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Formáli 

Höfundur er menntaður rafeindatæknifræðingur sem leiddist út í kennslu nánast strax 

að loknu BS próf í Tæknifræði. Hóf þá að kenna við rafiðnadeild Iðnskólans í Hafnarfirði, 

nam síðan kennslufræði og kenndi í Iðnskólanum í rúm 20 ár eða allt þar til skólinn 

sameinaðist Tækniskólanum árið 2015. Við sameininguna bauðst mér annað starf innan 

skólans sem skólastjóri Tækniakademíu. Síðustu 10 árin í Iðnskólanum gegndi ég einnig 

stöðu deildarstjóra deildarinnar og var því skipulag og utanumhald námsins á minni 

könnu. Ég hef þvi fylgst með kennslu í rafvirkjun og rafeindavirkjun um langan tíma og 

hef því mikinn áhuga á öllum tilraunum og framförum á því sviði. Þar sem ég var forvitin 

að vita hvað yrði um gömlu deildina mína og nemendurnar kynnti ég mér starfið í 

Raftækniskólanum. Þar hafði verið í gangi tilraun með verkefnastýrt nám sem stóð til að 

prófa í Hafnarfirði. Það vildi svo til að á sama tíma var ég í meistaranámi og kominn á 

þann stað í náminu að finna efni fyrir lokaverkefni. Mér fannst þessi tilraun með 

verkefnstýrt nám spennandi og leitaði því til Valdemars, skólastjóra Raftækniskólans, og 

fékk hans samþykki fyrir því að skrifa um þetta verkefni. Ég þakka honum og hans fólki 

fyrir alla þá aðstoð sem þau hafa veitt mér í þessu verkefni. 

Þegar kom að því að finna leiðbeinendur hafði ég samband við Jón Torfa Jónasson 

og Elsu Eiríksdóttur til að vita hvort þau væru til í að taka það að sér og tóku þau vel í 

það. Þakka ég þeim þolinmæðina þar sem ég var í fullri vinnu samhliða skrifunum og 

verkið því ekki unnið á neinum methraða.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. 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 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 26. maí  2018 

Ragnhildur Guðjónsdóttir 
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Ágrip 

Kennsluaðferðir eru alltaf í þróun og undanfarna áratugi hefur sífellt meiri áhersla verið 

lögð á nemendamiðaðar kennsluaðferðir. Lausnarleitarnám (problem based learning) 

og verkefnamiðað nám (project based-learning) eru aðferðir sem falla í þann flokk. Þó 

oft sé óljóst hvað aðgreinir þessar aðferðir, er einn megin munurinn sá að í 

verkefnamiðuðu námi er lokatakmarkið þekkt en nemandinn beitir þekkingu og 

aðferðum sem hann hefur tileinkað sér til að  ljúka verkinu. Lausnarleitarnám gengur 

frekar út á að verða sér úti um þekkinguna við að leysa verkefnið. Í báðum tilvikum er 

mikið lagt upp úr hópavinnu. Í Raftækniskólanum hefur á síðustu árum, eða frá 2011, 

verið í gangi tilraun með verkefnastýrt nám þar sem námið er skipulagt á grundvelli 

verkefna sem nemandinn leysir. Stundatöflum var hent og nemendur setja upp sínar 

eigin áætlanir um framvindu og verklok. Markmið rannsóknarinnar er að skoða þessa 

kennslufræðilegu tilraun, upphaf hennar, þróun, kosti og galla. Skoðuð voru tiltæk gögn 

um framgang verkefnisins, þó einkum tekin viðtöl við stjórnendur, kennara og nokkra 

nemendur sem tóku þátt í verkefninu til að skoða hvernig það var hugsað, hvernig 

skipulagi og útfærslu var háttað og fá lýsingu á reynslu hlutaðeigandi af þessu 

kennslufyrirkomulagi. Niðurstöður sýna að verkefnastýrt nám, eins og það var skipulagt 

af Raftækniskólanum á margt skylt bæði með lausnarleitarnámi og verkefnamiðuðu 

námi þó það hafi ákveðna sérstöðu. Hún felst einkum í því að nemendur gátu haft 

stjórn á námshraðanum og ekki var lögð áhersla á hópavinnu. Það komu þó fram 

ákveðnar hindranir við innleiðingu og helst ber að nefna kjarasamninga kennara, en 

þeir voru að mati viðmælenda, helsta ástæðan fyrir að innleiðingin gekk ekki nægilega 

vel. Allir viðmælendur voru þó sammála um mikilvægi þess að þróa þetta verkefni 

áfram.  
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 Abstract 

Project-centered learning 

A pedagogical experiment in Raftækniskólinn 2011-2017. 

Teaching methods are in constant development and the last decades have seen an 

increased focus on student-centered methods. Problem-based learning and project-

based learning are two student-centered methods that have increasingly been used in 

vocational and professional learning. The difference between these methods is often 

unclear, but one is that in project-based learning the final outcome is known and the 

students have to use their knowledge and skills to carry it out. Problem-based learning 

is more about acquiring the knowledge and skills while working on the problem. Team-

work is an integral part of both methods. Raftækniskólinn [School of Electrical 

Technology] has in the past few years experimented with project-centered learning; 

basing the program on project work which students complete at their own pace. The 

class schedule was discarded and the students plan their own work progress. The goal 

of the current research is to study this pedagogical experiment, evaluate the pros and 

cons, and document its progression. School leaders, teachers, and students that took 

part in the experiment were interviewed to better understand the reasoning behind 

the experiment, and how it was planned and implemented. In addition, available 

documents were scrutinized. The results show that project-centered learning, as it was 

implemented in Raftækniskólinn, has much in common with both problem- and project 

based learning, but is also unique. The main difference seen is that in Rafækniskólinn 

students could control their pacing and progression through the program, and there 

was no focus on teamwork. The Interviewees mentioned the teachers’ collective 

agreement as the biggest obstacle during the implementation and the main reason why 

the implementation didn’t go as well as planned. All interviewees shared the opinion 

that this project and teaching method, should be continued and developed further.  
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1 Inngangur  

Markmiðið með þessu verkefni er að átta sig á hugmyndinni á bak við þá 

kennslufræðilegu tilraun sem gerð var í Rafiðnadeildinni í Tækniskólanum 

(Raftækniskólanum) undir nafninu Verkefnastýrt nám: Hvernig henni vatt fram, hverjir 

voru kostir hennar og gallar að mati bæði þeirra sem stóðu að framkvæmd og skipulagi, 

sem og kennara og nemenda sem tóku þátt. Þessi tilraun var upphaflega gerð í 

Reykjavík árið 2011, en gekk síðan mikið til baka strax ári síðar og í dag lifir eftir af henni 

á bilinu 20-50% eftir áföngum. Reynslan af því verkefni var svo nýtt þegar dreifnám var 

endurvakið haustið 2015, en það hafði legið niðri frá árinu 2009. Dreifnámið var hugsað 

sem nám með vinnu þannig að það var að hluta í fjarnámi og að hluta vinna í skólanum 

á kvöldin þar sem var þó ekki skyldumæting. Þetta sama haust 2015, voru svo 

Tækniskólinn og Iðnskólinn í Hafnarfirði sameinaðir. En í Hafnarfirði var einnig 

rafiðnadeild og nemendum þar hafði farið fækkandi. Var því ákveðið að endurvekja 

tilraunina með verkefnastýrt nám í deildinni í Hafnarfirði að vori 2016. Þessi tilraun 

hefur því í raun farið af stað þrisvar sinnum, fyrst í Reykjavík 2011, síðan í dreifnáminu 

2015 og svo í Hafnarfirði 2016. 

Í gegnum þetta ferli hafa komið í ljós ýmsar áskoranir við að koma á verkefnastýrðu 

námi og ekki síður að halda því gangandi. Þá vakna spurningar um hverjir séu helstu 

þröskuldarnir til að koma á breytingum af þessu tagi í uppbyggingu náms á 

framhaldsskólastigi. Einnig hvaða kringumstæður liðka fyrir því að svona tilraunir gangi? 

Af hverju virðist til dæmis ganga betur að halda þessu gangandi í dreifnáminu en 

dagnáminu? Þar sem ég hef ekki fundið neinar sambærilegar tilraunir á Íslandi þá langar 

mig að skoða hvort ekki sé hægt að finna eitthvað í erlendum rannsóknum sem væri 

hægt að bera saman við tilraun Tækniskólans og reynsluna hér, sérstaklega ef vilji er 

fyrir hendi að festa verkefnastýrt nám í sessi. Sömuleiðis finnst mér nauðsynlegt að 

eitthvað sé til skjalfest um þessa áhugaverðu tilraun. Eins og staðan er í dag hefur 

gögnum ekki verið safnað markvisst um verkefnið og því hætt við að upplýsingarnar 

hverfi úr skólanum með þeim starfsmönnum sem að því stóðu. Eins er mikilvægt að 

geta farið yfir framkvæmd og verkferla verkefnisins með tilliti til styrkleika og veikleika 

ef ákveðið verður að gera nýja tilraun eða ef aðrir skóla ákveða að innleiða 

vinnubrögðin.  

Ritgerðin er í fimm megin hlutum. Fyrst eru skoðuð erlend skrif um lausnarleitanám 

(e. problem based learning;  PBL) og svo verkefnamiðað nám (e. project based learning; 

PjBL). Þessar aðferðir eru skoðaðar og bornar saman svo hægt sé að gera sér grein fyrir 
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hvort sú kennslufræðilega tilraun Raftækniskólans sem fékk nafnið verkefnastýrt nám 

eigi eitthvað skylt með þessum aðferðum. Næst er rakin saga og framkvæmd 

tilraunarinnar í Tækniskólanum og er þar fjallað um hvern af fyrrnefndum þremur 

hlutum tilraunarinnar fyrir sig, Reykjavík, dreifnám og Hafnarfjörð. Í þriðja hlutanum er 

rætt um skólaþróun almennt, en einkum hvað þarf til að þróa megi kennsluaðferðir í 

skóla, hvernig aðstæður þurfa að vera til staðar í skólanum ásamt því hvað skal hafa í 

huga við innleiðingu. Þetta er svo skoðað með hliðsjón af því hvernig til tókst í 

Raftækniskólanum. Í fjórða hluta er fjallað um meginþátt rannsóknarinnar og eru 

niðurstöður flokkaðar eftir helstu þáttum sem spurt var um og svörin síðan dregin 

saman til að svara þeim rannskóknarspurningum sem lagt var upp með. Að lokum er 

umræða um hvernig til tókst í tilrauninni og hvað við getum lært af henni ásamt 

lokaorðum um tilraunina og vangaveltum um hvert skal stefna. 
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2 Verkefnastýrt nám 

Hvað er það sem í Tækniskólanum hefur verið kallað verkefnastýrt nám? Á sú 

kennsluaðferð eitthvað sameiginlegt með þekktum kennsluaðferðum eins og 

lausnarleitarnámi (e. Problem based learning) og/eða verkefnamiðuðu námi (e. Project 

based learning)? Til geta áttað okkur á því verða hér skoðaðar skilgreiningar og 

útfærslur á verkefnamiðuðu námi annarsvegar og lausnarleitar námi hins vegar. Einnig 

verða þessar aðferðir bornar saman til að sjá hvað er sameiginlegt og hvar skilur að til 

að geta betur sett það í samhengi við þá tilraun sem fram fór í Tækniskólanum á 

árunum 2011 - 2017. Þá er einnig skoðað hvað átt er við með nemendamiðuðum 

aðferðum þar sem allar þessar kennsluaðferðir teljast almennt nemendamiðaðar. 

2.1 Nemendamiðaðar kennsluaðferðir 

Kennsluaðferðir eru gjarnan flokkaðar sem annaðhvort nemendamiðaðar (e. learner-

centered) eða kennarastýrðar (e. teacher-centered). Þær aðferðir sem hér verða 

skoðaðar sérstaklega eru lausnarleitarnám og verkefnamiðað nám sem báðar teljast til 

nemendamiðaðra kennsluaðferða (Prince og Felder, 2006). Það sem einkennir 

nemendamiðaðar aðferðir er að athyglin færist frá kennslunni/kennaranum yfir á 

námið/nemandann; aðferðir eru kenndar með dæmisögum, lausnarleit eða 

spurningum. Það er ekki fyrr en nemendurnir eru komnir á þann stað í náminu að þeir 

komast ekki lengra nema tileinka sér aðferðirnar að þær eru kynntar fyrir þeim. Námið 

fer þannig fram að það eru búnar til spurningar sem nemendur þurfa að svara, þær geta 

verið fengnar fram með tilraunum eða með því að greina og túlka gögn og leiða þannig 

að mögulegri lausn (Dole, Bloom og Kowalske, 2015). Þegar skipuleggja á áfanga með 

nemendamiðuðum aðferðum þá eru það hæfniviðmið (learning outcomes) áfangans 

sem skipta mestu máli, hvaða leið nemandinn fer síðan til að ná tilskilinni hæfni getur 

verið mismunandi. Það er ekki kennarans að stjórna því heldur eingöngu skapa þær 

aðstæður að mögulegt sé fyrir nemendur að ná settu marki (Schreurs og Dumbraveanu, 

2014). 

Kennarastýrðar aðferðir eru hins vegar þær aðferðir sem sennilega hafa mest verið 

notaðar í gegn um tíðina en þar hefur kennarinn alla stjórnina. Það er kennarinn sem 

velur hvað skal kenna og hvernig skal kenna það og síðan metur hann með prófi eða 

verkefni hversu vel nemendum hefur tekist að tileinka sér það sem kennt var (Schreurs 

og Dumbraveanu, 2014). Þar myndast því líka pressa á kennarann að vera örugglega 



12 

búinn að kenna nemandanum allt sem mögulega getur komið til prófs (e. teaching the 

test) (Dole o.fl., 2015).  

Aðstæðurnar og aginn í náminu er líka mjög ólíkur eftir því hvort um ræðir 

kennarastýrðar aðferðir eða nemendamiðaðar. Í kennarastýrðum aðferðum fer námið 

nánast eingöngu fram í kennslustofunni þar sem aðaláherslan er á að koma þekkingu 

frá kennara til nemanda, en í nemendamiðuðum aðferðum getur námið farið fram 

nánast hvar sem er, allt eftir hvað hentar nemandanum (Acat og Dönmez, 2009). 

Nemendamiðaðar aðferðir henta því vel þegar aðlaga á námshraða og skipulag námsins 

að hverjum nemanda fyrir sig. Þá getur hann sjálfur stillt upp hvernig hann ætlar að fara 

í gegn um námið til að ná þeim hæfnikröfum sem settar hafa verið fram. Sömuleiðis 

henta nemendamiðaðar aðferðir vel þegar nemendur eru að hluta til í fjarnámi og geta 

þá lært þegar þeim hentar og þar sem þeim hentar. 

2.2 Hvað er lausnarleitarnám? 

Ekki virðist til nein ein skilgreining á lausnarleitarnámi sem allir eru sammála um þó að 

líkindi séu með þeim flestum. Ein skilgreining á lausnarleitarnámi er að það hefjist þegar 

nemendur eru kynntir fyrir lítt skilgreindu, opnu, alvöru vandamáli og vinna í hópum við 

að finna lausn. Hlutverk kennarans er að vera leiðbeinandi frekar en að hann mati 

nemendur af upplýsingum (Prince og Felder, 2006). Ef vel tekst til þá hvetur þetta ferli 

nemendur til að leita lausna og aðferða sjálfir frekar en að fá þær beint frá 

kennaranum. Fleiri skilgreiningar eru til eins og að lausnarleitarnám sé kennsluaðferð 

þar sem nemendurnir læri með því að leita lausnar á flóknu vandamáli þar sem ekki sé 

til nein ein rétt lausn og hafi til þess aðstoð leiðbeinanda (Hmelo-Silve, 2004). Að það sé 

nemendamiðuð kennsluaðferð sem hvetur nemandann til að stunda rannsóknir, 

samþætta fræði og tilraunir, og beita þekkingu og færni til að komast að viðunandi 

lausn á vandamáli (Savery, 2006). Eða að lausnarleitarnám sé aðferð þar sem 

vandamálið sé upphafið að lærdómnum en jafnframt að í námskrá sem er 

launsnarleitarmiðuð sé einnig pláss fyrir annarskonar kennsluaðferðir en þá eingöngu til 

að styðja við lausnarleitarnámið (Perrenet, Bouhuijs og Smiths, 2000).  

Það eru því allir sammála um að lausnarleitarnám sé nemendamiðuð kennsluaðferð 

þar sem grunnurinn að nýrri þekkingu byggi á vandamáli sem þurfi að leysa. Hins vegar 

eru margar leiðir að því marki og í raun oft notast við aðrar aðferðir í bland til stuðnings 

við lausnarleitarnámið. Sömuleiðis eru allir sammála um að aðferðin byggi á hópavinnu 

og að hlutverk kennarans sé að leiðbeina nemendum áfram með því t.d. að spyrja 

spurninga. Stærð hópanna virðis ekki vera fastákveðin heldur fara meira eftir því hvað 
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er verið að læra hverju sinni. Eins er mismunandi hvort kennslan fari fram í 

kennslustofu að öllu leyti, hluta til eða bara alls ekki. Vandamálin sem verið er að vinna 

með geta einnig verið misjafnlega stór og flókin svo verkefnin geta verið stutt og tekið 

nokkra tíma eða vikur að leysa en lausnarferlið getur líka farið upp í það að spanna heila 

önn. 

Þessi kennsluaðferð er sennilega þekktust innan læknisfræðinnar en hún hefur verið 

notuð þar lengi og því tengjast flestar rannsóknir á þessarri kennsluaðferð læknisfræði. 

Þar fer hefðbundið launsarleitarnám fram með þeim hætti að nemendur eru látnir hafa 

alvöru tilvik sjúklings ásamt sjúkrasögu hans (Allen, Donham og Bernhardt, 2011). 

Nemendurnir vinna í framhaldinu saman í hóp þar sem þau ræða tilvikið og 

sjúkdómsgreina. Annaðhvort lengra kominn nemandi eða útlærður læknir hefur umsjón 

með hópnum. Hver nemandi fyrir sig aflar upplýsinga er varðar greininguna og setur 

fram mögulega lausn. Síðan hittast nemendurnir aftur og bera saman bækur sínar og 

ræða kosti og galla hverrar lausnar. Þegar nemendur hafa svo meðtekið þessa nýju 

þekkingu getur verið að þeir hafi rekist á nýtt vandamál sem þarfnast lausnar og ferlið 

endurtekur sig þangað til komin er lausn sem hópurinn getur sætt sig við. Það þýðir þó 

ekki endilega að það sé rétta lausnin eða sú eina því vandamálin eru oft þess eðlis að 

hægt er að fara fleiri en eina leið að lausninni. 

Undanfarna áratugi hefur færst í aukana að farið sé að horfa til þessarra 

kennsluaðferða á fleiri sviðum. Þó nokkrir háskólar hafa til dæmis innleitt þessar 

aðferðir að miklu eða einhverju leyti í verkfræðimenntun, en einnig hafa önnur svið og 

skólastig nýtt sér aðferðirnar.  

2.3 Hvað er verkefnamiðað nám? 

Verkefnamiðað nám er nemendamiðuð kennsluaðferð þar sem nemandinn hefur stjórn 

á náminu. Grunnurinn að aðferðinni er verkefni sem þarf að leysa, en nákvæmlega 

hvernig verkefnið er sett upp getur skipt máli varðandi það hversu nemendamiðuð 

aðferðin er. Það skiptir til dæmis máli hversu frjálsar hendur nemendurnir hafa við að 

leysa verkefnið, t.d. hvort þeir geta ráðið nálguninni sem þeir nota eða ekki. Það er 

einmitt þess vegna sem sumir fræðimenn vilja meina að aðferðin sé í raun kennarastýrð 

en það fer þó eftir útfærslu aðferðarinnar (Kalmos, 2010).  

Verkefnin sem nemendur fá til að leysa geta einnig verið misjafnlega stór og flókin 

en hins vegar eru þau alltaf þannig að vitað er að hvaða markmiði er unnið, þ.e. 

lokaniðurstaðan er skýr frá upphafi. Fái nemendur til dæmis verkefnið að byggja brú, er 

lokaniðurstaðan gefin en ekki hvernig brúin lítur út, úr hvaða efni hún er eða hvernig 
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hún er hönnuð. Sömuleiðis verður alltaf til einhver afurð á sem getur veið í mismunandi 

formi það er einhver hlutur eða skýrsla eða annað. 

Varðandi skilgreningar á verkefnamiðuðu námi þá kemur hún oft samhliða eða til 

samanburðar við lausnareitarnám og því ekki til nein ein algild skilgreining hér heldur. 

En oft er talað um að í verkefnamiðuðu námi geti verkefnið verið stórt og því í raun 

jafnvel innihaldið lausnarleitarnám líka. Það er til dæmis ekki ólíklegt að upp komi 

aðstæður fyrir lausnarleitarnám eða fyrirlesrarkennslu í hönnunarferli brúarinnar sem 

tekin var sem dæmi um verkefni (Prince og Felder, 2006). Ein skilgreining er líka að 

verkefnamiðað nám byggi á þrem megin þáttum: að námið sé háð efninu, nemendur 

séu virkir í lærdómsferlinu og nái markmiðum sínum með því að hafa samskipti við aðra 

og miðla þekkingu og skilningi sín á milli (Kokotsaki, Menzies og Wiggins, 2016). Þá er 

talað um að verkefnamiðað nám gangi út á að beita og samþætta þekkingu sem 

nemandinn hefur öðlast áður (Savery, 2006). Einnig er oft gert ráð fyrir að verkefnin séu 

raunveruleg og krefjandi. Þetta er því eitthvað sem ætti að geta átt vel við þegar verið 

er að kenna til dæmis verkfræðingum og iðnaðarmönnum þar sem auðvelt er að finna 

eða búa til raunveruleg verkefni.   

2.4 Samanburður á lausnarleitarnámi og verkefnamiðuðu námi  

Þessar aðferðir eiga það sameiginlegt að vera nemendamiðaðar og hvetja nemandann 

til frekari ígrundunar um viðfangsefnið (Kalmos, 2010). Í báðum tilfellum miðar  námið 

að ákveðnum markmiðum sem nemendur þurfa að ná, en í verkefnamiðuðu námi er 

nemendum yfirleitt úthlutað einhverju lokamarkmiði. Þá er hætt við að aðal fókusinn 

verði á það markmið en í lausnarleitarnámi eru nemendur meira að verða sér úti um 

nýja þekkingu og lausnin því kannski ekki eins mikilvæg og sú þekking sem verður til á 

leiðinni (Stefanou, Stolk, Prince, Chen og Lord, 2013). Einnig hefur í þessu samhengi 

verið talað um að verkefnamiðað nám gangi út á að beita og samþætta þekkingu sem er 

til staðar á meðan lausnarleitarnám gangi út á að verða sér úti um þekkinguna (Prince 

og Felder, 2006). En þar sem lokamarkmiðið í verkefnamiðuðu námi er þekkt er meiri 

hætta á að nemandinn verði ekki eins virkur í að setja sér markmið (Savery, 2006).  

Í verkefnamiðuðu námi er gjarnan talað um raunveruleg verkefni og sennilega þess 

vegna virðist sú aðferð oft verða ofan á þegar verið er að huga að verkfræðikennslu þó 

báðar aðferðirnar stjórnist af samvinnu og hafi þverfaglega nálgun. Einnig eru verkefnin 

í verkefnamiðuðu námi almennt stærri og taka lengri tíma og hóparnir minni (Bouhuijs, 

Perrenet og Smits, 2000). En til að flækja þetta enn frekar þá er þessum aðferðum 

aðferðum oft blandað saman að einhverju leyti og þá er spurning hvernig það er gert 
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upp á hversu nemendamiðuð niðurstaðna verður. En þessi blöndun rímar svo ágætlega 

við það sem Clark (2008) segir um kosti samþætts lausnarleitar náms. Hún er á því að 

aðferðin henti nemendum vel sem hafa einhvern bakgrunn í því sem verið er að vinna 

með. Hversu vel til takist velti einnig á því hversu vel formað vandamálið sé í tengslum 

við það sem verið er að læra, hversu vel skipulagður hópurinn sé svo virkni og áhugi 

allra sé tryggður í lausnarleitinni, og því hversu góðan stuðning nemendur fá.  

Í Álaborgarháskóla sem þekktur er fyrir mikla lausnarleitar og verkefnavinnu hafa 

verið greindar þrennskonar nálganir. Menntunin sem um ræðir er verkfræðimenntun 

og þykir í raun nauðsynlegt að nýta allar þrjár nálganir í náminu, allt eftir því hvað er 

verið að kenna. Þeim er því blandað saman milli ára og áfanga eins og henta þykir best. 

Fyrsta nálgunin er „assignment project“ en það er verkefni sem er að mestu stjórnað af 

kennaranum þar sem vandamálið, viðfangsefnið og aðferðirnar eru fyrirfram ákveðin. 

Síðan er það „subject project“ þá er viðfangsefnið ákveðið fyrirfram en nemendurnir 

hafa annaðhvort val um vandamál innan viðfangsefnis eða um aðferðir til lausnar 

þannig að hér hefur nemandinn heldur meiri stjórn. Að lokum er það „problem project“ 

en þar er lausnarleitin orðin upphafspunktur og nemendur þurfa að greina vandamálið 

og velja aðferðir til lausnar sem sagt lausnarleitarnám (Anette Kolmos, 2010).  

Af þessu sést að það er ekki einfalt að greina á milli þessara aðferða og skilin í raun 

oft óljós enda til mörg módel fyrir lausnarleitarnám og til að flækja hlutina enn meira þá 

hafa mörg þessara módela mismunandi orð til að lýsa sömu hlutunum (Bozeman og 

Erdogan, 2015). Þannig nota sumir fræðimenn skammstöfunina PBL fyrir 

lausnarleitarnám en aðrir fyrir verkefnamiðað nám. Kannski einmitt þess vegna er mikið 

um það að skólar sem taka upp þessa kennsluhætti séu með sína eigin útfærslu á 

aðferðinni sem er einhver blanda af hvoru tveggja eftir því hvað skólinn telur að henti 

best þeirra skipulagi og námi. 

Í Bandaríkjunum, Bretlandi og Ástralíu hafa verið gerðar margar rannsóknir á 

verkfræðimenntun til dæmis varðandi væntingar til námsins. Rannsóknirnar voru 

gerðar hjá mismunandi hópum nemenda, þeim sem enn voru í námi, nýlega 

útskrifuðum og eldri verkfræðingum og voru ekki allir sammála um hvernig hún ætti 

helst að vera (Koehn, 1999). Eldri starfandi verkfræðingum fannst t.d. mega auka ensku 

og sögu en nemendum bæði nýútskrifuðum og í námi fannst mega minnka það. 

Hóparnir voru þó sammála í mörgum atriðum um hvað námskráin ætti að innihalda. Í 

framhaldi af þessum rannsóknum hefur ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology) endurskoðað nálgun á námskrá fyrir verkfræðinga. Þar hefur áherslan 

færst frá því að vera á hvað skal kenna yfir á hvað á að læra (Koehn, 1999). En það hefur 
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komið í ljós í þessum rannsóknum að markaðurinn í dag kallar á verkfræðinga með 

breiðari þekkingu og kunnáttu, m.a. talsvert út fyrir tæknileg málefni greinarinnar. Þeir 

þurfa til dæmis að vera góðir í mannlegum samskiptum og hópavinnu og sjá vel hvernig 

þeirra fag tengist umhverfinu og samfélaginu í heild. Eftir að hafa rýnt í þessar 

rannsóknir komust Mills og Treagust (2003) að þeirri niðurstöðu að iðnaðurinn, 

starfsmennirnir og nemendurnir kölluðu eftir verulegri breytingu á náminu. Þau veltu 

því upp hvort lausnarleitiranám og/eða verkefnamiðað nám væru heppilegar aðferðir 

fyrir þróun á verkfræðikennslu. Eftir að hafa velt fyrir sér kostum og göllum hvorrar 

aðferðar þá var niðurstaða þeirra sú að sennilega væri blönduð aðferð besta lausnin. 

Sumir áfangar væru þannig kenndir með hefðbundnum hætti, þar sem í náminu séu 

ákveðin grunnatriði sem þurfi að komast til skila. Þau hallast að því að verkefnamiðað 

nám henti verkfræðimenntun betur en lausnarleitarnám þar sem verkefnin þar séu 

líkari því sem gerist í raunveruleikanum. Þau leggja því til svipaða leið og farin hefur 

verið í Álaborgar háskóla í Danmörku sem er sá skóli sem er sennilega hvað mest 

verkefnamiðaður. Þar eru um 75% af verkfræðináminu í verkefnabundnu námi í bland 

með hefðbundinni kennslu (Anette  Kolmos, Fink og Krogh, 2004).  

2.5 Launsnarleitar og/eða verkefnamiðað nám í raun 

Margir háskólar hafa innleitt einhverja útfærslu af verkefnamiðuðu námi eða 

lausnarleitarnámi í sinni kennslu. Fyrir utan læknisfræðina er algengt að aðferðin hafi 

verið prófuð í verkfræðimenntun. Sá skóli sem er þekktastur fyrir tilraunir sínar á þessu 

sviði er Álaborgar háskóli í Danmörku. Álaborgar módelið á rætur að rekja til ársins 

1974 þegar Álaborgar Háskóli var stofnaður og námið byggt upp á nýjum 

kennsluháttum. Álaborgar módelið (einnig kallað danska módelið) er nokkurskonar 

samblanda af lausnarleitarnámi og því sem þau kalla „Project organized“ nálgun eða 

verkefnamiðaða nálgun. Þar er verkefnamiðaða námið keyrt samhliða hefðbundinni 

kennslu þar sem kúrsar og verkefnin styðja hvort annað. Þar er um 50% af tíma 

nemenda í almennri hefðbundinni kennslu sem skiptist í fyrirlestra (c.a.20%) og 

verkefnavinnu (c.a. 30%), hin 50% eru svo á lausnarleitar og/eða verkefnamiðuðu formi 

(Anette  Kolmos o.fl., 2004). Öll verkefnavinna er unnin í hópum, alveg frá fyrstu önn 

námsins til loka mastersnáms. Hóparnir eru þó misstórir eftir því hvar nemendur eru 

staddir í náminu. Þannig eru hóparnir yfirleitt 6 -7 manna á fyrsta ári en þegar komið er 

á loka ár eru hóparnir orðnir mun minni eða tveggja til þriggja manna. Í Álaborg er 

námið skipulagt þannig að það er eitthvað ákveðið efni eða þema sem verið er að vinna 

að á hverri önn og þá tengjast bæði fyrirlestrarnir, tilraunirnar/verkefnin og 
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lausnarleitarnámið því þema. Nemendum er ætlað að mæta í fyrirlestrana og nýta sér 

þekkingu þaðan við lausn vandamálanna. Álaborgarmódelið er í stöðugri þróun enda 

tekur svona stórt verkefni langan tíma, en módelið byggir á eftirfarandi þáttum: 

 Skólinn eða stofnunin skapar ramma um lausnarleitarnámið 

 Áfangarnir styðja við verkefnavinnuna 

 Hópavinna er drifkrafturinn í lausnarmiðuðu verkefnavinnunni (problem based 

project work) 

 Verkefnavinnan verður að vera raunveruleg þannig að nemendur geti heimfært 

þekkinguna yfir á önnur verkefni  

 Nemendur eru ábyrgir fyrir menntun sinni 

 Markmið skólans er að styrkja færni nemenda í að þekkja vandamálin, greina þau 

og leysa.  

 Auka færni í nemenda í samskiptum, samvinnu og því að meta eigin verk. 

 Stjórn skólans styður við og tekur ábyrgð á þróun Álaborgar módelsins 

(Askehave, Prehn, Pedersen og Pedersen, 2015).  

Það hafa margir skólar nýtt sér þetta módel sem grunn að sinni útfærslu á 

verkefnamiðuðu námi og /eða lausnarleitarnámi. Einn þeirra skóla er Maynooth háskóli 

á Írlandi. Þar var gerð tilraun með að innleiða það sem þeir kalla Problem-based projekt 

work á fyrsta ári í rafmagnsverkfræði (Lawlor, McLoone og Meehan, 2016). Þar þótti 

ástæða til að gera breytingar á náminu þar sem nemendur fengu litla sem enga þjálfun í 

hópavinnu. Sömuleiðis tóku nemendur áfanga á fyrsta ári sem m.a. innihélt kennslu í 

samskipta tækni en fengu ekki að reyna þá hæfni fyrr en í lok námsins. Það var því 

ákveðið að gera breytingar og tilfæringar á áföngum til að koma fyrir 10 ECTS eininga 

áfanga með lausnarleitar áherslum þar sem nemendur gætu þjálfað sig í samskiptum, 

hópavinnu og kynningum. Þar var þó farin aðeins önnur leið en í Álaborg. Í Álaborg eru 

lausnarleitarverkefnin keyrð allt árið samhliða hefðbundinni kennslu en það gekk ekki  í 

Maynooth þar sem það passaði ekki að stofu-og kennaratöflum enda var þetta eini 

áfanginn með þessu sniði. Hann var því settur á seinni önninni á fyrsta ári. Þessi tilraun 

spannaði tvö ár svo það voru tveir nemendahópar sem fóru gegn um hana. Í lok hvors 

árs voru nemendur látnir svara spurningalista um hvernig þeir upplifðu námið og var  

almenn ánægja með þessa nálgun. Sömuleiðis voru allir á því, bæði nemendur og 

kennarar að það ætti að halda þessum tilraunum áfram. 

Maastricht háskóli er einn af þeim skólum sem innleiddi lausnarleitarnám í kennslu í 

læknisfræði hjá sér fyrir nokkrum áratugum. Þar hefur lausnarleitarnám svo verið 

innleitt í fleiri deildir skólans með ágætis árangri. Síðar fóru þeir að skoða aðrar 

útfærslur af nemendamiðuðum aðferðum eins og verkefnamiðað nám eða þá aðferð 
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sem hefur verið kölluð „problem based project work“. Þar var meðal annars horft til 

Álaborgarháskóla og töldu þeir að sú útfærsla hentaði betur í verkfræðikennslu 

(Bouhuijs o.fl., 2000). 

2.6 Árangur og útkoma þessara aðferða 

Eins og fram hefur komið hafa þó nokkrir skólar tekið upp nýjar kennsluaðferðir sem 

byggðar eru á lausnarleitarnámi og/eða verkefnamiðuðu námi. En hvað er vitað um 

árangur eða niðurstöður þessara tilrauna? Er þetta fyrirkomulag til bóta fyrir námið og 

nemendurna?  

Þegar lausnarleitarnám var innleitt í læknanámi voru uppi spurningar um hvort 

læknar sem væru þjálfaðir með þeirri aðferð væru jafn hæfir og þeir sem hefðu lært 

með hefðbundnum aðferðum (Savery, 2006). Rannsóknir sýndu að báðir hópar komu 

jafn vel út þegar frammistaða á hefðbundnum prófum var annarsvegar, en þeir sem 

voru í lausnarleitarnámi komu betur út varðandi sjúkdómsgreiningar á raunhæfum 

tilfellum (Albanese og Michell, 1993). Rannsakendur benda þó á að það sé mikil þörf á 

frekari rannsóknum á þessu sviði og að á meðan gæti verið gott að blanda þessum 

aðferðum saman þ.e. hefðbundnum og lausnarleitar námsaðferðum. Rannsókn sem 

gerð var á stuttum áfanga í læknisfræði (Smits o.fl., 2003) sýndi þó lítinn mun á 

fyrirlestrarkennslu og lausnarleitarnámi. Nemendurnir í lausnarleitarnáminu komu 

heldur betur út en voru hins vegar óánægðari kennsluna. Rannsakendur segja það þó 

geta stafað af því að þáttakendur voru vanir fyrirlestrarkennslu. Sömuleiðis að ástæðan 

fyrir því að nemendurnir sem fengu fyrirlestrarkennslu komu svona vel út geti verið af 

því að ekki var um hreina fyrirlestra að ræða heldur var mikið um spurningar frá 

kennara til að virkja nemendur. Það má því segja að þar hafi verið um blandaða kennslu 

að ræða en ekki eingöngu fyrirlestra. 

 Rannsóknir á lausnarleitarnámi hafa einnig verið gerðar með hliðsjón af því hvernig 

námsmati er háttað (Gijbels, Dochy, Segers og van den Bossche, 2005). Þar kemur fram 

að það er aðeins mismunandi eftir því hvað verið er að prófa hvernig nemendur koma 

út. Almennt virðast nemendur sem verið hafa í lausnarleitarnámi koma betur út þegar 

verkefnin reyna á hæfni við að tengja saman aðferðir eða leikni þeirra. Þeir geta hins 

vegar komið verr út ef prófið er eingöngu þekkingarmiðað og þá sérstaklega ef það er 

tekið stuttu eftir yfirferð efnisins, þá koma þeir sem hafa verið í hefðbundnu kerfi 

heldur betur út (Strobel og van Barneveld, 2009). En aðrar rannsóknir hafa sýnt að 

lausnarleitarnám bæti bæði árangur við lausn flókinna verkefna og stuðli að betri 

varðveislu þekkingar (Allen o.fl., 2011). Þessar niðurstöður þarf þó að taka með 
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fyrirvara þar sem allir eru sammála um að það vanti sárlega frekari rannsóknir á þessu 

sviði. Einnig benda rannsakendur á að flestar rannsóknirnar eigi við um menntun á sviði 

læknisfræði og sé því varasamt að alhæfa út frá niðurstöðunum (Dochy, Segers, Van 

den Bossche og Gijbels, 2003).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið, vísa þó allar í sömu átt. Að lausnarleitarnám auki 

leikni nemenda og færni þeirra í að greina vandamál og tengja nýja þekkingu við það 

sem fyrir var. Auk þess virðast nemendur muna hlutina lengur. Sem dæmu um það er, 

ef nemendur voru látnir skrifa niður nokkru seinna allt sem þeir mundu um ákveðna 

þætti þá komu nemendur í lausnarleitarnámi betur út, þó þeir hefðu komið verr út úr 

þekkingarprófinu sem tekið var rétt eftir að búið var að kenna hlutina.  

2.7 Notkun og innleiðing 

Eitt er að ákveða að innleiða lausnarleitarnám og/eða verkefnamiðað nám í skólann en 

hvað þarf að hafa í huga þegar gera á þetta miklar breytingar á kennslufyrirkomulagi og 

kennsluaðferðum? Þarf til dæmis kennara og/eða leiðbeinendur með annarskonar 

menntun eða þjálfun? Hvað með aðstöðuna, þarf að breyta henni eitthvað eða er hægt 

að vera áfram inni í kennslustofunni?  

Samkvæmt Álaborgar módelinu (Barge, 2010) er mikilvægt að skólinn tryggi að allir 

séu meðvitaðir um út á hvað módelið gengur, hvernig það virkar og kennurum sé komið 

vel inn í sitt hlutverk. Að þeir eigi að vera nemendum meira til stuðnings og leiðsagnar 

en að segja þeim fyrir um aðferðir með beinni kennslu. En það er einmitt eitt af því 

mikilvæga í nemendamiðuðum aðferðum að kennarinn reyni að átta sig á hvernig 

nemandinn lærir og leiða hann þannig í rétta átt og leiðrétta ef hann er á rangri braut 

(Schreurs og Dumbraveanu, 2014). Það hversu vel innleiðingin gengur veltur einnig 

mikið á kennaranum og þá skiptir mjög miklu máli hversu mikinn stuðning kennarinn 

fær annarsvegar frá stjórnendum og hins vegar samkennurum (Kokotsaki o.fl., 2016). 

Því meiri sem stuðningurinn er því líklegra er að vel til takist og því viljugri verða 

kennarar að prófa þessa aðferð (Cheng, Choy og Lam, 2010). Eftir að hafa kynnt sér 

málið vel eru Kokotsaki og félagar með tillögu að sex lykil þáttum sem þurfa að vera til 

staðar ef vel á að takast til við innleiðingu á verkefnamiðuðu námi.  

 Stuðningur við nemendur  

 Stuðningur við kennara  

 Virk hópavinna  

 Góð blanda af innlögn og fyrirspurnum 

 Námsmat með áherslu á endurgjöf, sjálfsmat og jafningjamat 
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 Áhersla á val nemandans og sjálfstæði  

Það er því að mörgu að hyggja þegar fara á frá kennarastýrðum aðferðum yfir í 

nemendamiðaðar eins og lausnarleitarnám eða verkefnamiðað nám. Það er sennilega 

ástæðan fyrir því að í mörgum skólum hefur þetta enn sem komið er bara verið innleitt í 

staka áfanga eða áfangakeðjur. Í Ástralíu hafa til dæmis verið gerðar tilraunir með að 

innleiða þessar kennsluaðferðir í verkfræðinám en bara í einn og einn áfanga eða 

áfangakeðju en ekki námið í heild (Mills og Treagust, 2003). Því ef ætti að taka þetta 

upp í heild í náminu þyrfti til að koma áhugi, skilningur og stuðningur frá stjórn skólans 

eða allavegna stjórn verkfræði- og raunvísindadeildarinnar.  

Þegar Maynooth háskóli á Írlandi innleiddi lausnarleitar áfanga inn í verkfræði 

námið hjá sér var bæði nemendum og kennurum gefinn kostur á að svara könnun um 

hvernig til hefði tekist. Var niðurstaðan betri seinna árið sem könnunin var gerð enda 

bæði nemendur og kennarar búnir að átta sig betur út á hvað lausnarleitarnám og 

kennsla gengur (Lawlor o.fl., 2016). Hlutverk kennarans í lausnarleitarnámi er mjög 

mikilvægt en komið hefur fram að kennurum sem eru vanir fyrirlestrarkennslu finnist 

oft óþægilegt að vera komnir í hlutverk leiðbeinanda sem ekki á að koma með öll svörin 

heldur frekar spyrja réttu spurninganna til að leiða nemendur áfram á rétta braut 

(Turan, Elcin, Odabası, Ward og Sayek, 2009).  

Þegar kemur að aðstöðu þá hentar ekki að hafa eingöngu lokaðar kennslustofur í 

nemendamiðuðu námi þar sem munurinn á því og hefðbundinni kennslu er einmitt sá 

að þar getur námið farið fram hvar sem er, á göngunum, utandyra, heima, á 

vinnustöðum eða nánast hvar sem er (Acat og Dönmez, 2009). Í Álaborgarháskóla er 

einnig talað um að skólinn sjái nemendum fyrir aðstöðu fyrir verkefnavinnu hvort 

heldur sem er rými til hópavinnu eða stærra rými þar sem margir hópar geta verið að 

störfum. Sömuleiðis sjá þeir nemendum fyrir þeim búnaði sem þörf er á bæði við 

vinnuna og við upplýsingaöflun og samskipti. Þá er átt við bæði tölvur og hugbúnað 

ásamt því að bókasafnið sé búið öllum helstu ritum um þau efni sem verið er að vinna 

með (Barge, 2010). Þar er því hugað vel að allri umgjörð um þetta nám. 

Af því sem fram hefur komið hér um nemendamiðaðar aðferðir og hinar ýmsu 

útfærslur af lausnarleitarnámi og verkefnamiðuðu námi má ætla að þær gætu hentað 

vel til kennslu í starfsnámi eins og rafiðngreinum. Enda kannski uppbygging námsins 

ekki ósvipuð því sem er í verkfræðinni: nemendur verða að fá ákveðna grunnþekkingu á 

ýmsum atriðum sem þeir eiga síðan að geta samþætt og nýtt við lausn raunverulegra 

verkefna. Nemendur í starfstengdu námi geta hins vegar verið mjög misjafnlega staddir 

við upphaf námsins þar sem sumir eru búnir með annað framhaldsskólanám eða jafnvel 
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háskólanám, aðrir hafa verið að vinna við fagið og svo eru þeir sem koma beint úr 

grunnskóla. Það getur því hentað mjög vel að nemendurnir geti unnið að verkefnum á 

sínum forsendum eins og í nemendamiðuðum aðferðum. Til dæmis Álaborgarmódelið 

eða einhver útfærsla af því ætti að geta hentað vel. En eins og rannsóknir hafa sýnt er 

þó að ýmsu að hyggja varðandi innleiðinguna ef vel á til að takast. 
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3 Tilraun með verkefnastýrt nám í Tækniskólanum 

Í rafiðnadeild Tækniskólans (Raftækniskólanum) hefur verið gerð tilraun með nýtt 

námsskipulag sem fengið hefur nafnið verkefnastýrt nám. Þessi tilraun fór fyrst í gang í 

Reykjavík haustið 2011 eftir að ný lög um framhaldsskóla höfðu tekið gildi árið 2008 þar 

sem hverjum skóla var gert heimilt að skrifa sína skólanámskrá. Þá voru áfangarnir 

endurskrifaðir út frá þekkingu, leikni og hæfni. Síðan voru búin til verkefni sem hvert 

um sig uppfylltu hluta af þekkingar-, leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans. Nemendur 

þurftu svo að fara í gegn um öll verkefnin til að ljúka áfanganum og taka lotupróf en 

hverjum áfanga var skipt í þrjár lotur.  

Eitt af því sem verkefnastýrt nám átti að gera fyrir nemendur var að leyfa þeim að 

stjórna námshraða sínum upp að vissu marki. Fyrirkomulagið átti einnig að gera það að 

verkum að nemendur lærðu meira sjálfir í gegnum verkefnin, kennararnir yrðu þannig 

frekar leiðbeinendur og fyrirlestrum myndi fækka. Vonir stóðu til að nemendur myndu 

betur ná að tengja saman hin ýmsu fög í eina held í stað þess að sjá þau bara sem staka 

áfanga sem þyrfti að ljúka. Einnig þótti kostur að nemendur færu með þessu móti í 

gegnum alla þætti námsins þar sem það þurfti að ljúka öllum verkefnum, og gætu því 

ekki valið sig frá því að læra ákveðin viðfangsefni. En það er í raun oft hægt í 

hefðbundinni kennslu þar sem nemandi getur lokið áfanga með einkunnina 5. 

Eins og segir hér að ofan fór þessi tilraun fyrst af stað í Raftækniskólanum í Reykjavík 

haustið 2011, en eftir það má segja að búið sé að reyna hana tvisvar til viðbótar: þegar 

dreifnám (“nám með vinnu“) var tekið upp aftur í Raftækniskólanum haustið 2015 eftir 

að hafa legið í dvala frá 2009 og svo í Hafnarfirði vorið 2016 eftir að Tækniskólinn og 

Iðnskólinn í Hafnarfirði voru sameinaðir.  

3.1 Saga verkefnisins og framkvæmd 

Í kring um árið 1995 hafði einn af stjórnendum Tækniskólans kynnst rafeindavirkjanámi 

í skólaheimsókn í Danmörku. Þar var rafeindavirkjanámið með þeim hætti að í byrjun 

náms fékk nemandinn nokkrar bækur sem í raun innihéldu námið í heild sinni. 

Nemandinn gat þá byrjað á fyrstu síðu og síðan unnið sig áfram í gegn um fræðin og 

verkefnin eftir hendinni en allt var þetta í þessum bókum og síðan var bara efnið, 

aðstaðan og kennararnir í skólanum. 

Um tíu árum síðar var sami stjórnandi aftur í skólaheimsókn í Danmörku og sá þá í 

einum skólanum útfærslu af verkefnastýrðu námi þar sem margir nemendur voru að 

vinna saman í stórum sal að mismunandi verkefnum og kennarar voru á staðnum til 
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aðstoðar eftir þörfum. Það var eftir þá heimsókn sem viðkomandi fór að viðra þessar 

hugmyndir hér heima.  

Nýju framhaldsskólalögin tóku gildi á Íslandi árið 2008 og var þar kveðið á um nýtt 

einingafyrirkomulag þar sem einingar skyldu gefa til kynna vinnu nemanda við fagið. 

Sömuleiðs áttu nú skólarnir að skrifa sína eigin skólanámskrá sem átti að skiptast í 

almennan hluta og námsbrautarlýsingar. Námskrárnar eiga þó að uppfylla ákveðin 

skilyrði og þarf að senda þær ráðuneyti til samþykktar. Allir áfangar skyldu settir upp 

með þekkingar-, leikni- og hæfnimarkmið sem síðan skyldu uppfylla lokamarkmið þess 

náms sem um ræðir (Lög um framhaldsskóla nr 92/2008.)  

Í framhaldi af þessum lagabreytingum fóru margir skólar að íhuga breytingar á sínu 

námi. Það fór einnig í gang mikið kynningarstarf á þessum nýju lögum og 

námskrárhugmyndum frá ráðuneytinu. Það var eftir einn slíkan fund sem stjórnendur 

og kennarar Raftækniskólans fóru að huga að því hvernig hægt væri að breyta rafvirkja- 

og rafeindavirkja náminu með það að markmiði að gera nemendurna virkari í sínu námi. 

Þessar lagabreytingar frá 2008 og það sem stjórnendur sáu í skólaheimsóknum í 

Danmörku urðu því kveikjan að tilrauninni með verkefnastýrt nám í Tækniskólanum. 

Lítill kjarni kennara í Raftækniskólanum hafði einnig reynslu af því að samkenna 

nokkra áfanga þar sem nemendum í framhaldsáföngum hafði fækkað. Kennararnir voru 

á því að það ætti í raun að gera meira af því að samþætta áfanga og búa til verkefni sem 

væru þvert á áfanga þannig að við lausn eins verkefnis þyrfti nemendinn að svara 

spurningum úr nokkrum áföngum. Menn sáu þarna fyrir sér mörg tækifæri og voru 

hugmyndirnar í upphafi að námið yrði í raun skrifað alveg upp á nýtt út frá 

lokamarkmiðum náms í rafvirkjun/rafeindavirkjun. Áfangar sem slíkir yrðu ekki lengur 

til heldur yrði námið byggt upp á ákveðnum fjölda verkefna sem þyrfti að fara í gegnum 

og hvert verkefni gæti í raun snert á mörgum þáttum og því í raun þvert á núverandi 

áfanga. Þannig þyrfti nemandinn að fara í gegn um alla þætti námsins og sömuleiðis 

myndi hann ná að tengja betur saman það sem hann væri að læra við raunveruleg 

verkefni. 

Það er hins vegar mjög tímafrekt og þar af leiðandi kostnaðarsamt að endurskrifa 

allt námið og útbúa verkefni við hæfi í gegnum það allt. Það var því ljóst að það væri 

ekki eitthvað sem gerðist á einu sumri. Því var ákveðið að halda áföngunum til að byrja 

með en endurskrifa verkefnin fyrir hvern áfanga þar sem fram kom á forsíðu þekkingar, 

leikni og hæfnimarkmið með hverju verkefni.  
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3.2 Lýsing á skipulagi og kennslufræðilegri notkun 

Þegar farið var af stað með þessa tilraun í Reykjavík haustið 2011 var því komið á í öllu 

framhaldsnámi í rafvirkjun og rafeindavirkjun. Grunndeild rafiðna fór ekki í þetta 

verkefnastýrða nám en grunndeildin er fjórar annir. Þetta voru því nemendur sem 

höfðu þegar lokið fjögurra anna grunnnámi. Dreifnámið var svo endurvakið haustið 

2015 í Reykjavík og þá alfarið byggt á reynslu þessa verkefnastýrða náms. Vorið 2016 

eftir sameiningu Tækniskólans og Iðnskólans í Hafnarfirði var gerð tilraun með að fara 

með allt námið í Hafnarfirði í verkefnastýrt nám. 

3.2.1 Reykjavík  

Kennslan í Tækniskólanum (áður Iðnskólanum í Reykjavík) hafði fram að þessu verið 

með hefðbundnum hætti þ.e. hvert fag kennt í sinni stofu og ákveðið marga tíma á 

viku. Sum fög voru verkleg, önnur bókleg og enn önnur sitt lítið af hvoru, uppbyggingin 

hefðbundin með innlagnir í fyrirlestraformi og verkefnavinnu í framhaldinu. Í nýju 

skipulagi voru stundatöflur nemenda felldar niður en kennarar voru enn með 

stundatöflur og þannig gátu nemendur séð hvenær og hvar hvaða kennari var við 

kennslu/leiðsögn. Hver kennari var svo ábyrgur fyrir ákveðnum áföngum þó hann gæti 

að sjálfsögðu aðstoða við það sem til féll á þeim tíma sem hann var við kennslu.  

Kennarar hittu nemendur í byrjun annar og kynntu fyrir þeim áfangana og skipulag 

þeirra, en eftir það gátu nemendur unnið að verkefnum á sínum hraða og í þeirri röð 

sem þeir vildu. Það er þeir gátu ekki tekið verkefni hvers áfanga í hvaða röð sem þeir 

vildu, heldur gátu þeir t.d. valið að nota heila viku fyrir verkefni í einum áfanga og svo 

næstu viku fyrir annann áfanga þar sem engar töflur voru til að stýra vinnu þeirra.  

Þó ekki hafi verið um reglulegar innlagnir eða fyrirlestra að ræða í hverjum tíma þá 

er ekki þar með sagt að þeir hafi alls ekki verið til staðar. Kennarar gátu ákveðið að vera 

með fyrirlestur eða innlögn á ákveðnum hlutum á ákveðnum tíma en voru þá búnir að 

senda nemendum tilkynningu um það í tíma svo nemendur gætu mætt ef þeir töldu sig 

þurfa á því að halda. Það var þó ekki skyldumæting fyrir nemendur í þessar innlagnir 

heldur valfrjálst. Sumir kennarar voru líka búnir að útbúa kennslumyndbönd og 

fyrirlestra á rafrænu formi sem nemendur gátu nálgast hvenær sem er. Nánast allt 

námsefni sem nemendur þurfa í rafvirkjun er sömuleiðs komið á rafrænt form þar sem 

Rafiðnasambandið er með á sínum snærum Rafbókasafn sem nemendur fá aðgang að 

sér að kostnaðarlausu. Það er svo stefnan að allt kennsluefni sem þarf til að verða 

rafvirki verði aðgengilegt á rafbókinni. Nemendur hafa því auðveldan aðgang að 

námsefni nánast hvar sem er og hvenær sem er. Þetta er ekki lengur spurning um að 



 

25 

muna eftir að taka réttu bækurnar með í skólann heldur bara að vera með síma, 

spjaldtölvu eða fartölvu til að nálgast öll þau gögn sem nýtast við verkefnavinnuna.  

3.2.1.1 Skipulag hvers áfanga 

 Hverjum áfanga var skipt í þrjár lotur og voru lotupróf við lok hverrar lotu. Til þess að 

ávinna sér rétt til að taka hvert lotupróf þurfti nemandi að vera búinn að skila af sér 

öllum verkefnum lotunnar með viðunandi árangri. Nemandi sem skilaði verkefni sem 

uppfyllti allar kröfur sem fram voru settar fékk 10 fyrir verkefnið. Það þýddi þó ekki að 

hann hefði unnið verkefnið eins vel og meistarinn hefði gert heldur bara að lausn hans 

uppfyllti allar kröfur verkefnisins.  

Væri nemandi ekki búinn með öll þau verkefni sem t.d. tilheyrðu fyrstu lotu þegar 

lotupróf eitt var þá gat hann frestað því að taka prófið þangað til í lotu tvö og þá 

annaðhvort tekið próf eitt eða bæði ef hann hafði náð að vinna upp verkefnin. Eitt af 

því sem þetta kerfi átti að gera fyrir nemendur var að þeir gætu stjórnað 

námshraðanum að einhverju leyti sjálfir. Þannig gátu þeir t.d. tekið með sér verkefni á 

milli anna ef þeir náðu ekki að ljúka áfanga en þurftu þá að hafa lokið tveim lotuprófum 

af þremur á önninni. Þá gátu þeir tekið verkefnin með sér yfir á næstu önn og lokið 

síðustu lotunni og síðan byrjað á næsta áfanga. Sömuleiðis ef nemandi var fljótur að 

vinna og vildi fara hraðar yfir þá gat hann það. Hann þurfti þó alltaf að taka lotuprófin á 

þeim tíma sem þau voru. En ef hann var t.d. búinn með öll verkefni lotu eitt með 

tilskyldum árangri áður en kom að fyrsta lotuprófi þá mátti hann byrja að vinna verkefni 

lotu tvö. Þannig gat duglegur nemandi farið hraðar yfir og þegar öllum verkefnum 

áfanga var lokið var möguleiki að skrá sig í nýjan áfanga.  

3.2.1.2 Aðstaðan 

Þegar unnið er í verkefnastýrðu námi er óheppilegt að hafa margar litlar lokaðar 

kennslustofur þar sem kennarinn/kennararnir hafa þá litla yfirsýn yfir hvað er í gangi. 

Nemendur hafa ekki lengur neinar stundatöflur og því ekki hægt að vita hver er að 

vinna að hvaða verkefni og þá hvar. Það er því nauðsynlegt að hafa stóran og góðan sal 

til afnota fyrir nemendur þar sem allur nauðsynlegur tækjabúnaður er til staðar og hver 

getur verið að vinna að sínu verkefni. 

Í Reykjavík var búið að útbúa þannig sal sem kom þó upprunalega til út af tilmælum 

frá Brunamálastofnun um að endurskoða þyrfti vinnurými. Árið 2008 voru því settir á 

laggirnar vinnuhópar kennara í rafvirkjun annarsvegar og rafeindavirkjun hins vegar til 

að skipuleggja það nánar. Þá var hafin umræðan um verkefnastýrt nám og þá aðstöðu 

sem þyrfit til þess og salurinn varð til. Vinnuaðstaðan var því klár áður en farið var af 
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stað með verkefnastýrða námið. Í salnum eru síðan til staðar öll tæki og búnaður sem 

nemendur í framhaldsdeild í rafvirkjun og rafeindavirkjun þurfa. Þarna eru einnig 

færanlegar töflur sem kennarar geta rúllað á milli borða ef þarf að grípa til einhverra 

töflu útskýringa, sem og nokkrar vinnustöðvar fyrir kennara sem geta þá sinnt sínum 

verkefnum á milli þess sem þeir aðstoða nemendur. Einnig er úr salnum innangengt í 

tvær kennslustofur sem kennarar geta notað ef þeir eru með innlagnir fyrir einhverja 

hópa og eins til að ræða við nemendur. Þá geta nemendur einnig farið þar inn að vinna 

að verkefnum sem ekki kalla á þann tækjabúnað sem er í salnum. 

Með þessu fyrikomulagi var líka auðveldara fyrir nemendur að átta sig á náminu í 

heild þar sem þarna unnu allir hlið við hlið hvert sem verkefnið var og hvort sem 

nemandinn var að ljúka námi sínu eða nýkominn úr grunndeild.  

3.2.2  Dreifnám 

Haustið 2015 var dreifnám endurvakið í Raftækniskólanum. Það hafði þá legið í dvala 

frá 2009 þegar það hafði verið slegið af í hagræðingarskyni. Dreifnám er ein gerð af 

námi með vinnu þar sem nemendur geta tekið öll bókleg fög í fjarnámi en þurfa að 

mæta til að skila verklegu æfingunum en geta gert það á kvöldin. Þegar þessu var komið 

á aftur var reynslan af verkefnastýrða náminu nýtt til skipulagningar.  

Það er gert með þeim hætti að boðið er upp á aðstoð eða tíma í ákveðnum fögum á 

ákveðnum kvöldum. Nemendur geta þá mætt ef þeir eru í vandræðum með einhver 

verkefni og fengið aðstoð. Þannig er t.d. eitt kvöld í viku boðið upp á tíma í 

rafmagnsfræði en þá eru allir áfangar rafmagnsfræðinnar undir. Kennarinn veit því í 

raun ekkert hvað hann er að fara að kenna hverju sinni og þarf að vera viðbúin að svara 

spurningum úr mörgum mismunandi áföngum allt eftir því hverjir mæta og hvað þeir 

hafa verið í vandræðum með þannig líður svo vikan og hvert fag á sinn vikudag í 

kennslu.  

Verklegu fögin þurfa nemendur svo að mæta til að vinna og skila en nemendur geta 

fengið aðgangskort að skólanum og þá unnið á kvöldin eða um helgar. Það eru því 

margir sem nýta sér það að mæta t.d. á föstudögum og hitta þá á kennarann og fá 

leiðsögn með verkefnin, vinna svo verkið yfir helgina og skilja það eftir fyrir kennarann 

til að meta á mánudegi. Sömuleiðis hafa nemendur haft möguleika á því að vinna þessi 

verkefni heima ef þeir t.d. búa úti á landi en komast í þann búnað sem þarf. Þá skila 

menn bara skýrslu um hvernig verkið var unnið og taka myndir. Það er því reynt að 

koma til móts við nemendur eins og kostur er, enda auglýst sem nám með vinnu. Þar af 
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leiðandi eru þetta líka oft nemendur sem eru búnir að vinna við fagið og þekkja til verka 

en eru að ná sér í réttindi. 

3.2.3 Hafnarfjörður 

Tækniskólinn og Iðnskólinn í Hafnarfirði voru sameinaðir haustið 2015 á sama tíma og 

verið var að endurvekja dreifnámið. Í Hafnarfirði hafði orðið fækkun í framhalds-

áföngum í rafvirkjun og því orðið erfitt að halda uppi kennslu í þeim nema þá með 

samkennslu. Það var því ákveðið að vor 2016 yrði gerð önnur tilraun með að koma á 

verkefnastýrðu námi og núna í Hafnarfjarðarhluta Raftækniskólans.  

Þar má segja að hafi verið að nokkru leyti byrjað upp á nýtt þar sem kennararnir í 

Hafnarfirði þekktu ekki til fyrra verkefnis og höfðu ekki tekið þátt í því. Sömuleiðis var 

aðstaðan í Hafnarfirði ekki sniðin að þessari nálgun á náminu þar sem ekki var neinn 

salur þar með þeim tækjabúnaði sem þurfti. Þar var því að nokkru leyti hoppað beint í 

djúpu laugina. Hugmyndafræðin var þó sú sama og áður og aðferðin einnig nema 

ákveðið var að fara með allt námið í verkefnastýrt nám alveg frá fyrstu önn. Þar var hins 

vegar eitt og annað sem ekki gekk vel í innleiðingunni sem gerði það að verkum að 

nemendur gagnrýndu fyrirkomulagið mikið þannig að í lok annar var haldinn fundur 

með nemendum og öðrum sem höfðu áhuga á að fylgjast með. Eftir þann fund var 

síðan ákveðið að hafa fyrstu önnina ekki í verkefnastýrðu námi heldur var hún sett upp í 

nokkurskonar lotur þar sem hvert verklegt fag var klárað áður en byrjað var á næsta. 

3.2.3.1 Skipulag hvers áfanga 

Stundatöflum nemenda var hent en kennaratöflur héldu sér svo nemendur vissu 

hvenær kennarar voru við. Það var þó ekki farið í þriggja lotu kerfið með sama hætti og 

í Reykjavík. Námið var vissulega í lotum en lotuprófin voru ekki á föstum tíma. Kom það 

helst til af því að nemendur voru ekki það margir í hverju fagi. Þar voru því lotupróf og 

verkefnaskil á þeim tíma sem hentaði áætlun hvers nemanda. En nemendur þurftu að 

gera áætlun fyrir alla þá áfanga sem þeir voru í sem sagði til um hvernig þeir ætluðu að 

vinna verkefni áfangans og hvenær þeir ætluðu að skila hvaða verkefni. Kennararnir 

fylgdu því svo eftir að nemendur stæðu við gerðar áætlanir. Ef nemendur sáu fram á að 

þeir næðu ekki að standa við gerða áætlun höfðu þeir möguleika á að skila inn nýrri 

áætlun ef þeir komu með góð rök fyrir breytingunum. Þannig voru allir mjög meðvitaðir 

um hvernig málin stæðu og hvort nemendur væru orðnir á eftir eða ekki. Þarna gátu 

nemendur skráð sig í nýjan áfanga hvenær sem var á önninni ef þeir voru búnir að ljúka 

einum, duglegir nemendur höfðu því möguleika á að ljúka mörgum áföngum á önn. 
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Eins og segir hér að ofan voru allir nemendur í þessu kerfi fyrstu önnina en  strax 

haustið 2016 voru nemendur sem voru að byrja teknir inn í nokkurskonar bekkjarkerfi 

eða lotukerfi. Þar voru í raun bekkir og tekið fyrir eitt fag í einu af verklegu fögunum 

(sem í grunndeild eru fjögur) en bóklegu faggreinarnar, rafmagnsfræði og rafeindatækni 

voru unnin samhliða alla önnina eins og almennu greinarnar. Þannig var kannski byrjað 

á raflögnum fyrstu vikurnar og það klárað, þá voru teknar fyrir stýringar og svona voru 

verklegu fögin kláruð koll af kolli.  

3.2.3.2 Aðstaðan 

Eins og fram kemur hér að framan þá var aðstaðan í Hafnarfirði í raun ekki sniðin fyrir 

svona kennslu. Þar var enginn salur sem nemendur gátu unnið í ef frá er talinn salur 

sem hafði verið útbúinn fyrir raflagnakennslu. En þar er efni og aðstaða til að kenna alla 

raflagnaáfanga námsins en ekki neitt annað. Annars voru þetta bara hefðbundnar 

lokaðar kennslustofur sem ekki var möguleiki á að opna á milli eða sameina. Aðstaðan 

var því ekki góð til að byrja með og nemendur og kennarar mikið að rölta á milli stofa 

að leita hver að öðrum. Síðan gerðist það eftir fyrstu önnina að hársnyrtideildin var flutt 

alfarið til Reykjavíkur og þá losnuðu tvær stofur sem voru opnar og lágu saman og hægt 

var að nýta í þessa kennslu. Það varð því úr haustið 2016 að Raftækniskólinn fékk 

þessar stofur til afnota og fór að útbúa þær fyrir kennslu í verkefnastýrðu námi. Þær 

voru þó engan veginn tilbúnar þegar kennsla hófst á önninni en urðu betri eftir því sem 

á leið önnina og enn betri næstu önn á eftir þegar komu tölvur í aðra stofuna. 

3.2.4 Almennar greinar 

Nemendur í rafvirkjun og rafeindavirkjun þurfa að taka nokkra áfanga í almennum 

greinum, íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, lífsleikni og íþróttum. Í Tækniskólanum 

er það svo að kennsla allra almennra greina er á vegum Tæknimenntaskólans. Sá 

undiskóli sér alfarið um þessa kennslu í skólanum fyrir alla hina undirskólana. Þar var 

hins vegar ekkert um verkefnastýrt nám heldur eingöngu hefðbundna kennslu sem 

bundin var í stundatöflu hjá öllum nemendum í dagskóla. Þeir sem skráðir voru í 

dreifnám gátu þó sótt um að taka eitthvað af þessum áföngum í dreifnámi en það var 

þó ekki alltaf að þeir væru kenndir þannig þar sem aðsókn í dreifnám í almennum 

greinum hefur ekki verið mikil í Tækniskólanum. Nemendur sem skráðir voru í áfanga í 

almennum greinum þurftu því alltaf að mæta í þá tíma; þá fóru þeir frá þeim verkefnum 

sem þeir voru að vinna í Raftækniskólanum og fóru í tíma í almennum greinum en gátu 

svo komið aftur að loknum tíma og haldið áfram með verkefnin sín. 
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3.3 Núverandi staða 

Staðan í Raftækniskólanum í dag er mjög mismunandi eftir því hvort um ræðir 

dagnámið í Reykjavík, dreifnámið eða dagnámið í Hafnarfirði enda misjafnlega langt 

síðan tilraunin fór í gang á hverjum stað.  

3.3.1 Reykjavík 

Þegar þessi tilraun var sett í gang i fyrsta sinn í Reykjavík var það mikil breyting fyrir 

nemendur. Sérstaklega hvað sjálfræðið varðar en nemendur þurftu að skipuleggja nám 

sitt að miklu leyti sjálfir þar sem stundatöflur voru ekki lengur til staðar. Það fór 

misjafnlega vel í nemendur, einhverjir kvörtuðu sáran og voru algerlega týndir. Mikil 

fresturnarárátta greip marga nemendur, en það var eitthvað sem kennarar höfðu ekki 

séð fyrir. Þetta gerði það að verkum að það varð mikið álag á kennurum þegar kom að 

lotuprófum og þá sérstaklega undir annarlok þegar nemendur ætluðu að fara að vinna 

upp allt sem þeir höfðu trassað yfir veturinn.  

Það var því farið að draga ansi mikið í land strax eftir aðeins tvær annir og þá voru 

settar á stundatöflur aftur. Fyrirkomulagið hefur þó haldið sér að einhverju leyti, það 

eru t.d. ennþá unnið í þrem lotum í flestum áföngum. Skólastjórinn áætlar að það sé 

svona 20-50% af fyrirkomulaginu sem lifi enn, mismunandi eftir áföngum og kennurum, 

en þetta hefur þó haldið sér að mestu leyti hvað varðar síðustu þrjár annirnar í 

rafeindavikjuninni. Þar vinna nemendur enn sjálfstætt en kennarar eru með töflur fyrir 

alla áfanga sem hefur orðið til þess að nemendur fylgja þeim til að hitta kennarana. Þeir 

hafa þó frelsi á meðan þeir eru virkir og skila þeim verkefnum sem lagt er upp með. 

Þessir nemendur geta einnig fengið aðgangskort að skólanum sem þýðir að þeir geta 

komið og unnið utan kennslutíma eða til 23 á virkum dögum og 20 um helgar. 

3.3.2 Dreifnám 

Sú útfærsla sem innleidd var í dreifnámið haustið 2015 er enn í fullum gangi og gengur 

vel. Þeir nemendur sem byrjuðu í grunnnáminu á þeim tíma eru komnir í framhalds 

áfanga, en fáir farnir að útskrifast enn. Enda fara nemendur almennt hægar yfir í 

dreifnáminu þar sem margir eru í fullri vinnu með náminu. Það hefur hins vegar verið 

aukin ásókn í þetta námsfyrirkomulag undanfarið, en þegar þetta er skrifað er um einn 

þriðji hluti nemenda Raftækniskólans í dreifnámi.  

3.3.3 Hafnarfjörður 

Í Hafnarfirðinum hefur því miður enn fækkað nemendum þannig að haustið 2017 voru 

nemendur orðnir það fáir í framhaldsáföngum að öll framhaldsdeildin var flutt til 
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Reykjavíkur. Öllum nemendum sem voru komnir í framhaldið í Hafnarfirði, en ekki 

útskrifaðir, stóð því til boða að færa sig til Reykjavíkur. Þeir geta að vísu enn verið í 

verkefnastýrðu námi en þurfa þá að gera samning um það í byrjun annar og skila inn 

áætlun um hvernig þeir ætla að vinna verkefni áfangans. Staðan í Hafnarfirðinum í dag 

er því sú að þar er bara kennd grunndeild rafiðna og er sú kennsla að mestu komin í 

hefðbundið form aftur þar sem allir eru með stundatöflur. 
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4 Skólaþróun 

Skólastarf er alltaf að taka einhverjum breytingum, þessar breytingar geta þó verið 

misjafnlega umfangsmiklar. Það geta til dæmis verið breytingar á námsefni, 

kennsluháttum, stefnumörkun, innra starfi eða öðru. En þegar starfsfólk skóla vinnur 

kerfisbundið að breytingum á ríkjandi starfsháttum skólans líkt og gert var í tilrauninni í 

Raftækniskólanum er talað um skólaþróun. Það getur svo verið misjafnlega auðvelt eða 

erfitt að eiga við breytingar á starfsháttum skóla eftir því hvernig skólasamfélagið er. 

Skólar hafa verið flokkaðir í þrjá flokka eftir því hversu líklegir þeir eru til að ná árangri í 

skólaþróun. Þeir eru: skólar sem eru óvirkir (ineffective), skólar sem ná litlum árangri 

(low achieving) og virkir skólar (effictive), þá eru þessir óvirku taldir ófærir um að þróast 

sjálfir á meðan þeir virku er þeir sem líklegastir eru til að ná góðum árangri  (Hopkins, 

2001).   

Einnig hafa verið greind fimm þrep í sögu skólaþróunar sem þó eru ekki þannig að 

einu hafi lokið og næsta tekið við heldur skarast þau að hluta og eru að einhverju leyti 

öll í gangi í dag.  

 Öðlast skilning á skólastarfinu í heild og átta sig á því hvað virkar og hvað hefur 

áhrif  

 Áhersla á kennarann sjálfan sem rannsakanda samanber starfendarannsóknir  

 Módel sem henta fyrir skólaþróun og áhersla á mikilvægi góðrar stjórnunar 

skólanna  

 Áhersla á teymisvinnu og forystu er orðin meiri  

 Heiltæk nálgun (Hopkins, Stringfield, Harris, Stoll og Mackay, 2014). 

Þannig er nauðsynlegt að hafa góða þekkingu á skólastarfinu til að hægt sé að fara í 

þróun á því. Starfendarannsóknir eru einnig góðar og gildar en það er hins vegar ekki 

hægt að byggja skólaþróun eingöngu á þeim þar sem allt byggir á einstaklingnum en 

ekki að heildin vinni saman. Enda kemur það fram í þrepum þrjú og fögur að þar er 

áherslan komin á stjórnun og teymisvinnu til að ná sem bestum árangri. Það má svo 

segja að heiltæk nálgun innihaldi allt það helsta úr fyrri þrepum, áhersla á fjölbreyttar 

aðferðir, komið á jafnvægi milli breytinga sem koma að utan (eins og til dæmis frá 

yfirvöldum) og þeim breytingum sem eiga sér stað innan skólans til að aðlagst breyttum 

aðstæðum (til dæmis nýjum lögum eða námskrám).  

Í tengslum við heiltæka nálgun hafa verið greind tíu atriði sem einkenna 

árangursríkt skólastarf. Fyrst af öllu að tryggja þurfi að árangur nemenda sé hafður að 

leiðararljósi í öllu sem kennarar gera. Þar af leiðandi skipta gæði kennslunar miklu máli 
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og í raun að til staðar sé sterkt lærdómssamfélag þar sem allir læri hver af öðrum og 

stefni að sama marki með skýrum markmiðum (Hopkins o.fl., 2014). Það er því að 

mörgu að hyggja þegar á að fara í viðamiklar breytingar á skólastarfi líkt og gert var í 

Raftækniskólanum ef vel á til að takast.   

4.1 Hvað einkennir sterkt lærdómssamfélag? 

Lærdómssamfélag í skólum einkennist af fimm þáttum: 

Sameiginleg sýn og gildi þar sem nemandinn er í brennidepli, 

dreifð og styðjandi forysta, starfshópur þar sem fagmenn læra 

hver með öðrum og hver af öðrum, gagnkvæmur stuðningur 

samstarfsfólks og stjórnenda og starfsfólk sem miðlar 

hugmyndum og aðferðum um betri kennslu (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013 bls.37). 

En þetta eru mikið sömu atriði og varða heiltæka nálgun á skólaþróun og árangursríkt 

skólastarf. Það þarf því að vera til staðar sterkt og gott lærdómssamfélag í skólanum ef 

vel á til að takast með skólaþróun.  

Skólar hafa síðan verið flokkaðir í þrjá flokka eftir lærdómssamfélögunum í þeim. 

Fyrst eru það skólar með veik lærdómssamfélög en þar er kennarinn einangraður í sínu 

fagi, litlar væntingar til nemenda og einhæfir kennsluhættir. Þá eru það skólar sem hafa 

sterk-hefðbundin lærdómssamfélög en þau einkennast af því að þar er kennarinn ekki 

eins einangraður en þar eru ekki sömu væntingar til allra, nemendur eru flokkaðir eftir 

getu og alls ekki allir að fá sömu þjónustu. Í þriðja lagi eru það skólar sem hafa sterk 

lærdómssamfélög. Einkenni þeirra eru flokkuð í eftirfarandi sex þætti:  

 Kennarar vinna saman að málefnum varðandi nám og kennslu.  

 Trú á að allir nemendur geti lært.  

 Miklar væntingar til nemenda. 

 Skóli án aðgreiningar.  

 Áhersla á að byggja upp sameiginlega þekkingu á námi og kennslu. 

 Skuldbinding gagnvart árangri allra nemenda (McLaughlin og Talbert, 2001). 

Ef tilraun Tækniskólans með verkefnastýrt nám er skoðuð með hliðsjón af þessum 

atriðum þá gerir tilraunin klárlega ráð fyrir sterku lærdómssamfélagi. Það er gert ráð 

fyrir því að kennararnir vinni saman því þeir skiptast á að hafa umsjón með vinnu 

nemendanna og nemendurnir mega ekki fá mismunandi skilaboð eftir því við hvaða 

kennara þeir ráðfæra sig. Kennararnir þurfa einnig að  hanna og þróa verkefnin saman 

og vera sammála um hvaða kröfur þarf að uppfylla til að verkefninu teljist lokið. 
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Verkefnastýrt nám eins og því var stillt upp lýsir einnig trú á að allir geti lært en kannski 

með misjöfnum hætti og á misjöfnum hraða. Sömuleiðis gerir það ráð fyrir að sumir séu 

góðir í einu fagi en slakari í öðru. Það eru miklar væntingar gerðar til nemendanna þar 

sem þeir þurfa að skipuleggja sig meira sjálfir en í hefðbundinni bekkjarkennslu. Því í 

hefðbundnu kerfi segir stundartafla þeim hvenær þeir eiga að mæta og hvað þeir eiga 

að vera að læra hverju sinni. Tilraunin lýsir líka skóla án aðgreiningar því það sitja allir 

við sama borð og hafa allir sömu möguleika á að flýta fyrir sér eða fara hægar, það eru 

ekki einkunnir úr grunnskóla eða fyrri áföngum sem stjórna því hversu hratt þú mátt 

vinna. Það er einnig hægt að segja að hún lýsi áherslu á að byggja upp sameiginlega 

þekkingu á námi og kennslu og skuldbindingu gagnvart árangri nemenda. Þarna vinna 

allir í sama sal og geta lært hver af öðrum og nemendur sjá betur tengingu við fagið og 

flæði milli áfanga og þar sem engar töflur stjórna tíma í hvert fag geta nemendur notað 

meiri tíma í það sem þeir eru slakir í og farið hraðar yfir þar sem þeir standa vel. 

Spurningin er því kannski hvort lærdómssamfélgið í Tækniskólanum hafi verið eins 

sterkt og tilraunin krafðist. Það var vissulega hægt að gera breytingar en það náðist ekki 

að festa breytingarnar í sessi. Lærdómssamfélagið í skólanum gæti átt þar hlut að máli 

og þá kannski sérstaklega sá hluti sem segir að ef lærdómssamfélag á að vera 

árangursríkt þarf menningin að hvetja til stöðugs náms meðal starfsfólks í þeim tilgangi 

að styrkja nám nemenda (Anna Kristín, 2013). En þar sem tilraunin fór eingöngu fram í 

Raftækniskólanum er ekki víst að þetta hafi alveg verið raunin varðandi skóla-

samfélagið í Tækniskólanum í heildina með tilliti til tilarunarinnar.  

4.2  Staða stjórnandans 

Eitt af því sem komið hefur fram varðandi lærdómssamfélag og skólaþróun er áhersla á 

stjórnun. Það er talað um mikilvægi góðarar stjórnunar, dreifða og styðjandi forystu og 

stuðning stjórnenda og samstarfsfólks. Það er einnig til módel varðandi faglegt nám (e. 

professional learning) og eitt af því fyrsta sem skoðað er þegar verið er að meta hvort 

skólar falli undir faglegt nám er sambandið milli skólastjórans og kennaranna og hvort 

skólastjórn styðji við samstarf kennara (Fullan, Hord og Von Frank, 2015). Samkvæmt 

rannsókn sem skrifað er um í bókinni „Student-Centered Leadership“ eru fimm þættir 

varðandi stjórnun skóla sem hafa mest áhrif á árangur nemenda í faglegu námi:  

 Skýr markmið og framtíðarsýn  

 Að nýta fjármagnið vel og markvisst  

 Tryggja gæði kennslunnar  

 Leiða samstarf og starfsþróun kennara 
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 Stuðla að vel skipulögðu vinnuumhverfi kennara og nemenda 

Þar kom jafnframt fram að 4. liðurinn hefur lang mest vægi, eða tvöfalt á við þann 

sem kemur næst á eftir. Niðurstaðan var því sú að í skólum þar skólastjórarnir beittu sér 

fyrir samvinnu, væru leiðbeinandi, hvetjandi og veittu stuðning til dæmis með því að 

skapa tíma og rými fyrir samstarf, næðist bestur árangur (Robinson, 2011).  

Hvað er það þá sem einkennir góðan stjórnanda? Í bókinni „Creating Learning 

Communities“ er að finna samantekt yfir það sem góður skólastjóri getur gert til að 

vera styðjandi í lærdómssamfélagi, en það er meðal annars: Að hann láti kennara vita 

að hann sé meðvitaður um að þeir geti náð árangri með því að vinna saman. Skapa rými 

til að kennarar geti haldi sér við með endurmenntun. Safna gögnum sem hægt er að 

komast í og vinna úr. Vera leiðbeinandi fyrir kennarana. Deila niðurstöðum rannsókna 

með kennurum sínum reglulega. Verja tíma til að byggja upp traust og vera alltaf 

meðvitaður um þarfir nemendanna (Lieberman, Miller og Von Frank, 2014). Þetta rímar 

svo mjög vel við það sem sagt er um dreifða og styðjandi forystu. En þar er talað um að 

skólastjórar gegni mjög mikilvægu hlutverki í þróun lærdómssamfélags. Þeir stýri 

starfsþróun kennara, hvetji til samvinnu og stýri stefnumótun. En jafnframt að 

mikilvægasta hlutverkið sé þó að hafa alltaf grundvallar þátt skólastarfsins að leiðarljósi 

en það er að sjálfsögðu nám nemandans (Anna Kristín, 2013).  

Í Tækniskólanum getur hlutverk stjórnandans verið aðeins snúnara þar sem þessir 

hlutir geta fallið á nokkrar hendur. Það er vissulega skólastjóri í Raftækniskólans sem 

hefur yfirumsjón með öllum daglegum rekstri og þar af leiðandi mikið að segja varðandi 

allt innra starf skólans og samstarf kennara og fleira sem rúmast innan hefðbundins 

vinnutíma kennarans. Það er svo yfirstjórn skólans, skólameistari, aðstoðar-

skólameistari, áfangastjóri og fjármálastjóri sem stjórna ákveðnum hlutum og þarf til 

dæmis samvinnu við þá stjórn með allt er varðar fjármagn. Að lokum eru það svo 

kjarasamningar kennara sem skólastjóri hefur engin áhrif á. 

4.3 Innleiðingarferli þróunarverkefna 

Þegar unnið er að skólaþróun er farið í gegn um þrjá fasa: undirbúning, innleiðingu og 

loks er breytingin stofnanagerð. Innleiðingarfasinn er sá tími þegar mesta 

þróunarvinnan er í gangi og verið er að prófa og meta ítrekað, og tekur yfir um fyrstu 2-

3 árin. Það er á þessum tíma sem mesta hættan er á að verkefnið taki dýfu eða það sem 

kallað er „implementation dip“ (Fullan, 2007). Í innleiðingarfasanum er talað um hring 

stöðugra umbóta í sjö þrepum. Byrjað er á að nota gögn til að meta stöðu nemenda og 

kennara. Síðan eru markmið skilgreind og þekking og hæfni dýpkuð eftir þörfum. Þá er 
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ákveðið hvaða leið á að fara og nýjar aðferðir innleiddar. Síðan er fylgst með og safnað 

gögnum til að geta metið afraksturinn. Þetta er svo í raun sífelld hringrás því þegar búið 

er að meta gögnin er byrjað upp á nýtt út frá nýrri og aukinni þekkingu. Hversu miklar 

breytingarnar verða milli umferða fer svo eftir því hvernig til hefur tekist. Stundum 

getur þurft að endurskoða ferlið alveg frá grunni en stundum þarf bara að gera 

smávægilegar breytingar í hverjum hring (Lieberman o.fl., 2014). Það er í þessum fasa 

sem líklegast er að menn gefist upp. Þá er mikið púður búið að fara í undirbúning og 

vinnu við að koma verkefninu af stað, þegar svo farið er að keyra verkefnið koma mjög 

sennilega upp einhverjir vankantar og eitthvað sem ekki gekk, þá er hætt við að menn 

gefist upp. Þá er mjög mikilvægt að stjórnandinn sýni styrk og styðji vel við verkefnið, sé 

hvetjandi og styðjandi með leiðsögn og veiti þá aðstoð sem þarf eða verði aðilum úti 

um hana sé það ekki á hans færi að veita hana. Hér geta hins vegar fjármál komið til 

sögunnar og þá er það ekki eingöngu skólastjórans að stjórna því heldur þarf það að 

gerast í samvinnu við yfirstjórnar skólans. Komist menn hins vegar yfir þessa dýfu er 

leiðin  bara upp á við og ávinningurinn skilar sér til allra aðila.  

4.4 Samanburður á kerfum, hverju er hægt að breyta? 

Hér hefur verið farið yfir hvernig tilraunin með verkefnastýrt nám í Raftækniskólanum 

var útfærð, sömuleiðis hefur verið farið yfir hvað fræðin segja um verkefnabundið nám 

og leiðsagnarnám. Það er því áhugavert að reyna að bera saman hefðbundna kennslu 

með kennarastýrðum aðferðum, útfærslu Tækniskólans á verkefnastýrða náminu og því 

sem fræðin segja um verkefnabundið nám/leiðsagnarnám. Einnig skoða helstu 

breytingar sem þarf að framkvæma til að fara frá hefðbundinni kennslu í verkefnastýrða 

og reyna að leggja mat á hvort og þá hverjir erfiðleikarnir við breytingarnar kunna að 

vera. Hér er því búið að taka saman helstu þætti sem hafa áhrif á námið og setja upp í 

töflur. Þeir þættir sem skoðaðir voru eru: húsnæðið, starf kennarans, verkefnin, 

skipulagið og námsframvinda nemenda. 
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Tafla 1. Samanburður á húsnæði milli kerfa 

Hefðbundin kennsla Verkefnastýrt nám TS Fræðin 

Hefðbundnar 

kennslustofur og 

sérhæfðar stofur fyrir 

verklegar æfingar. 

Í Reykjavík: Stór salur þar 

sem allur búnaður til námsins 

er til staðar ásamt 

færanlegum töflum og 

aðgengi að minni stofum til 

funda og stuttra innlagna. 

Í Hafnarfirði: Kennslustofur 

og verklegar stofur fyrst um 

sinn; síðar bætt við sal en 

aðstaðan svolítið dreyfð um 

skólann. 

Verkefnabundið nám 

getur farið fram hvar sem 

er en nemendur þurfa að 

hafa aðgang að hentugum 

rýmum og öllum þeim 

búnaði sem þarf til að 

leysa verkefnin. 

 

Eins og sjá má í töflu 1 er þarna er mikið samræmi á milli þess sem gert var í 

Raftækniskólanum í Reykjavíka og þess sem fræðin segja um verkefnamiðað nám og 

lausnarleitarnám. Aðlögun húsnæðis að verkefnastýrðu námi getur verið misjafnlega 

flókin eftir því í hvernig húsnæði skólinn er. Það ætti þó að vera hægt að finna lausn á 

flestum stöðum ef vilji er fyrir hendi. Í Hafnarfirði var aftur á móti húsnæðið ekki 

hentugt fyrir verkefnastýrða kennslu fyrst um sinn, en bætt var úr síðar. 

 

Tafla 2. Samanburður á starfi kennarans milli kerfa 

Hefðbundin kennsla Verkefnastýrt nám TS Fræðin 

Kennarar geta haft 

sérhæfða þekkingu og 

kennt fá fög. Hafa alla 

stjórn á því hvað er farið 

í hverju sinni og hvaða 

verkefnum verið er að 

vinna að. 

Kennarar verða að hafa 

breiða þekkingu þar sem 

verið er að kenna mörg fög í 

einu og kennarinn veit ekki 

hvaða verkefni nemendur 

velja að vinna. Hann þarf líka 

að geta farið úr hlutverki 

stjórnanda í hlutverk 

leiðbeinenda. 

Kennarar þurfa að geta 

farið frá því að vera sá 

sem stjórnar yfir í setja sig 

inn í hvernig nemandinn 

lærir og leiðbeiðbeina 

honum þar sem hann er 

staddur. 
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Í töflu 2 sjáum við að það er þó nokkur samhljómur á milli verkefnisins í 

Raftækniskólanum og fræðanna þó ekki hafi verið minnst á það í fræðunum að 

kennarar þyrftu að hafa breiðari þekkingu. Þar var heldur ekki gert ráð fyrir að 

nemendur væru í raun í sitthvorum áfanganum og þannig jafnvel að vinna að mjög 

ólíkum verkefnum. Varðandi breytingarnar þarna þá geta þær verið flóknari. Það er 

vissulega hægt að bjóða kennurum upp á námskeið og stuðning í breyttum 

kennsluháttum og líklega nauðsynlegt. Einnig gæti verið leið að láta kennara vinna 

saman í teymum að ákveðnum áföngum. Einfaldast er sennilega ef verið væri að taka 

þetta upp í nýjum skóla, eins og gert var þegar Álaborgarháskóli var stofnaður, en þá 

væri hægt að auglýsa eftir fólki til starfa í skóla með fyrirfram ákveðnum 

kennsluháttum. Þá reynir hins vegar mikið á stjórnandann, að hann styðji vel við 

verkefnið og standi við bakið á kennurunum og skapir rými fyrir samvinnu og 

endurmenntun meðal kennaranna ef vel á til að takast. 

 

Tafla 3. Samanburður á verkefnafyrirkomulagi milli kerfa 

Hefðbundin kennsla Verkefnastýrt nám TS Fræðin 

Fyrirfram skipulagt 

hvaða verkefni er unnið 

hvenær. Kennari getur 

því undirbúið sig fyrir 

það og unnið verkefnin 

jafn óðum yfir önnina. 

Ekki þarf allt að vera 

klárt frá fyrsta degi nema 

úr hvaða efni verkefnin 

eru og á hvaða tíma þau 

verða lögð fyrir. 

Nemendur vinna verkefnin 

misjafnlega hratt og byrja 

jafnvel á sitthvoru faginu. Öll 

verkefni þurfa því að vera 

klár í byrjun annar. Það þarf 

því að vera búið að undirbúa 

alla áfangana frá fyrsta degi. 

Ekki minnst neitt 

sérstaklega á þetta 

varðandi verkefnabundið 

nám en ef fara á úr 

hefðbundnu kerfi í 

verkefnastýrt þá krefst 

það þess að 

lærdómssamfélagið sé 

sterkt og allir séu að vinna 

að sama marki og hafi 

nám nemandans að 

leiðarljósi. 

  

Það sem kemur fram í töflu 3 er eitt af því sem skilur tilraun Raftækniskólans frá 

verkefnabundnu námi eins og það er í fræðunum. Það er, að þó allir séu annaðhvort að 

læra rafvirkjun eða rafeindavirkjun þá eru þeir enn í mörgum áföngum og þurfa að leysa 

verkefni í hverjum þeirra en geta stjórnað því í hvaða röð þeir gera það og á hvaða 

hraða. Það að fara frá hefðbundna kerfinu yfir í það verkefna stýrða krefst mikillar vinnu 
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í upphafi við að útbúa öll verkefnin. Kennarar þurfa að vinna vel saman þar sem allir 

þurfa að vita um hvað verkefnin snúast og til hvers ætlast er af nemendum svo þeir geti 

leiðbeint þeim. Þetta er vel hægt ef allir eru sammála um að fara í þetta kerfi en mjög 

erfitt ef svo er ekki og aftur skiptir stuðningur stjórnenda miklu máli. 

Tafla 4. Samanburður á tímaskipulagi milli kerfa (stundatöflur) 

Hefðbundin kennsla Verkefnastýrt nám TS Fræðin 

Hefðbundnar 

stundatöflur svo 

nemendur og kennarar 

vita hvaða tímar eru í 

gangi hverju sinni og 

hver hefur umsjón með 

þeim. 

Nemendur ekki með 

stundatöflur nema yfir 

almennar greinar og mæta í 

þær eftir töflu. Kennarar með 

viðveru töflur svo nemendur 

vita hvenær hægt er að hitta 

á þá. Nemendur þurfa sjálfir 

að skipuleggja hvernig þeir 

ætla að haga námi sínu. 

Misjafnt eftir útfærslum. 

Í Álaborg eru t.d. 

einhverjir áfangar með 

hefðbundinni kennslu í 

töflu og mætingarskyldu 

en líka verkefni sem 

nemendur geta unnið á 

sínum forsendum í 

rýmum sem skólinn 

útvegar. 

 

Hvað skipulagið varðar sem við sjáum í töflu 4 er samanburður við fræðin heldur 

flóknari þar sem ekki er til nein ein útfærsla sem allir fara eftir. En þetta á þó ákveðna 

tengingu við til dæmis útfærsluna í Álaborg sem er eitt þekktasta dæmið. Í Raftækni-

skólanum reyndist þessi breyting nemendum erfið. Þeir voru vanir því að hafa 

stundatöflur og réðu því margir hverjir illa við að skipuleggja sig sjálfir. Kennarar virtust 

heldur ekki allir átta sig á þessu og gat reynst erfitt að hafa stundatöflur í sumum fögum 

en öðrum ekki eins og var í Hafnarfiði þegar hluti nemenda var í lotukerfi og aðrir í 

verkefnastýrðu námi.  
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Tafla 5. Samanburður á námsframvindu milli kerfa 

Hefðbundin kennsla Verkefnastýrt nám TS Fræðin 

Námshraði nemenda 

ræðst af því hversu 

mörgum fögum hægt er 

að koma í töflu. Þar af 

leiðandi líka háð því 

hversu vel tekst til við 

töflugerð. 

Nemandinn hefur stjórnina 

þar sem hann getur haft áhrif 

á þetta með vinnusemi og 

vinnuhraða. Getur farið 

hraðar yfir eða hægar. 

Var ekki minnst á þetta í 

fræðunum enda virtist 

þetta alveg nýr vinkill á 

verkefnastýrðu námi. 

   

Það að geta haft áhrif á námshraðann sem við sjáum í töflu 5 viðist nýjung í 

verkefnastýrðu námi. Nemendur gátu alveg stýrt námshraðanum en flestir nemendur 

ráku sig á í byrjun þegar þeir áttu að fara að stjórna þessu sjálfir. Þeir frestuðu 

verkefnum og fóru ekki yfir meira en í hefðbundnu kerfi. Þegar þeir hins vegar náðu 

tökum á skipulaginu virkaði þetta betur og margir náðu að fara hratt yfir og jafnvel 

vinna með náminu. Þetta krefst þó góðs undirbúnings og utanumhalds frá kennurum ef 

á að ganga upp. Sömuleiðis þarf aðstaða og skipulag náms að vera gott og nemendur 

þurfa að hafa alltaf aðgang að öllum tækjum og búnaði sem leiðir okkur aftur að 

mikilvægi þess að húsnæðið sé sniðið að svona námi. 



40 

5 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið verkefnisins er að skoða þá kennslufræðilegu tilraun Tækniskólans sem fengið 

hefur nafnið verkefnastýrt nám. Segja má að tilraunin hafi farið af stað í einhverri mynd 

þrisvar sinnum en aldrei náð þeirri fótfestu sem lagt var af stað með. Hér verður 

áherslan á að skoða af hverju var farið af stað, hvað hafði áhrif, hvernig tókst til og hvað 

er hægt að læra af reynslunni.  

Ætlunin er að skoða sérstaklega hvernig verkefnastýrt nám fellur inn í hefðbundið 

skólastarf þar sem Tækniskólinn er mjög stór skóli en tilraunin einskorðaðist við 

Raftækniskólann. Þá er einnig markmiðið að bera tilraunina í Raftækniskólanum við 

sambærilegar tilraunir erlendis, til að skoða hvað hægt er að læra af öðrum um 

útfærslu og innleiðingu.  

Rannsóknarspurningar eru þrjár, hver með nokkrum undirspurningum:  

1. Hvernig var tilrauninni með verkefnastýrt nám í Tækniskólanum háttað?  

1.1. Af hverju var ákveðið að fara af stað með verkefnið? 

1.2. Hverju skilaði verkefnið? Til dæmis varðandi breytta kennsluhætti, notkun á 

húsnæði og skipulagi námsins. 

1.3. Hvernig var staðið að innleiðingu? 

1.4. Á útfærsla verkefnastýrðs náms í Tækniskólanum eitthvað skylt með þekktum 

útfærslum á verkefnastýrðu námi annarsstaðar? 

 

2. Hvaða kröfur setur verkefnastýrt nám á lærdómssamfélagið í skólanum? 

2.1. Hvaða kröfur setur það  á nemendur og kennara? 

2.2. Hvernig fellur kennsluskipulag verkefnastýrðs náms að kennsluskipulagi í 

hefðbundnu skólakerfi?  

2.3. Hver er ávinningurinn ef vel tekst til? 

 

3. Hvað er hægt að læra af tilraun Raftækniskólans með verkefnastýrt nám?  

3.1. Hverjir voru helstu kostir verkefnastýrðs náms? 

3.2. Hverjir voru helstu gallar verkefnastýrðs náms? 

3.3. Hvernig var vinnuálagið hjá nemendum? 

3.4. Hverjar voru helstu hindrarnirnar í innleiðingu og útfærslu verkefnastýrðs 

náms? 
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Á meðan á rannsókninni stóð lagðist tilraunin af í Hafnarfirði. Við úrvinnslu vöknuðu 

því margar hugmyndir og spurningar um hvernig hefði verið hægt að gera þetta öðruvísi 

og hvort það hefði haft einhver áhrif á það hvort verkefnið hefði lifað. Eins hvort hægt 

hefði verið að halda lífi í því lengur í upphafi ef aðstæður hefðu verið með öðrum hætti 

og stuðningur meiri. Rannsóknin er því tilraun til að halda utan um allt sem gert var sem 

og vangaveltur um hvað hefði verið hægt að gera betur. 
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6 Aðferð 

Þegar velja á rannsóknar aðferð er mikilvægt að velja þá aðferð sem þykir hæfa best 

þeim rannsóknarspurningum sem á að svara. Þær spurningar sem hér um ræðir byggja 

mikið á að fá fram álit, tilfinningar og viðhorf þeirra sem tóku þátt. Það var því valið að 

gera rannsókn sem byggir á viðtölum, en með þeim gefst möguleiki á að kafa dýpra í 

viðfangsefnið en með t.d. spurningalistum (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010). Viðtöl geta 

þó verið ýmist lokuð, hálfopin eða opin, þar sem lokuð viðtöl eru þannig að rannsakandi 

fer með spurningalista sem leitað er svara við og ekkert umfram það. Í opnum viðtölum 

hefur viðmælandi algera stjórn á því hvaða þætti hann kemur inn á meðan að í 

hálfopnum þá er rannsakandi með ákveðnar spurningar sem hann vill fá svör við en 

getur bætt við að vild eftir því sem samtalið þróast (Gill, Stewart, Treasure og Chadwick, 

2008). Hér var því valið að hafa viðtölin hálf opin þar sem það þótti henta efninu best. 

Það voru ákveðnar spurningar sem rannsakandi vildi fá svör við en líklegt er að 

rannsakandi hafi ekki séð fyrir alla þætti sem skipta máli og því heppilegt að geta bætt 

við spurningarnar. Einnig gafst þátttakendum þannig kostur á að ræða þá hluti sem 

þeim fannst skipta máli og vildu að kæmu fram.  

6.1 Val á þátttakendum 

Þegar velja átti þátttakendur í rannsóknina var byrjað á að hafa samband við skólastjóra 

Raftækniskólans þar sem hann var upphafsmaðurinn af þessari tilraun í skólanum og 

tekið viðtal við hann. Hann var síðan beðinn að benda á kennara til að ræða við sem 

höfðu verið með í upprunalegu tilrauninni í Reykjavík og yfirstjórnendur sem mest 

hefðu verið inni í þessu máli á þeim tíma sem tilraunin hófst. Það var því rætt við einn 

kennara í Reykjavík og einn yfirstjórnenda. Einnig var rætt við tvo kennara í Hafnarfirði.  

Þar sem upprunalega tilraunin hafði að þó nokkru leyti gengið til baka í Reykjavík en 

var nýbúið að hefja aftur í Hafnarfirði var valið að ræða við nemendur í Hafnarfirði þar 

sem auðvelt var að nálgast nemendur sem voru í verkefnstýrðu námi þar. Ákveðið var 

að ræða við nemendur í hópum þar sem það bæði sparar tíma (Lichtman, 2010) og 

nemendur fá stuðning hver af öðrum og jafnvel í sameiningu koma niður á hluti sem 

annars hefðu ekki komið fram (Gill o.fl., 2008). Hér var því notast við rýnihópa sem þó 

voru í minni kantinum miðað við það sem fræðin telja oft heppilegt. En oft er talað þar 

um 6-12 manna hópa en þó talað um að þeir geti alveg virkað niður í þrjá þáttakendur 

(Gill o.fl., 2008). Ástæðan fyrir því að hóparnir eru oft hafðir stærri er að þá er gert ráð 

fyrir að ekki allir geti mætt eða einhverjir séu óvirkir í samtalinu. En þar sem hér var 
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verið að ræða við nemendur sem sjálfir fengu að velja tímann var ekki farið fram á að 

þeir væru fleiri en þrír ef það var það sem hentaði þeim best. 

Haft var samband við nemendur sem vitað var að höfðu byrjað í hefðbundna kerfinu 

og verið nemendur í skólanum þegar þetta nýja kerfi var innleitt. Tekið var viðtal við þá 

saman en þetta voru þrír drengir sem allir höfðu hafið rafvirkjanámið mjög fljótlega að 

loknum grunnskóla. Síðan óskaði ég eftir því við kennara í Hafnarfirði að hann myndi 

finna handa mér annan nemenda hóp sem væri til í að ræða við mig um þetta nýja 

kennslufyrikomulag þá alveg óháð því hvort þeir hefðu byrjað fyrir eða eftir að þessu 

nýja kerfi var komið á. Þegar komið var til að taka það viðtal biðu mín fjórir nemendur 

sem sumir höfðu byrjað í eldra kerfi og sumir í nýju kerfi. Hópurinn var blandaður af 

eldri og yngri nemendum, þannig vour tveir fjölskyldumenn og í hópnum var ein stúlka. 

Fjölbreytileikinn var því sennilega eins mikill og hægt er að búast við í þessu námi þar 

sem rúmlega 90% er strákar og um helmingur nemenda kemur almennt beint úr 

grunnskóla en hinn helmingurinn er oft í kring um tuttugu ára. 

6.2  Gagnasöfnun 

Áður en lagt var af stað í viðtölin var útbúinn spurningarammi með þeim þáttum sem 

óskað var eftir að allir þátttakendur kæmu inn á. En eins og segir hér að framan þá voru 

þetta hálf opin viðtöl svo þátttakendum var einnig gefinn kostur á að ræða fleiri þætti 

tilraunarinnar og bæta við að vild. 

Viðtölin fóru öll fram í Tækniskólanum, flest fóru fram í kennslustofum eða 

kennaraaðstöðu þar sem þáttakendur þekktu vel til. Tveir aðilar kusu þó að mæta á 

skrifstofu mína í Tækniskólanum og taka viðtalið þar. Viðtölin voru tekin upp og voru öll 

á bilinu 45 – 70 mínútna löng. 

Þegar farið var að vinna úr gögnunum og koma rannsóknarspurningum í endanlegt 

horf út frá þeim gögnum sem hafði verið safnað vöknuðu nokkrar viðbótar spurningar 

auk þess sem nokkur atriði voru ekki alveg skýr og þurftu því staðfestingar viðmælenda. 

Til að fá staðfestingu viðmælenda á því sem ekki var alveg skýrt var haft samband við þá 

í tölvupósti en þetta voru kennarar úr Hafnarfirði og Reykjavík auk skólastjóra. Varðandi 

aukaspurningarnar sem vöknuðu við skrifin þá var þeim safnað á blað og óskað eftir 

nýju viðtali við skólastjórann þar sem spurningarnar voru allar þess eðlis að þær snéru 

að hagnýtum framkvæmdar atriðum sem áætlað var að hann gæti svarað. Hann brást 

vel við og veitti auka viðtal varðandi þessar spurningar. Það viðtal var einnig tekið upp 

og fór fram á skrifstofu hans í Hafnarafirði, það var klukkustundar langt. 
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6.3 Úrvinnsla  

Byrjað var á að hlusta á öll viðtölin og skrifa niður. Viðtölin voru þemagreind og farið í 

gegnum sex fasa við greiningu og flokkun á þemum og kóðum (Braun og Clark, 2006). 

Fyrsti fasinn felst í því að kynnast gögnunum vel sem í þessu tilfelli fólst í því að hlusta á 

viðtölin og skrifa þau niður. Annar fasinn fólst í því að kóða gögnin svo hægt væri að 

þemagreina þau. Þriðji fasinn snýr að þemagreininginu og fólst hér í að greina þemu 

eftir spurningarammanum sem lagt var af stað með í upphafi eins og húsnæði, kosti og 

galla og alla þá hluti sem spurt var sérstaklega um. Í þessum fasa var öllum tilheyrandi 

gögnum fyrir hvert þema safnað saman. Þá var einnig tekinn útdráttur úr öðru sem 

þátttakendur vildu ræða varðandi tilraunina og það flokkað saman á svipaðan hátt og 

gert var með svör við spurningum. Þar kom til dæmis fram að tilraunin hafði ekki verið 

alveg með sama máta í Hafnarfirði og Reykjavík og því þurfti að flokka þemun nánar 

með það í huga. Þá var allt sem fram kom aukalega um sömu hluti  flokkað saman og 

metið hvort og þá hvar það ætti heima í verkefninu. Eins og til dæmis hvaða kröfur 

þetta gerði til kennara. Fjórði fasinn fólst svo í því að yfirfara þemun aftur og meta með 

hliðsjón af gögnunum sem safnað hafði verið fyrir hvert og ákveða hverju skyldi haldið 

inni. Í fimmta fasa voru þemun nefnd og farið yfir þemun og kóðað aftur til að sjá hvort 

allt væri með. Sjötti fasinn fólst í að byggja upp umfjöllun um gögnin í  ritgerðinni.  

(Braun og Clark, 2006). Síðan var hlustað á viðtölin aftur og aftur þegar verið var að 

leita svara við ákveðnum þáttum og beinum tilvitnunum eftir því sem línur verkefnisins 

skýrðust og eins og segir hér að framna leitað frekari upplýsinga ýmist með tölvupósti 

eða auka viðtölum.  

6.4 Takmarkanir 

Þessi tilraun með verkefnastýrt nám var einungis gerð í einum af undirskólum 

Tækniskólans það eru því ekki mjög margir sem tekið hafa þátt í þessari tilraun. Úrtakið 

sem unnið var með hér er heldur ekki stórt og verður því að fara varlega með 

alhæfingar, samt er ljóst að niðurstöðurnar draga athygli að fjölmörgum atriðum sem 

betur mættu fara. Hún gefur áhugaverða mynd af því sem fram fór frá sjónarhorni 

nemenda, stjórnenda og kennara og viðbrögðum þeirra við því sem upp kom. Það getur 

þó haft einhver áhrif á niðurstöður frá nemendum að hafa eingöngu rætt við nemendur 

úr Hafnarfirði því eins og komið hefur fram hér þá var skipulag og innleiðing ekki með 

nákvæmlega sama hætti þar og hafði verið áður í Reykjavík. En þar sem það voru þó 

nokkur ár liðin frá því að tilrauninni var upprunalega komið af stað í Reykjavík var ekki 

auðvelt að hafa uppi á nemendum sem höfðu tekið þátt þá. Það var því látið nægja að 
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heyra frá kennurum og skólastjóra sem tóku þátt í upphafi verkefnisins í Reykjavík. Þá 

var ekki heldur rætt við dreifnámsnemendur heldur bara rætt við skólastjórann og 

kennara um hvernig hefði gengið þar og litið á það hver þróunin hefur verið varðandi 

aðsókn. Sömuleiðis er líklegt að ekki hefðu fengist sömu niðurstöður frá nemendum 

hefðu viðtölin verið tekin einni önn fyrr þar sem eitt og annað fór illa í upphafinu í 

Hafnarfirðinum. En niðurstöðurnar gefa þó hugmyndir um hvað hefði mátt betur fara 

og hverju þyrfti að breyta að mati nemenda. 
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7 Niðurstöður  

Niðurstöðurnar eru flokkaðar í þrjá megin flokka: Fyrst er það undirbúningur og 

innleiðing, en þar verða dregnar saman niðurstöður er varða rannsóknarspurningu eitt 

og undirspurningar hennar. Þá er það lærdómssamfélagið en þar eru svör við 

rannsóknarspurningu tvö og undirspurningum hennar. Að lokum hagnýt útfærsla, þar 

sem dregnar eru saman niðurstöður við rannsóknarspurningu þrjú og undirspurningum 

hennar. Það skal áréttað hér að þegar talað er um skoðanir nemenda þá voru allir 

nemendur sem rætt var við í Hafnarfirðinum og þeirra athugasemdir varðandi húsnæði 

og skipulag eiga því við tilraunina þar. 

7.1 Undirbúningur og innleiðing 

Fyrsta rannsóknarspurningin snéri að því hvernig tilrauninni var háttað. Hér verður þó 

ekki farið í nákvæmar lýsingar á tilrauninni sjálfri heldur leitast við að fá fram hver 

skilningur viðmælenda væri á verkefnastýrðu námi og hverju það skilaði. Er það til 

dæmis eitthvað í líkingu við skilgreiningar á verkefnabundnu námi eða 

lausnarleitarnámi. Þá einnig af hverju farið var út í verkefnið og hvernig staðið var að 

innleiðingu. Þegar það á við verða niðurstöður flokkaðar eftir staðsetningu tilrauna þ.e. 

Reykjavík, dreifnám, Hafnarfjörður. 

7.1.1 Hvað er verkefnastýrt nám? Og af hverju var farið í það? 

Allir viðmælendur voru spurðir hvað verkefnstýrt nám væri í þerra huga. Ég hafði oft 

heyrt talað um verkefnastýrt nám í Tækniskólanum en fannst ekki alltaf allir vera að tala 

um sama hlutinn. Kannski vegna þess að þetta voru ekki allt aðilar sem tekið höfðu þátt 

í tilrauninni en voru samt starfsmenn skólans. Til þess að vera viss um að allir 

viðmælendur hefðu sama skilning á því hvað verkefnastýrt nám er voru þeir því beðnir 

um að segja hvað það væri í þeirra augum. Nemendur í hóp eitt sögðu til dæmis: „Út frá 

verkefnum, fáum bara verkefni og vinnum það á okkar hraða … ekki miðað út frá að 

mæta í tíma og fá innlögn … miklu meira sjálfstætt, vinna verkefnið eins og þú vilt vinna 

verkefnið“ (nemendahópur 1). Einn nemandi i hóp tvö lýsti þessu svona: 

Við höfum stjórnina yfir hvernig við lærum og í raun hvernig við mætum svo 

fremi sem við skilum af okkur verkefnum. Við þurfum náttúrlega að vera 

öguð í verkefnastýrðu nám því það er ekkert sem er að halda utan um 

okkur, og gera okkar verkefnaáætlun og halda okkur við hana, þá getur 

þetta verið alger snilld (nemendahópur 2). 
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Tóku aðrir í hópnum undir þessa skýringu hjá honum. Sömuleiðis hefur skólastjóri 

Raftækniskólans sett niður á blað 20 punkta um verkefnastýrt nám sem notaðir hafa 

verið í Tækniskólanum til kynningar á því. Þar segir í byrjun: „Verkefnastýrt nám er 

kennslutæki þar sem verkefnaskil nemenda ráða námsframvindu“ (VGV, 2015 sjá 

viðauka). Aðrir viðmælendur voru með svipaðar skýringar. Kennari sem hafði verið með 

í Reykjavík frá byrjun nefndi einnig að í upphafi hafi tilgangurinn með verkefnastýrðu 

námi líka verið að láta nemendur fara í gegn um allt efnið. Í hefðbundnu kerfi þarf 

nemandi ekki nema 5 til að standast áfanga og getur því í raun valið að sleppa 

ákveðnum þáttum námsins. Í verkefnastýrðu námi þar sem skylda er að skila öllum 

verkefnum er hægt að stýra því með góðum verkefnum að nemendur fari í gegn um alla 

þætti námsins. Það má því segja að allir sem rætt var við hafi verið sammála um 

skilgreiningu á verkefnstýrðu námi: að námið stýrðist af verkefnum og verkefnaskilum. 

Með því móti hefðu nemendur meiri stjórn á námi sínu og gætu haft áhrif á 

námshraðann. Með öðrum orðum væri námið orðið nemendamiðað en ekki 

kennarastýrt. Kennarar gerðu ekki lengur kennsluáætlanir þar sem efni og 

verkefnaskilum áfangans var stillt upp eftir vikum, heldur var gerð námsáætlun þar sem 

kom fram hvaða efni ætti að fara yfir og hvaða verkefnum ætti að skila en án allra 

dagsetninga. Það var svo nemandans að skipuleggja hvernig hann ætlaði að vinna þetta. 

Aðspurður af hverju hefði verið farið af stað með þessa tilraun sagði skólastjóri 

Raftækniskólans að kveikjan hefði verið framhaldsskólalögin frá 2008 sem frestaðist þó 

að tækju gildi að fullu. En við kynningar á þeim árið 2011 sat skólastjórinn fund um 

skólamál þar sem rætt var um að fyrirlestrar skiluðu litlu fyrir framhaldsskólanemendur. 

„Nemendur læra mjög lítið af því sem þeim er sagt. Fyrirlestrar skila sér mjög illa, það er 

mjög lítið á því að græða í framhaldsskóla … þannig að það þarf að láta nemendur æfa 

sig við að gera hlutina“ (skólastjóri). En það samræmist því sem Dole, Bloom og 

Kowalske (2015) segja um kennarastýrðar aðferðir sem hafa þróast í það að „kenna 

prófið“ (e. teaching the test). En þau sögðu að ef kennsluaðferðir færu ekki að breytast 

þá færi nemendum að leiðast enn meira í skólanum. Einn kennarinn sagði einnig „Þessir 

fyrirlestrar og glærusjóv sem maður var með var ekki að skila sér til nemenda“ . 

7.1.2 Hverju skilaði verkefnastýrt nám, til dæmis varðandi breytta kennsluhætti, 
notkun á húsnæði og skipulag námsins? 

Eins og fram hefur komið voru gerðar nokkrar breytingar og þá sérstaklega í Reykjavík 

áður en farið var í verkefnastýrt nám þar. Húsnæðið var tekið í gegn að hluta og 

verkefnum var breytt. Samkvæmt skólastjóra og kennurum var kennslufyrirkomulagið 

einnig breytt og fór að mestu yfir í stuttar innlagnir fyrir minni hópa og verkefnavinnu 
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þar sem kennarinn var til leiðsagnar. Nemandinn sá svo meira um að leita sér 

upplýsinga sjálfur. Nemendum fannst þetta skipulag almennt betra „fáum betri skilning 

á efninu í flestum áföngum … hentar sérstaklega vel í verklegum áföngum“ 

(nemendahópur 1). Hér er góður samhljómur við hvernig fræðimenn lýsa 

lausnarleitarnámi og verkefnamiðuðu námi: Nemendur fá verkefni sem á að leysa og 

það hvetur nemandann til að afla sér þekkingar á efni og aðferðum og læra að beita 

þeim (Prince og Felder, 2006). Í skrifum um Álaborgarmódelið er einnig rætt um 

aðstöðuna en þar segir að skólinn sjái um að útvega nemendum þá aðstöðu sem þarf 

fyrir verkefnavinnuna og þann búnaði sem þörf er á enda mikilvægt að aðstaðan sé góð 

(Barge, 2010). Viðmælendur voru því allir spurðir út í aðstöðuna sem þeim stóð til boða 

í skólunum og hvort hún hefði hentað. Þar sem misjafnlega var að þessu staðið í 

Reykjavík og Hafnarfirði skoðum við niðurstöðurnar eftir staðsetningu. 

7.1.2.1 Aðstaðan í Reykjavík 

Í Reykjavík var eins og áður sagði kominn þessi stóri vinnusalur auk þess sem enn voru 

tvær almennar kennslustofur sem hægt var að fara í úr salnum. Kennarar og skólastjóri 

vildu því meina að aðstaðan þar hefði verið góð. „Aðstaða í salnum góð … stofurnar ekki 

mikið notaðar nema þá helst fyrir próf“ (kennari). Viðmælendur voru almennt sammála 

um að vel hafi tekist til við hönnun á salnum og hann virki vel. Aðstaðan er þó ekki svo 

stór að hver hafi sína starfsstöð sem hann getur gengið að alltaf, en það væri kannski 

næsta skref og óskastaða að mati skólastjóra. En eins og þetta er í dag er það meira 

þannig að „ákveðnar starfsstöðvar eru fyrir rafeindavirkja og aðrar fyrir rafvirkja … 

aðallega af því að það fylgir rafeindavirkjunum svo mikið dót“ (kennari). Dreifnámið er 

einnig til húsa í Reykjavík og aðstaðan því sú sama þar. 

7.1.2.2 Aðstaðan í Hafnarfirði 

Aðstaðan í Hafnarfirði hafði ekki verið undirbún neitt sérstaklega fyrir verkefnastýrt 

nám. Viðmælendur í Hafnarfirði voru allir sammál um að aðstaðan skipti miklu máli og 

hefði ekki verið góð í upphafi með öllum þessum lokuðu stofum en fór batnandi. 

Útbúnar voru samliggjandi stofur og unnið að því jafnt og þétt að koma viðeigandi tölvu 

og tækjabúnaði þangað inn. „Miklu betri en í fyrra … eftir að tölvurnar 

komu“(nemendahópur 1). „Fer batnandi … tækjakostur verið lélegur en verið að 

stórbæta … tölvurnar að koma nýjar inn“ (nemendahópur 2). Annað sem háði þeim í 

Hafnarfirði var hvað aðstaðan fyrir Raftækniskólann var dreifð um húsnæðið. Einn 

kennari þar sagði til dæmis: „það þarf fundarherbergi til að ræða við nemendur í 

einrúmi … sal fyrir verkefnavinnu ... stofur fyrir innlögn. Allt komið nema dreift um allt 
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hús“ . Nemendur sögðu einnig „rosalegur tími í að leita að efni í RAL-inu, skipulagið ekki 

gott“ (nemendahópur 2). Því eins og Kakotsaki, Menzies og Wiggins (2016) segja þá er 

lykilatriði að nemendur hafi aðgang að nútíma tækni til að framvinda námsins verði sem 

best.  

7.1.2.3 Hvað lifir eftir í dag af breyttu skipulagi? 

Þó þetta sé að miklu leyti gengið til baka í Reykjavík þá eru leifar eftir eins og 

lotuskiptingin sem heldur nemendum við efnið ásamt því að þurfa að skila öllum 

verkefnum. Kennari sagði líka að „sumum verkefnum þyrfti að skila til að fá að taka 

lotupróf, en þau gilda ekki neitt“  og fyrirlestrum er enn stillt í hóf hjá flestum. Hversu 

mikið kennsluhættir hafa breyst segir skólastjóri að sé misjafnt milli kennara og hversu 

miklir fylgjendur þessarar tilraunar þeir voru.  

Nemendum bæði í Hafnarfirði og Reykjavík er þó enn gefinn kostur á að fylgja þessu 

kerfi að einhverju leyti. Þá þurfa þeir að gera skriflegan samning um það við skólastjóra 

og gera áætlun um hvernig þeir ætla að vinna verkefni annarinnar og standa við hana. 

Skólastjóri sagðist senda póst til allra nemenda í upphafi annar þar sem þeim væri 

kynntur þessi möguleiki. Það eru ekki margir sem nýta sér þessa tilhögun núna en þó 

einhverjir og eru það helst eldri nemendur.  

7.1.3 Hvernig var staðið að innleiðingu? 

Samkvæmt Fullan (2007) eru þrír fasar sem þarf að fara í gegn um þegar innleiða á 

breytingar á skólastarfi en þeir eru, undirbúningur, innleiðing og stofnanagera. Hann 

sagði jafnframt að það væri í innleiðingarfasanum sem mesta hættan væri á því að 

menn gæfust upp. Þegar verið er að prófa og meta aftur og aftur. En það er 

nákvæmlega það sem gerðist í Tækniskólanum og þá kannski sérstaklega í upphafi í 

Reykjavík þar sem undirbúningur hafði verið nokkuð góður. Í Hafnarfirði voru það 

kannski fleiri þættir sem spiluðu inn og að lokum ónógur nemendafjöldi sem gerði það 

af verkum að hætt var við verkefnið. 

7.1.3.1 Reykjavík 

Í Reykjavík var verkefnastýrt nám innleitt á 5. – 7. önn í rafvirkjun og rafeindavirkjun. 

Það var búin að fara fram heilmikil undirbúningsvinna hjá kennurum áður en verkefnið 

var sett af stað. Það voru búnir að vera starfandi vinnuhópar kennara bæði í rafvirkjun 

og rafeindavirkjun við hönnun og breytingu á kennslufyrirkomulagi með tilkomu 

salarins. Þar voru því allir kennarar og stjórnendu vel með á nótunum um hvað var verið 

að fara út í og húsnæðið nokkuð klárt.  
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Það hafði einnig fengist styrkur frá ráðuneytinu til verkefnisins sem að sögn 

skólastjóra var nýttur um sumarið í að endurskrifa öll verkefni 5. – 7. annar þar sem 

fram komu þekkingar-, leikni- og hæfnimarkmið með hverju verkefni. Samstaðan var því 

nokkuð góð innan kennarahópsins. Skólastjóri sagði nemendur hins vegar ekki hafa 

verið meðvitaða um breytingarnar, þeim var bara skellt á þá nemendur sem voru að 

hefja nám á 5. önn þarna haustið 2011. Þeir sem voru lengra komnir kláruðu hins vegar 

í sínu gamla kerfi, að vísu voru þeir að vinna í salnum en ekki í eiginlegu verkefnastýrðu 

námi. Um muninn á  undirbúningnum í Reykjavík annarsvegar og Hafnarfirði hins vegar 

sagði skólastjórinn: 

Miklu meiri samstaða, miklu betur undirbúið, nemendur vissu samt ekki 

hvað þeir voru að innrita sig í, við bara breyttum og það var í raun og veru 

ekki einfalt mál að kynna það fyrir nemendum sem voru þá þegar búnir að 

innrita sig. 

Hér fóru menn því nokkuð vel undirbúnir af stað, það kom þó ekki í veg fyrir að  það var 

eitt og annað sem ekki gekk eins og til var ætlast. Skólastjóri sagði að það hefði til að 

mynda gripið um sig mikil frestunarárátta hjá nemendum sem skapaði mikið álag á 

kennara undir annarlok. Þá hefði verið innleitt gæðakerfi í Tækniskólanum sem ekki tók 

mið af verkefnastýrðu námi. Kennslukerfið Inna gat ekki haldið vel utan um verkefnaskil 

nemenda. Sömuleiðis voru kennarar settir í yfirsetu á prófatíma þó þeir væru í raun enn 

að kenna, því í þessu kerfi voru engin lokapróf og því kennt lengur á önninni. Það má því 

kannski segja að þó undirbúningur hafi verið þó nokkur hafi hann ekki verið 

nægjanlegur og byrjunarstaðan ekki kortlögð nægjanlega vel.  

Kennarar úr öðrum undirskólum fylgdust einnig vel með og margir með áhyggjur af 

því að verið væri að brjóta samninga kennara og setja slæmt fordæmi. En samkvæmt 

Kokotsaki, Menzies og Wiggings (2016) skiptir stuðningur stjórnenda og samkennara 

miklu máli þegar kemur að innleiðingu á breyttum kennsluháttum.  

7.1.3.2 Dreifnám 

Dreifnámið kom síðar svo hægt var að byggja á reynslunni af tilrauninni í dagnáminu í 

Reykjavík. Það er þó annað að innleiða svona í dreifnám því þegar nemandi skráir sig í 

dreifnám gerir hann það á öðrum forsendum. Hann veit að hann kemur til með að þurfa 

að skipuleggja nám sitt að miklu leyti sjálfur þannig að þetta breytir ekki eins miklu fyrir 

hann. Einnig er það svo að nemendur sem skrá sig í dreifnám eru oft eldri nemendur og 
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nemendur sem jafnvel hafa þó nokkra þekkingu á faginu. Þessir nemendur eru því oft 

mun einbeittari og vita nákvæmlega hvert þeir stefna.  

Að sögn skólastjóra felst aðal skipulagningin í því að samstilla kennara hópinn og 

vera með kennara sem hafa nægjanlega breiða þekkingu til að sinna viðverunni á 

kvöldin þegar nemendur mæta og enginn veit hver kemur né hvaða verkefnum hann er 

þá að vinna að. Það er ekki fyrir hvern sem er: „Sami kennarinn er jafnvel með fjóra 

áfanga í dreifnáminu, þarna geta engir kennt nema þeir sem hafa reynslu í því að kenna 

alla áfangana sem eru undir … [þetta er] mjög krefjandi“ (skólastjóri). 

Þetta var líka nokkrum árum eftir að farið var af stað með tilraunina í dagskólanum 

og ekki nema hluti kennaranna sem kennir í dreifnáminu og því einfaldara að samstilla 

hópinn. Dreifnámið hefur gengið mjög vel og er aukin aðsókn í námið. Sagði skólastjóri 

að nemendur færu oft tiltölulega hratt yfir í byrjun, enda oft búnir með almennar 

greinar og eru þá jafnvel að ná að klára grunnnámið á tveim önnum sem annars er 

fjórar annir. Eftir það hægir svo oftast á þeim enda flestir í fullri vinnu með náminu. 

7.1.3.3 Hafnarfjörður 

Hér gerðust hlutirnir hratt og undirbúningur var ekki mikill að sögn skólastjóra. 

Skólastjórinn hafði vissulega gert þetta áður í Reykjavík en aðrir þekktu ekki vel til 

verkefnisins. Þarna voru komnir nýjir kennarar sem þó höfðu haft einhverja reynslu af 

því að samkenna áfanga en ekki með þessum hætti. Þar sem skólarnir voru svo nýlega 

sameinaðir þá var enn sér fólk í að útbúa stundatöflur fyrir skólann í Hafnarfirði og ljóst 

var að ekki hafði verið haldinn góður skipulagsfundur með öllum sem þurfti. Því þegar 

skólinn byrjaði í janúar þá var að sögn skólastjóra búið að búa til töflur fyrir 

nemendurna sem áttu í raun ekki að vera með neinar töflur. Það var svo reynt að laga 

það en eitthvað misfórst í ferlinu þannig að einhverjir nemendur lentu milli hluta og 

vissu ekkert hvar þeir áttu að vera. Þetta skapaði mikið óöryggi meðal nemenda sem 

margir hverjir settu sig þá strax upp á móti þessu nýja kerfi og einhverjir hættu. „[Þetta] 

fór allt í eins mikið klúður og hugsast gat, af því að það voru komnar inn töflur þegar 

þetta var … náðist ekki sameininlegur skilningur“ (skólastjóri). 

Sömuleiðs sögðu nemendur að það væri eins og kennarar væru ekki allir sáttir við 

nýtt fyrirkomulag því sumir þeirra vildu enn að nemendur mættu í tíma á sama tíma og 

þeir sjálfir voru skráðir með viðveru og voru að gefa nemendum fjarvistir þar sem ekki 

átti við. Einnig voru aðrir kennarar Tækniskólans í Hafnarafirði eins og t.d. þeir sem 

kenndu almennu greinarnar ekki nægjanlega vel inni í verkefninu og sama má segja um 

annað starfsfólk skólans.  
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Það má því segja að það sem skrifað hefur verið hér varðandi skólaþróun og 

lærdómssamfélag, um að allir vinni saman og styðji hvern annan og hafi nemandann í 

brennidepli hafi ekki verið haft að leiðarljósi í þessu tilfelli. Kennarahópurinn var alls 

ekki samstilltur og ekki allir vissu nægjanlega vel út á hvað tilraunin gekk. Því síður að 

allt starfsfólk skólans væri með á nótunum. Eins hafði undirbúningur verið af skornum 

skammti þar sem tilrauninni var skellt á tiltölulega snöggt. Verkefnið fór því alls ekki vel 

af stað en að sögn nemenda lagaðist það þó hratt og vel var tekið á öllum ábendingum 

sem bárust skólastjóra um það sem þyrfti að laga. Allir báru skólastjóranum vel söguna 

og sögðu að hann hefði brugðist hratt og vel við því sem var í hans valdi að laga. Hann 

hefð þó sennilega þurft að eyða meiri tíma í Hafnarfirðinum til að vera kennurum og 

nemendum innan handar í upphafi.  

7.1.4 Á útfærsla Tækniskólans eitthvað skylt með lausnarleitar námi og/eða 
verkefnamiðuðu námi? 

Hér á undan hefur verið rætt um lausnarleitarnám og verkefnamiðað nám, hinar ýmsu 

útfærslur sem skólar hafa þróað á þeim kennsluaðferðum, allt eftir hvað hentar þeirra 

skipulagi. Sömuleiðis hefur tilraun Tækniskólans með verkefnastýrt nám verið rakin, en 

eftir situr að svara spurningunni hvort við séum að tala um skyldar aðferðir? 

Af viðtölunum að dæma þá er ekki hægt að segja að þarna sé um nákvæmlega sömu 

aðferðina að ræða, en þær eiga hins vegar margt sameiginlegt. Tækniskólatilraunin er 

þó nær verkefnamiðuðu námi eða einhverri útfærslu af „Problem based project work“ 

eins og þetta hefur verið kallað í einhverjum skólum. Því þarna er áhersla á raunveruleg 

verkefni sem rafvirkjar koma til með að standa frammi fyrir og þurfa að velja réttar 

aðferðir við lausn þeirra. Nemendur fá verkefni þar sem þeir þurfa að nota og 

samþætta aðferðir sem þeir eiga að þekkja fyrir. Eða eins og Bouhuijs, Perrenet og 

Smits (2000) skrifuðu um innleiðingu á verkefnamiðuðu námi í Maastricht háskóla: 

Verkefnamiðað nám hentar betur þar sem verkefnin eru raunverulegri, hóparnir minni 

og því lyki með einhverri afurð. Það má því segja að nálgunin í Raftækniskólanum hafi 

átt margt skylt með þeirri leið sem farin var í Álaborg og Maastricht: Notaðir voru stuttir 

fyrirlestrar um aðferðir ýmist í rauntíma eða aðgengilegir á upptöku eða bæði. 

Nemendur höfðu því tök á að verða sér út um þekkingu á aðferðum með sveigjanlegum 

hætti. Síðan var þeim úthlutað verkefnum sem þurfti að skila fullbúnum ásamt 

munnlegri og/eða skriflegri greinagerð á því hvernig þau voru unnin sem svipar mjög til 

skilgreininga á verkefnamiðuðu námi. Annað sem er líkt með tilraun Raftækniskólans í 

Reykjavík og því sem þeir töluðu um í Maastricht er að kennsluaðferðin var ekki 

innleidd alveg niður í grunninn. Í Reykjavík var verkefnastýrt nám eingöngu innleitt í 
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framhaldsdeildina og í Maastricht var talað um að verkefnamiðað nám hentaði 

sérstaklega vel á seinni stigum námsins þar sem nemendur hefðu einhvern grunn. Clark 

(2008) var á sama máli og sagði þetta henta vel þeim sem hefðu einhvern grunn í 

faginu. Í Hafnarfirði var hins vegar farið með allt námið í þetta en strax einni önn síðar 

dregið til baka hjá þeim sem voru að byrja og útbúið einhverskonar lotukerfi fyrir þá. 

Tilraun Raftækniskólnas á því ágætan samhljóm við þann hluta skilgreiningarinnar á 

verkefnabundnu námi. 

Hins vegar eru tvö atriði sem skilja tilraun Raftækniskólans frá hinum aðferðunum 

(lausnarleitar námi og Verkefnamiðu námi) eða veita henni sérstöðu í þessu samhengi. 

Annað er að í Raftækniskólanum var ekki lagt neitt sérstaklega upp með að nemendur 

ynnu í hópum. Allar skilgreiningar á lausnarleitarnámi og verkefnamiðuðu námi leggja 

hins vegar upp með að verkefnin séu unnin í hóp þó þeir séu misjafnlega stórir. 

Kennarar sem rætt var við sögðu að oft hefðu nemendur þó unnið að einhverju leyti í 

hópum. Stundum vegna þess að búnaðurinn bauð ekki upp á annað. Þá kannski unnu 

nemendur verkefnið saman og komust að niðurstöðu en skiluðu síðan hver sinni 

skýrslunni og/eða tóku próf úr efninu. Eins sagði kennari í Hafnarfirði að nemendur 

hefðu oft unnið í hóp að þekkingaröfluninni við undirbúning verksins en síðan skilaði 

hver sínu verkefni. Hitt atriðið sem hvergi er nefnt varðandi lausnarleitarnám eða 

verkefnamiðað nám var að nemendur gætu að einhverju leyti haft stjórn á 

námshraðanum með þessum aðferðum. Hér virðist því kominn alveg nýr vinkill á þessar 

kennsluaðferðir, að nemendur geti haft áhrif á námshraðann eftir því hvað þeir ná að 

vinna verkefnin hratt. Þannig geta þeir byrjað í nýjum áföngum á miðri önn eða farið 

með þá hálfkláraða á milli anna eða jafnvel stytt hjá sér skóladaginn og sinnt öðrum 

störfum samhliða. Þessi tvö atriði, það er hópavinnan og námshraðinn, hanga síðan 

saman því ef þú verður að vera í hóp þá er erfitt að fara eitthvað á undan eða eins og 

skólastjórinn sagði: „Við lögðum þetta mikið upp á einstaklingsvinnu því við höfðum þá 

sýn að hver nemendi ætti að fara áfram á sýnum hraða, hópavinna setur alla í sama 

farið“. 

Stutta svarið er því já þær eru að mörgu leyti skyldar en þó hefur útfærsla Raftækni-

skólans ákveðna sérstöðu sem felst í því að geta valið um hóp eða ekki hóp og geta haft 

áhrif á námshraðann. 

7.2 Lærdómssamfélag og upplifun nemenda 

Það sem einkennir skóla með sterkt lærdómssamfélag er að kennarar vinna saman að 

málefnum varðandi nám og kennslu, trú á að allir geti lært, miklar væntingar eru til 
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nemenda, skóli án aðgreiningar, áhersla á að byggja upp sameiginlega þekkingu á námi 

og kennslu og skuldbinding varðandi nám nemenda (McLaguhlin og Talbert, 2001). 

Þessi upptalning lýsir að mörgu leyti því sem tilraun Tækniskólans gekk út á og það sem 

menn vildu ná fram með henni. Hins vegar má kannski segja að lærdómssamfélagið hafi 

ekki verið nægjanlega sterkt því það skorti samvinnu. Bæði sökum þess að 

kennarahópurinn sem tók þátt er fjölmennur og ekki höfðu allir jafn mikla trú á 

verkefninu og einnig sökum þess að Tæniskólinn er stór og það var bara 

Raftækniskólinn sem tók þátt í tilrauninni og hafði þá kannski ekki nægjanlegan 

stuðning frá öðrum samkennurum. Það er sjálfsagt að hluta til ástæða þess að ekki 

náðist að halda þessu verkefni gangandi nema í dreifnáminu.  

7.2.1 Hvaða kröfur setur verkefnastýrt nám á nemendur og kennara? 

Verkefnastýrt nám setur vissulega ákveðnar kröfur bæði á nemendur og kennara. 

Nemendur þurfa að temja sér skipulögð vinnubrögð og vera agaðir á eigin tíma því þeir 

þurfa að skipuleggja sig mikið sjálfir. Þeir þurfa að vera færir um að leggja upp áætlanir 

um hvernig þeir ætla að vinna verkefni annarinnar og vera agaðir til að ná að fylgja 

þeim áætlunum eftir. Það getur reynst mörgum erfitt, til dæmis voru allir nemendurnir 

sem rætt var við í Hafnarfirðinum sammála um að þeir hefðu gengið á veggi í byrjun þar 

sem þeir urðu of kærulausir í frjálsræðinu og fóru að fresta hlutum úr hófi fram.  

 Fresta þessu aðeins alltaf, æ ég byrja í næstu viku … ég gerði það sjálfur 

bara fyrst þegar þetta fór yfir í þetta, þá var maður fyrst allaf að fresta þessu 

aðeins, æ ég tek þessu rólega núna, svo var þetta orðin svolítil pressa í 

lokinn … maður tók minna en maður ætlaði sér … en maður lærði af því 

bara“ (nemendahópur 2). 

Þeim fannst fyrirkomulagið engu að síður mjög gott þegar þeir höfðu áttað sig á að það 

gerðist ekkert nema þeir gerðu það sjálfir og sáu að þeir lærðu heilmikið af þessu: 

„Þetta finns mér vera bara klárlega það sem ætti að koma í öllu námi“ (nemendahópur 

2). 

Hvað kennarana varðar þá setja vinnubrögð sem þessi líka ákveðnar kröfur á þá. 

Þeir þurfa til dæmis að vera mjög skipulagðir í upphafi annar og vera búnir að 

skipuleggja verkefni fyrir alla önnina í upphafi því eins og þeir sögðu þá geta verið 

nemendur í hópnum sem fara hratt yfir eða velja að byrja hreinlega á að taka lotu í einu 

fagi og ljúka því. Sömuleiðis krefst þetta góðarar samvinnu kennara þeir þurfa að vera 

sammála um hvernig á að gera hlutina og vera samstíga í öllu ferlinu. Þeir þurfa til 
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dæmis að vera algerlega sammála um til hvers er ætlast af nemendum í hverju verkefni 

og hvernig þeir ætla að meta það svo nemendur fái ekki misvísandi skilaboð eftir því við 

hvern þeir tala. Nemendum fannst til dæmis stundum vanta aðeins upp á það, sögðust 

stundum fá athugasemdir frá einum kennara um eitthvað sem annar hafði leiðbeint 

þeim með. Kennarar sem vinna í svona kerfi þurfa líka að hafa breiða og góða þekkingu 

til að geta aðstoðað á mörgum sviðum því þeir vita í raun ekkert að hvaða verkefnum 

nemendur koma til með að vera að vinna. „Þú þarft að hafa ansi víðtæka reynslu en 

þess vegna geta menn búið til lið … sem dekka þetta“ (kennari). 

Þeir þurfa þó ekki að vera sérfræðingar á öllum sviðum því nemendur hafa töflur 

kennaranna og vita hvenær hvaða kennari er við og vita hvejir hafa umsjón með hvaða 

fögum en æskilegt að allir kennararnir geti verið einhver stuðningur við nemendur. Það 

getur einnig verið mis mikið álag á kennurum eftir nemendafjölda. Því eins og einn 

kennari sagði þá var hann með umsjón með mörgum fögum eina önnina í dreifnáminu 

því nemendur í hverju fagi voru fáir. Næstu önn á eftir var hann með færri fög því þá 

voru fleiri nemendur í hverju fagi. Þannig að fjöldi nemenda í hverju fagi hefur í raun 

líka áhrif á það hversu mikið álag er á kennaranum, en það er eðlilega meira álag að 

vera með marga áfanga. Þá ber líka að hafa í huga það sem Turan, Elcin, Ohran, Ward 

og Sayek (2009) sögðu varðandi kennara sem eru vanir að vinna í hefðbundnu kerfi að 

þeim finnst oft erfitt að vera skyndilega komnir í hlutverk leiðbeinanda sem á meira að 

stýra nemendum í rétta átt en ekki veita svörin. Þetta setur því vissulega ákveðnar 

kröfur bæði á nemendur og kennara en á móti kemur að starfið verður fjölbreyttara og 

nemendur fá víðari sýn á námið. 

7.2.2 Hvernig fellur kennsluskipulag verkefnastýrðs náms að kennsluskipulagi í 
hefðbundnu skólakerfi? 

Eins og segir hér að framan þá var þessi tilraun einskorðuð við Raftækniskólann. Aðrir  

skólar Tækniskólans voru enn með hefðbundið kennsluskipulag og allir tímar fastir í 

töflum. Það eitt og sér var í raun allt í lagi í þessu tilfelli og truflaði ekki sérstaklega þar 

sem Raftækniskólinn hefur að mestu stofur og aðstöðu til eigin nota svo ekki var mikið 

um árekstra við aðra. Eins eru kennarar Raftækniskólans að mestu eingöngu að kenna 

þar (einhverjir kenna nokkra tíma í Véltækniskólanum) svo það varð ekki mikið um að 

leysa þyrfti úr árekstrum varðandi töflur kennara. Helstu árekstrar varðandi skipulagið 

urðu í Hafnarfirði þegar verið var að keyra bæði lotukerfið og verkefnstýrða námið og 

þá aðallega vegna þess að húsnæðið var ekki heppilegt, allt of mikið af lokuðum stofum 

enn. Nemendur hefðu þó viljað vera með frjálsa mætingu í almennu greinarnar því eins 

og þeir sögðu þá rákust stundum tímar í almennum greinum á við fyrirlestur í faggrein 
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sem nemendur höfðu áhug á að mæta í. Eins er oft erfitt að leggja frá sér verkefni sem 

maður er kominn á skrið með til að mæta í annan tíma.  

Það sem kannski truflaði mest með að þetta skyldi bara vera í einum undirskóla var 

að sögn skólastjóra, það að kennarar annarra deilda og trúnaðarmenn fylgdust vel með. 

Þá aðallega vegna þess að kennarar voru hræddir um kjarasamninga sína og að þarna 

væri komin einhver leið sem kannski bryti í bága við samninga og settu slæmt fordæmi. 

Því var ekki til staðar sá stuðningur frá samstarfsmönnum sem talað er um að sé 

nauðsynlegur þegar verið að innleiða skólaþróunarverkefni. 

Það má því kannski segja að það sé háð aðstöðunni og heildarskipulagi skólans 

hversu vel þetta fellur að skólastarfinu. Á meðan undirskólinn/deildin sem hefur áhuga 

á að taka þetta upp hefur sína aðstöðu út af fyrir sig og kennarar eru ekki að kenna í 

mörgum undirskólum þá getur þetta vel gengið. Hins vegar ef sami kennarinn er að 

kenna í mörgum deildum eða menn þurfa að deila stofum eða aðstöðu með einhverjum 

sem eru í hefðbundnu töflukerfi þá verða klárlega árekstrar og skipulagið erfitt. Eins og 

gerðist í Hafnarfirðinum þegar sumar stofur voru uppteknar fyrir lotukennslu meira og 

minna í nokkrar vikur og þá erfitt fyrir nemendur í verkefnastýrðu námi að komast að 

tækjunum sem þar voru. Svipað var uppi á teningnum í Maynooth University þegar þeir 

vildu innleiða lausnarleitarnám hjá sér. Þá gátu þeir ekki keyrt það svona samhliða öðru 

námi og urðu því að festa ákveðinn áfanga í töflu fyrir lausnarleitarnámið þar sem 

annað passaði ekki við stofu og kennaratöflur í skólanum (Lawlor o.fl., 2016). En þeir 

fundu þó lausn sem sýnir að flest er hægt að leysa ef vilji er fyrir hendi. 

7.2.3 Hver er ávinningurinn ef vel tekst til? Og hvað er hægt að læra af ferlinu? 

Ef vel tekst til með svona kennslufyrirkomulag og öll aðstaða og umgjörð er eins og best 

verður á kosið voru allir viðmælendur sammála um að ávinningurinn væri mikill. 

Nemendur voru ánægðir með að hafa meiri stjórn á námi sínu. Kennarar voru ánægðir 

með að geta tryggt að nemendur færu í gegn um alla helstu þætti námsins. Nemendur 

sem rætt var við voru einnig ánægðir með að þurfa ekki að sitja undir fyrirlestri um efni 

sem þeir höfðu þegar tileinkað sér og geta stjórnað tíma sínum meira. Kennarar sem 

rætt var við voru ánægðir með að þurfa ekki að „messa“ yfir nemendum sem höfðu 

engann áhuga á að hlusta. Nemendur sögðust einnig fá meiri tilfinningu fyrir faginu og 

því hvernig áfangar tengjast þar sem verkefnin og aðferðir við að leysa úr verkefnunum 

voru líkari því sem tæki á móti þeim í atvinnulífinu. Þeir sögðust læra mikið af því að 

leita sér upplýsinga sjálfir, gera mistök, ræða um hlutina og aðstoða hvern annan.  



 

57 

 Lærir meira á sinn eigin hátt, gerir fleiri mistök en lærir meira á 

þeim. Er ekki sitjandi borandi í nefið ef maður kann efnið heldur 

getur farið hratt í gegn um það sem maður getur gert og hægt á sér 

yfir hlutina sem maður skilur ekki alveg nógu vel. Miklu meira að 

skilja efnið en ekki bara lesa það (nemendahópur 1). 

Nemendurnir sem rætt var við voru því flest allir mjög ánægðir með þetta 

fyrirkomulag. Sögðu þó að „til að gera enn betur þyrfti meiri viðveru kennra, 

sérstaklega eftir hádegi“ (nemendahópur 2).  

Ávinningurinn af þessu kerfi virðist því vera hæfari rafvirkjar og betur undirbúnir 

undir það sem koma skal. Kennari sagði einnig um þetta fyrirkomulag: „menn virðast 

hafa gaman af þessu, þeir vinna verkefnin“. Nýleg útkoma úr sveinsprófi gefur einnig 

vísbendingu um að kennsluaðferðin skili sér, en að sögn skólastjóra náðu allir 

nemendur sem verið höfðu í verkefnstýrðu námi í Hafnarfirði sveinsprófinu. Einnig 

hafði kennari orð á því sem kenndi sama áfanga bæði í Reykjavík og Hafnarfirði að hann 

hefði verið með sama prófið á báðum stöðum en meðaleinkunn í Hafnarfirði hefði verið 

mun hærri. Hér er hins vegar um stakt tilfelli að ræða og því ekki hægt að alhæfa neitt 

út frá því enda margt sem getur spilað inn í, en ákveðin vísbending samt. Þetta er 

auðvitað allt háð því að vel takist til, aðstaðan sé góð og öll umgjörð lagfærð svo hún 

styðji við svona verkefni. Eins og skólastjórinn benti á þá þyrfti að gera nokkrar 

lagfæringar, sem sumar eru erfiðari viðureignar en aðrar. Kjarasamningar kennara eru 

til dæmis ekki auðveldir viðureignar nema kannski hægt væri að semja um sér verkefni. 

Þá er það peningahliðin en ef á að fara í svona verkefni af fullum krafti þyrfti að koma til 

aukið fjármagn allavega í upphafi á meðan verið er að slípa það til. Margt má þó 

lagfæra með einföldum hætti en annað er erfiðara að eiga við eins og rætt er um síðar í 

kafla um hindranir (kafli 7.3.3). En tilraunin hefur allavega skilað þekkingu á því hvernig 

hægt er að gera þetta: „Þekkingu á hvernig við getum gert, en til þess að ná þessu alla 

leið þá þarf að laga kjarasamningana, laga húsnæðið og það þarf góðan undirbúning, 

það þarf fjárhagslegt svigrúm til að borga fyrir endurgerð verkefna“ (skólastjóri). 

Eins og staðan er í dag þá rúmar salurinn í Tækniskólanum bara framhaldsdeildina í 

Reykjavík þó hann hafi reynst vel. Í undirbúningnum þurfa allir að vera með á nótunum 

og stefna að sama marki eins og kemur fram hjá Hopkins og félögum (2014) um 

heiltæka nálgun í skólaþróun og hjá Önnu Kristínu (2013) varðandi sterk 

lærdómssamfélög. Síðan þyrfti fjárhagslegt svigrúm til að endurskrifa námið frá grunni í 

verkefnum eins og menn sáu fyrir sér í upphafi að yrði gert, hvaðan það fjármagn ætti 

að koma skal þó ósagt látið hér.   
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7.3 Hagnýt útfærsla 

Eins og fram hefur komið um skilgreiningar og útfærslu á því sem kallað er 

verkefnabundið nám og lausnarleitar nám þá getur framkvæmdin og útfærslan verið á 

ýmsa vegu. Það hefði því sjálfsagt verið hægt að fara aðrar leiðir að sama marki í 

Raftækniskólanum. Það fer kannski helst eftir því hvar áherslan á að vera hvaða 

útfærsla er best. Einnig er möguleiki að það hefði verið betra að fara í framkvæmdina í 

smærri skrefum, til dæmis að gera smærri breytingar áður en allar stundatöflur voru 

fjarlægðar. Sennilega var ekki fyrirséð hversu mikil áhrif það hefði að taka allar 

stundatöflur í burtu. Því oft er erfitt að gera sér grein fyrir mikilvægi einstakra þátta. 

Það er ekki fyrr en þeir eru horfnir að mikilvægið kemur í ljós.  

7.3.1 Helstu kostir 

Almennt voru allir nemendur sammála um að það væri kostur að hægt væri að vinna 

verkefnin hvar og hvenær sem er á sínum hraða, þó innan þeirra marka sem áætlun 

þeirra sagði til um. Í áætluninni urðu þeir að gera ráð fyrir að ljúka öllum þeim áföngum 

sem þeir voru skráðir í við upphaf annar. Þeir höfðu þó leyfi til að gera breytingar á 

áætluninni ef þeir gátu fært góð rök fyrir breytingunum. Sama fyrirkomulag var í 

Reykjavík fyrstu tvær annirnar sem tilraunin var í gangi þar. Það var þó mismunandi 

hvernig nemendur nýttu sér frjálsræðið. Sumir nýttu sér það til þess að flýta fyrir sér 

með því að taka fleiri áfanga á önninni, að geta skráð sig í nýja áfanga á miðri önn. „Ég 

tók RAL-ið þrjá áfanga á einni önn“ (nemandi í hóp2). „Ég veit um stráka á síðustu önn 

sem voru að taka upp í 10 áfanga held ég og hefðu geta tekið meira held ég þeir voru 

búnir það snemma“ (nemandi í hóp 2). Aðrir nýttu sér þetta til að geta unnið með 

skólanum, voru fjölskyldumenn sem þurftu að að framfleyta fjölskyldu og sögðu þetta 

kerfi hafa gert þeim kleift að stunda námið. Þeir nýttu tímann og komu vel undirbúnir 

með spurningar þegar þeir voru í skólanum og hittu kennarana. Unnu verklegu 

verkefnin í skólanum og héldu síðan áfram með þau bóklegu heima. „Þetta hentar mér 

mjög vel með vinnunni sem vinnum fulla vinnu með þessu“ (nemandi í hóp2). Síðan 

voru enn aðrir sem tóku kannski jafn marga áfanga og áður en náðu að vinna eitthvað 

upp í samninginn með skólanum og stytta þannig námstímann og ná sér í reynslu sem 

svo aftur nýttist í náminu. Þrír félagar sem unnu mikið saman fannst þetta gott kerfi að 

því leyti að þeir sammæltust um hvenær þeir ætluðu að mæta á morgnana, hjálpuðust 

að og ræddu mikið um verkefnin til að koma sér saman um bestu lausnina. Þeir voru 

svo í vinnu með skólanum og gátu þá farið þegar þeir áttu að mæta til vinnu. „Farið á 

sínum hraða og ef maður þarf að komast frá þá er ekkert mál að fara og ef maður vill 
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vera lengi þá getur maður það … enn þá nýtt kerfi svo það hikstar í því“ 

(nemendahópur1) 

Þessir sömu nemendur fóru einnig í námsferð til Þýskalands með skólanum í tvær 

vikur og sögðu þetta fyrirkomulag hafa hentað vel við þannig aðstæður, þeir voru ekki 

að missa af neinni yfirferð eða verkefnum á meðan þeir voru erlendis. Gátu bara unnið 

sér í haginn áður en þeir fóru og svo eftir að þeir komu heim. Það var einungis einn 

nemandi sem var ekki sérlega ánægður í kerfinu en hann sagði það aðallega vegna þess 

að hann væri upptekinn annarsstaðar þrjá morgna í viku. Hann átti því erfitt með að 

koma sér inn í hlutina þar sem mesta viðvera kennara var á morgnana. En að vísu hefði 

hefðbundið stundatöflukerfi ekki hentað honum heldur ef hann gat ekki mætt. Sá 

nemandi var því að hugsa um að færa sig yfir í kvöldskóla.  

7.3.1.1 Hópastærðir 

Annað sem teljast má sem kostur er fjöldi nemenda í hverjum áfanga. Eins og 

skólastjórinn benti á þá getur verið erfitt að ná í stóra hópa þegar komið er að 

framhaldsáföngum í rafvirkjun eða rafeindavirkjun. Þá var oft brugðið á það ráð að 

samkenna áfanga til að hægt væri að halda uppi kennslu og gera nemendum keyft að 

ljúka námi sínu. Í verkefnastýrðu námi er hægt að halda uppi kennslu þó ekki séu margir 

nemendur í áfanganaum þar sem í raun eru allir að vinna saman í einum stórum sal, 

hver að sínu verkefni á sínum hraða og forsendum. Að vísu krefst það þess að 

kennararnir sem eru á „vakt“ geti svarað spurningum um verkefni í öllum þeim fögum 

sem í gangi eru. Annað sem skólastjórinn tengdi við samkennsluna var að reyna að 

samþætta áfangana meira. Nemendur sjá oft ekki samhengið á milli áfanga en með því 

að setja upp verkefni frekar en horfa á áfanga getur nemandinn þurft að svara 

spurningum úr mörgum áföngum í einu verkefni og séð þannig betur tengslin á milli 

áfanganna. Ef tekst að láta nemendur horfa á námið meira sem eina heild er það mikill 

kostur að sögn skólastjóra. Það ætti að vera hægt með góðum verkefnum sem reyna á 

marga þætti, einnig læra nemendur mikið á að vinna verkefni við hlið einhvers sem 

kannski er kominn lengra og sjá þá hvert stefnir. Með þessu móti er líka hægt eins og 

kennari sagði að passa að nemendur fari örugglega í gegn um alla þá þætti námsins sem 

nauðsynlegt er þar sem þeir komast ekkert áfram nema skila öllum verkefnum sem lögð 

eru fyrir.  

7.3.2 Helstu gallar 

Þó viðmælendur væru ánægðir með þetta kerfi þá var eitt og annað sem þótti mega 

betur fara. Nemendurnir voru allir sammála því að það væri erfitt að hafa mörg kerfi í 
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gangi í einu. Þá voru þeir að hugsa um almennu greinarnar sem enn voru kenndar 

samkvæmt stundatöflu og svo loturnar á fyrstu önn ásamt verkefnastýrða náminu. 

Þetta fannst þeim ekki gott og lögðu til að ef almennu fögin ættu að vera í töflu fengju 

nemendur nokkra tíma yfir önnina sem þeir mættu sleppa ef um árekstur við 

fagfyrirlestur væri að ræða. Þeir vildu þó helst að almennu greinarnar færu í 

verkefnastýrt fyrirkomulag líka eða allavega að það yrði í boði að taka þær í dreifnámi. 

Lotukerfið truflaði  framgang nemenda með þeim hætti að þegar verið var að kenna 

lotu t.d. í stýringum þá var sú stofa upptekin og nemendur í verkefnastýrðu námi höfðu 

því minni aðgang að stofunni og því ekki eins frjálsir með hvenær þeir unnu þau 

verkefni. Það er hins vegar háð húsnæðinu, en þetta var í Hafnarfirðinum og þar voru 

enn kennslustofur en ekki salur. Sömuleiðis voru nemendurnir á því að kennararnir 

væru ekki allir búnir að átta sig almennilega á þessu nýja fyrirkomulagi og því mis mikið 

til staðar fyrir nemendur. „Sumir kennarar ekki alveg búnir að aðlagast þessu … 

kennarar ennþá að læra á þetta“ (nemendahóur 1) 

Nemendur voru einnig hræddir um að nýnemar myndu ekki ráða við frjálsræðið í 

þessu kerfi og þyrfti því að finna leið til að halda vel utan um þá, hvort sem væri með 

lotukerfi eða öðrum hætti. „Hvernig á að halda utan um þá sem eru að koma beint úr 

grunnskóla“ (nemendahópur 2). Kennari sem kennir Reykjavíkur megin nefndi að í 

byrjun þegar þetta var alveg frjálst (svipað og var í Hafnarfirði þegar viðtölin voru tekin) 

þá hefði verið mikil vinna að halda utan um hlutina þar sem „Innan“ fylgdi ekki með 

þegar nemendur væru að fara „fram úr“ og skrá sig í nýja áfanga á miðri önn þar sem 

hinum var lokið. Hann sagði að utanumhaldið hefði verið komið út og suður og m.a. 

þess vegna verið farið í heldur stýrðari útgáfu. Honum fannst þó galli að vera með 

mætingaskyldu (þ.e. fasta tíma í töflu) ef þetta ætti að heita verkefnastýrt nám. Sagði 

þó að þegar þeir prófuðu það fyrstu önnina hefði utanumhaldið verið erfitt. Hann velti 

því fyrir sér hvort ekki væri hægt að skipuleggja þetta með öðrum hætti hvað 

kennarana og utanumhaldið varðar en þá eru það kjarasamningarnir sagði hann, hvað 

má og hvað má ekki. Hann telur því að kjarasamningarnir, Innan og gæðakerfið séu 

hindranir sem þurfi að finna leið yfir til að þetta kerfi virki betur. Skólastjóri 

Raftækniskólans tekur í sama streng og nefnir einnig að húsnæðið þurfi að vera sniðið 

að svona námi. 

7.3.3 Hvernig var vinnuálagið hjá nemendum? 

Nemendur voru spurðir hvernig vinnuálagið væri í verkefnastýrðu námi miðað við 

hefðbundið kerfi sem þeir þekktu. Þarna voru svörin aðeins mismunandi „miklu meira … 

hvað þú setur á þig“, „svipað bara, verkefnin eru svipuð en eins og hann sagði áðan þá 
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er ekki verið að mata þig í hverjum einasta tíma svo þú þarft að leggja miklu meira á 

þig“ (nemendahópur 2). Þegar þeir voru búin að ræða þetta aðens þá voru þeir á því að 

þeir gætu stjórnað því meira sjálfir. Ef þeir ætluðu sér að taka marga áfanga, fleiri en 

þeir hefðu tekið í hefðbundnu töflukerfi þá eðlilega væri álagið meira því áfangarnir 

væru fleiri sem farið væri yfir. Sömuleiðis ef þeir tækju færri áfanga væri hægt að 

minnka álagið. „Stýrir því eiginlega bara sjálfur, fer eftir því hvað mikið álag maður setur 

á sig“ (nemendahópur 1). 

Nemendur voru þó á þeirri skoðun að það væri heldur meira sem þeir þyrftu að hafa 

fyrir hverjum áfanga sjálfir þar sem þeir þyrftu mikið að leita sér upplýsinga á eigin 

vegum. En á móti kæmi þá að þeir þyrftu ekki að eyða tíma í að hlusta á fyrirlestra um 

hluti sem þeir kynnu nú þegar. Þannig að tíminn sem færi í áfangann væri kannski ekki 

meiri, en sá tími sem nemandinn væri virkur í námi sínu kannski heldur meiri, sem 

verður að teljast mjög gott. 

7.3.4 Hverjar voru helstu hindranirnar á innleiðingu og útfærslu? 

Af viðtölum við kennara og stjórnendur hefur komið fram að það er að mörgu að hyggja 

þegar farið er í svona verkefni. Má þar nefna til dæmis húsnæðið, skipulag, 

utanumhald, stjórnun og fjármagn. Hversu mikil áhrif þessir þættir hafa og hversu 

auðvelt er að breyta þeim er svo annað mál og eðli málsins samkvæmt eru sumir hlutir 

erfiðari viðureignar en aðrir. Helstu hindranirnar sem kennarar og stjórnendur nefndu 

voru gæðakerfi skólans sem var innleitt á sama tíma og tilraunin fór í gang í Reykjavík, 

Innan sem er kennslukerfið sem notað er og svo kjaramálin. Fjármál almennt skipta 

þarna líka máli því ef á að kollvarpa alveg námskrám og skrifa allt námið upp í 

verkefnum líkt og til stóð í upphafi þá kostar það peninga. Það þyrfti því að koma til 

aukið fjármagn á meðan væri verið að endurskrifa námskrána og koma í nýtt horf. 

Hvort það kerfi yrði svo dýrara eða ódýrara í rekstri þegar allt er klárt skal ósagt látið. En 

það yrði betra fyrir nemendurna að því leyti  að þá eru alltaf allir áfangar í boði, ekki er 

þörf á að bíða eftir að náist í fullan hóp til að geta boðið upp á fögin þar sem allir eru að 

vinna í sama sal að ólíkum verkefnum. 

7.3.4.1 Gæðakerfi 

Kennarar og skólastjóri Raftækniskólans sögðu að gæðakerfið eins og það er í dag væri 

ekki að styðja við þessa námstilhögun. Þar væri til dæmis gert ráð fyrir að kennarar 

skiluðu miðannaskýrslum fyrir alla áfanga sem og áfangaskýrslum í lok annar. Eins og 

nafnið gefur til kynna er ætlast til að miðannaskýrsla sé gerð um miðja önn (og áfangi 

þá hálfnaður), á sama tíma taka nemendur þátt í kennslukönnun sem tengd er 
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áföngum. Í verkefnastýrðu nám er í raun ómögulegt að skila inn miðannaskýrslu fyrir 

hvern áfanga þar sem nemendur taka áfangann á mjög svo mismunandi hraða. Sumir 

nemendur komnir skammt á veg á meðan aðrir eru búnir. Sömuleiðis er áfangaskýrsla 

hugsuð sem lok á áfanga en það getur verið að einhverjir nemendur séu með 

hálfkláraða áfanga á annarskilum ef þeir hafa farið eitthvað hraðar yfir.  

Einnig skal, samkvæmt rekstrarhandbók skólans, námsmat í hverjum áfanga vera  

samsett úr að minnsta kosti 5 matsþáttum sem þá eru tilgreindir á 

kennsluáætlun/námsáætlun. Kennari hefur svo 10 daga til að fara yfir hvert verkefni 

eftir að því er skilað og skrá niðurstöðu í Innu. Þetta getur líka flækst fyrir, bæði vegna 

þess að nemendur eru að vinna verkefnin á mismunandi tímum og því erfitt að segja 

nákvæmlega hvenær kennari á að hafa lokið að færa inn einkunnir fyrir ákveðin 

verkefni í áfanganum. Stundum hentar því betur að færa allt inn í lok áfangans sem lítur 

þá ekki vel út í úttekt. Sum verkefnin eru svo þess eðlis að þau geta tilheyrt meira en 

einum áfanga. Það geta því verið margar flækjur þarna á veginum. Skólastjórinn sagði 

þetta hafa truflað þó nokkuð í byrjun en kennarar séu þó hættir að vera hræddir við 

gæðakerfið í dag. Gæðakerfið er hins vegar skólans og ætti því að vera hægt að aðlaga 

það að breyttum kennsluháttum. Til að byrja með var þetta leyst þannig að það var 

fengin undanþága fyrir þessa áfanga í gæðakerfinu. 

7.3.4.2 Húsnæði og skipulag náms 

Allir viðmælendur voru á því að húsnæðið þyrfti að vera sniðið að svona námi og 

skipulagið sömuleiðis. Nemendur nefndu til dæmis sem hindrun að skipulagið á náminu 

í Hafnarfirði eftir að lotunámið kom á hafi ekki hentað miðað við húsnæðið sem var í 

boði. Því í verkefnastýrðu námi er mikilvægt að nemendur hafi alltaf aðgang að öllum 

þeim tækjum og búnaði sem þeir þurfa á að halda til verkefnavinnunnar. Það var hins 

vegar ekki raunin þegar stofurnar í Hafnarfirðinum voru uppteknar fyrir lotunámið. Þar 

hefði því þurft að skipuleggja þetta á annan máta eða vera til meira af tækjum fyrir 

verkefnastýrða námið annarsstaðar í húsnæðinu. Húsnæðið skiptir því miklu máli og 

ekki síður að skipuleggja námið vel miðað við húsnæðið. 

7.3.4.3  Innan 

Innan er kennslukerfið sem heldur utan um allt varðandi nám nemandans. Hún var hins 

vegar ekki að ráða við að nemandi gæti verið búinn að ljúka áfanga á miðri önn og þá 

skráð sig í nýjan áfanga sem var jafnvel ekki lokið þegar önninni lauk. En í Innunni er 

hverri önn lokað og þá fær nemandi fall í þeim áföngum sem hann er skráður í og hefur 

ekki lokið. En eins og kennarar og skólastjóri sögðu var það hins vegar ekki meiningin í 
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verkefnastýrðu námi, heldur átti áfanginn að færast ólokinn á milli anna án þess að 

skráð væri á hann fall ef þetta var samkvæmt áætlun nemandans. Þannig áttu í raun 

ekki að vera nein eiginleg annarskil í þessu námi. Þetta er þó eins og með gæðakerfið, 

örugglega hægt að finna lausn. Það er til dæmis verið að hanna rafræna ferilbók sem á 

að vera aðgengileg í Innu og þegar því verður lokið verður örugglega búið að leysa þetta 

vandamál að stórum hluta. 

7.3.4.4 Kjarasamningar 

Bæði kennarar og stjórnendur nefndu að kjarasamningar kennara hefðu ekki verið að 

vinna með þessu verkefni. Kjarasamningar kennara eru flóknir og ganga mikið út á 

tímatalningu, kennslu, námsmat, fundi o.s.frv. Þó hefur þetta aðeins lagast í nýju 

samningunum þar sem komið er inn vinnumat og til dæmis ekki lengur fyrirfram 

ákveðið hvaða vikur á að kenna og hvaða vikur á að prófa.  

Það truflaði einnig að kennarar voru á tvenns konar samningum. Kennarar 

Tækniskólans (áður en hann var sameinaður Iðnskólanum í Hafnarfirði) felldu á sínum 

tíma vinnumatssamningana og gerðu sér samning við ríkið og KÍ þar sem Tækniskólinn 

er einkaskóli. Iðnskólinn í Hafnarfirði var hins vegar ríkisrekinn og kennarar þar voru því 

komnir á vinnumatssamning rétt fyrir sameiningu skólanna. Þetta hefur því gert hlutina 

enn flóknari fyrir stjórnendur. „Sumir á vinnumatssamningi, sumir ekki, það er miklu 

aðveldara að eiga við þá sem eru á vinnumatinu það er miklu einfaldara“ (skólastjóri) 

Í vinnumatssamningum ætti að mati skólastjórans og kennara að vera möguleiki á 

því að menn skiptu með sér verkum á annan hátt. Því eins og þeir nefndu þá eru sumir 

betri en aðrir að búa til verkefni en aðrir eru betri í því að útskýra fyrir nemendum. Þeir 

sáu því fyrir sér að hægt ætti að vera að nýta styrkleika hvers og eins og borga 

einhverjum meira fyrir að búa til verkefni, öðrum fyrir að kenna og svo kannski enn 

öðrum fyrir að sjá um námsmat eða allir vinni saman að þvi. Þeir sáu því fyrir sér að 

þetta yrði meiri teymisvinna meðal kennara. Að ekki væru allir að gera allt og sérfræði 

þekking hvers og eins nýttist eins og best yrði á kosið. Kjarasamningar eru svo lausir 

aftur nú í haust og binda stjórnendur vonir við að þá verði hægt að sameina alla á 

einum og sama samningnum. Spurningin er bara hvernig útfærsla hans verður, upp á 

hvort hann kemur til með að auðvelda teymisvinnu eða ekki. Þetta er þó klárlega sá 

hlutur sem var stærsta hindrunin og skólinn getur minnst haft stjórn á af þeim hlutum 

sem helst voru nefndir sem hindrun.  
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8 Umræða 

Markmið þessa verkefnis var að skoða tilraun Tækniskólans með verkefnastýrt nám í 

Raftækniskólanum. Sérstaklega þá að skoða hvernig það var útfært, hvað gekk vel og 

hvað ekki og af hverju það er ekki enn í gangi með sama hætti og lagt var af stað með. 

En eins og fram hefur komið hefur þessari tilraun verið komið af stað þrisvar sinnum en 

hefur að miklu leyti gengið til baka nema í dreifnáminu.  

Þá er kannski fyrst að velta fyrir sér af hverju gengur svona námsfyrirkomulag þar en 

ekki í dagskólanum? Hvað er það við dreifnámið sem gerir það að verkum að 

fyrikomulagið virðist ganga vel þar? Sjálfsagt eru margir samverkandi þættir sem spila 

þar inn eins og hvaða nemendur sækja í dreifnám, hvaða kennarar eru að kenna þar og 

hvernig skipulag almennt er á dreifnámi. Nemendur í dreifnáminu eru alla jafna 

nemendur í fullri vinnu sem ekki hefðu tök á að stunda námið í dagskóla. Oftast eru 

þetta einnig eldri nemendur og jafnvel nemendur sem búnir eru með eitthvað almennt 

nám og eiga þá bara faggreinarnar eftir. Það sem hefur staðið þessum nemendum til 

boða hingað til, þ.e. nemendum sem ekki hafa tök á að mæta í dagnám er kvöldskóli en 

rafvirkjun er í boði í kvöldskóla annarsstaðar. Kvöldnámið er hins vegar frábrugðið að 

því leyti að þar eru stundatöflur og kennsla í hverju fagi á kvöldin og nemandi hefur ekki 

tök á því að fara neitt hraðar yfir eða koma og vinna um helgar henti það honum. Þetta 

hefur því sennilega verið kærkomin viðbót fyrir þennan nemendahóp, sérstaklega 

kannski þá sem koma lengra að og hentar illa að þurfa að mæta í tíma á hverju kvöldi. 

Þetta eru því almennt nemendur sem eru að sækja í frjálsræðið að geta stjórnað því 

hvenær þeir vinna verkefnin og mæta í þá tíma sem þeir telja þörf á eftir hvernig þeim 

gengur. Kennarahópurinn sem hefur verið að kenna í dreifnáminu er líka mjög reyndur 

og fjölhæfur og samanstendur að miklu leyti af þeim kennurum sem voru hvað 

jákvæðastir fyrir verkefnastýrða náminu og unnu mikið við skipulagningu á því. Eins 

hefur aðstaðan og það að nemendur geti fengið aðgangskort að skólanum og þannig 

unnið á kvöldin og um helgar hjálpað. Þá er skipulagið gott, nemendur vita alltaf hvaða 

kennari er við hvenær og hvaða daga er hægt að fá aðstoð við hvaða verkefni þar sem 

hvert fag hefur sitt kvöld í dagskránni. Þarna er líka komið til móts við nemendur með 

þeim hætti að það eru alltaf allir áfangar í boði, þar sem ekki þarf að fylla hópa til að 

koma áfanga af stað eins og þarf í hefðbundnum kvöldskóla. Allt hjálpast þetta að við 

að gera dreifnámið að eins góðu og vinsælu námi og það er, en eins og segir hér framar 

þá er núna um einn þriðji nemenda Raftækniskólans skráður í dreifnám.  
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Það hefur hins vegar gengið verr að halda verkefnastýrðu námi gangandi í 

dagskólanum. Að vísu eru rafeindavirkjarnir að miklu leyti ennþá í verkefnastýrðu námi, 

en þó með aðeins breyttu sniði frá upprunalegri hugmynd þar sem töflur eru aftur 

komnar inn, en það virtist setja mikið úr skorðum hjá nemendum að fjarlægja allar 

stundatöflur. Það er svo hægt að spyrja sig af hverju þetta gengur betur hjá 

rafeindavirkjum en rafvirkjum og sennilega ekkert eitt rétt svar við því frekar en mörgu 

öðru. Það sem kemur upp í hugann er þó að það eru stundum færri nemendur í 

rafeindavirkjun en rafvirkjun. Sömuleiðis er námið þeirra aðeins öðruvísi uppbyggt í 

framhaldsdeildinni þar sem þeir fara ekki á námssamning heldur starfsþjálfunarsamning 

og lokaverkefnin þeirra í skólanum eru jafnframt sveinsprófin þeirra. Þeir taka því sitt 

sveinspróf í skólanum á lokaönn námsins og fara svo í starfsþjálfun. Rafvirkjarnir geta 

hins vegar valið hvort þeir eru þrjár annir í framhaldsdeildinni og taka svo 24 vikna 

starfsþjálfun eða eru tvær annir í framhaldsdeild og taka 48 vikna námssamning hjá 

meistara. Rafvirkinn þarf svo að taka sveinspróf utan skólans að loknu námi hvora 

leiðina sem hann fer. Það er því ekki víst að rafvirkinn klári alveg skólann áður en hann 

byrjar að vinna heldur er allur gangur á því hvenær á námstímanum farið er út á 

vinnumarkaðinn. Sérstaklega þeir sem velja sér meistaraleiðina sem er yfirleitt 

meirihlutinn þegar mikið er að gera á vinnumarkaðnum.  

8.1 Á að halda áfram að þróa þetta kerfi og þá hvernig? 

Allir viðmælendur voru á því að það ætti að halda áfram að þróa þetta kerfi. Nemendur 

í Hafnarfirði voru flestir mjög sáttir og sögðust sjá miklar breytingar á allri umgjörð frá 

því þeir byrjuðu og horfðu því björtum augum til framtíðar. Sögðu til að mynda að vel 

hefði verið brugðist við öllum þeim athugasemdum sem þeir komu með. Nemendur 

bentu þó að ýmislegt þyrfti að laga og sögðu til dæmis að: „Til að taka verkefnastýrða 

námið alla leið þarf náttúrlega að kosta til, aðgangsstýringu að skólanum og auka 

viðveru kennara“ (nemandi hóp 2) en í Hafnarfirði var ekki komin aðgangsstýring á 

hurðar svo nemendur urðu að vera farnir þegar vinnudegi kennara var lokið. Kennarar 

voru sömuleiðis á því að það ætti að halda áfram að þróa þetta kerfi en voru meðvitaðir 

um að það væri eitt og annað sem þyrfti að laga og margt af því snéri að kjaramálum 

eða fjármagni.  

Ástæða þess hvað verkefnið hefur gengið mikið til baka virðist því ekki vera sú að 

menn hafi misst trú á því. Þvert á móti eru flestir sannfærðir um að þetta sé gott 

fyrirkomulag ef vel er að staðið. Hvað var það þá? Af hverju var ekki hægt að halda 

verkefninu gangandi? Aftur er ástæðan sennilega margþætt og komið hefur verið inn á 
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nokkra þætti hér áður eins og fjármagn og kjaramál. En ef við skoðum það sem gerðist 

með hliðsjón af því sem skrifað hefur verið um skólaþróun þá má einnig leiða líkur að 

því að undirbúningur hafi ekki verið nægjanlega góður þó heilmikið hafi verið unnið í 

honum. Ekki hafi til dæmis verið hugað að hring stöðugra umbóta í innleiðingarfasanum 

þar sem talað er um að byrja á því að meta stöðu nemenda og kennara, skilgreina 

markmið og dýpka þekkingu og hæfni eftir þörfum og síðan ákveðið hvaða leið á að 

fara. Af viðtölum að dæma má segja að markmið hafi verið skilgreind og ákveðið hvaða 

leið átti að fara en gögnum var hins vegar ekki safnað neitt markvisst og ekkert gert í 

því að dýpka þekkingu og hæfni þeirra sem áttu að taka þátt áður en lagt var af stað. 

Það vantaði því upp á alla gagnasöfnun og mat til að átta sig betur á hvað væri að virka 

og hvað ekki. Það má því leiða líkur að því að mikið af því sem skrifað hefur verið hér 

um skólaþróun hafi ekki verið haft að leiðarljósi. Því eins og fram hefur komið þarf 

sterkt lærdómssamfélag þegar farið er í viðamiklar breytingar á skólastarfi. Til þess að 

koma á sterku lærdómssamfélagi þarf mikla samvinnu og stuðning bæði kennara og 

stjórnenda og hlutverk stjórnandans er mikilvægt í því samhengi. Þetta hangir því allt 

saman og að sjálfsögðu þarf nám nemandans að vera haft að leiðarljósi í allri þessari 

vinnu. Þess má þó geta hér aftur að hlutverk stjórnandans eins og það er skilgreint hér 

að framan fellur að hluta til á nokkrar hendur í Tækniskólanum. Hlutirnir verða alltaf 

flóknari þegar margir þurfa að koma að og því mikilvægara að lærdómssamfélagið sé 

sterkt. Þar sem Raftækniskólinn er í raun bara lítið mengi af Tækniskólanum í heild 

getur verið erfitt að halda svona verkefni gangandi ef ekki er nægjanlegur stuðningur 

við það frá öllum hliðum. Verkefnið var kannski heldur ekki nægjanleg vel kynnt í 

upphafi. Hvorki fyrir öðru starfsfólki skólans né nemendum sem þá getur vakið óöryggi 

sem aftur getur gert það að verkum viðkomandi fara að vinna á móti tilrauninni frekar 

en með. Þetta eru hins vegar allt hlutir sem hægt er að bæta úr ef áhugi er fyrir að fara í 

þetta verkefni aftur. 

Þrátt fyrir að ekki hafi gengið að halda verkefninu gangandi höfðu viðmælendur enn 

trú á þessu fyrirkomulag og sumir myndu meira segja vilja fara alla leið eins og 

hugmyndir stóðu til í upphafi með að endurskrifa allt námið út frá verkefnum og leggja 

hin eiginlegu áfangaskil til hliðar. Eins vildu þeir helst sjá dagnám og dreifnám nánast 

renna saman í eitt þannig að í raun væri bara opið frá 8 – 22 og nemendur gætu komið 

og unnið á þeim tíma og kennarar yrðu við á vöktum. Aðspurðir sögðust kennarar þó 

ekki alveg vissir um að það myndi henta nýnemum sem væru að koma beint úr 

grunnskóla. Það yrði því kannski að hafa eitthvað annað fyrirkomulag til hliðar fyrir þá, 

nemendur lýstu einnig sömu áhyggjum með þann nemendahóp. Ef þetta fyrirkomulag á 
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að geta orðið að veruleika er hins vegar mjög líklegt að til þurfi að koma aukið fjármagn 

allavega í upphafi á meðan verið er að endurskrifa námið, eins þyrfti breytta 

kjarasamninga ef vinnutími kennara ætti að fara í vaktafyrirkomulag. Þarna virtust því 

helstu fyrirstöðurnar liggja að mati viðmælenda ef taka á verkefnið alla leið.  

Spurningin er þá kannski hvort og þá hvernig við getum nýtt okkur það sem aðrir 

hafa verið að gera til að þróa þessa kennsluhætti eitthvað áfram þó ekki verði farið alla 

leið strax. Ef við lítum til nokkurra rannsókna um viðfangsefnið þá komust til dæmis 

Bouhuijs, Perrenet og Smits (2000) að því þegar þeir voru að kanna hvort innleiða 

mætti lausnarleitarnám í verkfræðikennslu að það væri vel mögulegt en það þyrfti 

einnig að nýta fleiri aðferðir. Ástæðan væri sú að það væri margt í verkfræðináminu 

með þeim hætti að það skipti máli í hvaða röð farið væri í hlutina. Clark (2008) talaði 

einnig um að lausnarleitarnám gæti hentað vel þeim sem hafa einhvern grunn í faginu 

og síðan höfum við Álaborgar módelið þar sem mikið er um lausnarleitarkennslu en þó 

aðrar og hefðbundnari kennsluaðferðir með.  

Sé þetta allt skoðað með þeim niðurstöðum sem við höfum frá tilraun Tækniskólans 

mætti hugsa sér að gera aðra tilraun. Þannig væri til dæmis hægt að byrja með að hafa 

bara framhaldsdeildina í þessu kerfi eins og gert var upprunalega í Reykjavík. Þar eru 

nemendur sem hafa þegar þó nokkra þekkingu á faginu en fyrirkomulagið hefur einnig 

gengið ágætlega með rafeindavirkjana sem eru að þó nokkru leyti enn í þessu kerfi. Það 

væri hægt að halda stundatöflunum því það reyndist mörgum nemendum erfitt þegar 

þær hurfu alveg enda nemendur vanir að mæta í skólann samkvæmt stundatöflu. 

Taflan þyrfti þó alls ekki að vera hólfuð niður í fög eins og hún er í dag heldur gæti stór 

hluti hennar verið skilgreindur sem vinnustofur þar sem ætlast væri til að nemandinn 

væri að vinna að sínum verkefnum. Nemandanum væri þá enn frjálst að hvaða 

verkefnum hann væri að vinna hverju sinni, gæti áfram tekið törn í einu fagi og svo því 

næsta. Síðan væri hægt að hugsa sér að í byrjun dags væru stuttir fyrirlestrar eða önnur 

hefðbundin kennsla í þverfaglegum fögum sem nemendur þurfa að læra samhliða þeim 

verklegu. Þessir tímar væru þá settir í töflu og væru fög eins og til dæmis 

rafmagnsfræði, teikningar og reglugerðir. Þá erum við farin að nálgast Álaborgar-

módelið þó nokkuð. Það þyrfti þó ekki að vera skyldumæting ef nemandinn telur sig 

vera með efnið á hreinu og getur skilað öllum þeim verkefnum sem lögð eru fyrir. Þá 

væri þetta í raun líka farið að virka svipað og það gerir í dreifnáminu. Kennarar gætu 

áfram boðið upp á stutta fyrirlestra yfir daginn í verklegu fögunum eftir því sem þeim 

þykir henta og auglýst það meðal nemenda. Hvað varðar almennu greinarnar þá ættu 

flestir nemendur að vera langt komnir með þær ef ekki búnir þegar þeir eru komnir í 
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framhaldsdeildina. Eigi þeir eitthvað eftir sé ég fyrir mér að hægt væri að hafa sama 

háttinn á þar og með faggreinarnar, að á meðan nemandinn sýnir að hann geti skilað 

öllum verkefnum sem fyrir eru lögð og staðist þau próf sem kunna að vera þá sé honum 

frjálst hvort hann mætir í kennslustundirnar eða ekki. Til að halda inni sérstöðu 

Tækniskólans varðandi það að geta stjórnað námshraðnaum og valið um hópavinnu eða 

einstaklingsvinnu væri hægt að bjóða upp á a.m.k. tvo möguleika. Annaðhvort að 

nemandinn lyki önninni fyrr og færi út að vinna upp í samninginn sinn eða hann gæti 

byrjað á næstu áföngum, allt eftir því hvort viðkomandi er kominn með samning eða 

hvernig staðan í atvinnulífinu er almennt.  

Ég sé fyrir mér að þetta gæti verið ágætis byrjun á innleiðingunni og að fleiri deildir 

eða undirskólar gætu nýtt sér svipað fyrirkomulag. Ef það yrði að veruleika þá væru líka 

meiri líkur á að kennararnir finndu fyrir stuðningi samkennara og stjórnenda, en eins og 

kom fram hjá Kokotsaki, Menzies og Wiggins (2016) er það mikilvægt ef vel á til að 

takast við að innleiða nýja kennsluhætti. Þá værum við komin með sterkara 

lærdómssamfélag í skólanum þar sem allir væru farnir að vinna saman að málefnum 

varðandi nám og kennslu með hag nemandans að leiðarljósi. Við gætum og ættum 

einnig að nýta okkur rannsóknir varðandi innleiðingarferli og  gera eins og Fullan (2007) 

leggur til: byrja á því að meta stöðuna og gera það svo reglulega í lok hverrar annar og 

safna um það gögnum. Þá er hægt að gera breytingar á milli anna eins og þörf er á og 

meta stöðuna upp á nýtt. Þannig er auðveldara að kortleggja hvaða hlutir hafa mest 

áhrif og minni hætta á að við lendum í því að verkefnið taki dýfu (e. implimentation dip) 

og allir gefist upp.    

Þá hefur að vísu ekki verið fjallað um þann þátt sem talin var mesta hindrunin sem 

er kjarasamningar kennara. En ef farið er af stað með þeim hætti sem lýst er hér að 

ofan er ekki víst að þetta hafi svo mikil áhrif á þá, en það þyrfti auðvitað að kanna. 

Þarna er grunndeildin enn í hefðbundinni kennslu og í raun ekki búið að leggja í að 

skrifa námið upp á nýtt, heldur fer vinnan að mestu fram eins og í dag bara í opnum 

stofum og með mun meiri stjórn nemandans þannig að frjálsræðið er meira.  

Gangi ofangreindar tillögur vel og jafnvel kjarasamningar og vinnumat þróist þannig 

að auðveldara verði um vik við þróun nýrra kennsluhátta er spurning hvort ekki væri í 

framhaldinu hægt að fjármagna það að endurskrifa námið út frá lokamarkmiðum náms 

í rafvirkjun og rafeindavirkjun. Það yrði þá skrifað upp í verkefni sem hægt væri að lista 

upp í ferilbók, en undanfarið hefur verið í gangi vinna við að koma ferilbók inn í innuna. 

Nú er það verkefni komið vel á veg og búið að kynna það lítillega. Þar er hugsunin að 

hægt verði að lista upp alla þætti eða verkefni sem neminn þarf að ljúka í sinni iðngrein 
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bæði þann hluta sem tekinn er í skólanum og hjá meistaranum. Þar geti þá hvort heldur 

sem er kennari eða meistari kvittað fyrir jafnóðum þegar ákveðinni hæfni er náð eða 

ákveðnu verki lokið. Komist ferilbókin í gagnið þá mun hún auðvelda mjög svo 

skipulagningu og mati í verkefnastýrðu námi. Þá væri líka ein hindrunin sem 

viðmælendur nefndu farin því ef ferilbókin kemst í gagnið verður innan ekki lengur 

hindrun heldur stuðningur við svona kennsluhætti. Það væri svo hægt að halda áfram 

að þróa verkefnið í átt að því sem lagt var af stað með í upphafi eða jafnvel enn lengra 

eins og nefnt var hér þar sem dag- og dreifnám renna saman.  

8.2 Lærdómur 

Það er margt sem menn hafa lært af þessum tilraunum sem safnast í reynslubankann 

(en þó ekki nema reynslunni sé haldið til haga) og verður hægt að nýta ef aðstæður 

breytast þannig að hægt verði að fara af stað aftur af fullum krafti, sé hljómgrunnur 

fyrir því. Það hefur sýnt sig að það að vera með verkefnavinnu fyrir nemendur þar sem 

ekki er hægt að sleppa neinu virkar mjög vel. Sömuleiðis hefur það sýnt sig að það að 

vinna í opnu rými eins og salnum þar sem nemendur eru að vinna hlið við hlið en ekki 

endilega að sama verkefninu virkar líka vel.  

Við hins vegar sáum það að eftir að við tókum salinn í notkun fyrst og 

útskrifuðum fyrsta mengið að þá sáum við betri útkomu. Við sáum betri 

heildar einkunnir … það virtist alveg greinilegt að í verkefnastýrðu námi voru 

menn að taka þetta fastari tökum, þeir komust ekki upp með það að skila 

ekki öllum verkefnum (skólastjóri). 

Það væri því frábært ef hægt væri að koma allri kennslunni í svona aðstöðu hvort sem 

stuðst væri við stundatöflur eða ekki. Það er þó sennilega ekki hægt nema með tilkomu 

nýs húsnæðis þar sem hvorki er pláss fyrir annan sal né hægt að stækka þann sem nú er 

í núverandi húsnæði skólans. 

Það hefur hins vegar líka komið í ljós að það er meira en að segja það að fjarlægja 

stundatöflur algerlega og hafði það ófyriséðar afleiðingar hjá nemendum. Það má því 

kannski segja að stundatöflurnar séu mikilvægari en menn hafi gert sér grein fyrir enda 

nemendur vanir því frá blautu barnsbeini að mæta eftir stundatöflu í skólann. Menn 

virðast einnig nokkuð sammála um að þetta krefjist heldur meiri viðveru kennara en 

kannski er á móti hægt að skipuleggja vinnu þeirra með öðrum hætti þar sem meira 

væri um einhverskonar teymisvinnu. Sumir hefðu þá kannski meiri viðveru á staðnum í 

kennslu á meðan aðrir væru meira í því að semja verkefni og kennsluefni og jafnvel sjá 
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um námsmat. Það kallar hins vegar á að menn vinni mjög vel saman og geti komið sér 

saman um verkefnin, hvernig á að vinna þau og meta. Þá þurfa kjarasamningar kennara 

að vera þannig úr garði gerðir að það sé mögulegt að skipuleggja vinnu kennara á meira 

en einn veg. Menn eru einnig búnir að brenna sig á því að það þarf að undirbúa hlutina 

vel og standa vel að innleiðingunni. Það reyndist ekki vel að demba þessu á nemendur 

óundirbúið eins og gert var í Reykjavík á sínum tíma og því síður að demba þessu á 

námið í heild með litlum sem engum undirbúningi eins og gert var í Hafnarfirði. Það eru 

allir búnir að átta sig á því sem tóku þátt í tilrauninni að undirbúningurinn skiptir miklu 

máli. Það er mikilvægt að undirbúa alla aðila vel, bæði þá sem eru beinir þáttakendur í 

verkefninu eins og nemendur og kennarar, en einnig aðra sem starfa í skólanum og 

koma að verkefninu með beinum eða óbeinum hætti. Eins og námsráðgjafa, foreldra, 

aðra kennara og stjórnendur. Það virðist lykilatriði að stjórnendur standi þétt að baki 

umbótatilraunum, bæði í orði og verki. Þannig séu allir meðvitaðir út á hvað verkefnið 

gengur og geta þá stutt við þá sem taka þátt og mikilvægt að ekki sé unnið á móti, en 

tryggja þarf þó að allir geti komið skoðunum sínum á framfæri. Stuðningur frá 

samkennurum verður þó kannski seint alger nema það sé á hreinu að kjarasamningar 

kennara styðji við þróunina.  
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9 Lokaorð 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að skoða þá kennslufræðilegu tilraun sem gerð 

hefur verið í Raftækniskólanum með verkefnastýrt nám. Hvernig það var útfært og 

athuga hvort hægt væri að tengja þetta lausnarleitarnámi (PBL) og/eða 

verkefnamiðuðu námi (PjBL) og hvort þessi tilraun væri skyld þessum þekktu aðferðum.  

Megin niðurstöðurnar voru þær að þetta er skylt þessum kennsluaðferðum en þó 

með ákveðinni sérstöðu þar sem í Tækniskólaleiðinni var ekki lagt upp með hópavinnu 

heldur einstaklingsvinnu þar sem nemandinn gat haft áhrif á námshraða með framgangi 

sínum. Þrátt fyrir að hópavinna væri ekki skylda, unnu nemendur oft verkefni í 

samvinnu og mynduðu þannig óformlega hópa við vinnuna.  

Veikleikar rannsóknarinnar eru helst þeir að hún var unnin með viðtölum og var því 

úrtak starfsmanna og nemenda helst til lítið, einnig að tilraunin hafði gengið það mikið 

til baka í Reykjavík að eingöngu var rætt við nemendur í Hafnarfirði sem einnig getur 

haft áhrif á niðurstöður. Þá höfðu einhverjir nemendur einnig á orði að verið væri að 

taka viðtölin það seint á önninni að allir þeir sem hefðu verið ósáttir væru nú þegar 

hættir. Það undirstrikar svo mikilvægi þess að safna gögnum um svona nýbreytnistarf 

að staðaldri. Í því sambandi telur höfundur að viðtöl við einstaklinga og/eða rýnihópa 

gefi dýpt sem erfitt er að fá fram með spurningarlistum. 

Hagnýtt gildi þessarar rannsóknar felst helst í því að hér hefur verið safnað nokkuð 

ítarlega saman upplýsingum um þessa tilraun. Í hverju hún fólst, hvernig hún var 

framkvæmd, kostum hennar og göllum og af hverju menn fóru af stað yfir höfuð. 

Sérstaklega hefur verið skoðað hvað gekk vel og hvað gekk illa, hvað kennarar og 

nemendur höfðu um tilraunina að segja og hvaða áhrif hún hafði á skólasamfélagið. 

Rannsóknin ætti því að geta nýst þeim sem áhuga hafa á að fara þessa leið eða gera 

eitthvað svipað þar sem tilraunin var í raun í nokkrum útfærslum og því hægt að nýta 

sér hluta úr henni þó menn hafi ekki áhuga á að fara alla leið eða nákvæmlega sömu 

leið. Rannsóknin sýnir svo ekki verður um villst hve gagnlegt það er að prófa nýjar leiðir 

og gera sér far um að læra af þeim. 

Miðað við almenna ánægju viðmælenda á verkefnastýrðu námi ætti þessi almenna 

niðurstaða mín að vera hvatning fyrir skólayfirvöld að skoða hvaða breytingar þarf að 

gera á vinnuumhverfinu til að hægt sé að fara í slíkt skipulag af fullum krafti. Þá með því 

að allt námið (eða a.m.k. heildstæður hluti þess) snúist um verkefni eins og lagt var af 

stað með í upphafi en komst í raun aldrei á. Þessar breytingar snúa ekki síst að 
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fjármagni og kjaramálum sem skólinn einn og sér getur ekki ráðskast með. En auðvitað 

þarf að kynna þessar hugmyndir vel og kanna hug nemenda og kennara til verkefnisins. 



 

73 

Heimildaskrá 

Acat, B. og Dönmez, İ. (2009). To compare student centred education and teacher 
centred education in primary science and technology lesson in terms of learning 
environments. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1805-1809. 
doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.320 

Albanese, M. A. og Michell, S. (1993). Problem-based-learning-A-review-of-literature-
on-its-outcomes-and-implementation-issues. Academic medicine, 68(1), 52-81.  

Allen, D. E., Donham, R. S. og Bernhardt, S. A. (2011). Problem-based learning. New 
Directions for Teaching and Learning, 2011(128), 21-29. doi:10.1002/tl.465 

Anna Kristín, S. (2013). Skólinn sem lærdómssamfélag. Í R. E. o. G. H. F. Rúnar 
Sigþórsson (ritstj.), Fagmennska í skólastarfi. Skrifað til heiðurs Trausta 
Þorsteinssyni (bls. 35-53). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Ary, D., Jacobs, L. C. og Sorensen, C. K. (2010). Introduction to Research in Education 
(8th útgáfa): Wadsworth, Cengage Learning.  

Askehave, I., Prehn, H. L., Pedersen, J. og Pedersen, M. T. (2015). Problem based 
learning. In A. Universitet (Ed.). AAlborg  

Barge, S. (2010). Principles of Problem and Project Based Learning, The Aalborg PBL 
Model Sótt af 
http://www.aau.dk/digitalAssets/62/62747_pbl_aalborg_modellen.pdf 

Bouhuijs, P. A. J., Perrenet, J. C. og Smits, J. G. M. M. (2000). The Suitability of Problem-
based Learning for Engineering Education; Theory and Practice. Teaching in 
higher education 5(3), 345-358.  

Bozeman, T. D. og Erdogan, N. (2015). Models of Project-based learning for the 21. 
century. Í A. Sahin (ritstj.), A Practice-based Model of STEM Teaching (bls. 31-
42). Huston, USA: Sense Publisher.  

Braun, V. og Clark, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.  

Cheng, W.-y., Choy, H. C. og Lam, S.-f. (2010). School support and teacher motivation to 
implement project-based.pdf. Í Learning and Instruction (bls. 487-497).  

Clark, R. C. (2008). Building Expertise (3RD útgáfa). USA: Pfeiffer.  

Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, P. og Gijbels, D. (2003). Effects of problem-
based learning: a meta-analysis. Learning and Instruction, 13(5), 533-568. 
doi:10.1016/s0959-4752(02)00025-7 

Dole, S., Bloom, L. og Kowalske, K. (2015). Transforming Pedagogy: Changing 
Perspectives from Teacher-Centered to Learner-Centered. Interdisciplinary 
Journal of Problem-Based Learning, 10(1). doi:10.7771/1541-5015.1538 

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4 bindi). New York: Teacher 
College Press.  

http://www.aau.dk/digitalAssets/62/62747_pbl_aalborg_modellen.pdf


74 

Fullan, M., Hord, S. M. og Von Frank, V. (2015). Reach the Highest Standard in 
Professional Learning: Implementation. USA: Corwin.  

Gijbels, D., Dochy, F., Segers, M. og van den Bossche, P. (2005). Effects of problem-
based learning_from the angle of assassment. Review of Educational Research, 
75(1), 27-61.  

Gill, P., Stewart, K., Treasure, E. og Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in 
qualitative research: interviews and focus groups. Br Dent J, 204(6), 291-295. 
doi:10.1038/bdj.2008.192 

Hmelo-Silve, C. E. (2004). Problem-Based Learning- What and How Do students learn ? 
Educational Psychology Review, 16, No 3.  

Hopkins, D. (2001). School Improvement for Real. doi:10.4324/9780203165799 

Hopkins, D., Stringfield, S., Harris, A., Stoll, L. og Mackay, T. (2014). School and system 
improvement: a narrative state-of-the-art review. School Effectiveness and 
School Improvement, 25(2), 257-281.  

Koehn, E. (1999). ABET program criteria for educating engineering students 
International Conference on Engineering Education á ICEE´99.  

Kokotsaki, D., Menzies, V. og Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the 
literature. Improving Schools, 19(3), 267-277. doi:10.1177/1365480216659733 

Kolmos, A. (2010). Reflections on Project Work and Problem-based Learning. European 
Journal of Engineering Education, 21(2), 141-148. 
doi:10.1080/03043799608923397 

Kolmos, A., Fink, F. K. og Krogh, L. (2004). The Aalborg model - Problem-based and 
Project-organized learning. Í A. Kolmos, F. K. Fink og L. Krogh (ritstj.), The 
Aalborg PBL Moel: progress, diversity and challenges.: Aalborg University Press.  

Lawlor, B. J., McLoone, S. C. og Meehan, A. R. (2016). The Implementation and 
Evaluation of a Project-Oriented Problem-Based Learning Module in a First Year 
Engineering Programme Journal of Problem based learning in higher education, 
4(1), 71-80. doi:10.5278/ojs.jpblhe.v0i0.1243 

Lichtman, M. (2010). Qualitative Research in Education A User´s Guide (2 útgáfa). USA: 
SAGE Publications.  

Lieberman, A., Miller, L. og Von Frank, V. (2014). Reach the Highest Standard in 
Professional Learning:Learning Communities. USA: Corwin.  

McLaughlin, M. W. og Talbert, J. E. (2001). Professional communities and the work of 
high school teaching. Chicago: University of Chicago Press.  

Mills, J. E. og Treagust, D. F. (2003). Engineering education - is problembased or project 
based learning the answer ? The Australiasian Association for engineering 
education. Sótt af http://www.aaee.com.au/journal/2003/mills_treagust03.pdf 

Perrenet, J. C., Bouhuijs, P. A. J. og Smiths, J. G. M. M. (2000). The Suitability of 
Problem-based Learning for Engineering Education; Theory and Practice. Í 
Teaching in Higher Education (bls. 345-358).  

http://www.aaee.com.au/journal/2003/mills_treagust03.pdf


 

75 

Prince, M. J. og Felder, R. M. (2006). Inductive Teaching and Learning Methods: 
Definitions, Comparisons, and Research Bases. Jounarl of Engineering education.  

Robinson, V. (2011). Student-centeret leadership. San Francisco: Jossy-Bass.  

Savery, J. R. (2006). Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions. 
Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1(1). doi:10.7771/1541-
5015.1002 

Schreurs, J. og Dumbraveanu, R. (2014). A Shift from Teacher Centered to Learner 
Centered Approach. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 4(3). 
doi:10.3991/ijep.v4i3.3395 

Smits, P. B., de Buisonjé, C. D., Verbeek, J. H., van Dijk, F. J., Metz, J. C. og ten Cate, O. J. 
(2003). Problem-based learning versus lecture-based learning in postgraduate 
medical education. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 29(4), 
280-287. doi:10.5271/sjweh.732 

Stefanou, C., Stolk, J. D., Prince, M., Chen, J. C. og Lord, S. M. (2013). Self-regulation and 
autonomy in problem- and project-based learning environments. Active 
Learning in Higher Education, 14(2), 109-122. doi:10.1177/1469787413481132 

Strobel, J. og van Barneveld, A. (2009). When is PBL More Effective? A Meta-synthesis 
of Meta-analyses Comparing PBL to Conventional Classrooms. Interdisciplinary 
Journal of Problem-Based Learning, 3(1). doi:10.7771/1541-5015.1046 

Turan, S., Elcin, M., Odabası, O., Ward, K. og Sayek, I. (2009). Evaluating the role of 
tutors in problem-based learning sessions. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 1(1), 5-8. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.005 

 



76 

Viðauki  

20 Punktar um verkefnastýrt nám sem notaðir hafa verið í Tækniskólanum til kynningar 

á því hvað átt er við með verkefnastýrðu námi. Tekið saman af skólastjóra 

Raftæknsiskólans. 

 

1. Nemendur vinna verkefni eftir fyrirfram ákveðnu ferli sem til dæmis 

getur verið sett upp í ferilbók eða verkefnaplani.  

2. Verkefnastýrt nám er nám sem byggir á verkefnavinnu nemenda. Í 

stað þess að lesa yfir nemendum og prófa í því sem þeir muna eiga 

nemendur að vinna verkefni, leysa þrautir og stúdera virkni. 

Fyrirlestrum er fækkað og þeir styttir. Verkefni geta verið þvert á 

áfanga og geta kennarar sameinast um stærri verkefni. 

3. Umsjónarkennari (verkefnastjóri) eða skólastjóri stilli upp 

verkefnaplani fyrir nemanda að minnsta kosti í mánuð og upp undir 

önn.  

4. Nemendur geta verið að vinna að einu eða fleiri verkefnum samtímis. 

Þá er átt við að nemendur geta lagt frá sér eitt verkefni til hvíldar og 

unnið annað þó hið fyrra sé ekki klárað. Þó ekki úr sömu 

verkefnaröð. Þannig ætti þó nemandi að hafa ákveðin mörk á fjölda 

verkefna sem eru í gangi í einu. 

5. Þar sem nemandi vinnur að sínum verkefnum á hann að eiga 

möguleika á því að sækja tíma í almennu námi. Hann geti farið um 

tíma og komið aftur enda sé fjölda áfanga í almennu námi stillt í hóf. 

6. Þegar nemandi lýkur verkefni fer kennari yfir verkefnið og gefur 

umsögn. Einkunnin er Staðinn eða Fall. Fall eða einkunn frá 5 til 10 

Umsögnin þarf að vera leiðbeinandi og segja nemandanum hvar hans 

styrkur liggur og veikleikar (jákvætt leiðsagnarmat). 

7. Á mánaðarfresti fari verkstjórnarkennarar yfir framvindu nemenda, 

(vörðudagar) taki viðtöl, leggi fyrir stutt próf eða annað það sem þarf 

í þeim tilfellum þar sem staðfesta þarf að nemandi hafi tileinkað sér 

námsþætti verkefnis.  

8. Sé verkefnið staðið má nemandi halda áfram samkvæmt þeirri 

verkefnaröð sem liggur fyrir og taka næsta verkefni. Umsögn sem 
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kemur fram á stöðnu verkefni verði látin lifa en umsagnir fyrir 

óstaðin verkefni falli niður (verði eytt). 

9. Nemandi tekst á við næsta verkefni og þannig koll af kolli.  

10. Ef nemandi lýkur verkefnum áfanga fyrr en áætlun segir til um (í 

annarlok) geti nemandi skráð sig í næsta áfanga í röð þó að hann 

tilheyri næstu önn. Þannig renni annarmörk út sem slík en í staðinn sé 

notað hugtakið „fasi“. Það sem áður var 1.önn verður 1. fasi og svo 

framvegis. 

11. Ef nemandi lýkur öllum verkefnum næsta áfanga þá sé áfanginn 

staðinn með umsögn og S. 

12. Nái nemandi ekki að klára áfanga fyrir annarlok skulu verkefnin 

standa og geti nemandi haldið áfram eftir annarskil frá þeim stað þar 

sem hann hætti fyrir annarskil enda sé einkunn hans merkt þannig í 

Innu að ekki verði sett fall á viðkomandi áfanga (staðið án eininga). 

Mat á loknum verkefnum sé í gildi amk í eitt ár. 

13. Nemendur geti unnið verkefni og sótt fyrirlestra á sínum hraða og séu 

þá hefðbundin tímamörk námstíma úr sögunni nema sem viðmið. 

14. Nemendur sem standa frammi fyrir 6 anna námi geti mögulega klárað 

á mun skemmri tíma enda skapi skólinn þær aðstæður að nemendur 

geti unnið með sértækan búnað utan þess tíma sem kennari er til 

staðar. Nemandi viðurkenni öryggisreglur skólans og hlýti þeim að 

viðlagðri áminningu eða brottvísun. 

15. Tímarammar verði settir á verkefni og sýni nemandi af sér óeðlilegt 

tómlæti gagnvart verkefnavinnu fái hann áminningu. Eftir þriðju 

áminningu sé heimilt að víkja nemanda úr skóla. 

16. Í verkefnastýrðu námi er gert ráð fyrir ákveðnum fjölda nemenda í 

einu eftir því sem húsnæði og aðstæður leyfa. Klári nemandi eða 

hætti í námi á önninni sé hægt að taka inn nýjan nemanda í hans 

pláss. 

17. Útskriftir eru venjulega um annarskil. Miðað sé við að endurnýjun 

nemenda fari sem mest fram á þeim tíma en klári útiskriftarefni 

einhverjum vikum eða mánuðum fyrir útskrift sé hans pláss laust. 

18. Verkefnastýrt nám getur reynst ungum nemendum erfitt enda sé 

haldið vel utan um nemendur á fyrstu og annari önn.  
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19. Lögð sé áhersla á félagslega þætti og hópefli hjá nýjum nemendum 

sem koma úr grunnskóla.  

20. Nemanda er heimilt að taka verkefni með sér og vinna það utan skóla 

í samráði við verkstjórnarkennara og viðkomandi fagkennara. 
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