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Ágrip 

Í þessari rannsókn er fjallað um leiðsagnarmat, þýðingu þess og notkun í 

kennslu. Höfundur nýtti sér hugmyndir og aðferðir slíks mats við framkvæmd 

námsmats í eigin starfi sem gítarkennari. Um er að ræða fræðilega rannsókn 

með tengingu í starf höfundar. Tekið var mið af rannsóknum þeirra Paul 

Black og Dylan Wiliam frá lokum síðustu aldar og ýmsum skyldum 

rannsóknum. Skoðað var hvaða skilning bæri að leggja í leiðsagnarmat og 

hvaða þýðingu það gæti haft fyrir nám og kennslu í gítarleik. Með 

leiðsagnarmati er sjónum fyrst og fremst beint að hinu óformlega mati sem 

fram fer í sjálfu kennsluferlinu. Tilgangur þess er því frábrugðinn tilgangi 

lokamats sem er formleg mæling við lok námstíma á því hvað áunnist hefur. 

Á undanförnum árum hefur leiðsagnarmati vaxið fiskur um hrygg í 

skólamálaumræðu og opinberum námskrám. Tilgangur verkefnisins er að 

varpa ljósi á hvað felst í leiðsagnarmati og að kanna hvernig það nýtist við 

námsmat í gítarkennslu. Sem gamalreyndur gítarkennari taldi höfundur sig 

finna samsvörun milli eigin vangaveltna og reynslu í starfi og þeirra 

hugmynda sem rúmast innan matsfræða þegar leiðsagnarmat er annars vegar. 

Þar er átt við mikilvægi góðrar endurgjafar, þátttöku nemenda í að meta eigið 

nám, sjálfræði nemenda, áhugahvöt og innri áhuga, gildi samvinnu í námi og 

skýr námsmarkmið.  
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Abstract  

In this research the main concern is the meaning and use of formative 

assessment in teaching. The author used ideas and strategies of such 

assessment in his own work, as a guitar teacher. In the foreground lies the 

research work of Paul Black and Dylan Wiliam from the end of the last 

century and later researches and writings about the issue.The main concern is 

what kind of understanding should be put in formative assesment and what 

meaning it can have in learning to play guitar as well as teaching playing it. 

As an experienced guitar teacher the author found assimilation beetween own 

thoughts and experience in teaching and the ideas concerning formative 

assessment, that is the importance of good feedback, participation of students 

in assessing their own learning, students autonomy, intrests and intrinsic 

motivation, the value of cooperation in learning and clear learning objectives. 

In formative assessment the main concern is the unformal assessment which 

happens in the learning process. Its purpose is therefore different from the 

purpose of summative assessment, which is formal mesurement of students 

achivement at the end of study course. In the last years, formative assessment 

has become more and more prominent in the educational discussion and 

official curriculum. The purpose of this research is to try to clarify what 

formative assessment consists of and how it can be used as assessment in 

guitar teaching. 
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1. Inngangur  

„Að kenna er að meta“ (Swanwick, 1988, bls. 149) er hugmynd sem 

fræðimenn á sviði kennslu og námsmats hafa oft bent á. En hvað er átt við? 

Hinn almenni skilningur á námsmati myndi væntanlega tengjast því í stórum 

dráttum að verið væri að tala um próf og einkunnir. Ef við horfum framhjá 

þeim þætti, það er sem snýr að hefðbundnum prófum, stendur eftir það mat 

sem fer fram í kennsluferlinu sjálfu. Kennari þarf að meta hvar nemendur 

standa, hver forskilningur þeirra er á því námsefni sem fara skal í og þeim 

forsendum sem fyrir eru hjá nemendum. Hann þarf að meta hvaða leið er best 

að fara til að nemendur nái þeim markmiðum sem stefnt er að. Hann þarf 

stöðugt að meta og forgangsraða út frá þeim forsendum sem fyrir eru á 

hverjum tímapunkti, hvert skuli fara næst og hvernig sé best að gera það. Í 

nýjum námskrám grunn- og framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a) er lögð áhersla á að tilhögun námsmats þurfi að vera fjölbreytt og ná 

yfir sem flesta námsþætti. Jafnframt kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla frá 

2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b) að: „Námsmat veitir 

upplýsingar um árangur barna og ungmenna við að uppfylla markmið náms, 

örvar þau til frekari dáða og nýtist kennurum og starfsfólki við að stuðla að 

frekari framförum í námi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 

27). Black, Harrison, Lee, Marshall og Wiliam (2003) benda á að námsmat geti 

þjónað mismunandi tilgangi. Annars vegar er um að ræða námsmat sem gengur 

út á áreiðanleika, niðurröðun nemenda eða vottun um árangur. Hins vegar er 

námsmat sem fyrst og fremst er ætlað til að stuðla að og styðja við nám 

nemanda og kallast það leiðsagnarmat (Black o.fl. 2003). Segja má að námsmat 

sé eins og brú milli kennslu og náms (Wiliam, 2011) og leiðsagnarmat snýst 

fyrst og fremst um að meta þætti í sjálfu kennsluferlinu og miðar jafnframt að 

því að bæta kennslu og nám á meðan á því stendur (Black o.fl. 2003). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla, er mælst til þess að lögð sé áhersla á leiðsagnarmat, 

þar sem nemendur velta reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til 

að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skuli stefna (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið, 2011b). Í rannsókn Meyvants Þórólfssonar, 

Jóhönnu Karlsdóttur og Ingvars Sigurgeirssonar (2009) um tilgang og 

stefnumörkun grunnskóla um námsmat kemur fram að 69% skólanámskráa 

tilgreina tilgang námsmats og að í flestum þeim skólanámskrám er sterk 

áhersla á leiðsagnarmat. Aðeins í 5,7% skólanámskrám er eingöngu talað um 

lokamat sem megintilgang. Í niðurstöðu sömu rannsóknar kemur í ljós að 

stundum gætir mótsagna í skólanámskrám þar sem rætt er um fyrirkomulag, 

stefnumörkun og tilgang námsmats. Raunin er oft sú að aðaláhersla virtist oft 

vera á lokamat þrátt fyrir yfirlýsingar um annað (Meyvant Þórólfsson, Jóhanna 

Karlsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson, 2009). 

Þegar litið er heildstætt til stöðu leiðsagnarmats í menntakerfinu og skrifum 

fræðimanna má ætla að sterkur vilji og jákvæðni séu í garð leiðsagnarmats, en 

ýmis vandkvæði og óvissa geri það að verkum að haldið er fast í gamlar hefðir 

í námsmati. Þar má benda á að breyting á námskrá gerir ekki margt ein og sér 

heldur verður kennslutilhögun og námsmat að breytast um leið (Shepard, 

2000). 

Líta verður á námskrá, kennslutilhögun og námsmat sem eina samofna heild 

(Shepard, 2000). Hluti vandans er kannski sá að skilgreining hugtaksins 

leiðsagnarmats, er ekki enn orðin fullinnlimuð í skólaumræðuna. Gera má ráð 

fyrir að áhersla á leiðsagnarmat kalli á breytingar í kennsluháttum og hefðum 

innan skólastarfs. Tilgangur þessa verkefnis er þar af leiðandi að varpa ljósi á 

þá hugmynd sem nefnist leiðsagnarmat. Höfundur rannsakaði skrif fræðimanna 

um leiðsagnarmat og reyndi að tengja við þann aragrúa orða og hugtaka sem 

eru í notkun í því samhengi. Einnig var horft til þess hvernig innihald og 

aðferðir leiðagnarmats nýtast í hljóðfærakennslu. Með fræðilegan grunn í 

farteskinu nýtti höfundur sér nokkrar meginaðferðir leiðsagnarmats í eigin 

starfi sem gítarkennari. Þær spurningar sem eru undirliggjandi í rannsókninni 

eru eftirfarandi: 

Hvað felst í leiðsagnarmati í gítarkennslu? 

Hvernig bætir leiðsagnarmat nám og kennslu? 
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Til að leita svara við þessum spurningum var kafað í skrif fræðimanna á sviði 

námsmats og þá sérstaklega þau er snúa að leiðsagnarmati. 

Segja má að tónlistarkennarar hafi lengi nýtt sér leiðsagnarmat sem 

meginaðferð í sinni kennslu og námsmati. Tónlistarkennslan byggist að stórum 

hluta á óformlegu mati þar sem nemandi og kennari vinna í sameiningu að því 

að finna leiðir til að betrumbæta þau verkefni sem unnið er að. Tækni, túlkun, 

tjáning, heildarmynd, upplifun og fagurfræði eru partur af þeim þáttum sem 

kennari þarf að leggja mat á út frá spilamennsku nemandans. Hann þarf að 

forgangsraða hvað er brýnast að vinna með á viðkomandi tímapunkti og hvaða 

leið er best að fara með hverjum nemanda í kennslunni. Markmiðin í tilteknu 

verkefni geta verið mörg og mismunandi og áherslur breytast eftir því sem 

ávinnst. Í leiðsagnarmati er aðaláherslan á að leiðbeina nemanda hvaða næstu 

skref hann þurfi að stíga í sínu námsferli (Fautley, 2010). 

Í þessu verkefni er gerð grein fyrir þeirri sýn er fræðimenn hafa á tilgang og 

tilurð námsmats í menntun og þeirri tengingu sem hún hefur við 

kennslutilhögun. Megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða leiðsagnarmat og 

hvernig aðferðir og innviðir þess geta nýst tónlistarkennara. Komið er inn á 

hvernig námsmati er háttað í hljóðfærakennslu. 

Uppbygging verkefnisins er á þá leið að fyrst er leitast við að skýra hvað 

felst í hugtakinu leiðsagnarmati, hvers konar námsmat þar er á ferðinni og 

hvernig það kemur inn á hugmyndir í menntafræðum síðustu áratuga. Þá er átt 

við námsáhuga, nemendavæn námsmarkmið, upplýsingaflæði og samskipti 

milli nemenda og kennara, sjálfsmat og jafningjamat og innstillingu nemenda 

gagnvart námi. 

Gengið er út frá að beina sjónum að þeim fimm meginþáttum sem almennt 

er farið að nota sem skilgreiningu á því hvað felst í leiðsagnarmati. Þar er í 

fyrsta lagi átt við að deila, skilja og útskýra fyrir nemendum námsáform og 

hæfniviðmið. Í öðru lagi að skapa aðstæður í námsumhverfi þar sem umræður 

og aðgerðir leiða í ljós upplýsingar um nám og námsstöðu. Í þriðja lagi er það 

endurgjöf sem fleytir nemendum áfram í námi. Í fjórða lagi að hanna aðstæður 

þar sem nemendur hjálpast að í námi og að lokum að nemendur verði eigendur 

eigin náms. Í þessu verkefni verður farið dýpra í hvað felst í þessum punktum 

og útskýrt hvað liggur að baki þeirri hugmynd sem kallast leiðsagnarmat. 
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2. Gítarnám og námsmat 

Eins og að framan getur má rekja tilurð þessa verkefnis til áhuga höfundar á 

námsmati í gítarkennslu og ýmissa þátta sem snerta eðli slíks mats. Til að átta 

sig nánar á því, er mikilvægt að skoða nánar hvað námsmat í listum felur í sér 

og þá sérstaklega í tónlist. 

2.1  Námsmat í listum 

Í bók sinni The Arts and the Creation of Mind fjallar Elliot Eisner (2002) á 

athyglisverðan hátt um námsmat í listum almennt. Hann bendir meðal annars á 

að námsmat innan lista hafi oft verið talið óvelkomið af listkennurum af 

nokkrum ástæðum. Í fyrsta lagi er námsmat oft sett fram sem dómur um gæði á 

verki nemanda, sem að margra mati er talið virka hamlandi með tilliti til 

sköpunar og skapandi hugsunar. Í öðru lagi gefur námsmat til kynna mælingu á 

frammistöðu, en margir listkennarar líta á mælingu í listum sem óásættanlega, 

hvers eðlis sem hún er. Í listum er lögð áhersla á form reynslu og upplifun sem 

er erfitt að fella undir mælikvarða. Í þriðja lagi er litið á lokaútkomu í 

námsmati en margir listkennarar líta svo á að ferli listsköpunar sé jafnvel 

mikilvægara en lokaútkoman. Í fjórða lagi er námsmat tengt prófum og 

ákveðnum fyrirframgefnum viðmiðum sem margir listkennarar telja að geti á 

engan hátt átt við þar sem um listsköpun er að ræða. Að lokum er námsmat 

samtvinnað einkunnagjöf, en einkunnagjöf í listum, sérstaklega fyrir yngstu 

nemendur, er óviðeigandi og getur jafnvel verið skaðleg (Eisner, 2002). Eisner 

heldur áfram og talar um að þegar þetta er skoðað í kjölinn er ekki hægt að 

halda þessum viðhorfum á lofti því í þeim liggi misskilningur gagnvart því 

hvað felist í námsmati. Til að vita hver afraksturinn er af námi og kennslu 

verðum við einhvern veginn að leggja mat á ferlið, annað væri faglega óábyrgt. 

Við verðum líka að viðurkenna að námsmat er alltaf stikkprufa; það inniheldur 

aldrei allar upplýsingar um það sem nemandi hefur lært. Það þýðir samt ekki að 

við ættum ekki að reyna safna upplýsingum sem segja til um hvernig við og 
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nemendur okkar eru að standa sig. „Námsmat snýst um að fá upplýsingar sem 

geta hjálpað okkur til að verða betri í því sem við gerum“ (Eisner, 2004, bls. 

179). 

2.2  Námsmat í tónlist 

Tónlistarnám fer fram í almenna skólakerfinu og kallast þar tónmennt. 

Tónmennt er skyldunámsgrein frá fyrsta upp í áttunda bekk. Í níunda og tíunda 

bekk má bjóða tónmennt sem valgrein. Hún hefur að aðalmarkmiði að mennta 

nemendur í tónlist á breiðum grunni, að þeir kynnist frum-, efnis- og 

leikniþáttum hennar svo og sögulegu og samfélagslegu samhengi og öðlist 

tónlistarlegt innsæi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b). Í 

tónlistarskólum landsins, sem eru valfrjálsir skólar, er aftur á móti meiri áhersla 

lögð á sérhæfingu á hljóðfæri, það er að nemendur komi til náms til að sérhæfa 

sig í hljóðfæraleik eða söng. 

Þegar litið er til umræðu um námsmat í tónlist í grunnskólum ber oft á góma 

hvernig haga skuli mati. Samkvæmt núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b) er lögð áhersla á 

frammistöðumat í námsmati, að meta beri ferlið ekki síður en lokaútkomu 

verkefna. Jafnframt að matið sé fjölbreytt og innbyggt í námsferlið, að notaðir 

séu gátlistar og símat sem og sjálfsmat nemenda og leiðsagnarmat (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b). Einkunnahefð og krafan um áreiðanleika í 

mati hafa gert mörgum tónmenntakennaranum erfitt fyrir. Til eru kennarar sem 

jafnvel efast um að hægt sé að meta fag eins og tónlist svo eitthvað mark sé 

takandi á og raunin hefur sýnt að oft eru það þættir eins og hegðun, ástundun 

eða samvinna sem taka stærsta rýmið í námsmati nemenda (Fautley, 2010). 

Vissulega eru þetta allt mikilvægir þættir, en ekki þættir sem beinast að 

námsgreininni sem slíkri. Þegar svo er, er farið að meta út frá persónuleika 

nemanda frekar en námsstöðu hans. Þetta þykir afar óheppilegt og margir telja 

að vert sé að draga þarna skýr mörk á milli (Gronlund, 2003). 

Líta verður á mismun í kennsluaðstæðum í grunnskóla annars vegar og 

tónlistarskóla hins vegar. Í grunnskóla er kennt nær eingöngu í hópum eða 

bekkjum en í tónlistarskólum nær eingöngu einstaklingslega. Meiri krafa er um 
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heimanám og heimaþjálfun í námi í tónlistarskóla en í grunnskóla. 

Kennsluaðstæður í tónlistarskóla gera það að verkum að auðvelt er að taka mið 

af séraðstæðum og þörfum hvers nemanda. Kennari hefur þannig möguleika á 

að sérsníða námið fyrir hvern nemanda fyrir sig. 

Í tónlistarskólum er löng hefð fyrir fastákveðinni uppbyggingu í námsmati 

en getur verið mismunandi eftir skólum. Allt til ársins 2004 notuðu allflestir 

tónlistarskólar stigspróf sem lokamat til að votta um námsárangur. Stigsprófin 

voru átta talsins, frá byrjun náms upp á háskólastig, og sögðu til um námsstöðu 

nemenda í tölum og umsögn. Á stigsprófi áttu nemendur að flytja þrjú tónverk 

og eina æfingu, spila tónstiga og brotna hljóma og spreyta sig á blaðlestri, það 

er að spila óundirbúið af nótum. Ákveðin viðmið og dæmi voru sett um 

erfiðleikastig verkefna á hverju prófi. Það var á ábyrgð hvers kennara fyrir sig 

að ákveða og meta hvenær nemandi væri undirbúninn til að þreyta stigspróf. Sú 

framsetning námsmats að gefa nemendum umsagnir í lok vetrar og stundum á 

miðjum vetri þar sem komið er inn á ástundun, árangur og námsframfarir, er 

enn við lýði. Jafnframt eru vorpróf í sumum skólum fyrir þá nemendur sem 

þreyta ekki áfanga- eða milliáfangapróf. Þátttaka á tónleikum er vissulega 

ákveðin prófraun fyrir nemendur en mat á frammistöðu á tónleikum er yfirleitt 

í formi umræðna í næstu kennslustund og/eða sem hluti af vetrarumsögn. 

2.3  Prófanefnd tónlistarskóla 

Við útkomu nýrrar námskrár fyrir tónlistarskóla árið 2000 á vegum 

Menntamálaráðuneytisins þótti sýnt að samræma þyrfti kröfur um námsmat á 

milli tónlistarskólanna. Dæmi voru um að misræmis gætti í mati milli skóla á 

raunverulegri námsstöðu nemenda. Nemendur gátu til dæmis lent í því þegar 

þeir skiptu um tónlistarskóla að vera metnir á lægra stigi í nýjum skóla en það 

sem þeir höfðu klárað í fyrri skóla. Þetta þótti sérstaklega óheppilegt og gerði 

það að verkum að í byrjun aldarinnar var farið að ræða um samræmt prófakerfi 

fyrir tónlistarskóla. Í febrúar árið 2002 var stofnuð Prófanefnd tónlistarskóla 

og er hlutverk hennar að annast hlutlaust mat á áfangaprófum í tónlistarskólum 

samkvæmt þeim kröfum sem gerðar eru í Aðalnámskrá tónlistarskóla 

(Prófanefnd tónlistarskóla, 2014a). 
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Prófanefnd sér um hlutlaust mat á ákveðnum áföngum námsins. 

Námsferlinu er skipt í þrjá áfanga og lýkur hverjum með prófi sem 

prófdómarar á vegum prófanefndar sjá um að dæma. Þessir áfangar eru 

grunnám, miðnám og framhaldsnám. Tónlistarskólum er í sjálfsvald sett hvort 

þeir deila niður námsáföngum í minni hluta og hafa margir haldið gömlu 

stigsprófunum til að styttra sé á milli lokamatsáfanga. Nemendur þreyta þá 1. 

stig og 2. stig og fara síðan í grunnpróf, 4. stig og miðpróf, 6. stig og að lokum 

framhaldspróf. 

Þegar litið er til innihalds áfangaprófs eru prófþættir mjög áþekkir því sem 

tíðkaðist í stigsprófunum, nema að inn er komið nokkuð sem nefnist val. Þar 

eiga nemendur að velja einn af eftirtöldum þáttum: Að flytja eigin tónsmíð eða 

útsetningu, spinna út frá stefi eða yfir hljómaferli, hljómsetja laglínu, eða flytja 

alþýðulag eða þjóðlag sem hann hefur lært eftir eyranu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2000). 

Leiða má líkum að því að tilkoma valþáttarins hafi að einhverju marki breytt 

áherslum í kennslu á síðastliðnum tíu árum, að minnsta kosti innan klassísku 

kennsluhefðarinnar. Það þótti ekkert sjálfsagt, upp úr miðri seinustu öld, að 

nemendur í tónlistarskólum væru að spinna eða spila eftir eyranu. Í 

Aðalnámskrá tónlistarskóla, sem tók gildi árið 2000, er kveðið á um markmið í 

skapandi starfi svo sem tónsmíðum og snarstefjun (spuna). Þar er einnig talað 

um mikilvægi þess að nemendur læri að leika eftir eyranu svo þeir verði hæfari 

til sjálfstæðrar tónlistariðkunar og séu færir um að geta leikið undirbúningslítið 

við ýmsar aðstæður (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2000). Námskrá 

og námsmat eru því þarna nokkuð samstíga. Það er hins vegar margt sem 

bendir til að eitthvað vanti upp á að áhersla á sköpun hafi náð að festast í sessi í 

kennslufyrirkomulagi. Nemendum í grunnprófi er skylt að taka valþátt, en 

nemendur í miðprófi geta valið í stað valþáttar að spila tónverk að eigin vali. 

Samkvæmt gögnum prófanefndar, frá árunum 2004-2008 eru það í kringum 

65% nemenda sem kjósa að flytja tónverk að eigin vali, spuni er val um það bil 

5% nemenda og aðrir völdu að flytja eigin tónsmíð (Prófanefnd tónlistarskóla, 

2014b).  
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2.4  Umbótamiðað námsmat - Leiðsagnarmat 

Elliot Eisner lét í ljós þá skoðun að námsmat ætti að snúast um að afla 

upplýsinga sem gætu hjálpað okkur til að verða betri í því sem við gerum 

(Eisner, 2002). Þar stendur hugtakið leiðsagnarmat án nokkurs vafa hæst. Sá 

sem sér það orð í fyrsta skipti á hugsanlega auðvelt með að ljá því merkingu 

eða meiningu, það er, þegar orðin leiðsögn og mat eru sett saman í eitt. Að 

minnsta kosti eiga líklega flestir auðvelt með að geta sér til um hvað átt er við. 

Höfundur komst hins vegar að því að þegar hann, í forvitni sinni, varpaði þeirri 

spurningu fram, hvað væri leiðsagnarmat, að ekki var mikið um heimtur eða 

skýringar jafnvel þótt spurt væri á vænlegum miðum eða í vænlegu umhverfi. 

Svörin fólust fremur í ályktunum um það sem um væri að ræða og um 

afmarkaða þætti, sem vissulega ættu sér stað innan leiðsagnarmats, en ekki var 

um að ræða svör sem gáfu til kynna heilsteypta hugmynd um innihald og 

eiginleika slíks mats.  

Þetta er ef til vill ekki skrýtið þegar litið er til þess að þótt hugmyndin sé 

komin í nokkuð ákveðið form hafa fræðimenn hallast að því að skilgreiningin 

sé ennþá að nokkru leyti í mótun (Dunn og Mulvenon, 2009). Hugtakið er stórt 

og víðfemt og ekki vel til þess fallið að vera útskýrt í stuttu máli. Jafnframt 

þarfnast hugmyndin um að leiðsagnarmat hafi ekki sama tilgang og lokamat 

með einkunnagjöf, niðurröðun nemenda eða mælingar á getu nemenda, 

rækilegrar íhugunar. Hún leiddi meðal annars til þess að höfundur þessa 

verkefnis þurfti að breyta sínum hugmyndum um það hvað fælist í námsmati 

og aðlaga það þeirri hugmynd að námsmat gæti líka átt við um það sem gerist 

með óformlegri hætti í sjálfu náms- og kennsluferlinu. 

Þar sem höfundur hefur lengi starfað við gítarkennslu, þótti honum rétt að 

tengja rannsókn sína á leiðsagnarmati við starf gítarkennarans. Að nota 

leiðsagnarmat og aðgerðir þess í kennslunni reyndist kjörið tækifæri til að 

byggja brú á milli fræða og starfs. Þannig má segja að rannsókn höfundar á 

leiðsagnarmati og skyldum hugtökum sé fyrst og fremst rannsókn á skrifum og 

öðrum rannsóknum á leiðsagnarmati og skyldum hugtökum. En hún er samt að 

nokkru marki starfendarannsókn en það er rannsókn á eigin starfi gerð í þeim 
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tilgangi að bæta starfið. Hafþór Guðjónsson (2008) hefur skilgreint slíka 

rannsóknaraðferð með eftirfarandi hætti: 

Í stuttu máli má segja að starfendarannsókn sé rannsókn sem 

starfsmaður gerir á eigin starfi í því augamiði að skilja það betur og 

þróa til betri vegar. Grunnhugmyndin er að læra í starfi: taka til 

athugunar reynslu sem maður verður fyrir og þá með þeim ásetningi 

að átta sig betur á því sem maður er að gera og hvaða afleiðingar 

gerðir manns hafa. Starfendarannsóknir hafa verið að hasla sér völl í 

skólum. Kennarar sem taka þátt í slíkum rannsóknum beina 

athyglinni að eigin starfsháttum og áhrifum þeirra á nemendur. Þeir 

taka til athugunar ákveðna og afmarkaða þætti í starfinu, prófa nýjar 

leiðir og kanna hvernig til tekst. Lykilatriðið er alltaf skráning og 

gagnasöfnun, að maður skrái það sem gerist og afli gagna um það 

sem maður er að gera og hafi þannig eitthvað í höndunum til að 

greina og ræða um við aðra (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Hér er með öðrum orðum um að ræða fræðilega nálgun á viðfangefninu, en 

jafnframt má segja að samhliða hafi farið fram vísir að starfendarannsókn. 

Höfundur safnaði gögnum í eigin starfi sem gítarkennari með vídeóupptökum 

og hljóðupptökum úr kennslu og af flutningi nemenda á sínum verkefnum sem 

varð efniviður í námsmöppur nemenda. Jafnframt skráði höfundur reglulega 

hjá sér upplýsingar í dagbók um það sem gerðist í kennslustundum og 

hugleiðingar og íhuganir sem vörðuðu kennsluna.  

2.5  Suzukikennsla 

Árið 2012 luku fimm gítarkennarar kennaranámi í Suzukikennslu og var 

höfundur þar á meðal. Þótt Suzukihljóðfærakennsla hafi verið stunduð í áratugi 

hér á landi, bæði á strokhljóðfæri og píanó, þá er gítarkennsla með 

Suzukiaðferð nýmæli á Íslandi. Suzukinám er kennt við japanann Shinichi 

Suzuki (1898 – 1989). Suzuki var fiðluleikari og fiðlukennari og 

hugmyndafræði hans og nálgun innan hljóðfærakennslu hefur náð töluverðum 

vinsældum um allan heim. Í Suzukikennslu byrja nemendur ungir að læra að 

spila á hljóðfæri. Miðað er við að góður aldur til að byrja nám sé á milli þriggja 

og sjö ára. Ástæða þess að byrja snemma er sú að börn eru mjög móttækileg til 

náms á þessum aldri. Suzuki hugsaði sem svo að ef börn um allan heim geta 
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lært móðurmálið, sama hversu erfitt það er, hlýtur að vera hægt að kenna þeim 

að spila á hljóðfæri ef aðstæður í umhverfi og umgjörð styðja við námið. Hann 

kallaði aðferð sína í hljóðfærakennslu, móðurmálsaðferðina. Í 

móðurmálsaðferðinni er byrjað á því að kenna foreldri að spila á hljóðfærið og 

meðhöndla það. Hlustun á lögin sem á að læra er líka mikilvæg. Nám barnsins 

hefst á því að hlusta á lögin en til þess eru notaðir geisladiskar með 

námsefninu. Hlustunin er fyrsta skrefið í námi barnsins sem gerir það að 

verkum að það þekkir mjög vel hvernig lögin eiga að hljóma þegar það tekur til 

við að spila þau. Að foreldrafræðslu lokinni byrjar barnið að koma í 

kennslustundir en foreldri er alltaf með og fylgir barninu í náminu. Hlutverk 

foreldra er þá að punkta niður í tímum og að halda utan um heimanám 

barnsins. Nótur og táknkerfi tónlistarinnar er ekki kennt fyrstu árin og í raun 

ekki fyrr en nemandi hefur þroska til að læra um það. Áhersla er lögð á að 

flétta saman leik og nám og þannig byggja upp færni og getu í að spila á 

hljóðfærið. Spilað er eftir eyranu og lögð er áhersla á að beita sér rétt við 

spilamennskuna, hugsað um tónmyndun á hljóðfærið, handstöður og hlustun 

(Suzuki, 1999). 

Nemendur og foreldrar koma í hverri viku í einkatíma, og aðra hvora viku í 

hóptíma, en í hóptímum hittast nemendur, spila og leika saman. Það segir sig 

sjálft að nám leikskólabarna á hljóðfæri verður að vera miðað við þroska þeirra 

og þess vegna eru leikir mikið notaðir í náminu. Námsefni Suzukiaðferðarinnar 

er uppbyggt þannig að ákveðinn kjarni þekktra barnalaga er sameiginlegur fyrir 

mismunandi hljóðfæri en þegar á námið líður er val námsefnis meira í átt að 

tónbókmenntum hvers hljóðfæris fyrir sig. Fyrsta verkefnið sem allir 

Suzukinemendur læra eru tilbrigði Suzukis við lagið Gulur, rauður, grænn og 

blár. Hver kannast ekki við að hafa heyrt Kópavogur hopp, stopp, en það gefur 

hryn fyrsta tilbrigðis. Í tilbrigðunum, sem eru fimm, er spilað yfir þema lagsins 

með mismunandi hrynmyndum. Þessi verkefni leggja grunn að áframhaldandi 

námi. Þar er þjálfaður ásláttur, hrynir, handstöður og sex fyrstu tónar tónstigans 

(Suzuki, 1999). 

Hugmyndafræði Suzukis byggir á mannúð og kærleika. Samkvæmt henni 

geta öll börn lært að spila á hljóðfæri og í gegnum tónlistariðkun orðið betri 

manneskjur. Hann lagði áherslu á að hæfileikar væru ekki meðfæddir heldur 
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eitthvað sem væri hægt að þroska og þróa og að umhverfi barns frá unga aldri 

væri helsti áhrifavaldurinn í því skyni. Hann ögrar þeim hugmyndum að 

hæfileikar séu meðfæddir og telur jafnvel rangt og skaðlegt að hugsa þannig. 

Eftirfarandi tilvitnun í Suzuki er athyglisverð í þessu tilliti: „Að kenna tónlist er 

ekki minn megintilgangur. Ég vil gera góða samborgara, göfugar manneskjur. 

Ef barn heyrir fallega tónlist frá fæðingu og lærir að spila hana, þróar það með 

sér næmni, aga og seiglu. Það fær gott hjartalag“ (Suzuki, 1999). 
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3.  Leiðsagnarmat og tengd hugtök 

Hér á eftir verður leitast við að skýra hvað felst í leiðsagnarmati og hugtökum 

tengdum því. Tilgangur verkefnisins er að rannsaka hvers konar námsmat 

leiðsagnarmat er, að skilgreina þýðingu þess og hvaða tengingu það hefur í 

námssamhengi. Til að átta sig betur á umfangi hugtaksins verður að skoða þær 

rannsóknir og þau fyrirbæri innan menntafræða, sem liggja að baki og eiga þátt 

í að mynda grunn þeirrar hugmyndar sem það byggir á. Segja má að í 

leiðsagnarmati sé athygli beint að ákveðnum þáttum í kennslufræðum, en þar 

má nefna gerð og miðlun námsmarkmiða, upplýsingaflæði í samskiptum 

nemenda og kennara, endurgjöf í námssamhengi, samvinnu nemenda í námi og 

jafningja- og sjálfsmati. Einnig verður að líta til tenginga þeirra hugtaka innan 

sálarfræði sem tengjast námi og kennslu með einum eða öðrum hætti. 

3.1  Námsmat 

Þegar litið er til hugtaksins námsmats og notkunar þess, hverfast umræður 

fræðimanna aðallega um það, hvað er metið, hvernig og hvenær er metið 

(Gronlund, 2003; Rowntree, 1987; Bloom, Hasting og Madaus,1971). Derek 

Rowntree (1987) tiltekur reyndar fleiri atriði, auk þessara þriggja, sem fagmenn 

þurfi að huga að þegar námsmat er annars vegar, það er tilgangur, hver eða 

hverjir meta, hvar matið fer fram, hvernig niðurstöður eru settar fram og hvað 

er gert við niðurstöður. Einnig mætti bæta við, hvernig og hver á að nota matið 

(Rowntree, 1987). Í stórum dráttum má segja að námsmat sé athöfn sem felur 

tvennt í sér. Í fyrsta lagi söfnun upplýsinga og gagna um námsstöðu, nám og 

námsframfarir nemenda. Í öðru lagi túlkun upplýsinga eða gagna út frá gefnum 

viðmiðum svo hægt sé að fjalla um merkingu þeirra (Meyvant Þórólfsson, 

2013). Gildi námsmats er margþætt og getur nýst öllum þeim aðilum sem með 

einhverjum hætti koma að skólastarfi en þó fyrst og fremst nemendum og 

kennurum. Hvernig og í hvaða tilgangi námsmat er notað má skoða og ræða út 

frá mörgum sjónarhornum. Er matið ætlað til hagsbóta fyrir nemandann og 
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jafnvel einnig kennarann og skipulag hans á kennslunni? Eða er það hugsað 

sem upplýsingar fyrir foreldra eða skólayfirvöld. Er matið vottun um árangur, 

dómur um námsgengi eða felur það í sér leiðsögn fyrir nemanda og/eða 

kennara? 

3.1.1  Lokamat og leiðsagnarmat 

Eins og nefnt var áður má skipta námsmati í tvo meginflokka, annars vegar 

lokamat og hins vegar leiðsagnarmat. Það sem aðgreinir þessa flokka er fyrst 

og fremst sá tilgangur sem námsmatinu er ætlað að gegna. Lokamat (e. 

summative assessment) er það námsmat sem við þekkjum flest vel, það er 

námsmat sem fer fram í lok námstímabils, yfirleitt í formi skriflegra- 

munnlegra- eða verklegra prófa. Niðurstöðu prófs er ætlað að sýna nokkuð 

raunhæfa mynd af því, að hvaða marki nemandinn hefur lært það námsefni sem 

námið gengur út á. Gefið er fyrir próf með einkunn sem er þá nokkurs konar 

mæling á gengi nemanda á prófi. Réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. 

reliability) eru hugtök sem tengjast umræðunni um próf sterkum böndum. 

Réttmæti á við um að hvaða marki niðurstaða prófs og túlkun hennar er 

viðeigandi, marktæk og/eða gagnleg. Áreiðanleiki á þá við að hvaða marki 

niðurstöður prófs eru áreiðanlegar (stöðugar) og lausar við hugsanlegar 

skekkjur (Gronlund, 2003). 

Leiðsagnarmat (e. formative assessment) er námsmat sem fer jafnan fram á 

meðan á námsferlinu stendur. Til að forðast misskilning er rétt að árétta að 

námsmat nær yfir mun fleiri þætti en þá sem mæla má með prófum  og meta og 

túlka með tölulegum einkunnum. Það er í raun nauðsynlegur þáttur í öllu 

námsferlinu. Leiðsagnarmat gengur ekki út á einkunnir, vottun eða niðurröðun 

nemenda (Wiliam, 2011). Leiðsagnarmat gengur í stórum dráttum út á að gera 

nemendur virka þátttakendur í eigin námi. Það kemur inn á samspil og 

samvinnu nemenda og kennara, sjálfræði nemenda yfir eigin námi og leiðsögn 

sem hjálpar þeim að ná sínum námsmarkmiðum og verða betri námsmenn. Í 

því felst meðal annars endurgjöf (e. feedback) (Wiliam, 2011) sem nýtist 

nemandum í námsferlinu og einnig endurgjöf til kennara frá nemendum um 

skilning og hugmyndir um námið. Wiliam lýsir þessu þannig í bók sinni 
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Embedded formative assessment að „námsmat sé brúin á milli kennslu og 

náms“ (Wiliam, 2011, bls. 50) en þar er hann að hugsa um það námsmat sem 

fram fer í sjálfu kennsluferlinu. Leiðsagnargildi námsmats þarf ekki endilega 

að vera á hendi kennara, það getur einnig falist í sjálfsmati nemenda eða 

jafningjamati. Öfugt við lokamat er leiðsagnarmat stuðningur við nám á meðan 

á námi stendur. Matið er oftast eigindlegt og huglægt fremur en hlutlægt. 

Hugmyndafræði leiðsagnarmats stendur í sterkum tengslum við hugmyndir 

hugsmíðahyggju (e. constructivism). Þar ber nemandinn ábyrgð á eigin námi og 

byggir ofan á sína þekkingu út frá þeim grunni sem hann hefur fyrir, í gegnum 

verkefni, samræður og samvinnu í lausn verðugra verkefna (Clarke, 2005). 

3.1.2  Námsmat og skipulag náms og kennslu 

Námsmat er mikilvægur þáttur þegar kemur að skipulagi náms og kennslu. 

Námskrá, framkvæmd kennslu og námsmat eru samtvinnaðir þættir og mynda 

samofna heild. Gronlund (2003) lýsir þessu þannig að markmið kennslunnar 

þurfi að vera skýr frá upphafi. Með vel orðuðum kennslumarkmiðum sé 

kominn grunnur til að nota í hæfniviðmið (e. learning outcomes). Þau segja til 

um, hvaða frammistaða nemenda sýnir að markmiðum hafi verið náð með tilliti 

til þekkingar, skilnings og færni. Þau eru yfirleitt orðuð með sagnorðum svo 

sem „Nemandi geti útskýrt muninn á ...“, „Nemandi tilgreini ...“, „Nemandi 

geti rætt um...“. Með því að lýsa hvaða frammistöðu nemendi þarf að sýna til 

að við getum séð að námsmarkmiðum hafi verið náð, erum við farin að beina 

sjónum okkar að kennslu, námi nemenda og námsmati. Þess vegna eru 

kennslumarkmið, námsmarkmið og námsmatsmarkmið í raun í samhljómi. Ef 

viðmiðin eru skýrð fyrir nemendum í upphafi kennslu eru bæði kennari og 

nemendur að vinna að sameiginlegu markmiði. Kennsla og námsmat eru þá 

bæði partur af sama ferli (Gronlund, 2003). 

Rannsóknir gefa til kynna að tilhögun námsmats hefur mikil áhrif á hvað og 

hvernig kennarar kenna og hvernig nemendur læra (Rúnar Sigþórsson, 2009; 

Shepard, 2000). Það er allt eins líklegt að kennsla snúist um að nemendur 

kunni skil á staðreyndum og þekkingaratriðum ef námsmat er í formi prófs. 

Matið hefur áhrif á hvað er kennt, hvað nemendur læra og hvernig þeir læra. 
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Fræðimenn hafa talað um afturvirk áhrif námsmats, ýmist kallað washback eða 

backwash effect (Cheng, Watanabe, og Curtis, 2004). Resnick, L.B. og 

Resnick, D.P. (1992) lýstu þessu með eftirfarandi hætti: a) Við fáum það sem 

við metum; b) Við fáum hins vegar ekki það sem við metum ekki; c) Þess 

vegna verðum við að vita hvað við viljum að nemendur læri og leita leiða til að 

meta það. Það sem kristallast í þessum orðum er að það fer eftir því hvað er 

metið, hvaða árangur verður sjáanlegur af náminu. Við getum gert ráð fyrir að 

kennarar vilji að nemendur nái árangri í náminu og þess vegna má ganga út frá 

því að kennslan taki mið af því hvernig námið verður metið. Þess vegna er 

mikilvægt að hafa það mjög skýrt hvað við viljum að nemendur læri svo hægt 

sé að velja aðferðir til að leggja mat á það. Þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á afturvirkum áhrifum námsmats á skipulag náms og kennslu hafa 

flestar sýnt fram á neikvæða niðurstöðu þegar um var að ræða hefðbundin próf 

svo sem fjölvalspróf og stærri skrifleg próf. Það er helst í rannsóknum á 

óhefðbundnari námsmati svo sem frammistöðumati, þar sem sumar rannsóknir 

hafa sýnt jákvæð áhrif á skipulag náms og kennslu (Cheng o.fl., 2004). 

3.1.3  Frammistöðumat  

Frammistöðumat er námsmat sem gengur út á að meta hvernig nemandi vinnur 

ákveðið verkefni. Áhersla er á að meta ferlið en ekki einungis afurðina. Matið 

getur farið fram í, því sem næst, raunaðstæðum (e. authentic). Það getur verið 

einstaklings- eða hópverkefni í formi sýninga, rannsókna, kynninga, 

skrifuðum- eða munnlegum svörum og vangaveltum, dagbók eða námsmöppu 

(U.S. Department of Education, 1993). 

Námsmappa er safnmappa hvers nemanda þar sem úrvali verkefna er safnað 

saman. Þar geta verið upptökur, vídeó eða hljóð, myndir, skrifleg verkefni eða 

hugrenningar nemenda. Námsmappa getur innihaldið „bestu verk“ nemenda og 

er þá talað um sýnismöppu. Í henni geta líka verið verkefni sem sýna ferli 

vinnunnar og þar með þær framfarir sem verða yfir lengri tíma (Vavrus, 1990). 

Það gefur auga leið að frammistöðumat verður að stórum hluta huglægt mat 

þess sem metur. Um leið er það yfirgripsmeira því ekki er verið að horfa til 

afmarkaðra þátta heldur er verið að meta eftir meira heildstæðum ferlum. Til að 
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geta áttað sig á inntaki mats í þessu samhengi er nauðsynlegt að hafa vel 

skilgreint hvaða hæfni, leikni, viðhorf, þekkingu, skilnings eða getu á að líta til, 

með tilliti til matsins. Oft er notast við gátlista eða viðmiðatöflu (e. rubric) til 

svona mats. Ef viðmið eru sett um að hvaða marki, getu eða hæfni er náð, er 

kominn grunnur til mats með að minnsta kosti nokkrum áreiðanleika. Hitt er 

annað mál að ef einblínt er á það sem leitað er eftir, er hægt að missa af því 

sem hugsanlega kemur óvænt (Wiliam, 2011). 

3.1.4  Námsmatsaðferðir 

Norman Gronlund (2003) bendir á að námsmatsaðferðir séu margar og 

mismunandi, en hægt er að taka þær saman í fjóra meginflokka. Þá er hann að 

hugsa um lokamat, hefðbundin próf annars vegar og hins vegar 

frammistöðumat. Í fyrsta lagi er um að ræða fjölvalssvör, það er þegar 

nemandi velur eitt rétt svar, eins og í krossaprófi, rétt-rangt, eða tengja saman 

prófi. Í annan stað er um að ræða eyðufyllingar, en þá þarf nemandi að svara 

með orði, setningum eða stuttri ritgerð. Afmörkuð frammistaða á við um 

frammistöðu í afmörkuðu þætti verkefnis svo sem skrifa málsgrein um 

afmarkað efni, velja tæki og tól til tilraunar, mæla rakastig eða finna 

upplýsingar um ákveðið efni í tölvu. Að lokum víðtæk frammistaða, 

inniheldur yfirgripsmeiri verkefni svo sem að skrifa smásögu, stjórna rannsókn 

eða tilraun, gera veðurspá, eða nota tölvu til að leysa vandamál. Í 

hljóðfæranámi má segja að meginaðferð til mats sé frammistöðumat. Þar er lagt 

heildstætt mat á flutning nemenda í því sem næst raunaðstæðum. Í útvíkkuðu 

frammistöðumati eru nemendur nánast farnir að vinna að raunverulegum 

verkefnum sem krefjast ýmiss konar hæfni og þekkingar. Gronlund (2003) 

stillir upp þessum fjórum námsmatsflokkum og ber saman hvernig þeir eru 

mismunandi með tilliti til rauntengingu verkefna, hversu verkefnin eru flókin, 

þann tíma sem fer í að fara yfir námsmatið og að hvað marki sá sem gefur fyrir, 

þarf að leggja dóm í matinu. 

Í töflu 1 (Gronlund, 2003, bls. 16) má sjá að í prófi þar sem nemandi velur 

úr svörum, er minnst samsvörun við raunaðstæður. Prófið getur aðeins mælt 

afmarkaða getu, þó hægt sé að hanna spurningar til að leggja mat á hugsun eða 
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skilning þá beinast þær að afmarkaðri vitneskju þar sem nemandi velur úr besta 

svar. Hins vegar er mjög fljótlegt að fara yfir svona próf og hlutur dóms í mati 

er lítill og þar af leiðandi hlutleysi þar sem annaðhvort er um að ræða rétt eða 

rangt svar.  

 

Tafla 1. Samanburður á eðli matsaðferða. Sjá upprunalegu töfluna í Viðauka 1. 

 

 

 

Í frammistöðumati er hins vegar mikil tenging við raunveruleg verkefni, þau 

útheimta fjölbreytta færni, þekkingu og leikni sem leggja verður mat á. 

Námsmatið er tímafrekt þar sem það byggir oft á ferli yfir lengri tíma eða að 

prófa verður einn og einn nemanda í einu. Í frammistöðumati má gera ráð fyrir 

að einkunn byggi á huglægu mati og þar af leiðandi meiri dóm um 

frammistöðu. Samkvæmt kvarða Gronlunds eru svo eyðufyllingar og afmörkuð 

frammistaða sitthvoru megin við miðju í þessu samhengi (Gronlund, 2003). 

  

Próf Frammistöðumat

Fjölvalss- Eyðu- Afmörkuð Víðtæk 

svör fyllingar frammistaða frammistaða

LÍTIL Veruleikatenging MIKIL

LÁGT Flækjustig viðfangsefna HÁTT

LÍTILL Tími sem matið tekur MIKILL

LÍTIÐ Hversu mikið reynir á þann sem metur MIKIÐ
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3.2  Leiðsagnarmat 

Undanfarinn áratug hefur umræða og rannsóknir á leiðsagnarmati verið 

fyrirferðarmikil og þar hafa farið fremstir í flokki (að öðrum ólöstuðum) Paul 

Black og Dylan Wiliam (1998). Þeir fullyrða að leiðsagnarmat er vel til þess 

fallið að bæta skólastarf að miklum mun. Þeir líkja skólastofunni við svarta 

kassann (e. black box), það er hugtak sem notað hefur verið í verkfræði um það 

ferli, þegar inntak er sent inn í kassa og úttak kemur út úr honum, en vitneskjan 

um hvað gerist nákvæmlegaí kassanum er ekki ljós. Líkingin við kennslu og 

námsferli er þá, að annars vegar erum við með námsefni/námskrá til að leggja 

inn en hins vegar lokamat til að sjá útkomuna. Á milli stendur skólastofan, 

svarti kassinn, þar sem hin eiginlega vinnsla fer fram. Þeir félagar Black og 

Wiliam beindu sjónum sínum að því sem gerðist í kassanum, það er 

skólastofunni. Segja má að leiðsagnarmat sé í raun gagnvirkt námsmat sem 

snýst um hvað gerist í sjálfu náms- og kennsluferlinu. Leiðsagnarmat sem slíkt 

er langt frá því að vera eitthvað nýtt, kennarar hafa að einhverju leyti nýtt sér 

það frá örófi alda. Það sem vakti fyrir Black og Wiliam (1998) var að leita 

svara við þremur meginspurningum: Er eitthvað sem bendir til að bætt 

leiðsagnarmat bæti nám? Er eitthvað sem bendir til að hægt sé að bæta 

leiðsagnarmat? Er eitthvað sem bendir til hvernig á að bæta leiðsagnarmat? 

Samkvæmt niðurstöðum þeirra var svarið alltaf jákvætt (Black og Wiliam, 

1998). 

Til að varpa ljósi á hvað felst í árangursríku leiðsagnarmati er hægt að líta til 

fimm meginaðgerða (e. key strategies). Þessir fimm punktar hafa verið nokkurs 

konar akkeri þeirrar umræðu, athugana og rita sem á eftir hafa komið um efnið. 
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1. Útskýra, deila og skilja námsáform og hæfniviðmið.
1
 

2. Skapa aðstæður þar sem umræður í skólastofu, verkefni eða aðgerðir gefa 

vitnisburð um nám.
2
 

3. Endurgjöf sem hjálpar nemendum áfram í náminu.
3
 

4. Virkja nemendur til að hjálpast að í námi.
4
 

5. Virkja nemendur til sjálfræðis yfir eigin námi.
5
 

 (Wiliam, 2011, bls. 46). 

 

Hér á eftir verður farið í nánari útskýringar á þeim meginpunktum sem um 

er að ræða. 

3.2.1  Námsmarkmið 

Fyrsti punkturinn Útskýra, deila og skilja námsáform og hæfniviðmið gengur út 

á mikilvægi þess að hafa skýra mynd af hvaða námsafrakstri og markmiðum 

stefnt er að með nemendum. Hvaða hæfniviðmiðum (e. learning outcomes) er 

nemendum ætlað að ná. Með tilliti til leiðsagnarmats er mikilvægt að kennari 

þekki þau skref sem nemandi þarf að stíga í leið að markmiðunum. Hann þarf 

að geta greint hvar nemandi er staddur og geta útskýrt fyrir honum hvað hann 

þarf að gera næst til að komast áfram í námi. Ef námsmati er ætlað að sýna 

eitthvað í kunnáttu, verðum við að vita hvað þetta eitthvað er (Moss og 

Brookhart, 2009). Eins og gefur að skilja er ekki nóg að aðeins kennari hafi 

vitneskju um markmiðin heldur verður hann að deila þeim og útskýra fyrir 

nemendum á þann hátt að þeir skilji fyllilega hvað átt er við og hvað þau feli í 

sér. Verkefni innan kennslunnar verða að styðja við og vera í samræmi við 

hæfniviðmiðin sem unnið er að. Til að geta stefnt að því að gera verkefni vel 

verða nemendur að geta séð fyrir sér hvað felst í því að gera vel. Fyrirmyndir 

eða dæmigerð „góð“ verkefni geta gefið nemendum hugmyndir um hvað felst í 

því að teljast til gæða. Umræður um hvað það er sem gerir tiltekin verkefni að 

                                                 
1
Clarifying, sharing and understanding learning intentions and criteria for success. 

2
Engineering effective classroom discussion, tasks and activities that elicit evidence of learning. 

3
Providing feedback that moves learners forward. 

4
Activating students as learning resources to one another. 

5
Activating students as owners of their own learning. 
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góðum verkefnum virkjar nemendur til að leggja mat á annarra verkefni og sín 

eigin. Sjálfsmat er í raun mikilvægur þáttur í leiðsagnarmati, en nemendur geta 

bara metið sjálfa sig þegar þeir hafa nokkuð skýra mynd af því takmarki og 

þeim efnisatriðum sem sóst er eftir í náminu. Því miður hafa margir nemendur 

ekki þessa skýru mynd og þeir virðast vera orðnir vanir því að upplifa kennslu 

sem endurtekna röð æfinga án þess að skilja tilganginn með þeim (Black og 

Wiliam, 1998b). 

3.2.2  Upplýsingar um námsstöðu 

Annar punkturinn Skapa aðstæður þar sem umræður í skólastofu, verkefni eða 

aðgerðir gefa vitnisburð um nám gengur út á að skapa aðstæður og aðgerðir 

sem veita upplýsingar um námsstöðu nemenda. Sálfræðingurinn David 

Ausubel (1968) segir eftirfarandi: „Ef ég þyrfti að draga alla þekkingu í 

námssálfræði saman í eitt lögmál segði ég þetta: Það sem hefur mest áhrif á 

nám og námsárangur er það sem nemandinn veit fyrir. Sannreyndu hvað það er 

og kenndu honum í samræmi við það (Ausubel, 1968, þýðing; Meyvant 

Þórólfsson, 2003). Það verður að leggja mat á hvar nemendur eru staddir, átta 

sig á hver skilningur þeirra er á efninu og hvort hugsanlega sé um misskilning á 

efninu að ræða. Það er erfitt að vísa einhverjum veginn nema að vita hver 

upphafsstaða hans er. Til að fá þessar upplýsingar er hægt að beita ýmsum 

leiðum. Sem dæmi má nefna, að spyrja opinna spurninga. Það má hefja 

umræður sem láta í ljós hvað nemendur vita um efnið eða hvað þeir vita ekki 

sem er ekki síður mikilvægt. Spurningar sem leitast við að leiða til vangaveltna 

og ígrundunar, frekar en rétt og rangt, já eða nei spurningar, eru vel til þess 

fallnar að leggja mat á hvaða hugmyndir nemendur hafa um efnið. Jafnframt að 

búa til aðstæður og umhverfi þar sem svarið „ég veit það ekki“ er jafn gilt og 

gott og önnur svör. Sömuleiðis að búa til umhverfi þar sem nemendur geta 

hjálpast að við að búa til eigin hugsmíðar og skilning á námsefninu. Annað 

dæmi væri að nota umferðarljós eða liti þeirra. Rautt þýðir þá skil alls ekki, gult 

skil nokkurn veginn og grænt skil vel. Umferðarljós verður að nota meðan á 

námsferlinu stendur en ekki í lok námsferils. Notkun þeirra getur verið 

árangursrík ef þau eru notuð í réttum tilgangi (Clarke, 2005). Þau veita kennara 
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upplýsingar um námsstöðu nemenda en þjóna líka tilgangi sjálfsmats fyrir 

nemendur sem sjá þá skýrar hvað þeir kunna vel og hvað þeir þurfa að læra 

betur. Segja má að umferðarljós séu nokkurs konar viðmiðatafla (e. rubric) í 

breyttu formi. Viðmiðatafla er með upplýsingum um þau efnisatriði, skilning, 

þekkingu eða hæfni sem námsefnið kallar á að nemendur læri. Hún brýtur 

niður námsmarkmiðin í litlar einingar og getur nýst bæði kennara og 

nemendum (Relearning by Design, 2000). 

3.2.3  Endurgjöf 

Þriðji punkturinn Endurgjöf sem hjálpar nemendum áfram í náminu gengur út 

á endurgjöf (e. feedback) til nemenda og að hún sé þannig, að hún hjálpi 

nemendum áfram í námi. Með endurgjöf er átt við upplýsingar frá kennara til 

nemanda, sem miða að því að segja til um stöðu þeirra í námsferli, hvað er gott 

og hvað þarf bóta við. Til að endurgjöfin hjálpi nemanda áfram í námi þarf hún 

að innihalda upplýsingar um aðgerðir eða leiðir sem nemandi getur notað til að 

komast nær sínum námsmarkmiðum (Wiliam, 2011). Wiliam (2011) útskýrir 

það þannig að endurgjöf þurfi að leiða af sér vitsmunaleg viðbrögð, en ekki 

tilfinningaleg, það er leiða af sér hugsun eða ígrundun nemanda. Hún ætti að 

vera hnitmiðuð og í tengslum við þau námsmarkmið sem stefnt er að og að hún 

ætti að leiða af sér meiri vinnu fyrir þann sem fær heldur en þann sem gefur 

(Wiliam, 2011). Endurgjöf getur verið munnleg, skrifleg eða jafnvel miðlað 

með öðrum tjáningarleiðum. Endurgjöf undir formerkjum leiðsagnarmats þarf 

að koma á meðan á námsferlinu stendur því hún gegnir nokkurs konar hlutverki 

lóðs í ferlinu. Ef hún kemur í lok námsferils kemur hún of seint og missir 

marks í að hafa leiðsagnargildi. Endurgjöf getur verið mjög árangursrík en 

aðeins ef hún er notuð rétt. Segja má að endurgjöf með leiðsagnargildi feli í sér 

tvo mikilvæga þætti, annars vegar hugrænan- eða vitsmunalegan þátt, þegar 

nemandi fær upplýsingar um hvar hann er staddur og hvað hann þurfi að gera 

næst. Hins vegar hvatningu, því þegar nemandi skilur hvað hann þarf að gera 

og hvers vegna, eru miklar líkur á því að hann fái þá tilfinningu að hann hafi 

stjórn á eigin námi, sem aftur hvetur hann áfram (Brookhart, 2008). 
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3.2.4  Samvinnunám 

Fjórði punkturinn Virkja nemendur til að hjálpast að í námi gengur út á 

samvinnu í námi og að nemendur hjálpist að við að læra. Jafningjamat ( e. 

peer-assessment) er hér mikilvægur þáttur, en þar er ekki endilega átt við að 

nemendur gefi hvor öðrum einkunn, heldur það óformlega mat sem fer fram 

meðal nemenda í náminu. Slavin, Hurley og Chamberlain (2003) hafa sýnt 

fram á að samstarf og samvinna nemenda í námi getur haft jákvæð áhrif á nám 

að uppfylltum tveimur skilyrðum. Í fyrsta lagi að námsumhverfi verður að 

byggjast á hópmarkmiði, þannig að nemendur vinni saman sem hópur en ekki í 

hópi. Í öðru lagi, ábyrgð hvers nemanda, þannig að hver nemandi ber ábyrgð á 

sínu framlagi innan hópsins, að það séu engir „farþegar“ (Slavin o.fl., 2003). 

Með tilliti til jafningjamats í hópvinnu hafa kennarar notað nokkuð sem nefnt 

er „tvær stjörnur og ósk“. Þá er lögð áhersla á að nemandi verði að benda á tvo 

punkta sem eru jákvæðir í verki annars nemanda og síðan benda á eitthvað sem 

hægt er að vinna betur að. Það er öllum í hag að hjálpast að í náminu ef 

aðstæður eru settar þannig upp að allir í hópnum þurfa að skilja og læra um það 

sem verkefnið gengur út á. Nemendur hjálpast að, því þeir vilja að hópnum 

gangi vel. Þeir sem eru vel að sér í efninu hjálpa öðrum, en fá um leið skarpari 

skilning á því í gegnum ferlið að þurfa að útskýra það fyrir öðrum (Wiliam, 

2011). 

3.2.5  Sjálfræði í námi 

Fimmti punkturinn Virkja nemendur til sjálfræðis yfir eigin námi fjallar um að 

nemendur finni fyrir eignarhaldi á eigin námi. Með þessu er átt við að 

nemendur séu virkir þátttakendur í eigin námi og námsframförum. Í þessu 

samhengi hafa fræðimenn talað um sjálfstjórn í námi (e. self-regulated 

learning) það er að nemendur geti samhæft vitsmunalega getu, tilfinningar og 

aðgerðir í þágu þeirra markmiða sem stefnt er að (Wiliam, 2011; Boekaerts og 

Cascallar, 2006). Nemandi getur haft vitsmunalega getu til að læra eitthvað en 

skort áhuga. Hann getur einnig haft áhuga á að læra eitthvað en skort færni eða 

getu til að læra það. Sjálfstjórn í námi kemur inn á valdeflingu nemanda, það 
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er, að finna fyrir því að hafa stjórnina, að geta gert áætlanir í samræmi við eigin 

stöðu og geta fylgst með og metið eigið nám og hegðun. Segja má að þrír 

þættir skipti hér máli; Í fyrsta lagi meðvitund um það, hvernig við sem 

einstaklingar lærum þegar við lærum eitthvað (e. meta-learning), hvaða 

aðgerðir við notum til náms og í námi og að lokum sá áhugi sem við sýnum 

viðfangsefninu. Þeir nemendur sem ná þessari sjálfstjórn í námi ná árangri því 

þeir finna að nám þeirra veltur á eigin athöfnum. Þeir líta svo á að árangur 

þeirra í námi stjórnist ekki af meðfæddum hæfileikum eða getu, heldur er hann 

afleiðing eigin vinnu og ástundunar (Wiliam, 2011). 

Sjálfsmat í þessu samhengi er veigamikill þáttur í valdeflingu nemenda í 

eigin námi. Með sjálfsmati er hér ekki átt við að nemendur meti og gefi sér 

einkunn í lokamat þó rannsóknir hafi sýnt að þannig sjálfsmat er nokkuð 

áreiðanlegt ef ekki er mikið í húfi fyrir nemandann (Sadler og Good, 2006). 

Hins vegar er átt við sjálfsmat í þeim skilningi að nemendur þrói með sér 

innsýn í eigið nám sem getur orðið þeim til framdráttar í námi. Þannig fá þeir 

þjálfun í að meta stöðu sína í námi út frá ákveðnum viðmiðum (Boekaerts og 

Cascallar, 2006). 

3.3  Áhugahvöt og námsáhugi 

Áhugahvöt (e. motivation) er nokkuð sem vert er að nefna þegar talað er um 

námsáhuga. Hún er sá drifkraftur sem á þátt í því að virkja okkur og hvetja 

áfram í að vinna að þeim markmiðum sem við stefnum að. Í raun má segja að 

áhugahvötin fær nemendur til að læra, vísar þeim rétta leið og heldur þeim 

áhugasömum í náminu (Moss og Brookhart, 2009). 

3.3.1  Innri og ytri áhugahvöt 

Flestir kannast við hugtökin ytri (e. extrinsic) og innri (e. intrinsic) áhugahvöt. 

Þá er átt við að í ytri hvatningu felst utanaðkomandi umbun eða refsing að 

einhverju tagi sem er þá á valdi kennara að gefa eða gefa ekki. Þetta getur verið 

í formi límmiða, bónusstiga, einkunna, hróss eða einhverra fríðinda. Svona 

umbunarkerfi geta verið sterkur hvati til að fá nemendur til að hegða sér og 
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gera það sem við viljum. Gallinn er hins vegar sá að áhugi nemenda fer að 

velta á stjórn kennarans. Þannig að þegar hann er ekki til staðar þá hverfur 

áhuginn (Moss og Brookhart, 2009). Námið fer að snúast um aðra hluti en 

sjálft námið og þá innri umbun sem felst í því að upplifa árangur í náminu. 

Almennt er gengið út frá að innri áhugahvöt sé jákvæð fyrir nám nemenda og 

hún sé sá drifkraftur sem leiðir til ánægju og árangurs. Hins vegar má segja að 

ef einstaklingar gera aðeins það sem þeim finnst skemmtilegt og áhugavert er 

ólíklegt að þeir leggi á sig að læra að lesa, skrifa eða spila á hljóðfæri því hvati 

til að læra þess konar hluti liggur oftast í gildi þeirra ytri afleiðinga sem það 

hefur í för með sér (Wiliam, 2011). 

Í byrjun áttunda áratugar tuttugustu aldar settu þeir Richard M. Ryan og 

Edward L. Deci fram kenningu um sjálfsákvörðun persóna (e. self-

determination theory). Hún byggir á að hver manneskja hefur þrjár innri 

meginhvatir eða þarfir sem hún leitast við að uppfylla. Þegar þær eru uppfylltar 

leiðir það til vaxtar og virkni. Þessar þarfir eru sagðar vera alþjóðlegar, 

innbyggðar í hverri manneskju og sálrænar. Þær eru: 

Hæfni (e. competance), það er að upplifa hæfni og færni til verka og að 

finna fyrir árangri í því sem maður tekur sér fyrir hendur. 

Tengsl (e. relatedness), það er þörfin fyrir að vera í samskiptum og 

tengslum við aðra, tilheyra og upplifa væntumþykju gagnvart öðrum. 

Sjálfræði (e. autonomy), það er þörfin til að hafa einhverja stjórn á eigin lífi 

og að haga sér í samræmi við eigið gildismat og sjálf. Þetta þýðir þó ekki 

að vera óháður öðrum (Ryan og Deci, 2000). 

 

Í grein Ryan og Deci (2000) segir að rannsóknir hafi sýnt að nánast öll 

verðlaun, í hvaða formi sem er, grafi undan innri hvatningu. Verðlaun gera það 

ekki bara, heldur líka hótanir, skilafrestir, tilskipanir og samkeppnisþrýstingur. 

Ástæðan er sú að fólk upplifir þessa þætti sem stjórnsemi á eigið atferli. Á hinn 

bóginn val og möguleiki á sjálfsstjórn virðist nánast alltaf auka innri hvatningu 

því það býður fólki upp á meira sjálfræði (Ryan og Deci, 2000). 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir kennarar sem ýta undir sjálfræði nemenda 

sinna, byggja undir meiri innri áhuga, forvitni og löngun í áskoranir hjá sínum 



 

 

33 

 

nemendum. Aftur á móti nemendur sem eru undir ráðandi stjórn, missa ekki 

einungis frumkvæði heldur læra þeir minna, sérstaklega þegar námið er flókið 

og krefst hugmyndavinnu eða vinnu í skapandi ferlum. Þó innri hvatning sé 

klárlega talin mikilvæg hvatning, þá virðist innri áhugi dofna eftir því sem líður 

á skólagöngu nemenda og því verður ytri hvatning einnig að koma til (Ryan og 

Deci, 2000). 

Til að átta sig betur á mismunandi tegundum áhugahvatar hafa þeir félagar 

Ryan og Deci (2000) sett mismunandi myndir hennar á kvarða þar sem annar 

ásinn er algert áhugaleysi en hinn innri áhugi. Á milli er ytri áhugahvatning í 

fjórum þrepum (sjá mynd 1).  

Ytri áhugahvöt (e. extrinsic motivation), er skipt í fjóra hluta, eftir því hvort 

um er að ræða ytri stýringu, eða hvort um er að ræða að nemandi hafi á 

einhvern hátt tekið inn þá hugmynd að hann verði að leggja á sig eitthvað 

tiltekið til að ná ákveðinni færni, eða að efnið skipti máli fyrir hann og fyrir 

það hvert hann stefnir. Sem dæmi má nefna; nemandi sem lærir heima, aðeins 

til að forðast refsingu foreldra sinna vinnur heimanámið aðeins til að forðast 

afleiðingu þess að læra ekki heima. Annar nemandi lærir heima af því að 

honum finnst það mikilvægt fyrir það starf sem hann stefnir á. Báðir nemendur 

vinna út frá ytri hvatningu en hún er mjög mismunandi út frá sjónarhóli 

sjálfræðis nemendanna. Hjá þeim seinni liggur persónulegt val til grundvallar, 

en hjá hinum fyrri hlýðni við ytri stjórn.  

Kvarða áhugahvatar er í skipt frá ytri stýringu til innri stýringar eða 

stillingar. Næst til hægri við áhugaleysi er ytri stjórnun (e. external regulation). 

Það felur í sér minnsta sjálfræði af ytri hvatningu. Verk sem unnin eru undir 

því yfirskyni eru til að fullnægja ytri skipunum eða til að hljóta einhverja 

umbun. Næst kemur ómeðvituð aðlögun (e. introjected regulation) sem vísar á 

að hluta til innri vilja en er stýrandi vegna þess að viðkomandi finnst hann vera 

undir stjórn og gerir verkið til að forðast sektarkennd eða kvíða og til að verja 

sjálfsmynd sína. 
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Mynd 1. Kvarði áhugahvatar. Sjá upprunalegu myndina í Viðauka 2 (Ryan og 

Deci, 2000, höfundur þýddi). 

 

Þriðji partur ytri hvatningar er staðfesting (e. identification) sem er meira í átt 

að sjálfræði þess er notar. Hér hefur persónan séð eða auðkennt persónulegan 

ávinning af því verkefni sem vinna þarf og þar af leiðandi valið sjálf að vinna 

það. Í fjórða lagi, það sem felur í sér mest sjálfræði af ytri hvatningu, er 

sameining (e. intergrated regulation) en þá hefur persóna aðlagað þörfina eða 

viljann að eigin sjálfi. Því meira sem persónan aðlagar ástæður aðgerða að 

eigin sjálfi, verður ytri hvatning meira undir eigin stjórn. Sameining er mjög í 

átt að innri hvatningu, en hún er samt ytri hvatning því hún miðar að því að ná 

einhverri útkomu sem hefur gildi fyrir persónuna sem er aðskilið frá atferlinu, 

jafnvel þó það sé sjálfviljugt og hluti af sjálfinu (Ryan og Deci, 2000). 

Þeir félagar benda á að þessi kvarði er ekki eitthvað sem einstaklingur þarf 

að þróast eftir, innstilling gagnvart áhuga getur auðveldlega breyst. Persóna 

getur byrjað á að gera eitthvað út af þeirri umbun sem er í boði. Ef henni líkar 

það sem hún er að gera og ef umbunin er ekki of stýrandi, getur hún kynnst 

atferlinu og upplifað það sem áhugavert og skipt yfir í innstillingu innri 
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áhugahvatar. Eins getur persóna sem hefur staðfest sig með gildi einhvers 

atferlis tapað því gildismati og farið í ytri stjórnun (Ryan og Deci, 2000). 

3.3.2  Flæði 

Áhugahvötin getur breyst hjá persónu, hún er ekki föst og óhagganleg. Reyndar 

talar sálfræðiprófessorinn Mihaly Csikszentmihaly (2008) um að, hafi maður 

áhuga á einhverju veitir maður því athygli og veiti maður einhverju athygli eru 

miklar líkur á að fá áhuga á því. Hann bætir við að margir af þeim hlutum sem 

okkur þykja áhugaverðir, eru ekki áhugaverðir af sjálfsdáðum, heldur út af því 

að við höfum lagt á okkur að veita þeim athygli. Csikszentmihaly er meðal 

annars þekktur fyrir skrif sín um flæði, en þar er átt við það ástand, þegar 

einhver gleymir stað og stund í vinnu einhvers verkefnis. Þá er einbeitingin öll 

í því verkefni sem unnið er og ekkert truflar athyglina, verkið vinnur sig sjálft 

út frá innri hvötum. Til að komast í flæðiástand þurfa ákveðnar aðstæður að 

vera fyrir hendi. Annars vegar verður áskorun að vera við hæfi og hins vegar 

hæfni og geta þess er framkvæmir. Þannig að ef áskorun er mikil en hæfni lítil 

verður útkoman kvíði eða áhyggjur. Þar sem áskorunin er lítil og getan mikil 

verður útkoman leiðindi. Útkoman verður áhugaleysi ef áskorun og hæfni eru 

bæði lág. Að síðustu ef áskorun og hæfni eru hæfileg er líklegt að útkoman 

verði flæði og að verkið verði unnið af áhuga (Csikszentmihalyi, 2008). Í 

námssamhengi er því mikilvægt að finna verkefni sem hæfa nemendum, þar 

sem um er að ræða hæfileg áskorun og það sem hæfir þeirra getu. 

Lev Vygotsky (1978) kallar þetta að finna „zone of proximal development“ 

(eftirleiðis kallað ZPD), það er að segja, það svæði sem gefur bestu fyrirheit 

um þroskun nemandans. Verkefni sem eru hvorki of erfið, né of létt fyrir 

nemendur. ZPD er hugsað á því svæði áskorunar þar sem nemandi getur leyst 

verkefni með leiðsögn. Fyrir neðan eru verkefni sem nemandi getur 

auðveldlega leyst á eigin spýtur og fyrir ofan verkefni sem nemandi getur ekki 

leyst þó aðstoð væri í boði. 

Wiliam (2011) bendir á að mikið hafi verið skrifað um áhugahvöt nemenda 

og oft á þann hátt að hún sé eitthvað innihald í heila nemenda, sumir hafi mikið 

af henni en aðrir lítið. Þegar nemenda mistekst að læra eitthvað er ástæðan lítil 
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áhugahvöt. Enn aðrir tala um að það sé á ábyrgð kennara að vekja áhuga 

nemenda, ef nemendur læra ekki er ástæðan sú að kennarinn nær ekki að vekja 

upp áhuga. Hann bendir hins vegar á að það sé önnur leið til að líta á 

áhugahvöt, ekki sem ástæðu sem liggi hjá nemanda eða kennara, heldur sem 

afleiðingu af árangri. Með því að líta á áhugahvöt með þessum hætti felst 

„vandamálið“ hvorki hjá nemanda eða kennara heldur felst það í því að finna 

samsvörun milli áskorunar og getu nemandans. Ef áhugahvötin er ekki til 

staðar er það merki um að kennari og nemandi þurfi að prófa nýjar leiðir í 

náminu (Wiliam, 2011). 

3.3.3  Innstilling nemenda 

Innstilling nemanda gagnvart ákveðnu námi getur haft áhrif á áhuga, þó 

áskorun sé í samræmi við getu. Með hugtakinu innstillingu er átt við þau 

viðhorf sem nemandi hefur gagnvart náminu. Þegar nemandi metur hvað hann 

ætlar að gera í námsverkefni eru nokkrir þættir sem skipta máli. Í fyrsta lagi 

hver er hans fyrri upplifun af svona verkefni og í hvaða samhengi, aðstæður í 

skólanum eða bekknum. Í öðru lagi þekkingin sem nemandi hefur á efninu og 

hversu mikið hann þarf að leggja á sig, til að sýna árangur. Í þriðja lagi hans 

eigið áhugasvið og hvort honum finnist hann vita nóg til að geta náð árangri. 

Nemandinn vegur og metur meðal annars út frá þessum upplýsingum hvernig 

hann ber sig að í náminu og hversu mikla vinnu hann leggur í það. Þó að 

verkefni grípi athygli nemandans getur mat hans verið að fórnarkostnaður sé of 

hár til að ná velgengni eða að sjálfsmyndin gæti borið hnekki ef árangur næðist 

ekki (Wiliam, 2011). 

Boekaerts (1993) hefur rannsakað hvernig tilfinningar nemenda hafa áhrif á 

innstillingu þeirra gagnvart námi sem og hugarástand þeirra. Hún hefur skipt 

þessum innstillingum gróflega í tvær leiðir annars vegar vaxtarleið (e. growth) 

og hinsvegar þægindaleið(e. well-being). Vaxtarleiðin er þegar nemandi vill 

auka hæfni sína eða getu og er tilbúinn að leggja á sig sem þarf til, það er 

lærdómsmiðuð leið. Hins vegar er þægindaleiðin þegar nemandi vill hindra að 

hann dragist afturúr, miðað við aðra og forðast að einhver truflun verði á hans 

þægindum (Boekaerts, 1993). Tilfinningar tengdar ákveðnum aðstæðum geta 
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haft áhrif á innstillingu gagnvart samsvarandi aðstæðum í framtíðinni. Þær 

minna viðkomandi á hvort aðstæðurnar voru á einhvern hátt erfiðar eða 

auðveldar. Þegar neikvæðar tilfinningar tengjast aðstæðum, er líklegt að þær 

komi af stað óþægilegum hugsunum sem skapa áhyggjur af þægindum frekar 

en að stuðla að námi. Aftur á móti þegar jákvæðar tilfinningar tengjast 

aðstæðum ýtir það undir nám. Það gefur auga leið að námsumhverfi sem styður 

leið vaxtar er æskilegt fyrir nám (Boekaerts, 1993). 

Þegar vöngum er velt yfir áhugahvöt nemenda má ganga út frá því að 

fjölbreytilegar ástæður virki annað hvort hvetjandi eða letjandi á hana. Áhrif 

frá ytra umhverfi, upplifanir og reynsla hvers nemanda, áhugasvið þeirra og 

sjálfsmynd eiga vafalaust þátt í því hverju þeir veita athygli og áhuga. Ekki er 

síður mikilvægt hin innri innstilling hvers nemanda, hvaða hugmyndir um getu 

og hæfni hann hefur í námssamhengi. Til að skýra þetta nánar eru hér nokkur 

mikilvæg hugtök sem talin eru skipta miklu máli fyrir áhugahvöt; 

Trú á eigin getu (e. self-efficacy) – Trú nemanda á eigin getu til að gera vel 

í tilteknum aðstæðum. 

Sjálfstjórn í námi (e. self-regulated learning) – Að nemandi sé meðvitaður 

um eigin hugsun, hafi yfir að ráða aðgerðum með tilliti til að skipuleggja 

námið, geti metið eigin framfarir og hafi áhuga á að læra. 

Sjálfsmat (e. self-assessment) – Að nemandi geti fylgst með, greint, metið 

og dæmt eigin frammistöðu. 

Sjálfseignun (e. self-attribution) – Skynjun eða útskýring nemanda á 

ástæðum velgengni eða slökum árangri í námi. 

  (Moss og Brookhart, 2009). 

3.3.4  Trú á eigin getu 

Trú á eigin getu er fyrirferðarmikið í félagsnámskenningu sálfræðingsins 

Albert Bandura (1977). Trú á eigin getu fjallar um að einstaklingur hefur trú á 

eigin getu og hæfni til að takast á við nýjar aðstæður og/eða verkefni. 

Samkvæmt Bandura (1977) hefur hver manneskja ákveðið sjálfskerfi sem 

samanstendur af viðhorfum, færni, hæfni og huglægri getu. Trú á eigin getu 
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spilar veigamikið hlutverk í þessu sjálfskerfi. Hún getur haft mikil áhrif á 

sálarástand, hegðun og áhugahvöt. Sömuleiðis spilar hún stórt hlutverk í því 

hvernig einstaklingur nálgast markmið, verkefni og áskoranir. Trú á eigin getu 

er því mikilvæg í námssamhengi fyrir áhugahvöt, áræðni og seiglu nemanda. 

Því er æskilegt að efla hana hjá nemendum. Bandura (1977) bendir á fjóra þætti 

sem eru til þess fallnir að auka trú á eigin getu hjá einstaklingum: 

Að upplifa velgengni eða góðan árangur telur hann vera eitt sterkasta aflið í 

að þroska með sér trú á eigin getu. Sömuleiðis að ná árangri í verkefni eða 

standast áskorun. Að sama skapi ef árangur er undir væntingum getur það 

dregið úr trú á eigin getu. 

Félagslegar upplifanir. Að verða vitni að velgengni annarra í verki er 

einnig þáttur sem getur aukið trú á eigin getu. Það að sjá einhvern sem er 

líkur manni sjálfum, leggja vinnu í og klára verkefni með góðum árangri, 

getur gefið fyrirheit um að þetta gæti maður líka gert. 

Félagslegar fortölur. Hægt er að tala um fyrir öðrum að þeir hafi getu og 

hæfni til að leysa ákveðið verkefni. Það að fá hvatningu frá öðrum getur 

slegið á sjálfsefasemdir og þannig aukið trú á eigin getu sem gerir það að 

verkum að viðkomandi er tilbúinn til að leggja meira á sig til að ná sínum 

markmiðum. 

Sálræn viðbrögð. Okkar eigin viðbrögð og tilfinningar í ákveðnum 

aðstæðum spila líka stórt hlutverk með tilliti til trúar á eigin getu. Ef við 

verðum mjög stressuð í ákveðnum aðstæðum er líklegt að við missum trú á 

eigin getu í sambærilegum aðstæðum. Upplifun, reynsla og tilfinningar 

gagnvart ákveðnum aðstæðum hefur áhrif á trú á eigin getu til bóta eða lasts. 

3.3.5  Sjálfstjórn í námi 

Sjálfstjórn í námi (e. self-regulated learning) þýðir að nemandi hefur stjórn á 

eigin námi þannig að hann er meðvitaður um eigin hugsun (e. meta-cognition), 

notar ýmsar aðferðir til að skipuleggja sig í námi svo sem áætlanagerð og 
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brýtur lokamarkmið niður í minni markmið. Jafnframt getur hann metið eigið 

nám, hefur áræðni til að fylgja áætlunum eftir og áhugahvöt til að framkvæma. 

Mörgum nemendum vantar aðferðir og námstækni til að geta staðið sig vel í 

námi. Sjálfstjórn er þó ekki eitthvað sem nemandi hefur annaðhvort lítið eða 

mikið af heldur safn aðferða eða aðgerða sem nemandi verður persónulega að 

velja úr til að leysa mismunandi verkefni. Þessar aðgerðir eru meðal annars: 

a. að setja markmið fyrir sjálfan sig 

b. að nota kröftugar aðgerðir til að ná þeim markmiðum 

c. að fylgjast með eigin framförum 

d. að endurskipuleggja sálrænt og félagslegt samhengi til að það hæfi 

markmiðum 

e. að stjórna tíma sínum 

f. sjálfsmat á eigin aðferðum 

g. að eigna árangur ástundun 

h. að ákveða nýjar aðgerðir fyrir komandi verkefni 

 (Zimmerman, 2002, 66). 

Árangur náms er talinn velta að stórum hluta á því hvort þessir þættir eru til 

staðar eða ekki. Hægt er að kenna sjálfstjórn og ef litið er á þá átta þætti sem 

hér eru taldir upp er ekkert því til fyrirstöðu að hægt sé að leiðbeina og gera 

umhverfið þannig úr garði að það ýti undir betri námstækni. Það er mikilvægt 

að nemendur hafi aðferðir til að læra nýja hluti í síbreytilegu samfélagi. Þegar 

komið er út í atvinnulífið þarf stöðugt að vera læra eitthvað nýtt eftir 

óformlegum leiðum (Zimmerman, 2002). 

3.3.6  Sjálfsmat 

Sjálfsmat (e. self-assessment) er það innra ferli þegar nemandi leggur mat á 

eigið nám eða verkefni. Þá er ekki endilega átt við að nemandi fari yfir eigið 

próf eða gefi sér einkunn, heldur hans eigið mat og greining á eigin námi út frá 

gefnum viðmiðum. Þannig eru þeir virkir þátttakendur í eigin námsfamförum 

og geta tengt þær við eitthvað sem skiptir þá máli og er einhvers virði fyrir þá 

(Moss og Brookhart, 2009). Gefa ætti sjálfsmati vægi sem námsmatsaðferð þar 

sem það getur aukið árangur í námi hjá nemendum (Sadler og Good, 2006). 



 

 

40 

 

3.3.7  Sjálfseignun 

Sjálfseignun (e. self-attribution) snýst um, hverju við eignum velgengni eða 

mistök. Eignun (e. attribution) innan sálfræðinnar, væri það ferli, að álykta um 

ástæður atburða eða hegðunar. Í samhengi við áhugahvöt skiptir miklu máli 

hverju nemandi eignar velgengni eða slöku gengi. Ef nemandi fær til dæmis 

slaka útkomu úr stærðfræðiprófi og lítur svo á að hann hafi ekki hæfileika á 

sviði stærðfræði má gera ráð fyrir að áhuginn minnki. Hins vegar ef hann lítur 

svo á að kannski sé ástæðan sú að hann notaði ekki réttar aðferðir og aðgerðir í 

náminu og að hann þurfi að breyta hegðun og aðferðum til ná betri árangri er 

líklegt að það geti aukið áhugahvötina. Munurinn er hvort eignunin er á 

stöðugum eða óstöðugum forsendum. Ef nemandi sér fram á að geta breytt 

atferli til að ná betri árangri er líklegt að það hafi jákvæð áhrif á nám. Með 

sjálfseignun er yfirleitt talað um eignun liðinna atburða, en eignun getur líka 

skipt máli fyrir innstillingu nemenda í framtíðarverkefnum (Dweck, 2007). 

Dweck (2007) talar um í bók sinni Mindset að viðhorf fólks (nemenda) og 

sýn þeirra á eigin eiginleika og möguleika til þroska, hafi afgerandi áhrif á 

hvernig gangi að leysa úr þeim verkefnum sem þeir taka sér fyrir hendur. Sú 

hugsýn eða hugarfar sem er ríkjandi, hefur forspárgildi um áhuga, úthald og 

seiglu í lausn verkefna. Mindset má segja að sé hugtak yfir hvaða hugmyndir 

og viðhorf einstaklingur hefur um ástæður eigin getu og hæfileika. Dweck 

skiptir þessu í tvo flokka, annars vegar hugarfar festu eða stöðnunar (e. fixed 

mindset) og hins vegar hugarfar vaxtar (e. growth mindset). Festuhugarfar lýsir 

þeirri tilhneigingu hjá fólki að hugsa grunneiginleika eins og vitsmuni eða 

hæfileika sem eiginleika með takmörkum sem því er gefið mikið eða lítið af. 

Það eyðir tíma sínum í að sýna fram á og sanna hæfileika sína í stað þess að 

þróa þá. Í vaxtarhugarfari er sú sýn á grunnfærni að hana sé hægt að þróa og 

þroska með ástundun og vinnu, hugur og hæfileikar eru einungis byrjunarreitir. 

Þessi sýn leiðir af sér námsáhuga og seiglu sem er nauðsynlegir þættir í öllum 

framförum (Dweck, 2007). 
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3.3.8  Tengsl við leiðsagnarmat 

Þegar borið er saman það sem rannsóknir segja annars vegar um þau hugtök 

sem hér hafa verið rædd í tengslum við áhugahvöt og hins vegar leiðsagnarmat 

er óhætt að segja að nokkuð sterk tengsl séu þar á milli. 

Að deila markmiðum og hæfniviðmiðum með nemendum þannig að þeir viti 

og skilji hvert er verið að fara og hafi vitneskju um þau skref sem stíga þarf til 

að ná markmiðum sínum er valdefling fyrir nemendur. Orðatiltækið „þekking 

er vald“ á kannski vel við í þessu samhengi. Ef nemandi hefur fengið 

upplýsingar um leiðina að markmiði á hann auðveldara með að brjóta hana 

niður í minni einingar, setja sér eigin markmið og getur betur fylgst með hvar 

hann er í ferlinu og metið næstu skref. 

Aðgerðir og umræður sem gefa til kynna upplýsingar um stöðu nemenda í 

námi eru dýrmætar fyrir kennara til að klæðskera sína kennslu, leiðrétta 

misskilning um efnið sem kann að vera hjá nemendum og kenna út frá þeim 

forsendum sem fyrir eru hjá nemendum. Aðgerðir og umræður í bekk um 

innviði og hugmyndir námsefnis eru vel til þess fallnar að auka skilning 

nemenda á því hvað þeir vita og hvað þeir vita ekki. Um leið er það hvati til að 

leita og rannsaka og þannig byggja ofan á eigin þekkingu og færni. 

Endurgjöf sem veitir nemendum upplýsingar um hvernig best sé að fara 

áfram í náminu eru upplýsingar sem hjálpa nemendum að læra. Þær fela í sér 

leiðsögn um næstu skref í átt að markmiðum. Endurgjöf getur verið tvíeggjað 

sverð, hún getur auðveldlega hamlað námi og dregið úr áhugahvöt, hún getur 

verið hlutlaus með tilliti til náms en hún getur líka gert það að verkum að 

nemendur læra mun hraðar og betur. Rannsóknir benda til að nemendur sem fá 

uppbyggilega endurgjöf læri allt að helmingi hraðar en þeir sem fá hefðbundna 

endurgjöf svo sem í formi einkunnar. Þetta kemur til dæmis skýrt fram í 

rannsókn Elawar og Corno frá árinu 1985 (sjá í Wiliam, 2011). 

Að virkja nemendur til að hjálpast að í námi og hafa námsumhverfi á þann 

hátt að samvinna er höfð að leiðarljósi frekar en samkeppni er vel til þess fallið 

að skapa tengsl milli nemenda og gefur þeim færi á að læra hver af öðrum. 

Námsumhverfi sem er styðjandi, þar sem nemendur geta sótt félagslegan 

stuðning hjá samnemendum og finna fyrir tengslum við hópinn er stuðningur 
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fyrir nám. Boekaerts (1993) talar um að margar rannsóknir hafi verið gerðar á 

áhrifum félagslegs stuðnings á heilsu. Hins vegar eru ekki margar rannsóknir 

sem fjalla um félagslegan stuðning í námssamhengi, en þær fáu rannsóknir á 

því efni benda til að nemendur sem búa við gott félagslegt stuðningsnet, 

nálgast nám á jákvæðari hátt en þeir sem ekki gera það (Boekaerts, 1993). 

Síðast en ekki síst öðlast nemendur sjálfræði yfir eigin námi. Með sjálfsmati 

eflist námsvitund, það er, nemandi sem fylgist með og metur sitt eigið nám og 

framfarir lærir námstækni, hann lærir að læra. Vald yfir eigin námi er vel til 

þess fallið að auka áhuga og árangur. 

3.4  Endurgjöf, hrós og stuðningur 

Með endurgjöf í námssamhengi er átt við þær aðgerðir og samskipti sem verða 

milli kennara (eða annarra) og nemanda. Endurgjöf er íslenskun á enska orðinu 

feedback. Í orðabók Arnar og Örlygs segir;„feedback – endurgjöf hvers kyns 

kerfis (til dæmis tölvu, rafrásar o.þ.u.l.) þar sem frálag (output) af einu stigi er 

notað sem ílag (input) á öðru stigi” og innan líffræði „...temprunarferli í 

lífverum þar sem tilvist ákveðins myndefnis ferlisins örvar eða hindrar frekari 

myndun þess“ (Sören Sörenson, Jóhann S. Hannesson og Jóhannes 

Þorsteinsson, 1991, bls. 364). 

Í endurgjöf í námssamhengi á svipað ferli sér stað, frálag frá nemanda er 

metið og skapar grunn til ílags sem hann fær tilbaka. Endurgjöfin á við um þær 

upplýsingar um frammistöðu og skilning sem nemandi getur notað til að halda 

sér á réttri leið í náminu. Í flestum tilfellum koma þessar upplýsingar frá 

kennara, en þær geta líka komið frá jafningja, foreldri, bókum, tölvu eða frá 

nemandanum sjálfum (Hattie og Timperlay, 2007). Endurgjöf er hægt að miðla 

á marga vegu, hún getur verið í formi skriflegra- eða munnlegra umsagna eða 

jafnvel miðlað með styrk raddar eða látbragði. Það er kannski rétt að aðgreina 

kennsluinnlögn frá endurgjöf, því endurgjöf hlýtur alltaf að koma í kjölfarið á 

kennsluinnlögn í þeirri verkefnavinnu sem nemendur nota til að tileinka sér 

námsefnið. Endurgjöfin er þá verkfæri til að leiðbeina nemendum á rétta braut í 

námi. Hins vegar felst kennsla í endurgjöf, því þessi hugtök tvinnast saman 
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þegar líður á námstímann, en aðeins að því tilskyldu að endurgjöfin sé þannig 

úr garði gerð að hún hjálpi nemendum áfram í námi (Brookhart, 2008). 

Endurgjöf gegnir lykilhlutverki í leiðsagnarmati (Sadler, 1989). Hún fjallar 

um þau samskipti sem eiga sér stað stærstan hluta námstímabils, það er þegar 

frá er talið kennsluinnlögn í byrjun og lokamat í lok námstímabils. Þegar læra 

skal um líkamleg-, vitsmunaleg- eða félagsleg viðfangsefni er fátt sem hægt er 

að læra einfaldlega með því að vera sagt frá því. Mest af námi krefst æfingar í 

hvetjandi umhverfi sem kallar á endurtekið hringferli endurgjafar (Sadler, 

1989). Það segir sig sjálft að upplýsingar endurgjafar sem ekki eru notaðar af 

nemanda verður gagnslaus endurgjöf, því það lokar ekki þessu hringferli sem 

endurgjöf er. Sama má segja um þegar nemandi skilur ekki hvað felst í 

endurgjöfinni, eða þegar hún inniheldur ekki upplýsingar sem koma nemendum 

að gagni í áframhaldandi námi. Einkunn eða upplýsingar um hvað er rétt og 

rangt gefa aðeins takmarkaðar upplýsingar í samhengi leiðsagnarmats. 

Vissulega er nauðsynlegt að vita hvað er rétt og rangt en virkni endurgjafar 

verður mun meiri ef hún inniheldur ábendingar og tillögur um næstu skref í 

náminu (Hattie og Timperley, 2007). 

Árið 1983 skrifaði A. Ramaprasad grein um endurgjöf þar sem hann sagði 

að hún brúi bilið á milli núverandi stöðu nemenda í námi og áformaðrar stöðu 

þeirra með ákveðnum leiðbeiningum um hvernig það er gert. Það má segja að 

þetta sé nokkurs konar gullmoli um þær spurningar sem eru orðnar almennt 

notaðar innan fræðanna um endurgjöf. Í hnotskurn eru þær eftirfarandi: 

1)Hvar er ég núna? 2)Hvert er ég að fara? 3) Hvað þarf ég að gera til að 

komast þangað? 

Hljómar eins og spurningar einhvers sem er villtur og þarf leiðsögn til að 

rata. Í námssamhengi þýðir þetta í fyrsta lagi; mat á núverandi stöðu, í öðru 

lagi; vissu um hvaða markmið er stefnt að og í þriðja lagi; aðgerðaráætlun til að 

komast frá núverandi stöðu í átt að markmiði, það er að loka gapinu milli 

núverandi stöðu og óskastöðu. Það er líklegt að endurgjöf beri tilætlaðan 

árangur ef hún leitast við að svara þessum þremur spurningum. Í samhengi 

villta mannsins væru forsendur þess að geta leiðbeint honum 1) að vita hvar 

hann er 2) að vita hvert hann ætlar og 3) að hafa þekkingu á og geta sagt til um 

kennileiti og bestu leiðina á áfangastað (Moss og Brookhart, 2009). Það segir 
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sig sjálft að ef svar vantar við einhverju af þessum spurningum erum við í 

vanda í viðleitni okkar til að hjálpa. 

Það sama á við um endurgjöf í námi. Í leiðsagnarmati er áhersla lögð á að 

nemandi viti og skilji hvert á að fara í náminu, hann er meðvitaður um 

áfangastað og tilgang og getur fylgst með og metið hvenær markmiði er náð. 

Til að geta leiðbeint nemanda þarf að vita hver staða hans er þegar vegferð 

hefst og fylgjast með stöðu hans svo hann villist ekki af leið. Að lokum þarf 

endurgjöf að fela í sér ábendingar um leiðir og aðgerðir sem verða til þess að 

nemendur fara áfram í sínu námi (Black og Wiliam, 1998a). 

3.4.1  Tvöfeldni endurgjafar 

Rannsóknir hafa sýnt að endurgjöf getur verið eins og tvíeggjað sverð (Kluger 

og DeNisi, 1996). Rétt notuð getur hún allt að tvöfaldað námsárangur en að 

sama skapi er vel mögulegt að hún hafi engin áhrif og virki jafnvel hamlandi 

fyrir nám. Spurningar um hvernig, hvenær, hvar og hverju er miðlað sem 

endurgjöf skiptir allt máli. Í ljós hefur komið að gefa endurgjöf sem skilar 

árangri er mun erfiðara en það lítur út fyrir að vera (Wiliam, 2011). 

Samkvæmt rannsókn Hattie og Timberly (2007) skilar endurgjöf bestum 

árangri þar sem notaðar eru ábendingar eða styrking til nemenda sem eru í 

tengslum við námsmarkmið. Athyglisvert er að lof, refsing og ytri umbun 

stuðla minnst að námsárangri. Virkni endurgjafar veltur á tengslum hennar við 

frammistöðu í verkefni. Hún skilar meiri árangri þegar hún veitir upplýsingar 

um hvað er rétt frekar en hvað er rangt og að upplýsingum sem eru til þess 

fallnar að koma nemendum á rétta braut í áframhaldandi námi. Sömuleiðis 

virkar endurgjöf best þegar markmið eru sértæk og fela í sér áskorun og 

flækjustigið er lítið (Hattie og Timperley, 2007). 

3.4.2  Flokkun endurgjafar 

Til að átta sig á gerðum og einkennum endurgjafar má skipta henni í fjóra 

meginflokka. 
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1. Endurgjöf sem er um verk eða verkefni nemanda (efnismiðuð). 

2. Endurgjöf um ferlið til að vinna verkefni eða ljúka því (ferlimiðuð). 

3. Endurgjöf sem beinist að sjálfstjórn, svo sem sjálfsmati eða 

hvatningu til að halda áfram með verkefni (sjálfstjórnarmiðuð). 

4. Endurgjöf sem beinist að sjálfi nemandans (sjálfmiðuð). 

Í fyrstu þremur gerðum sýna rannsóknir að ávinningur fyrir nám getur verið 

umtalsverður. Í fjórða lið er ávinningur lítill eða enginn (Hattie og Timperley, 

2007). 

(1) Efnismiðuð endurgjöf miðast við tengingu við sjálft verkefnið sem unnið 

er að. Þar er greint hvað er rétt og rangt, eða gefnar upplýsingar til að byggja 

ofan á fyrri þekkingu. Þessi endurgjöf er mjög algeng þegar farið er yfir 

verkefni þannig að nemandi sér hvar hann er staddur. Endurgjöf getur tengst 

leiðréttingu, framsetningu, hegðun eða öðrum þáttum tengdum viðmiðum til að 

ljúka verkefni. Það hefur sýnt sig að efnismiðuð endurgjöf getur verið mjög 

árangursrík; ef hún beinist að misskilningi nemenda á efninu, frekar en skorti á 

upplýsingum; að hún innihaldi ábendingar sem leiða til endurbóta og að hún 

miði að því að flytja nemendur frá verkefni til aðgerða og síðan frá aðgerðum 

til sjálfstjórnar (Hattie og Timberly, 2007).  

(2) Ferlimiðuð endurgjöf á meira við um þau ferli sem eru nauðsynleg til að 

vinna verkefni. Þegar nokkur þekking er komin á efninu þarf nemandi 

aðgerðaráætlun sem hann getur nýtt sér í verki eða verkefni. Þar sem svona 

endurgjöf miðast við aðgerðir eða ferli í námi er um að ræða ferli sem hafa 

yfirfærslugildi yfir í annað efni. Á meðan efnismiðuð endurgjöf beinir sjónum 

að upptöku, geymslu, endurframköllun og notkun þekkingar, snýst ferlimiðuð 

endurgjöf að djúpnámi, þýðingu og skilningi á efninu. Hún tengir samhengi og 

huglæg ferli í annað efni og hefur þannig yfirfærslugildi á erfiðari eða ótengd 

viðfangsefni (Hattie og Timberly, 2007). 

(3) Sjálfstjórnarmiðuð endurgjöf beinist að þáttum sem varða sjálfstjórn í 

námi. Hún kemur inn á atriði sem varða hvernig nemendur fylgjast með eigin 

námi og hvernig þeir beina athöfnum sínum til að nálgast sín markmið. Hún 

beinist til dæmis að sjálfræði, sjálfstjórn, sjálfseignun og sjálfsaga nemenda. 
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Endurgjöf sem beinist að þáttum innan sjálfstjórnar er vel til þess fallin að auka 

gæði náms því gæði sjálfstjórnar í námi hefur forspárgildi um námsgetu. Með 

sjálfstjórn eykst geta nemenda til að skapa innri endurgjöf og sjálfsmat, þeir 

sækjast eftir og notfæra sér endurgjöf. Þeir verða sjálfsöruggir í þeim verkum 

sem þeir vinna og eiga auðvelt með að leita sér hjálpar (Hattie og Timberly, 

2007). 

(4) Sjálfmiðuð endurgjöf er sú sem beinist að sjálfi nemandans, hrós eða lof 

sem beinist að eiginleikum hans. Þess konar endurgjöf hefur lítil áhrif á 

námsárangur því hún hefur enga tengingu í námsefnið sem slíkt. Þó verður að 

aðgreina hana frá hrósi sem hefur tengingu við aðgerðir í námsferlinu, svo sem 

ástundun, sjálfstjórn, þátttöku eða aðferð í verkefni. Það síðara getur stuðlað að 

betri trú á eigin getu og á þann hátt haft áhrif á árangur (Hattie og Timberly, 

2007). 

Burtséð frá litlum námsávinningi sem sjálfmiðuð endurgjöf hefur í för með 

sér þá þýðir það ekki að nemendur vilji ekki láta hrósa sér, því það vilja þeir 

flestir (Hattie og Timperley, 2007). 

3.4.3  Hrós 

Þegar litið er til hróss hafa hugmyndir fræðimanna um gagnsemi þess verið 

mjög mismunandi. Upp úr miðri tuttugustu öld var almennt litið á hrós sem 

góða leið styrkingar eða verðlauna og þannig leið til að stjórna atferli. Á 

seinustu áratugum hafa fræðimenn skiptst í fylkingar og deilt um gagnsemi 

hróss. Má þar nefna Kohn (1999) og Dweck (1999) sem telja að hrós geti 

jafnvel talist skaðlegt. Dweck (1999) telur að hrós getur verið tvíeggjað sverð. 

Hrósi sem beint er að gáfum nemenda getur beinlínis verið skaðlegt fyrir 

frammistöðu þeirra. Hins vegar hrósi sem beint er að viðleitni, ástundun eða 

aðgerðum nemenda getur haft jákvæð áhrif (Dweck, 1999). Í rannsóknum sem 

hún og Claudia Mueller stóðu fyrir árið 1998 kom fram að þegar hrós til 

nemenda hafði tengingu við sjálf þeirra svo sem hæfileika eða vitsmuni, hafði 

það neikvæð áhrif á seinni frammistöðu. Þessir nemendur höfðu fengið viðmið 

og staðfestingu á því að þeir væru klárir og vildu því ekki hætta á að falla af 
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þeim stalli. Í seinni verkefnum forðuðust þeir áskoranir sem buðu heim hættu á 

að líta ekki áfram út fyrir að vera klárir nemendur og reyndu jafnvel að breiða 

yfir þá vitneskju að þeim hafði ekki gengið eins vel með seinni verkefni. Þessi 

tegund hróss kom inn þeirri hugmynd hjá nemendum að gáfur væru föst stærð 

og gerði það að verkum að sjálfseignun þeirra á námsárangri byggðist á 

stöðugum og óbreytanlegum þáttum. Hjá öðrum hópi nemenda, var hrós tengt 

því verki sem unnið var. Þeim var hrósað fyrir að leggja sig fram, fyrir viðleitni 

eða afrakstur vinnunnar. Þessir nemendur voru viljugir til að takast á við 

erfiðari verkefni og að leggja meiri vinnu í þau. Þeim var sama þó árangur í 

erfiðari verkefnum sem þeir fengust við síðar væri ekki eins góður og gengu út 

frá því að þau þyrftu einungis meiri tíma til að vinna þau. Sjálfseignun þessara 

nemenda byggðist á óstöðugum og breytanlegum þáttum (Mueller og Dweck, 

1998). 

Rannsóknir á áhrifum hróss benda til að áhrif þess fara að stórum hluta eftir 

því hvernig það er gefið, í hvaða tilgangi og með hvaða hætti og í hvaða 

samhengi það er upplifað (Dweck, 1999). Samkvæmt Hattie og Timberly 

(2007) er líklegt að lof hafi lítil áhrif á námsárangur því yfirleitt innihaldi það 

ekki upplýsingar sem varða námið og getur einnig beint athygli frá námsefninu. 

Hrós hefur því aðeins áhrif ef það leiðir til breytinga í ástundun, þátttöku eða 

trú á eigin getu nemenda í tengslum við námið eða þeim aðferðum sem þeir 

nota til að öðlast skilning í náminu (Hattie og Timperley, 2007). 

Á seinni hluta tuttugustu aldar var almennt talið að gott sjálfsálit nemenda 

mundi auka áhuga þeirra og árangur í námi og að hrós væri besta leiðin til að 

styrkja sjálfsálitið. Gott sjálfsálit er ekki endilega til þess fallið að auka 

námsárangur hjá börnum. Hins vegar leiðir góður árangur í námi til aukins 

sjálfsálits hjá nemendum. Notkun á hrósi er gagnslaus til að auka sjálfsálit 

nemenda og hrós getur jafnvel hindrað námsframmistöðu þeirra. Hins vegar er 

hrós gott til að verðlauna fyrir æskilega félagslega hegðun og fyrir eigin 

framfarir (Baumeister, Campbell, Krueger, og Vohs, 2003). 
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3.5  Sjálfsmat  

Þegar sjálfsmat ber á góma dettur kannski mörgum í hug að í því felist að 

nemendur fari sjálfir yfir prófin sín og gefi sér einkunn. Hver væri áreiðanleiki 

svoleiðis mats, myndu nemendur ekki slaka á í náminu og setja á sig einhverja 

góða einkunn í lokin. Raunin er önnur, rannsóknir sýna að nemendur geta með 

nokkrum áreiðanleika metið eigin próf og samnemenda sinna ef þeir fá viðmið 

í hendur og önnur hjálpartól til matsins (Sadler og Good, 2006). Sjálfsmat til 

einkunna er möguleiki, en aðeins þegar ekki er mikið í húfi fyrir nemendur 

(Darrow, Johnson, Miller, og Williamson, 2002). Þegar hugsað er um sjálfsmat 

í tengslum við leiðsagnarmat er ekki aðalatriðið hvort nemendur geti metið sig 

til lokaeinkunnar. Þá er meira verið að horfa á eigið mat nemanda sem hann 

notar til að hafa yfirsýn og innsýn til að bæta eigið nám. Sjálfsmat er þá 

mikilvægur partur af lærdómsferlinu. Sjálfsmat er ein af forsendum innri 

endurgjafar og er þannig hluti af sjálfstjórn nemenda. Með sjálfstjórn er átt við 

að nemandi hafi einhverja stjórn yfir eigin námi til að ná sínum 

námsmarkmiðum og er fær um að samhæfa og stýra vitsmunalegri getu, 

tilfinningum og aðgerðum (Boekaerts og Cascallar, 2006). 

Til að ná sjálfræði í námi þurfa nemendur að læra að leggja mat á eigið 

námsferli. Þeir þurfa að svara spurningum sem eru forsendur góðrar 

endurgjafar í námi; Hvar er ég núna? Hvert er ég að reyna að fara? Hvað þarf 

ég til að komast þangað? Hvernig veit ég hvort ég sé búinn að ná því sem ég 

ætlaði að ná? Þegar litið er á þessar spurningar eru þær í samræmi við þær sem 

minnst var á í kaflanum um endurgjöf, en þar var sjónarhornið meira miðað út 

frá kennara, út frá hvaða þætti hann þarf að leggja mat á til að endurgjöf verði 

árangursrík. Það er hins vegar ekkert sem mælir á móti því að nemendur taki í 

ríkara mæli þátt í að meta sjálfir sína eigin stöðu. Reyndar er margt sem mælir 

með því að nemendur fái tækifæri og þjálfun í að leggja mat á eigið nám. Þeir 

verða betur meðvitaðir um stykleika sína og veikleika, hvert þeir eru að stefna 

og hvað þeir þurfa að gera til komast áfram í námi. Sjálfsmat er því vel til þess 

fallið að auka námsvitund (e. meta-cognition) og sjálfræði í námi (Ministry of 

Education Ontario, 2002). Með námsvitund er átt við að í því felst að hafa 
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stjórn og yfirsýn á þeim huglægu ferlum sem við notum í námi. Aðgerðir svo 

sem að áætla hvernig verkefni er unnið, fylgjast með framförum og mat á 

skilningi og því hvenær verkefni er lokið eru hlutar af góðri námsvitund. Segja 

má að færni í sjálfsmati ýti undir og hjálpi til við góða námsvitund (McMillan, 

2008). Sjálfsmat hefur einnig jákvæð áhrif á námsárangur (Wiliam, 2011; 

McMillan, 2008). Það gerist mögulega með þeim hætti að þegar nemendur 

fylgjast með og meta gæði eigin hugsunar og hegðunar í námssamhengi koma 

þeir auga á aðgerðir sem bæta skilning og færni. Þegar þeir sjá ósamræmi milli 

núverandi og óskandi frammistöðu leggi þeir dóm á eigin verk í þeim tilgangi 

að bæta frammistöðu sína. Jafnframt nota nemendur að hluta til, sjálfsmat til að 

bera saman fyrri þekkingu og nýja. Þeir verða að tengja nýja þekkingu, skilning 

og hæfni við það sem þeir hafa áður tileinkað sér og notað. Sjálfsmat ýtir undir 

hæfni nemenda til að gera þessar tengingar á eigin spýtur og veitir þeim 

verkfæri til að læra á þýðingarbæran hátt (McMillan, 2008). 

Ferli sjálfsmats inniheldur þrjá meginþætti 1) Sjálfs-eftirlit (e. self-

monitoring), það er, að beina athygli að þáttum í hegðun og hugsun, sem 

tengjast markmiðum. Þetta er mikilvægur þáttur í því að geta metið sjálfan sig. 

2) Sjálfs-dæming (e. self-judgement) er annar mikilvægur partur af sjálfsmati 

en hún felst í því að nemandi geti komið auga á og meti hvað þarf að gera til að 

komast nær sínu markmiði. Sjálfsdæming gerð með hliðsjón af þeim viðmiðum 

sem námið inniheldur, sýnir nemendum hvað þeir hafa lært og hvað þeir þurfa 

að læra betur. 3) Kennsluleiðrétting (e. instructional correctives) er þegar 

nemendur setja sér eigin markmið og velja aðgerðir til að leiðrétta þau svör 

sem eru að hluta til rétt og þau svör sem eru röng, í þeim tilgangi að læra efnið 

betur. Upplýsingar í þessu sambandi koma til dæmis í gegnum ýmisskonar 

endurgjöf eða meiri kennslu (McMillan, 2008). 

Markmiðakenning er tengd vitsmunakenningu um hvernig nemendur eru 

innstilltir gagnvart sínum markmiðum og hvernig sú innstilling hefur áhrif á 

sjálfsmat, seiglu í námi og árangur. Rannsóknir hafa beint sjónum sínum að 

tveimur tegundum markmiða; djúpnámsmarkmiðum (e. mastery goal) og 

frammistöðumarkmiðum (e. performance goal)(Dweck, 1996). 

Djúpnámsmarkmið (djúpnám) er þegar nemandi einbeitir sér að náminu 

námsins vegna og því hvað þarf til, til að öðlast meiri þekkingu, færni og 
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skilning á því. Með þessari innstillingu sökkvir hann sér ofan í námið og fylgist 

með og metur eigin framfarir. Aftur á móti, með frammistöðumarkmiði 

(yfirborðsnám) er átt við þegar nemandi er upptekinn af útkomunni og hvað 

þarf að gera til að tryggja góða útkomu. Aðaláherslan er á að finna bestu og 

auðveldustu leiðina til að ná góðri einkunn, sem verður mikilvægara en ferli 

námsins eða raunverulegur skilningur og færni í því. Að ná ásættanlegri 

einkunn og að vera dæmdur í lagi, verður mikilvægara en sjálft námið (Dweck, 

1996; McMillan, 2008). Í innstillingu yfirborðsnáms er stólað á kennara, eða 

aðra, til að setja upp verkefni, ákveða hvað er gott og hvað ekki og meta loka 

afurðina. Þannig kemur mat og eftirlit náms utanfrá; í djúpnámi eru þessi ferli 

að einhverjum hluta innri ferli hjá nemanda. Sjálfsmat tengist djúpnámi, því 

færni í sjálfsmati gerir nemendum kleyft að fylgjast með og meta eigin 

framfarir (McMillan, 2008). 

3.5.1  Kennsla sjálfsmats 

Þegar hugsað er til sjálfsmats nemenda verður að líta á hvaða forsendur verða 

að vera fyrir hendi til að nemendur geti þjálfað með sér sjálfsmat. Víst er að 

nemendur sem ekki eru vanir sjálfsmati þurfa leiðbeiningu og leiðir til mats. 

Margir kennarar hafa komist að því að fyrstu tilraunir nemenda til sjálfsmats 

bera ekki alltaf árangur og geta jafnvel verið óþægilegar bæði fyrir kennara og 

nemendur. Ávinningurinn er samt mikill og þegar kennarar eru orðnir vanir því 

að gera nemendur þátttakendur í eigin námi, er eiginlega ómögulegt að snúa 

við (Wiliam, 2011).  

Til að nemendur hafi forsendur til að leggja mat á eigið nám verða þeir að 

hafa nothæfar upplýsingar um hver meginmarkmiðin eru með náminu. Þá er 

ekki bara átt við almenn markmið, heldur verður að brjóta niður hvað felst í 

þeim og hvað beri merki þess að markmiði sé náð. Í þessu sambandi segja 

hæfniviðmið til um, hvaða frammistaða nemenda sýnir að markmiðum hafi 

verið náð með tilliti til þekkingar, skilnings og færni (Wiliam, 2011). 

Viðmiðatafla (e. rubrics) (sjá viðauka) er ein leið sem kennarar geta notað til 

að þjálfa bæði sjálfs- og jafningjamat. Hún er listi með viðmiðum sem varpa 

ljósi á hverju er verið að sækjast eftir í mati. Viðmiðatafla svarar spurningum 
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eins og; Hver eru viðmiðin sem metið er eftir? Hvar og eftir hverju ættum við 

að leita til að dæma um velgengni í frammistöðu? Hvað lýsir gæðum í 

mismunandi frammistöðu? (Wiliam, 2011). 

Viðmiðatafla getur verið almenn eða sértæk. Hún getur átt við ferli eða 

lokaafurð. Sértæk viðmiðatafla er þannig að hún á aðeins við um ákveðið 

verkefni, meðan almenn viðmiðatafla á við mismunandi verkefni. Sértæk 

viðmiðatafla á vel við til að skilgreina hverju nákvæmlega er verið að sækjast 

eftir, en á þá á hættu að vera of stýrandi og geta lokað á yfirfærslu á önnur 

verkefni eða óvænta útkomu úr námi. Almenn viðmiðatafla á við um aðgerðir 

og færni sem einnig er hægt að nota í öðru samhengi og geta því nýst aftur og 

aftur. Með viðmiðatöflu er í raun verið að upplýsa nemendur um þau viðmið 

sem notuð eru í mati og verið að gefa þeim færi á sjálfsmati og að gera þeim 

ljóst hvert er stefnt með náminu (Wiliam, 2011). 

Önnur leið sem kennarar geta notað til að þjálfa sjálfsmat er að nota liti 

umferðarljósa. Þá nota nemendur litina til að segja til um hvað þau kunna og 

hvað ekki. Rautt þýðir þá skil alls ekki, gult skil nokkurn veginn og grænt skil 

vel. Nemendur geta merkt við á lista með spurningum til að átta sig á því hvar 

þau eru sterk og hvar þau þurfa aðstoð. Ákveðinn varnagla verður að setja við 

notkun umferðaljósa, þau hafa oft verið notuð í lok verkefnis, sem verður þá 

ekkert annað en dómur um árangur nemandans. Þetta er afar óheppilegt með 

tilliti til sjálfstrúar nemenda. Umferðaljós á einungis að nota meðan verkefni er 

ennþá í gangi og möguleiki er á að bæta úr vanköntum (Clarke, 2005). 

Umferðarljós er líka hægt að nota til að fá endurgjöf frá nemendum meðan á 

kennslu stendur. Þetta hefur reynst vel til að opna á samskipti milli nemenda og 

kennara svo og milli nemenda. Nemendur gefa þá til kynna með lit hvenær þeir 

eru ekki að skilja námsefnið. Í einni útfærslu hefur hver nemandi þrjú plastglös 

með litunum þrem. Í kennslubyrjun hafa allir grænt, ef einhverjum finnst 

kennari fara of hratt setur hann gula glasið efst sem er þá ábending til kennara 

um að fara hægar. Ef nemandi þarf að spyrja spurningar um efnið setur hann 

rauða glasið efst. Kennarinn velur þá af handahófi einhvern af þeim sem hafa 

grænt eða gult til að útskýra og svara spurningunni. Útfærsluleiðir í notkun 

umferðaljósa getur verið margvísleg en megintilgangurinn er þó fólginn í því 

að opna á upplýsingaflæði í náminu það er að auka upplýsingaflæði um námið 
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á meðan á því stendur. Það hefur sýnt sig að þegar kennarar opna á 

samskiptaleiðir við nemendur, nota nemendur þær (Wiliam, 2011). 

Dagbók er enn önnur aðferð sem margir kennarar hafa notað til að fá 

nemendur til íhugunar eða til að deila hugsunum sínum. Leiðir til þess geta 

verið margvíslegar til að mynda að biðja nemendur að skrifa um námið og 

námsferlið. Einnig gæti kennari beðið nemendur að svara spurningum úr 

námsefni kennslustundar í lok hennar og fá þannig dýrmætar upplýsingar um 

skilning og upplifun á því. Enn önnur leið væri að láta nemendur í lok 

kennslustundar, klára setningar sem gæfu til kynna hvað nemandi upplifði í 

kennslunni. Í dag lærði ég...... Ég hafði áhuga á...... Það sem ég vil vita meira 

um er......Það sem mér líkaði best í þessari kennslustund var......og svo 

framvegis. Íhugun nemenda á eigin námi er þannig partur af sjálfsmati en gefur 

líka mikilvægar upplýsingar til kennara fyrir áframhaldandi kennslu (Wiliam, 

2011). 

3.5.2  Námsmöppur 

Námsmöppur eru víða notaðar sem partur af fjölbreyttu námsmati þar á meðal 

sjálfsmati. Þá er verkefnum hvers nemanda safnað saman í möppu sem veitir 

upplýsingar um nám og námsferli. Skilgreining Vavrus (1990) á námsmöppu er 

á þá leið að námsmappa sé kerfisbundið og skipulagt safn gagna notuð af 

kennara og nemanda til að fylgjast með framvindu þekkingar, færni og 

viðhorfa nemandans (Vavrus, 1990). Gerðir og tilgangur námsmappa getur 

verið mismunandi. Oft er nemendum uppálagt að setja í möppuna aðeins úrval 

bestu verka, sem gerir hana að nokkurs konar sýningarmöppu eins og listamenn 

nota til sýningar. Svoleiðis mappa getur hentað til lokamats. Annar tilgangur 

með námsmöppu væri að setja ekki bara bestu verk heldur einnig verk sem eru 

í vinnslu og hugrenningar um þau. Þannig mappa gæfi sýn á námsferilinn og 

þróun og þroska nemandans í náminu. Tilgangur hennar væri ekki að vera 

grunnur til lokamats heldur meira til að nemandi hafi betri sýn á framfarir sínar 

yfir lengra tímabil. Hún væri grunnur til óformlegs sjálfsmat og ígrundunar. 

Möguleikar þannig möppu til sjálfsmats eru margvíslegir. Ófullkomið verkefni 

má skoða með það fyrir augum að finna hvaða þættir eru góðir og hvað þarf að 
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bæta. Í framhaldi væri hægt að gera áætlun um hvernig væri best að bæta 

verkefnið. Hér er sjónum beint að aðgerðum sem fleyta nemanda áfram í sínu 

námi. Með því að hafa yfirsýn yfir eldri verkefni verður nemandinn meðvitaður 

um þær framfarir sem orðið hafa og er líklegri til að koma auga á hvernig meiri 

framfarir eru mögulegar. Með því að einbeita sér að framförum og sjá hvaða 

þættir og aðgerðir valda þeim, eru meiri líkur á því að nemandi líti á hæfni og 

hæfileika sem eitthvað sem hægt er að rækta með ástundun, frekar en eitthvað 

sem er föst og óbreytanleg stærð (Wiliam, 2011). Í námsmöppu er safn gagna 

um nám og námsferil nemenda. Sem slík getur hún sýnt heildstæða og breiða 

mynd af námi nemanda og fengið hlutverk sem góður útgangspunktur í 

foreldra og/eða nemendasamtölum. 

4.  Samantekt 

Til að draga saman hvað felst í leiðsagnarmati dekka aðgerðarþættirnir fimm, 

sem lýst var hér á undan, kjarna þess. 

Að útskýra, deila og skilja námsáform og hæfniviðmið er forsenda þess að 

vita að hverju er stefnt með náminu. Hvaða námsafraksturs er vænst sem 

afleiðingar námsins og hvað það er sem gefur til kynna að viðmiðum sé náð. 

Þessi fyrsti punktur er kannski sá mikilvægasti og sá sem mest er misskilinn af 

kennurum að mati Wiliam (2011). Að búa til góð hæfniviðmið er erfiðara en 

margur heldur en vel orðuð hæfniviðmið eru góður vegvísir í námi og kennslu 

og forsenda réttmætis og áreiðanleika. 

Að skapa aðstæður þar sem umræður í skólastofu, verkefni og aðgerðir leiða 

í ljós vitnisburð um nám og námsstöðu. Þessi punktur gengur út á að leggja mat 

á og fá vitneskju um stöðu nemenda á meðan á námsferlinu stendur. Þá er 

möguleiki að bregðast við til að bæta nám, við lokamat er það augljóslega of 

seint. 

Að veita endurgjöf sem hjálpar nemendum áfram í námi. Eins og fjallað 

hefur verið um getur vel orðuð endurgjöf allt að tvöfaldað námshraða. Hitt er 

einnig mögulegt að endurgjöf sé beinlínis hamlandi fyrir nám. Endurgjöf þarf 
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að innihalda upplýsingar sem hjálpa nemendum áfram í sínu námi. Hún á að 

vera meiri vinna fyrir þann sem þiggur en þann sem gefur. 

Að virkja nemendur til að hjálpast að í námi. Hér er átt við að útbúa 

umhverfi þar sem nemendur auðga og efla hver annan, vinna saman í námi í 

staðinn fyrir að vera í samkeppni. Við réttar aðstæður geta nemendur verið 

dýrmæt námsauðlind hver fyrir annan í skólastarfi. 

Að virkja nemendur til sjálfræðis yfir eigin námi. Nám getur ekki farið fram 

nema hjá nemandanum sjálfum. Það er því mikilvægt að hann hafi stjórn á 

eigin aðgerðum og aðferðum sem hann notar í námi, geti fylgst með og lagt 

mat á eigið nám. Námsvitund er eigin vitneskja um hvernig nám fer fram, 

vitneskja sem verður æ mikilvægari í síbreytilegu samfélagi. 

  



 

 

55 

 

5.  Umræða 

Þegar litið er yfir þá ferð sem hér hefur verið farin til að finna út úr því hvað 

felst í leiðsagnarmati, má með sanni segja að tengingar við menntarannsóknir 

og menntasálfræði seinustu áratuga, séu miklar. Þar má nefna sterka tengingu 

við hugmyndir hugsmíðahyggju um nám, að nám eigi sér stað út frá forsendum 

þess sem nemur og aðlögun hans á nýrri þekkingu við þá sem fyrir er, en síður 

með beinni yfirfærslu þekkingar eða kunnáttu. Þá má nefna hugmyndir sem 

tengjast áhugahvöt og hvernig þarfir okkar fyrir tengsl, hæfni og sjálfræði eiga 

þátt í að hvetja okkur áfram. Mikilvægi þess að nemendur hafi stjórn á eigin 

námi og verði eigendur eigin náms, viti hvar þeir standa, hvert þeir eru að fara 

og hvernig á að komast þangað. Einnig má nefna tengingu við námstækni, að 

nemendur læri að læra, geti skipulagt sitt nám, hafi yfirsýn yfir það og geti lagt 

eigið mat á það. 

Þegar litið er á skrif og rannsóknir á sviði menntamála á seinni hluta síðustu 

aldar, má greina að tilhneiging hafi verið til að fjalla um námskrár annars vegar 

og námsmat hins vegar í tengslum við lokamat fyrst og fremst. Námskrá segir 

þá til um hvað á að kenna og hvers konar nám á að eiga sér stað, en lokamat er 

mæling á því að hvaða marki nemendur hafa tileinkað sér markmið 

námskrárinnar. Í byrjun 21. aldar hefur tilhneigingin hins vegar orðið meira í 

þá átt að horfa á það sem stendur á milli námskrár og lokamats, það er á 

kennslutilhögunina sjálfa og hvernig nám og kennsla fara raunverulega fram. 

Áður hefur verið á það bent í þessum skrifum að námskrá, kennsluskipulag og 

námsmat séu óaðskiljanlegir þættir í heildarnámsferlinu. Það er erfitt að breyta 

einum af þessum þáttum til að koma á endurbótum, heldur verður að skoða þá 

alla í samhengi. Fræðimenn á sviði menntamála hafa í æ ríkara mæli verið að 

horfa til þess að það sem gerist í kennslunni og hvernig hún fer fram hefur 

kannski mest um það að segja, hvaða nám á sér stað. Aukinni athygli hefur 

verið beint að kennsluskipulaginu, það er hvaða umhverfi við búum nemendum 

í náminu, hvaða samskipti fara þar fram, hvaða aðgerðir og aðferðir eru 

notaðar, námi til framdráttar.  

Farvegur þessarar umræðu hefur tengst leiðsagnarmati sterkum böndum. 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á kosti leiðsagnarmats og beitingar þess í 
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námssamhengi. Í vegferð sinni í þessu verkefni hefur höfundur aðeins rekist á 

eina grein sem telja mætti til gagnrýni á gildi leiðsagnarmats. Það var grein 

Dunn og Mulvenon (2009), en þar var meira verið að véfengja áreiðanleika í 

vísindalegri aðferðafræði ákveðinna rannsókna sem varða leiðsagnarmat frekar 

en afstöðu til leiðsagnarmats sem slíks. Einnig var þar bent á að fyrirbærið 

þarfnaðist nánari og markvissari skilgreiningar sem gæti þá verið 

útgangspunktur til frekari rannsókna. Hvað sem því eða öðru líður má segja að 

athygli fræðimanna beinist í enn ríkara mæli að kennslu og námi, frekar en 

innihaldi og lokamati. Í raun má segja að vart sé ákveðinnar vitundarvakningar 

og umræðu sem snýr að námi og kennslu og því umhverfi og aðstæðum sem 

við búum því. Með leiðsagnarmati hefur skapast vettvangur til þessarar 

umræðu.  

Í upphafi þessa verkefnis var spurt hvað leiðsagnarmat væri og hvernig það 

gæti nýst í gítarkennslu. Punktarnir hér að framan segja vel til um hvað felst í 

leiðsagnarmati. Tengingin við gítarkennslu og nám hefur aðallega falist í þeim 

punktum er varða námsmarkmið, endurgjöf og sjálfsmat. Höfundur útbjó 

matstæki (sjá viðauka 3 og 4) sem skerptu sýn nemenda og kennara á þeim 

almennu námsáformum sem liggja að baki í gítarnámi byrjenda. Með kynningu 

þeirra fengu nemendur skýra sýn á hvaða þætti var lagt mat á og hvaða 

eiginleikar í flutningi teldust til gæða. 

Segja má um endurgjöf í tónlistarnámi að aðstæður séu eins og best verður á 

kosið. Þegar um einkakennslu er að ræða myndast sterk tengsl milli kennara og 

nemanda og tími til náinnar samvinnu. Endurgjöf til nemenda er því í fyrirrúmi 

í hljóðfærakennslu. Þá hefur verið lærdómsríkt að skoða og greina eigin 

endurgjöf og átta sig á hvaða þættir skipta máli svo hún verði árangursrík.  

Í endurgjöf var áhersla lögð á að hún fæli í sér aðgerðir til að bæta verkefnið 

sem unnið var með en einnig að vinna úr endurgjöfinni í tímanum, það er, að 

nemendur upplifðu árangur í því sem glímt var við. Innleiðing og aðgerðir sem 

stuðluðu að sjálfsmati nemenda á eigin verkum, gerði þá sjálfstæðari í 

vinnubrögðum og einbeittari í námi. 

Þegar litið er til þeirra gagna sem safnað var í rafrænar námsmöppur með 

verkefnum nemenda mátti fá yfirlit og góða mynd af þeim framförum sem urðu 

hjá hverjum nemanda fyrir sig. Þó að á þeim þremur mánuðum sem upptökur 
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fóru fram, séu ekki mjög langur tími í námssamhengi gátu nemendur oft greint 

framfarir milli myndskeiða og þannig upplifað og séð framfarir sínar á nýjan 

hátt. Víst er, að greinilegri mynd af námsferli fengist með upptökum yfir lengra 

tímabil og yfirsýn yfir námsferil yrði betri og framfarir yrðu greinilegri. Velta 

má vöngum yfir því hvaða áhrif myndbandsupptökur höfðu á nemendur og 

hvort þær aðgerðir stuðluðu að framförum á einhvern hátt. Það er mat höfundar 

að áhrifin hafi verið jákvæð. Nemendur lögðu sig fram við að vanda flutning 

sinn í upptökum. Þeir einbeittu sér að því að vanda til verka í spilamennskunni 

og urðu meðvitaðri um eigin spilamennsku. Þegar nemendur fengu að sjá og 

heyra upptökur af eigin flutningi fengu þeir nýja sýn á sjálfa sig í 

námssamhengi og áttu auðveldara með að ræða um og leggja mat á eigin verk. 

Þegar litið er til baka má velta vöngum yfir spurningum sem hafa vaknað í 

tengslum við leiðsagnarmat. Verðugt rannsóknarefni væri til dæmis að kanna í 

hvaða mæli og á hvaða hátt kennarar eru að nýta sér leiðsagnarmat í kennslu 

hér á landi. Samkvæmt Black o.fl. (2003) er bent á að út frá yfirliti 

vettvangskannana í enskum skólum lítur út fyrir að ekki er hægt að greina að 

leiðsagnarmat skipi stóran sess í kennslu (Black o.fl., 2003). Með 

spurningakönnun og/eða vettvangsrannsókn væri ef til vill hægt að kortleggja 

hvernig og að hvaða marki væri verið að vinna með leiðsagnarmat. Annað 

umhugsunarefni snýst um innleiðingu í kennslustarf en þá verður að líta til þess 

að það er ekki til nein skyndilausn eða pakki til að nota í leiðsagnarmati. 

Hugmyndafræðilegur grunnur er það sem skiptir kannski mestu máli þegar 

hugsað er til þess hvað er hægt að gera og jafnframt skilningur á þeim 

lykilhugtökum sem tengjast leiðsagnarmati, til dæmis endurgjöf, hrósi, innri 

áhugahvöt og sjálfræði. Höfundur einbeitti sér að þremur þáttum innan 

leiðsagnarmats í starfi sínu með gítarnemendum og þurfti að aðlaga og útfæra 

eftir eigin leiðum hvernig farið var að. Enginn vafi er á að starfskenning og 

fagvitund hafa tekið breytingum í kjölfarið. Það var ákveðinn styrkur og öryggi 

sem fólst í því að hafa þær hugmyndir sem rúmast innan leiðsagnarmats í 

bakhöndinni, vissa um að tilraunir í kennslunni hefðu rannsóknartengt bakland. 

Hitt er annað mál að það getur tekið á og verið erfitt að breyta gömlum venjum 

og hefðum. Innleiðing leiðsagnarmats er því frekar langtímaverkefni en 

skyndilausn.  
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Þegar velt er vöngum yfir því, á hvaða hátt leiðsagnarmat getur haft jákvæð 

áhrif á nám nemenda verður að skoða hvaða afleiðingar beiting þess getur haft 

fyrir nemendur. Segja má að með leiðsagnarmati er reynt að stuðla að því að 

nemendur viti um hvað námið snýst, geti lagt eigið mat á nám sitt, sem og haft 

yfirsýn yfir það. Einnig að námið sé þeirra eigið og þeirra framfarir byggi á 

eigin ástundun og athöfnum. Þá má segja að með leiðsagnarmati sé bent á leiðir 

til að nema á árangursríkari og markvissari hátt í samvinnu og samstarfi með 

kennara og jafningjum. Tilgangur námsins verði skýrari og þýðingarmeiri 

þegar hugsað er til þess að innviðir námsins, aðferðir þess og aðgerðir skipta 

máli fyrir komandi nám ekki síður en efnisinnihald þess.  

Segja má að með leiðsagnarmati er stuðlað að valdeflingu nemenda og 

kennara. Nemendur verða meðvitaðri um markmið og tilgang námsins, fá 

skýrari sýn á hvað þarf að gera og hvernig er best að gera það. Kennarar fá 

skýrari sýn á meginmarkmið kennslunnar, eiga auðveldara með að meta hvar 

nemendur standa og fá betri yfirsýn yfir nám og árangur nemenda. 
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Viðauki 1 

Tafla 1 

 

 

(Gronlund, 2003, bls.16) 
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Viðauki 2 

Mynd 1 Taxonomy of human motivation. 

 

 

 

 

(Ryan og Deci, 2000, bls. 61) 
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Viðauki 3 

 

 

 

 

 

  

Viðmiðatafla í gítarnámi (byrjendur)

D / byrjun C / viðunandi B / gott A / framúrskarandi

Seta með hljóð-
Færið.

Veldur því illa að 
sitja með hljóðfærið
Mikil hreyfing - 
Óstöðug seta.

Situr stundum rétt en
Þarf stundum að
leiðrétta stöðu.

Situr rétt með gítar
Einstaka sinnum þarf
smávægilegar 
breytingar og slökun

Situr alltaf rétt með
gítar. Beitir sér á 
áreynslulausan hátt 

Handstaða 
Hægri handar

Handstaða oft röng
og hamlandi fyrir 
Spilamennsku.

Handstaða yfirleitt 
góð en vill breytast
og detta niður á 
Framhlið.

Staða góð og eðlileg
en vill einstaka sinnum
Síga.

Handstaða alltaf rétt
Ásláttur eðlilegur og 
Öruggur.

Handstaða 
Vinstri handar

Höndin sjaldan opin
Þumall sjaldan á 
Réttum stað. Oft þarf
Að leiðrétta.

Staða breytist 
Stundum þegar skipt
Er um fingur. Stund-
Um lokast lokast
“göngin” og frá bandi

Staðan yfirleitt opin 
og afslöppuð, fingur
oftast beygðir rétt 
og þumall á réttum
stað.

Handstaða alltaf opin
Fingur rétt beygðir 
Ýta á réttum stöðum.
Áreynslulaus og eðli-
leg beiting.

Hrynur
Á erfitt með að tengja
orð og klapp. Hrynur
ómarkviss og óstöð-
ugur. 

Tengir hryn við orð
en  hrynur stundum
ójafn. 

Klappar og spilar 
hryni rétt en einstaka
sinnum ónákvæmt.

Hefur gott vald á hryn.
Spilar jafnt og ákveðið.
Á auðvelt með að læra
nýja hryni.

Tónmyndun
Tónmyndun ómark-
viss og tónn
 Þvingaður.
 Lítil stjórn.

Nokkuð vald á tón-
myndun en “stífur”
tónn. Erfitt að spila 
bundið. Erfitt að spila
veikt. 

Tónn góður en þarf 
betra “legato” og 
slökun í höndum og
breidd í  tónmyndun.

Tónn “fallegur”og
áreynslulaus Hefur vald
Á góðri tónmyndun
Getur spilað bundið og
skýrt og mism styrk.

Samvinna Á erfitt með að vera
með og taka þátt. 
Óviljugur til samstarfs.

Tekur þátt en 
einbeiting aðeins í
stuttan tíma.

Er með í öllum tíma-
num leggur sig oftast
fram en einstaka 
sinnum flögrar 
Athyglin. 

Leggur sig allan fram
við námið. Tekur vel
leiðsögn og einbeitir
sér vel allan tímann.

Tónskilningur Á erfitt með að heyra 
að  tónhæð sé mism.

Heyrir mism. á 
tónhæð en á erfitt
með að finna réttan
tón að sjálfsdáðum.

Heyrir mism. tónhæð
og leiðréttir að sjálfs-
dáðum. Getur fundið
réttan tón á hljóð-
færið. 

Finnur tóna auðveld-
lega og getur út
frá heyrn, litlar tóna-
samsetningar.
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Viðauki 4 

 

 

 

Viðmiðatafla fyrir gítarnemendur

1 2 3

Handstaða 
Vistri handar

Handstaða 
Hægri handar

Jafn hraði

Tónmyndun

Réttir tónar

Seta með
Hljóðfærið

Allir tónar 
Skýrir


