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Ágrip 

Þetta verkefni er lokaverkefni til B.Ed gráðu í verk- og starfsmenntun við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Markmið verkefnisins er að skoða leiðir sem henta betur við kennslu í 

bifvélavirkjun sem gerir það áhugaverðara og veldur því að það festist betur í minni 

nemenda heldur en með bóknámsaðferðum sem notaðar eru í ríkari mæli í dag. Nemandinn 

verður um leið betur í stakk búinn til að takast á við þær öru breytingar sem eru að eiga sér 

stað í bílaiðninni í dag. Kennsluaðferðin auðveldar þeim líka að tileinka sér nýjungar þegar 

þeir hefja störf.  

Í ritgerðinni er gerð grein fyrir því hvernig nám í bifvélavirkjun er uppbyggt í dag, hvaða 

kennsluaðferðir eru notaðar og hvernig námsmat er framkvæmt. Að auki gerir höfundur 

grein fyrir kennslu í tveimur áföngum í bifvélavirkjun þar sem markmið kennslunnar er að 

þroska færni og skilning nemenda bæði í gegnum bóklegt og verklegt nám. Verklega 

þættinum er ætlað að dýpka skilning og nemenda, setja bóklega þætti í eðlilegt samhengi og 

þroska innsæi þeirra. 
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Formáli 

Höfundur sem er bifvélavirki að mennt lauk diplómagráðu í kennslufræði fyrir iðnmeistara 

frá Menntavísindasviði HÍ rétt eftir að hafa hafið störf við kennslu í bifvélavirkjun. Eftir 

nokkur ár í kennslu fór hann að velta fyrir sér gildi mismunandi kennsluaðferða við kennslu í  

bifvélavirkjun. Árið 2016 byrjaði höfundur svo B.Ed nám í verk- og starfsmenntun við HÍ. Eftir 

að hafa setið tvo áfanga í náminu komu ótal hugmyndir upp í huga hans um nýbreytni sem 

mætti nýta í kennslunni. Fyrir nýjan kennara er oft erfitt að skipuleggja kennsluna og vita 

hvort að verið sé að nota réttu kennsluaðferðirnar því að margir áhrifaþættir hafa áhrif á 

hvernig nemendur læra og enginn nemendahópur er eins. Þeir þættir sem hafa áhrif á 

hvernig nemandinn lærir í verknámi er til dæmis samsetning nemandahópsins, fyrri þekking 

og reynsla nemenda, hvernig námsefnið er uppsett og hvernig kennslan er framkvæmd. 

Í hverri viku fékk höfundur nýjar hugmyndir um það hvernig mætti gera námið 

skemmtilegra og áhrifaríkara enda var kennslustofan orðin að tilraunastofu í kennslufræði. 

Það sem virkaði t.d. fyrir einn hóp nemenda virkaði svo kannski ekki alveg fyrir þann næsta. Í 

ljós koma að kennslan þurfti að taka mið af bakgrunni nemenda en hann er yfirleitt mjög 

ólíkur. Ef nemendahópur var með sambærilega lífsreynslu varð kennslan hnitmiðaðri og 

auðveldara að gera tilraunir með ýmsar hugmyndir fræðimanna. Hægt var að gera 

smávægilegar breytingar í kennslunni eins og að breyta glærum eftir því hvernig nemendur 

upplifðu þær. Hægt var t.d. að nota einfaldari uppbyggingu og að notast við örmyndbönd 

sem sýndu það sem verið var að fjalla um. Oft deildi höfundur hugmyndunum sínum með 

samstarfsfólki um það hvernig hægt væri að þróa námið eða hvort til væru aðrar leiðir eða 

nálganir sem gæfu betri árangur. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 9. maí 2019 
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1 Inngangur 

Hugmyndin að verkefninu hefur blundað í höfundi síðan farið var í tíma hjá Elsu og lært um 

sérfræðiþekkingu, fyrri reynslu og hvernig hún getur haft áhrif á námið og ýmsa hluti sem 

gagnast í verknámi. Það var eins og það hafi verið svipt af hulu og eftir stóð ber sannleikurinn 

með allar þær gömlu aðferðir sem hafa verið svo lengi við líði í kennslu. Eftir að hafa skoðað 

og ígrundað um hvað mætti betur fara og hvernig ekki var mikið svigrúm til að gera stórar og 

miklar breytingar þar sem að margt blés á móti. Svo að í staðinn var farið í að prófa sig áfram 

í því sem hægt var að breyta, svo sem kennsluaðferðum og útliti og innihaldi glæra, hvernig 

hægt væri að byggja á og nýta fyrri reynslu nema við námið og hvernig verklegu æfingarnar 

voru unnar. 

Farið var í smá tilraunastarfsemi með að einfalda innihald glæra og hafa meira myndefni, 

þar sem að fyrirfram settar myndir í huga nema með reynslu gat þvælst fyrir þeim og valdið 

misskilningi. Verklegar æfingar voru færðar í anda leitarnáms og lausnamiðað nám þar sem 

að kennarinn dró sig í hlé og nemendur létu ljós sitt skína og ef á þurfti að halda var lætt inn 

smá leiðbeiningarnámi. Kennsluaðferðirnar voru skoðaðar og skráðar niður og kíkt var eftir 

hvort að aðrar aðferðir hentuðu betur í samhengi við það sem Elsa og Hróbjartur höfðu haft 

fram að færa. Svo sem að nemi kennir nema, halda fyrirlestur, stýra og halda uppi umræðum 

sem gaf því miður ekki góða raun svo á ísinn fóru þær. En þær aðferðir sem stóðu upp úr 

voru að læra með að gera, lausnamiðað nám, leiðbeininganám og leitarmiðað nám. 

Fjallað verður um námskránna og þróun hennar í gegnum tíðina, hvernig námið er 

uppbyggt og hvert er innihald námsþátta. Útlistaðar verða nokkrar fræðilegar kenningar 

fræðimanna sem eiga betur við verknám. Jafnframt verður farið yfir kennsluaðferðir sem 

henta nemum í bifvélavirkjun og svo að lokum er farið yfir nokkur námsmatsform. 
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2 Nám í bifvélavirkjun 

Fyrsta námskeiðið í meðhöndlun bifreiða var í ársbyrjun 1915 og sáu þeir Jón Sigmundsson 

og Björgvin Jóhannsson um kennsluna (Ásgeir Sigurgestsson, 1988, bls. 63) og námsefnið 

sem var notað var bæklingur gefinn út af Ford verksmiðjunni. Það var ekki fyrr en haustið 

1936 að kennsla í bifvélavirkjun hófst í Iðnskólanum við Vonarstræti og á þeim tíma var ekki 

til námskrá. Stuðst var við uppbyggingu náms á norðurlöndunum (Ásgeir Sigurgestsson, 

1991, bls. 116) og það var ekki fyrr en árið 1985 að lögð voru drög að fyrstu námskránni í 

bifvélavirkjun. 

Í 23 ár var farið eftir þeim drögum í Iðnskóla Reykjavíkur og voru þau síðan notuð við 

uppsetningu náms í Borgarholtsskóla. Það var ekki fyrr en árið 2008 að fyrsta námskráin fyrir 

bifvélavirkjun var staðfest af ráðherra og höfðu þá kennarar og aðrir sem að náminu komu 

gert ýmsar breytingar á henni frá fyrstu drögum. Það er að segja gerðar höfðu verið 

uppfærslur á áföngum þar sem að nýju efni var bætt inn í eða allur áfanginn uppfærður, 

einnig var bætt inn nýjum áföngum í stað þeirra úreltu eftir þeirri tækniþróun sem var í 

bílgreininni. 

2.1 Samþykki námskráar í bifvélavirkjun 

Árið 1993 kom út frétt í Morgunblaðinu að það ætti að hefja byggingu á nýjum 

framhaldsskóla í Borgarholtshverfinu (Morgunblaðið, 1993) og Menntamálaráðuneytið gerði 

samning við bílgreinarnar um að sjá um námið og í kjölfar þess var sett á laggirnar 

Fræðslumiðstöð bílgreina sem átti að hafa alla umsjón með náminu. 

Árið 1996 hófst svo fyrsta skólaárið í Borgarholtsskóla og kennt var fyrsta árið eftir 

áfangakerfi eins og gert var í Iðnskóla Reykjavíkur en haustið eftir var tekið upp nýtt kerfi við 

kennslu sem kallast lotukerfi. Lotukerfið er notað í kennslu í faggreinum í öllum bílgreinunum 

og hefur gefið góða raun hvort sem að nemendur eru að hefja nám í grunndeild bíliðna eða 

eru metnir inn í námið út frá raunfærnimati á vegum Iðunnar. 

Kerfið er uppbyggt sem mörg námskeið sett saman til að mynda eina heild og því svo 

dreift yfir 4 annir. Hver lota telst sem einn áfangi og veittar eru framhaldsskólaeiningar eins 

og er í áfangakerfi. Tímalengd lotu var ákvörðuð af fulltrúa menntamálaráðuneytisins og 

bíliðnakennara úr Iðnskólanum en um gerð og skipulagningu námsins sá stýrihópur 

Fræðslumiðstöðvar bílgreina um (Ingibergur Elíasson, 2000, bls. 20). Grunndeild bíliðna er 

enn kennd eftir áfangakerfi og er búið að stytta úr tveim önnum niður í eina önn frá því að 

kennsla hófst í Borgarholtsskóla. 
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Eftir að fyrsta námskráin var samþykkt af Menntamálaráðuneytinu hefur sú námskrá 

tekið örum breytingum síðustu ára vegna hraðrar þróunar í hönnun bifreiða og tækni. Síðast 

var samþykkt ný áfangalýsing fyrir bílgreinar í ágúst 2018 (Menntamálastofnun, 2018) og var 

svo hafist handa við endurbætur á námskránni vorið 2019 enda er þessari vinnu aldrei lokið.  

2.2 Námskrá í bifvélavirkjun 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út aðalnámskrár fyrir skóla landsins og þar er 

kveðið á um hvernig skólastarfi skuli vera háttað, hverjar eru námskröfur og 

námsframvindun nemenda. Hver skóli á að gefa út sína eigin skólanámskrá sem er byggð á 

aðalnámskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). Aðalnámskrá inniheldur 

upplýsingar um tilgang og starfsemi skóla og er ætlaður sem rammi fyrir skólastofnanir og 

kennara til að vinna eftir. 

Foreldrar og nemendur geta sótt sér upplýsingar um hvernig námi nemenda er háttað og 

hverjar eru námskröfurnar. Nemendur þurfa að öðlast ákveðna grunnþekkingu óháð því í 

hvaða námi þeir eru og hefur verið lögð áhersla á sex þætti í námi, þeir kallast grunnþættirnir 

sex og samanstanda af læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun, og er ætlunin að stuðla að þroska einstaklingsins og ýta undir þátttöku 

þeirra í þjóðfélaginu og undirbúa þá fyrir þátttöku þeirra í atvinnulífinu og frekara nám 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). 

Hverri námsbraut lýkur með ákveðinni námsgráðu hvort sem það til framhaldsnáms eða 

próftökurétt til starfsnáms og taka brautalýsingarnar mið af því að veita nemendum almenna 

menntun og mæta þeim kröfum sem að atvinnulífið og næsta skólastig hefur. 

Námsbrautin í bifvélavirkjun endar með burtfararprófi sem veitir nemendum rétt til að 

þreyta próf til sveinsréttinda og réttindi til áframhaldandi náms t.d. til iðnmeistara. 

Námstíminn í skólanum er sex annir sem samanstanda af námi í kjarnagreinum og 

faggreinum ásamt starfsþjálfun í 52 vikur sem hægt er að taka áður, á meðan námi stendur 

eða eftir brautskráningu. Náminu er skipt í fjögur þrep og hefur hvert þrep sínar kröfur um 

þekkingu, leikni og hæfni nemenda og þyngist námið með hækkandi þrepi. Hver nemandi 

verður að ná lágmarkskröfum til að mega færast á næsta þrep (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019). Námið inniheldur bók- og verklega áfanga sem eru teknir í 

bland yfir annirnar og eru kjarnafögin bókleg.  

Byrjað er að fara í grunnnám þar sem að kenndar eru kjarnagreinar, teikning og 

handverk og þegar því er lokið er farið í faggreinar í bifvélavirkjun, faggreinunum er skipt í 

tvo hluta, annar samanstendur af því sem tilheyrir vélræna hluta bifreiðarinnar og hin 

tilheyrir tæknilega hlutanum. Fyrstu tvær annirnar er farið yfir þá þætti sem tilheyra vélinni, 

hemlum og aflrásinni en tvær síðustu er tileinkað því sem viðkemur rafmagninu, 
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tölvubúnaðinum og að setja íhlutina í samhengi við önnur kerfi svo úr verður ein 

heildarmynd þ.e.a.s. bifreiðin (Námskrá, 2019, skjal nr. (18-286-3-8)). 

Starfsþjálfun er skipt upp í fjóra þætti og hver þáttur er með sína áherslu. Í þeim fyrsta er 

farið yfir ýmsar kröfur tengdar hreinlæti og gildandi mengunarstöðlum, farið er svo yfir 

samstarfsreglur starfsmanna, mikilvægi heiðarleika og ábyrgð sem tengist starfinu ásamt 

gildandi öryggiskröfum. Kennd er meðhöndlun og beiting þeirra tækja og tóla sem notuð eru 

við viðgerðir og í lokin á nemandinn að geta unnið sem aðstoðarmaður bifvélavirkja, í næsta 

þætti er byrjað að byggja ofan á þá þekkingu sem fyrir er og farið í meiri öryggiskröfur og 

meðhöndlun ýmissa efna ásamt því að fara yfir þær hættur sem fylgja starfinu. Kynntar eru 

hinar ýmsu kröfur framleiðenda og farið er í þjálfun í að fylgja leiðbeiningum framleiðenda,  

og svo við að þjálfa lesningu á bilanaupplýsingum út frá upplýsingum úr bilanagreinatækjum 

og frá viðskiptavinum, nemendum er einnig gert að tileinka sér kurteisi og lipurð í 

samskiptum sínum við aðra. Í þriðja þættinum er áherslan á sjálfstæð vinnubrögð í þeim 

verkefnum sem tilheyra verkstæðinu, þjálfun á ýmis mælitæki og í ígrundaðri hugsun og 

bilanagreiningum ásamt því að læra að meta trúverðugleika tækniupplýsinga. Í síðasta 

þættinum er lögð áhersla á að skilja óskir og þarfi viðskiptavina ásamt því að tileinka sér góð 

samskipti. Nemendur eiga að sýna fram á að að geta unnið sjálfstætt og með skipulögðum 

vinnubrögðum og geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir út frá framvindu verksins.  

2.3 Námsþættir og innihald þeirra 

Þegar litið er á námsþættina í námskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008) 

sést að það er margt líkt með innihaldi þeirra og þá helst þegar verið er að skoða hvað er 

kennt sameiginlega óháð kerfi bílsins sem er verið að fjalla um. Það sem er sameiginlegt 

þegar verið er að kenna grunnáfanga er að farið er í heitin á íhlutum í kerfinu, hvert er 

hlutverk þeirra og virkni og farið er yfir fræðina. Fræðin samanstanda af hugtökum sem 

tilheyra hverju kerfi fyrir sig, farið er yfir eðli og áhrif ýmissa krafta á ökutækið ásamt því að 

skoða afköstin. Ávallt er lögð áhersla á hverjar eru skyldur viðgerðamanna og ábyrgð þeirra 

gagnvart viðskiptavini og þriðja aðila, einnig er fjallað um þau umhverfisáhrif sem starfið 

veldur ef ekki er farið eftir þeim lögum og stöðlum sem gilda. 

Tekið er fram hvaða færni, leikni og hæfni nemandinn á að tileinka sér í hverjum áfanga 

og eru þeir í heildina svipaðir í grunninn, svo í stuttu máli eru þeir svohljóðandi að nemandi á 

að geta lýst einfaldari útgáfu af kerfinu sem verið er að fara í gegnum ásamt því að geta lýst 

virkni og hlutverki þess, geta gert skil á þeim reglugerðum sem gilda um ökutækið og búnað 

þess ásamt því að geta beitt þeim reglum sem snúa að útreikningum hvers kerfis. 

Yfirleitt er næsti áfangi sem kenndur er á eftir grunninum fullur af verklegum verkefnum 

þar sem að nemandinn nýtir þekkingu sína í að rífa í sundur hluti og setja þá svo aftur saman 
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svo sem gírkassa sem inniheldur marga íhluti í einu húsi (námskrá.is, 2019). Nemandinn þarf 

að geta skoðað, mælt og metið hvort að hægt sé að nota íhlutina aftur við samsetningu. Í 

verklegu áföngunum er áhersla lögð á að kenna öflun upplýsinga, verkvit, verklag, beitingu 

verkfæra og búnaðs.  

Næstu áfangar eftir þessa tvo eru misjafnir eftir því hvaða kerfi á í hlut. Sumir fara í að 

skoða annan búnað sem byggist svo ofan á grunnkerfið og má þá nefna ABS kerfi sem byggist 

ofan á hið almenna hemlakerfi í bílnum (Stockel, 1996, bls. 767). Inn á milli getur verið farið í 

kerfi sem hafa sömu virkni en eru öðruvísi í grunninn og má þá nefna lofthemla í þessu 

samhengi. Á seinni önnum eru áfangar sem fjalla eingöngu um bilanir og þeim verkferlum 

sem tengjast því og í þeim er farið markvisst í gegnum mismunandi ferla í bilanagreininga, 

hvernig er lesið úr þeim upplýsingum sem fengnar eru úr mælitækjum eða bilanagreinum og 

val á réttri viðgerð. Í öðrum áföngum eru þessir þættir samtvinnaðir námsefninu og gerð eru 

ýmis verkefni í tengslum við efnið.  

Þrátt fyrir að það sé verið að leitast eftir svipaðri þekkingu úr flestum áföngunum eru 

kerfin mismundi að gerð og þar af leiðandi er innihald námsþátta ólík, í námsþættinum um 

hreyfla er farið yfir Ottó-, Dísel- og Wankelhreyfil og er áherslan mismikil eftir því hvaða 

hreyfill á í hlut. Í aflrásinni er fjallað um hvernig aflið flyst frá vél yfir í gírkassa gegnum 

kúplingu eða til sjálfskiptingarinnar og þaðan eftir mismunandi íhlutum til hjólanna, undir 

námsþættinum rafmagn bifreiða er allt sem viðkemur rafkerfi bílsins skemmtanaíhlutir s.s. 

útvarp og Dvd spilari, ljósabúnaður og hinir ýmsu rafmótorar víðsvegar um bifreiðina. 

Rafsegulfræðin fellur einnig undir þennan þátt þar sem að rafmótorar, startarar og rafalar 

eru byggðir á segulfræði, þrátt fyrir að rafeindatæki þurfi rafmagn eru þau flokkuð sér því 

fræðin tengjast meira rökhugsun og virkni og efnisfræðilega uppbyggingu svo sem íblandað 

(dópað) selaníum (Si) eða germaníum (Ge) (Gscheidle, 2014, bls. 582). Innihald áfanga eru 

bæði lík og ólík og þegar litið er á alla áfangana saman sést að þeir fjalla um fræðina og 

virknina á bak við bifreiðina og hvernig allt tengist saman til að bifreiðin virki sem ein heild. 

2.4 Undirbúningur kennara fyrir kennslu 

Í upphafi undirbúnings er farið yfir áfangalýsinguna og skoðað er hver eru námsmarkmiðin 

og kröfurnar, það er að segja hvaða þekkingu, hæfni, færni og leikni nemendur eiga að öðlast 

á námstímanum, ásamt því að athuga hverjar aðaláherslurnar eru sem að kennarinn þarf að 

huga sérstaklega að. Ávallt þarf að huga að námsefninu, verkefnunum námsumhverfinu og 

matsaðferðum til að námið skili til ætluðum árangri og draga úr þeim líkum að nemendur 

geti öðlast ranga reynslu við kennslu á áföngum. Þessir þættir hafa áhrif á hvaða 

kennsluaðferð verður beitt við kennslu og oft er beitt fleiri en einni aðferð (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 67). Hver kennsluaðferð hefur sína kosti og galla sem kennarinn þarf 
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að taka með í reikninginn og þarf hann að passa upp á að falla ekki í gryfju þar sem að hann 

notar aðeins þær aðferðir sem henta honum við kennsluna en ekki nemendum. 

2.4.1 Námsefnið 

Við vali á námsefni þarf að vanda valið því að textinn getur verið flókinn, órökréttur og úr 

samhengi sökum þess að framsetningin á efninu er léleg eða neikvæð, sumt námsefni byggist 

mikið á þulunámi og veldur það því að nemendur þurfa að leggja mikið á minnið (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 35) í stað þess að öðlist skilning á efninu. Gott er að styðja sig við 

sérstaka gátlista sem auðvelda kennurum að sjá veiku og sterku hliðar námsefnisins og er 

enn betra þegar nokkrir kennarar vinna saman að valinu, í þeim tilfellum þar sem að tveir 

kennarar eru að kenna sitt hvorum hópnum sama áfangann er kjörið að þeir hafi samráð um 

námsefni, verkefnin, kennsluaðferðir og framkvæmdina. Með því að vera með samstarf er 

verið að koma í veg fyrir mismunandi áherslur kennara á námsefninu og í verkefnum ásamt 

því að koma í veg fyrir hugsanlega mismunun á milli hópa. 

2.4.2 Verkefni 

Við gerð á verkefnum þarf að passa vel upp á að markmiðin tapist ekki í útfærslunni og 

nemendur öðlist ekki aðra þekkingu og reynslu þar sem að það er hætta á að nemendur sjái 

sama hlutinn í mismunandi ljósi (Dewey, 2000 bls. 240), hér þarf að huga vel að vali um 

hvernig eigi að útfæra verkefnin svo að markmiðið tapist ekki og hvernig verkefnið eigi að 

vera uppsett með tilliti til hvaða aðferða nemendur eiga að læra. Á hvaða hátt á að leysa 

verkefnið, það er að segja á skriflegan máta með aðstoð bóka og annarra gagna eða er það 

leyst með verklegri framkvæmd og viðgerð. Huga þarf að því hvort að nemendur eigi að 

vinna sjálfstætt eða vinna saman að úrlausninni. 

2.4.3 Námsumhverfi  

Námsumhverfið getur verið mismunandi hvort sem það er inn í skólastofu eða á verkstæði 

og er uppsetning skólastofunnar mismunandi eftir því hvaða kennsluaðferð er beitt. 

Umhverfið þarf að styðja við verkefnin sem nemendur eiga að leysa og þyrfti aðstaðan að 

endurspegla það umhverfi sem að nemendur eiga eftir að vinna í bæði út frá vinnuaðstöðu 

og búnaði til að ná hámarks árangri. 

Uppsetning í skólastofu er líka mismunandi eftir því hvort um bóklega eða verklega 

skólastofu er að ræða,við skoðun á uppsetningunni þarf að skoða hvort að kennarinn eigi að 

vera í sviðsljósinu og tala við hópinn eða er verið að halda uppi umræðu um námsefni. 

Sýningartjöld og töflur þarf að staðsetja á góðum stað þannig að allir sjá vel á töflurnar og 

valda ekki líkamlegri vanlíðan þegar verið er að fylgjast með (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 

81).  
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Við uppsetningu í bóknámsstofum er tekið tillit til þeirra aðferða sem á að beita við 

kennslu, má þá nefna að þegar notuð er fyrirlestraraðferðin þá eru borðunum raðað í beina 

línu eða í V-laga sem snúa öll að kennaranum og töflunni. Þegar verið er að vinna í hópum er 

borðunum raðað saman eftir hópastærð, uppröðunin í umræðutíma getur verið um að ræða 

U- eða hringlaga uppröðun svo að nemendur snúa hvor að öðrum. Skólastofur í verknámi eru 

hannaðar með ákveðinn áfanga í huga eða nokkra sem geta nýtt kennslustofuna saman.  

Námsumhverfið fyrir bifvélavirkjun er einfalt að gerð enda þarf ekki margar sérhæfðar 

stofur aðeins bóknámsstofu með færanlegum borðum, staður til að geyma tæki og tól og 

lyfta með vinnuaðstöðu. Hægt er að skipuleggja aðstöðuna fyrir verknámið sem eitt opið 

rými með mismunandi vinnuaðstöðu eða svæðum enda tengist verklegi hlutinn mest 

bifreiðinni. 

2.4.4 Matsaðferðir og framkvæmd hennar. 

Matsaðferðir eru mismunandi eftir því hvað er verið að meta hvort sem um er að ræða beina 

þekkingu eða skilning á námsefninu (Baldur Sigurðsson, 2011, bls. 456). Þegar verið er að 

nota beinar spurningar úr námsefninu er verið að meta hversu mikla þekkingu nemendur 

hafa, hægt er að framkvæma slíkt t.d. með skriflegum svörum, krossaspurningum eða rétt og 

rangt spurningum. Við skrif á prófum þarf að huga að hvernig prófið á að vera uppsett, eiga 

svar möguleikarnir að vera byggðir á staðreyndum eða á greiningu og mati nemenda, einnig 

þarf að huga að hverjir eru kostirnir og gallarnir við prófið. 

Í verklegum prófum þarf að skoða hvaða færni og leikni á að mæla og hvaða mat gefur  

raunhæfustu og nákvæmustu niðurstöðuna á mælingum. Svo sem skrif á verkferlinu og 

lausninni á verkefninu hvort sem það er í formi ritgerðar eða til dæmis skýrslu og eða 

munnlegar spurningar á meðan verið er að leysa verkefnin. Próflausir áfangar bjóða upp á 

fleiri möguleika á mati svo sem vinnubók með ígrundun eða viðgerðum á bilunum ásamt 

lýsingu á verkferlinu.  

Til eru mun fleiri matsaðferðir heldur en getið er um hér að ofan og fer valið eftir hvað á 

að meta og hvaða möguleika aðalnámskráin gefur upp til mats í áfanganum. 

2.5 Framkvæmd kennslu í bifvélavirkjun 

Bifvélvirkjun notast yfirleitt við tvenns konar kennsluaðferðir og fer það eftir því hvaða lotu 

er verið að kenna til að átta sig betur á því hvernig aðferðunum er beitt þá verða tvær lotur 

útskýrðar út frá kennslu.  

Í innsprautunar- og kveikjulotunni er farið yfir mikla fræði sem tengist innsprautunar- og 

kveikjukerfinu ásamt því að fara í gegnum hvernig hvert kerfi virkar fyrir sig og hvernig kerfin 

virka sem ein heild. Hér er beitt fyrirlestrarforminu með glærum (Ingvar Sigurgeirsson, 2008, 
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bls. 52) og í enda áfangans eru framkvæmdar nokkrar verklegar æfingar sem að nemendur 

skila svo skýrslu um ferlið og úrlausnina. Í námsefninu er farið yfir alla þá íhluti sem koma við 

sögu frá því að ökumaður setur bensín á tankinn og þar til að afgasið fer út um púströrið, 

námsefninu er skipt upp í fjóra hluta í áfanganum og er farið í hvern hluta ýtarlega ásamt 

fræðinni og eru ýmis skrifleg verkefni lögð fyrir nemendur ásamt þekkingarmati úr hverjum 

hluta.  

Í fyrsta hlutanum er fjallað um hvaða íhlutar tilheyra eldsneytiskerfinu frá áfyllingarröri 

og að forðabúri blöndungs eða að spíssadeilirörinu í vélarýminu. Í öðrum hlutanum er farið 

yfir tvær tegundir af innsprautunarkerfum og byggist annað kerfið á blöndungum og hitt á 

spíssum, þar sem að blöndungar eru ekki lengur notaðir í nýja bifreiðir í Evrópu fá nemendur 

að skoða blöndunga og horfa á kennslumyndbönd sem fjalla um bilanagreiningu og 

viðgerðaþáttinn. Spíssakerfið er mikið notað í bifreiðum í dag því þeir eru hagkvæmir og 

menga lítið. Í þessum áfanga er talað um ýringu spíssa og hvernig hvirflarnir eru í 

brunahólfinu og er efnið kennt við annan áfanga sem að nemendurnir eiga að vera búnir að 

taka (Gscheilde, 2014, bls. 278 ). Síðan er farið er yfir þróunina frá því að fyrsta K- jetronic 

kerfið var hannað og aðlagað að nýjustu hönnunin í innsprautun í dag. Í þriðja hlutanum er 

farið yfir ýmis kveikjukerfi og hver þróunin hefur verið á glærum og íhlutir skoðaðir. Í fjórða 

hlutanum er svo farið yfir afgasið frá því að því er þrýst inn í pústgreinina og þar til það 

sameinast andrúmsloftinu, farið er yfir gildandi reglur, öryggis- og umhverfisþætti sem 

tilheyra hverjum hluta fyrir sig og því næst er hafist handa við að tengja íhlutina saman þar til 

að komin er heildarmynd af því hvernig kerfin virka saman. 

Tilgangurinn með þessu er að nemendur geti áttað sig á hvað getur verið að bifreiðinni 

þegar skoðuð eru hin ýmsu einkenni sem að bíllinn gefur upp og að nemendur geti nýtt sér 

þá þekkingu á verkstæði, tökum dæmi um þetta, segjum að það er of hátt gildi kolvetnis í 

afgasi sem bendir til óbrunnins eldsneytis og þá á nemandinn að átta sig á að annað hvort er 

eldsneytiskerfið að dæla of miklu eldsneyti inn í brunahólfið eða að það er bilun í 

kveikjukerfinu. Nemendur þurfa því að geta lesið út úr afgasgreini svo hægt sé að sjá hvort 

að vélin virki rétt og að hún standist mengunarstaðla Evrópusambandsins (Umferðarstofa, 

2017). 

Eftir að búið er að fara yfir kerfin á glærum, ýmis verkefni unnin og búið að þreyta 

þekkingarmatsformin er farið á verkstæði skólans og verklegu verkefnin leyst, nemendum er 

skipt upp í hópa og eiga þeir að vinna sem ein heild við að leysa verkefnin ásamt að tengja 

fræðilega hlutann við það sem þau eru að gera. Nemendur eiga að nýta sér ýmis tæki og tól 

til að geta lesið út hvað er að gerast í vélahermunum og fá þau einnig að tengja mælitækin 

við bifreiðir til að fá dýpri skilning á hvernig kerfin vinna, þau eiga að geta rakið sig í gegnum 

kerfin með ýmsum gátlistum og þekkingu úr námsefninu til að staðfesta bilunina og að finna 
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lausn á henni. Eftir að búið er að fara í gegnum verkefnin og hvað er ætlast til af þeim hefja 

þau vinnuna og kennarinn dregur sig í hlé og leyfir nemendum að spreyta sig, ef nemendur 

lenda í að stoppa stígur kennarinn inn í og beitir hann þá aðferð sem kallast stýrt 

uppgötvunarnám (Ingvar Sigurgeirsson, 2008, bls. 40 ), hann spyr nemendur markvissra 

spurninga sem leiða til umræðna og rökhugsunar um verkefnið sem á að leiða þau áfram í 

áttina að lausninni þar til þau geta haldið sjálf áfram. Eftir að nemendur hafa leyst öll 

verkefnin skilar hver hópur einni skýrslu til kennarans og er hún svo til mats.  

Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvað fer langur tími í bóklega og verklega hlutann 

þar sem að hóparnir eru misjafnir og eru sumir fljótari að meðtaka fræðin heldur en hinir 

vegna meiri reynslu. Lotan er kennd í tíu virka daga og í námsáætlun er áætlað að það fari að 

lágmarki tveir kennsludagar af tíu í verklega hlutann og átta dagar í fræðilega en getur verið 

breytilegt um allt að tvo kennsludaga. 

Seinni lotan sem er útskýrð er áfangi á eftir lotunni Ventlar grunnur og er farið í henni í 

gegnum íhlutina og fræðina á bakvið ventla. Lotan er meira verkleg heldur en bókleg 

samkvæmt áfangalýsingu í aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018) og 

eiga nemendur að leysa ákveðin verkefni til að ná þeirri færni, hæfni og leikni sem kveðið er 

á um. Tími til kennslu eru 19 kennslustundir og þetta veldur því að farið er yfir glærur á 

hundavaði upp í bóklegri kennslustofu svo að það sé nægur tími fyrir verklega hlutann. Þetta 

veldur því að þeir sem eru með fyrri reynslu ná efninu strax en þeir sem eru með litla eða 

enga reynslu geta lent í að öðlast ranga reynslu ef ekki er fylgst vel með. Nemendum er síðan 

skipt upp í hópa og eiga að leysa verkefnin með aðstoð handbóka og stoðefnis kennara. 

Sumir nemendur telja sig hafa næga þekkingu og reynslu til að leysa verkefnin og veldur 

það því að þeir líta nánast ekkert í bók eða á glærur sem veldur því að þeir eru ekki eins vel 

undirbúnir fyrir þekkingarmatið. Fyrir hvert verkefni er kennarinn með innlögn, sýnikennslu 

og fer yfir það sem á að nýta til að leysa verkefnið áður en nemendur hefjast handa við að 

leysa verkefnið, hóparnir geta kallað til kennarann til að aðstoðar eða fengið betri 

útskýringar á hlutunum ef þeir stoppa eða upp kemur ágreiningur vegna mats á skemmdum.  

Verkefnin eru fimm talsins og þar af eru tvö þeirra stór, það er að segja taka meira en 

einn og hálfan kennsludag hvert, en hin eru að taka um hálfan kennsludag. Verkefnin sem að 

nemendur eiga að leysa eru að þjöppumæla og meta ástand vélar úr frá niðurstöðunum sem 

fengin eru úr mælingunni. Taka ventla úr heddi og meta hvort hægt sé að nota hvern hlut 

aftur eða skipta um ásamt að renna ventla og sæti saman, einnig á að taka hedd af vél og 

meta heddið og blokkina auk þess að framkvæma viðeigandi viðgerð ef þess þarf, skoða og 

meta hina ýmsu skrúfbolta og gengjur og læra að nota hlustunartæki til greiningar á bilunum 

(Námskrá, 2018). Í endann á lotunni þreyta nemendur svo þekkingarmat óháð því hvort að 
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þeir hafi lokið öllum verkefnunum eða skilað inn skýrslu, ekki er óalgengt að nemendur eru 

að klára verkefnin rétt áður en þeir eiga að þreyta matið í lok áfangans. 
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3 Kenningar er styðja við nám og kennslu í bifvélavirkjun 

Á unga aldri lærast hlutirnir með því að skoða, kanna og upplifa hluti hvort sem það er með 

að stinga þeim upp í sig eða rífa þá í sundur, með því að gera hlutina öðlast ungabörn og 

aðrir  reynslu. Hægt er að öðlast hana alls staðar hvort sem það er heima fyrir, í dagvistun 

eða í skólanum og síðar þegar aldurinn færist yfir er farið í að beita markvissum aðferðum við 

að læra því að hæfnin og færnin er orðin meiri (Bee, 1997, bls. 17). Er þá öflunin farin að 

færast yfir í að leita í bókum, á netinu eða skoðun á myndböndum svo fátt eitt sé nefnt. 

Einstaklingurinn þarf ekki eingöngu að upplifa hana heldur getur hann aflað hennar með 

óbeinum hætti svo sem að hlusta á reynslusögur annarra til að öðlast reynsluna.  

3.1 Albert Bundura  

Albert Bundura setti fram kenningu um herminám þar sem að það er ekki alltaf þörf á að 

kenna nemandanum með beinni kennslu heldur er hægt að beita öðrum aðferðum svo sem 

herminámi (observational learning) (Bee, 1997, bls. 19), sýnikennslu, munnlegri kennslu og 

með táknmyndum (Eyyam, 2019, bls. 53). 

Í sýnikennslunni sýnir kennarinn hvernig á að gera hlutinn eða framkvæmir verkefnið á 

meðan nemandinn horfir á. Í munnlegri kennslu útskýrir kennarinn hlutinn út ásamt því að 

lýsa því hvernig virkni hans er og með myndakennslu eru myndir nýttar til að sýna hvernig 

hluturinn er uppbyggður og virkni hans. Með því að fylgjast með öðrum geti nemandinn náð í 

reynslu sem getur leitt til þess að nemendur geti seinna notað það sem þeir lærðu með 

áhorfi til að leysa önnur verkefni eða vandamál.  

3.2 John Dewey  

Kenningar Dewey eru ekki ósvipaðar öðrum fræðimönnum um að reynsla hafi sitt að segja 

þegar kemur að náminu enda er hann þekktur meðal menntafólks og aðallega þá kennara. 

Tengslin á milli raunverulegrar reynslu og náms eru bæði þörf og náin og til að niðurstaðan 

verði uppbyggileg og nýtist verður reynslan að vera rétt (Dewey, 1997, bls. 20). Með því að 

stjórna aðstæðum er hægt að veita og hafa áhrif á þá upplifun sem nemandinn fær og fæst 

hún t.d. í gegnum leiki, herma eftir og með því að hafa áhrif á umhverfið sem að neminn er í 

(Dewey, 1997, bls. 45). En einn þáttur sem gleymdist í þessu er að upplifunin getur verið 

mismunandi eftir einstaklingum. Þetta getur leitt til þess að nemandinn nær ekki að meðtaka 

reynsluna sem er verið að kenna og verður síðar dragbítur á námsleiðinni og er þá átt við að 

ekki er hægt að byggja ofan á hana þegar verið er að læra nýja hluti. Enda ritaði Dewey að 

hin veigamesta lexía í lífinu er að gagnkvæm hagræðing og aðlögunarhæfni getur tapast í 



19 

menntunni og ef ekki er gáð að verður menntunin einsleit og reynslan líka (Dewey, 1997, bls. 

60). 

Hugmyndir hans um samspil bóklegs náms við það verklega og mikilvægi í kennslu þar 

sem að nemendur upplifa hvernig hlutirnir virka og samsetningu hluta svipast til þeirra 

reynslu kenningar sem aðrir uppeldisfræðingar hafa stutt (Bee, 1997, bls. 18). Það að 

nemendur fái að snerta á hlutnum og meðhöndla hann til að fá tilfinninguna fyrir honum 

gefur meiri raun heldur en að lesa um hann í bók. 

Víða í skrifum Dewey finnst hugtakið reynsla og er frekar erfitt að setja fingurinn á 

nákvæmlega skilgreiningu á hugtakinu því reynsla er ekki fastur hlutur heldur sveigjanlegur. 

Nemandi sem tekur í sundur gírkassa upplifir ekki sömu áhrifin og sá næsti því skynjunin er 

önnur en þarf ekki að vera röng (Dewey, 2000, bls. 244 ). Með því að beita réttum 

kennsluaðferðum nær nemandinn að víkka sjóndeildarhringinn og veitir sýn inn í nýjar víddir 

þar sem að brotist er út úr þeim kassa sem að fyrri reynsla er búin að móta.  

Til að reynslan sem hefur verið öfluð með beinum eða óbeinum hætti nýtist sem best 

verður nemandinn líka að hafa tileinkað sér ígrundaða hugsun. Ígrunduð hugsun er samfelld 

röðun hugmynda sem hver styðst við þá hugmynd sem á undan er eða vísar í hana (Dewey. 

2000. Bls. 42). Ígrunduð hugsun verður þá runa af hugsunum sem stefna að einhverri 

niðurstöðu og hægt er að færa sönnur á (Dewey, 2000, bls. 44) 

Fyrri reynsla er góð til að geta byggt á og nýtt til að leysa vandamál sem að nemandinn 

hefur ekki leyst áður, og með hverri nýrri reynslu sem að nemandinn öðlast færist hann nær 

markmiðunum að geta leyst vandamál t.d. í bifreiðum. Reynslan gerir það kleyft að hægt er 

að heimfæra hana yfir á aðra hluti sem að nemandinn hefur ekki tekið í sundur þegar íhlutur 

svipar til annars íhlutar sem búið er að skoða og kanna (Dewey, 2000, bls. 51). En hjá sumum 

getur fyrri reynsla verið böl þegar hún þvælist fyrir þannig að nemandinn misskilur það sem 

að kennarinn er að útskýra því að sýnin er önnur. Nemar sem koma í nám eru annað hvort 

með reynslu, eða reynslulausir og geta þar af leiðandi ekki tengt nýja þekkingu við fyrri 

reynslu, þetta eru einstaklingarnir sem þurfa að byrja á því að afla sér grunns og öðlast 

skilning á þeim meðan þeir sem eru með reynslu geta hengt á hana strax. 

Hugrænt álag sem verður þegar verið er að færa þekkingu frá skammtímaminni yfir í 

langtímaminni verður minni fyrir þá sem eru með fyrri þekkingu eða reynsluna því að það er 

búið að staðsetja þekkinguna í langtímaminninu. Hjá þeim sem er ekki með neina þekkingu 

fyrir getur þetta valdið miklu álagi þegar verið er að dæla í þá námsefni og kenningum sem 

leiðir til að efnið getur gleymst í ferlinu eða dottið út (Clark, 2008, bls. 86). 

Að fá að öðlast reynsluna skiptir máli fyrir bifvélavirkja og að geta hengt óþekkta bilun á 

sambærilega reynslu getur skipt sköpum í viðgerðum en þegar að námið er meira byggt upp 

á að nemandinn sé móttækilegur fyrir námsefninu svona meira bein kennsla heldur en óbein 
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kennsla verður nemandinn af þeirri reynslu sem að hann hefði geta öðlast sjálfur með 

uppgötvunarnámi og þar sem að leitaraðferðum er beitt meira en að halda fyrirlestra (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2008, bls. 35). Val á námsefni er meira í höndum kennara í beinni kennslu og 

getur hann þá stýrt meira þekkingu nemandans heldur en í óbeinni kennslu. Í óbeinni 

kennslu er nemandinn meira meðvitaður um hvert er markmið áfangans og hver eru 

viðmiðin sem að hann þarf að ná. Í slíkri kennslu er einnig hægt að nýta ýmis forrit þar sem 

að hægt er að lesa námsefnið og spurningarnar áður en haldið er áfram. Hermar geta verið 

góð kennslutæki til að nemar öðlist verkvit og smá reynslu án þess að það valdi skaða og til 

eru ýmis forrit og öpp á netinu sem að nemendur geta leikið sér í, en því fylgir ekki sami 

áhugi og þegar verið er að fást við raunveruleg verkefni þar sem að hægt er að kenna á meira 

samhverfan, samþættan og einbeittan máta. 

Þekkingin að vita hvernig neminn lærir gefur okkur hugmynd um hvernig ætti að 

skipuleggja námið svo að nemandinn læri sem best. Staðreyndir sem hægt er að byggja á 

síðar til að verða betri fagmaður þarf einnig að taka mið af þeirri kunnáttu sem að nemar 

eiga að kunna og bregðist við þeim upplýsingum sem að þeir fá úr umhverfinu af þekkingu og 

skilningi (Miller, 2005, bls. 15). Mikilvægi þess er að hafa skilning á rökfræðinni og eðli 

þekkingarinnar er meiri heldur en að hafa skilning á hvernig eigi að gera hlutina, því að 

vandamálin sem þarf að leysa geta verið af mismunandi toga eða eins á að líta en það þarf að 

beita mismunandi aðferðum til að leysa þau.  

3.3 Starfsnám  

Starfsnám er góður grundvöllur fyrir því að auka skilning nemandans á hlutverki og virkni 

hluta á þeim vandamálum sem að nemandinn þarf að kljást við á starfsferli sínum, hér getur 

nemandinn náð þeirri færni sem ætlast er til af honum á vinnustaðnum og æft hana svo að 

hún verði honum eðlislægari. Nemendur öðlast almenna þekkingu á starfi, aukna hæfni í 

faglegri þekkingu og öðlast færni í handverki sem beitt er í starfi og á mismunandi 

starfsstöðum. 

Hæfni í teymisvinnu, samskiptum og lausnamiðum verkefnum eru þættir sem hafa 

áhrif á þegar verið er að velja starfsmann, starfsþjálfunin er mismunandi eftir því hvar hún 

fer fram því að áherslurnar eru mismunandi eftir fyrirtækjum og deildum. Tilgangurinn með 

starfsþjálfun er að nemandinn læri að beita þeirri þekkingu sem hann lærði í skóla í gegnum 

vinnu og að styrkja og betrumbæta nýja þekkingu með endurteknum æfingum (Billett, 2009, 

bls. 1713).  
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3.3.1 Handleiðsla  

Handleiðsla reyndari starfsmanna veitir nemandanum aukna þekkingu í að tengja saman nýja 

þekkingu við fyrri þekkingu og læra að beita þeim saman, undir handleiðslu getur nemandinn 

lært þá sérþekkingu og reynslu sem að starfsmaðurinn hefur öðlast í gegnum starfið. 

Ef það er ekki fylgst vel með þjálfuninni getur verið að hún skili ekki þeim árangri 

sökum þess að það er hún er slök eða staðið illa að henni, einnig getur vöntun á sérþekkingu 

hjá þeim sem sér um starfsþjálfunina eða að hann er ekki viljugur til að deila eigin reynslu 

haft þau áhrif að það veldur takmörkun á þeirri þekkingu sem á að fást í starfsþjálfuninni. 

Afleiðingin af þessu getur verið að nemandinn lærir hlutina illa eða vitlaust sem getur valdið 

vandamáli þegar verið er að afla sér meiri þekkingar og gæti reynst erfitt að leiðrétta síðar.  

Með því að kenna fræðina og grundvallaratriðin í verklegri kennslu í skólastofu 

auðveldar það nemandanum að greina og búa til tengsl á milli þekkingar sem lærist í 

skólanum og þeirrar sem lærist á vinnumarkaðnum (Billet, 2009, bls. 1721), og það kemur 

ekkert í staðinn fyrir vel skipulagða og uppsetta starfsþjálfun með skýrum markmiðum og 

getur hún veitt nemandanum meiri færni og leikni heldur en nám í skólastofu. 

3.4 Lausnamiðað nám  

Lausnamiðað nám er aðferð þar sem að nemendur takast á við verkefni eða raunveruleg 

vandamál og leysa þau sem hópur. Nemendur reiða sig á eigin þekkingu og reynslu við að 

greina vandann, afla sér upplýsinga sem þeir nýta til verksins og getu til að búa til verklag til 

að leysa vandann. Þessi aðferð stuðlar að hæfari einstaklingi við að leysa ýmis raunveruleg 

vandamál. 

Í lausnamiðuðu námi er nemandinn miðjan því að hann sér um að greina vandann og 

afla sér þeirrar þekkingar sem þarf til að leysa vandann. Yfirleitt fer vinnan fram í hópum þar 

sem að nemendur greina og ræða vandann ásamt því að ígrunda lausnina áður en hafist er 

við að framkvæma hana. Nemendur öðlast þekkingu í að leita og aukið sjálfstraust í að greina 

og meta gögn 

Að nota lausnamiðað nám er góð leið til að koma þekkingu til nemenda á samheldan, 

samfelldan og einbeittan hátt því að námið byggist á kenningum fullorðinsfræðslu. Hvatning 

nemandans, að setja sér markmið og að hugsa gagnrýnið þegar verið er að taka ákvörðun í 

verkefni (Preeti, Ashish og Shriram, 2013). Námið leiðir af sér að nemendur eru betur búnir 

undir þau vandamál sem geta skapast í starfi þar sem að það er unnið með að leita lausna og 

námið eykur skilning og stuðlar að meira sjálfsnámi. 

Rannsókn sem var gerð á læknanemum leiddi í ljós að lausnamiðað nám tryggði 

hagnýttara nám, meiri hæfni til að skapa áhuga og betri skilningi á efninu, þannig að aðferðin 
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hefur sýnt að það er árangursríkt tæki til að bæta þekkingu í kennslu í læknisfræði (Preeti, 

Shriram og Ashish, 2013) og sannar sig líka í fleiri fræðigreinum.  

Clark (2008, bls. 11) talar um að með lausnamiðuðu námi er hægt að leggja grunninn að 

sérfræðiþekkingu og að sérfræðiþekking fæst með fjölda æfinga með ásetningi þar sem að 

nemendur einbeita sér að ákveðinni færni eða leikni sem er ofar þeim. Ruth (2008, bls. 23) 

talar um að að það eru 4 meginþættir sem eru undirliggjandi í öllu námi. Þeir eru 

tjáningarform, leiðbeinandi aðferðir, miðlun og sú fjórða er sambland af fáum undirþáttum 

þeir eru að vera móttækilegur, uppgötva eftir leiðbeiningum, að rannsaka eða kanna málið 

og fellur lausnamiðað nám undir uppgötvun með leiðbeiningum þar sem að nemendur 

greina vandann og búa til plan með leiðum með gagnasöfnun og fleira við úrlausn vandans. 
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4 Kennsluaðferðir sem styðja við nám í bifvélavirkjun 

Í upphafi bílsins á Íslandi voru aðferðirnar við að koma bílaþekkingunni frá manni til manns 

einföld því aðeins þurfti að fara í læri hjá öku- og umsjónarmanni bifreiðarinnar og ekki leið á 

löngu þar til að að menn voru farnir að aka á milli bæja. Það var ekki fyrr en árið 1915 að 

menn fóru á námskeið í meðhöndlun bifreiða og í að afla sér ökuréttinda. Notaður var 

bæklingur frá Ford verksmiðjunni sem að einn kennarinn þýddi fyrir nemendur og fór 

kennslan fram á bifreiðastöðinni en prófið var þreytt í heimahúsi. Í dag eru mörg ár runnin til 

sjávar og breytingar á aðstöðu og kennsluaðferðum eru mjög breyttar.  

4.1 Fyrirlestraaðferðin  

Fyrirlestraraðferðin er sú aðferð sem hefur verið við líði lengi og telst hún til 

útlistunarkennslu en þetta er ekki eina aðferðin sem er flokkuð í þennan flokk, allar gerðir af 

fyrirlestrum er í þessum flokki ásamt sýnikennslu, fræðslumyndum og skoðunarferðum. 

Markmiðin með þessum aðferðum eru að vekja nemendur til umhugsunar og efla skilning 

þeirra á hlutunum og á hinn bóginn er verið að miðla og fræða þá með innlögn í upphafi 

áfangans eða verks. Svo má ekki gleyma einni af mikilvægari markmiðunum sem er að 

útskýra hluti enda er mikið um það því að nemendur eiga að geta bent á og útskýrt heilan 

helling í bifreiðinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018). Hérna þurfa nemendur að 

vera virkir í að hlusta og fylgjast með, hugsa og skrá niður upplýsingar eða atriði sem skipta 

máli og svo að skoða námsefnið með gagnrýnum augum. 

4.2 Verklegar æfingar  

Verklegar æfingar eru einn af hornsteinum bifvélavirkjunar og eitt af viðmiðunum eru færni 

og annað er hæfni enda er markmiðið með þessu að þjálfa upp vinnubrögð og auka leiknina. 

Nemendur eru oftast með hópaverkefni í verklegu til að skapa umræður og gagnrýni. Þeir 

eiga að æfa sig og vanda vinnubrögð ásamt því að fylgjast með hvað aðrir í hópnum eru að 

gera og að hlusta. Í sumum verkefnum er laumað inn öðrum þáttum svo sem skipulagshæfni, 

verkstjórnun og samvinnu, er þetta gert til að nemendur ná að efla með sér færni til að geta 

unnið í hópi og unnið sem einn maður með öðrum. 

4.3 Þrautalausnir 

Nemendur þurfa að geta vegið og metið, skoðað og tekið ákvörðun til úrlausna og eru 

þrautalausnir ein af þeim aðferðum sem að hægt er að nýta. Kröfurnar á nemendur eru fáar 

enda er ætlunin að fá nemendur til að vakna til umhugsunar um námsefnið sem að þeir eru 



24 

að nema ásamt því að þjálfa upp rökhugsun og að auka hæfni í að draga ályktanir sem og að 

auka innsæi. Hægt er að fara í ýmsar þrautir, að fara í hlutverka- og hermileiki ásamt að segja 

álit sitt á málunum og ná aukinni hæfni og færni svo að nemendur verði færari í að glíma við 

ólíkar bilanir og leita ólíkra leiða til að leysa málin (Ingvar Sigurgeirsson, 2008, bls. 109). 

4.4 Leitaraðferðir  

Í leitaraðferðum er markmiðið að fræða, virkja, þjálfa í upplýsingaöflun ásamt því að vinna úr 

þeim og draga ályktun, svipað ferli og er við ígrundaða hugsun. Hægt er að vera með þrjár 

tegundir af leitaraðferðum í verkefnum opið leitarnám þar sem að nemandinn sér um að 

afmarka, afla og svara spurningum, stýrt leitarnám þar sem að kennarinn er verkefnastjórinn 

og síðasta aðferðin er kölluð einstaklingsbundin efnis- og heimildakönnun, þá sér nemandinn 

um að vinna og leysa verkið út frá námsamningi sem hefur verið gerður við kennarann. 

Aðferðin er í tengslum við lausnamiðað nám því að í báðum tilfellum þarf neminn að afla 

gagna til að geta leyst verkið.  

4.5 Lausnamiðað nám 

Í lausnamiðuðu námi er markmiðið að auka hæfni nemenda í að leysa verkefni á skipulagðan 

og ígrundaðan hátt. Nemendur eru látnir leysa verkefni sjálfir í hópi með því að greina 

vandann, leita og greina gögnin sem þarf til ásamt því að gera framkvæmdaplan sem leiðir til 

lausnar og viðgerða á vandanum. Nemendur fá raunhæf vandamál í hendurnar og þurfa þeir 

að leysa þau oft til að ná tilsettum árangri og framkvæma þau verkin án hjálpar kennara. 

Hverjum nemanda er ætlað að taka að sér og vinna ákveðið verk innan hópsins sem stuðlar 

að aukinni þekkingu, virkni í námi og betri skilningi á hlutunum (Clark, 2008, bls. 142). 

Aðferðin ýtir undir aukið sjálfstæði nemenda til að takast á við svipuð verkefni eða ný, aukin 

þjálfun í umræðu við aðra og í ígrundaðri hugsun ásamt því að mynda tengsl við fyrri 

þekkingu. Hlutverk kennara er að grípa inn í ef allt stefnir í óefni, vöntun á verkstjórn ef þess 

þarf og að vera til halds og trausts. 
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5 Námsmat 

Námsmat er aðferðir sem hægt er að beita þegar verið er að meta þau þrjú viðmið sem getin 

eru í aðalnámskrá og þau eru leikniviðmið, þekkingarviðmið og hæfniviðmið. Einnig er hægt 

að nota matið til að gefa trausta og raunhæfa mynd af framförum nemenda og hvernig 

skólanum hefur tekist til með kennsluna. Kveðið er um í aðalnámsskránni að það sé 

mikilvægt að skólar setji sér stefnu líka um hvaða aðferðum sé beitt til að meta hversu vel 

nemendum gengur í að ná settum markmiðum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011). Matið á að vera áreiðanlegt og réttmætt og í samræmi við kennslu og námið í 

viðkomandi áfanga ásamt því að þær eigi að koma fram í skólanámskrá. Námsmat er byggt á 

mismunandi námsmatsaðferðum og er algengt að tveim eða fleiri aðferðum sé beitt í sama 

áfanganum. 

Í bifvélavirkjun er metin hæfni, þekking og leikni með tvennskonar aðferðum verklegum 

og skriflegum matsaðferðum og í sumum áföngum er metin virkni og þátttaka í 

kennslutímanum sem nefnd er ástundun í námskránni.  

Í fyrstu samþykktu aðalnámskránni er aðeins tekið fram hvað hver þáttur matsins á að 

vega mikið af lokaeinkunn þannig að skólinn og kennarar hafa haft frjálsar hendur með 

hvaða matsaðferðir voru notaðar í hverjum matshluta (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2008). 

Árið 2014 var lögð fram ný aðalnámskrá til starfsgreinaráðs (Starfgreinaráð, 2014) og var 

hún í tilraunakennslu í um fjögur ár, í henni kemur bæði fram hvað á að meta, með hvaða 

matsaðferðum það er gert og hvert hlutfall hvers matsþáttar er mikið af lokaeinkunn. Í 

ástundun er verið að meta hvernig nemandinn er í sjálfum tímanum til dæmis út frá hversu 

mikil virkni hans er í tíma og hvernig hans þátttaka sé en það er ekkert getið til um út frá 

hverju eigi að meta. Kennarar hafa frjálsar hendur með hvernig þeir meta ástundunina og 

með hvaða aðferðum. 

Á vef námskrár.is er hægt að skoða eftir hvaða leiðum á að meta og stendur nánast það 

sama í námskránni frá árinu 2014 útgefin af Mennta- og menningarmálaráðaneytinu (2014). 

Munurinn á þessum tveim skrám er að á vefnum er ekki getið til um hvert er hlutfall hvers 

mats í lokaeinkunn sem veiti skólanum og kennaranum frelsi til að ákvarða hversu hátt hver 

matsþáttur skuli gilda af lokaeinkunn. Tekið er fram í báðum námskránum hvernig eigi að 

meta nemendur og er það mismunandi eftir því hvaða áfanga er verið að skoða, sumir eru 

metnir á tvenna vegu á meðan aðrir eru metnir á þrenna vegu. Ávallt er metið út frá verklegu 
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og skriflegu mati í öllum áföngum bifvélavirkjunar en það er mismunandi hvort að ástundun 

er metin. 

Inn í verklegu mati á nemandinn yfirleitt að lýsa, nefna og benda á það sem að kennarinn 

óskar eftir eða að hann á að leysa verkefni svo sem mælingar, viðgerðir eða samsetningu. 

Skriflega matið er próf sem að nemandinn á að leysa um fræðilega þætti áfangans með því 

að lýsa eða gera útreikninga þar sem við á. Hvergi kemur fram hvernig á að taka prófið eða 

hvernig verkefnin eiga að vera leyst svo kennarinn getur bæði notað og beitt fjölbreytilegum 

og mörgum matsaðferðum við matið.  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 kemur fram að námsmatsaðferðir geta verið 

skriflegar, munnlegar og verklegar og inn í því getur verið til dæmis símat, sjálfsmat og 

lokamat. Hvert mat er útfært á mismunandi máta eftir því hvað er verið að meta og hver 

framkvæmir matið, það eru nokkrir þættir sem að þau eiga sameiginlega er að það þarf að 

vera skýr tilgangur með þeim, skipulag þarf að vera traust og markmiðinn skýr til að matið 

beri árangur. Lokamat er framkvæmt af kennara áfangans en í sjálfsmati þá er það 

nemandinn sem að metur hvort hann hafi náð markmiðum sem sett voru fyrir áfangann. 

Námsmat er hægt að nýta sem mælingu á hvernig nemendur standa sig og hver sé staða 

þeirra svo þeir geti ákveðið sjálfir hvert sé þeirra næsta skref í náminu (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 16). 

5.1 Símat 

Símat er matsaðferð sem gerir nemandanum kleift að fylgjast með hvernig honum gengur í 

áfanganum yfir ákveðið námstímabil. Lögð eru ýmis verkefni sem eru svo metin og fá 

nemendur endurgjöf á því hvernig þeim gengur, hvar þeir standa og hvert þeir stefna, 

námslega séð. Endurgjöfin er mat á tiltekinni þekkingu og færni sem að nemendur eiga að 

hafa tileinkað sér á námstímanum til að ná markmiðunum. Með endurgjöfinni getur 

kennarinn hjálpað nemendum við að tengja námsefnið við fyrri þekkingu nemandans (Clark, 

2008, bls. 182) og útskýrt hvers vegna það er gott að vita hlutina. Aðferðir til mats eru 

margar allt frá því að vera skriflegar, samræður eða jafnvel frammistöðumat en allar 

aðferðirnar leiða til einnar niðurstöðu, hvernig hefur tekist til í náminu.  

5.2 Sjálfsmat 

Sjálfsmat gerir nemendur að virkum þátttakendum í eigin námsferli, getur verið hvatning til 

að ná góðum árangri og ýtt undir sjálfstæði þeirra (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011. bls. 53). 

Til að geta metið sjálfan sig út frá viðmiðum aðalnámskrár verða þeir að þekkja hvaða kröfur 

eru gerðar til þeirra og einnig að kunna að meta sjálfan sig. Kennarar læra að meta aðra á 

meðan þeir eru í námi en nemendur hafa enga þekkingu né reynslu í raun til að meta sig, 

þess vegna verður kennarinn að kenna nemendum matsferlið (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 
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2011) bendir á að nemendur telji að kennarinn hafi valdið og þeim er hættar á að meta 

sjálfan sig eftir því hvernig þau telji að kennarann meti þau. 

Nemendur þurfa að skilja hvað er ætlast til af þeim í námi, hvaða markmiðum þeir 

þurfi að ná og hæfnisviðmiðum, því næst er að skilja hvað þarf að gera til að ná settum 

árangri. Til eru margar leiðir til að aðstoða við sjálfsmatið svo sem spurningarlisti sem þau 

nýta sér við ígrundun á verkefnum eða því sem þau hafa verið að gera og jafnvel að skrá 

niður reynslu sína. Önnur leið er að í upphafi áfanga fara nemendur yfir markmiðin og 

kröfurnar sem settar eru og búa til sína eigin útgáfu til að auðvelda þeim að skilja hvað þau 

þurfa að leggja á sig og hvar. 

Með sjálfsmati geta þau áttað sig á því hvar þekking þeirra er slök, hvað þau eiga að 

leggja áhersluna á, hvað á að rifja upp og læra betur (Sebba, Crick, Yu, Lawson, Harlen og 

Durant, 2008). Matið er hægt að framkvæma jafnt og þétt yfir áfangann til að sjá hvernig 

þeim gangi og hverjar eru framfarirnar. 

5.3 Verklegt mat 

Verklegt mat er þegar nemendur eru metnir út frá verklegum æfingum sem að kennarinn 

útbýr og leggur svo fyrir nemendur sína. Fyrir utan þau viðmið sem að standa í 

aðalnámskránni geta þættirnir verið fjölmargir svo sem árangur, frammistaða, áhugi eða 

jafnvel viðhorf nemenda. Kennarinn útbýr verkefnin með tilliti til hvaða námsþáttar er verið 

að meta og svo er farið eftir fyrirfram ákveðnum sóknarkvörðum eða gátlistum sem að 

kennarinn hefur útbúið. Val á sóknarkvörðum eða gátlistum fer eftir því hvaða þekkingar-, 

hæfni- og færniviðmið er ætlast til að nemendur hafi tileinkað sér í áfanganum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012). 

Í verklegu mati þarf að huga að ýmsu þegar verið er að setja upp matsstöð því að 

umhverfið getur haft áhrif hjá sumum nemendum hvort matstofan er í kunnuglegu umhverfi 

eða er verið að hringla með hana (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011. bls. 93). Að hafa hana í 

sömu stofu og nemendur hafa verið að stunda nám í, kunnugir henni eða þeir hafi tekið áður 

mat þar getur ýtt undir að nemendur gangi beint til verks og stöðugleiki skapist sem getur 

leitt til betri niðurstöðu.  

5.4 Lokamat 

Lokamat er mat á kunnáttu í lok áfanga og veitir upplýsingar um þekkingu, árangri námsins 

og hvernig nemendum hefur gengið. Lokamat er oftast í formi skriflegs prófs eða 

lokaverkefna og út frá þessum verkefnum er svo metin þekking, skilningur á námsefninu og 

hvort að nemandinn hafi náð færni í að beita þeirri þekkingu sem var kennd á námstímanum. 
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Til að halda gæðunum uppi og að þeim sé fylgt þarf að halda uppi sanngirni, að matið sé 

byggt á góðum gögnum og að væntingarnar komi skýrt fram og að matið sé sem raunhæfast. 
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6 Umræða og lokaorð 

Í gegnum aldirnar frá því að menn fóru að vinna með höndunum hefur handverkið borist á 

milli manna með því að kenna það verklegt og á sama tíma hafa börnin lært af foreldrum 

með því að herma eftir þeim. Börnin fylgjast með foreldrum sínum gera hlutina og fara svo 

sjálf og reyna að herma eftir með mismunandi árangri, foreldrar sýna gjarnan börnunum 

hvernig á að gera hlutina með því að sýna og jafnvel leiða þau í gegnum verkið og með því 

öðlast þau reynslu sem nýtist þeim síðar. 

Bundura lagði fram kenninguna um herminám þar sem að hægt er að læra námsefni út 

frá öðrum aðferðum heldur en með beinni kennslu. Ung börn eiga ekki í vandræðum með að 

læra á þennan máta og öðlast reynsluna við að gera hlutina. Reynslu má nota til að leysa 

þrautir og vandamál jafnvel þótt að vandinn hafi ekki verið leystur áður því hægt er að nýta 

samskonar reynslu til að leysa vandann (Bee, 2000). 

Dewey hefur verið framarlega í að segja að reynsla skiptir máli þegar kemur að námi og 

tengslin þar á milli eru náin og þörf enda er reynsla ein af undirstöðunum í menntun ásamt 

ígrundaðri hugsun. Upplifun nemenda er mismunandi eftir einstaklingum og eru líkur á að 

nemendur öðlist ranga reynslu sem getur leitt til erfiðleika síðar á námsferlinum (Dewey, 

2000).  

Nemendur tengja nýtt námsefni sem að verið er að læra við fyrri þekkingu og reynslu 

bæði til að muna hana betur og til að setja hana í samhengi svo það verði betri skilningur á 

námsefninu. Ef nemendur hafa skipt um t.d. sveifarásskynjara er auðvelt að heimfæra 

verkreynsluna yfir á verklagið sem er beitt við skipti á knastásskynjara, verkið er nánast eins í 

grunninn en aðeins meiri rif sökum staðsetningar. Það eru margir hlutir gerðir í lífinu sem eru 

samskonar í grunninn eða að hægt er að heimfæra reynslu yfir á verkið til að leysa það (Bee, 

1997).  

Reynslu sem hægt er að beita þegar verið er að leysa hin ýmsu verkefni og vandamál 

sem geta komið upp í starfi. Reynslu í hvernig eigi að gera hlutina og við þau verkefni sem 

hafa ekki verið leyst áður, er hægt að leita í reynslubankann til að átta sig á því hvað þarf að 

gera til að leysa vandann. Með því að læra ígrundaða hugsun og öðlast reynslu í 

skólastofunni eiga nemendur auðveldara með að leysa verkefni í raunverulegu starfi, enda er 

það reynslan sem skilur góðu bifvélavirkjana frá þeim góðu  (Dewey, 2000). Því meiri reynslu 

sem að starfsmaður hefur þeim mun betur stendur hann sig í starfi og vel þjálfaður í 

ígrundaðri hugsun er hann nánast ómissandi í starfi. Í starfsþjálfun nýta nemendur þekkingu 

og þá litlu reynslu sem að þeir hafa fengið í skólanum til að leysa þau verkefni sem að þeir 
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hafa ekki verið að leysa áður og með því öðlast þau einnig nýja reynslu í gegnum verkið. 

Lærimeistarinn getur aukið reynslubankann með frásögnum um hvernig hann leysti 

mismunandi vandamál og þjálfað nemandann með sífelldum endurtekningum á verkefninu 

svo að reynslan verður eðlislæg og auðveldara verður að nálgast hana í framtíðinni. 

Til að hægt sé að öðlast þekkingu þá er ekki nóg að hafa hana til staðar heldur verður 

líka að kunna að nota hana á þann hátt að hún skili árangri, að setja fram kenningu og 

hugsanlega niðurstöðu og fara svo í gegnum rökin og ferlið skref fyrir skref eins og þegar 

ígrundaðri hugsun er beitt leiðir til niðurstöðu og lausnar á vandanum. Það er ekki nóg að 

reynslan segi nemanum að fjarlægja ryðbrúnir, hugsanlega að skipta um bremsuklossa eða 

að renna bremsudiska þegar það ískrar í bremsubúnaði, heldur þarf að hafa fræðina, 

hlutverkið og virkni íhluta og kerfa til staðar. Til að geta fullnýtt reynsluna og þekkinguna við 

lausnaverkefni þarf að hafa góðan skilning á því sem að gerist þegar verið er að laga bilanir í 

bifreið og næst það með verklegum kennsluaðferðum. Aðferðirnar eru margar og reynast 

þær misvel við kennslu því að það fer eftir því hvaða verkefni nemendur eru að leysa og þarf 

að ígrunda aðferðirnar vel áður en farið er í að leysa verkefni svo að það verði ekki lærð röng 

reynsla (Bee, 1997). 

Rannsókn sem gerð var á læknanemum leiddi í ljós að lausnamiðað nám tryggði 

hagnýttara nám, meiri hæfni til að skapa áhuga og betri skilningi á efninu. Það er hægt að 

segja að námið hafi leitt af sér að nemendur væru betur undirbúnir undir þau vandamál sem 

geta skapast í starfi þegar verið væri að leita lausna. Auk þess kom í ljós að námið jók skilning 

og stuðlaði að sjálfstýrðara námi, ef vel er að gáð má líkja bifvélavirkjanemum við 

læknisnema, í báðum tilfellum er verið að fást við vandamál sem telst til óeðlilegrar virkni. 

Hjá báðum aðilum þarf að komast að hvað er það sem veldur vandamálinu, einangra það, 

sannreyna og laga það þannig að niðurstaðan verði góð. Það er hægt að líkja námi 

bifvélavirkjanema við nám læknanemana því báðir eru að læra hvert er hlutverk og virkni 

ásamt því hvernig má laga það sem er bilað (Preeti, Ashish, Shriram, 2013). 

Til að nemendur öðlist reynslu og nái að koma sér upp góðum reynslubanka þurfa þeir 

að gera hlutina aftur og aftur svipað og gert er í verklegu námi. Ruth kemur inn á að fyrri 

reynsla getur verið böl í þeim skilningi að hún hafi truflandi áhrif á skilninginn og því beri að 

taka mið af þeirri reynslu þegar verið er að velja kennsluaðferðir og útfærsla á námsefninu 

þegar verið er að kenna nemendum. Það að beita mismunandi kennsluaðferðum eftir því 

hvaða markmiði á að ná í verkefninu og að blanda saman aðferðum eykur fjölbreytileikann í 

náminu. Sumar aðferðir henta ákveðnum verkefnum verr þar sem að það getur orsakað að 

nemendur læra ekki að læra það sem er ætlast til og að reynslan verður engin (Clark, 2008 ). 

Dewey setti fram að nemendur læri með að gera og það að nemendur meðhöndli íhluti 

og þreifi á þeim gefi þeim ákveðna sýn á hvernig hlutirnir eru samsettir og virkni þeirra með 
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því einu að snúa þeim og skoða. Það að sjá íhluti á mynd veitir ekki sömu upplifun og ekki 

það sama og að koma við hann sem veldur því að sumir nemendur eiga í vanda með að skilja 

samsetningu og virkni (Dewey, 2000). 

Með því að beita lögmáli Dewey, lærðu með að gera, er dregið úr að það sé hægt að 

öðlast aðra upplifun og reynslu heldur en á að fást, reynslu sem gæti valdið misskilningi á 

öðrum kerfum. Upplifunin er heldur ekki sú sama ef notast er við herma því að þeir gefa 

heldur ekki raunmynd af því sem er að gerast enda er ávallt hægt að byrja aftur án þess að 

hugsa nánar út í hvað gerðist. Eftir að hafa öðlast reynslu er ekki hægt að taka hana í burtu 

heldur verður hún til staðar og hægt er að byggja ofan á hana meiri þekkingu og reynslu  

(Dewey, 2000).  

Með því að auka verklega þáttinn í verknámi öðlast nemendur meiri skilning á 

námsefninu og reynslu. Þau ná betri skilningi á námsefninu og þar af leiðandi átta þau sig 

betur á hvert er hlutverk og virkni hvers íhlutar. Það auðveldar þeim svo að skilja hvernig 

íhlutirnir vinna saman innan mismunandi kerfa og hvernig kerfin vinna sem ein heild í 

bifreiðinni. Með þessa þekkingu, skilning og reynslu standa nemendur betur af vígi út í 

atvinnulífinu þegar kemur að því að leysa raunveruleg verkefni á verkstæði og eru betur í 

stakk búnir að takast á við krefjandi verkefni framtíðarinnar. 
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