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1. Útdráttur 

Í þessu lokaverkefni er lýst rannsókn sem gerð var á svokölluðum áhugasviðs-

verkefnum í Hvolsskóla. Farið er yfir ýmsar kenningar og þau meginmarkmið og 

áherslur sem áhugasviðsverkefni byggjast á. Einnig er fjallað um markmið og stefnu 

Hvolsskóla á þessu sviði. 

Rannsóknarspurningin var hvort þau markmið og sú stefna sem Hvolsskóli leggur 

áherslu á með áhugasviðsverkefnunum væru að skila sér í skólastarfinu eða hvort þau 

væru bara orðin tóm. Tekin voru viðtöl við aðstoðarskólastjóra, kennara og nemendur 

Hvolsskóla, þar sem leitast var við að fá upplýsingar varðandi reynslu þeirra af 

áhugasviðsverkefnunum. 

Niðurstöður voru þær að áhugasviðsverkefnin í Hvolsskóla hafi um margt skilað 

tilætluðum árangri í þau tvö ár sem þau hafa verið í gangi en þó ekki að öllu leyti. 

Töldu viðmælendur að áhugasviðsverkefnin væru enn í þróun og að með tímanum 

myndi árangur nást. 

Ljóst er að vinna þarf áfram að skipulagi áhugasviðsverkefnanna og skapa starfsfólki 

skólans rúm til að koma þeim í framkvæmd þannig að tilætlaður árangur náist.  
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2. Inngangur  

Eitt mikilvægasta atriðið til að ná árangri í kennslu er að kennarar og nemendur séu 

meðvitaðir um hvaða markmiði sé stefnt að í náminu og hvaða leiðir skuli farnar til 

að ná því. Í aðalnámskrá grunnskóla er bent á mikilvægi þess að bjóða upp á 

fjölbreyttar kennsluaðferðir til að hægt sé að veita hverjum nemanda sem best 

tækifæri til náms og þroska. Það er því mjög mikilvægt að kennarar þekki allar helstu 

kennsluaðferðir og kunni að beita þeim með markvissum hætti.  

Höfundur þessa lokaverkefnis hefur haft mikinn áhuga á að kynna sér hinar ýmsu 

kennsluaðferðir. Því var ákveðið að gera rannsókn í Hvolsskóla á kennsluaðferð sem 

nefnist áhugasviðsverkefni. Áhugasviðsverkefni eru í raun kennsluaðferð sem flestir 

þekkja undir nafninu efniskönnun eða á ensku Project Based Learning. Í þessu 

verkefni verður eingöngu notast við heitið áhugasviðsverkefni. Áhugi á þessari 

kennsluaðferð er tilkominn vegna starfa höfundar við Hvolsskóla veturinn 2007 – 

2008 en þá var hún tekin inn í starfssemi skólans. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að gera sem gleggsta grein fyrir því hvað felst í 

aðferðinni, hvernig hún dugar best og athuga hvort henni sé beitt þannig að góður 

árangur náist. Rannsóknarspurningin var hvort þau markmið og sú stefna sem 

Hvolsskóli leggur áherslu á með áhugasviðsverkefnunum væru að skila sér í 

skólastarfinu eða hvort þau væru bara orðin tóm. Tekin voru viðtöl við bæði kennara 

og nemendur Hvolsskóla þar sem sýn þeirra og reynsla af áhugasviðsverkefnunum 

var skoðuð.  

Í samfélaginu, nú á tímum, er lögð áhersla á að einstaklingurinn eigi auðvelt með 

samskipti, hafi frumkvæði til að leita nýrra leiða, búi yfir færni til að bregðast við 

nýjum aðstæðum, sé skipulagður, geti litið gagnrýnum augum á hlutina og búi yfir 

færni í meðferð gagna og upplýsinga. Nám er alltaf að þróast meira út í það að vera 

samvinnuverkefni milli nemenda og kennara. Nemendur læra sjálfir og fyrir sjálfa sig 

en hlutverk kennarans er að leiðbeina þeim á þeirri leið. Áhugasviðsverkefni eru 

einmitt kennsluaðferð þar sem áhersla er lögð á framangreinda þætti.  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því þegar talað er um nám og kennslu að hvort 

tveggja á rætur að rekja til ákveðinna kenninga í námssálfræði, námskrárfræðum 

og/eða menntaheimspeki. Afar mikilvægt er að kennarar geri sér sem gleggsta grein 



8 
 

fyrir meginforsendum þeirrar kennsluaðferðar sem þeir hyggjast nýta sér. Að öðrum 

kosti er ólíklegt að þeir geti beitt þeim aðferðum sem þeir hafa valið sér á 

árangursríkan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:35).  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvað áhugasviðsverkefni eru og fjallað 

lítillega um uppruna þeirra. Leitast verður við að varpa ljósi á kenningar og þau 

meginmarkmið og áherslur sem áhugasviðsverkefni byggjast á. Einnig verður fjallað 

sérstaklega um áhugasviðverkefnin í Hvolsskóla og fyrirkomulag þeirra skoðað. Þau 

markmið og sú stefna sem Hvolsskóli leggur áherslu á, í þessum efnum, verða 

jafnframt kynnt. 

2.1 Hvað eru áhugasviðsverkefni? 

Áhugasviðsverkefni eru verkefni sem nemendur vinna með hliðsjón af áhugasviði 

sínu og tengja við námsgreinar, eina eða fleiri. Þegar nemendur vinna áhugasviðs-

verkefni fá þeir allmikið frelsi við að ákveða viðfangsefnið. Nemendur safna gögnum 

um efnið og setja fram upplýsingar um það að eigin vali.  

Áhugasviðsverkefni byggjast á þeirri hugmynd að nemandinn læri best þegar hann er 

virkur þátttakandi og vinnur með efni sem hann hefur áhuga á. Þessari aðferð er ætlað 

að stuðla að sjálfstæði nemenda í námi og búa þá undir að takast á við ólík 

viðfangsefni sem mæta þeim í lífinu. Áhugasviðsverkefni er kennsluaðferð sem 

grundvallast af sjálfstæðri upplýsingaleit nemenda um tiltekið efni sem þeir kynna sér 

til hlítar. Í bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf kennsluaðferðanna, flokkast 

áhugasviðsverkefni með leitaraðferðum. Þar segir:  

Leitaraðferðir eiga það sammerkt að leitast er við að líkja eftir fræðilegum 
vinnubrögðum. Meginmarkmið þessara aðferða er að virkja nemendur, 
kynna þeim vísindaleg vinnubrögð, veita þeim þjálfun í að afla upplýsinga 
og að vinna úr upplýsingunum með skipulegum hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 
1999:45). 

Áhugasviðsverkefni geta verið hvoru tveggja einstaklingsvinna eða hópavinna. Þessi 

aðferð gerir nemendum kleift að velja sé viðfangsefni til umfjöllunar sem þeir hafa 

áhuga á. Verkefnin geta rúmast innan tiltekinnar námsgreinar eða tekið til margra 

námsgreina og umfang verkefnanna getur verið mismunandi. Þau geta verið það smá 

að þau rúmast innan örfárra kennslustunda eða mun umfangsmeiri og tekið vikur eða 
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mánuði. Kennarinn er nemendum innan handar sem einskonar ráðgjafi (Ingvar 

Sigurgeirson, 1999:131–132). 

Þegar skilgreina á áhugasviðsverkefni eru einkum sex atriði sem hafa þarf í huga: 

1. Nemandinn velur yfirleitt viðfangsefnið sjálfur 

2. Nemandinn safnar gögnum sjálfur 

3. Nemandinn sýnir lokaafurðina eftir eigin vali og heldur kynningu á niðurstöðum 

sínum 

4. Áhugasviðsverkefni eru yfirleitt einstaklingsvinna en geta þó verið hópavinna og 

þá þurfa nemendur að sýna fram á vinnuframlag sitt í hópnum 

5. Áhugasviðsverkefni taka ákveðinn afmarkaðan tíma 

6. Kennarinn er í ráðgjafahlutverki  

(Henry, 1994:12). 

2.2 Upphaf áhugasviðsverkefna 

Kennsluaðferðin áhugasviðsverkefni kemur frá Bandaríkjum Norður Ameríku. Má 

rekja rætur hennar allt til kenninga John Dewey eða meira en 100 ár aftur í tímann. 

Upphafið að þróun þessarar kennsluaðferðar var sú að verið var að leita eftir 

kennsluaðferð sem virkjaði nemendur í námi, vekti þá til umhugsunar, kæmi til móts 

við einstaklingsbundnar þarfir þeirra og þjálfaði þá í rökhugsun og fræðilegum 

vinnubrögðum (The Buck Institute for Education, e.d.). 

Undanfarin 25 ár hefur mikil þróun átt sér stað í sambandi við nám og kennslu. Segja 

má að orðið hafi bylting varðandi kenningar um nám. Nú er litið svo á að nám sé 

félagslegt og jafnframt að það tengist menningunni, samfélaginu og fyrri þekkingu 

hvers einstaklings (The Buck Institute for Education, e.d.). Megineinkenni 

þróunarinnar er sveigjanleiki á öllum sviðum og má þá, meðal annars, nefna í 

kennsluháttum almennt, við notkun upplýsinga og efnis, við nýtingu rýmis og við 

skipulag vinnudags. Námið hefur orðið mun einstaklingsmiðaðra en áður og 

fjölbreytileika einstaklinganna er hampað. Það er viðurkennt að nemendur búi yfir 

margvíslegri færni, atgervi og gáfum og eigi sér ólíkan bakgrunn. Áhersla er á að 

skapa nemendum aðstæður þar sem þeir taka þátt í námi sínu, læri á eigin forsendum 
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og að viðfangsefnin reyni á mismunandi skilningarvit, greind og færni. Þörfin fyrir 

kennsluaðferð sem tekur tillit til framangreindra þátta er aðalástæða þess að 

kennsluaðferðin áhugasviðsverkefni varð að veruleika (The Buck Institute for 

Education, e.d.). 

2.3 Fræðilegar kenningar 

Kennsluaðferðin áhugasviðsverkefni byggir á ákveðnum fræðikenningum sem hafa 

verið mjög áberandi síðustu áratugi og hafa haft áhrif á það hvernig kennsla er 

skipulögð. Þessar fræðikenningar eru einkum kenningar John Dewey, kenningar 

hugsmíðahyggjunnar og kenningar um einstaklingsmiðaða starfshætti.  

2.3.1 John Dewey 

Heimspekingurinn og menntunarfræðingurinn John Dewey (20. október 1859–1. júní 

1952) leggur áherslu á samband kennara og nemenda í námskenningum sínum. 

Samkvæmt kenningum hans er hlutverk kennarans að skapa nemendum aðstæður til 

náms og veita þeim leiðsögn. Nemendur eiga að læra með því að framkvæma 

(learning by doing). Nemandinn á að læra sjálfur og fyrir sjálfan sig þannig að 

frumkvæðið að náminu liggi hjá honum sjálfum (John Dewey, 2000:76). 

Markmið menntunar samkvæmt kenningum Dewey er ígrunduð hugsun. Dewey 

skilgreinir ígrundaða hugsun sem þá tegund hugsunar sem er fólgin í því að velta 

tilteknu efni fyrir sér í huganum og brjóta viðfangsefnið til mergjar. Þetta ferli krefst 

rannsóknar, virkni og þrautseigju þar sem einstaklingurinn leitast við að komast að 

niðurstöðu. Ígrunduð hugsun felur í sér samfellda röð hugmynda þannig að hver 

hugmynd fæðir af sér nýja hugmynd og hver niðurstaða styðst við þær sem á undan 

eru komnar (Dewey, 1933/1994:1-6). 

2.3.2 Hugsmíðahyggja 

Þeir sem aðhyllast hugsmíðahyggju í náms- og kennslufræði leggja áherslu á að 

nemandinn byggi upp þekkingu sína með virkum hætti og að fyrri hugmyndir og 

þekking einstaklingsins ráði miklu um framvindu námsins. Einstaklingarnir þurfa að 

vera virkir í þekkingarleit sinni og læra best með því að rannsaka umhverfi sitt. Með 

þessu móti byggja þeir smátt og smátt við þekkingu sína (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís 

Guðmundsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005:15-16).  
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Samkvæmt kenningum hugsmíðahyggjunnar er það helsta hlutverk kennarans að búa 

svo um að umhverfið sé hvetjandi og ögrandi fyrir nemendur og stuðli að því að nám 

geti átt sér stað. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að velja eigin viðfangsefni þannig 

að þau séu áhugaverð og hafi tilgang og merkingu. Nemendur þurfa að fá tækifæri til 

að byggja viðfangsefnið á sjálfstæðri rökhugsun og innri áhugahvöt þarf að vera í 

fyrirrúmi (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðmundsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 

2005:16). 

Fylgismenn hugsmíðahyggju telja að nám eigi frekar að miðast við dýpt en magn. 

Þeir telja að nám fari þannig fram að nemendur byggi á fyrri reynslu og þekkingu. 

Þannig þurfi nemendur að fá tíma til að vinna úr nýjum upplýsingum og tengja þær 

við fyrri þekkingu sína (Good og Brophy, 2003:408-422). 

2.3.3  Einstaklingsmiðaðir starfshættir 

Bandaríkjamaðurinn Carol Ann Tomlinson er ein af þekktari fræðimönnum á sviði 

einstaklingsmiðaðra starfshátta. Skilgreining Tomlinson á einstaklingsmiðaðri 

kennslu er að nemendur hafi val milli fjölbreyttra leiða við að nálgast upplýsingar og 

námsefni, öðlist skilning og þrói afurð námsins til að læra á árangursríkan hátt 

(Tomlinson, 2001:1). Tomlinson talar um að einstaklingsmiða kennslu eftir 

námshæfi, áhugasviði og námsstíl. Námshæfi vísar til hæfni og skilnings nemenda, 

áhugasvið er það sem vekur forvitni hans og ástríðu og námsstíll vísar til þeirra 

vinnuaðferða sem henta nemandanum (Tomlinson, 2001:45). 

Tomlinson talar um að þeir sem einstaklingsmiði kennslu sína geri ráð fyrir að 

nemendur hafi mismunandi þarfir og skipuleggi kennslu sína þannig að þeir geti valið 

mismunandi leiðir til að nálgast námið og sýna afrakstur þess. Ennfremur byggist 

kennslan fremur á gæðum en magni þar sem verkefnin ögri nemendum og reyni á 

hæfni þeirra. Tomlinson bendir á að upplifun nemenda á náminu sé áhrifamikil þegar 

þeir ná að sökkva sér ofan í viðfangsefni sem skiptir þá máli og þeim finnst 

áhugavert. Hún telur að viðurkenna þurfi að hver og einn læri á sinn hátt og að ný 

þekking þurfi ávallt að tengjast fyrri þekkingu sem þýðir að ekki allir læri það sama 

(Tomlinson, 2001:3-5).  
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2.4 Meginmarkmið og áherslur  

Meginmarkmið áhugasviðsverkefna er að virkja nemendur, fá þá til að bera meiri 

ábyrgð á náminu, virkja áhugahvöt þeirra, koma til móts við einstaklinginn og láta þá 

kynnast vísindalegum vinnubrögðum. Kröfurnar sem beinast að kennaranum eru að 

hann sé verkstjóri, veiti nemendum leiðsögn og ráðgjöf, sé sveigjanlegur og komi til 

móts við ólíkar þarfir þeirra. Áhugasviðsverkefni gefa einnig tækifæri á að samþætta 

námsgreinar, auka foreldrasamstarf og styrkja tengsl við samfélagið.  

2.4.1  Kemur til móts við ólíkar þarfir nemenda 

Í New Country School, sem er ríkisrekinn skóli í Minnesota í Bandaríkjunum, byggist 

kennslan nánast eingöngu á áhugasviðsverkefnum og lætur starfsfólk skólans einkar 

vel af því. Það telur helsta kost þessarar kennsluaðferðar vera að hún getur virkað 

fyrir alla nemendur og komið til móts við ólíkar þarfir þeirra. Vinnuferlið sé 

sveigjanlegt og geti verið sérsniðið að þörfum hvers og eins. Þegar nemendur hafi 

varið nokkrum tíma í að aðlagast aðferðinni geti flestir skapað, skipulagt og útfært 

tilkomumikil verkefni sem veiti þeim heilmikla þekkingu og reynslu (New Country 

School, e.d.). 

2.4.2  Áhugahvöt 

Samkvæmt Good og Brophy (2003:234) er kennsluaðferðin áhugasviðsverkefni sú 

aðferð sem felur í sér flesta þætti sem virkja innri áhugahvöt. Nemendur fást við 

verkefni byggð á einhverskonar vandamáli. Þeir afla sér gagna með margskonar hætti 

til að leysa verkefnin og útbúa lokaafurð. Lokaafurðin sýnir lausn nemandans á 

verkefninu, hvernig sem hann kemur henni á framfæri, og fær hann endurgjöf fyrir frá 

öðrum. Það gerir nemandanum kleift að endurskoða afurð sína, laga hana og bæta ef 

þess þarf. Það sem virkjar innri áhugahvöt er að verkefnin eru raunveruleg og 

krefjandi, að til verður lokaafurð og að nemendur velja hvað þeir vilja gera og 

hvernig þeir geri það. 

Áhugasviðsverkefni koma til móts við áhuga nemenda þar sem nemendur sýna 

verkefnum sem þeir skapa sjálfir yfirleitt meiri áhuga en þeim sem þeir hafa ekkert 

um að segja (Ingvar Sigurgeirson, 1999:134).  
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2.4.3 Virkni og ábyrgð nemenda 

Áhugasviðsverkefni stuðla að sjálfstæði nemenda í námi og búa þá undir að takast á 

við ólík viðfangsefni sem mæta þeim í lífinu. Nemendur þurfa að tileinka sér öguð og 

skipulögð vinnubrögð. Áhugasviðsverkefni eru mjög ólík hefðbundinni kennslu þar 

sem kennarinn ákveður hvað nemandinn á að læra og hvaða námsefni er notað. Þarna 

stjórnar nemandinn því hvað hann lærir og velur sér námsefni sjálfur. Hlutverk 

kennarans breytist frá því að vera sá sem matreiðir efnið í nemendur í það að vera í 

ráðgjafahlutverki (Henry, 1994:11).  

Eins og Dewey segir þá eiga nemendur að læra með því að framkvæma. Nemandinn á 

að læra sjálfur fyrir sjálfan sig þannig að frumkvæðið að náminu liggi hjá honum 

sjálfum (John Dewey, 2000:76). Áhugasviðsverkefni byggja á þeirri hugmynd að 

nemandinn læri best þegar hann er virkur þátttakandi.  

2.4.4 Vísindaleg vinnubrögð  

Þegar áhugasviðsverkefni eru skipulögð er leitast við að líkja eftir vísindalegum 

vinnubrögðum. Í samfélaginu í dag er lögð áhersla á að einstaklingur geti litið 

gagnrýnum augum á alla framkvæmd og búi yfir færni í meðferð gagna og 

upplýsinga. Áhugasviðsverkefni þjálfa nemendur í upplýsingaöflun og að koma 

upplýsingum á framfæri á fjölbreyttan hátt. Upplýsingaöflun er í dag mjög stór þáttur 

í lífi fólks og má gera ráð fyrir að hann verði sífellt stærri. Nemendur fá reynslu af því 

að vinna með heimildir, meta þær og draga af þeim ályktanir. Að auki er kjörið 

tækifæri til að þjálfa ýmsa aðra leikni. Má þar meðal annars nefna ritun, tölfræðilega 

úrvinnslu og tölvunotkun (Ingvar Sigurgeirson, 1999:134). 

2.4.5 Samþætting námsgreina 

Samþætting námsgreina er mikilvægur þáttur í öllu námi. Hún felur í sér að nemendur 

fáist við tiltekin viðfangsefni sem eru skipulögð með það fyrir augum að viðfangs-

efnin gangi þvert á námsgreinar og fléttist þannig saman í merkingabæra heild (Lilja 

M. Jónsdóttir, 1996). Áhugasviðsverkefni eru verkefni sem nemendur vinna út frá 

áhugasviði sínu og tengja við námsgreinar, eina eða fleiri. Burtséð frá fjölda 

námsgreina fela þau í sér að afla þarf upplýsinga og gagna úr mörgum áttum og út frá 

mörgum sjónarhornum til að leiða verkefnið til lykta. Áhugasviðsverkefni fela í sér 

heildstæð viðfangsefni nemenda.  



14 
 

2.4.6 Samband heimila og skóla  

Áhugasviðsverkefni bjóða upp á mikla möguleika í samstarfi foreldra og nemenda. 

Foreldrar geta verið nemendum til aðstoðar, líkt og kennarinn, og tekið þátt í að 

leggja mat á verkefnin. Fjöldi rannsókna sýnir að þátttaka foreldra í sjálfu 

menntunarferlinu hefur jákvæð áhrif á námsárangur og þroska barnsins. Samantekt á 

fjölda bandarískra rannsókna sýnir að árangursríkasta skólastarfið tengist þátttöku 

foreldra í athöfnum tengdum námi og kennslu, fremur en skólastarfinu almennt. Það 

hlýtur því að vera kappsmál kennara og skólayfirvalda að efla þátttöku foreldra í 

menntunarferlinu (Long, 1986:35). 

2.4.7 Samband skóla og samfélagsins 

Með áhugasviðsverkefnum er auðvelt að styrkja samband skóla og samfélags. 

Nemendur eru að vinna verkefni þar sem þeir þurfa að afla sér upplýsinga um tiltekið 

viðfangsefni. Þá þurfa nemendur að leita sér heimilda víða, til dæmis í 

nærsamfélaginu, með viðtölum við sérfræðinga, með vettvangsathugunum, með 

formlegum könnunum eða með heimsóknum í stofnanir svo eitthvað sé nefnt. 

Nánasta umhverfi barnsins svo sem fjölskyldan, vinirnir, umhverfið og samfélagið 

móta hugsunarhátt og um leið sjálfsmynd þess. Það er því mikilvægt að nemendur fái 

tækifæri til að fræðast um nærumhverfi sitt og að heimabyggðin sé gerð enn 

áhugaverðari (Jordet, 1998:39).  

2.5 Áhugasviðsverkefnin í Hvolsskóla 

Í Hvolsskóla er einstaklingurinn í brennidepli sem birtist í einstaklingsmiðuðu námi, 

samvinnu og sveigjanleika í kennsluháttum. Lögð er áhersla á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Nemendur eiga að tileinka sér sjálfsaga, sjálfsvirðingu, raunhæft 

sjálfsmat og gagnkvæm virðing skal einkenna öll samskipti. Í skólastarfinu er lögð 

áhersla á samvinnu við grenndarsamfélagið og litið er á samfélagið allt sem 

námsvettvang fyrir nemendur (Hvolsskóli, e.d.). 

Starfsfólk Hvolsskóla fór í náms- og kynnisferð til Minneapolis í Bandaríkjunum 

vorið 2007 þar sem nokkrir skólar voru heimsóttir og innri starfsemi þeirra skoðuð. 

Þar kynntist starfsfólkið áhugasviðsverkefnunum. Í einum skólanna sem var 

heimsóttur er mikið unnið með slík verkefni. Þessi skóli er New Country School en 
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kennslan þar byggist nánast eingöngu á slíkum vinnubrögðum. Sjá má grein um 

þennan skóla í Netlu (2005) eftir Eygló Friðriksdóttir og Hrund Gautadóttir. Eftir 

þessa ferð var ákveðið að taka upp nokkrar nýjungar, í skólastarfi Hvolsskóla, til að 

stuðla að auknum sveigjanleika og fjölbreytni, og voru áhugasviðsverkefnin þar á 

meðal. Haustið 2007 voru áhugasviðsverkefnin tekin inn í skólastarfið.  

2.5.1 Fyrirkomulag áhugasviðsverkefnanna í Hvolsskóla 

Áhugasviðsverkefnin eru á öllum stigum skólans. Á yngsta stigi og miðstigi hefur 

þeim verið úthlutað tíma í stundaskrá en á elsta stigi eiga þau að vinnast ásamt öðrum 

verkefnum á námssamningstíma en það eru einskonar vinnutímar fyrir nemendur. 

Áhugasviðsverkefnin voru tekin inn í starfsemi skólans hjá yngsta stigi haustið 2008 

en á mið- og elsta stigi eru þau nú á öðru ári. Enn eru þau á þróunarstigi og er 

starfsfólk að prófa sig áfram.  

Í Hvolsskóla eru áhugasviðsverkefnin unnin á þann hátt að nemendur velja sér 

viðfangsefni til umfjöllunar eftir áhugasviði sínu og gera síðan vinnuáætlun þar sem 

fram þarf að koma hvað felst í verkefninu og hvað eigi að gera. Á elsta stigi þurfa 

nemendur jafnframt að greina frá því hvaða námsgreinar þeir ætla að tengja við 

verkefnið. Þegar nemendur hafa gert vinnuáætlun þurfa þeir að fá samþykki kennara 

fyrir henni og geta þá, ef hún hefur verið samþykkt, farið að snúa sér að verkefninu 

sjálfu (sjá vinnuáætlun fyrir miðstig og elsta stig í viðauka A). Meðan á vinnunni 

stendur eiga nemendur, bæði á mið- og elsta stigi, að halda dagbók eða vinnuskýrslu 

sem síðan er skilað með verkefninu. Þar gera nemendur grein fyrir vinnu sinni. Þegar 

verkefninu er lokið fer fram mat á því. Nemendur á miðstigi skila verkefnum sínum 

til umsjónarkennara sem fer yfir verkefnin eftir ákveðnum matslista. Nemendur á 

elsta stigi þurfa að kynna sitt verkefni og verja það og eru tveir til þrír kennarar 

viðstaddir. Kennarar meta svo verkefnið með hliðsjón af þeirri vinnu sem lögð var í 

það og með hliðsjón af gæðum þess. Nemendur fá síðan verkefnin til baka ásamt 

útfylltum matslista þegar kennarar hafa farið yfir þau (sjá matsblöð fyrir miðstig og 

elsta stig í viðauka A).  
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Hér má sjá nokkur dæmi um áhugasviðsverkefni sem nemendur Hvolsskóla hafa 

unnið:  

• Safnmappa um íslenska hestinn 

• Heimasíða um hunda 

• Ritgerðir um ýmis efni eins og sögu flugvéla, hundategundir, íslensku 

hænuna, íslenska hestinn, ýmsa fótboltakappa, Danmörku, Rúmeníu, 

Rússland, og bíla 

• Myndband um mjaltatækni  

• Úrklippubækur með upplýsingum og myndum um Norðurlöndin, Perú, 

heilsurækt, Becham hjónin, sjónvarpsþátt og körfubolta  

• Útsaumsverkefni með mynd af dreka sem nemandi teiknaði sjálfur  

• Upplýsingabæklingar um prjónamynstur og prjónaaðferðir, borðtennis og 

fótbolta  

• Myndasögubók um Gunnar á Hlíðarenda  

• Matreiðslubók með uppskriftum og myndum 

• Slæðusýningar um fótbolta, hunda, kvikmyndir, tölvuleiki, mótorhjól og bíla  

• Veggspjöld með upplýsingum og myndum af fótbolta, teiknimyndafígúrum, 

borðtennis og hundategundum  

Sjá má myndir af nokkrum þessara áhugasviðsverkefna í viðauka B. 

2.5.2 Markmið Hvolsskóla með áhugasviðsverkefnunum 

Þau markmið sem Hvolsskóli leggur áherslu á með áhugasviðsverkefnunum eru, að 

þau komi til móts við nemandann, auki fjölbreytnina, samþætti námsgreinarnar og 

tengi áhugasvið nemandans við námið. Jafnframt er lögð er áhersla á að nemendur 

geti unnið út frá eigin styrkleikum, fái meiri fyllingu í námið og dýpki þekkingu sína 

á ákveðnum sviðum þar sem áhugi þeirra liggur. Með verkefnunum vill skólinn sjá 

sjálfstæðari vinnubrögð, að nemendur kynnist vísindalegum vinnubrögðum, þeir læri 

ákveðnar vinnuaðferðir og verði ánægðari nemendur (Halldóra Magnúsdóttir 

munnleg heimild, 16. febrúar 2009).  
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2.5.3 Stefna Hvolsskóla með áhugasviðsverkefnunum 

Stefna Hvolsskóla með áhugasviðsverkefnunum er að tengja þessi verkefni markvisst 

inn í skólastarfið. Gert er ráð fyrir að sem flestar námsgreinar leggi eitthvað af 

mörkum og skapi nemendum svigrúm til að vinna áhugasviðsverkefnin. Kennarar og 

nemendur þurfa að merkja við hvað það er sem hver og einn lærir í hverju verkefni og 

athuga hvaða markmið þeir hafi uppfyllt. Lögð er mikil áhersla á að halda vel utan 

um það sem næst fram með áhugasviðsverkefnunum (Halldóra Magnúsdóttir 

munnleg heimild, 16. febrúar 2009).  

2.6 Samantekt  

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir því hvað áhugasviðsverkefni eru og hver 

uppruni þeirra er. Fjallað var sérstaklega um áhugasviðsverkefnin í Hvolsskóla og 

fyrirkomulag þeirra kynnt. Einnig var farið yfir þau markmið og þá stefnu sem 

Hvolsskóli leggur áherslu á. Að auki var varpað er ljósi á þær kenningar og þau 

meginmarkmið sem kennsluaðferðin áhugasviðsverkefni byggist á.  

Það er einkar mikilvægt þegar talað er um nám og kennslu að gera sér grein fyrir því 

að hvort tveggja byggist á ákveðnum fræðikenningum og markmiðum. 

Kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og markmið þeirra mismunandi og því ekki 

hægt að segja að einhver ein aðferð sé betri en önnur. Það er þó hægt að meta hvort sú 

aðferð sem valin er sé að skila tilætluðum árangri. Sjá má af framangreindri umfjöllun 

að áhugasviðsverkefni er kennsluaðferð sem býr yfir ákveðnum einkennum.  

Í framhaldi af þessari umfjöllun verður gerð grein fyrir rannsókn sem gerð var á 

áhugasviðsverkefnunum í Hvolsskóla. Í þeirri rannsókn var gerð athugun á hvort 

áhugasviðsverkefnin væru að uppfylla þau einkenni sem lögð er áhersla á að þau 

uppfylli, þannig að tilætlaður árangur náist, með tilkomu þeirra.  
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3. Aðferð  

Í rannsóknum er hægt að beita bæði megindlegum (quantitative) og eigindlegum 

(qualitative) rannsóknaraðferðum eða samblandi beggja. Í þessari rannsókn var 

ákveðið að notast eingöngu við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem markmiðið var 

að öðlast innsýn í og skilning á reynslu fólks. Markmiðið með eigindlegum 

rannsóknum er ekki að bregða upp mynd af skoðunum fjölmargra eða alhæfa yfir á 

stærri hóp heldur að reyna að skilja hvaða augum þátttakendur, í rannsókn, líta 

reynsluheim sinn og lýsa honum. Engu að síður geta niðurstöður af þessu tagi verið 

vísbending um að málum sé líkt farið hjá öðrum í svipaðri aðstöðu (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005). 

3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru aðstoðarskólastjóri, kennarar og nemendur á mið- 

og elsta stigi í Hvolsskóla. Tekin voru viðtöl við alla þátttakendur. Kynjahlutfall var 

jafnt meðal nemenda og voru nemendur á aldrinum 9 – 15 ára. Nemendum var skipt í 

fimm viðtalshópa og voru fjórir nemendur í hverjum hóp. Tveir hópar nemenda voru 

á miðstigi og var aldur þeirra 9 – 11 ára. Þrír hópar nemenda voru á elsta stigi og var 

aldur þeirra 12 – 15 ára. Þátttakendur meðal kennara voru eingöngu konur og var 

þeim skipt í fjóra viðtalshópa. Einn eða tveir kennarar voru í hverjum hóp. Einn hópur 

kennara var við kennslu á miðstigi og þrír hópar kennara við kennslu á elsta stigi. 

Kennarar og nemendur voru valdir af handahófi í hópana. Engar greiðslur né önnur 

verðlaun voru í boði fyrir þátttökuna og var engum skylt að taka þátt.  

3.2 Mælitæki  

Viðtölin í þessari rannsókn voru opin viðtöl en þá er viðmælendum gefinn kostur á að 

tjá skoðanir sínar og reynslu án þess að stuðst sé við ákveðinn spurningalista með 

fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum. Í viðtölum við þátttakendur var þó stuðst við 

spurningalista með fyrirfram ákveðnum spurningum sem áhugi var á að leita svara 

við. Viðtölin stýrðust þó ekki af spurningalistanum heldur var hann einungis notaður 

sem hjálpartæki (sjá spurningalistann í viðauka C). Öll viðtölin voru hljóðrituð með 

samþykki þátttakenda. 
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3.3 Framkvæmd  

Framkvæmd rannsóknarinnar fór fram með þeim hætti að tekin voru fimm hópviðtöl 

við nemendur sem hvert um sig stóð yfir í rúmar 30 mínútur. Tekin voru fjögur viðtöl 

við kennara þar sem einn eða tveir einstaklingar voru saman og stóðu þau viðtöl, 

hvert um sig, yfir í um 40 mínútur. Einnig var tekið viðtal við aðstoðarskólastjóra sem 

stóð yfir í um 40 mínútur. Var þess gætt að ekki væri um neitt utanaðkomandi áreiti 

að ræða á meðan viðtölin fóru fram. Viðmælendur fengu ekki nein sérstök fyrirmæli 

áður en viðtölin fóru fram önnur en þau að ræða ætti um áhugasviðsverkefnin. 

Viðtölin voru heldur ekki tekin í neinni sérstakri tímaröð. Öll viðtölin fóru fram í 

Hvolsskóla dagana 9. – 12. febrúar 2009. 

Úrvinnsla gagna fór fram á þann hátt að hlustað var á viðtölin, sem öll voru 

hljóðrituð, og þau greind. Leitað var sérstaklega eftir lýsingu viðmælenda á þeim 

atriðum sem áhugi var á að fá svör við (sjá spurningalistann í viðauka C). Einnig var 

leitast við að greina einstaka persónulegt viðhorf hjá viðmælendum þannig að reynsla 

þeirra og sýn á áhugasviðsverkefnunum kæmi fram.  
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4. Niðurstöður  

Áhugasviðsverkefnin virðast hafa skilað talsverðum árangri þau tvö ár sem þau hafa 

verið í skólastarfinu en þó ekki enn þeim árangri sem að var stefnt í upphafi að mati 

viðmælenda. Töldu viðmælendur margt eftir óunnið og bentu á að verkefnið væri enn 

í þróun. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir viðhorfum viðmælenda og reynt að 

komast að því hvort áhugasviðsverkefnunum í Hvolsskóla sé beitt á þann hátt að þau 

skili sem bestum árangri. Jafnframt verður farið yfir þau markmið og þá stefnu sem 

Hvolsskóli leggur áherslu á varðandi áhugasviðsverkefnin og athugað hvort þau hafi 

náð fram að ganga. 

4.1  Markmið og stefna Hvolsskóla varðandi áhugasviðsverkefnin 

Markmið sem Hvolsskóli leggur áherslu á eru:  

• Áhugasviðsverkefnin komi til móts við einstaklingana  

• Nemendur geti unnið út frá eigin styrkleikum  

• Nemendur fái meiri fyllingu í námið og verði ánægðari í náminu  

• Nemendur dýpki þekkingu sína á ákveðnum sviðum 

• Áhugasviðsverkefnin auki fjölbreytni í náminu  

• Áhugasviðsverkefnin kalli á sjálfstæðari vinnubrögð  

• Nemendur kynnist vísindalegum vinnubrögðum  

• Áhugasviðsverkefnin samþætti námsgreinar  

• Áhugasviðsverkefnin tengi áhugasvið nemenda inn í námið 

Stefna Hvolsskóla er að:  

• Tengja áhugasviðsverkefnin inn í skólastarfið þannig að gefið verði svigrúm í 

sem flestum námsgreinum fyrir nemendur til að vinna verkefnin  

• Kennarar og nemendur haldi utan um hvað það er sem hver og einn lærir í 

hverju verkefni og skoði hvaða námsmarkmiðum þeir hafi náð með 

áhugasviðsverkefnum sínum.  

(Halldóra Magnúsdóttir munnleg heimild, 2009). 
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4.2  Sýn og reynsla nemenda á miðstigi af áhugasviðsverkefnunum  

Eins og áður hefur komið fram er nemendum á miðstigi úthlutað tíma í stundaskrá 

fyrir vinnu við áhugasviðsverkefnin og auk þess fá þeir að vinna verkefnin í 

áætlunartímum ef tími vinnst til. Verkferli áhugasviðsverkefnanna er þannig að 

nemendur velja sér viðfangsefni, gera vinnuáætlun þar sem þeir gera grein fyrir 

verkefninu og skilgreina skiladag (sjá viðauka A). Þegar kennari hefur samþykkt 

vinnuáætlunina geta nemendur hafið vinnu við verkefnið. Þegar verkefninu er lokið 

skila nemendur því til umsjónarkennara ásamt dagbók eða vinnuskýrslu sem þeir gera 

samhliða verkefninu. Þeir fá síðan endurgjöf um verkefnið, frá umsjónarkennara, sem 

unnin er eftir ákveðnum matslista (sjá viðauka A). Dæmi um verkefni sem unnin hafa 

verið á miðstigi eru meðal annars matreiðslubækur, myndasögubækur, veggspjöld og 

ritgerðir.  

Í viðtölum við nemendur á miðstigi var leitast við að fá svör við því hvort sú stefna 

og þau markmið áhugasviðsverkefnanna sem Hvolsskóli leggur áherslu á hefðu 

komið til framkvæmda. Einnig var leitað eftir svörum við því hverjir væru kostir 

áhugasviðsverkefnanna og hvað þeir teldu að betur mætti fara. 

4.2.1 Hafa þau markmið sem Hvolsskóli leggur áherslu á komið til 

framkvæmda?  

Nemendur sögðu áhugasviðsverkefnin koma til móts við einstaklingana og töldu að 

þau tækju tillit til þarfa hvers og eins. Ástæðuna sögðu þeir vera að hver og einn fengi 

frelsi til að velja sér viðfangsefni sem hann langaði til að fjalla um og nemendur 

fengju að vinna verkefnin eins og þeim hentaði.  

Nemendurnir mátu það svo að þeir ynnu út frá sínum styrkleikum þegar þeir fengjust 

við áhugasviðsverkefnin. Þeir veldu sér viðfangsefni eftir áhugasviði en þar ættu 

styrkleikar þeirra að liggja. Sem dæmi þá sagði einn nemandinn „ég hef áhuga á 

bakstri og mér finnst gaman að baka og þess vegna vann ég verkefni um bakstur“. 

Þessi nemandi bjó til uppskriftabók með uppáhalds uppskriftunum sínum og lét mynd 

fylgja hverri uppskrift af kökunum sem hann hafði bakað sjálfur. Nemandinn sagðist 

hafa unnið út frá sínum styrkleikum í þessu verkefni þar sem hann væri góður í að 

baka.  
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Þeim fannst skemmtilegt að vinna áhugasviðsverkefnin og vildu helst fá að gera fleiri 

verkefni. Þeir töldu að vegna þess að þeir fengju að velja hvað þeir geri og hvernig 

þeir geri það, þá þætti þeim skemmtilegra að vinna verkefnin fremur en þegar 

kennarinn stjórnaði því hvað þeir ættu að gera. Það var ekki spurning að þeirra mati 

að áhugasviðsverkefnin veittu þeim aukna ánægju í náminu.  

Nemendurnir töldu sig dýpka þekkingu sína á því viðfangsefni sem þeir fjölluðu um. 

Einn viðmælandi tók sem dæmi verkefni sem hann hafði unnið um gangtegundir 

hesta. Hann taldi að eftir að hafa unnið það verkefni væri hann mun fróðari um þetta 

ákveðna viðfangsefni.  

Viðmælendurnir voru sammála um að áhugasviðsverkefnin auki á fjölbreytni í námi 

og þeim fannst mikil tilbreyting að vinna við þau. Ástæðan var sú að þeim fannst 

þetta skemmtilegra en flest annað í hefðbundnu skólastarfi. Að auki fengju þeir 

algjörlegar frjálsar hendur við að vinna verkefnin sem gerðist ekki oft í öðrum tímum. 

Nemendur töldu að áhugasviðsverkefnin kölluðu á sjálfstæðari vinnubrögð þar sem 

þeir bæru sjálfir ábyrgð á verkefnunum. Þeir tóku sem dæmi að þeir þyrftu að passa 

upp á að geyma þau á góðum stað, sjá algjörlega sjálfir um framkvæmd þeirra og 

þyrftu að passa að skila á réttum tíma. Þeir voru allir sammála um að hlutverk 

kennarans væri að vera þeim innan handar sem einskonar ráðgjafi.  

Viðmælendur töldu sig læra að nota vísindaleg vinnubrögð við vinnu verkefnanna. 

Þeir voru sammála um að það fælist mikill lærdómur í að leita heimilda og upplýsinga 

um umfjöllunarefnið, vinna úr þeim upplýsingum sem þeir öfluðu og koma þeim 

upplýsingum á framfæri.  

Nemendur á miðstigi áttu erfitt með að svara því hvort áhugasviðsverkefnin væru að 

samþætta einhverjar námsgreinar. Þeir töldu sig þó vinna með ákveðna þætti úr 

öðrum námsgreinum í flestum verkefnum. Hvort um samþættingu námsgreina væri 

þar að ræða voru þeir ekki vissir um sem er mjög skiljanlegt.  

Nemendurnir töldu að áhugasviðsverkefnin tengdu áhuga þeirra við námið. Þegar 

nemendur væru að vinna að áhugasviðsverkefnunum væru þeir að vinna með eitthvað 

sem þeir hefðu áhuga á og þannig tengdist áhugi þeirra því námi sem ætti sér stað við 

vinnu verkefnanna. 
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4.2.2 Hefur sú stefna sem Hvolsskóli leggur áherslu á komið til 

framkvæmda? 

Nemendurnir gátu ekki séð að áhugasviðsverkefnin tengdust öðrum námsgreinum. 

Þeir töldu sig ekki vera að vinna með neitt námsefni úr hinum almennu námsgreinum 

í áhugasviðsverkefnunum né að þeim væri gefið aukið svigrúm í hinum almennu 

námsgreinum til að vinna verkefnin. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að þetta væri 

stefnan með verkefnunum. Þeir töldu sig ekki þurfa að tengja ákveðnar námsgreinar 

við verkefnin en sögðu þó að ef þeir notuðu einhverja námsþætti úr öðrum 

námsgreinum fengju þeir hærri einkunn. Einn viðmælandinn orðaði þetta á 

eftirfarandi hátt: „Ég fékk plús fyrir það, í verkefni sem ég vann, að reikna saman 

kostnaðinn við að fara í skíðaferð með fjölskyldunni“.  

Viðmælendum fannst þeir fá þjálfun í ýmsum hlutum við að vinna verkefnin en sáu 

ekki þörf á að finna út hvaða þjálfun það væri sérstaklega. Þeir gátu ekki séð að 

kennarar færu yfir það hvaða færniþætti eða námsmarkmið þeir áorkuðu með þessum 

verkefnum og þeir gerðu það heldur ekki sjálfir. Kennararnir fara yfir verkefnin þeirra 

og skila svo umsögn með einkunn til baka. Nemendur töldu að aðallega væri farið 

yfir einhver atriði er vörðuðu útlit verkefnisins og vinnuferlið.  

4.2.3 Hvað gengur vel og hvað mætti betur fara?  

Kostir áhugasviðsverkefnanna að mati nemenda á miðstigi var helst það frelsi sem 

þeir fengju við útfærslu verkefnanna og það hvað það væri skemmtilegt að vinna 

verkefnin. Þeim fannst fínt að hafa ákveðinn tíma í stundaskrá fyrir áhugasviðs-

verkefnin og vildu helst fá fleiri slíka.  

Það sem nemendum fannst að betur mætti fara var að þeir vildu fá meiri tíma til að 

sinna áhugasviðsverkefnum sínum. Þeir settu út á að þeir þyrftu oft að klára áætlun 

áður en þeir fengju að vinna við áhugasviðsverkefnin. 

4.3 Sýn og reynsla nemenda á elsta stigi af áhugasviðsverkefnunum 

Á elsta stigi eiga áhugasviðsverkefnin að vinnast ásamt öðrum verkefnum á 

námssamningstíma eins og fyrr hefur verið greint frá. Verkferli áhugasviðs-

verkefnanna er á þann hátt að nemendur velja sér viðfangsefni og gera vinnuáætlun 

þar sem þeir gera grein fyrir verkefninu (sjá viðauka A). Í vinnuáætlun þarf einnig að 
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koma fram við hvaða námsgreinar nemendur ætla að tengja verkefnið. Þegar kennari 

hefur samþykkt vinnuáætlunina geta nemendur hafið vinnu við verkefnið. Þegar 

verkefninu er lokið þurfa nemendur að kynna og verja verkefnið að viðstöddum 

tveimur til þremur kennurum. Að því loknu fer fram mat á verkefninu sem unnið er 

eftir ákveðnum matslista (sjá viðauka A). Dæmi um verkefni sem unnin hafa verið á 

elsta stigi eru fræðslumyndbönd og úrklippubækur ásamt greinargerð. Einnig er 

algengt að nemendur skili verkefnum um hin ýmsu málefni á ritgerðarformi. 

Í viðtölum við nemendur á elsta stigi var leitast við að fá svör við því hvort sú stefna 

og þau markmið áhugasviðsverkefnanna sem Hvolsskóli leggur áherslu á hefðu náð 

fram að ganga. Einnig var leitað eftir svörum við því hverjir væru kostir 

áhugasviðsverkefnanna og hvað þeir teldu að betur mætti fara.  

4.3.1 Hafa þau markmið sem Hvolsskóli leggur áherslu á komið til 

framkvæmda? 

Nemendur töldu allir að áhugasviðsverkefnin kæmu til móts við þarfir 

einstaklinganna, þar sem allir fengju tækifæri til að vinna verkefnin út frá áhugasviði 

sínu og fengju frelsi til að vinna verkefnin eins og þeim hentaði best. Þeir voru 

sammála um að vinnuferlið væri mjög sveigjanlegt og gæti því verið sérsniðið að 

þörfum hvers og eins.  

Viðmælendur sögðu að þar sem nemendur fengju að velja sér viðfangsefni til 

umfjöllunar eftir áhugasviði sínu þá fengju þeir þar af leiðandi tækifæri til að vinna út 

frá styrkleikum sínum. Þeir vildu meina að styrkleikar og áhugi hvers og eins færu 

saman.  

Misjafnar skoðanir voru á því meðal nemenda hvort áhugasviðsverkefnin gæfu þeim 

meiri fyllingu í námið og hvort þau gerðu þá að ánægðari nemendum. Þeir nemendur 

sem voru í 9. og 10. bekk, eða eldri nemendur, töldu sig ekki ánægðari og fundu ekki 

fyrir meiri fyllingu í náminu. Þeir töldu sig hafa nóg annað að gera. Þeim fannst þó 

ágætt að vinna verkefnin en töldu þau frekar tilgangslausa viðbót við annað. Yngri 

nemendur, eða þeir sem voru í 7. og 8. bekk, voru ekki vissir hvort áhugasviðs-

verkefnin gæfu þeim meiri fyllingu en þeir töldu þó að verkefnin gerðu flesta 

nemendur að ánægðari nemendum. Þeir voru sammála eldri nemendunum um það að 

þeir hefðu nóg annað að gera, en fannst þetta samt ágæt viðbót og góð tilbreyting.  



25 
 

Nemendurnir voru sammála um að þeir dýpkuðu þekkingu sína á því viðfangsefni 

sem til umfjöllunar væri hverju sinni og að þetta væru umfjöllunarefni sem þeir hefðu 

áhuga á. Sem dæmi þá sagði einn viðmælenda „ég er núna mun fróðari um einn 

tiltekinn leikmann í fótbolta þar sem hann var viðfangsefni mitt í einu verkefni sem 

ég gerði“.  

Allir nemendurnir töldu að áhugasviðsverkefnin ykju fjölbreytnina í náminu. Þeir 

tóku sem dæmi að þegar nemendur ynnu að áhugasviðsverkefnunum fengju þeir frelsi 

til að vinna en það væri ekki oft sem það væri í boði í annan tíma.  

Viðmælendur voru sammála um að verkefnin kölluðu á sjálfstæð vinnubrögð þar sem 

þeir veldu sér sjálfir viðfangsefnið, leituðu eftir upplýsingum um viðfangsefni sín, 

ynnu úr upplýsingunum og veldu leið til kynninga á lokaafurð sinni. Allt þetta gerðu 

þeir algjörlega sjálfir. Þeir upplifðu allir að ábyrgðin lægi hjá þeim og að kennarinn 

væri í hlutverki ráðgjafa og væri þeim til aðstoðar. Nemendur þurfa að vinna ákveðið 

skipulag áður en verkefnavinnan hefst þar sem þeir gera nokkuð ýtarlega grein fyrir 

umfjöllunarefni sínu, útskýra vinnuferlið og tengja verkefnið við námsgreinar. Elstu 

viðmælendurnir gáfu ekki mikið út á þessa undirbúningsvinnu og sögðust ekki alltaf 

tengja verkefnin við námsgreinar þó svo þeir segðust ætla að gera það áður en vinnan 

hæfist. Yngri viðmælendurnir töldu að undirbúningsvinnan væri mjög mikilvæg og að 

það væri dregið niður fyrir það ef verkefnin tengdust ekki á einhvern hátt þeim 

námsgreinum sem þeir ætluðu að tengja þau við. Þeir þurfa einnig að halda dagbók 

samfara vinnunni sem er einskonar vinnuskýrsla en þar þurfa þeir að greina frá vinnu 

sinni. Þeir létu misvel af þessari vinnuskýrslu og töldu hana skipta mismiklu máli. 

Þeir voru þó allir sammála um að með undirbúningsvinnunni og vinnuskýrslunni væri 

verið að kalla eftir sjálfstæðari vinnubrögðum. 

Nemendurnir voru sammála um það að verkefnin þjálfuðu þá í að nota vísindaleg 

vinnubrögð eins og upplýsingaöflun, úrvinnslu upplýsinga og vinnslu lokaafurðar. En 

kennsluna í þessum vinnubrögðum sögðust þeir fá annars staðar eins og til dæmis í 

íslenskutímum.  

Viðmælendur áttu erfitt með að svara því hvort verið væri að samþætta námsgreinar í 

áhugasviðsverkefnunum. Þeir gerðu sér þó grein fyrir því að í verkefnunum voru þeir 

að nýta ýmislegt úr öðrum námsgreinum. Þeir töluðu um að í undirbúningsvinnunni 
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þyrftu þeir að gera grein fyrir hvaða námsgreinar þeir ætluðu að tengja við verkefnið 

þó svo að þeir gerðu ekki frekari grein fyrir því hvernig sú tenging yrði. Einn 

viðmælandinn tók sem dæmi að þar sem hann væri að skrifa verkefni á íslensku væri 

hann að vinna með íslensku og ef hann þyrfti að vinna með tölur væri hann að vinna 

með stærðfræði. „Þar með er ég búinn að samþætta íslensku og stærðfræði inn í mitt 

verkefni“ sagði þessi nemandi. 

Nemendurnir töldu að áhugasviðsverkefnin tengdu áhugasvið nemenda við námið. Sú 

tenging ætti sér stað þegar þeir ynnu verkefnin þar sem verið væri að vinna út frá 

áhugasviði hvers og eins. 

4.3.2 Hefur sú stefna sem Hvolsskóli leggur áherslu á komið til 

framkvæmda? 

Nemendurnir voru ekki að sjá að þeir fengju svigrúm í öðrum námsgreinum til að 

vinna við áhugasviðsverkefnin. Þeir litu á áhugasviðsverkefnin sem hreina viðbót og 

staka námsgrein. Þeir litu ekki á áhugasviðsverkefnin sem kennsluaðferð sem tæki á 

ákveðnum námsþáttum úr öðrum námsgreinum. Nemendurnir voru allir sammála því 

að sú tenging áhugasviðsverkefnanna við námsgreinar sem ætti sér stað fæli ekki í sér 

að þeir uppfylltu einhver námsmarkmið. Heldur eingöngu að þeir nýttu eitthvað úr 

þeirri námsgrein sem þeir tengdu verkefnið við í undirbúningsvinnunni. Þeir gætu til 

dæmis auðveldlega tengt verkefnið við ensku ef þeir þýddu einhverja heimild úr 

ensku og þeir gætu alltaf tengt verkefnið við íslensku þar sem þeir skrifuðu á 

íslensku.  

Nemendurnir töldu að hvorki nemendur né kennarar væru að halda sérstaklega utan 

um það hvað hver og einn lærði í hverju verkefni. Það væri heldur ekki verið að 

leitast eftir að halda utan um hvaða námsmarkmið eða færniþætti úr hinum almennu 

námsgreinum þeir væru að ná.  

4.3.3 Hvað gengur vel og hvað mætti betur fara?  

Kostir áhugasviðsverkefnanna að mati nemenda á elsta stigi voru helst þeir að við 

vinnu verkefnanna fengju þeir tækifæri til að vinna við sitt áhugasvið. Þeir fengju að 

velja sér sjálfir hvernig þeir ætluðu að vinna verkefnin, hvað þeir ætluðu að gera og 

fengju almennt frelsi við þessa verkefnavinnu. Flestir töldu að verkefnin væru ágæt 
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tilbreyting frá öðru og þeir fengju tækifæri til að dýpka þekkingu sína á því 

viðfangsefni sem þeir hefðu áhuga á. 

Gallar við verkefnin voru þeir helstir að mati nemenda að það færi of mikill tími í 

vinnu við þau á kostnað annars náms. Nemendurnir vildu frekar geta notað tímann í 

annað sem þeir töldu mikilvægara. Þeir töldu allir að það væri svo mikið að gera í 

öðru að það væri helst til of mikið að vera með áhugasviðverkefnin líka. Nemendur 

vinna áhugasviðsverkefnin á námssamningstíma og fannst þeim það ekki við hæfi þar 

sem þeir þyrftu að nota þann tíma í annað.  

4.4  Sýn og reynsla kennara á mið- og elsta stigi af 

áhugasviðsverkefnunum 

Í viðtölum við kennara á miðstigi og á elsta stigi var verið að leita eftir sýn þeirra til 

áhugasviðsverkefnanna og reynslu þeirra af þeim. Leitast var við að fá svör við því 

hvernig áhugasviðsverkefnin nýttust í starfinu og hver væri tilgangur þessarar 

kennsluaðferðar. Jafnframt var leitað eftir svörum við því hvort sú stefna og þau 

markmið sem Hvolsskóli leggur áherslu á hefðu komið til framkvæmda og hvað 

gengi vel og hvað betur mætti gera.  

4.4.1 Hvernig nýtast áhugasviðsverkefnin í starfinu? 

Kennararnir töldu að hægt væri að nýta áhugasviðsverkefnin mun betur en gert væri. 

Þeir voru allir sammála um að enn væri ekki komið að því að verkefnin væru notuð í 

þeim tilgangi að kenna ákveðna færnisþætti eða ná ákveðnum námsmarkmiðum úr 

hinum almennu námsgreinum. Þeir upplifðu það að áhugasviðsverkefnin væru ekki 

notuð sem kennsluaðferð og að tenging þeirra við aðrar námsgreinar væri ekki 

nægjanleg. Þeir töldu að þegar til þess kæmi að kennarar færu að nýta 

áhugasviðsverkefnin sem kennsluaðferð myndu þau geta nýst mjög vel í starfinu. 

Kennararnir bentu á að verkefnin reyndu á ákveðna færni hjá nemendum og að þau 

þjálfuðu ákveðin vinnubrögð. Þeir voru einnig sammála um að verkefnin kenndu 

nemendum mikið í tölvuvinnslu. „Áhugasviðsverkefnin eru að skila sumum 

nemendum heilmiklum árangri á ýmsum sviðum og margir nemendur eru að skila 

virkilega góðum verkefnum“ sögðu kennararnir jafnframt.  
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4.4.2 Hver er tilgangur þessarar kennsluaðferðar? 

Kennararnir töldu að megintilgangur áhugasviðsverkefnanna væri að nemendur lærðu 

í gegnum áhugasvið sitt. Það þyrfti bara að fá þá til að áorka meiru með 

verkefnunum. Kennararnir sögðu að það gengi nokkuð vel að virkja áhuga nemenda 

með verkefnunum og þá sérstaklega hjá nemendum á miðstiginu. Þeir bentu á að 

tilgangur verkefnanna væri að samþætta námsgreinar, auka fjölbreytni í náminu, 

koma til móts við þarfir hvers og eins, gefa nemendum tækifæri á að vinna út frá 

styrkleikum sínum, að þeir kynntust vísindalegum vinnubrögðum og að nemendur 

fengju að vinna meira sjálfstætt. Kennararnir voru sammála um að hægt væri að ná 

góðum árangri í kennslu ef þeir nýttu áhugasviðsverkefnin betur samhliða öðrum 

námsgreinum. Kennarar þyrftu að fara vel yfir þessi atriði og skipuleggja betur 

vinnuna sem tengdist verkefnunum. Svo þyrfti að gera nemandanum betri grein fyrir 

því hvernig og hverju hann gæti áorkað í gegnum verkefnin.  

4.4.3 Hafa þau markmið sem Hvolsskóli leggur áherslu á komið til 

framkvæmda? 

Viðmælendur voru sammála um að mörg þeirra markmiða sem lögð væri áhersla á 

hefðu þegar náð fram að ganga. Þeir sögðu að verkefnin væru vel til þess fallinn að 

koma til móts við einstaklingana og hægt væri að sníða verkefnin eftir hverjum og 

einum. Þannig fengju nemendur tækifæri á að vinna út frá styrkleikum sínum og 

áhuga.  

Kennarar á miðstiginu töldu að verkefnin veittu nemendum fyllingu og ánægju í 

náminu. Þeir voru sammála um að það væri virkilega gaman að sjá hvað nemendur 

væru áhugasamir og ánægðir. Aftur á móti töldu kennarar á elsta stigi sína nemendur 

ekki eins ánægða. Þó þætti flestum nemendum gaman að vinna verkefnin en mörgum 

þætti þetta tímafrekt og tilgangslaust og vildu frekar eyða tímanum í að vinna annað 

sem þeir töldu mikilvægara. Kennararnir töldu að það væri þeirra sök þar sem þeir 

nýttu verkefnin ekki rétt í kennslunni.  

Allir voru sammála um að nemendur dýpkuðu þekkingu sína á ákveðnu sviði þar sem 

áhugi þeirra lægi. Nemendur öðluðust aukna þekkingu á viðfangsefninu sem til 

umfjöllunar væri. Flest verkefnin sem kennararnir höfðu fengið frá nemendum voru 

þannig að greinilega mátti sjá að nemendur höfðu aflað sér aukinnar þekkingar á 



29 
 

viðfangsefninu. „En auðvitað fáum við líka verkefni frá nemendum þar sem auðséð er 

að þeir eru eingöngu að koma á framfæri áður lærðri vitneskju“ sögðu viðmælendur.  

Kennurunum fannst áhugasviðsverkefnin auka á fjölbreytni í náminu. Við vinnu 

verkefnanna fengju nemendur tækifæri til að vinna á annan hátt en í flestum öðrum 

tímum. Þarna lærði nemandinn meira upp á eigin spýtur og réði sjálfur eðli og 

umfangi námsins að mestu.  

Kennararnir voru allir sammála um að verkefnin kölluðu á sjálfstæð vinnubrögð og 

töldu að nemendur væru meðvitaðir um það. Þeir töldu verkefnin einnig kalla á aukið 

sjálfsnám nemenda þar sem þetta væru sjálfstæð og einstaklingsbundin viðfangsefni. 

Nemendur veldu sér viðfangsefni og skipulegðu nám sitt sjálfir. Kennarinn væri fyrst 

og fremst til ráðgjafar.  

Allir viðmælenda töldu að nemendur notuðust við vísindaleg vinnubrögð í glímu 

sinni við verkefnin. Nemendur þyrftu að velja sér viðfangsefni, varpa fram 

spurningum, afla sér upplýsinga, vinna úr þeim, draga eigin ályktanir og koma 

afrakstrinum á framfæri.  

Viðmælendur voru einnig sammála um að verkefnin samþættu námsgreinar þar sem 

nemendur þyrftu oft að leita sér fanga og afla sér þekkingar í mörgum mismunandi 

náms- eða fræðigreinum. Þeir sögðu þó að það vantaði að tengja þessi verkefni betur 

við annað nám þannig að verkefnin væru að samþætta einhverjar námsgreinar með 

skipulegum hætti.  

4.4.4 Hefur sú stefna sem Hvolsskóli leggur áherslu á komið til 

framkvæmda? 

Kennararnir voru sammála um að sú stefna sem skólinn leggur áherslu á hafi ekki 

komið til framkvæmda nema að takmörkuðu leyti. Þeir töldu að kennarar þyrftu að 

skoða aðalnámskrá og sjá hvað það er sem hægt væri að vinna í gegnum 

áhugasviðsverkefnin og sleppa þá að taka þau sérstaklega fyrir í annan tíma. Það 

þyrfti að skapa svigrúm í sem flestum námsgreinum til að nemendur sæju einhvern 

ávinning í að vinna verkefnin. Áríðandi væri að leggja meiri áherslu á að nýta þau til 

að ná ákveðnum námsmarkmiðum úr hinum almennu námsgreinum. Kennararnir 

töldu að framangreind atriði væru verkefni sem brýnt væri að leysa því áður en það 
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gerðist næði tilgangurinn, með áhugasviðsverkefnunum, ekki fram að ganga. 

Viðmælendur töldu að flestir kennarar væru alveg tilbúnir til þess að nýta 

áhugasviðsverkefnin innan hinna hefðbundnu kennslustunda en ekki hefði gefist 

nægur tími til að fara í slíka vinnu. Flestir voru sammála um að ef það ætti að koma 

til þess að veita áhugasviðsverkefnunum aukið svigrúm og vinna að einhverjum 

námsmarkmiðum, úr öðrum námsgreinum með þeim, þyrftu kennarar meiri tíma til að 

undirbúa sig. Slík vinna myndi kalla á heilmikið samstarf sem þegar væri mikið fyrir. 

Einnig þyrftu kennarar meiri tíma til að undirbúa verkefnin með nemendum. 

Kennararnir voru sammála um að þessi vinna yrði að koma til ef verkefnin ættu að 

nýtast sem skyldi.  

Kennararnir voru allir sammála því að það vantaði heilmikið upp á að haldið væri 

sérstaklega utan um það sem nemendur áorka með áhugasviðsverkefnunum. Fram 

kom að mat á verkefnum væri mjög ábótavant. Þeir sögðu að heilmiklar vangaveltur 

hefðu farið í það hvernig best væri að meta verkefnin og hvað ætti að meta í þeim en 

engin almennileg niðurstaða hefði enn fengist. 

4.4.5 Hvað gengur vel og hvað mætti betur fara?  

Kennararnir höfðu ákveðnar hugmyndir um hvað betur mætti fara. Flestir töldu að 

þessum verkefnum væri ekki almennilega sinnt vegna tímaskorts kennara. Það væri 

eitthvað sem yrði að taka á ef verkefnin ættu að skila tilætluðum árangri. Nokkrir 

kennarar töldu að það væri þegar of mikið þróunarstarf í skólanum og erfitt væri að 

sinna því öllu á viðunandi hátt. Þrátt fyrir að þeim þættu verkefnin áhugaverð þá 

fannst þeim að einhversstaðar yrði að stoppa.  

Allir viðmælendur voru fullvissir um það að kennarar gætu vel staðið þannig að þessu 

að tilætlaður árangur næðist. Þeir þyrftu einfaldlega þjálfun í þessu eins og öðru þar 

sem það tæki ákveðinn tíma að aðlagast nýjum verkefnum. Margir töldu að verkefnin 

væru komin of stutt á veg til að kennarar hefðu náð almennilega tökum á þessu. 

Nokkrum þeirra fannst líka að verkefnunum hefði ekki verið fylgt nægilega vel eftir. 

Þeim fannst að það þyrfti að taka þetta fastari tökum og gefa þessu góðan tíma til að 

koma kennurum og nemendum almennilega af stað.  

Að mati kennaranna var tengingin við námsgreinar aðalvandamálið og í henni væri 

mikil vinna fólgin. Þeim fannst vanta meiri reynslu og þor hjá kennurum til að nýta 
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áhugasviðsverkefnin sem kennsluaðferð og taka fyrir ákveðinn námsmarkmið. En 

þetta töldu þeir vera meginatriði ef verkefnin ættu að skila árangri. Ef nemendur sæju 

ekki hag í að vinna áhugasviðsverkefnin vildu þeir eðlilega ekki bæta þeim við. 

Nemendur yrðu að sjá tilgang með verkefnunum og kennarar yrðu að veita 

nemendum meira svigrúm fyrir verkefnin. Kennarar á elsta stigi voru sammála um að 

„nemendur væru ekki að kaupa þetta því kennarar væru ekki að ná því að selja þeim 

þetta“.  

Skiptar skoðanir komu fram um fyrirkomulagið. Kennarar á elsta stigi voru ekki allir 

sáttir við að hafa áhugasviðsverkefnin í námssamningstímum og vildu frekar að það 

væri ákveðinn tími í stundaskrá fyrir þau eða að kennarar nýttu þau í hinum almennu 

námsgreinum. Á miðstiginu eru eyrnamerktir tímar fyrir áhugasviðsverkefnin einu 

sinni í viku en svo fá nemendur líka að vinna verkefnin í áætlunartímum ef þeir eru 

búnir með áætlun. Kennarar á miðstigi voru ánægðir með að hafa eyrnamerkta tíma 

fyrir áhugasviðsverkefnin en settu spurningarmerki við áætlunartímana. Þeir töldu að 

það væri jafnvel ekki rétt að nota áhugasviðsverkefnin sem umbun fyrir þá sem eru 

búnir með áætlun. Kennararnir voru sammála um að enn væri langt í land með að 

finna verkefnunum stað sem allir yrðu sáttir við. Þeir voru ekki vissir um það hvernig 

best væri að koma þeim fyrir og sögðu að þetta væru verkefni sem enn væru í þróun 

og það ætti eftir að finna þeim góðan farveg.  

Enginn kennaranna var óánægður með verkefnin og engum fannst þau mega missa 

sín. Þeir sáu heilmikinn tilgang og tækifæri með verkefnunum en vissu að mikil vinna 

væri framundan til að ásættanlegur árangur næðist. Þeir voru vissir um að þetta yrði 

betra með hverju árinu og að tilætlaður árangur næðist innan tíðar. 

4.5 Sýn og reynsla aðstoðarskólastjóra af áhugasviðsverkefnunum 

Aðstoðarskólastjóri benti á að áhugasviðsverkefnin væru frekar nýtilkomin í 

skólanum þar sem þau hefðu aðeins verið í mótun í tvö ár. Hann taldi að þau ættu enn 

langt í land með að ná tilætluðum árangri en vinnan þokaðist í rétta átt. Honum fannst 

að kennarar og nemendur væru frekar ánægðir með þessa nýjung þrátt fyrir að 

útfærslu hennar væri um margt ábótavant. Fyrir honum voru þetta verkefni sem væru 

komin til að vera og taldi hann að þau væru skemmtileg viðbót við annað í 

skólastarfinu.  
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Viðmælandi benti á að erfitt hefði reynst að tengja verkefnin við ákveðin 

námsmarkmið úr hinum almennu námsgreinum. Kennarar virtust ekki tilbúnir til að 

viðurkenna og treysta því að hægt væri að ná ákveðnum námsmarkmiðum úr öðrum 

námsgreinum með áhugasviðsverkefnunum og væru því hikandi við að gefa þeim 

eðlilegt svigrúm. Þetta væri á hinn bóginn afar brýnt að gera. Hann taldi sig finna 

fyrir ákveðinni íhaldssemi kennara gagnvart þeim námsgreinum sem þeir kenndu. 

Vandinn virtist sá að fáir væru í raun tilbúnir að gefa eftir í sinni námsgrein til að 

áhugasviðsverkefnin fengju meira svigrúm. Þó taldi hann að það væri fullur vilji til að 

halda áfram með verkefnin. 

Aðstoðarskólastjóri benti á að undirbúningsvinnan þyrfti að vera meiri. Kennarar 

þyrftu að skipuleggja námsgreinarnar með tilliti til verkefnanna og hafa það sýnilegt 

fyrir nemendur hvaða námsmarkmið þeir gætu tekið fyrir í áhugasviðsverkefnunum. 

Kennarar þyrftu að aðstoða nemendur við að tengja verkefnin betur við ákveðin 

námsmarkmið. Einnig taldi hann að það þyrfti að fara betur yfir það, við lok 

verkefnanna, hjá hverjum og einum nemanda, hvað það væri sem hann hefði áorkað 

með verkefninu og hvort nemandinn hefði virkilega náð þeim námsmarkmiðum sem 

hann hefði ætlað sér. Þannig taldi hann að hægt væri að reikna með áhugasviðs-

verkefnunum í hinum almennu námsgreinum og þannig myndu nemendur sjá tilgang 

með verkefnunum og þau myndu því nýtast sem kennsluaðferð. 

Erfitt hefur reynst að úthluta nemendum tíma til að vinna áhugasviðsverkefnin. 

Nemendum finnst þeir ekki hafa nægan tíma til að vinna verkefnin og þeir líta á þetta 

sem algjöra viðbót þar sem þeir fá ekki svigrúm í hinum almennu námsgreinum á 

móti. „Kennarar þurfa að sjá tækifærin í áhugasviðsverkefnunum og skilja hvernig 

þau geta nýst til að ná ýmsum mikilvægum námsmarkmiðum“ sagði aðstoðar-

skólastjóri og nefndi í því sambandi tölfræðiþáttinn í stærðfræði, ritunarþáttinn í 

íslensku og margt fleira. 

Aðstoðarskólastjóri var fullviss um að með tímanum komi þessi verkefni til með að 

reynast vel. Hann sagði að það tæki alltaf dágóðan tíma fyrir þróunarverkefni eins og 

áhugasviðsverkefnin að fullmótast. 
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5. Umræða  

Margt bendir til þess að áhugasviðsverkefnin séu á réttri leið í Hvolsskóla en engu að 

síður er ljóst að talsvert er í land með að sá árangur sem að var stefnt hafi náðst að 

öllu leyti. Það sem best gengur varðandi áhugasviðsverkefnin í skólanum er hvað 

áhugi nemenda á þeim er mikill. Nemendur á miðstigi eru yfir sig hrifnir af 

verkefnunum. Þeim þykir einkar skemmtilegt að vinna þau og vildu helst fá mun 

meiri tíma til þess. Nemendum á elsta stigi finnst skemmtilegt að vinna að sjálfum 

verkefnunum og væru alveg tilbúnir að vinna meira af verkefnum ef þeir fengju þau 

betur metin. Þarna virðist gullið tækifæri fyrir kennara að nýta áhuga nemenda og fá 

þá til að áorka meiru með verkefnunum. Kennarar virðast þurfa að skipuleggja starfið 

betur og nýta áhugasviðverkefnin meira sem kennsluaðferð þannig að hægt sé að 

tengja þau betur inn í námið. Þá væri hægt að fá nemendur til að uppfylla ákveðin 

námsmarkmið úr hinum almennu námsgreinum með áhugasviðsverkefnunum og 

jafnvel hægt að sleppa því að taka þau námsmarkmið fyrir í annan tíma.  

Það má telja áhugasviðsverkefnunum það til tekna að með þeim virðist komið til móts 

við einstaklinginn. Hann fær að nýta styrkleika sína. Allir viðmælendur töldu að 

auðvelt væri að sníða verkefnin að þörfum hvers og eins. Þetta er mikill kostur fyrir 

Hvolsskóla þar sem hann leggur áherslu á einstaklingsmiðaða starfshætti. Eins og sjá 

má í umfjölluninni um þær fræðilegu kenningar sem standa að baki áhugasviðs-

verkefnunum er eitt helsta einkenni þessarar kennsluaðferðar að koma til móts við 

einstaklinginn. 

Eins og áður hefur komið fram segir Dewey að nemandinn eigi að læra sjálfur og 

fyrir sjálfan sig þannig að frumkvæðið að náminu liggi hjá honum sjálfum. Í viðtölum 

við nemendur og kennara kemur fram að verkefnin kalli á sjálfstæðari vinnubrögð en 

það er einmitt eitt af megineinkennum kennsluaðferðarinnar og eitt af þeim 

markmiðum sem skólinn leggur áherslu á.  

Allir viðmælendur voru sammála um að nemendur dýpki þekkingu sína á þeim 

sviðum þar sem áhugi þeirra liggur. Það samræmist alveg kenningum hugsmíða-

hyggjunnar um að nám eigi frekar að miðast við dýpt en magn.  

Viðmælendur töldu allir að áhugasviðsverkefnin ykju fjölbreytni í námi og að 

nemendur kynntust vísindalegum vinnubrögðum en þetta eru einmitt markmið sem 
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skólinn leggur áherslu á að komi til framkvæmda. Vísindaleg vinnubrögð eru einnig 

eitt af megineinkennum áhugasviðsverkefnanna eins og áður hefur komið fram. 

Samþætting er eitt af megineinkennum þessarar kennsluaðferðar. Það mátti heyra á 

viðmælendum að einhver samþætting ætti sér stað með verkefnunum. Nemendur 

töluðu um að þeir nýttu ýmislegt úr öðrum námsgreinum. Einn viðmælandinn tók sem 

dæmi að þar sem hann væri að skrifa verkefni á íslensku væri hann að vinna með 

íslensku og ef hann þyrfti að vinna með tölur væri hann að vinna með stærðfræði. Þar 

með væri hann búinn að samþætta íslensku og stærðfræði í verkefni sínu. Kennararnir 

töldu verkefnin samþætta námsgreinar þar sem nemendur þyrftu oft að leita sér fanga 

og afla sér þekkingar í mörgum mismunandi náms- eða fræðigreinum.  

Það mátti heyra á nemendunum að sú stefna sem skólinn hefur sett sér með 

áhugasviðsverkefnin hefði ekki náð fram að ganga. Þeir gátu ekki séð að verkefnin 

tengdust inn í annað nám með skipulegum hætti né heldur að haldið væri sérstaklega 

utan um það hvað nemendur áorkuðu með verkefnunum. Nemendum á miðstigi 

fannst ekki þörf á því að þessi stefna kæmi til framkvæmda en því var öfugt farið hjá 

eldri nemendum. 

Kennarar og aðstoðarskólastjóri töldu að sú stefna sem skólinn hefur sett sér með 

áhugasviðsverkefnin hafi ekki enn komið til framkvæmda en sé þó að þokast í rétta 

átt. Kennarar höfðu allir orð á því að þeim fyndist þeir ekki hafa tíma eða ekki geta 

gefið sér tíma í verkefnin, þar sem þeir hefðu í svo mörgu öðru að snúast. Þeir virtust 

alveg átta sig á því hvað væri að og að það þyrfti að laga ýmislegt til að ná betri 

árangri með verkefnin. Jafnframt að það kæmi ekki til nema þeir gæfu sér meiri tíma 

til að sinn áhugasviðsverkefnunum. Eins og sjá má í umfjölluninni um áhugasviðs-

verkefnin er afar mikilvægt að kennarar geri sér sem gleggsta grein fyrir 

meginforsendum þeirrar aðferðar sem þeir hyggjast nýta sér. Að öðrum kosti er 

ólíklegt að þeir geti beitt þeim kennsluaðferðum sem þeir hafa valið sér á 

árangursríkan hátt.  

Til þess að sú stefna sem skólinn vill að nái fram að ganga komist til fullrar 

framkvæmdar þurfa kennarar að gefa sér tíma til að skoða þær námsgreinar sem 

kenndar eru og glöggva sig á hvar möguleikarnir liggja til að ná fram 

námsmarkmiðum þeirra með áhugasviðsverkefnunum. Kennarar þyrftu að nýta 
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áhugasviðsverkefnin sem kennsluaðferð en það virtust þeir ekki gera. Eins skiptir 

máli að gera nemendum ljóst hvaða þýðingu verkefnin hafa og hvernig þeir geti tengt 

verkefnin inn í námið. Kennarar þurfa að koma sér saman um hvernig best er að koma 

áhugasviðsverkefnunum fyrir í stundaskrá og gera nemendum ljóst að þeir fái aukið 

svigrúm í öðrum námsgreinum til að vinna verkefnin. Með þessu ættu nemendur að 

sjá tilgang með verkefnunum og verða fyrir vikið enn ánægðari nemendur.  

Mat verkefna þarf einnig að vera yfirgripsmeira. Þar þarf að skoða hvort nemendur 

eru að uppfylla þau skilyrði sem ákveðin voru í upphafi verkefnis. Þar þarf jafnframt 

að skoða hvað það er sem hver og einn lærir í hverju verkefni og hvaða 

námsmarkmiðum er náð.  

Áhugasviðsverkefnin virðast þess fyllilega verðug að haldið sé áfram með þau. Oft er 

því haldið fram að góð kennsla standi og falli með góðum undirbúningi. Kennarar 

þyrftu því að gefa sér góðan tíma til að undirbúa áhugasviðsverkefnin, gera sér sem 

besta grein fyrir tilgangi þeirra og gera sér grein fyrir þeim tækifærum sem í þeim 

felast. Þá ættu áhugasviðsverkefnin að ná sem mestum árangri.  

Þegar skólinn hefur náð tökum á því að beita áhugasviðsverkefnunum þannig að þau 

skili sem bestum árangri er kjörið fyrir skólann að hafa meira foreldrasamstarf og 

auka tengsl við samfélagið í gegnum verkefnin en það eru einmitt eitt af 

megineinkennum þeirra. Í skólastarfinu í Hvolsskóla er lögð áhersla á samvinnu við 

grenndarsamfélagið og litið er á samfélagið allt sem námsvettvang fyrir nemendur. 

Þátttaka foreldra í sjálfu menntunarferlinu hefur jákvæð áhrif á námsárangur og 

þroska barnsins. 

Ljóst er að þau markmið sem skólinn leggur áherslu á með áhugasviðsverkefnunum 

eru að mestu skila sér í starfinu og að stefnan er hægt og bítandi að ná fram að ganga. 

Það er því ekki hægt að álykta að þau markmið og sú stefna sem Hvolsskóli leggur 

áherslu á með verkefnunum séu bara orðin tóm. Þó er ljóst að verkefnin eru enn í 

þróun og eiga talsvert í land. En eins og máltækið segir ,,góðir hlutir gerast hægt”.  
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5.1 Lokaorð 

Áhugasviðsverkefnin eru kennsluaðferð sem grundvallast af sjálfstæðri upplýsingaleit 

nemenda um tiltekið efni sem þeir kynna sér til hlítar. Haustið 2007 ákvað Hvolsskóli 

að taka þessa kennsluaðferð inn í starfið eftir að kennarar höfðu kynnst henni í 

námsferð til Minneapolis í Bandaríkjunum.  

Kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og byggjast á ólíkum forsendum og 

markmiðum. Áhugasviðsverkefnin byggja á ákveðnum fræðikenningum og 

markmiðum sem hafa verið mjög áberandi síðustu áratugi og hafa haft áhrif á það 

hvernig kennsla er skipulögð.  

Í rannsókninni sem gerð var í Hvolsskóla var ákveðið að notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem markmiðið var að öðlast innsýn í og skilning á reynslu 

fólks. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að fá sem gleggsta sýn á það hvernig til 

hefði tekist við innleiðingu áhugasviðsverkefnanna í Hvolsskóla.  

Að mati viðmælenda hafa áhugasviðsverkefnin í Hvolsskóla skilað margvíslegum 

árangri þessi tvö ár sem þau hafa verið í gangi en þó ekki enn að fullu þeim árangri 

sem að var stefnt. Viðmælendur bentu á að áhugasviðsverkefnin væru enn í þróun og 

að með tímanum myndi enn meiri árangur nást. 

Álykta má að ef kennarar ná að tileinka sér þau vinnubrögð sem einkenna 

áhugasviðsverkefnin og þá hugmyndafræði sem þau ganga út á þá takist skólanum að 

ná árangri með verkefnin og skólastarfið verði enn skemmtilegra. Slík vinnubrögð 

kalla að öllum líkindum á meiri tíma við undirbúningsvinnu.  

Áríðandi er að vinna áfram að skipulagi áhugasviðsverkefnanna og skapa starfsfólki 

skólans svigrúm til að koma þeim í framkvæmd en það er forsenda þess að verkefnin 

verði eðlilegur og sjálfsagður þáttur í skólastarfinu. Samkvæmt viðmælendum hafa 

mörg þeirra markmiða sem lögð er áhersla á skilað sér fyllilega og sú stefna sem 

skólinn leggur áherslu á er að þokast í rétta átt. Það má því vel álykta að innan 

nokkurra ára verði áhugasviðsverkefnin nýtt þannig að þau skili hámarksárangri. 
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7. Viðauki A: Vinnuáætlun og matsblöð 
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Vinnuáætlun fyrir miðstig 
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Vinnuáætlun fyrir elsta stig 
 
 

Verkáætlun/áhugaverkefni 

2008-09 

. 

Nafn: Bekkur: 

 

 

Viðfangsefni: (Hvað ætla ég að gera og tengja hvernig við hvaða námsgreinar)  

           

  ________________________________________________

 ____________________________________________________________ 
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Hvaða heimildir ætla ég að nota?        

            

            

Hvernig ætla ég að skila verkefninu? 

 

Veggspjald  

Heimasíða  

Myndband  

Bæklingur  

Leikrit  

Söngur  

Annað – hvað?  

Kynning  

 

Efni og áhöld           

           

           

           

Aðilar sem hafa þarf samband við eða vera í samstarfi með: 

__________________________________________________________________ 

            

           

            

            

 

Undirskrift nemenda í hópnum:    Samþykki kennara: 

___________________________   ________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 
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Dagbók/vinnuskýrsla 

Tími/dagsetning Vinnuáætlun 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Vandið vinnubrögð!! Við einkunnagjöf verður tekið tillit til vinnubragða og frágangs. 
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Matsblöð fyrir miðstig 

 

Umsögn fyrir áhugasviðsverkefni unnin verklega 

á miðstigi 

2008 - 2009 

 

Nafn:_____________________________________________________ 

Viðfangsefni: ______________________________________________  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Verkefnið snýr að áhugasviði nemenda.           
Verkefninu fylgir hugmyndabók.           
Verklag á verkefninu.           
Leggur sig fram við að vinna verkefnið.            
Sýnir frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.           
Málfar og stafsetning á verkefni.           
Uppsetning á verkefni.            
Lokaorð í hugmyndabók þar sem nemendur segja 
frá ferli við vinnu sína á verkefninu.  
 

          

Frágangur á verkefninu.           
Sýnir þekkingu og bætir við sig.           
 

Lokaeinkunn: ________ 

Athugasemdir: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Kennari: ______________________ 
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Umsögn fyrir áhugasviðsverkefni í ritgerðaformi 

á miðstigi 

2008 - 2009 

 

Nafn:_____________________________________________________ 

Viðfangsefni: ______________________________________________  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Forsíða inniheldur nafn ritgerðar, nemanda, 
kennara, bekkur. 

          

Inngangur, sem skýrir út viðfangsefnið og vekur 
áhuga. 

          

Umfjöllun á viðfangsefninu.           
Leggur sig fram við að vinna verkefnið.            
Sýnir frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.           
Málfar og stafsetning.           
Uppsetning á verkefni,            
Lokaorð, þar sem efni ritgerðar er dregið saman 
og jafnvel persónulegt mat. 

          

Meðferð heimilda.           
Sýnir þekkingu og bætir við sig.           
 

Lokaeinkunn: ________ 

Athugasemdir: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Kennari: ______________________ 
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Matsblöð fyrir elsta stig  

 

Áhugasviðsverkefni - matslisti 

 

Nafn _________________________________ Dagsetning _________________ 
 
Heiti verkefnis _________________________ Matsaðili___________________ 
 
Kynning      Ábótavant Ágætt Gott Frábært 
 
Sjálfsöryggi  
 
Auðkenni verkefnis og umfang   1 2 3 4  
Skilningur/þekking     1 2 3 4  
Skýrleiki      1 2 3 4  
Nær augnsambandi og talar til áhorfenda  1 2 3 4  
Talar án þess að stress komi fram   1 2 3 4  
Talar hátt og skýrt     1 2 3 4  
Notar góða íslensku þ.e. laus við slangur.  1 2 3 4  
 
Þekking & færni 

Gefur góðar upplýsingar (ítarlegt)   1 2 3 4  
Mikil rannsóknarvinna lögð í verkefnið  1 2 3 4  
Augljós skilningur á efninu    1 2 3 4  
Fram koma helstu upplýsingar   1 2 3 4  
Gefur stutt og greinagóð svör við spurningum 1 2 3 4  
 
Skipulag & lausn á vandamálum 

Kynningin er vel skipulögð og auðvelt er að fylgja henni 
       1 2 3 4  
Framkvæmdarferlið er skýrt út   1 2 3 4  
Fram kemur hugtakaþekking    1 2 3 4  
Svör við spurningum eru rökrétt   1 2 3 4  
 
VERKEFNIÐ /KYNNING (HEILD)  

Sýna góða tæknilega kunnáttu   1 2 3 4  
Efnisleg gæði       1 2 3 4  
Skipulagið sýnir listfengi og sköpunargáfu  1 2 3 4  
 
Athugasemdir: 
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8. Viðauki B: Myndir af áhugasviðsverkefnum 
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Safnmappa um íslenska hestinn (í vinnslu) 

 

Safnmappa um íslenska hestinn (fullbúin) 
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Ritgerð um sögu flugvéla 

 

Myndband um mjaltatækni 
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Útsaumsverkefni með mynd af dreka sem nemandi teiknaði sjálfur 

 

Upplýsingabæklingur um prjónamynstur og prjónaaðferðir 
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Matreiðslubók með uppskriftum og myndum 

 

Veggspjald með upplýsingum og myndum af teiknimyndafígúrum 
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9. Viðauki C: Spurningalisti 
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Spurningalisti fyrir nemendur á mið- og elsta stigi 

1. Fáið þið að velja sjálf viðfangsefnið sem þið ætlið að fjalla um? 

2. Fáið þið að vinna verkefnin eins og þið viljið eða eins og ykkur hentar best? 

3. Eru áhugasviðsverkefnin áhugahvetjandi/ýta þau undir meiri áhuga á náminu? 

4. Hvað gefur þetta ykkur/hvað græðið þið á þessu? 

5. Er skemmtilegt að vinna áhugasviðsverkefnin og þá af hverju? 

6. Eru áhugasviðsverkefnin krefjandi? 

7. Veita þau þjálfun í að afla upplýsinga/heimilda? 

8. Veita þau þjálfun í að vinna úr og meta þær heimildir sem þú finnur á skipulegan 

hátt? 

9. Veita þau þjálfun í að koma upplýsingum á framfæri á fjölbreyttan og skipulegan 

hátt? 

10. Þarftu að skipuleggja þig við vinnu verkefnanna þá bæði áður en vinnan hefst og á 

meðan þið vinnið verkefnin? 

11. Hver ber ábyrgð á verkefnavinnunni? 

12. Hvert er hlutverk kennarans í vinnuferlinu? 

13. Aflið þið ykkur mikillar þekkingar á því sem þið eruð að vinna með? 

14. Hvernig eru verkefnin metin? Lærið þið eitthvað á því að fá þau metin? 

15. Hverjir eru kostir áhugasviðsverkefnanna ? 

16. Hverjir eru gallar þeirra? 

17. Hvað lærið þið á þessu? 

18. Samþætta verkefnin námsgreinar? 
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Spurningalisti fyrir kennara 

1. Hvernig nýtast áhugasviðsverkefnin í starfinu? 

2. Hver er þýðing þessarar kennsluaðferðar fyrir nemendur? 

3. Hverjir eru kostir áhugasviðsverkefnanna? 

4. Hverjir eru helstu vankantar? 

5. Hvað mætti betur fara? 

6. Hafa þau markmið náðst sem lagt var áherslu á að ná fram með þeim? 

7. Teljið þið að allir kennarar og nemendur geri sér almennt grein fyrir því hverju 

verið er að reyna að ná fram með verkefnunum? 

8. Hvert er hlutverk kennarans í námsferlinu? 

 


