur	  fái	  að	  blómstra.	  Sú	  aðferð	  var	  byggð	  á	  mörgum	  mismunandi	  aðferðum	  sem	  
allar	  féllu	  undir	  verkefnamiðað	  nám.	  Það	  er	  að	  taka	  það	  besta	  úr	  mörgum	  aðferðum	  til	  að	  
búa	  til	  eina	  sem	  gæti	  talist	  fullkomin	  (Woods,	  2014).	  Fullkomnun	  í	  kennsluaðferðum	  mun	  
líklegast	  aldrei	  nást	  þar	  sem	  fræðimenn	  eru	  margir	  sammála	  um	  að	  nám	  þarf	  að	  vera	  
sniðið	  eftir	  hverjum	  og	  einum	  nemanda	  (Jón	  Torfi	  Jónasson:	  2008:	  82–83).	  Ágæti	  
verkefnamiðaðs	  náms	  er	  þó	  ekkert	  vafamál	  þrátt	  fyrir	  að	  það	  veki	  margar	  spurningar	  um	  
það	  af	  hverju	  líftími	  þessara	  kennsluaðferða	  er	  svo	  stuttur.	  Jón	  Torfi	  vakti	  athygli	  á	  
áhugaverðum	  spurningum	  sem	  hefur	  verið	  erfitt	  að	  svara.	  Sem	  dæmi	  má	  nefna	  óvissu	  í	  
hlutverki	  kennarans	  (Jón	  Torfi	  Jónasson:	  2008:	  84–85).	  Viðmælendur	  mínir	  virðast	  þó	  hafa	  
einhver	  svör	  um	  hvað	  þeir	  telja	  vera	  hlutverk	  kennarans.	  Einkum	  það	  að	  kennari	  gefi	  sig	  
að	  nemendum	  sínum.	  Að	  kennari	  setjist	  niður	  með	  nemendum	  sínum,	  ræði	  við	  þá	  og	  
leiðbeini	  við	  næstu	  skref	  eða	  hvernig	  megi	  vinna	  að	  þeim	  markmiðum	  sem	  stefnt	  er	  að.	  

Leiðsagnarmat	  er	  skilgreint	  sem	  endurgjöf	  sem	  á	  sér	  stað	  á	  námsferli,	  þá	  getur	  
endurgjöfin	  verið	  sett	  fram	  sem	  umsögn.	  Þá	  er	  kennari	  ekki	  aðeins	  að	  meta	  stöðu	  
nemanda	  í	  náminu	  heldur	  er	  hann	  að	  leiðbeina	  þeim	  með	  næstu	  skref	  í	  verkefnavinnunni	  
(William,	  2011).	  Hér	  má	  staldra	  við	  og	  hugsa	  aðeins	  út	  í	  orðið	  leiðsagnarmat	  og	  hvernig	  
unnið	  er	  með	  það.	  Samkvæmt	  viðmælendum	  mínum	  er	  leiðsögnin,	  til	  dæmis	  í	  formi	  
umsagna,	  mjög	  mikilvæg.	  Þá	  tala	  viðmælendur	  lítið	  um	  það	  mat	  sem	  á	  sér	  stað	  á	  þeim	  
tíma.	  Þó	  er	  mikilvægt	  að	  nemendur	  fái	  mat	  á	  hvernig	  verkefnið	  sjálft	  gengur.	  Það	  er	  hægt	  
að	  gera	  bæði	  með	  munnlegri	  eða	  skriflegri	  umsögn	  en	  með	  þeirri	  umsögn	  á	  nemandi	  að	  fá	  
hugmynd	  um	  hvernig	  gengur	  og	  hvað	  þarf	  að	  laga.	  Hugmyndir	  um	  kennara	  sem	  
leiðbeinanda	  sem	  nýtir	  leiðsagnarmat	  og	  hugmyndin	  um	  vörðuvikur	  má	  að	  mörgu	  leyti	  
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tengja	  við	  hugmyndir	  Platóns	  við	  ágæti	  samræðna	  milli	  kennara	  og	  nemanda.	  Platón	  vildi	  
meina	  að	  mikilvægt	  er	  að	  kveikja	  áhugann	  að	  vilja	  til	  að	  læra	  þegar	  nemendur	  efast	  um	  
gáfnafar	  sitt.	  Hlutverk	  kennarans	  er	  þá	  að	  vera	  til	  staðar	  til	  að	  aðstoða	  nemendur	  sína	  og	  
til	  að	  leiðbeina	  þeim	  til	  þess	  að	  auka	  skilning	  þeirra	  (Jón	  Torfi	  Jónasson,	  2008:	  81).	  Platón	  
er	  með	  þessu	  að	  leggja	  litla	  áherslu	  á	  að	  kennarar	  meti	  nemendur	  sína	  en	  hefur	  þess	  í	  stað	  
leiðsögninna	  í	  brennidepli.	  Í	  Aðalnámskrá	  framhaldskóla	  (2011)	  má	  sjá	  skilgreiningu	  á	  
leiðsagnarmati	  sem	  er:	  „leiðbeining	  til	  nemenda	  um	  hvernig	  þeir	  geti	  með	  
árangursríkustum	  hætti	  hagað	  námi	  sínu“.	  Hér	  má	  greinilega	  sjá	  að	  Aðalnámskráin	  leggur	  
lítið	  upp	  úr	  matinu	  sem	  slíku	  en	  hefur	  þó	  orð	  á	  að	  leiðbeina	  eigi	  nemendum	  hvernig	  á	  að	  
haga	  náminu	  sínu	  með	  sem	  árangursríkustum	  hætti.	  Enn	  fremur	  má	  skoða	  það	  sem	  
Sverrir,	  kennari	  í	  Framhaldskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  segir	  um	  að	  vera	  nemendum	  innan	  
handar	  með	  því	  að	  gefa	  þeim	  munnlega	  endurgjöf	  á	  meðan	  á	  verkefnavinnunni	  stendur“	  
(Sverrir	  Árnason,	  2014).	  Hér	  má	  sjá	  að	  Sverrir	  leggur	  lítið	  upp	  úr	  matinu	  sjálfu	  en	  
leiðsögnin	  er	  leiðaljós	  nemenda	  í	  náminu.	  Út	  frá	  þessu	  má	  því	  hugsa	  hvort	  leiðsagnarmat	  
sé	  í	  raun	  nýtískulegt	  orð	  yfir	  gamla	  hugmynd.	  Þó	  er	  orðið	  leiðsagnarmat	  ekki	  nægilega	  
gott	  orð	  til	  þess	  að	  lýsa	  mikilvægi	  leiðsagnar	  á	  námsferlinum	  þar	  sem	  það	  vill	  falla	  í	  skugga	  
hins	  hluta	  orðins,	  mat.	  Sverrir	  Árnason	  (munnleg	  heimild,	  30.	  apríl	  2017)	  segir	  kennara	  í	  
Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  vera	  farnir	  að	  nota	  orðið	  leiðsagnarnám	  í	  stað	  
leiðsagnarmats	  og	  er	  það	  orð	  frekar	  lýsandi	  fyrir	  aðferðina	  að	  hans	  mati.	  

Notkun	  á	  verkefnamiðuðu	  námi	  má	  finna	  víða.	  Framhaldsskólinn	  í	  Mosfellsbæ	  hefur	  
þó	  þá	  sérstöðu	  að	  notast	  aðeins	  við	  þessa	  óhefðbundnu	  aðferð	  (Bragi	  Guðmundsson	  og	  
Trausti	  Þorsteinsson,	  2013).	  Áhugavert	  væri	  þó	  að	  byggja	  upp	  nám	  á	  háskólastigi	  þar	  sem	  
eingöngu	  væri	  notast	  við	  verkefnamiðað	  nám,	  líkt	  og	  er	  gert	  í	  Háskólanum	  í	  Roskilde	  
(Andersen	  og	  Dupont,	  2015).	  Viðmælendur	  sögðu	  frá	  því	  að	  námið	  þeirra	  í	  háskólanum	  
væri	  að	  hluta	  til	  verkefnamiðað	  en	  það	  ætti	  vissulega	  að	  hvetja	  háskólanna	  til	  að	  nýta	  sér	  
frekar	  þessa	  aðferð.	  Þá	  er	  sérstaklega	  athylisvert	  að	  einn	  viðmælendanna	  er	  í	  
kennaranámi	  en	  þar	  er	  kennt	  að	  hin	  hefðbundna	  kennslu	  aðferð	  sé	  ekki	  að	  virka	  heldur	  er	  
lögð	  áhersla	  um	  ágæti	  verkefnamiðaðs	  náms.	  Kennaranemendur	  eru	  einnig	  hvattir	  til	  þess	  
að	  gefa	  verðandi	  nemendum	  sínum	  frjálst	  val,	  bæði	  þegar	  kemur	  að	  efnisvali	  verkefna	  og	  
um	  framkvæmd.	  	  
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6   Samantekt	  

Kennsluaðferðir	  eru	  í	  stöðugri	  þróun	  þar	  sem	  fræðimenn	  eru	  sífellt	  að	  reyna	  breyta	  út	  af	  
vananum,	  frá	  hefðbundnum	  aðferðum	  að	  sveigjanlegri	  aðferðum	  sem	  eiga	  að	  gefa	  
nemendum	  betra	  tækifæri	  að	  ná	  tökum	  á	  námi	  sínu.	  Áhugavert	  er	  þó	  að	  skoða	  að	  
hugmyndir	  sem	  oft	  eru	  kynntar	  sem	  nýjar	  aðferðir	  til	  náms	  eru	  oftar	  en	  ekki	  gamlar	  í	  raun	  
og	  veru.	  Best	  er	  að	  sjá	  þetta	  með	  því	  að	  skoða	  gamlar	  hugmyndir	  um	  kennsluaðferðir	  en	  
margir	  fræðimenn	  hafa	  skrifað	  um	  ágæti	  verkefnamiðaðs	  náms	  og	  því	  sem	  í	  dag	  er	  kallað	  
leiðsagnarmat.	  Leiðsagnarmatið	  er	  þó	  nokkið	  misskilið	  hugtak	  þar	  sem	  lítið	  er	  lagt	  upp	  úr	  
matinu	  en	  mikil	  áhersla	  lögð	  á	  mikilvægi	  leiðsagnar.	  Sú	  hugmynd	  er	  ekki	  heldur	  ný	  þar	  
sem	  lengi	  hefur	  verið	  skrifað	  um	  ágæti	  leiðsagnar	  í	  formi	  samræðna	  milli	  nemenda	  og	  
kennara.	  	  

Ég	  lít	  svo	  á	  að	  rannsóknarspurningu	  minni	  sé	  svarað	  afdráttarlaust.	  Þó	  væri	  auðvitað	  
áreiðanlegra	  að	  hafa	  úrtak	  rannsóknarinnar	  stærra.	  Einnig	  má	  vera	  að	  fleiri	  þættir	  en	  
aðeins	  reynsla	  viðmælenda	  minna	  af	  verkefnamiðuðu	  námi	  hafi	  hjálpað	  þeim	  að	  búa	  sig	  
undir	  nám	  á	  háskólastigi.	  Þá	  er	  margt	  sem	  annas	  sem	  getur	  haft	  þau	  áhrif	  að	  einstaklingur	  
sé	  frekar	  undir	  það	  búinn	  að	  stunda	  nám.	  Tveir	  viðmælenda	  minna	  höfðu	  fyrir	  námið	  í	  
Framhaldsskólanum	  í	  Mosfellsbæ	  reynslu	  úr	  öðrum	  skólum	  en	  ekki	  er	  hægt	  að	  segja	  með	  
fullri	  vissu	  að	  aðeins	  reynsla	  þeirra	  af	  verkefnamiðuðu	  námi	  hafi	  hjálpað	  þeim	  í	  
undirbúningi	  fyrir	  frekara	  nám.	  Að	  minnsta	  kosti	  er	  hægt	  að	  draga	  þá	  ályktun	  út	  frá	  
reynslu	  viðmælenda	  minna	  að	  verkefnamiðað	  nám	  var	  þeim	  góður	  undirbúningur	  að	  
háskólanámi.	  Það	  sem	  kom	  skemmtilega	  á	  óvart	  var	  hvað	  viðmælendur	  mínir	  voru	  
sammála	  um	  að	  þeir	  hafi	  tileiknað	  sér	  góða	  siði	  þegar	  kom	  að	  námi	  og	  hversu	  fjölbreytta	  
reynslu	  þeir	  höfðu.	  Þar	  sem	  bæði	  fræðimenn	  og	  viðmælendur	  mínir	  eru	  sammála	  um	  
ágæti	  verkefnamiðaðs	  náms	  má	  álykta	  að	  þetta	  verkefni	  geti	  verið	  hvatning	  fyrir	  skólana	  
að	  kynna	  sér	  verkefnamiðað	  nám	  og	  jafnvel	  nýta	  það	  frekar	  í	  skólastarfinu.	  

Áhugavert	  væri	  að	  stækka	  úrtak	  þessarar	  rannsóknar	  til	  að	  fá	  betri	  sýn	  viðmælenda	  á	  
reynslu	  nemenda	  af	  verkefnamiðuðu	  námi.	  Þá	  væri	  einnig	  áhugavert	  að	  spyrja	  nemendur	  
úr	  fleiri	  skólum	  sem	  nýta	  sér	  aðferðina	  og	  jafnvel	  bera	  þær	  saman	  á	  einhvern	  hátt.	  
Sérstaklega	  áhugavert	  væri	  að	  taka	  tvær	  ólíkar	  kennsluaðferðir	  og	  athuga	  hvort	  í	  raun	  
viðmælendur	  myndu	  kjósa	  eina	  fram	  yfir	  aðra.	  Annað	  sem	  væri	  vert	  að	  athuga	  er	  hvað	  
meira	  felst	  í	  góðum	  undirbúningi	  fyrir	  háskólanám.	  	  
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