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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til M.Ed gráðu við Kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Höfundur stundaði nám á kjörsviðinu 

Kennslufræði og skólastarf. 

Það sem gerir kennarastarfið svo heillandi er sú fjölbreytni sem því fylgir 

en ekki síður að starfið gerir þær kröfur til kennarans að hann sé sífellt í leit 

að nýjum og betri leiðum til að mæta þörfum nemenda sinna. Á þeim árum 

sem ég hef starfað sem grunnskólakennari hef ég lagt áherslu á auka færni 

mína í að takast á við agamál og efla bekkjarandann, að efla mig í 

vinnubrögðum sem falla undir einstaklingsmiðaða kennsluhætti og að nota 

fjölbreytt námsmat. Sú reynsla sem starfið hefur fært mér sem og aukin 

menntun í kennslufræði hefur leitt áhuga minn að leiðsagnarmati. Ekki 

verður heldur horft fram hjá því að rík áhersla er á leiðsagnarmat í 

Aðalnámskrá grunnskóla og þeirri brýnu þörf að kennarar setji sig inn í þær 

hugmyndir sem liggja þar að baki. Leiðsagnarmat hefur heillað mig í nokkur 

ár og þó svo ég hafi prófað mig áfram með ýmislegt sem fella má þar undir, 

hafði ég ekki þá heildarsýn á ferlið sem ég vildi hafa. Það lá því beint við að 

næstu skref í endurmenntun minni fælu í sér innleiðingu leiðsagnamats í 

kennsluna mína. 

Lokaverkefnið var unnið undir leiðsögn Meyvants Þórólfssonar, dósents 

við Kennaradeild Háskóla Íslands og kann ég honum mínar bestu þakkir fyrir 

aðstoðina. Sérfræðingur var Jóhanna Karlsdóttir, lektor, og þakka ég henni 

einnig fyrir sína aðkomu að verkefninu. Ég vil þakka Ernu Ingibjörgu 

Pálsdóttur fyrir aðstoð við gagnaöflun og samstarfskennara mínum Ingunni 

Óladóttur sem vann með mér að rannsókninni og var mér ómetanlegur 

stuðningur. Að lokum þakka ég nemendum mínum fyrir samstarfsvilja og 

jákvæð viðbrögð við öllu umstangi sem fylgdi rannsókninni. 
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Ágrip 

Námsmat er reglubundinn þáttur í skólastarfi og mikilvægt að kennarar 

hafi góða þekkingu á því hvað felst í hugtakinu. Námsmat er gjarnan skilgreint 

eftir því hvort um er að ræða mat á námi eða mat í þágu náms og er þá vísað 

til ólíks tilgangs matsins. Mat á námi snýst um að meta hvort nemendur hafi 

náð settum markmiðum á ákveðnum tíma í námi sínu en mat í þágu náms 

merkir að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð mark-

miðum þess. Mat á námi er gjarnan nefnt lokamat en mat í þágu náms leið-

sagnarmat.  

Síðustu ár hefur leiðsagnarmat fengið sífellt meiri athygli enda rík áhersla 

á slíkt mat í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013. Í rannsókninni, sem er starf-

endarannsókn, skoða ég innleiðingu leiðsagnarmats í stærðfræðikennslu 

mína í 6. bekk í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Markmið rannsóknarinnar 

var að bæta kennslu og nám nemenda með leiðsagnarmati og skoða bæði 

þær breytingar sem verða á kennsluháttum og það gildi sem slíkt mat hefði 

fyrir nemendur. Rannsóknin lýsir þeirri þróunarvinnu sem á sér stað, þeim 

breytingum sem verða á kennsluháttum mínum og gildi leiðsagnarmats fyrir 

nemendur. Þátttakendur ásamt mér voru samstarfskennari minn og 49 

nemendur en við störfuðum öll saman í opnu rými veturinn sem rannsóknin 

fór fram, þ.e. skólaárið 2014–2015. 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á rannsóknardagbók sem ég hélt á 

rannsóknartímanum, samtölum við samkennara og einu formlegu viðtali, 

spurningum sem ég lagði fyrir nemendur og viðtölum við sjö nemendur. 

Helstu niðurstöður voru að breytingar á kennsluháttum eru óhjákvæmilegar 

vilji maður innleiða leiðsagnarmat í kennslu, enda snýst allt skipulag 

kennslunnar um leiðsagnarmatið og ákvarðanir kennarans byggja á 

niðurstöðum þess. Ég og samstarfskennari minn höfðum góða reynslu af 

þessari vinnu og nemendur okkar sáu sér almennt hag í leiðsagnarmatinu. 
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Abstract 

Guided by formative assessment 

in 6th grade mathematics 

  

Assessment is an integral part of school work and it is important for 

teachers to have good knowledge of what the concept entails. Assessment is 

defined as either assessment of learning or assessment for learning, which 

refers to the difference in purpose of the assessment. Assessment of learning 

aims to assess if students have met their learning goals over a certain period 

of time while assessment for learning aims to guide the students, support 

their ongoing growth and explain what is required of them to meet their 

learning goals. Assessment of learning is usually called summative 

assessment while assessment for learning is called formative assessment.  

In recent years assessment for learning has been receiving an increasing 

attention and was greatly emphasized in the Icelandic National Curriculum (i. 

Aðalnámskrá grunnskóla) that took effect in 2011. In my research, carried 

out as action research, I examined the implementation of assessment for 

learning in mathematics in my own class, sixth grade students of an 

elementary school in the metropolitan area. The main emphasis was to use 

formative assessment to improve students learning and adjust instruction 

based on results. To look for changes in how I taught and the benefit of the 

assessment for the students. My thesis describes the development of the 

assessment for learning, changes that took place regarding my own teaching 

methods and the value of assessment for learning for the students. 

Participants, including myself, were my co-teacher and 49 students who 

worked together in an open classroom space during the research period. 

My findings are based on a teacher-researcher journal that I kept during 

the research period, conversations and interview with my co-teacher, both 

formal and informal, questionnaires put to the students and formal 

interviews with seven students. The main findings were that changes in the 

way you teach are inevitable if you wish to practice assessment for learning 

because the whole focus of your work revolves around the assessment 

system and the teachers decisions are guided by the assessment. Both my 

co-teacher and I had a positive experience from this research project and our 

students found it to be to their benefit. 
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1 Inngangur 

Í þessu meistaraverkefni er greint frá starfendarannsókn sem fól í sér þróun 

leiðsagnarmats í stærðfræðikennslu. Höfundur rannsakaði eigin tilraunir með 

leiðsagnarmat og breytta kennsluhætti hjá 11 ára nemendum á vorönn 2015. 

Námsmat snýst um að meta hæfni og framfarir nemenda og er mikilvægur 

hluti af námi og kennslu. Bent hefur verið á að kennurum sem og öðrum hætti 

til að rugla saman hugtökunum námsmat og próf (Sbr. Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir 2011, bls. 54). Próf er vissulega námsmat en hugtakið námsmat 

hefur hins vegar mun víðari merkingu og nær yfir allar þær leiðir sem kennari 

beitir til að safna upplýsingum um stöðu og framvindu náms. Í umfjöllun um 

námsmat er gjarnan talað um lokamat og leiðsagnarmat þegar gerður er 

greinarmunur á því hvort verið er að meta hvort settum markmiðum hefur 

verið náð eða hvort verið er að leiðbeina nemendum um hvernig þeir geti 

náð settum markmiðum. Námsmatssérfræðingar benda á að hæglega megi 

tvinna saman lokamati og leiðsagnarmati. Lokamat ætti að innihalda öll 

mikilvægustu markmið námsins. Með skýra sýn á þessi markmið getur 

kennarinn notað leiðsagnarmatið til að upplýsa nemendur um hvernig þeim 

gengur að ná markmiðunum og leiðbeina þeim þar til þeim hefur verið náð. 

Samræmd próf sem lögð eru fyrir nemendur í 4., 7. og 10. bekk í íslenskum 

skólum eru lokamat í þeim skilningi að verið er að meta hvort tilteknum 

markmiðum námskrárinnar hefur verið náð. Prófin eiga jafnframt að hafa 

ákveðið leiðsagnargildi eins og fram kemur í reglugerð um fyrirkomulag og 

framkvæmd slíkra prófa, en þar segir að þau eigi að vera leiðbeinandi um 

áherslur í kennslu fyrir einstaka nemendur (reglugerð um fyrirkomulag og 

framkvæmd samræmdra könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla nr. 

435/2009). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 54, 57) segir að megintilgangur námsmats sé að leiðbeina nemendum um 

námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Þar kemur fram að 

námsmat skuli fara fram jafnt og þétt á námstímanum. Að leggja skuli áherslu 

á leiðsagnarmat sem feli í sér að nemendur velti reglulega fyrir sér námi sínu 

með kennurum sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert 

skuli halda. Þá kemur fram að nemendum eigi að vera ljóst hvaða viðmið eru 

lögð til grundvallar matinu. Í námskránni eru hins vegar afar takmarkaðar 

upplýsingar um leiðsagnarmat og því ekki á miklu að byggja fyrir kennara sem 

vilja þróa kennsluhætti sína með áherslu á leiðsagnarmat. 
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Fjöldi rannsókna hefur sýnt að leiðsagnarmat getur stuðlað að bættum 

námsárangri nemenda og því ærin ástæða til að veita slíku námsmati athygli. 

Áhugi minn á leiðsagnarmati hefur verið að aukast jafnt og þétt undanfarin 

ár. Ég hef heilmikið notað sjálfs- og jafningjamat en nýtti það þó oftar sem 

hluta af lokamati en til leiðsagnar. Ég hef lagt fyrir nemendur stuttar kannanir 

til að kanna stöðu þeirra í vinnuferlinu og útbúið kvarða með markmiðum til 

að nota í kennslunni. Ég fann að mig vantaði samt sem áður að púsla 

heildarmyndinni saman. Það lá því vel við að framkvæma starfendarannsókn 

sem myndi snúast um að innleiða leiðsagnarmat í stærðfræðikennslu mína, 

skoða hvernig kennsluhættir breyttust og hver upplifun nemenda væri. Við 

heimildalestur og undirbúning fann ég smátt og smátt hvernig leiðsagnar-

matið rammaði inn fyrri reynslu mína og þekkingu á einstaklingsmiðuðu námi 

og námsmati.  

Námsmatsáherslum í Aðalnámskrá grunnskóla og í námsefni í stærðfræði 

fyrir 6. bekk eru gerð skil í sér kafla. Í fræðilegum kafla er fjallað um námsmat 

almennt, hugtakið skilgreint og lykilþættir í vönduðu námsmati skoðaðir. 

Fjallað er nokkuð ýtarlega um leiðsagnarmat og þá þætti sem undir slíkt mat 

falla eins og markmið, árangursviðmið, sjálfs- og jafningjamat og endurgjöf. 

Kynntar eru rannsóknir á þessu sviði og fjallað um tengsl við einstaklings-

miðað nám og áhugahvöt. Aðdragandi að rannsókn og rannsóknarspurningar 

eru í sérstökum kafla. Í kaflanum um aðferð segi ég frá vali mínu á 

rannsóknaraðferð og skýri út aðra umgjörð er viðkemur rannsókninni. 

Niðurstöðukafli skiptist í tvo megin hluta sem snúast um breytingar á 

kennsluháttum og gildi leiðsagnarmats fyrir nemendur. Að lokum er 

umræðukafli þar sem ég tengi niðurstöður rannsóknarinnar við fræðilegan 

hluta hennar og dreg fram aðrar vangaveltur í tengslum við rannsóknina.  

 Í fræðilegum kafla fjalla ég um einstaklingsmiðað nám með hliðsjón af 

hugmyndum Carol Ann Tomlinson en kýs að nota orðið námsaðlögun í þessu 

samhengi í bæði niðurstöðu- og umræðukafla þegar ég fjalla um hvernig ég 

nýti niðurstöður námsmats til að laga námsskipulagið að stöðu hvers og eins 

nemanda. Þegar ég nota hugtakið einstaklingsmiðað nám í fræðilegum kafla 

er ég að vísa til enska orðsins differentiation sem hefur jafnan verið þýtt 

þannig, þ.e. sem einstaklingsmiðað nám í íslensku máli líkt og kemur fram í 

grein Ingvars Sigurgeirssonar Um einstaklingsmiðað nám, opinn skóla og enn 

fleiri hugtök …. Mér finnst hugtakið námsaðlögun þó meira lýsandi en 

einstaklingsmiðað nám og ég tengi orðið við að laga nám að námsgrunni 

nemenda. Námsgrunnur er einn af þremur þáttum sem Tomlinson telur að 

megi einstaklingsmiða.
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2 Aðalnámskrá grunnskóla og námsmat í stærðfræði 

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 er rík áhersla lögð á fjölbreytt 

námsmat til að meta margvísleg markmið skólastarfsins og ólíkar leiðir að 

þeim. Þar er talað um að megintilgangur námsmats sé að leiðbeina 

nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Námsmatið 

hafi þann tilgang að fylgjast með því hvernig nemendum tekst að ná 

hæfniviðmiðum, auk þess að vera námshvetjandi, örva nemendur til framfara 

og meta hverjir þurfi á sérstakri aðstoð að halda, um leið og það veitir 

nemanda og þeim sem að honum standa, upplýsingar um námsgengi hans, 

framfarir, vinnubrögð og aðra hæfni. Fjölbreytt námsmat felur í sér að matið 

fari ekki eingöngu fram með skriflegum prófum, heldur geti það falið í sér 

flutning á verkefnum, stuttar afmarkaðar æfingar, einstaklingsverkefni, 

hópverkefni, mat á vinnubók eða möppu þar sem nemendur hafa safnað 

verkefnum. Stöðluð próf eða skimunarpróf eru hluti af námsmatsflórunni 

sem og samræmd könnunarpróf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 54–58). 

Þegar Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 er skoðuð og borin saman 

við þá sem nú er í gildi má sjá ákveðna þróun í námsmati þó svo þær eigi 

margt sameiginlegt. Helsta viðbótin felst í nýjum hæfniviðmiðum fyrir 

greinasvið og lykilhæfni. Lykilhæfni er sett fram í fimm liðum og á við um öll 

námssvið grunnskólans. Undir lykilhæfni fellur, hversu vel nemendur geta 

tjáð sig, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði, notkun margsvíslegra 

miðla og ábyrgð í námi. Í báðum námskrám kemur fram að námsmat skuli 

vera nemendum leiðsögn í námi sínu en í þeirri nýju er talað um bæði 

sjálfsmat og leiðsagnarmat, sem er nýtt. Í báðum námskránum er áhersla á 

fjölbreyttar matsaðferðir en fjallað ýtarlegar um fjölbreytni í núgildandi 

námskrá. Þá kemur fram í báðum námskránum að námsmat skuli veita 

nemendum, foreldrum, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum 

upplýsingar um námsgengi nemenda (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013, bls. 54, 87 og Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 35)  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013, bls. 43) eiga allir nemendur rétt á jöfnum tækifærum til 

náms í skóla án aðgreiningar en samkvæmt fjölþjóðarannsókn á vegum 

Evrópumiðstöðvar um þróun sérkennslu frá 2002, kemur fram að námsmat í 

skóla án aðgreiningar þurfi að stuðla að því að allir nemendur nái árangri, að 
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nemendur séu virkir þátttakendur í námsmatinu og að námsmatið styðji 

nemendur hvort sem þeir eru með sérþarfir eða ekki. Rík áhersla er á að efla 

nemendur með því að gefa þeim innsýn í eigið námsferli og hvetja nemendur 

til frekari menntunar. Þá er mikilvægt að námsmat byggi á leiðsagnarmati og 

sé sveigjanlegt hvað varðar tíma og aðstæður (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008, 

bls. 11). Segja má að auknar kröfur í núgildandi námskrá falli vel að þessum 

áherslum Evrópumiðstöðvar um þróun sérkennslu. Hammond og Snyder 

(1999) sem fjallað hafa um stöðugt alhliða námsmat (e. authentic 

assessment), einnig nefnt rauntengt mat á íslensku, segja rannsóknir sýna að 

kennsla verði sífellt flóknari sé tekið mið af auknum kröfum í námskrá og 

breidd nemendahópsins. Þau telja að árangur af kennslu þar sem ekki er tekið 

mið af reynslu og þörfum nemenda fari minnkandi og að þörf sé á að bæta 

kennslu kennaranema, þannig að þeir séu betur undir það búnir að mæta 

kröfum námskrárinnar. 

Samkvæmt núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2013. bls. 208, 211–217) eiga bæði námsmat og kennslu-

hættir í stærðfræði að taka mið af hæfniviðmiðum sem sett erum fram í sjö 

flokkum. Þrír þessara flokka snúast um almenn viðmið eins og vinnubrögð og 

beitingu, að geta tjáð sig um stærðfræði og að geta notað verkfæri hennar. 

Hinir fjórir flokkarnir snúast um ólík svið eins og algebru, tölur og reikning, 

rúmfræði og mælingar og tölfræði og líkindi. Í hæfniviðmiðum kemur fram 

hvað nemendur eiga að geta gert við lok 4., 7. og 10. bekkjar.   

Nokkuð ljóst er að almennar áherslur í námsmati og námsmatsáherslur í 

stærðfræði fara saman en í námsmatskafla Aðalnámskrár grunnskóla sem 

fylgir greinasviðinu kemur fram að megintilgangur námsmatsins eigi að vera 

að leiðbeina nemendum um nám sitt og hvernig þeir geti náð settum mark-

miðum. Því er ætlað að örva nemendur til framfara og gefa upplýsingar um 

hvernig þeim gengur að ná hæfniviðmiðum en um leið að gefa kennurum 

mikilvægar upplýsingar til að skipuleggja kennsluna og móta námið. Rík 

áhersla er lögð á leiðsagnarmat en í Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

 

Leggja skal áherslu á leiðsagnarmat, sem byggist á því að 

nemendur velti reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum 

sínum, til að nálgast eigin markmið og ákveða hvert skal stefna. 

Leiðsagnarmat miðar ekki að því að fella dóma um frammistöðu, 

heldur að hjálpa nemanda að bæta sig, með uppbyggjandi 

endurgjöf og leiðsögn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 219).  
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Einnig er lögð áhersla á að gera nemendum grein fyrir markmiðum stærð-

fræðinámsins og hvernig þeim miðar í átt að þeim í gegnum vinnu með 

sjálfsmat. Fleiri þættir sem áhersla er lögð á í námskránni og tengjast kennslu-

háttum í stærðfræði falla með einum eða öðrum hætti undir leiðsagnarmat. 

Má í því sambandi nefna að virkja nemendur í námi sínu, að þeir ígrundi og 

eigi samtöl um hugmyndir hvers annars, vinni saman, nýti tungumál stærð-

fræðinnar og þjálfist í að rökstyðja stærðfræðina. Áhersla er á að námsmats-

verkefnin séu fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Munnleg, verkleg 

og skrifleg verkefni, stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri athuganir, 

einstaklingsverkefni og hópaverkefni (Mennta- og menningarmálaráðu-

neytið, 2013, bls. 218–219). 

Í 6. bekk geta kennarar valið milli þess að nálgast námsmarkmið úr Aðal-

námskrá grunnskóla í gegnum námsbækurnar Geisli 2A og 2B eða Stika 2A og 

2B. Með báðum bókaflokkum fylgir ýmiss konar aukaefni og námsmatsgögn 

sem finna má á vef Námsgagnastofnunar. Námsmatsgögnin sem fylgja 

bókaflokkunum eru ólík að því leyti að í Geisla er lagt upp úr daglegu 

námsmati þar sem fylgst er með nemendum leysa verkefni, á meðan Stiku 

fylgja skrifleg próf sem lögð eru fyrir við lok hvers kafla um ákveðið 

viðfangsefni. Stærri lokapróf fylgja svo hvorri Stikubók fyrir sig. 

Námsmatsáherslur í Geisla falla vel að markmiðum í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Áhersla er lögð á að safna fjölbreyttum námsmatsgögnum í 

daglegu starfi með nemendum, að fylgst sé með nemendum vinna og þeir 

spurðir út í viðfangsefnið, að metin séu bæði einstaklings- og hópverkefni og 

að nemendur læri að meta eigið nám og framfarir í gegnum vinnu með 

sjálfsmat (Guðbjörg Ragnarsdóttir, Guðný Helga Gunnarsdóttir, Guðrún 

Angantýsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2012a og 2012b). Í námsmatinu 

sem fylgir Stiku er hvorki komið inn á daglegt námsmat né sjálfsmat 

nemenda. Lokaprófum úr hvorri bók fyrir sig fylgja hins vegar leiðbeiningar 

um eftirfylgni og má segja að námsmatið falli þannig undir það markmið 

Aðalnámskrá grunnskóla að hjálpa nemendum að bæta sig með 

uppbyggjandi endurgjöf og leiðsögn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 219; Bjørnar, Nordberg og Røsseland, 2013a, 2013b, 2013c).   

Kristín Bjarnadóttir (2003) fjallar í grein sinni Menntun stærðfræði-

kennara, námsmat og stærðfræðileg hæfni um niðurstöður úr svonefndri 

KOM-skýrslu Dana um stærðfræðinám þar í landi. Í skýrslunni kemur meðal 

annars fram að endurskoða þurfi námsmat í stærðfræði og auka gæði þess. 

Leggja þurfi meiri áherslu á að meta virkni nemenda í stærðfræðivinnu og á 

fjölbreyttari hæfni en gert hafði verið. Damon (2007) veltir fyrir sér stöðu 

námsmats í stærðfræði í Ástralíu í grein sinni Creating mathematics 
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perfomance assessments that address multiple student levels. Hann segir 

áherslubreytingar í námsmati hafi ekki haldið í við breyttar áherslur í 

námskrám og kennslu. Í grein Damons kemur fram að í Ástralíu hafi 

tilhneigingin verið sú að námsmat í stærðfræði snúist fyrst og fremst um stutt 

svör þar sem nemendur nota aðferðir sem þeir hafa lært utanað. Þessu vill 

hann breyta þannig að metnir verði flóknari þættir stærðfræðinnar og 

þekking á því hvað það þýðir að skilja og vinna með stærðfræði.  

Ég tel núgildandi námskrá taka á þeim þáttum sem Danir og Damon telja 

að betur megi fara þegar kemur að námsmati í stærðfræði. Færa má rök fyrir 

því að námsmatsáherslur í Geisla falli vel að þeim áherslum úr KOM-skýrslu 

Dana að meta virkni og fjölbreyttari hæfni nemenda, líkt og þær falla að 

námsmatsáherslum í Aðalnámskrá grunnskóla. Prófin úr Stiku snúast hins 

vegar fremur um stutt svör og að læra aðferðir utanað. Ingvar Sigurgeirsson 

hefur vakið athygli á því að íslensku kennsluefni fylgi sjaldnast námsmatsgögn 

eins og raunin er með bæði Geisla og Stiku. Hann segir líklega skýringu á því 

vera þá að höfundar námsefnis hafi ekki fundið leiðir sem þeir eru á eitt sáttir 

með (Ingvar Sigurgeirsson, 1998). Þegar á hólminn er komið er það í höndum 

kennara hvernig þeir nýta þau námsmatsgögn sem fylgja námsefni og hvernig 

þeir aðlaga þau að kröfum þeirrar námskrár sem er í gildi hverju sinni. 
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér er fjallað um námsmat í víðu samhengi með sérstaka áherslu á leið-

sagnarmat og tengingu þess við áhugahvöt og einstaklingsmiðað nám. Fyrst 

er fjallað um hugtakið námsmat og hvað í því felst, þá er fjallað um í hverju 

gæði í námsmati felast og hverjar helstu námsmatsáherslur eru samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla. Námsmat í því kennsluefni sem stendur kennurum 

til boða er tekið til skoðunar og námsmat skilgreint eftir því hvort um er að 

ræða lokamat eða leiðsagnarmat. Þá er komið inn á ákveðna togstreitu milli 

þessara tveggja matsleiða sem og samnýtingu. Að lokum er fjallað um 

áhugahvöt og einstaklingsmiðað nám sem eru mikilvægir þættir í vinnu með 

leiðsagnarmat. 

3.1 Námsmat 

3.1.1 Hugtakið námsmat 

Hugtakið námsmat (e. assessment) er lykilhugtak í öllu skipulagi skólastarfs. 

Þess vegna sætir furðu hve nýtt það virðist vera í íslensku máli. Ingvar 

Sigurgeirsson (1998) telur að elsta dæmið um notkun þess á prenti hérlendis, 

sé að finna í heimild úr Menntamálum frá árinu 1968. Hann segir aðferðir við 

námsmat lengi hafa verið álitamál og deiluefni og að fátt vefjist meira fyrir 

kennurum í dagsins önn en vangaveltur um hvernig best sé að verki staðið 

þannig að fyllstu sanngirni sé gætt. Derek Rowntree (1999) telur ástæðu til 

að benda á að námsmat sé ekki það sama og próf eða einkunn. Hann segir að 

námsmat sé klárlega undanfari einkunna en að einkunnagjöf geti ekki staðið 

fyrir allt það námsmat sem eigi sér stað í daglegum samskiptum kennara og 

nemenda. Í rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2006, bls. 76) á námsmati 

í íslenskum skólum kom fram að kennarar sem kenndu bóklegar námsgreinar 

byggðu námsmat sitt að meginhluta á skriflegum verkefnum eða 68,3% 

þeirra og það hlutfall færi vaxandi væri aðeins tekið mið af mið- og 

unglingastigskennurum. Það ætti því ekki að koma á óvart að námsmat standi 

í hugum margra fyrir próf og einkunnir. Sjálfur segist Rowntree (1999) sjá 

námsmat sem leið til að kynnast nemendum, til að finna út hverjir styrkleikar 

þeirra og veikleikar eru, sjá hvar áhugi þeirra liggur eða hvað þeim leiðist, 

finna út hvað virkjar áhugahvöt þeirra og hvaða nálgun þeir nota í námi sínu.   

Hugtakið námsmat hefur víðtæka merkingu sem er háð samhengi. Það er 

athöfn sem felur í sér að afla upplýsinga um nám, námsárangur og framvindu 
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í námi. Það snýst einnig um að túlka upplýsingar eða gögnin út frá gefnum 

viðmiðum. Þá er talað um ólíkan tilgang náms eftir því hvort um er að ræða 

mat á ferli (e. process) eða mat á afurð eða útkomu (e. product) (Meyvant 

Þórólfsson, 2015). Í bók sinni Fjölbreyttar leiðir í námsmati: Að meta það sem 

við viljum að nemendur læri skilgreinir Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011, bls. 9, 

13–14) námsmat sem ýmsar leiðir kennara við að safna upplýsingum um 

námsárangur og framvindu í námi og flokkar þar ólíkar aðferðir við námsmat 

eftir tilgangi matsins. Stöðumat er notað til að kanna stöðu nemenda áður en 

námsferli hefst, greinandi mat til að kanna veikleika og styrkleika nemenda 

og greina hvar vandi þeirra liggur. Í lokamati er árangur við lok ákveðins 

áfanga metinn en leiðsagnarmat byggist á því að kennarinn meti framfarir 

nemenda á námstímanum og noti niðurstöðurnar til námsaðlögunar, en til 

þess getur hann beitt fjölbreyttum matsaðferðum. Engin ein matsaðferð er 

betri en önnur og í fjölbreyttu námi þarf að safna ólíkum upplýsingum sem 

mæla kunnáttu, skilning, leikni, áhuga og viðhorf nemenda. (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 9, 13–14). Tomlinson og McTighe (2006, bls. 60) líkja 

fjölbreyttu námsmati við myndaalbúm. Í myndaalbúmið safnist ólíkar myndir 

frá mismunandi tímum og úr ólíku samhengi sem gefi okkur góða 

heildarmynd af nemandanum. Hins vegar geti ein stök mynd aðeins fangað 

augnablikið. Námsmatsgögn geta sem dæmi verið í formi skriflegra loka-

prófa, viðtöl við nemendur um viðhorf þeirra til námsins eða frammstöðumat 

þar sem fylgst er með nemendum vinna með öðrum (Meyvant Þórólfsson, 

2015). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla hvers tíma er mörkuð ákveðin stefna í 

námsmati. Útfærsla námsmatsins og um leið hversu vandað það er, er í 

höndum skólanna sjálfra, utan samræmdra prófa sem árlega eru lögð fyrir í 

4., 7. og 10. bekk. Að mörgu er að hyggja þegar kemur að vönduðu námsmati 

og má sjá í umfjöllun þeirra Stiggins, Arter, Chappuis og Chappuis (2006, bls. 

26) að vandað námsmat feli í sér að gefa nákvæmar upplýsingar um nám, en 

slíkar upplýsingar fáist þegar námsmatið nær yfir mikilvægustu markmiðin og 

komist er hjá atriðum sem geta skekkt niðurstöðuna á einhvern hátt. Þau 

segja jafnframt að árangursrík notkun þess feli í sér að nota niðurstöðurnar 

til að skipuleggja kennsluna og ná fram því besta í nemendum.  

Í allri fræðilegri umfjöllun um námsmat má greina mikilvægi hugtakanna 

áreiðanleika (e. reliabilty) og réttmætis (e. validity). Sem dæmi segir Stiggins 

(2005, bls. 14–15) að gæði námsmats geti falist í bæði réttmæti og áreiðan-

leika þess. Hann segir námsmat réttmætt þegar það endurspeglar nám 

nemenda af ákveðinni nákvæmni þ.e. það mæli það sem því er ætlað að 

mæla. Áreiðanleiki náist hins vegar fram með nákvæmum og stöðugum mats-

niðurstöðum. Ary, Jacobs og Sorensen (2010, bls. 225, 236, 239) segja að 
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réttmæti felist ekki í mælitækinu sjálfu heldur túlkun á þeim gögnum sem 

safnað er. Þannig geti próf verið réttmætt í ákveðnum aðstæðum en ekki í 

öðrum. Þau segja að áreiðanleiki prófa feli í sér að taki sami nemandi prófið 

tvisvar innan sömu tímamarka, ætti það að skila sambærilegri niðurstöðu. 

Áreiðanleiki er mikilvæg forsenda þess að hægt sé að draga réttmætar 

niðurstöður úr prófum en próf geta verið áreiðanleg án þess að vera réttmæt.  

Chappuis, Chappuis og Stiggins (2009) draga fram í grein sinni The quest 

for quality fimm lykilþætti sem huga ber að í vönduðu námsmati. Þau segja 

að til að byrja með þurfi að spyrja sig hver tilgangur matsins sé, hvaða 

upplýsingar gagnist best og hvernig eigi að nýta þær upplýsingar sem safnað 

er. Á matið að þjóna tilgangi leiðsagnar eða þeim tilgangi að gefa nemendum 

og utanaðkomandi upplýsingar um árangur á ákveðnum tíma? Þá þarf að 

huga að markmiðum, en sá sem metur þarf að hafa skýra sýn á þau markmið 

sem liggja til grundvallar matinu. Þegar tilgangur og markmið liggja fyrir er 

næsta skrefið að skipuleggja námsmatsferlið. Þá skal hafa í huga ólíkar 

matsaðferðir og að þær séu valdar eftir tilgangi matsins og í samræmi við 

markmið. Þegar mat liggur fyrir er mikilvægt að miðla niðurstöðum á 

skilmerkilegan hátt, að nemendum sé gerð grein fyrir matinu og það gefi 

nemendum upplýsingar um næstu skref í náminu. Að lokum er mikilvægt að 

nemendur séu þátttakendur í námsmatinu. Til þess að nemendur geti tekið 

virkan þátt í námsmati, þarf að útskýra vel fyrir þeim námsmarkmiðin, virkja 

þá til þátttöku þannig að þeir fylgist með eigin árangri og læri að setja sér 

markmið. Nemendur geta einnig tekið þátt í að miðla hvernig þeim gengur.  

Stiggins (2005, bls. 13) heldur því fram að ýmsir þættir, aðrir en skortur á 

áhuga eða hæfni, geti orðið til þess að nemendur nái ekki viðunandi árangri í 

námi. Vandinn geti sem dæmi legið í því að kennara skorti sýn á markmið 

námsins og hvað þarf til að ná árangri. Það gæti svo leitt af sér að nemendur 

giskuðu á hver mikilvægustu markmið námsins væru og yrði niðurstaða 

námsmatsins eftir því. Sama á við ef námsmat er illa unnið og í því skekkjur. 

3.1.2 Lokamat og/eða leiðsagnarmat 

Í umfjöllun um námsmat er gjarnan fjallað um lokamat og leiðsagnarmat og 

þann mun sem þar er á. Stiggins o.fl. hafa útskýrt þennan mun nokkuð skipu-

lega (Tafla 1). Eins og taflan sýnir hafa þessar leiðir í námsmati fyrst og fremst 

ólíkan tilgang, ólíkar áherslur og samhengið er jafnan ólíkt. Þess má geta að 

íslenskir skólar skulu leggja áherslu á hvor tveggja, lokamat og leiðsagnarmat, 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 eins og fram kemur í kafla tvö 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 54–57).  

  



 

20 

Tafla 1. Samanburður á leiðsagnarmati og lokamati  
 

 
 

Mat í þágu náms 
(leiðsagnarmat) 

Mat á námi  
(lokamat) 

Ástæður mats Að stuðla að því að nemendur 
bæti árangur sinn og standist 
viðmið. Styður við þroska og 
bættan árangur nemenda. 

Skráningar á stöðu einstaklinga 
og hópa varðandi viðmið um 
árangur. Tilgangur er að safna 
gögnum og upplýsingum um 
áreiðanleika. 

Áheyrendur Nemendur fá upplýsingar er 
varða þá sjálfa. 

Aðrir fá upplýsingar um 
nemendur. 

Áhersla í námsmati Kennari velur árangursmarkmið 
sem hjálpa nemendum að ná 
viðmiðum. 

Skólar, kennarar og nemendur 
bera ábyrgð á áreiðanleika. 
 

Staður og stund Á sér stað á meðan lært er. Á sér stað við lok námsáfanga. 

Megin notendur Nemendur, kennarar, foreldrar. Menntamálaráðuneyti, þeir 
sem vinna að námskrárgerð, 
skólastjórnendur, kennarar, 
nemendur, foreldrar. 

Dæmigerð notkun  Að gefa nemendum upplýsingar 
um hvað þarf að gera til að 
bæta árangur. Að hjálpa 
kennara að greina og bregðast 
við þörfum nemenda. Að hjálpa 
foreldrum að fylgjast með 
framförum og styðja við nám 
barna sinna. 

Hæfni nemenda staðfest. 
Nemendur flokkaðir eftir 
árangri og teknar ákvarðanir 
byggðar á einkunnum og 
röðun. 

Hlutverk kennara Gera námskrármarkmið 
nemendavæn, kynna 
nemendum markmiðin, útbúa 
námsmat, sníða kennslu að 
niðurstöðum, gefa nemendum 
lýsandi endurgjöf og virkja 
nemendur til þátttöku í 
námsmatinu. 

Tryggja að próf séu nákvæm og 
samanburðarhæf, nota prófin 
til að hjálpa nemendum að ná 
viðmiðum, túlka niðurstöður 
fyrir foreldra og útbúa yfirlit. 

Hlutverk nemenda Nota sjálfsmat og halda utan 
um framfarir, hjálpa til við að 
setja markmið, bregðast við 
niðurstöðum námsmats til að 
læra af þeim. 

Læra til að ná viðmiðum, taka 
próf, reyna að ná sem hæstri 
einkunn og forðast mistök. 

Hvati Að trúa því að hægt sé að ná 
árangri. 

Umbun eða refsing eftir því 
hvernig gengur. 

Dæmi 
 

Nota sóknarkvarða með 
nemendum, sjálfsmat og gefa 
nemendum lýsandi endurgjöf. 

Próf sem mæla árangur, 
lokapróf, kaflapróf og önnur 
próf. 

(Stiggins o.fl., 2006, bls. 33) 
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Í umfjöllun um lokamat er gjarnan fjallað um stöðluð eða samræmd próf. 

Slík próf eru lögð fyrir að hausti í 4., 7. og 10. bekk á Íslandi. Námsmats-

sérfræðingar hafa bent á ákveðna togstreitu milli þessara tveggja matsleiða, 

þ.e. staðlaðra lokaprófa annars vegar og leiðsagnarmats hins vegar, en 

jafnframt leitað leiða til að tvinna þær saman í skólastarfinu. Meyvant 

Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir (2009) hafa til dæmis 

bent á hvernig þessi togstreita birtist á sínum tíma í kringum gildistöku 

aðalnámskrár 1976–1977. Í kjölfar útgáfu námskrárinnar gaf Menntamála-

ráðuneytið út svokallaða Um-bæklinga þar sem meðal annars var fjallað um 

námsmat. Þar kom fram að leggja skyldi aukna áherslu á einstaklingsþarfir og 

að gefa námsferlinu meiri gaum en lokaútkomunni. Á sama tíma vann 

ráðuneytið að gerð samræmdra prófa með áherslu á lokamat sem stangaðist 

í raun á við þær hugmyndir að námsmat skyldi snúast um einstaklingsþarfir 

og að skoða fyrst og fremst námsferlið.  

Stiggins (2002) telur bæði leiðsagnarmat og lokamat nauðsynlegt en segir 

annað ráðandi í skólum en hitt ekki. Hann telur skort á jafnvægi milli 

staðlaðra prófa og námsmats úr skólastofunni koma í veg fyrir góðan 

námsárangur. Hann segir stjórnvöld nota námsmat í formi staðlaðra prófa til 

að umbuna ef vel gengur en refsa þegar illa gengur, í þeim tilgangi að auka 

árangur bæði nemenda og kennara. Hann segir of mikla áherslu á stöðluð 

próf geta brotið nemendur niður og segir að í stað þess að hugsa á þessum 

nótum ættu stjórnvöld að huga að því hvernig hægt sé að nota námsmat til 

að auka löngun nemenda til að læra og með hvaða hætti hægt sé að hjálpa 

þeim að læra. Ef þessum spurningum er ekki svarað verður engin skólaþróun 

segir Stiggins.  

Í rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008, bls. 137–143) á afstöðu kennara til 

samræmdra prófa í íslensku og náttúrufræði kemur fram að kennarar, hvort 

sem þeir eru fylgjandi slíkum prófum eða á móti, sjá prófin fyrst og fremst 

sem lokamat þar sem nemendur og skólar eru bornir saman eða til að skapa 

inntökuskilyrði í framhaldsskóla. Þá kemur fram að áhrif prófanna verði til 

þess að kennslan verði heldur miðstýrð og námsaðlögun ekki sem skyldi, þar 

sem sjónarmiðið er að allir þreyti að lokum sama prófið. Í rannsókn Ernu 

Ingibjargar Pálsdóttur (2006, bls. 88) komu fram vísbendingar um að 

samræmd próf hefðu mikil áhrif á val á námsmatsaðferðum og á 

uppbyggingu prófa í grunnskólanum. 

Stiggins og Chappuis (e.d.) hafa leitt að því rök að stöðluð próf séu ekki til 

þess fallin að leiðbeina nemendum um nám sitt vegna þess að þau séu lögð 

fyrir einu sinni á ári og nái yfir of vítt svið. Þau segja slík próf hafa átt að vera 

námshvetjandi en lítið bendi til þess að þau hafi aukið gæði skólastarfsins. 
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Um leið og prófin séu hvati fyrir allra sterkustu nemendurna, verði þau til 

þess að slökustu nemendurnir gefast upp gagnvart óyfirstíganlegum 

viðmiðum þeirra. Hins vegar geti þau þjónað þeim tilgangi að staðfesta að 

ákveðið nám hafi átt sér stað eða ekki og hvort ákveðin áætlun eða verkefni 

hafi haft tilskilin áhrif. Heritage (2007, bls. 140) tekur í sama streng þegar hún 

gagnrýnir sömu próf. Hún segir þau gefa kennurum takmarkaðar upplýsingar 

um nemendur, að niðurstöður prófanna skili sér seint á skólaárinu og nýtist 

kennurum ekki sem skyldi til að byggja kennslu sína á. Þessi staða verður til 

þess að kennarar útbúi eigin lokapróf sem duga heldur ekki til að byggja 

kennsluna á, þar sem þau eiga oft við um of löng kennslutímabil í einu. Hún 

segir leiðsagnarmat hins vegar færa kennurum og nemendum þær 

upplýsingar sem þeir þarfnast til að bæta nám og kennslu.  

Stöðluð eða samræmd próf eru staðreynd og í þeim eru markmið og 

viðmið sem vert er að gefa gaum. Stiggins og Chappuis (e.d.), Greenstein 

(2013) og Heritage (2010) segja leiðsagnarmat svarið við því hvernig bæta 

megi árangur nemenda á stöðluðum prófum. Stiggins og Chappuis (e.d.) 

mæla með því að kennarar taki markmið og viðmið staðlaðra prófa sem og 

annars lokamats, brjóti þau niður og geri nemendavæn og vinni þannig jafnt 

og þétt að því að ná þeim með áherslu á leiðsagnarmat. Greenstein (2013) 

segir að þar sem samræmd próf bjóði aðeins upp á markmið, sé í verkahring 

skólanna að varða leiðina að þeim og ákveða hvaða kennsluhættir eigi best 

við. Hún leggur til að skólar byrji á að leggja fyrir forkönnun, noti leiðsagnar-

mat til að varða leiðina, taki æfingapróf og vinni jafnt og þétt að því að brúa 

bilið þar til settum markmiðum hefur verið náð. Mynd 1 sýnir hvernig slíkt 

ferli gengur fyrir sig. Þetta ferli gæti einnig nýst í íslenskum skólum sem leggja 

árlega fyrir eigin lokapróf í flestum námsgreinum. 

 

 

Mynd 1. Leiðin að lokamati vörðuð með leiðsagnarmati (Greenstein, 2013) 
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Heritage (2010, bls. 30 - 33) segir að þrátt fyrir að stöðluð próf nýtist illa 

til leiðsagnar dag frá degi geti þau gefið kennara sem tekur við nemendahópi 

góðar upplýsingar til að byggja komandi skólaár á. Þegar slík próf eru skoðuð 

veltir kennarinn fyrir sér hvað nemendur hans hafi lært nú þegar og hvort 

þeir hafi staðist sett viðmið. Hann getur skoðað ákveðna þætti og velt fyrir 

sér hvort nemendur hafi tekið framförum á ákveðnu tímabili eða ekki og tekið 

ákvörðun um nám þeirra í framhaldi af því. Með slíkar upplýsingar er gott að 

hefja skólaárið en milli þess sem staðan er tekin með lokaprófi eða sam-

ræmdu prófi er leiðsagnarmat notað til að varða leiðina. Þegar kemur að 

lokamati bætist svo í upplýsingabankann. Leiðsagnarmatið er notað til að  

laga nám að þörfum nemendahópsins og leggja mat á hvernig gengur þar til 

settu marki er náð. Kennarinn getur einnig nýtt slík próf til að skoða hvar 

styrkleikar námskrárinnar eða kennslunnar liggja og þá hvað hann geti gert 

til að bæta úr. Þóra Björk Jónsdóttir (2008, bls. 7–8) bendir einnig á að 

samskonar matsgögn geti þjónað ólíkum tilgangi hverju sinni. Þannig getur 

hefðbundið lokapróf ekki aðeins nýst til að meta nám að loknum námsáfanga, 

heldur mætti einnig nýta slík próf sem forkönnun og til leiðsagnar, áður en 

vinna með ákveðið viðfangsefni hefst.  

Þó svo samræmd próf séu ekki þreytt nema í þremur árgöngum á Íslandi 

hafa þau töluverð áhrif á skólastarfið. Í rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur 

(2006, bls. 104–105) kemur fram að meginhluti námsmats sé byggður á 

skriflegu mati þ.e. prófum og verkbundnu frammistöðumati og að samræmd 

próf hafi mikil áhrif á val kennara á námsmatsaðferð og uppbyggingu prófa. 

Þau Meyvant Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir (2009) 

gerðu rannsókn í 58 grunnskólum á tilgangi og stefnumörkun skóla um 

námsmat. Leitað var eftir því hvort áhersla námsmatsins væri á leiðsagnar-

mat eða lokamat. Niðurstöður bentu til þess að greina mætti eins konar 

mótsögn í gögnunum þar sem annars vegar var talað um að megintilgangur 

matsins væri að afla upplýsinga sem leiðbeindu nemendum frekar í námi sínu 

og hins vegar virtist töluverð áhersla á megindlegt mat með hefðbundnum 

vitnisburði við lok námstíma. Segja þau þessar niðurstöður fara saman við 

niðurstöður Black og Wiliam frá 1998 þar sem kom fram að þrátt fyrir yfirlýsta 

stefnu sumra skóla um að beita leiðsagnarmati, endurgjöf og örvun, virtist 

tilhneigingin oft vera eftir sem áður sú, að meta magn fremur en gæði og að 

nemendur fengju formlegar einkunnir fremur en óformlegar og uppbyggjandi 

umsagnir. 
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3.2 Leiðsagnarmat 

3.2.1 Sögulegt samhengi 

Þegar leiðsagnarmat er skoðað í sögulegu samhengi má sjá að hugmyndir 

manna um að námsmat geti bæði þjónað þeim tilgangi að styðja við nám og 

mæla námsárangur, eru ekki nýjar (Black og Wiliam, 2003). Það var þó ekki 

fyrr en árið 1967 sem Shriven notaði orðin lokamat (e. summative 

assessment) og leiðsagnarmat (e. formative assessment) til þess að skýra út 

ólíkan tilgang námsmats. Hann vakti athygli á því að markmið gagnasöfnunar 

væru ólík sem og hvernig gögnin væru nýtt. Á meðan lokamat er síðasta 

gagnaöflunin í vinnuferlinu, á gagnaöflun fyrir leiðsagnarmat sér í gegnum 

allt ferlið og hefur áhrif á hvernig vinnan þróast. Nokkru síðar eða upp úr 1971 

nýtti Bloom hugtökin lokamat og leiðsagnarmat þegar hann lagði grunn að 

nýju kennslufyrirkomulagi, hlítarnámi (e. mastery learning), sem byggði á því 

að nemendur þurftu að ná námsmarkmiðum í ákveðnum þrepum 

(Greenstein, 2010, bls. 20). Í bók sinni Handbook on Formative and 

Summative Evaluation of Student Learning sögðu þeir Bloom, Hastings og 

Madaus að leiðsagnarmat nýttist til að bæta þrjá þætti skólastarfs, nám-

skrárgerð, kennslu og nám nemenda en Scriven hafði fyrst og fremst haft í 

huga að leiðsagnarmat gæti nýst þeim sem ynnu að námskrárgerð (Bloom, 

Hastings og Madaus, 1971, bls. 117–118). Þeir töldu leiðsagnarmat hvað 

öflugast þegar það varðaði leið nemenda að settum markmiðum og þegar 

viðfangsefnið hafði verið brotið niður í minni einingar. Þeir töldu að glíman 

við kannanir sem nemendur tækju í vinnuferlinu yki líkur á að þeir 

undirbyggju sig vel undir próf. Þeir bentu einnig á hve mikilvægar upplýsinga 

slíkar kannanir gæfu kennara og hvernig hann gæti nýtt þær til að taka 

ákvarðanir um kennslu sína í framhaldinu (Bloom, Hastings og Madaus, 1971, 

bls. 130–131, 135–136).  

Um og eftir 1970 fór í gang mikil þróunarvinna í Bretlandi með það fyrir 

augum að efla leiðsagnarmat í skólastarfi og velta upp hvernig nýta mætti 

lokamat til leiðsagnar. Rowntree var sama sinnis upp úr 1977 þegar hann 

stillti leiðsagnarmati upp á móti heildarmati eða samantektarmati. Hann 

skilgreindi leiðsagnarmat sem það mat sem notað væri til að bæta nám eða 

kennslu en heildarmati sem lokaniðurstöðu. Þannig fælist munurinn í 

markmiðum matsins en ekki ólíkum matsaðferðum að hans mati (Rowntree, 

1983, bls. 110). Þrátt fyrir þessa viðleitni á sínum tíma, sýndu rannsóknir upp 

úr 1995 að námsmat væri að mestu leyti notað sem lokamat og lítið um að 

það væri notað til að leiðbeina nemendum og styðja þá í náminu (Black og 

Wiliam, 2003).  
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Segja má að Black og Wiliam (1998) hafi komið leiðsagnarmati á kortið 

þegar þeir birtu samantekt á niðurstöðum úr 250 rannsóknum um 

leiðsagnarmat. Niðurstöður sýndu að leiðsagnarmat hafði mjög jákvæð áhrif 

á námsárangur og í kjölfarið tóku leiðtogar menntamála í löndum eins og 

Bretlandi, Bandaríkjunum, Nýja Sjálandi og Ástralíu við sér og fóru að innleiða 

það í skóla sína (Greenstein, 2010, bls. 21). 

Ef skoðaðar eru námsmatsáherslur í íslenskum námskrám, má sjá ákveðna 

þróun. Í svokölluðum Um-bæklingum sem Menntamálaráðuneytið gaf út 

1979 til að fylgja eftir nýrri námskrá þess tíma, kemur fram að auka eigi þátt 

skólanna í námsmati, að kennarar eigi að styðjast við óformlegt mat og að 

minnka eigi áhrif samræmdra prófa. Þá kemur fram að mat þurfi að vera 

stöðugt þannig að kennarar hafi yfirsýn yfir hvernig nemendur ráði við 

verkefnin sín og hverjir eigi í erfiðleikum (Menntamálaráðuneytið, 1979). Það 

er ekki fyrr en í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 að sjá má vísi að því sem 

kalla má leiðsagnarmat þó svo að hugtakið sjálft komi ekki fyrir. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 er hins vegar vísað beint til leiðsagnarmats 

eins og fram kemur í kafla tvö (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 57 og Menntamálaráðuneytið, 1999 bls. 35–36). Megintilgangur 

námsmats samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla hefur um langt skeið verið að 

leiðbeina nemendum um nám þeirra þó svo hugtakið leiðsagnarmat komi 

ekki fram fyrr en síðar. 

3.2.2 Rannsóknir á leiðsagnarmati 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á leiðsagnarmati og hafa niðurstöður 

þeirra sýnt að hægt sé að bæta námsárangur með slíkum matsaðferðum. Ein 

þekktasta og stærsta rannsóknin á þessu svið er rannsókn þeirra Black og 

Wiliam sem byggði á úttekt á 250 megindlegum rannsóknum sem tengdust 

allar leiðsagnarmati á einn eða annan hátt. Rannsóknirnar voru frá mörgum 

löndum, náðu yfir breitt aldursbil nemenda og snérust um ólíkar náms-

greinar. Niðurstöðum sínum fylgdu þeir eftir í greininni Assessment and 

classroom learning (Black og Wiliam, 1998). 

Í rannsókn sinni sýndu þeir félagar meðal annars fram á að til þess að 

leiðsagnarmat skilaði árangri væri mikilvægt að það væri samofið breyttum 

áherslum í kennslu og námi, að námsaðlögun væri lykilatriði í leiðsagnarmati 

og það skipti máli hvernig hún færi fram. Allmargar af rannsóknunum en ekki 

allar, sýndu að nemendur með námsörðugleika nutu sérstaklega góðs af 

leiðsagnarmati. Þá kom einnig fram að árangur nemenda byggði á því að þeir 

voru virkir þátttakendur í eigin námi og að með sjálfsmati væri hægt að hafa 

áhrif á áhugahvöt nemenda og styrkja sjálfstraust þeirra. Notkun endurgjafar 
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hafði jákvæð áhrif á nám ef í henni fólst að gefa nemendum vísbendingu um 

hvað mætti betur fara og tækifæri til að bregðast við. Með því að þjálfa 

nemendur í að vinna að markmiðum og með ákveðinni tegund af endurgjöf 

styrktist trú nemenda á eigin getu og þeir fóru að sjá færni sem eitthvað sem 

allir geta náð með því að leggja sig fram (Black og Wiliam, 1998). 

Í rannsókn frá Portúgal voru áhrif af notkun sjálfsmats í stærðfræði-

kennslu könnuð. Tuttugu og fimm kennarar tóku þátt og fengu þeir undir-

búningsnámskeið áður en þeir byrjuðu að vinna með sjálfsmatið í kennslu 

sinni með átta til níu ára nemendum. Til samanburðar voru tuttugu aðrir 

kennarar sem sóttu á sama tíma annarskonar námskeið einnig í tengslum við 

kennslu. Nemendur tóku próf fyrir og eftir rannsókn og voru niðurstöður svo 

bornar saman. Bæði viðmiðunarhópar og tilraunahópar stóðu sig betur í lokin 

en tilraunahópurinn tvöfalt betur en hinn; munurinn reyndist vera 

marktækur. Nemendur notuðu sjálfsmat daglega en undirstaða þess að þeir 

gætu metið eigið nám var að þeir þekktu markmið námsins og árangurs-

viðmið (Black og Wiliam, 1998).  

Samantekt á 21 rannsókn á endurgjöf kennara sýndi að ef námsmati var 

fylgt markvisst og skipulega eftir, varð mikil framför umfram það þegar það 

var ekki gert. Í rannsókninni voru bornir saman tilrauna- og samanburðar-

hópar nemenda á breiðu aldursbili og fór matið fram reglulega yfir vikuna 

(Black og Wiliam, 1998). 

Í rannsókn þar sem skoðuð voru áhrif þess að meta stöðu nemenda 

reglulega og aðlaga kennslu að niðurstöðum hverju sinni, kom fram, að með 

þessum aðferðum mætti fækka þeim nemendum sem þyrftu sérkennslu til 

muna. Tilraunin var gerð meðal fimm ára barna í Bandaríkjunum sem komu 

frá sex ólíkum fylkjum og erfiðum heimilisaðstæðum. Kennarar í tilraunahóp 

fengu þjálfun í að meta nemendur og skipuleggja kennsluna með það í huga 

að mæta nemendum í samræmi við niðurstöður matsins sem lagt var fyrir á 

tveggja vikna fresti í átta vikur. Þegar tilraunahópurinn var borinn saman við 

samanburðarhópinn kom í ljós að mun færri börn í tilraunahópi voru metin 

með sértækar þarfir í námi eða einn af hverjum 17  en í samanburðarhópnum 

var það einn af hverjum 3,7. Börn í tilraunahópnum voru síður metin með 

sérkennsluþörf eða einn af hverjum 71 á meðan það átti við einn af hverjum 

fimm í samanburðarhópnum. Rannsakendur drógu þá ályktun af rann-

sókninni að hefðbundnar kennsluaðferðir örvuðu þroska nemenda ekki 

nægjanlega og því væru möguleikar nemenda til þroska vanmetnir (Black og 

Wiliam, 1998).  

Enn ein rannsókn sem þeir Black og Wiliam vitna til í úttekt sinni, byggði á 

tólf 30 manna bekkjum úr tveimur skólum sem unnu rannsóknartengt 
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vísindaverkefni sem féll undir sömu markmið úr námskrá. Nemendur bæði í 

tilrauna- og viðmiðunarhóp unnu í pörum. Nemendur í viðmiðunarhóp eyddu 

hluta af kennslustundinni í almennar samræður í tengslum við viðfangsefnið 

og tilraunahópurinn eyddi sama tíma í samræður sem ætlað var að ýta undir 

ígrundandi námsmat, í formi sjálfsmats og jafningjamats á kynningum fyrir 

hópinn. Próf sem allir nemendur tóku úr færniþáttum sýndi marktækan mun 

þar sem tilraunahópurinn kom mun betur út. Þegar nemendur voru flokkaðir 

í þrennt eftir getu kom fram að nemendur sem skoruðu lægst í tilrauna-

hópnum voru þremur staðalfrávikum frá samanburðarhópnum, þeir sem 

skoruðu í meðallagi voru tveimur staðalfrávikum frá samanburðarhópnum og 

þeir sem skoruðu hæst voru einu staðalfráviki frá samanburðarhópnum 

(Black og Wiliam, 1998).  

Þær rannsóknir sem snérust um að skoða notkun kennarar á leiðsagnar-

mati, sýndu að aðferðir þeirra byggðu á veikum grunni, þ.e. takmörkuðum 

skilningi á slíkum vinnuaðferðum. Námsmatið snérist um þekkingaratriði sem 

gleymast fljótt, lítil samræða átti sér stað milli kennara um þær spurningar 

sem matið var grundvallað á, of mikil áhersla var á einkunnir og of lítil á 

námsferlið. Nemendur voru fremur bornir saman í stað þess að hver og einn 

keppti við sjálfan sig um árangur í náminu, en slíkt getur dregið úr áhugahvöt 

slakari nemenda sem og sjálfstrausti þeirra (Black og Wiliam, 1998). 

Þessari úttekt á rannsóknum fylgdu þeir Black og Wiliam svo eftir með 

annarri rannsókn þar sem hópur kennara var fenginn til að prófa sig áfram 

með leiðsagnarmat undir stjórn hóps rannsakenda frá King´s College í 

London. Ekki var talin þörf á að sanna mikilvægi leiðsagnarmats þar sem fyrri 

rannsóknir staðfestu það, en í staðinn var markmið rannsakenda að svara 

spurningum sem fyrri rannsóknir skildu eftir ósvarað eins og hvernig kennarar 

gætu komið slíkum breytingum á í því námskrárumhverfi sem þeir búa við.   

Ákveðið var að byrja á að skoða tvær námsgreinar, stærðfræði og náttúru-

fræði vegna tenginga rannsakenda við námsgreinarnar. Tuttugu og fjórir 

kennarar af unglingastigi tóku þátt og hittust allir þátttakendur með rann-

sakendum reglulega á rannsóknartímanum og fengu stuðning við það sem 

þeir voru að gera (Black, Harrison, Lee, Marshall og Wiliam, 2003, bls. 13, 17–

23).  

Niðurstöður voru að hluta til eigindlegar þar sem þær byggðu meðal 

annars á samtölum við kennara, vettvangsathugunum og dagbókarskrifum 

kennara. Að hluta til voru þær megindlegar þar sem staða nemenda á ýmsum 

prófum var skoðuð og borin saman við viðmiðunarhópa. Erfitt reyndist að 

draga skýra ályktun út frá megindlegum gögnum þar sem ekki var stöðugleiki 
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í tilrauna- og samanburðarhópum og ýmsar skekkjur í útreiknaðri áhrifa-

stærð. Þó gáfu niðurstöður sterklega til kynna bættan námsárangur nemenda 

(Black og fl., 2003, bls. 25–29).  

Í þeim eigindlegu gögnum sem safnað var, liggur mikil reynsla og þekking 

á vinnu með leiðsagnarmat. Kennarar komust meðal annars að því að 

spurningar gegndu lykilhlutverki í kennslu en jafnframt því að þeim hætti til 

að gefa nemendum of lítinn umhugsunartíma og að þeir notuðu mest lokaðar 

spurningar sem skapaði yfirborðskenndar samræður (Black og fl., 2003, bls. 

32). Fram kom að mikilvægt væri að lengja umhugsunartíma nemenda, 

þannig að allir nemendur hefðu jafna möguleika á að svara og að kennari geti 

byggt samræðu á þeim svörum sem nemendur koma með, réttum eða 

röngum og aukið þannig skilning nemenda. Í lok samræðna er mikilvægt að 

vinna með það sem eykur skilning nemendum á viðfangsefninu (Black og fl., 

2003, bls. 42). 

Rannsókn frá árinu 1988 á endurgjöf sýndi að þeir sem fengu eingöngu 

skriflega endurgjöf bættu árangur sinn á milli verkefna á meðan þeir sem 

fengu einkunn fyrir verkefni eða einkunn með endurgjöf gerðu það ekki. 

Þátttakendum í síðari rannsókn þeirra Black og Wiliam þótti erfitt að réttlæta 

að taka einkunnir út en höfðu þó margir þá reynslu, að þegar nemendur 

fengu bæði einkunn og endurgjöf voru þeir uppteknir af því að bera einkunnir 

sínar saman við aðra og lásu ekki endurgjöfina sem henni fylgdi. Auk þess 

gáfu þeir nemendum lítinn sem engan tíma til að lesa athugasemdir sem þeir 

gerðu við verkefni þeirra (Black og fl., 2003, bls. 43). Í samantekt á 

rannsóknarniðurstöðum kemur fram að mikilvægt sé að endurgjöfin feli í sér 

að benda á það sem vel er gert, það sem þarf að bæta og hvernig hægt sé að 

fara að því að bæta sig. Þá þarf að skapa tækifæri fyrir nemendur til að vinna 

með athugasemdirnar og skipuleggja þá vinnu samhliða verkefnum (Black og 

fl., 2003, bls. 49).  

Hvað varðar sjálfs- og jafningjamat hafa fyrri rannsóknir sýnt að slíkt mat 

er lykilatriði í öllu námi og að í gegnum þá vinnu læri nemendur hvernig hægt 

sé að ná markmiðum námsins. Reynsla kennara í seinni rannsókn Black og 

Wiliam var að í upphafi hefðu nemendur ekki haft þá hæfni sem þurfti til að 

setja sér raunhæf markmið. Þeir töldu því betra að byrja að vinna með 

jafningjamat en við það skapaðist mikilvægur grunnur að sjálfsmatinu. Þeim 

fannst nemendur jafnvel taka ábendingum frá samnemendum betur en frá 

kennara. Jafningjamat styrkti rödd nemenda og á meðan slíkt mat átti sér 

stað gafst kennara tími til að fara á milli og kanna og ígrunda það sem var í 

gangi (Black og fl., 2003, bls. 49–51).  
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Fleiri nýlegar rannsóknir staðfesta enn frekar mikilvægi leiðsagnarmats í 

námi og árangur af slíkri vinnu í skólastofunni. Árið 1999 var farið af stað með 

verkefni í Alberta í Kanada sem ætlað var að bæta nám og frammistöðu 

nemenda á svæðinu. Lykilþema verkefnisins var mat í þágu náms eða leið-

sagnarmat. Í skýrslu um verkefnið kemur fram að ekkert annað verkefni sem 

innleitt hefur verið í skólakerfið hefur sýnt viðlíka jákvæð áhrif á skólastarfið 

og þetta tiltekna verkefni. Í skýrslu um verkefnið er niðurstöðum úr þriðja 

áfanga þess lýst, sem fór fram á árunum 2006–2009. Gögn sem safnað var 

sýndu jákvæða þróun hjá kennurum og bættan árangur nemenda. Vinna með 

leiðsagnarmat jók sjálfsöryggi nemenda og þeir tóku virkari þátt í náminu. 

Nemendur höfðu betri yfirsýn yfir það sem þeir áttu að læra, hvað væri til 

prófs og skilningur þeirra á gagnsemi námsmats jókst. Þeir urðu meðvitaðri 

um námslega stöðu sína og tóku meiri þátt í að ákveða hvernær þeir væru 

tilbúnir fyrir próf. Nemendur höfðu jákvæða upplifun af endurgjöf sem og að 

fá tíma til að bæta verkefnin sín. Þeir gagnrýndu endurgjöf sem sagði þeim 

lítið sem ekkert og fannst notkun dæma hjálpa sér að sjá hvað þyrfti að gera 

til að skila góðu verki. Reynsla kennara á að nota dæmi um vel unnin verkefni 

var að þau væru undirstaða þess að vinna sjálfsmat og að það yki námsvitund 

nemenda. Bæði nemendur og kennarar höfðu jákvæð viðhorf til sjálfsmats. 

Nemendum fannst gott að fylgjast með því hvernig þeim færi fram á þennan 

hátt og kennurum fannst nemendur meðvitaðri um hvað þyrfti til að ná 

árangri. Þær kennslu- og námsmatsaðferðir sem kennarar töldu skipta hvað 

mestu máli í breytingaferlinu voru að hafa yfirsýn yfir námsferilinn allan, 

námskrána, námsmatið og kennsluna, að nemendum voru alltaf kynntar 

niðurstöður alls námsmats sem og foreldrum þeirra. Stöðug og gagnleg 

endurgjöf var ein af stærstu breytingunum að mati kennaranna og fannst 

þeim endurgjöfin hjálpa nemendum að ná árangri, auka virkni þeirra og 

áhuga. Í breytingaferlinu lærðu kennarar að spyrja flókinna spurninga og með 

sjálfsmati urðu nemendur meðvitaðri um það sem þeir þurftu að æfa og 

lærðu að setja sér markmið (Townsend, Adams og White, e.d.).  

McGatha, Bush og Rakes (2009) stóðu að rannsókn á innleiðingu 

leiðsagnarmats í stærðfræðikennslu, en í rannsókninni voru áhrif þróunar-

vinnu á nokkra þætti í tengslum við leiðsagnarmat skoðuð. Rannsóknin skilaði 

aðallega einni afgerandi niðurstöðu, hvort sem um var að ræða tilrauna- eða 

samanburðarhóp, sem fólst í notkun spurninga í kennslustundum. Þá skipti 

máli að spurningarnar reyndu á rökhugsun nemenda og að kennarar hefðu á 

færi sínu að spyrja sífellt nýrra spurninga sem byggðust á samræðum 

nemenda. Ekki fannst marktækur munur á öðrum rannsóknarþáttum þegar 

samanburðar- og tilraunahópar voru bornir saman. Þekking kennara á 

viðfangsefninu varð ekki meiri en fram kom að ánægja og sjálfsöryggi 
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kennara jókst á rannsóknartímanum sem var eitt ár (McGatha, Bush og 

Rakes, 2009). 

Rannsókn þeirra Black og Wiliam frá 1998 hefur án efa haft mikið um það 

að segja að leiðsagnarmati hefur verið gert hátt undir höfði meðal skólafólks 

undanfarna tvo áratugi eða svo. Ekki eru þó allir á eitt sáttir með þær 

niðurstöður og gagnrýna þau Dunn og Mulvenon (2009) niðurstöðurnar og 

segja hæpið að alhæfa út frá þeim eins og gert hefur verið. Þau segja þó að 

það væri óábyrgt af þeim að halda því fram að með leiðsagnarmati sé ekki 

hægt að safna gögnum og upplýsingum sem bæta kennsluna og árangur 

nemenda en þau benda hins vegar á að rannsóknirnar hafi ef til vill ekki það 

alhæfingargildi sem haldið er fram. Þau gagnrýna meðal annars mismunandi 

skilgreiningar á því hvað felist í leiðsagnarmati og segja erfitt að rannsaka 

fyrirbærið á meðan skilgreiningin sé ekki skýrari. Gagnrýni þeirra beinist að 

ýmsum fleiri þáttum eins og að í einhverjum rannsóknum hafi hópar verið of 

litlir, ekki hafi verið tekið tillit til annarra mögulegra áhrifa, skortur á 

upplýsingum og fleira. Þau taka fram að niðurstöður gefi klárlega tilefni til 

þess að leiðsagnarmat verði rannsakað frekar. 

3.2.3 Leiðsagnarmat og innleiðing þess 

Leiðsagnarmat er oft nefnt mat í þágu náms (e. assessment for learning) sem 

vísar til þess að námsmatið er notað til að bæta nám nemenda. Þá er einnig 

talað um mat á meðan lært er eða mat samtvinnað námi (e. assessment as 

learning) sem vísar til þátttöku nemenda í ferlinu þ.e. að kennari og 

nemendur deili ábyrgð á náminu. Leiðsagnarmat er stöðugt mat sem á sér 

stað dag frá degi og gefur bæði kennara og nemendum upplýsingar sem þeir 

geta nýtt til endurgjafar á það sem þarf að bæta í náminu eða kennslunni, til 

þess að brúa bilið milli þess sem nemandinn veit og þess sem hann þarf að 

læra til að ná settum markmiðum (Heritage, 2010, bls. 7–10).  

Heritage (2010, bls. 11) lýsir leiðsagnarmati sem hringferli. Ferlið hefst á 

því að námsframvinda er ákveðin. Námsmarkmið tíma eða tímabils sem 

byggja á námsframvindu eru skýrð út fyrir nemendum og árangursviðmið 

sett, en þau segja til um hvað þarf til að ná markmiðunum. Kennarinn notar 

námsmat til að afla gagna um námsframvinduna. Hann eða jafningi úr 

nemendahópnum túlkar námsmatsgögnin. Í gögnunum er leitað eftir því 

hvað vantar uppá að nemandinn nái settu markmiði. Nemandinn fær lýsandi 

endurgjöf sem byggir á því að hann átti sig á þeim markmiðum sem stefnt er 

að, hvernig honum gangi og hvað hann þurfi að gera næst. Því næst tekur 

kennari ákvörðun um næstu skref, aðlagar og bregst við námsþörfum 

nemenda sinna. Hann veitir nemendum viðeigandi stuðning til þess að þeir 
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geti brúað það bil sem er milli þess sem þeir kunna og geta og þess náms-

markmiðs sem fyrir liggur. Mynd 2 sýnir þetta hringferli.  

 

Mynd 2. Hringferli leiðsagnarmats (Heritage, 2010, bls. 11)  

 

Kennarar sem breyta kennsluháttum með tilliti til leiðsagnarmats breyta 

gjarnan undirliggjandi gildum sínum um kennslu. Í seinni rannsókn þeirra 

Black o.fl. (2003, bls. 80–81) kemur fram að breytingarferlið gekk ekki eins 

fyrir sig hjá öllum þátttakendum. Það reyndist mjög misjafnt hve hratt eða 

mikið hver kennari var tilbúinn að ganga í innleiðingu leiðsagnarmatsins en 

jafnvel minni skref reyndust skipta máli varðandi námsárangur nemenda. Í 

rannsókninni kom fram að hugmyndir kennara um nemendur og kennsluna 

breyttust. Hugsun um nám breyttist á þann veg að nám nemenda var sett í 

forgrunn í stað þess að kennarar væru uppteknir af því að kenna námskrána. 

Tilgangur kennslustundarinnar var að hjálpa nemendum að læra og ef 

eitthvað var ekki að virka að finna þá betri leið. Kennarar leggja grunn með 

námsmarkmiðum og hugsa fyrir viðfangsefnum en þarfir nemenda stýra því 

hvaða stígur er fetaður og hvaða aðferðir eru notaðar (Black og fl., 2003, bls. 

81–91).  

Kennarar sem vinna með leiðsagnarmat hætta að sjá sig sjálfa sem 

einhvern sem býr yfir þekkingunni. Þeir leggja sig fram um að hjálpa nem-

endum að öðlast þekkinguna og finna leiðir til að hjálpa þeim að verða 

leiknari í þekkingarleit sinni. Þeir ræða kennsluna og góðar spurningar við 
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aðra kennara og velta fyrir sér hvaða spurningar opni á mikilvæga þætti 

námsins og hvaða spurningar geti opinberað mögulegan misskilning. Þeir 

leita eftir hugmyndum að kennslu og verkefnum sem hjálpa nemendum að 

læra. Þeir tala um skipulagið í skólastofunni sinni og aðgang nemenda að 

hvorum öðrum í náminu. Þessir kennarar eru alltaf að leitast við að bæta sig 

og nýta sér rannsóknir í þeim tilgangi. Hlutverk kennarans er að bjóða upp á 

námstækifæri en nemandinn verður sjálfur að stunda námið, það getur 

kennarinn ekki gert fyrir hann. Að bregðast við þörfum nemenda hjálpar þeim 

að sjá mikilvægi námsins, að námið sé eitthvað sem mikilvægt er að eyða 

tímanum í. Þegar nemendur taka meiri ábyrgð á eigin námi öðlast þeir sífellt 

betri þekkingu á eigin hugsun. Það reyndist kennurum í rannsókninni erfitt að 

breyta hlutverkum í kennslustofunni en um leið gefandi (Black og fl., 2003, 

bls. 91–99). 

Margar bækur hafa verið skrifaðar um leiðsagnarmat ætlaðar kennurum 

sem vilja innleiða leiðsagnarmat í kennslu sína. Höfundar þessara bóka byggja 

vinnu sína og hugmyndir á rannsóknum þeirra Black og Wiliam frá 1998 og 

verður fjallað um hugmyndir og útfærslur nokkurra þeirra í köflunum um 

námsmarkmið og árangursviðmið, endurgjöf og notkun spurninga í kennslu 

og sjálfs- og jafningjamat. 

3.2.4 Námsmarkmið og árangursviðmið 

Forsenda þess að nemendur geti tekið þátt í námsmati er að þeir þekki og 

skilji undirliggjandi markmið. Í byrjun kennslu er því mikilvægt að kennari geri 

nemendum grein fyrir námsmarkmiðum. Námsmarkmiðin segja nemendum 

hvað það er sem þeir þurfa að læra og þau þurfa að vera bæði skýr og 

skiljanleg (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 40). Rannsóknir sýna að það er 

mikilvægt að námsmarkmið snúist um það sem nemendur eiga að læra 

fremur en hver lokaafurðin er. Nemendur sem vinna með vinnutengd 

markmið gera sér betur grein fyrir mikilvægi námsins, þeir tengja árangur við 

vinnuframlag og þeir hafa jákvæð viðhorf til náms. Þeir sem hugsa hins vegar 

fyrst og fremst um lokaafurð tengja nám frekar við hæfileika og leggja áherslu 

á að standa sig betur en aðrir nemendur (Black og Wiliam, 1998, bls. 22–23). 

Nemandi sem telur að lærdómur kennslustundarinnar felist í að læra tiltekna 

aðferð til að leysa þraut, hefur vinnutengd markmið að leiðarljósi, en 

nemandi sem telur að lærdómur kennslustundarinnar sé að leysa þraut, 

hefur markmið um lokaafurð að leiðarsljósi (Chappuis, 2009, bls. 18). 

Shirley Clarke (2001, bls. 19–20) mælir með því að markmiðin séu það 

fyrsta sem kennari hugi að í leiðsagnarmati og eðlilegt sé að þau leiði 

kennsluna. Þegar kennari hefur gert nemendum grein fyrir námsmarkmiðum 
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þarf hann að huga að því hvaða viðfangsefni er heppilegast að vinna með og 

setja með nemendum árangursviðmið þannig að þeir viti nákvæmlega hvað 

þarf til, til að ná árangri. Á meðan nemendur vinna, gefur kennari endurgjöf 

sem er í nánum tengslum við sett markmið í náminu. Þannig stýra markmiðin 

öllu kennsluferlinu þar til þeim hefur verið náð. Clarke (2005, bls. 13–14) 

leggur einnig áherslu á að þegar námsmarkmið stýra kennslunni sé mikilvægt 

að hafa jafnvægi milli námsmarkmiða sem snúast um ákveðna færni, 

hugtakaskilning og þekkingu og þeirra sem snúast um beitingu þessara þátta. 

Hefðbundið er að kenna þessa þætti fyrst og láta svo nemendur beita þeim í 

námi sínu en það getur líka verið gott að kanna færni nemenda með því að 

láta þá beita þekkingu til að sjá hvaða grunn þeir hafa í því sem vinna á með.  

Clarke (2005, bls. 29, 33) leggur ríka áherslu á að skilja á milli markmiða 

og viðfangsefna þannig að nemendur skilji að markmiðin eiga við í ólíku sam-

hengi og tengi ekki markmiðin eingöngu þessu afmarkaða verkefni, heldur 

sjái notagildi þeirra í öðrum viðfangsefnum líka. Hún segir einnig að reynsla 

kennarar sem hafa unnið með leiðsagnarmat sé sú, að heppilegra sé að 

einstaklingsmiða viðfangsefnið en markmiðin. 

Viðtöl við 72 nemendur sýndu að sýnileg markmið ná mun betur til 

nemenda en munnleg. Það að hafa markmiðin fyrir augunum hjálpar líka 

nemendum að nota viðeigandi orðaforða þegar þeir útskýra það sem þeir eru 

að læra (Clarke, 2001, bls. 25). Reynsla kennara sem unnið hafa með markmið 

á þennan hátt sýndi að ef nemendur tóku virkan þátt í að útbúa markmiðin 

með kennara jókst áhuga þeirra og ákafi í náminu. Hægt er að fara margar 

leiðir til þess að gera markmið sýnileg, eins og með spjöldum upp á vegg sem 

skrifað er inn á daglega/vikulega eða varanleg plöstuð spjöld, nota flettitöflu 

eða að hafa markmiðin sýnileg á verkefnablöðum nemenda (Clarke, 2005, 

bls. 18-20).  

Árangursviðmið hjálpa nemendum að átta sig á því hvað þeir þurfa að gera 

til að ná námsmarkmiðum. Þetta getur kennari gert með því að ræða leiðir 

að markmiðum sem og að sýna nemendum dæmi um góð og slök verkefni. 

Clarke (2005, bls. 22–23, 37) segir árangursviðmið snúast um skref sem tekin 

eru í verkefnavinnu eða það hráefni sem þarf að nota í verkefni til að ná 

námsmarkmiðum. Hún segir þetta mikilvægan þátt þar sem markmiðin ein 

og sér hjálpa ekki nemendum að átta sig á því hvernig verkefnin þeirra verða 

metin. Athygli nemenda er á því sem skiptir máli, skilningur þeirra eykst, hægt 

er að koma auga á það sem verður erfitt og grundvöllur skapast fyrir sam-

ræður um framfarir. Í byrjun kennslustundar eru námsmarkmið, viðfangsefni 

og árangursviðmið tengd saman og nemendur gjarnan hafðir með í því að 
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setja viðmiðin. Forsenda þess er að nemendur þekki námsmarkmiðin og viti 

hvert viðfangsefnið er.  

Markmið þess að nota dæmi um góð og slök verkefni með nemendum er 

að þeir skilji í hverju gæði verkefna felast eða hvernig vel unnið verkefni lítur 

út. Slík þjálfun undirbýr nemendur til að skilja endurgjöf frá kennara og að 

þeir geti unnið sjálfs- og jafningjamat (Chappuis, 2009, bls. 42–43). Leggja 

skal áherslu á að meta verkefni frá ónafngreindum nemendum eða verkefni 

frá öðrum kennara. Nemendur og kennari ræða verkefnið og kennari hjálpar 

nemendum að meta styrkleika þeirra eftir því hvort það telst slakt, miðlungs 

eða gott. Gott er að kenna nemendum að nota kvarða til að merkja við gæði 

verkefna en þar koma fram ákveðin viðmið sem nemendur nota sjálfir síðar í 

eigin verkefnavinnu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 41).  

3.2.5 Endurgjöf og notkun spurninga í kennslu 

Námsmat þjónar þeim tilgangi að miðla upplýsingum til nemenda þannig að 

þeir viti hvar þeir standa og hvað þeir geta gert til að bæta sig. Lýsandi endur-

gjöf er einn af meginþáttum leiðsagnarmats og þjónar þessum tilgangi. Í 

henni felst lýsing á því hvað það er sem nemandinn gerir vel, það sem hann 

þarf að bæta og það sem hann hefur verið að bæta. Þá er athygli beint að 

gæðum í verkefnum og leiðsögnin miðar að því að hjálpa nemandanum að 

átta sig á næstu skrefum og hvernig hann getur bætt sig (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 46). Heritage (2010, bls. 80–81) talar um að brúa bilið 

milli núverandi stöðu í námi og þeirra markmiða sem stefnt er að, að 

endurgjöf eigi að hjálpa nemanda að svara spurningunum: Hvert er ég að 

fara? Hvar er ég núna? Hvert á ég að fara næst? Gott getur verið að sýna 

nemanda hvert hann á að stefna með mats- eða sóknarkvörðum, með öðrum 

orðum viðmiðatöflur (e. rubrics) (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 47). 

Rannsókn á endurgjöf sýndi að hún gagnast hvað best þegar hún beinist að 

því að nemendur bæti verkefni sín í takt við upprunaleg markmið 

verkefnisins. Þá sýndi rannsókn á endurgjöf á heimavinnu í stærðfræði að 

þegar nemendur fengu endurgjöf á ákveðnar villur og aðferðir bættu þeir 

árangur sinn. Í rannsókninni voru bornir saman hópar nemenda sem fengu 

annars vegar endurgjöf á heimavinnuna sína og svo þeir sem fengu einkunn 

fyrir hana. Niðurstöður sýndu ennfremur að endurgjöfin hafði jákvæð áhrif á 

viðhorf nemenda til stærðfræði (Black og Wiliam, 1998). 

Vanda þarf endurgjöf svo hún komi að gagni. Hún getur haft neikvæð áhrif 

ef hún rífur niður, inniheldur samanburð við aðra nemendur, er óskýr eða of 

flókin, ef sjónum er beint að eiginleikum nemenda en ekki vinnu þeirra eða 

þegar hún er ekki í takt við markmiðin (Heritage, 2010, bls. 81–83). Clarke 
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segir kennara gjarna á að gefa endurgjöf á atriði sem falla ekki undir markmið 

tímans. Sem dæmi snýr endurgjöf í ritun of oft að stafsetningu sem kemur 

niður á skapandi þætti ritunarinnar (Clarke, 2001, bls. 54). Góð endurgjöf 

byggir á styrkleikum nemenda og því sem þeir geta gert til að bæta sig, hún á 

að vera vel afmörkuð, skýr og í takt við markmið. Hún á að gefa nemandanum 

hugmyndir eða vísbendingar um hvernig hann getur bætt sig, fremur en rétta 

svarið. Hún verður að vera í takt við getu nemandans, ekki of flókin og ekki 

of létt. Hún verður að innihald bæði staðfestingu og mat. Fyrra segir til um 

hvort svar er rétt og seinna gefur vísbendingar um rétt svar (Heritage, 2010, 

bls. 81–83). Dæmi um slíka endurgjöf gæti verið verkefni þar sem nemandi 

svarar 10 spurningum, fær endurgjöf frá kennara sem felur í sér að af 10 

svörum séu þrjú röng. Kennarinn gefur nemandanum færi á að finna sjálfur 

villurnar og leiðrétta svo verkefnið. Fyrir þá nemendur sem sýna veikleika er 

hægt að hafa fleiri vísbendingar (Jones og Wiliams, 2008).  

Endurgjöf ætti að koma eftir að nemendur hafa brugðist við upprunalegri 

kennslu á einhvern hátt. Ef ekkert nám hefur átt sér stað er betra að kenna 

aftur frá grunni frekar en að nota endurgjöf (Heritage, 2010, bls. 81–83). 

Clarke (2001, bls. 55) leggur ríka áherslu á að kennarar setji ekki einkunn eða 

umbun í einhverju formi með endurgjöf þar sem það dregur athygli nemenda 

frá því sem skiptir máli og nemendur fara að bera sig saman við sam-

nemendur, auk þess sem slíkt hefur letjandi áhrif á nemendur sem hafa ekki 

staðið sig vel.  

Það er mikilvægt að tímasetja endurgjöf rétt. Lýsandi endurgjöf þarf að 

vera stöðug á meðan á námi stendur og við lok verkefna eða áfanga og taka 

mið af námi nemenda og framförum á hverjum tíma (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 46). Hvort endurgjöf komi strax eða sé seinkað getur 

farið eftir aðstæðum og þörfum nemenda hverju sinni. Heppilegra er að 

nemendur sem glíma við námserfiðleika fái strax endurgjöf á meðan seinka 

má endurgjöf á stærri verkefni. Þegar nemendur eru að læra eitthvað nýtt er 

einnig mikilvægt að fá strax endurgjöf (Heritage, 2010, bls. 83). Nemendur 

þurfa að fá tíma til að bregðast við þeirri endurgjöf sem þeir fá. Best er að 

finna tíma í byrjun dags, í lok dags eða í byrjun næstu kennslustundar í faginu 

(Clarke, 2001, bls. 66). 

Endurgjöf getur verið í ýmsu formi, svo sem opnar spurningar, munnleg 

endurgjöf í daglegu starfi, samræður kennara og nemenda og skrifleg 

endurgjöf við lok verkefna um framfarir og þroska nemandans (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 47). Sjálfs- og jafningjamat eru dæmi um endurgjöf frá 

nemendum eða nemenda á milli (Clarke, 2001, bls. 50). Jones og Wiliam 

(2008, bls. 16) mæla með því að kennarar meti um fjórðung verkefna með 
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vandaðri endurgjöf en þrjá fjórðu hluta með sjálfs- og jafningjamati, vegna 

þess að góð endurgjöf er tímafrek og tekur langan tíma fyrir kennarann.  

Spurningar sem hafa skýran tilgang fyrir námið eru mikilvægur hluti 

leiðsagnarmats. Rannsóknir sýna að spurningar kennara snúast að mestu 

leyti um upprifjun á námsefni, félagslega hluti eða um verkstjórn, spurningar 

sem auðvelt er að spyrja (Clarke, 2005, bls. 53). Mikilvægt er að kennari temji 

sér að nota opnar og fjölbreyttar spurningar sem krefjast ólíkrar hugsunar, í 

stað lokaðra spurninga með einu réttu svari. Einræðar spurningar krefjast 

svara úr grundvallarupplýsingum en margræðar krefjast meiri hugsunar eins 

og gagnrýnnar hugsunar, flókinna úrlausna og að nemendur noti innsæi sitt. 

Góðar spurningar hjálpa nemendum að tengja það sem þeir eru að læra við 

það sem þeir vita fyrir. Þær vekja nemendur til umhugsunar og gera þær 

kröfur til þeirra að þeir dragi ályktanir (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 

49–50). Spurningar sem notaðar eru sem kveikja í byrjun kennslustunda eiga 

að byggja á undirstöðuatriðum. Spurningar sem kennari leggur fyrir nemend-

ur á meðan þeir eru að vinna að viðfangsefni eða í lok vinnu, er ætlað að ná 

fram skilningi nemenda á efninu (Clarke, 2001, bls. 89). 

Með því að nota opnar spurningar getur kennari stutt við skilning og 

hugsun nemenda. Mikilvægt er að gefa nemendum alltaf tíma til að hugsa 

svör við þeim spurningum sem þeir fá og virkja þannig alla nemendur til að 

svara. Tilhneigingin er sú að kennarinn svari eigin spurningum áður en nem-

endum gefst tími til að svara eða að sömu tveir til þrír nemendurnir svari 

alltaf. Til þess að koma í veg fyrir þetta, er gott að láta nemendur ræða fyrst 

við félaga og svara svo, þá er hægt að gefa nemendum nokkra svarmöguleika 

til að velja úr, láta nemendur skrifa niður svar og lesa svo upp og ná þannig 

fram vel ígrunduðum svörum. Kennari getur gert ýmislegt til að styðja við 

nemendur þegar lagðar eru fyrir þá spurningar af þessum toga, sem dæmi 

getur kennari fengið ýtarlegri svör frá nemendum með því að halda áfram að 

spyrja, hann getur stutt nemendur með því að umorða það sem þeir segja, 

hann getur hvatt þá með því að nikka höfði og hvatt þá til að koma með eigin 

hugmyndir (Clarke, 2001, bls. 87–88). Einföld leið til að fá svör frá öllum nem-

endum er að láta nemendur svara spurningu þar sem svarið er já eða nei með 

því að setja þumal upp fyrir já en þumal niður fyrir nei. Þannig getur kennar-

inn séð hvort allir hafa þá þekkingu sem er mikilvæg fyrir vinnuna framundan 

eða ekki. Kennarinn getur valið í framhaldinu að fara betur yfir viðfangsefnið 

en hann getur líka ákveðið að byggja samræður á réttu og röngu svari, óskað 

eftir rökum og skapað þannig áhrifaríkar samræður meðal nemenda. Á 

svipaðan hátt er hægt að hafa nokkra svarmöguleika og láta nemendur lyfta 

fingrum eftir því hvern þeir velja (Jones og Wiliam, 2008, bls. 11).  
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Það er áskorun fyrir kennara að breyta hefðbundnum upprifjunar-

spurningum í spurningar sem krefjast flóknari hugsana, að finna spurningar 

sem dýpka skilning nemenda og hjálpa þeim að nota þekkingu sína í öðru 

samhengi. Clarke mælir með fimm leiðum sem geta hjálpað til: 

 

1. Spurningu fylgja fimm svarmöguleikar þar sem tveir eru augljóslega 

rangir, tveir augljóslega réttir og einn sem vafi gæti leikið á. Með 

þessu móti fær kennarinn nemendur til að rökstyðja af hverju 

eitthvað sé rétt, rangt eða vafaatriði. 

2. Spurningu er breytt í staðhæfingu og nemendur beðnir um að taka 

afstöðu til þess hvort hún sé rétt eða röng með rökstuðningi. 

3. Settar eru fram andstæður eins og af hverju er þessi summa rétt og 

en þessi ekki?  

4. Rétta svarið er gefið upp og nemendur spurðir af hverju þetta svar sé 

rétt. 

5. Málefni er sett fram á óhefðbundinn hátt með andstæðu sjónar-

horni miðað við það sem hefðbundið er eins og að velta fyrir sér líðan 

bangsanna þriggja þegar þeir komu að Gullbrá í húsinu sínu, í stað 

þess að spyrja hvernig Gullbrá leið þegar hún sá bangsana þrjá. Slíkar 

spurningar eru skemmtilegar þegar til umfjöllunar eru persónuleg 

málefni, félagslegir þættir eða heilbrigðismál (Clarke, 2005, bls. 68–

74). 

Þegar nemendur bregðast við spurningum kennara er gott að láta þá ræða 

við talfélaga sem situr við sama borð um svarið í að minnsta kosti 30 

sekúndur. Þegar nemendur hafa rætt mögulegt svar safnar kennarinn svörum 

frá völdum talfélögum án þess að nemendur þurfi að rétta upp hönd. Notkun 

talfélaga fær nemendur til að hugsa, koma þekkingu sinni í orð og bæta 

þannig skilning sinn. Þessi leið eykur sjálfsöryggi þeirra sem eru til baka og 

þau sem eru vön að svara, læra að hlusta á samnemendur sína. Þjálfa þarf 

nemendur í að vera talfélagar þannig að þeir venjist að tala við nemendur 

sem þeir annars blanda ekki geði við. Nemendur þurfa að hafa á  hreinu hver 

þeirra talfélagi er hverju sinni og þekkja hvernig góður talfélagi hegðar sér 

(Clarke, 2005, bls. 55).  

3.2.6 Sjálfs- og jafningjamat 

Sjálfsmat þjónar þeim tilgangi að gera nemendur bæði ábyrga fyrir eigin námi 

og virka þátttakendur í því. Matið hjálpar nemendum að sjá hvað þarf til að 

ná árangri, kennir þeim að ígrunda vinnu sína og að vinna að því að bæta nám 
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sitt. Sjálfsmat fléttast saman við endurgjöf kennarans, en eins og endurgjöf 

frá kennara snýst sjálfsmat nemenda um að meta vinnu sína í samanburði við 

árangursviðmið tímans (Clarke, 2005, bls. 88). Með sjálfsmati eykst náms-

vitund nemenda og þeir þjálfast í að finna leiðir til að brúa bilið milli þess sem 

þeir kunna og þeirra markmiða sem stefnt er að, en til þess þurfa þeir að hafa 

á valdi sínu ákveðna þekkingu á leiðum til að læra og kunna að beita þeim 

(Heritage, 2010, bls. 93–94). 

Kenna þarf nemendum að vinna með sjálfsmat og eru ýmsar leiðir til þess. 

Clarke (2001, bls. 40–43) leggur til að þegar kennari byrji að kenna nem-

endum að svara sjálfsmatsspurningum sé gott að gefa þeim til að byrja með 

dæmi um svör áður en nemendur fá að svara og gefa svo öllum tíma til að 

hugsa sig um. Þegar nemendur hafa vanist vinnu af þessu tagi er gott að láta 

þá svara einni spurningu í lok tíma sem tengist beint markmiðum. Gott er að 

nota margar leiðir eins og einstaklings-, para- eða hópasvör. Hvetja þarf 

nemendur til að tjá sig um erfiðleika í náminu. 

Forsenda sjálfsmatsins er að nemendur þekki markmið tímans og 

árangursviðmið. Clarke (2005, bls. 89) mælir með því að kennari stöðvi 

nemendur í miðri kennslustund og minni þá á að skoða árangursviðmið og 

hvort þeir séu að muna eftir öllu sem skiptir máli. Liður í því að þjálfa 

nemendur í að koma auga á ákveðin gæði í eigin verkum er að skoða og meta 

verk annarra nafnlausra nemenda og í kjölfarið meta svipuð atriði í eigin 

verkum (Clarke, 2005, bls. 89, 104). 

Sjálfsmatsaðferðir geta verið allt frá því að vera mjög einfaldar og taka 

stuttan tíma yfir í að vera flóknar og tímafrekar. Í þeim getur falist að láta 

nemendur líta um öxl og leggja mat á það sem þeir voru að gera og hvað þeir 

lærðu. Hægt er að biðja nemendur að finna sönnun í texta á því að þeir hafi 

lært eitthvað tiltekið, láta nemendur velta fyrir sér viðmiðum og finna hvar í 

gögnunum þeir hafa náð þeim. Kennarinn notar sjálfsmatið til að velta fyrir 

sér hvort kennslan hafi skilað tilætluðum árangri (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2011, bls. 53). Vinsælt er að nota umferðaljós til að láta nemendur meta 

vinnu sína en þá merkir rautt að illa gengur en grænt að vel gengur. Clarke 

segir mikilvægt að meta hvernig gengur á meðan unnið er en ekki bara í lokin 

(Clarke, 2005, bls. 109).  

Ígrundunarspurningar eru opnar spurningar sem gera þær kröfur til 

nemenda að þeir hugleiði hvað er að gerast á meðan þeir læra. Þannig velta 

nemendur fyrir sér hvað þeir lærðu nýtt eða hvað það er sem þeir þurfa meiri 

aðstoð við til að geta skilið eitthvað tiltekið dæmi (Clarke, 2001, bls. 40). 

Ígrundunarspurningar geta leitt nemendur í gegnum námið. Til dæmis geta 

þeir spurt sig þegar þeir vinna í stærðfræði: Um hvað snýst vandinn? Hvað 
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eru líkt og ólíkt með þessum vanda og öðrum sem ég hef leyst áður? Hvaða 

aðferðir/aðgerðir/reglur eiga við og leysa vandann og af hverju? Hvað gerði 

ég rangt hér? Er skynsemi í lausninni minni? (Heritage, 2010, bls. 94).  

Jafningjamat þýðir að nemendur meta vinnuframlag eða verkefni sam-

nemenda. Þannig skiptast nemendur á skoðunum og styðja hvern annan í 

náminu. Mjög mikilvægt er að nemendur fái þjálfun í að meta hvern annan 

svo matið verði sanngjarnt og uppbyggilegt. Mælt er með því að jafningjamat 

sé eingöngu nýtt til leiðsagnar, til að læra af en ekki sem hluti af lokamati 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 61).  

Þegar nemendur meta verk samnemenda sinna þurfa þeir að rýna í 

markmið og árangursviðmið og í því felst mikið nám. Þeim reynist oft auð-

veldara að meta aðra en sjálfa sig (Heritage, 2010, bls. 92) Jafningjamatið er 

því mjög góður undirbúningur undir að vinna sjálfsmat síðar. Í jafningja-

matinu skoða nemendur verk annarra sem þeir eru ekki tilfinningalega 

tengdir eins og eigin verkum. Þeir þjálfast í að nota ákveðið tungumál í sam-

ræðum sínum og endurgjöfinni (Jones og Wiliam, 2008, bls. 21).  

Í jafningjamati geta hópar lagt mat á úrlausnir hvors annars, eins og hvort 

útskýringar hafi verið góðar eða hvort viðkomandi notaði réttan orðaforða. 

Hægt er að láta nemendur æfa sig í pörum að gefa endurgjöf til dæmis á það 

sem nemandinn hefur gert til að bæta sig eftir endurgjöf frá kennara. Gott að 

nota tvær stjörnur og eina ósk en þá er hrósað fyrir eitthvað tvennt en í 

óskinni felst eitthvað sem þarf að bæta (Heritage, 2010, bls. 92).  

Sterkir nemendur geta einnig kennt samnemendum. Rannsóknir hafa sýnt 

að nemendur sem aðstoða samnemendur læra hvað mest vegna þess að 

þegar maður kennir öðrum eitthvað, dýpkar hugsun manns á viðfangsefninu 

og maður er líklegri til að muna það sem maður hefur lært (Jones og Wiliam, 

2008, bls. 17). 

3.3 Áhugahvöt  

Raffini (1996, bls. 3) segir að þegar við gerum eitthvað án þess að þurfa þess 

eða án nokkurrar sýnilegrar ástæðu er það vegna innri áhugahvatar. Ung 

börn sem æfa sig tímunum saman í að ná ákveðinni færni eins og að klifra 

upp úr rimlarúminu sínu, og hætta ekki fyrr en það tekst, eru drifin áfram af 

innri áhugahvöt. En verkefnið má hvorki vera of erfitt né of létt. Of erfitt 

verkefnið verður til þess að barnið gefst upp en of létt verkefni verður til þess 

að það sækir í önnur verkefni sem fela í sér meiri áskorun. Grouws og Lembke 

(1995, bls. 39) segja að þegar nemendur læri eitthvað námsins vegna en ekki 

bara til að ljúka verkefninu, til að komast í það næsta eða til að standa sig 

betur en einhver annar, sé það vegna innri áhugahvatar. Raffini (1996, bls. 3) 
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segir kjarna innri áhugahvatar í skólastofunni liggja í þrá til að leita eftir og 

takast á við áskoranir.  

3.3.1 Áhugahvöt og leiðsagnarmat 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna þeirra Black og Wiliam (Black o.fl., 2003, 

bls. 10) getur vinna með leiðsagnarmat aukið innri áhugahvöt nemenda. 

Stiggins o.fl. (2006, bls. 3, 38) segja eina helstu ástæðu þess að vinna með 

leiðsagnarmat skili góðum árangri, séu einmitt tengsl slíkrar vinnu við 

áhugahvötina. Þau segja að á meðan hefðbundið námsmat dragi úr áhuga-

hvöt, ýti leiðsagnarmat undir þætti sem auka áhugahvöt. Þannig geti vinna 

með leiðsagnarmat kveikt áhuga hjá þeim sem hafa hann ekki og stuðlað að 

bættum námsárangri. Þau segja að heilarannsóknir bendi til þess að við 

höfum innri áhugahvöt til þess að læra og til þess að virkja hana sem best, 

skipti máli að nemendur fái þá tilfinningu að þeir hafi val og séu sjálfir við 

stjórn, að þeir fái reglulega og skýra endurgjöf á frammistöðu, að verkefni 

séu góð áskorun en ekki ógnun, að nemendur læri að nota sjálfsmat af 

nákvæmni og að viðfangsefni tengist daglegu lífi þeirra. Til þess að nemendur 

upplifi sig hafa góða stjórn á eigin námi er mikilvægt að þeir séu meðvitaðir 

um þau markmið sem stefnt er að, að þeir viti hvert skal stefna og hvað þarf 

að gera til að brúa bilið. Til þess að endurgjöf auki áhugahvöt er mikilvægt að 

styrkleikar nemenda séu dregnir fram um leið og sjónum er beint að 

veikleikum. Það sem aftur á móti dregur úr áhugahvöt eru þættir eins og 

kúgun, ógnun, umbun og refsing tengd matsþáttum, samanburður, óregluleg 

og veik endurgjöf, takmörkuð sjálfstjórn og ábyrgð án valds. 

3.3.2 Innri áhugahvöt og ytri umbun 

Raffini (1996, bls. ix, 3) segir notkun umbunar og refsingar í skólakerfinu vera 

þekkta leið til að fá nemendur til að sinna námi sínu sem skyldi. Margir 

nemendur gera það sem til er ætlast af þeim en ekki vegna gildis námsins, 

heldur til að ná í umbun eða forðast refsingu. Aðrir vilja ekki láta stjórnast í 

sér og gefa kennara skýrt til greina að þeim verði ekki stjórnað. Það er hægt 

að leiða hestinn að vatninu en ekki hægt að þvinga hann til að drekka. Það er 

hins vegar hægt að skapa aðstæður sem auka líkur á að hesturinn fái sér að 

drekka segir Raffini. Hann telur að þó svo umbun og refsing hvetji nemendur 

til að læra, hafi slíkt eyðileggjandi áhrif til lengri tíma litið. Það grafi undan 

sjálfstæði þeirra, sem er undirstöðuþáttur þegar kemur að innri áhugahvöt, 

og dragi úr getu þeirra til að meta sjálfir hvaða, hvernig og hvenær tiltekin 

hegðun á við (Raffini, 1996, bls. ix, 3). Kohn (1999, bls. 4, 144–148) tekur skýra 

afstöðu gegn umbunum og segir þær líkt og Raffini taka athyglina frá því sem 
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við erum að vinna með og það sem verra er, dragi úr innri áhugahvöt. Hann 

segir það rangt að taka eitthvað sem okkur langar í og nota það til að stýra 

hegðun. Það er ekki umbunin sem slík sem er slæm heldur hvernig henni er 

beitt. Hann segir að öll börn hafi innri áhugahvöt þegar kemur að námi og 

þurfi ekki á umbun að halda. Það sem þarf að gera er að vekja áhuga 

barnanna. Hann segir rannsóknir sýna að áhugahvöt hafi áhrif á árangur og 

öfugt. Innri áhugahvöt birtist ekki endilega í hoppandi kátum nemanda 

heldur tekur hann alvarlega því sem hann er að læra og reynir að tileinka sér 

sem mest af því. Kohn heldur því fram að margir nemendur sem hafa lært að 

gera það sem þeim er sagt og fái góðar einkunnir skorti samt áhugahvötina. 

Kohn (1993, bls. 79) hefur áhyggjur af áhrifum einkunnagjafa í skólakerfinu. 

Hann segir að nemendur sem eru uppteknir af því að fá góðar einkunnir missi 

áhugann á náminu, forðist erfið verkefni og séu ólíklegir til að beita 

rökhugsun eða dýpri hugsun í náminu sínu. Sean (2008) tekur ekki afgerandi 

afstöðu á móti umbunum í formi einkunna eins og Kohn en segir mikilvægt 

að nemendum sé fyrst og fremst umbunað fyrir það sem getur leitt til góðs 

árangurs eins og að leggja sig allan fram í náminu og sýna góðar framfarir. 

Grouws og Lembke (1995, bls. 42–47) eru á svipuðum nótum þegar þau 

segja að nemendur sem hugsa um að læra af verkefnum, sæki í ögrandi 

verkefni og líti á kennarann sinn sem uppsprettu þekkingar eða leiðbeinanda 

í námsferlinu, stýrist af innri áhugahvöt. Þeir nemendur sem hins vegar huga 

fyrst og fremst að því að ná góðri einkunn eða standa undir því að vera klárir, 

vilji síður ögrun ef ske kynni að þeim mistækist. Þeir velji sér auðveldari 

verkefni og líti á kennarann sem þann sem umbunar eða refsar. Stundum eru 

foreldrar barna mjög einkunnamiðaðir og það hefur sterk áhrif á viðhorf 

nemandans sjálfs. Kennarar spila líka stóran þátt í að fá nemendur til að vera 

verkefna- eða námsmarkmiðsmiðaða með því að leggja ríka áherslu á þá 

þætti í stað einkunna eða hrósa fyrir hæfileika. 

3.3.3 Þættir sem kveikja innri áhugahvöt og einkenni þeirra sem 
skortir áhugahvöt 

Raffini (1996, bls. ix) talar um fimm þætti sem leika stórt hlutverk þegar 

kemur að því að kveikja innri áhugahvöt nemenda. Þessir þættir eru sjálf-

stæði, hæfni, tengsl, sjálfstraust og námsgleði.  

Sjálfstæði nemenda byggir á því nemendur fái tækifæri til að taka 

ákvörðun um nám sitt, að í náminu felist áskorun, að nemendur fái tækifæri 

til að vinna sjálfstætt og leita lausna. Allir nemendur þurfa að finna að þeir 

búi yfir hæfni og að þeir geti náð árangri. Hafi nemandi ekki trú á eigin getu 

forðast hann erfið verkefni og of erfið verkefni draga úr innri áhugahvöt. 
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Þörfin fyrir að tilheyra og vera samþykktur af öðrum í skólastofunni eykur 

líkur á að nemendur taki áhættu og séu tilbúnir að fara út fyrir þæginda-

rammann. Vinátta innan hóps og viljinn til að styðja hvert annað í náminu er 

öllum nemendum mikilvægur. Þá getur óttinn við að fá stimpil vegna hæfni 

sinnar eða skorts á henni orðið til að draga úr áhugahvöt. Mikilvægt er að 

skapa lýðræðislegt andrúmsloft í skólastofunni þar sem allir nemendur upp-

lifa sig jafna og að kennari styðji nemendur og samþykki þá eins og þeir eru. 

Sjálfstraust nemenda felur í sér að þeim finnst þeir vera einhvers virði og 

mikilvægar manneskjur. Nemendur sækja í verkefni sem gefa þeim þessa 

tilfinningu en forðast hins vegar verkefni sem lætur þeim líða illa. Nemendur 

þurfa að læra að taka ábyrgð og það er hlutverk kennara að skapa umhverfi 

sem ýtir undir heiðarleika og ábyrgð nemenda og aðra mikilvæga mannkosti. 

Nemendur þurfa að læra að eiga ábyrg samskipti við bekkjarfélaga og að 

kunna að meta hversu ólíkir þeir geta verið. Kennari getur hjálpað 

nemendum að finna sig sjálfa með því að draga fram styrkleika og veikleika 

þeirra og samþykkja þá eins og þeir eru. Gleði og ánægja af námi er einnig 

mikilvægur liður í áhugahvöt. Áhugasamur kennari sem reynir að gera við-

fangsefnið áhugavert og skemmtilegt eykur áhugahvöt samkvæmt því sem 

nemendur sjálfir segja. Til að kveikja áhuga nemenda er mikilvægt að nota 

kennsluhætti og verkefni sem tengjast reynslu nemenda og þörfum og virkja 

þá til þátttöku.  

Raffini (1996, bls. 12–16) mælir með sex leiðum Epstein sem styðja 
kennara í að finna leiðir í skólastofunni til að auka áhugahvöt nemenda. 
Epstein notar orðið TARGET þar sem hver bókstafur stendur fyrir eina leið. T 
(e. task structure) stendur fyrir verkefni og að mæta nemendum þar sem þeir 
eru. Mæta þeim sem vinna hratt og þeim sem vinna hægt með ólíkum kröfum 
eða verkefnum. A (e. authority structure) stendur fyrir sjálfstæði, að 
nemendur og kennarar taki sameiginlega ákvörðun um námið. R (e. reward) 
stendur fyrir umbun sem almennt grefur undan sjálfstæði en getur aukið 
áhugahvöt þegar hún er notuð til að viðurkenna árangur sem stefnt hefur 
verið að. G (e. grouping) stendur fyrir hópa nemenda en mælt er með 
getublönduðum hópum. E (e. evaluation) stendur fyrir mat, en það þarf að 
vera í takt við nemendur og loks er það T (e. time sturcture) fyrir tíma sem 
þarf að vera þannig að allir geti náð árangri þó svo það taki mislangan tíma. 
Árið 2014 var gerð rannsókn í Bandaríkjunum sem snérist um að meta 
langtíma áhrif áhugahvetjandi þátta á íþróttaiðkendur. Rannsóknin var gerð 
meðal 14–18 ára unglinga og notuðu þjálfar sex leiðir Epsteins þ.e. TARGET 
til að ýta undir áhugahvöt iðkendanna. Niðurstöður sýndu mjög jákvæð áhrif 
á samvinnunám, bættan árangur, á ákvarðanatöku, félagsleg samskipti, 
hæfni, sjálfstæði, innri áhugahvöt, þrautseigju, á að leggja sig fram og leiða 
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(Cecchini, J. A., Fernandez-Rio, J., Mendez-Gimenez, A., Cecchini, C. og 
Martins, L., 2014).  

 
Tafla 2. Persónueinkenni nemenda sem skortir áhugahvöt.  

Persónur Einkenni 
Dóri sem er í 
vörn 

Nemandinn stendur sig illa en felur getu sína eftir bestu getu fyrir 
kennaranum. Hann þykist geta glímt við efnið og stelur svörum frá 
sessunautum. Í tímum eyðir hann tímanum í ýmislegt annað en að 
leysa verkefnin. Í prófi hegðar hann sér þannig að það lítur út fyrir að 
hann sé ekkert að leggja á sig og það sé aðal ástæða þess að hann 
stendur sig ekki vel. Hann felur eins og hann getur stöðuna svo hann 
verði ekki sagður heimskur en um leið bætir hann sig ekkert í náminu.  

Vonlitla 
Hanna 

Nemandinn vinnur lítið, reynir ekki og segist ekki skilja. Getur svarað 
kennara ýmsu um efnið en þegar kennarinn biður hann um að vinna 
segist hann ekki skilja og ekki geta það. Kennarinn finnur fyrir 
óþolinmæði og nemandinn túlkar það sem svo að það sé staðfesta á 
vangetu sinni. Þessi nemandi er dæmi um lært hjálparleysi. Hann er 
búinn að ákveða fyrirfram að sér mistakist og aðrir nemendur líti á 
hann sem heimskan. Hann gerir litlar kröfur og eyðir tímanum í að 
góna út í loftið. Hann gerir fyrirfram ekki ráð fyrir að skilja það sem 
kennarinn hefur að segja. Þessi nemandi truflar ekki aðra eða lætur 
illa í tímum. Vonlitlir nemendur eins og Hanna hafa jafnvel ekki trú á 
sér á neinum sviðum. Í sumum tilvikum verða þeir bekkjartrúðurinn. 
Þeir upplifa litla gleði í skólanum og eru fljótir að skrifa velgengni í 
viðfangsefni á að verkefnið hafi verið svo létt. Flestir nemendur hafa 
væga útgáfu af þessu. 

Örugga Sara Á yfirborðinu lítur allt vel út, nemandinn stendur sig vel og virðist 
áhugasamur. Áhugahvötin snýr eingöngu að því að fá háa einkunn og 
annað er heimsendir. Þessi nemandi tekst ekki á við verkefni sem gefa 
honum ekki örugga háa einkunn, þannig að námsleg ögrun er ekki til 
staðar. Vandi nemandans er að hann tekst aldrei á við ögrun og sér 
allt nám miða að prófi og góðri einkunn. Hann mun standa sig vel í 
skóla og jafnvel vinnu en mun aldrei ögra þekkingu sinni og 
ímyndunarafli. Í hans huga snýst nám um að læra utan að hugmyndir 
annarra, en ekki að þróa sínar eigin.  

Sammi sátti Mjög greindur en leggur eins lítið á sig og hann kemst upp með. Sýnir 
aldrei fulla getu þegar kemur að skólafögum en les vísindabækur og 
er fróður um ýmislegt. Er vinsæll félagi og hefur enga þörf fyrir 
viðurkenningu kennara eða frá samnemendum. 

Kvíðafulla 
Anna 

Þessum nemanda gengur í meðallagi vel en hefur litla trú á sér í 
stærðfræði. Getur vel en viðhorf nemandans hamlar honum í náminu. 
Hann undirbýr sig vel undir próf en kvíðinn kemur í veg fyrir að hann 
standi sig eins vel og hann á að geta gert. Fær oft hausverk eða 
magaverk í stærðfræðitímum og kemst þannig undan því að takast á 
við það sem hann hræðist.  

(Stipek, 1993, bls. 1 – 8) 
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Deborhah Stipek (1993) dró upp áhugaverða mynd af nemendum sem 

skorti áhugahvöt. Hún taldi að slíkur skortur gæti birst á ólíka vegu en sum 

mynstur slíks skorts væru vel þekkt. Til að útskýra þennan skort á áhugahvöt 

skapaði hún persónur með nöfnum sem áttu við um þann vanda sem 

viðkomandi glímdu við. Í töflu 2 má sjá heiti þeirra og einkenni. 

3.3.4 Áhugahvöt í stærðfræði   

Kloosterman og Gorman (1990) tóku saman niðurstöður nokkurra rannsókna 

um áhughvöt með sérstaka áherslu á stærðfræði. Þau segja að áhugahvöt í 

stærðfræði fari minnkandi meðal nemenda eftir því sem þeir færist lengra 

upp eftir skólakerfinu. Rannsóknir sýndu að nemendur skorti trú á því að þeir 

gætu náð árangri og legðu sig því ekki fram (Kloosterman og Gorman, 1990). 

Þessi vantrú nemenda á eigin getu endurspeglaðist í þeim viðhorfum sem sjá 

má í skýrslu National Research Counsil (1989), en þar kom fram að rannsókn 

sem gerð var meðal almennings í Bandaríkjunum, sýndi að fólk teldi 

misgóðan árangur í stærðfræði skýrast af meðfæddri hæfni frekar en miklu 

vinnuframlagi eða tækifærum til náms. Dæmi voru um foreldra sem sögðu: 

„Ég var aldrei góð/ur í stærðfræði“ og gerðu jafnvel ekki ráð fyrir að barninu 

þeirra gengi vel.  

Kloosterman og Gorman (1990) sögðu bæði flókið og erfitt verk að auka 

áhugahvöt í stærðfræði og að engin skyndilausn væri til á vandanum. Til að 

útskýra mun á nemendum sem stýrast af áhugahvöt og þeim sem gera það 

ekki, leituðu þau í smiðju Nicholls. Nicholls sagði í skrifum sínum frá 1983 að 

nemendur væru annars vegar sjálfsmiðaðir og hins vegar 

frammistöðumiðaðir þegar kemur að náminu. Það að vera sjálfsmiðaður 

merkir að nemendur leggja fyrst og fremst áherslu á að líta vel út í 

samanburði við aðra nemendur og ef það gengur illa, hætta þeir að reyna til 

að líta ekki illa út í samanburðinum. Þessir nemendur finna ekki til hæfni 

sinnar nema þegar þeir gera betur en aðrir. Þeir sem eru 

frammistöðumiðaðir, leggja sig fram um að ljúka verkefnum sínum með 

fullnægjandi hætti óháð því hvernig aðrir vinna. Þeir hafa trú á eigin hæfni 

þegar þeir læra eitthvað nýtt. Frammistöðumiðaðir nemendur stýrast af 

áhugahvötinni og eru yngri nemendur grunnskólans frammistöðumiðaðri en 

þeir sem eldri eru.  

Kloosterman og Gorman drógu saman níu þætti sem geta stuðlað að 

aukinni áhugahvöt nemenda í stærðfræði:  

 

1. Það er mikilvægt að segja nemendum að þeir geti lært stærðfræði 

með því að leggja sig fram.  
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2. Kennarinn þarf að hafa trú á nemendum sínum og það er mikilvægt 

að hrósa þeim fyrir að leggja sig fram þegar það er verðskuldað. 

3. Leggja þarf áherslu á að nemendur einbeiti sér að því að bæta sig og 

beri sig ekki saman við aðra.  

4. Ræða þarf erfiðleikastig verkefna við nemendur, þannig að slakari 

nemendur finni að það er mikilvægara að leggja sig fram en að finna 

rétta svarið. 

5. Einkunn á að byggja á árangri hvers og eins þar sem allir hafa 

tækifæri til að ná prófi, sem þýðir að það á ekki að notast við 

normaldreifðar einkunnir þar sem þeir lægstu fá alltaf falleinkunn. 

6. Mikilvægt er að nemendur fái hvatningu þegar þeim mistekst að 

leysa þrautir, þannig að þeir læri að halda áfram og gefist ekki upp.  

7. Leggja skal áherslu á að nemendur skilji gagnsemi stærðfræðinnar, 

bæði í skóla og starfi, en þeir nemendur sem það gera stýrast 

fremur af áhugahvöt en hinir sem gera það ekki. 

8. Kennari ætti að noti fjölbreytt efni og kennsluaðferðir sem auka 

líkur á að fleiri skilji og fái þá tilfinningu að þeir ráði við efnið. 

9. Samvinna er mikilvæg sem og samræður um stærðfæði. Þegar 

nemendur leita lausna með félögum er ekki eins erfitt að hafa ekki 

fundið rétta svarið, því ábyrgðin er á fleirum (Kloosterman og 

Gorman 1990). 

3.4 Einstaklingsmiðað nám 

Hugtakið einstaklingsmiðað nám er ekki gamalt í íslenskri tungu. Ingvar 

Sigurgeirsson (2005, bls. 9–12, 20) telur að það hafi fyrst komið fram í stefnu-

mótun Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkurborgar í fræðslumálum árið 2000. 

Hann segir þá kennsluhætti sem falla undir einstaklingsmiðað nám ekki nýja 

af nálinni í umræðu meðal skólamanna, en notkun hugtaksins hafi verið nýtt 

á þessum tíma á Íslandi. Hann segir ekki ljóst af hvaða orði í ensku 

einstaklingsmiðað nám er komið, en mörg ólík orð hafa verið notuð yfir 

fjölbreytta kennsluhætti og það að mæta einstaklingsbundnum þörfum 

nemenda. Hugmyndafræði kennslufræðingsins Carol Ann Tomlinson um 

einstaklingmiðað nám (e. differentiation) eru mjög útbreiddar og skilgreinir 

hún slíkt nám sem virk viðbrögð kennara við þörfum nemenda (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005, bls. 13, 20–21). Í þessum kafla verður fjallað um 

einstaklingsmiðað nám í anda Tomlinson. 
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3.4.1 Skilgreining á einstaklingsmiðuðu námi 

Tomlinson (2001, bls. 1) segir kennara í dag spyrja sig sömu spurninga og 

kennarar gerðu fyrir 100 árum þ.e. hvernig þeir geti náð því besta fram í 

hverjum nemanda. Í skóla án aðgreiningar hefur fjölbreytt flóra nemenda 

aukist enn frekar og segja þau Tomlinson og McTighe (2006, bls. 1) að 

kennurum reynist sífellt erfiðara að horfa fram hjá því hversu ólíkir nemendur 

þeirra eru. Þau segja marga þætti hafa áhrif á það hversu fjölbreyttur 

nemendahópurinn er, eins og menning, kynþáttur, kyn, tungumál, fjárhagur, 

reynsla, hvati til að ná árangri, þroskafrávik, afburðarhæfni, persónuleg 

áhugamál, væntingar til náms og það hvort nemandi nýtur góðs stuðnings 

eða ekki. Í einni af bókunum sínum segir Tomlinson: „Það sem við eigum 

sameiginlegt gerir okkur að manneskjum. Það sem er ólíkt með okkur gerir 

okkur að einstaklingum.“ Tomlinson segir mun á einstaklingsmiðaðri kennslu-

stofu og stofu þar sem slíkt nám á sér ekki stað, sé, að í einstaklingsmiðaðri 

skólastofu sé bæði gert ráð fyrir því sem nemendur eiga sameiginlegt og því 

sem gerir þá ólíka. Það sem skilur nemendur að, verður mikilvægur liður í 

kennslu og námi. Hin kennslustofan byggir eingöngu á því sem sameinar 

nemendur (2001, bls. 1). 

Einstaklingsmiðað nám snýst um að bjóða nemendum upp á fjölbreyttar 

leiðir til að afla sér þekkingar, öðlast skilning og sýna það sem þeir hafa lært 

(Tomlinson, 2001, bls. 1). Í skólastofu sem tekur mið af einstaklingsmiðuðu 

námi, huga kennarar að stöðu nemenda í stað þess að ganga eingöngu út frá 

námskránni. Þeir ganga út frá því að nemendur séu ólíkir og að þeir þurfi að 

nálgast þá með ólíkum leiðum í kennslunni. Kennarar sem vinna með ein-

staklingsmiðað nám, tryggja að nemendur keppi við sig sjálfa í að ná auknum 

þroska, fremur en að þeir beri sig saman við aðra í hópnum. Nemendur eiga 

að geta kafað í efni og farið hratt yfir og námsferill eins nemanda er ekki 

endilega eins og annars í hópnum. Þessir kennarar gera miklar kröfur til 

nemenda, vilja að námið ögri þeim til að ná lengra en þeir héldu sjálfir að væri 

mögulegt. Slíkt nám krefst dugnaðar, áhættu og persónulegra sigra. Kennarar 

í einstaklingsmiðaðri skólastofu eru sveigjanlegir hvað varðar tímastjórnun, 

nota mikla breidd kennsluaðferða og læra sífellt af nemendum sínum 

(Tomlinson, 1999, bls. 2).  

Einstaklingsmiðað nám snýst um að auka gæði náms en ekki magn þess 

sem lært er. Nemandi sem hefur náð færni í einhverju viðfangsefni ætti ekki 

að fá fleiri slík verkefni, heldur verkefni sem byggir ofan á þá kunnáttu. Lögð 

er áhersla á að tengja nám við fyrri reynslu nemenda og áhuga og þjálfa 

nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum. Kennari sem einstaklingsmiðar nám 

notar ekki uppskrift af slíku námi, heldur notar eigin eðlisávísun og þekkingu 
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til að ná til allra nemenda sinna. Þekkingu sína á nemendum byggir kennari 

meðal annars á því að fylgjast með hvernig þeir læra (Tomlinson, 2001, bls. 

4–7). Tomlinson segir að hægt sé að einstaklingsmiða þrjá þætti sem eru 

námsgrunnur, áhugasvið og námssnið.   

Námsgrunnur snýst um það hvar nemandinn stendur í náminu, hver 

þekking, skilningur og færni hans er í því viðfangsefni sem á að vinna með? 

Tomlinson leggur ríka áherslu á orðið námsgrunnur í þessu samhengi og vill 

forðast orð sem vísa til meðfæddrar hæfni (Tomlinson og Imbeau, 2010, bls. 

16). Til þess að byggja á réttum námsgrunni nemenda, þarf kennarinn að ýta 

þeim aðeins út fyrir þægindarammann sinn og veita þeim stuðning til að 

tengja saman það sem þeir kunna og kunna ekki (Tomlinson, 2001, bls. 45).  

Það sem vekur áhuga og forvitni nemenda er oft eitthvað sem tengist 

styrkleikum þeirra, reynslu, þörfum og bakgrunni (Tomlinson, Imbeau, 2010, 

bls. 16). Áhugasvið nemenda og valkostir eru mjög öflugir hvatar í námi og ef 

kennara tekst að vekja forvitni nemenda á viðfangsefni, aukast líkur á að nám 

eigi sér stað (Tomlinson, 2001, bls. 52).  

Námssnið snýst um að hafa valmöguleika til að kynnast, kanna og tjá sig 

um inntak námsins og skiptist í fjóra þætti og samspil milli þeirra. Þessir 

þættir eru námsstíll, greindarþættir, kyn og menning (Tomlinson og Imbeau, 

2010, bls. 16–17). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram skýr áhersla á einstaklingsmiðaða 

kennsluhætti en þar segir að allir nemendur eigi að hafa jöfn tækifæri til náms 

í skóla án aðgreiningar, sem felur í sér að tækifærin séu jöfn óháð atgervi og 

aðstæðum nemenda og að allir nemendur fatlaðir sem ófatlaðir hafi rétt á að 

stunda nám í sínu nærumhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 42–43). Ljóst er að slíkt námsumhverfi gerir töluverðar kröfur til 

skólanna og segir í námskránni að jöfn tækifæri til náms byggi á því að námið 

sé á forsendum hvers og eins. Þar segir jafnframt að námsumhverfið þurfi að 

vera hvetjandi og að skipulag námsins eigi að taka mið af þorska, 

persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði hvers og eins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 42–43).  

3.4.2 Einstaklingsmiðað nám og námsmat 

Segja má að einstaklingsmiðað nám og leiðsagnarmat falli hvort að öðru og 

verði ekki aðskilið. Tomlinson segir rætur einstaklingsmiðaðs náms liggja í 

námsmati og samkvæmt leiðsagnarmati er lykilatriði að námsmatsgögnin séu 

nýtt til að skipuleggja kennsluna, að virkja nemendur sem þátttakendur í 

matinu, að þeim sé komið skýrt á framfæri og þau séu sniðin að þörfum þess 

sem það nýtir (Tomlinson 2001, bls. 4 og Stiggins o.fl., bls. 26) 
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Tomlison notar ekki hugtakið leiðsagnarmat en í raun byggja hugmyndir 

hennar um námsmat á sama grunni og leiðsagnarmatið. Hún leggur áherslu 

á að námsmatið sé hluti af vinnuferlinu allan tímann en ekki lokamat sem 

segir hver náði eða féll. Þannig sé tilgangurinn fyrst og fremst að hjálpa 

nemendum að þroskast en síður að halda skrá yfir mistök þeirra. Tomlinson 

segir að námsmatsupplýsingar séu liður í að kynnast nemendum vel og geta 

þannig mætt þeim enn betur í námi sínu (Tomlinson, 2001, bls. 4–7). 

Tomlinson leggur til að við lok ákveðins áfanga í náminu eins og við enda kafla 

eða áfanga sé árangur nemenda skráður niður en með áherslu á fjölbreytilegt 

námsmat þannig að allir nemendur geti sýnt þá færni og skilning sem þeir 

hafa náð (1999, bls. 10–11). Tomlinson, Brimijoin og Narvaez (2008, bls. 7–8) 

leggja áherslu á að kennarar nýti námsmat til að fylgjast kerfisbundið með 

nemendum sínum en um leið til að skipuleggja kennsluna með tilliti til þess 

sem þarf að kenna betur, kenna á annan hátt, til að þróa kennsluna frekar og 

til að aðlaga tímaramma að þörfum nemenda.   

Tomlinson og McTighe mæla með notkun forkannana áður en kennsla 

ákveðins viðfangsefnis hefst en með því móti er betur hægt að mæta náms-

grunni nemenda. Kennarinn safnar þannig upplýsingum um þekkingu 

nemenda eða vanþekkingu á viðfangsefninu. Slík próf þurfa að byggja á allra 

mikilvægustu þekkingu, skilningi og færni í viðfangsefninu. Forpróf eiga að 

gefa mynd af styrkleikum og veikleikum nemenda og þeim á alls ekki að fylgja 

einkunn. Út frá matinu skipuleggur svo kennarinn kennsluna og formar hópa. 

Meðan á náminu stendur fylgist kennarinn með nemendum, bregst við 

þörfum þeirra og leggur sig fram um að ná fram sem mestum þroska hjá 

hverjum og einum (Tomlinson og McTighe, 2006, bls. 72–73). 
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4 Rannsóknarspurning 

Í þessum kafla er að finna stutta samantekt á fræðilegum bakgrunni, 

höfundur fjallar um val á rannsóknarefni, markmið og tilgang rannsóknar og 

þær rannsóknarspurningar sem leiddu rannsóknina. 

Í fræðilegum hluta er fjallað um hugtakið námsmat og einkenni vandaðs 

námsmats. Námsmat nær yfir hinar ýmsu leiðir kennara við að safna 

upplýsingum um námsárangur og framvindu í námi og er gjarnan flokkað í 

lokamat og leiðsagnarmat eftir tilgangi matsins. Á meðan lokamat snýst um 

að meta hvort tilteknum markmiðum hefur verið náð, snýst leiðsagnarmat 

um að leiðbeina nemendum um hvernig þeir geti náð settum markmiðum. 

Þegar kemur að vönduðu námsmati skiptir máli að hafa skýra sýn á tilgang 

matsins og markmið námsins, vanda val á matsaðferðum og hvernig 

upplýsingum er komið á framfæri og loks að virkja nemendur til þátttöku í 

námsmatinu. Réttmæti og áreiðanleiki spila einnig stóran þátt í vönduðu 

námsmati, en námsmat er réttmætt þegar það mælir það sem því er ætlað 

að mæla en áreiðanleiki fæst fram þegar niðurstöður sýna ákveðinn 

stöðugleika. 

Þá er fjallað um rannsóknir á leiðsagnarmati, sögulegt samhengi og 

lykilþætti leiðsagnarmats. Hugmyndir um leiðsagnarmat eru ekki ný til 

komnar. Shriven og síðar Bloom vöktu athygli á slíku námsmati á sjöunda og 

áttunda áratug síðustu aldar. Það er þó ekki fyrr en Black og Wiliam birta 

niðurstöður safnrannsóknar sinnar 1998 sem leiðsagnarmat nær athygli og 

útbreiðslu en fjölmargar rannsóknir sýndu að með slíku námsmati væri hægt 

að bæta námsárangur nemenda. Til að innleiða leiðsagnarmat í kennslu þarf 

kennari að taka mið af nokkrum lykilþáttum eins og að kynna nemendum 

markmið námsins, setja árangursviðmið, nota spurningar og samræður, 

endurgjöf, sjálfs- og jafningjamat og nota þau námsmatsgögn sem safnað er 

til námsaðlögunar.  

Að lokum er fjallað um einstaklingsmiðað nám og áhugahvötina og 

tengingu þessara þátta við leiðsagnarmat. Hugmyndir Carol Ann Tomlinson 

um einstaklingsmiðað nám falla vel að vinnu með leiðsagnarmat þar sem slík 

nálgun í námi verður ekki aðskilin frá góðu námsmati og námsmat gagnast 

best sé því fylgt eftir með einstaklingsmiðuðum kennsluháttum þ.e. að 

námsaðlögun sé viðhöfð í takt við niðurstöður matsins. Áhugahvötin er 

öflugur hvati í námi og falla margir þættir sem rannsóknir hafa sýnt að ýti 

undir áhugahvöt nemenda, einnig undir leiðsagnarmat.  
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Markmið rannsóknarinnar fólst í því að verða færari í að beita 

leiðsagnarmati í stærðfræðikennslu í þeim tilgangi að bæta kennsluna og 

nám nemenda. Um leið vildi ég skoða hvaða breytingar yrðu á kennsluháttum 

mínum og velta fyrir mér gildi slíkrar vinnu fyrir nemendur. Rannsóknin gaf 

mér einnig tækifæri til að mæta betur áherslum núgildandi námskrár um að 

nota námsmat til að leiðbeina nemendum í námi sínu og upplýsa þá um 

hvernig þeim gengur að ná settum markmiðum. Þetta leiddi af sér 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Hvaða áhrif hefur aukin áhersla á leiðsagnarmat í stærðfræði á 
kennsluhætti mína og hvað hefur slík vinna að segja fyrir nemendur 
og nám þeirra? 

a. Hvaða þættir leiðsagnarmats stuðla að breytingum á 
kennsluháttum á rannsóknartímanum? 

b. Hvaða gildi hefur leiðsagnarmat fyrir nám og námsáhuga 
nemenda? 

Breytingar á kennsluháttum kalla á aukinn undirbúning og því mikilvægt að 

mínu mati að slík vinna skilaði jákvæðri upplifun bæði kennara og nemenda.  
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5 Aðferð 

Val á rannsóknaraðferð snýst um tilgang rannsóknar. Ég kaus að gera 

starfendarannsókn þar sem ég vildi fyrst og fremst auka færni mína sem 

kennara. Ég vildi skilja út á hvað leiðsagnarmat gengur og hvernig því verður 

best fyrir komið í kennslustofunni. Í þessum kafla er fjallað um val á 

rannsóknaraðferðum, einkenni rannsóknarsniðsins, hvernig gagnaöflun fór 

fram og fjallað er um þátttakendur og það námsumhverfi sem rannsóknin fór 

fram í.  

5.1 Rannsóknaraðferð 

Starfendarannsókn er stundum kölluð þátttökurannsókn vegna þátttöku 

rannsakanda í henni. Hún snýr að manni sjálfum og er gerð með öðrum en 

ekki á öðrum. Í aðferðinni felst að ígrunda og hugsa um eigið starf (McNiff, 

2010, bls. 5–6). Rannsóknaraðferðin byggir á svipuðum hugmyndum og 

megindlegar og eigindlegar rannsóknir en hefur ólíkan tilgang. Út frá henni 

er hvorki hægt að alhæfa né skapa kenningu (Ary, Jacobs, Sorensen, 2010, 

bls. 516). Hins vegar verður til ákveðin þekking í rannsókninni sem hjálpar 

rannsakandanum að rökstyðja það sem hann er að gera með því að vísa í þau 

gögn sem hann safnar á rannsóknartímanum (McNiff, 2010, bls. 11).  

Clarke (2005, bls. 1) telur starfendarannsóknir vera lykil að starfsþróun í 

skólum, en sjálf hefur hún tekið þátt í slíkum rannsóknum ásamt stórum hópi 

kennara í Bretlandi. Hún segir að þannig hafi fjöldi starfandi kennara lagt sitt 

af mörkum við að þróa vinnu með leiðsagnarmat. Þeir hafi prófað sig áfram 

með ólíkar aðferðir, fundið eigin leiðir og þróað hugmyndir sínar. Starfenda-

rannsóknir hafa verið kenndar á Menntavísindasviði HÍ frá því rétt eftir 

aldarmótin og hefur sá hópur sem gerir starfendarannsókn í meistara-

verkefnum farið stækkandi. Starfendarannsóknir hafa jafnframt verið nýttar 

til starfsþróunar í íslenskum skólum (Hafþór Guðjónsson, 2008). Edda 

Kjartansdóttir (2010) telur að starfendarannsóknir geti stuðlað að auknum 

áhrifum kennara á eigið starf, að fagmennska þeirra aukist og að þeir   færari 

um að axla ábyrgð á kennarastarfinu og því sem í því felst. 

Hafþór Guðjónsson (2008) bendir á  að rannsókn á eigin starfi snúist um 

að skilja starfið sitt betur og þróa það til betri vegar. Grunnhugmyndin sé að 

læra í starfi og taka til athugunar þá reynslu sem skapast með það fyrir augum 

að átta sig betur á því sem maður er að gera og þeim afleiðingum sem það 
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hefur. Kennarar sem taka þátt í slíkum rannsóknum beina athyglinni að eigin 

starfsháttum og áhrifum þeirra á nemendur. Í þessum orðum Hafþórs felst 

svarið við því hvers vegna ég vel að gera starfendarannsókn öðru fremur og 

ekkert annað rannsóknarsnið gæti svarað betur þörfum mínum um að verða 

færari í að nota leiðsagnarmat í daglegu starfi með nemendum eða 

rannsóknarspurningunni minni um hvaða áhrif vinna með leiðsagnarmat 

hefur á kennsluhætti mína og nemendur.  

McNiff (2010, bls. 68–71) lýsir starfendarannsókn sem hringferli sem hefst 

á því að rannsakandi ákveður rannsóknarefnið sitt, hann hugleiðir mögulegar 

lausnir, innleiðir þær, metur þær síðan og breytir aðgerðum sínum í takt við 

matið. Rannsókn getur tekið mið af einum eða fleiri hringjum. Mynd 3 sýnir 

hringferli í minni rannsókn.  

 

 

 

Mynd 3. Hringferli í rannsókn minni á leiðsagnarmati í stærðfræðikennslu.  

(Byggt á McNiff, 2010, bls. 69–70) 

 

5.2 Gagnaöflun  

Rannsóknin hófst 16. febrúar 2015 og lauk 6. maí sama ár. Á rannsóknar-

tímanum lagði ég áherslu á að safna fjölbreyttum gögnum sem gætu hjálpað 

Rannsóknarefnið er aukin 
áhersla á leiðsagnarmat 
í stærðfræðikennslu og 

áhrif þess á kennsluhætti 
mína og nemendur.

Ég tek stöðuna eins og hún 
er og skipulegg kennsluna 
með tilliti til helstu þátta 

leiðsagnarmats.

Ég hefst handa við að 
innleiða aðferðir 
leiðsagnarmats í 

skólastofuna.

Ég legg mat á hvað gengur 
vel og hvað gengur ekki 

eins vel.

Ég held áfram að þróa það 
sem gengur vel en breyti 
því sem gengur ekki eins 

vel samkvæmt  þessu mati.
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mér að svara rannsóknarspurningunum mínum um áhrif aukinnar áherslu á 

leiðsagnarmat í stærðfræðikennslu á kennsluhætti mína og áhrif þeirra 

breytinga á nemendur. Ég hélt rannsóknardagbók, útbjó gögn sem bæði 

nýttust mér í að skipuleggja mig sem og nemendum í vinnu með leið-

sagnarmat. Ég safnaði sýnishornum af vinnu nemenda, tók viðtöl við 

nemendur og safnaði hljóðupptökum. Ég átti reglulega samtöl við sam-

starfskennara minn á rannsóknartímanum og viðtal við lok rannsóknar. 

5.2.1 Rannsóknardagbók 

Stór hluti af gagnöflun minni í rannsókninni fól í sér dagbókarskrif en slík skrif 

eru hluti daglegra vinnubragða þess sem vinnur að starfendarannsókn. Rann-

sóknardagbók inniheldur ígrundun kennarans eða rannsakandans á eigin 

starfi en þar skráir hann allt það sem kemur upp í hugann á rannsóknar-

tímanum, svo sem vangaveltur sínar, hugsanir, upplifanir og hugmyndir. 

Hann skráir túlkun sína á starfinu, það sem gerist í kennslunni og þær til-

finningar sem vakna. Í dagbókinni koma fram hugsanleg vandamál sem rann-

sakandinn þarf að glíma við og úrlausnir á þeim (Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 354; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Dagbókarskrifin reyndust mér afar góð leið til að kortleggja hugsun mína 

og hugmyndir um leiðsagnarmat, en í hana skrifaði ég þær vangaveltur sem 

komu upp í hugann þegar ég skipulagði stærðfræðitímana. Í dagbókinni vann 

ég úr matslistum sem ég notaði í samstarfi við samstarfskennara minn til að 

taka stöðuna í byrjun rannsóknar og þau samtöl sem við áttum á rannsóknar-

tímanum um hvernig okkur miðaði í vinnu okkar með leiðsagnarmat. Þar hélt 

ég utan um hvernig framkvæmdin tókst, hvað gekk vel og hvað mætti betur 

fara. Ég skráði hjá mér þá reynslu sem skapaðist á rannsóknartímanum og 

uppgötvarnir sem ég gerði á sjálfri mér sem kennara. Í dagbókinni hélt ég 

utan um og túlkaði ýmis gögn frá nemendum eins og sjálfsmat og spurninga-

lista sem fyrir þá voru lagðir. 

5.2.2 Hljóðupptökur 

Áður en rannsóknin hófst ætlaði ég mér að ganga með stílabók á mér og 

punkta hjá mér það sem ég kæmi til með að heyra og sjá í kennslustundum, 

en komst fjótt að raun um að ég hafði alltof mikið að gera við að aðstoða 

nemendur til að ég gæti verið að skrifa hjá mér líka. Þetta varð til þess að ég 

fór að safna hljóðupptökum, en til þess notaði ég myndbandsupptökuvél. Ég 

tók upp í byrjun kennslustunda þegar nemendur áttu samtöl um stærð-

fræðileg viðfangsefni, ég tók upp valin atvik úr kennslustundum þegar ég var 
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að aðstoða nemendur við vinnu sína og loks tók ég upp samtöl sem ég átti 

við samstarfskennara minn.  

Ég reyndi strax í upphafi rannsóknar að taka upp þegar ég varpaði fram 

spurningu í byrjun tíma og svo þær samræður sem nemendur áttu um hana í 

kjölfarið en þar sem við vorum í stórum sal heyrðist bara í mér í byrjun og svo 

óljós kliður frá nemendum. Þá tók ég þá ákvörðun að taka upp samræður 

handahófsvalinna talfélaga í byrjun kennslustunda með því að setja vélina á 

borðið hjá þeim. Með þessu móti gafst mér tækifæri til að skoða hversu vel 

mér tækist að stýra samræðum og hversu virkir nemendur yrðu og að hvaða 

marki færari í að tjá sig um viðfangsefni stærðfræðinnar.  

Í þriðju viku rannsóknar bætti ég við upptökum af því þegar ég var að 

ganga á milli og aðstoða nemendur. Þær upptökur þjónuðu þeim tilgangi að 

skoða endurgjöf mína til nemenda en um leið nýtti ég tækifærið og lét 

nemendur útskýra fyrir mér hvernig þeir færu að því að leysa dæmi sem þeir 

voru að vinna með. Ég tók upp samtöl sem ég átti við samstarfskennara minn 

um upplifun hennar og hvernig okkur miðaði áfram í vinnunni með 

leiðsagnarmatið.  

5.2.3 Viðtöl, samtöl og viðhorfakannanir 

Ég tók viðtal við sjö nemendur í lok rannsóknartímans. Þrír þeirra töldust 

sterkir í stærðfræði, þrír í meðallagi og einn slakur. Hvert viðtal tók um sex til 

níu mínútur. Í viðtalinu lagði ég upp með að spyrja nemendur um þær 

áherslur leiðsagnarmats sem ég hafði lagt mesta áherslu á í kennslunni og 

nemendur höfðu töluverða reynslu af. Viðtalið var í anda hálfstaðlaðra 

eigindlegra viðtala þar sem ég var með fyrirfram mótaðar spurningar um 

þætti leiðsagnarmats sem við höfðum unnið með, til að spyrja nemendur, en 

elti svör nemenda þannig að eitt viðtal gat þróast öðruvísi en annað (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 143–145). Í eigindlegum viðtölum er góð hlustun 

lykilatriði og lagði ég mig fram um að fá staðfestingu hjá nemendum um að 

ég væri að skilja þá rétt og að spyrja áfram ef svör þeirra voru stutt eða óskýr 

á einhvern hátt. Ég tók samskonar viðtal við samkennara minn við lok 

rannsóknar en auk þess áttum við mörg samtöl um hvernig gekk á 

rannsóknartímanum. 

Ég lagði fyrir nemendur könnun til að skoða viðhorf þeirra og áhuga á 

stærðfræði (Viðauki 1), aðra könnun þar sem nemendur voru beðnir um að 

leggja mat á ýmsa þætti leiðsagnarmats (Viðauki 2). Niðurstöður úr þessum 

könnunum setti ég upp í myndrit (myndir 6–8).  
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5.3 Þátttakendur og námsumhverfi 

5.3.1 Þátttakendur 

Ég starfa sem grunnskólakennari á miðstigi í skóla á höfuðborgarsvæðinu. Í 

skólanum eru um 440 nemendur í 1. til 10. bekk. Í rannsókninni tóku þátt auk 

mín og samstarfskennara míns, 49 nemendur úr heilum árgangi í sjötta bekk. 

Í tvö ár áður en rannsóknin hófst hafði ég haft um helming þessara nemenda 

í mínum umsjónarhópi en veturinn sem rannsóknin stóð yfir vann ég ásamt 

samstarfskennara mínum í opnu rými með allan árganginn. Nöfnum þeirra 

nemenda sem vitnað er í hefur verið breytt. 

5.3.2 Leyfisöflun og siðferðisleg atriði 

Ég fékk munnlegt leyfi fyrir rannsókninni hjá skólastjóra. Í samráði við hann 

sendi ég bréf til foreldra með stuttri kynningu á rannsókninni og með óskum 

um að láta vita ef þeir vildu síður að barnið þeirra tæki þátt. Engar 

athugasemdir bárust frá foreldrum en nokkrir sendu hvatningu og/eða lýstu 

yfir ánægju sinni með rannsóknina (Viðauki 3). 

5.3.3 Afmörkun rannsóknar og tími 

Ég þurfti að afmarka rannsókn mína við notkun leiðsagnarmats í kennslu 

einnar námsgreinar til þess að hún yrði ekki of yfirgripsmikil. Íslenska og 

stærðfræði komu strax upp í hugann vegna þess hve mikið vægi þessi tvö fög 

fá í viðmiðunarstundarskrá. Áður en rannsókn hófst var ég komin áleiðis með 

einhverja þætti leiðsagnarmats í báðum námsgreinum en fannst ég geta 

haldið betur utan um stærðfræðina svo hún varð fyrir valinu á endanum.  

5.3.4 Kennslufyrirkomulag 

Á rannsóknartímabilinu skipulagði ég alla stærðfræðikennsluna með áherslu 

á leiðsagnarmat og stýrði hverri kennslustund með því að byrja tímana og 

enda þá á ákveðinn hátt. Samstarfskennari minn tók virkan þátt í 

kennslustundum, setti sig inn í ný vinnubrögð á rannsóknartímanum og var 

mér mikill stuðningur. Ég átti reglulega við hana samtal um það sem gekk vel, 

það sem betur mætti fara og hvernig okkur miðaði að settu marki.  

Viðfangsefni hverrar viku var sett upp í hringekju með bæði áherslu á 

fjölbreytta nálgun og til þess að sumir hópar gætu unnið nokkuð sjálfstætt á 

meðan aðrir fengu meiri athygli frá kennara. Hringekjan náði yfir alla vikuna 

og skiptu nemendur um stöð milli kennslustunda en ekki innan hennar. Í 

hringekjunni voru fjórar stöðvar og á tveimur stöðvum unnu nemendur í 
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áætlun (Viðauki 4) þar sem fram komu markmið vikunnar og hvaða viðfangs-

efni átti að vinna í nemendabókinni Stiku 2B. Á einni stöð var unnið með 

markmið vikunnar í gegnum námsleiki, ýmist notaðir kennsluvefir með 

gagnvirkum æfingum eða spil. Á fjórðu stöðinni voru verkefni sem nemendur 

áttu að leysa með félaga, en þau verkefni gátu verið verklegar æfingar eins 

og að mæla hluti eða eiga samræður og leysa saman verkefni úr nemenda-

bókinni Stiku 2B (Viðauki 5).  

Hver kennslustund byggðist upp með leiðsagnarmat í huga. Við byrjuðum 

allar kennslustundir á samræðum um dæmi og lausnir sem féllu undir 

markmið vikunnar og árangursviðmið. Stundum enduðum við kennslu-

stundina á svipuðum nótum. Hver nemandi átti sér talfélaga sem var sessu-

nautur/sessunautar hans hverju sinni. Þá daga sem nemendur unnu í áætlun 

í hringekju skiluðu þeir sjálfsmati til kennara í lok kennslustundar. Í lok 

vikunnar skiluðu svo allir nemendur svonefndu brottfararspjaldi með 

sjálfsmati (Viðauki 6). Notkun brottfararspjaldsins er nánar útskýrð hér á 

eftir. Miðja kennslustundarinnar eða um 25–30 mínútur fóru í að aðstoða 

nemendur í verkefnavinnu með áherslu á endurgjöf á markmið vikunnar.  

5.3.5 Gögn útbúin fyrir kennsluna 

Ég útbjó mikið af námsmatsgögnum og prófaði mig áfram með þau í 

kennslunni. Ég gerði forkannanir, bæði til að taka stöðuna áður nemendur 

byrjuðu að vinna með ákveðið viðfangsefni og fyrir lokapróf úr viðfangs-

efninu, ég útbjó brottfararspjöld sem nemendur unnu og skiluðu í lok hverrar 

viku. Ég prófaði mig áfram með sjálfsmat/ígrundun í ólíku formi og vann 

örlítið með jafningjamat. 

 

Sjálfsmat 

Hægt er að fara margar leiðir í að láta nemendur meta eigið nám og prófaði 

ég fjórar útgáfur af sjálfsmati á rannsóknartímanum. Sjálfsmatið byggði ég á 

hugmyndum annarra en ég gerði mína eigin útgáfu af þeim. Það sjálfsmat 

sem ég notaði hvað oftast byggði á þeirri hugmynd að láta nemendur merkja 

við hvernig þeim hafi fundist glíman við verkefni tímans í fjórskiptum kvarða 

(Viðauki 7). Slíkt mat nýtti ég fyrst og fremst til að fá nemendur til að velta 

fyrir sér stöðu sinni en matið hjálpaði mér líka til að sjá hverjir vildu glíma við 

erfiðari verkefni og hverjir þurftu meiri aðstoð í næstu kennslustund á eftir. 

Önnur tegund sjálfsmats sem ég notaði einu sinni með nemendum, var að 

nota ljós til að meta hversu vel þeim hafði gengið að ná markmiðum vikunnar, 

grænt ljós fyrir markmið sem maður telur sig hafa náð, gult ljós fyrir markmið 

sem maður er ekki viss um að maður sé búinn að ná og loks rautt ljós fyrir 
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þau markmið sem maður er ekki búinn að ná. Einu sinni unnu nemendur 

sjálfsmat/ígrundun (Viðauki 7) þar sem þeir lýstu því sem þeir höfðu lært 

þann daginn í bréfi til foreldra. Seinni hluta rannsóknar varð sjálfsmat í form 

stjarna og stiga hluti af brottfararspjöldum nemenda þar sem nemendur 

leystu ákveðin dæmi og settu stjörnu við það ef þeir töldu sig vera orðna færa 

í að leysa slík dæmi en stiga ef þeir töldu sig enn þurfa að æfa sig. 

 

Brottfararspjöld 

Eins og nafnið gefur til kynna eru brottfararspjöld (e. exit card) hugsuð sem 

eitthvað sem nemendur skila af sér við brottför úr kennslustofunni. Með því 

að láta nemendur svara lykilspurningum í lok kennslustunda getur kennarinn 

séð hverjir hafa náð settum markmiðum, komið auga á hugsanlegan 

misskilning og fundið út hverjir eru á byrjunarreit og hverjir þurfi auka 

stuðning til að ná markmiðum. Slíku mati fylgir aldrei einkunn heldur er það 

eingöngu notað til að skipuleggja kennsluna framundan (Tomlinson og 

McTighe, 2006, bls. 21). Bent hefur verið á kosti þess að nota brottfararspjöld 

til að láta nemendur ígrunda það sem þeir lærðu í tímanum (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 54). 

Ég notaði brottfararspjöldin einu sinni í viku í síðustu kennslustund 

vikunnar í stærðfræði. Þá leystu nemendur ákveðin dæmi sem féllu undir 

mikilvægustu markmið vikunnar og árangursviðmið. Ákveðin námsaðlögun 

var gerð byggð á þessum niðurstöðum. Þannig lagði ég mat á hvort ég þyrfti 

að kenna öllum hópnum eitthvað betur, hluta af hópnum eða einhverjum 

einstaklingum. Sérkennari sem kom til okkar tvisvar sinnum í viku kom einnig 

að þessari námsaðlögun og tók til sín nemendur sem komu illa út og fór betur 

yfir viðfangsefnið með þeim. Á rannsóknartímanum varð ákveðin þróun á 

þessum brottfararspjöldum þannig að þeim fylgdi sjálfsmat með stjörnu og 

stiga (Viðauki 6). 

 

Forkannanir 

Forkannanir eru hluti af vinnuferli innan flestra starfsgreina. Sem dæmi má 

nefna að tannlæknirinn tekur röntgenmynd áður en hann ákveður að bora og 

bifvélavirkinn fer vandlega yfir vélina áður en hann byrjar að eiga við hana. 

Kennarar hefja hins vegar stundum kennslu sína án þess að hafa kannað 

forþekkingu og skilning nemenda sinna á viðfangsefninu. Með forkönnun 

getur kennarinn safnað upplýsingum sem hjálpa honum að greina þarfir 

nemenda og leiðbeina honum um kennsluna. Þegar hann hefur fundið út 

hvað nemendur vita um viðfangsefnið getur hann sett athyglina á það sem 
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þeir ekki kunna og forðast þannig endurtekningar. Forkönnun hjálpar 

kennara að finna út hvaða kröfur hann getur gert til einstakra nemenda og er 

lykill að því að finna að hvaða markmiðum nemendur eiga að stefna. 

Forkannanir eru mikilvægur liður í leiðsagnarmati (Greenstein, 2010, bls. 

3839). 

Ég útbjó forkannanir fyrir lokapróf úr því viðfangsefni sem unnið var með 

á rannsóknartímanum. Í þeirri könnun fengust nemendur við sambærilega 

færni og í lokaprófi úr viðfangsefninu. Á forkönnuninni komu fram markmið, 

dæmi til að sýna fram á hvort maður var búinn að ná markmiðinu eða ekki og 

loks reitir fyrir sjálfsmat/mat þar sem nemendur/kennari gátu merkt við 

hvort þeir voru búnir að ná markmiðinu eða ekki eftir að búið var að fara yfir 

könnunina. Þar kom jafnframt fram hvar nemendur fyndu efni til að æfa 

námsþáttinn betur. Könnunin fór heim viku fyrir lokapróf svo nemendur 

hefðu tíma til að vinna með veikleika sína (Viðauki 8). Ég útbjó tvær 

forkannanir sem nemendur unnu áður en þeir hófu að vinna með 

viðfangsefnið. Þær kannanir vörðuðu helstu markmið viðfangsefnisins.  

5.4 Greining gagna 

Við greiningu gagna þurfti ég að fara í gegnum öll þau gögn sem ég safnaði á 

rannsóknartímanum. Ég byrjaði á að lesa í gegnum rannsóknardagbókina og 

bjó til glósur úr henni til þess að vera fljót að finna síðar það sem ég leitaði 

að. Ég hlustaði svo á allar upptökur úr kennslustundum og punktaði ég hjá 

mér það sem ég skynjaði og heyrði. Þegar ég taldi að eitthvað í upptökum 

gæti nýst mér í niðurstöðum skráði ég það niður orðrétt. Ég hlustaði á viðtölin 

sem ég tók við nemendur og samkennara við lok rannsóknar og punktaði hjá 

mér það sem þeir sögðu orðrétt en gróflega mínar eigin spurningar. Sama 

gerði ég við samtöl milli mín og samkennara sem ég tók upp á rannsóknar-

tímanum. Ég fór í gegnum matskvarða sem ég og samkennari minn notuðum 

til að taka stöðuna í byrjun og við lok rannsóknar og setti niðurstöður í 

myndrit sem sýnir samanburðinn. Ég tók saman niðurstöður úr þeim 

könnunum sem ég hafði lagt fyrir nemendur og vann myndrit út frá þeim eftir 

því sem við átti. Að lokum endurlas ég rannsóknardagbókina, velti fyrir mér 

hvað hún væri að segja mér og flokkaði hana loks niður í liti eftir því hvort 

umfjöllunin snérist um hina ýmsu lykilþætti leiðsagnarmats eins og náms-

aðlögun/einstaklingsmiðun, markmið, spurningar og samræður, árangurs-

viðmið, endurgjöf, sjálfs- og jafningjamat eða skipulag kennslunnar. 
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5.5 Réttmæti 

Í starfendarannsóknum er mikilvægt að huga að því hvernig rannsakandinn 

fer að því að finna sannanir í þeim gögnum sem safnað er. Hann þarf einnig 

að ganga úr skugga um að niðurstöður hans séu bæði trúverðugar og 

nákvæmar. Að finna sannanir merkir að rannsakandinn getur sýnt fram á að 

hann hafi bætt framkvæmd sína á einhvern hátt og að hann geti vísað í 

tiltekin gögn máli sínu til stuðnings. Þegar rannsakandi metur gildi þeirrar 

þekkingar sem hann hefur aflað notar hann ákveðin viðmið. Þessi viðmið eru 

leiðarljós í leit að mikilvægum hlutum í gögnunum, sönnun þess að 

rannsakandinn hafi rétt fyrir sér. Sem dæmi má nefna að ef rannsakandi 

heldur því fram að samvinna hafi aukist verður hann að finna gögn sem sýna 

fram á það. Réttmæti (e. validation) niðurstaðna byggir þannig á þeim 

gögnum sem rannsakandi notar máli sínu til stuðnings, þegar hann sýnir að 

hann hafi unnið með gildi sín að leiðarsljósi og hugsað gagnrýnið um það sem 

hann heldur fram. Áreiðanleiki gagna byggist meðal annars á því að 

dagsetningar fylgi alltaf þeim gögnum sem safnað er. Rýnivinur eða rýnihópur 

er leið til að fá gagnrýni annarra og eykur áreiðanleika niðurstaðna (McNiff, 

2010, bls. 104–105). 

Í rannsókninni minni notast ég við fjölbreytt gögn máli mínu til stuðnings 

sem ég hef áður komið inn á. Samstarfskennari minn var minn rýnivinur enda 

unnum við saman í öllum kennslustundum sem rannsóknin fór fram í. Í þeim 

samtölum sem við áttum ræddum við bæði framkvæmdina og upplifun okkar 

beggja af því sem var að gerast. 
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6 Niðurstöður 

Hér er fjallað um helstu niðurstöður þessarar starfendarannsóknar um leið-

sagnarmat í stærðfræðikennslu. Fyrst er fjallað um þær breytingar sem urðu 

á kennsluháttum í stærðfræði á rannsóknartímanum, en þar lýsi ég glímu 

minni við skipulag kennslunnar og að koma helstu þáttum leiðsagnarmats í 

góðan farveg í kennslunni. Þá er fjallað um hvernig þessar breytingar hafa 

stuðlað að námsaðlögun og leitinni að rétta fyrirkomulaginu hvað það varðar. 

Síðan er fjallað um gildi leiðsagnarmats fyrir nemendur, þar sem byggt er á 

upplifun minni og samstarfskennara míns en einnig spurningum sem lagðir 

voru fyrir nemendur og viðtölum við sjö nemendur við lok rannsóknar. Að 

lokum skoða ég áhugahvötina og viðhorf nemenda til stærðfræðinnar. 

6.1 Breytingar á kennsluháttum í stærðfræði 

Í rannsókninni komst ég að því að breytingar á kennsluháttum eru 

óhjákvæmilegar vinni maður með leiðsagnarmat. Allt skipulag kennslunnar 

snýst um leiðsagnarmatið og allar ákvarðanir kennarans byggja á niður-

stöðum þess.  

Áður en rannsókn hófst hafði ég unnið með ýmsa þætti leiðsagnarmats, 

þó svo ég hefði ekki gert það á jafn markvissan hátt og ég stefndi að í rann-

sókninni. Í byrjun rannsóknar og við lok hennar mátum við samstarfs kennari 

minn hversu vel við værum að sinna lykilþáttum leiðsagnarmats á þar til gert 

matsblað (Viðauki 9). Mynd 4 sýnir hvernig við mátum okkur í byrjun 

rannsóknar á þessu tiltekna matsblaði og svo aftur við lok hennar. Þær 

spurningar sem lagðar voru til grundvallar matinu voru þessar: 

1. Ég reyni að nota námsmat til að hvetja nemendur til náms. 

2. Ég upplýsi nemendur reglulega um markmið námsins. 

3. Ég geri nemendum grein fyrir þeim viðmiðum sem verk þeirra verða 
metin eftir og sýni dæmi um góð og slök verkefni.  

4. Ég legg markmiðin til grundvallar matinu og gef þannig viðeigandi 
upplýsingar. 

5. Ég gef stöðuga og lýsandi endurgjöf. 

6. Nemendur mínir eru virkir þátttakendur í námsmatinu. 

7. Nemendur mínir ræða við aðra um námsárangur og sýna fram á 
hvernig þeir hafa bætt sig. 
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8. Ég nota matsniðurstöður sem leiðsögn og til að endurskoða 
kennsluna. 

9. Ég nota spurningar sem krefjast hugsunar um námið. 

Mynd 4. Beiting lykilþátta leiðsagnarmats 

 

Við mátum stöðuna þannig að á rannsóknartímanum hefðum við náð því 

marki að vera ávallt að beita lykilþáttum leiðsagnarmats, utan eins þáttar. 

Þessi þáttur, sem var að láta nemendur ræða við aðra um námsárangur sinn 

og sýna fram á að þeir hefðu bætt sig (7), var eitthvað sem við einfaldlega 

lögðum ekki áherslu á. Eins og sjá má á myndinni bættum við okkur í öllum 

þáttum utan tveggja, þess sem ég nefndi hér á undan og eins þáttar sem við 

töldum okkur ávallt sinna strax í byrjun rannsóknar, en sá þáttur var að 

upplýsa nemendur reglulega um markmið námsins (2). Mestar framfarir urðu 

í þeim þáttum sem við höfðum gefið minnstan gaum áður, eins og að gefa 

stöðuga og lýsandi endurgjöf (5) og að virkja nemendur til þátttöku í náms-

matinu (6).  

Þær breytingar sem urðu á kennsluháttum á rannsóknartímanum fólust 

fyrst og fremst í því hvernig þessir lykilþættir leiðsagnarmats stýrðu öllu 

skipulagi kennslunnar. Námsmarkmiðin urðu rauði þráðurinn í gegnum 

hverja kennslustund og hvert kennslutímabil, þau urðu leiðarljós í vinnu með 

árangursviðmið, þegar nemendur unnu með sjálfs- og jafningjamat, þegar ég 

gaf endurgjöf eða lagði fyrir brottfararspjöld og forkannanir. Í rannsóknar-

dagbókina skráði ég gjarnan hvernig framkvæmdin tókst og vangaveltur um 

hvað mætti betur fara. Þar kom fram að ég lagði mikið upp úr því að nota þau 

námsmatsgögn sem ég safnaði til að endurskoða kennsluna og að samræður 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Í byrjun Í lok

Ávallt

Oftast

Stundum

Sjaldan
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um námið væru orðnar ríkur þáttur í skólastarfinu. Þegar ég skoðaði rann-

sóknardagbókina í heild sinni sá ég að til að byrja með fór mesta púðrið í 

vinnu með markmið, árangursviðmið, sjálfsmat, brottfararspjöld og for-

kannanir. Þegar leið á rannsóknina og ég varð öruggari í að beita þessum 

þáttum, velti ég sífellt meira fyrir mér hvaða skipulag væri best, varðandi 

námsaðlögun og hvernig ég gæti aukið samtal við nemendur: 

 

Það sem ég tel að sé komið í góðan farveg nú þegar ég er á 

fimmtu viku rannsóknar er að nota sjálfsmat, nýta umræður 

(samræður) og parasamtöl, nota brottfararspjöld með 

sjálfsmati. Allt eru þetta þættir sem ég hef náð að koma fyrir í 

skipulagi sem ég er ánægð með. Næstu skref í rannsókninni fara 

að miklu leyti í að spá betur í námsaðlögunina og fyrirkomulag 

sem mér finnst ganga vel upp. Auka samtal mitt við nemendur í 

kennslustundum. Hef verið að æfa mig í að nota meira 

spurningar til að leiða nemendur áfram og finnst ég vera komin 

áleiðis þar. Næstu skref varðandi samtal við nemendur verður 

að spyrja þá um markmið tímans, nota endurgjöf sem hjálpar 

nemendum að brúa bilið milli þess sem þeir kunna og þess sem 

þeir þurfa að læra. Hvar nemendur eru staddir, hver eru næstu 

skref og hverjar eru framfarirnar. (Rannsóknardagbók, 18. mars 

2015) 

 

6.1.1 Kennslan skipulögð með áherslu á lykilþætti leiðsagnarmats 

Strax í upphafi rannsóknar var ég mjög meðvituð um markmið námsins og því 

lykilhlutverki sem þau gegndu í öllu kennsluferlinu. Við höfðum frá því skóla-

árið hófst kynnt nemendum markmið vikunnar í byrjun hverrar kennsluviku. 

Þessu fyrirkomulagi héldum við áfram í rannsókninni en til þess að auka enn 

frekar áherslu á markmið, ákvað ég að bæta þeim einnig inn á námsáætlun 

nemenda. Ég og samkennari minn vorum sáttar við skipulagið en höfðum 

áhyggjur af því hvort nemendur veittu markmiðunum athygli og hvað fleira 

við gætum gert: 

 

Við erum sáttar með hvernig við byrjum vikuna á að kynna 

nemendum markmið en við erum með stóran hóp og athygli 

nemenda misgóð þannig að markmiðin fara ef til vill inn um 

annað og út um hitt eyrað. Markmiðin eru líka á námsáætlun 

nemenda en það er ekki víst að nemendur séu að lesa þau þegar 
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þeir vinna verkefnin. Væri hugmynd að ganga á milli og spyrja 

nemendur hvort þeir viti hvaða markmið þeir eru að vinna með 

og ef þeir geta ekki svarað bent þeim á að lesa það á áætluninni. 

(Skráð samtal, 20. febrúar 2015) 

 

Í mars létum við nemendur útskýra fyrir hvor öðrum það sem þeir lærðu í 

tímanum með það fyrir augum að beina athygli þeirra enn frekar að 

markmiðunum:  

 

Í lok tíma áttu nemendur að eiga spjall um það sem þeir 

lærðu í tímanum. Þarna var ég að reyna að finna leið til að 

tengja saman markmið tímans og kenna nemendum að 

eiga spjall um það sem þeir eru að læra, einnig að spyrja 

spurninga. (Rannsóknardagbók, 10. mars 2015) 

 

Með þessu móti aflaði ég mér mun meiri upplýsinga um hugsun og færni 

nemenda en ég gat gert með brottfararspjöldum og fékk einnig tækifæri til 

að leiðrétta hugsanlegan misskilning eða villur í hugsun nemenda. Ég tók upp 

nokkur slík samtöl við nemendur og skráði þau í rannsóknardagbókina: 

 

Hann segist skilja aðferðina en þegar ég skoða dæmi sem hann 

er búinn að vinna sé ég að það er vitlaust. Ég leiði hann með 

spurningum í gegnum dæmið og hann kemst að annarri 

niðurstöðu og áttar sig á villunni sinni. Tókst vel upp þarna. Ef ég 

hefði ekki einsett mér að ganga á milli og spyrja hefði ég ekki 

rekið mig á þetta því nemandinn taldi sig vera að gera rétt, er 

klár en kannski fljótfær. (Rannsóknardagbók, 19. mars 2015)  

 

Það tók mig nokkurn tíma að átta mig á hvernig best væri að vinna með 

árangursviðmiðin. Ég vildi vinna viðmiðin með nemendum í byrjun viku eftir 

að markmið vikunnar hefðu verið kynnt en var ekki viss hvernig ég ætti að 

bera mig að. Eftir að hafa rekið mig á, komst ég að því að best væri að nota 

dæmi sem ég varpaði upp til samræðu í þessum tilgangi. Þannig áttu 

nemendur að ræða hvernig þeir gætu leyst tiltekið dæmi eða rökstyðja hvort 

dæmi með svari væri rétt eða rangt. Ég rak mig nokkrum sinnum á, áður en 

ég fann árangursviðmiðum góðan farveg í kennsluskipulaginu. Sem dæmi 

ætlaði ég mér að fara yfir of mörg viðmið í byrjun viku og hafði ekki nægan 

tíma til að fara yfir þau með nemendum, vegna þess hvernig tímarnir voru 



 

65 

skipulagðir. Ég velti líka fyrir mér hvað væri best að gera þegar viðfangsefni 

væri nýtt og nemendur ekki með forsendur til að setja árangursviðmið:  

 

 

Breytti áherslum varðandi viðmið um árangur  … Þetta gekk mun 

betur en síðast og ég tók ekki of langan tíma af 

hringekjuvinnunni í byrjun eins og síðasta mánudag þegar ég 

ætlaði mér of mikið. Ég er hins vegar að spá, að ef eitthvað er 

alveg nýtt í markmiðunum og nemendur hafa ekki lært það áður, 

eru ekki margir nemendur sem munu geta hjálpað til við að finna 

viðmiðin. Ég hef aðeins rekið mig á þetta og þó svo það hafi 

gengið vel í dag fann ég að slakasti hópurinn var fremur óvirkur 

vegna þess að þau réðu ekki við dæmin þar sem setja átti 

viðmiðin. Fékk hugdettu út frá þessu hvort það væri ekki 

mikilvægt að ég færi vel í viðmiðin ef dæmin eru í þyngri 

kantinum eða viðfangsefnið nýtt en léti nemendur aðeins um 

þau sem eru léttari eða að koma svo aftur að svipuðum dæmum 

síðar í vikunni til að ýta undir skilning nemenda þannig að allir 

hefðu forsendur til að tjá sig um viðmiðin. (Rannsóknardagbók, 

2. mars 2015) 

 

Í viðtali 21. maí 2015 spurði ég samstarfskennara minn um mikilvægi þess 

að vinna með árangursviðmið og láta nemendur taka samræðu um þau með 

talfélaga eins og við létum nemendur ávallt gera. Hún lýsti yfir ánægju sinni 

með þessa vinnu: 

 

Mér finnst það hafa gefist rosa vel. Mér finnst þau farin að verða 

svona, meira að þora að útskýra og tala um námið. Mér finnst 

það bara mjög flott sko. 

 

Markmið tímans, árangursviðmið og samræður í byrjun kennslustunda 

eru bundin órjúfanlegum böndum. Markmiðin stýra allri kennslunni, 

árangursviðmiðin eru leiðin að markmiðunum og samræður í byrjun 

kennslustunda hjálpa til við að setja athyglina á þessi tvö atriði. Við byrjuðum 

allar kennslustundir á samræðum um dæmi og leiðir og settum þannig 

árangursviðmið fyrir undirliggjandi markmið. Samræðurnar byggðu á því að 

nemendur ættu sér talfélaga sem voru sessunautar þeirra og saman áttu þeir 

samtal um dæmi og leiðir sem varpað var upp á tjald. Við létum nemendur 
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alltaf ræða saman um lausnir áður en við kölluðum samræður saman, þannig 

að allir nemendur voru virkjaðir og gátu átt von á að þurfa að svara. Við 

lögðum ríka áherslu á að rétta svarið væri ekki nóg, heldur yrði að koma með 

rökstuðning fyrir svarinu og oft tóku nemendur afstöðu til fullyrðinga þar sem 

svarið var ýmist rétt eða rangt: 

 

Í lok tíma fengu nemendur aftur dæmi til umræðu (samræðu) 

þar sem þeir þurftu að taka afstöðu til staðhæfinga, hvort þær 

væru réttar eða rangar og rökstyðja svörin sín. Ég og 

samstarfskennari minn gengum á milli og létum nemendur segja 

okkur frá umræðum (samræðum) í sínum hópi. Nemendur fóru 

strax í gang og umræður (samræður) voru líflegar og nemendur 

voru almennt áhugasamir um að ræða staðhæfingarnar. Tvær 

stúlkur sögðu „Við vitum að fyrsta svarið er rangt en getum ekki 

alveg útskýrt það.“ Þetta segir mér heilmikið um hve mikið við 

höfum beðið nemendur um rökstyðja svörin sín og útskýra, að 

það sé ekki nóg að benda á rétta svarið. (Rannsóknardagbók, 17. 

febrúar 2015) 

 

Við rákum okkur strax á, að þrátt fyrir að við hefðum lagt okkur fram um 

að gefa öllum nemendum umhugsunartíma og færi á að ræða lausnir við tal-

félaga, varð tilhneigingin sú að þeir sem slakari voru í stærðfræði reyndu að 

skýla sér bak við sterkari sessunaut þegar kom að því að svara og útskýra. Í 

rannsóknardagbókinni kemur fram að mér hafi fundist mjög mikilvægt að 

ganga á milli og hlera samræður nemenda, því þannig gátum við kennararnir 

ýtt undir þátttöku allra í samræðunum og fengið innsýn í hugsanagang 

nemenda:  

 

Við vitum orðið hverjir leggja minnst af mörkum í umræðunum 

(samræðunum) og förum til þeirra og köllum eftir umræðunni 

(samræðunni) og aðstoðum nemendur sem skilja ekki hvað þeir 

eiga að gera. (Rannsóknardagbók, 9. mars 2015) 

Finnst gott þegar ég get gengið á milli og spurt nemendur því þá 

stuðlar maður að meiri virkni í hópnum en þegar maður bíður og 

lætur eitt par svara. Lét síðan eitt par svara, tók eftir því að þó 

svo ég nefndi nafnið á öðrum nemandanum svaraði hinn sem er 

sterkari. Minnir mig á að krefjast svara frá þeim sem ég nefndi 
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nafnið á, þannig að sá nemandi geti ekki gert sig stikk frí. 

(Rannsóknardagbók, 11. mars 2015) 

  

Í viðtali við samstarfskennara minn 21. maí 2015 sagði hún um þetta sama: 

 

Mér finnst maður spotta það svolítið hvort þau kunni en þú veist 

maður þarf að vera vakandi yfir því að það sé ekki alltaf sá sami 

sem útskýrir, það séu sömu. … Sumir eru viljugri en hinir sko. 

…Mér finnst það samt alveg farið að, að þeim hafi farið fram í 

að, þú veist, þora að útskýra. 

 

Við kennararnir vorum sammála um mikilvægi þessara samræðna og 

vorum strax mjög hrifnar af þeim sem hluta af hverri kennslustund. Ég skrifa 

vangaveltur mínar um þetta og samtal sem ég átti við samstarfskennara minn 

í rannsóknardagbókina: 

 

Við erum báðar mjög hrifnar að paraumræðum (samræður) um 

dæmi eða staðhæfingar í byrjun tíma og finnum að nemendur 

eru orðnir vanir að taka umræðuna (samræðuna), virkir og vita 

að það gæti hver sem er úr hópnum þurft að svara. Þetta höfum 

við unnið með lengi í vetur en það tekur nemendur tíma að átta 

sig á umræðunum (samræðunum). (Rannsóknardagbók, 27. 

febrúar 2015) 

 

Um leið og ég var búin að draga fram þau markmið sem ég var að fara að 

vinna með í stærðfræðinni fór ég að velta fyrir mér endurgjöfinni og hvernig 

henni væri best fyrir komið. Ég var mjög meðvituð á þessum tíma um að ég 

þyrfi að bæta mig í að spyrja nemendur út úr viðfangsefninu og þjálfa mig í 

að leiða þá áfram með spurningum í stað þess að segja þeim bara til. Síðan 

fór rannsóknin í gang og ég var mjög upptekin af skipulaginu á 

kennslustundinni, að koma sjálfsmatinu og brottfararspjöldum í góðan farveg 

og náði í raun ekki að leiða hugann mikið af endurgjöfinni sem slíkri en var þó 

að minna mig á þetta þegar ég skrifaði í rannsóknardagbókina: 

 

Finnst ég þurfa að skoða betur lýsandi endurgjöf til nemenda og 

samtöl við nemendur á meðan þeir vinna, þarf að skoða það 

betur fyrir næstu viku. (Rannsóknardagbók, 18. febrúar 2015) 
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Vil gjarnan leggja meiri áherslu á samtal við nemendur og að 

spyrja þá spurninga í stað þess að segja þeim til. Held að þetta 

sé þáttur sem ég get þróað síðar en það hefur farið mikil orka og 

tími í að prófa mig áfram með sjálfsmatið, jafningjamatið, brott-

fararspjöldin, endurgjöfina, námsaðlögunina og skipulagið í 

heild sinni. (Rannsóknardagbók, 4. mars 2015) 

 

Í skrifum mínum í rannsóknardagbókina var ég töluvert upptekin af endur-

gjöfinni og því hvar og hvenær ég væri að gefa endurgjöf:  

 

Mér fannst eins og ég væri ekki að gefa endurgjöf en þegar ég 

skoða það sem ég er búin að vera að gera þá hef ég gefið 

nemendum endurgjöf á dæmi sem þeir reiknuðu og skiluðu til 

mín. Fannst sú aðferð góð. Hef líka gert stiga eða stjörnu á brott-

fararspjöld sem skilaboð til nemenda. Hef farið yfir brottfarar-

spjöld með nemendum þar sem þeir gátu skoðað villurnar sínar 

og metið hvort þær væru klaufavillur eða skortur á þekkingu. 

Gef endurgjöf þegar ég leiðbeini nemendum í tímum og svo 

þegar ég spyr nemendur út í umræður (samræður) í byrjun tíma.  

(Rannsóknardagbók, 10. mars 2015) 

 

Ég velti því mikið fyrir mér hvort sú endurgjöf sem ég væri að gefa væri til 

þess fallin að brúa bilið eins og talað er um í fræðunum:  

 

Ég setti mér það markmið að ganga á milli nemenda í dag og 

reyna að huga að því að byggja endurgjöf á því að staðsetja hvar 

nemendur eru staddir og hvað þeir þurfa að gera til að brúa bilið 

milli þess sem þeir kunna og þurfa að hafa á færi sínu. Þetta gekk 

ekki sérlega vel. Ég var ekki alveg viss hvað það væri nákvæm-

lega sem ég ætti að gera. Hljómaði ágætlega þegar ég setti þetta 

niður á blað sem markmið fyrir vikuna en svo var ég ekki viss um 

hvað ég ætlaði að gera, hvernig spurninga ég vildi spyrja. Þegar 

ég er að velta þessu fyrir mér núna dettur mér helst í huga að 

byggja leiðsögnina mína á því að spyrja nemendur út í viðfangs-

efnið og komast þannig að því hvaða grunn þeir hafa. Staðfesta 

það sem þeir eru að gera rétt og láta þá vita hver næstu skref 

eru ef það vantar meira öryggi í viðfangsefninu. Var ekki búin að 
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hugsa þetta alveg til enda eða móta í huganum. (Rannsóknar-

dagbók, 23. mars 2015) 

 

Þegar liðið var fram í apríl fann ég að ég var að taka jákvæðum breytingum 

og að ég var orðin meðvitaðri um hvernig samtal ég vildi eiga við nemendur 

og hvað það var sem ég vildi spyrja nemendur um þegar ég aðstoðaði þá: 

 

Er þó duglegri að spyrja en ég var áður. Reyni líka að ganga að 

milli og spyrja nemendur um hvað þeir séu að vinna með og 

hvaða aðferð þeir ætli að nota, læt þá útskýra aðferðir og sé 

hvort þeir eru á réttri leið. Þesskonar samtal við nemendur hefur 

verið að aukast en ég finn að ég þarf að vera mjög meðvituð til 

að gleyma mér ekki og útskýra án þess að draga fram þekkingar-

grunn nemenda með spurningum. Um leið og ég spyr nemendur 

út í það sem þeir gera fæ ég mjög glögga mynd á hvað þeir ráða 

við. (Rannsóknardagbók, 18. mars 2015) 

 

6.1.2 Kennsla endurskoðuð í takt við matsniðurstöður 

Ég notast við hugtakið námsaðlögun þegar ég fjalla um hvernig við notuðum 

þau námsmatsgögn sem við söfnuðum á rannsóknartímanum til að bæta 

nám og kennslu. Fjölbreytt námsmat var forsenda þeirrar námsaðlögunar 

sem gerð var, en þetta gerðum við fyrst og fremst í gegnum vinnu með 

sjálfsmat, brottfararspjöld og forkannanir, þó ekki megi gera lítið út þeim 

upplýsingum sem fengust í gegnum samræður í byrjun tíma, samræðum við 

nemendur um stærðfræðileg viðfangsefni og með því skrá upplýsingar um 

nemendur í lok kennslustunda á þar til gerð skráningarblöð.  

Nemendur okkar voru ekki vanir að vinna sjálfsmat í lok kennslustunda líkt 

og ég gerði með þeim á rannsóknartímanum. Þetta nýja fyrirkomulag gafst 

mjög vel að mínu mati og gaf okkur kennurum gagnlegar upplýsingar til að 

byggja á og taka ákvarðanir um námið og kennsluna. Í samtali sem ég og sam-

starfskennari minn áttum í lok annarrar viku rannsóknar komum við inn á 

þetta og það geri ég aftur í rannsóknardagbókinni upp úr miðjum apríl.  

 

Okkur finnst sjálfsmatið koma vel út og það gefur nemendum 

færi á að koma ákveðnum skilaboðum til kennara. (Rannsóknar-

dagbók, 27. febrúar 2015) 
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Sjálfsmatið er að skila okkur kennurunum góðum upplýsingum 

um stöðu nemenda. Lét nemendur líka skrifa á hvaða bls. þeir 

væru að vinna til að gera tekið stöðuna. Nemendur eru komnir 

mjög mislangt í áætlun. (Rannsóknardagbók, 15. apríl 2015) 

 

Í viðtali þann 21. maí 2015 segir samstarfskennari minn einnig að henni 

finnist sjálfsmatið gefa okkur góða yfirsýn: „Já, ég held að þau veiti manni 

góða yfirsýn.“   

Ég prófaði nokkrar útgáfur af sjálfsmati til þess að geta lagt mat á hverja 

þeirra og hversu vel þær þjónuðu tilgangi sínum. Niðurstaðan var að hver 

útgáfa hafði ákveðna kosti en ég valdi að nota tvær þeirra meira en aðrar 

vegna þess að þær gáfu mér góðar upplýsingar en voru bæði einfaldar í fram-

kvæmd og yfirferð. Strax í byrjun fór ég að nota einfalda útgáfu þar sem 

nemendur áttu einfaldlega að merkja við á fjórskiptum kvarða hvernig þeim 

hefði gengið að glíma við viðfangsefni dagsins (Viðauki 7). Síðar bætti ég 

sjálfsmati á brottfararspjöldin (Viðauki 6). Ég skrifaði um reynslu mína af 

sjálfsmati í rannsóknardagbókina mína: 

 

Hef prófað nokkrar leiðir og finnst þær hver á sinn hátt góðar og 

gagnlegar. Finnst til dæmis mjög gott á láta nemendur skila inn 

sjálfsmati þar sem fram kemur hversu vel þeim finnst þeim 

ganga með námsefnið. Ef nemendum finnst efnið létt get ég lagt 

fyrir þá stutta könnun og þeir fara hraðar yfir. Ef nemendum 

finnst þeir þurfa meiri þjálfun eða kennslu get ég tekið ákvörðun 

um að safna nemendum á sér borð til að vinna með þeim eða 

byrjað kennslustundina hjá þeim til að leiðbeina þeim strax. … 

Síðan hef ég notað sjálfsmat í tengslum við brottfararspjöld og 

finnst það frábær leið. (Rannsóknardagbók, 18. mars 2015) 

 

Einfalda útgáfan sem ég byrjaði fyrst á að nota var þægileg í framkvæmd. Hún 

gaf okkur hugmynd um hvernig nemendur upplifðu sig í glímunni við 

stærðfræðina og nýttist okkur til að mæta þeim betur í náminu sínu. Þetta 

gerðum við með því að flokka niðurstöðurnar eftir því hvar nemendur mátu 

sig á kvarðanum. Ef nemendur merktu við að þeir væru búnir að ná þessu og 

vildu þyngra efni, skoðuðum við í bækurnar hjá þeim eða lögðum fyrir þá 

stutta könnun. Síðan aðlöguðum við námsefnið ef niðurstöður gáfu tilefni til 

þess. Ef nemendur merktu við að þeir þyrftu að fá meiri hjálp til að skilja 

þetta, byrjaði ég næstu kennslustund hjá þessum nemendur til að koma þeim 
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í gang. Það kom svo í ljós að nemendur voru fremur tregir við að merkja 

þannig að þeir þyrftu aðstoð, þannig að ég fór að byrja daginn á því að koma 

til þeirra sem merktu við að þeim gengi ágætlega en þyrftu að æfa sig betur, 

í staðinn: 

 

Gerði aðlögun fyrir 3 nemendur sem augljóslega réðu vel við 

efnið. Leyfði þeim að fara hraðar yfir og sleppa úr dæmum. 3 

voru búnir með svo lítið að ég benti þeim á að vinna sig betur 

inn í efnið áður en ég gæti metið stöðuna hjá þeim. Tók svo nýja 

miða frá nemendum í dag og hef í samráði við samkennara 

ákveðið að taka sérstaklega til skoðunar þegar nemendur 

merkja við að þeir skilji illa efnið og þurfi meiri aðstoð eða þegar 

þeir óska eftir þyngri verkefnum. (Rannsóknardagbók, 17. 

febrúar 2015) 

Nemendur virðast tregir til að merkja við að þeir þurfi aðstoð. 

Ég og samstarfskennari minn ræddum um að flokka þá sem 

merkja við að þeim gangi vel en þurfi að æfa sig betur sér og 

byrja alltaf næsta tíma á að sjá hvað þessir nemendur eru að 

vinna með og hvort þeir skilji það sem þeir eru að gera. Jafnvel 

kalla þennan hóp til okkar á lítið hópaborð.  (Rannsóknardagbók, 

9. mars 2015) 

Gekk um í tímanum og ræddi við nemendur eftir niðurstöðu 

sjálfsmatsins. Nokkrir sem þurftu aðstoð voru hjá sérkennara en 

ég gekk á milli og kannaði stöðuna hjá hinum. (Rannsóknar-

dagbók, 6. maí 2015) 

 

Brottfararspjöldin með sínum örfáu en mikilvægu dæmum höfðu áður 

reynst mér vel til að taka stöðuna á hópnum án mikillar fyrirhafnar. Það sem 

ég hafði hins vegar ekki gert nægjanleg vel var að bregðast nógu markvisst 

við niðurstöðum eða að skapa einstaklingsmiðaða skólastofu. Ég ákvað 

fljótlega að nota brottfararspjöld í lok hverrar viku og nýtti niðurstöður þeirra 

alltaf í vikunni á eftir. Okkur fannst óþarfi að leggja spjöldin fyrir oftar í viku 

þar sem við vildum ekki safna meira af gögnum en við gætum brugðist við. Í 

samtali við samstarfskennara minn í lok annarrar viku rannsóknar ræddum 

við um námsaðlögun byggða á niðurstöðum brottfararspjalds: 

 

Okkur finnst nauðsynlegt að nota brottfararspjald í lok hverrar 

viku. Ef við myndum nota það oftar er ekki víst að við myndum 
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ná að vinna nógu vel úr þeim. Margir nemendur komu illa út og 

við sáum svart á hvítu að margir eiga langt í land enn hvað varðar 

að umbreyta mælieiningum um þyngd. Við tókum ákvörðum 

byggða á þessum niðurstöðum um að gera ákveðna náms-

aðlögun fyrir 23 nemendur þannig að þeir nái meiri þjálfun í 

þessum tilekna námsþætti áður en þeir halda áfram að vinna 

með viðfangsefnið. Sá hópur sem er hvað verst settur fer til sér-

kennara, enn annar hópur vinnur í litlum hópi með kennara. Láta 

hópana leysa dæmi og ræða lausnir saman. Skoða svo næstu 

hringekju með tilliti til þarfa hópsins, hvernig hægt er að mæta 

honum enn betur. (Rannsóknardagbók, 27. febrúar 2015) 

 

Ég þróaði svo brottfararspjöldin þannig að ég setti sjálfsmat inn á þau. 

Þannig fékk ég nemendur til að meta sig og um leið sanna með dæmi að þeir 

væru búnir að ná tilteknu markmiði. Við dæmin setti ég ramma þar sem 

nemendur settu stjörnu ef þeir töldu sig búna að ná viðfangsefninu en stiga 

ef þeir töldu sig þurfa að æfa sig betur. Mér fannst þetta gefast mjög vel og 

hélt þessu formi á brottfararspjöldum alla rannsóknina: 

 

Síðan hef ég notað sjálfsmat í tengslum við brottfararspjöld og 

finnst það frábær leið. Nemendur hafa þá reiknað dæmi og 

merkt við með stjörnu ef þeir telja sig vera búin að ná 

markmiðinu eða stiga ef þeir þurfa að æfa sig frekar. Margir hafa 

merkt með stjörnu við dæmi sem þeir hafa svo vitlaust en aðrir 

eru mjög raunsæir á styrk sinn. Tel að nemendur merki ekki með 

stiga ef þeir geta leyst dæmið þó svo þeir séu ekki að fá rétt svar 

á meðan þeir sem setja stiga við treysta sér ekki að reyna. Það 

er þó allur gangur á þessu. (Rannsóknardagbók, 18. mars 2015) 

 

Við notuðum forkannanir til að taka stöðuna áður en nemendur tóku 

lokapróf úr viðfangsefninu. Þessar kannanir gáfu okkur kennurum góða 

yfirsýn yfir hver staðan á hópnum var og á henni var hægt að byggja undir-

búning, bæði heima og í skólanum, undir lokapróf. Þannig varð undir-

búningurinn í takt við niðurstöður forkönnunarinnar og mjög einstaklings-

miðaður: 

 

Tíminn í dag fór í upprifjun, hópurinn var mjög skiptur þannig að 

sérkennarinn tók þá nemendur sem voru í mestri þörf fyrir hjálp 
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samkvæmt forprófi sem var tekið fyrir páska. Hún mun taka 

þessa sömu nemendur tvisvar í viðbót fram að lokaprófi. Einnig 

tók stuðningsfulltrúi valda nemendur til sín til að vinna. (Rann-

sóknardagbók, 7. apríl 2015) 

 

6.1.3 Skipulag námsaðlögunar 

Mikilvægur liður í þeirri þróunarvinnu sem átti sér stað á rannsóknartímanum 

snérist um hvernig best væri að nýta þau gögn sem söfnuðust til þess að bæta 

nám og kennslu. Fljótlega eftir að ég fór að undirbúa mig undir rannsóknina 

hugleiddi ég þennan þátt en var ekki búin að móta fyllilega hvernig ég myndi 

fara að og þá helst hvernig ég myndi mæta þeim einstaklingum sem þyrftu 

meiri stuðning og lengri tíma til að ná viðfangsefninu: 

 

Er ekki búin að fullhugsa allt eins og hvernig ég mæti slökum 

einstaklingum sem ekki eru að ná viðfangsefninu. Hins vegar er 

ég búin að hugsa fyrir því hvernig nemendur sem eru sterkir og 

meta að efnið sé of létt, geti sannað að þeir þurfi ekki að fara í 

gegnum efni sem þeir kunna og geti þannig farið í næstu áætlun 

og svo að lokum í þyngra viðbótarefni eftir því sem þurfa þykir. 

… Er þó ekki fyllilega búin að sjá hvernig við tökum á slaka 

hópnum. Gæti mögulega gert ráð fyrir að önnur okkar eða 

stuðningsfulltrúi taki þessa einstaklinga saman í litlum hóp og 

styðji þá næst þegar þeir fást við viðfangsefnið. Prófa þá leið og 

ef það dugir ekki verð ég að finna aðra. (Rannsóknardagbók, 5. 

febrúar 2015) 

 

Eins og fram kemur í brotinu úr rannsóknardagbókinni hér að ofan var ég búin 

að ákveða gróflega áður en rannsókn hófst hvernig ég ætlaði að mæta þeim 

nemendum sem ráða við að fara hraðar yfir en aðrir. Ég vildi stefna á að allir 

ynnu með sömu markmið en þeir sem myndu ráða við það, gætu komist í 

meira krefjandi verkefni. Tveir nemendur í árganginum voru bæði vinnusamir 

og stóðu sig mjög vel. Þeir komu vel út á öllum könnunum og brott-

fararspjöldum og merktu við að þeir vildu komast í þyngra efni á sjálfsmati. 

Ég prófaði mig áfram með efni og leitaði sífellt í þyngra efni til að ögra þeim 

og endaði með að leita ráða hjá stærðfræðikennara í unglingadeild. Í rann-

sóknardabókinni má sjá að ég var mjög hugsi varðandi hvernig námsaðlögun 
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væri við hæfi fyrir þessa tvo nemendur en ánægð með hvernig leið-

sagnarmatið studdi mig í að taka þau skref sem ég tók, til að mæta þeim 

námslega: 

 

Er búin að velta mikið fyrir mér hvað ég eigi að gera til að mæta 

tveimur drengjum sem þjóta áfram í námsefninu. Vil gjarnan að 

þeir fylgi markmiðum en fái samt efni við hæfi. Þeir hafa nú lokið 

vinnu við kaflann sem allir eru að vinna að, langt á undan. Þeir 

eru mjög ánægðir að fá að fara hratt yfir og hafa rúllað upp öllum 

könnunum. Ég lét þá vinna samræmt próf fyrir 7. bekk til að taka 

stöðuna á þeim. Þeir rúlluðu fyrri hlutanum upp. Hef ákveðið að 

í næsta kafla um almenn brot að láta þá byrja á lokaprófinu og 

skanna hvað þeir geta eða þurfa að æfa. Ef þeir þurfa að æfa 

eitthvað tiltekið fá þeir afmörkuð verkefni í því en geta svo tekist 

á við þyngri verkefni sem falla þó undir sömu markmið. (Rann-

sóknardagbók, 4. mars 2015) 

Ég ræddi bæði við samkennara og deildarstjóra um hvað væri 

skynsamlegast að láta þá vinna og vorum við sammála um að 

láta þá taka lokaprófin úr næstu tveimur viðfangsefnum líka og 

sjá hvort við greindum einhverja veikleika þar til að vinna með. 

… Notkun leiðsagnarmats hefur orðið til þess að við erum að 

mæta þessum drengjum mun betur en áður og þeir eru bæði 

ákafir og spenntir fyrir því sem við erum að gera með þeim. 

(Rannsóknardagbók, 8. apríl 2015) 

 

En það voru fleiri nemendur sem óskuðu eftir þyngri verkefnum og ég var 

ekki eins örugg með stöðu þeirra. Ég vildi síður að nemendur eyddu tíma í 

endurtekningar ef þeir hefðu nægjanlega þekkingu á viðfangsefninu. Ég útbjó 

sérsniðnar kannanir fyrir þá til að vera viss um að þeir hefðu nægjanlega 

færni til að fara hraðar yfir: 

 

Ég ætla líka að búa til margar stuttar kannanir sem gætu reynst 

góðar til að meta hvort nemendur geta farið hratt yfir eða sleppt 

hluta af dæmum þannig að enginn sé að eyða of miklum tíma í 

drill ef þeir hafa þegar náð viðfangsefninu. (Rannsóknardagbók, 

4. mars 2015) 

Anna og Kári merktu við að þeim fyndist þetta auðvelt og vildu 

þyngra efni. Ég lét þau fá könnun úr öllu efni kaflans til að vinna 
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og gerð verður námsaðlögun byggð á því. (Rannsóknardagbók, 

15. apríl 2015) 

 

Vangaveltur mínar í rannsóknardagbókinni varðandi námsaðlögun 

snérust þó ekki síst um þann hóp sem var að koma illa út í námsmatinu eða 

mátu sig lágt á sjálfsmatinu. Við nýttum í raun allar mögulegar leiðir til að 

mæta þeim. Við sendum auka æfingar heim, kölluðum til okkar litla hópa og 

sérkennari tók til sín þann hóp sem kom verst út. Ég skráði gjarnan í 

dagbókina hvernig við skipulögðum þessa námsaðlögun hverju sinni:  

 

Fram að þessu höfum við eytt mun meiri tíma í mælingar en við 

ætluðum upphaflega að gera, gert námsaðlögun með því að 

mæta nemendum eftir þörfum, búið til litla hópa sem hafa farið 

meira til sérkennara en aðrir á tímabillinu. Myndað af og til 

minni hópa nemenda sem hafa upplifað óöryggi og byrjað 

kennslustundir hjá þeim nemendum sem hafa sýnt óöryggi á 

sjálfsmati. (Rannsóknardagbók, 23. mars 2015) 

Ég hafði merkt sérstaklega við þessa nemendur eftir tímann að 

þeir væru að erfiða og þyrftu mikla aðstoð. Þessi sömu 

nemendur fóru svo og unnu hjá sérkennara í dag. Ég kallaði svo 

aðra 4 nemendur til mín, sem höfðu merkt við að þeir þyrftu að 

æfa sig betur og lét þá sýna mér það sem þeir voru að gera, 

spurði þá út úr og ef þeir voru nokkuð vissir um hvernig þeir ættu 

að fara að, sendi ég þá í sætið. (Rannsóknardagbók, 15. apríl 

2015) 

 

Ég vil hafa hverja kennslustund vel skipulagða og þegar ég byrjaði að velta 

fyrir mér hvernig námsaðlögun ég vildi gera byggða á þeim gögnum sem ég 

safnaði, truflaði það mig töluvert að þurfa að breyta skipulaginu sem ég hafði 

gert viku fram í tímann. Það myndaðist viss togsteita í mér gagnvart því 

skipulagi sem ég var búin að negla niður og viljanum til að bregðast sífellt við 

þeim gögnum sem ég var að safna: 

 

Er stundum hrædd um að skipulagsþörfin mín komi í veg fyrir að 

ég sé tilbúin í þá aðlögun sem er nauðsynleg. (Rannsóknar-

dagbók, 24. febrúar 2015) 

Við erum 3 vikum á eftir áætlun svo við verðum að skoða 

framhaldið með tilliti til þess. Þetta er einmitt það sem ögrar 
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mér sem kennara þar sem ég er mjög skipulögð og set allt 

skipulag í ákveðinn ramma og mér hefur fundist erfiðast að finna 

þá leið sem mér líkar best þegar kemur að einstaklingsmiðun, 

því þá þarf ég að vera sveigjanleg varðandi þennan ramma sem 

ég hef sett mér fyrirfram. Leiðsagnarmatið hjálpar mér að halda 

vel utan um nemendur og stöðu kennslunnar en ég finn að 

mesta ögrunin við að vinna með leiðsagnarmat er að breyta 

fyrirfram gerðum plönum með stuttum fyrirvara. … Þó svo ég 

muni sjálfsagt alltaf gera gott skipulag til að ramma kennsluna 

mína inn verð ég að vera tilbúin að breyta og bæta kennsluna 

eigi leiðsagnarmatið að hafa tilætluð áhrif. (Rannsóknardagbók, 

18. mars 2015) 

 

Undir lok rannsóknar var ég orðin sveigjanlegri og treysti mér sífellt lengra 

út fyrir þægindarammann. Ég var tilbúnari að taka ákvarðanir og breyta 

kennslunni með stuttum fyrirvara. Brot úr rannsóknardagbókinni lýsir því 

hvernig við tókum ákvörðun um að leggja fyrir brottfararspjald og sníða svo 

kennslustundina að niðurstöðum í kjölfarið:  

 

Tíminn byrjaði á því nemendur unnu brottfararspjald með 

dæmum sem við vissum að mjög stór hópur myndi eiga erfitt 

með, þ.e. að lengja og stytta brot og finna samnefnara. Fórum 

svo yfir á meðan nemendur lásu. Þannig sérsniðum við tímann 

að þörfum hópsins í dag. (Rannsóknardagbók, 27. apríl 2015) 

Við erum orðnar nokkuð fljótar að taka ákvörðun og koma öllum 

í gang þó svo það séu nokkrir komnir lengra. (Rannsóknar-

dagbók, 27. apríl 2015) 

 

Það kom þó fyrir að við upplifðum ringulreið þegar nemendur voru á mjög 

ólíkum stöðum að vinna en það ástand varði aðeins tímabundið og komst í 

jafnvægi aftur.  

 

Við upplifum svolitla kaós komna í gang þar sem nemendur eru 

að vinna á ólíkum stöðum í námsefninu, sumir að gera æfinga-

dæmi úr almennum brotum og þurftu að láta fara yfir hjá sér á 

meðan aðrir voru að vinna forkönnun fyrir lokapróf og enn aðrir 

að vinna forkönnun fyrir næsta viðfangsefni. Þarna fannst okkur 

of margt ólíkt í gangi í einu og ræddum það okkar á milli. Við 
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upplifðum að við hefðum ekki þá góðu yfirsýn sem brottfarar-

spjöldin gefa okkur þegar nemendur eru að vinna sitthvorn 

hlutinn og áreiti og álag á kennarann mikið. (Rannsóknardagbók, 

22. apríl 2015) 

 

Í lok rannsóknar var ég reynslunni ríkari og ég hafði skýrari mynd af því 

hvernig einstaklingsmiðað nám  eða námsaðlögun ég vildi gera: 

 

Ég vil keyra þannig einstaklingsmiðun á miðstigi að allir vinni að 

sömu markmiðunum en fái misþung verkefni eða komist hraðar 

yfir. Þar sem við vinnum að hluta úr hringekju með áætlanir, 

skapast svigrúm fyrir nemendur að fara mishratt yfir en svo 

verður að finna aukaefni fyrir þessa duglegu og þá mjög oft 

þyngra efni. … Ég vil ekki að nemendur fari langt á undan og klári 

bókina á miðju ári nema þessir nemendur séu mjög fáir og séu 

ekki fleiri en 2 – 3 og þá vil ég að þeir vinni samhliða og geti stutt 

hvorn annan. Ástæðan er sú að ég hef áður reynt slíkt og mér 

fannst erfitt að halda utan um kennsluna. Slíkt fyrirkomulag fer 

að mínu mati að snúast um hraða fyrst og fremst og við missum 

af frábærum tækifærum eins og sameiginlegum umræðum 

(samræðum) um dæmi, svör og útskýringar. Við missum af 

jafningjafræðslunni og samvinnunni sem er svo frábær. Við 

höfum ekki sama fókus á markmið og leiðir. Einstaklingsmiðun 

okkar hefur snúist um að mæta nemendum með því að fara 

mishratt yfir efni kaflans þó svo allir taki þátt í umræðum 

(samræðum) og slíku jafnóðum. Ákveðin verkefni í hringekju 

gera allir á sama tíma eins og að spila námsspil. Þegar við höfum 

notað tölvur inn í hringekjurnar höfum við af og til valið þyngri 

æfingar fyrir sterkari nemendur. Við notum bæði sjálfsmatið og 

brottfararspjöldin til að mæta þörfum hópsins sem og 

einstaklinga. Við metum sérkennsluþarfir daglega byggða á mati 

dagsins í dag eða eftir lokapróf úr afmörkuðu viðfangsefni. Nú 

er til dæmis sérkennari með það verkefni að vinna með tveimur 

stúlkum efni síðasta kafla af því við tókum þá ákvörðun að láta 

þær ekki taka prófið strax. Hún hefur einnig verið að vinna með 

þremur nemendum sem komu illa út úr prófinu. Í næstu viku 

verður svo tekin afstaða til þess hver sé í brýnustu þörfinni fyrir 

aðstoð og þannig er sérkennslan opin og í takt við 

leiðsagnarmatið. (Rannsóknardagbók, 6. maí 2015) 
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6.2   Gildi leiðsagnarmats fyrir nemendur 

Nemendur upplifðu leiðsagnarmat í gegnum ákveðin verkfæri og skipulag í 

kennslustundum og var upplifun þeirra almennt góð. Nemendur sáu sér 

almennt hag í sjálfsmati, brottfararspjöldum, forkönnunum og samræðum í 

tengslum við markmið og árangursviðmið. Við kennarar skynjuðum aukna 

virkni og áhuga og ekki síst mikla og góða samvinnu.  

6.2.1 Vinna með markmið vikunnar og árangursviðmið 

Ég hugleiddi hvort nemendur veittu markmiðum vikunnar athygli og sögðust 

sex af þeim sjö sem ég tók viðtal við hlusta af athygli þegar markmið vikunnar 

væru kynnt í byrjun hverrar kennsluviku. Fimm nemendur af þeim sjö sem ég 

tók viðtal við sögðust veita markmiðum á námsáætlun athygli en tveir ekki. 

Þannig svarar Finnur í viðtali 7. maí 2015 þegar ég spyr hann hvort hann lesi 

og kíki á markmiðin í áætlun: „Já, ég les það sko.“ María segist í viðtali 28. 

maí 2015 skoða markmiðin bæði á áætlun og þegar þau eru kynnt í byrjun 

vikunnar: „Eh, já eða svona með markmiðin, þá reyni ég alltaf að ná 

markmiðinu.“ Sá nemandi sem sagðist ekki veita markmiðum athygli þegar 

yfir þau væri farið, sagðist samt alltaf hlusta af athygli í byrjun kennslustunda: 

„Já, ég held það, ég hlusta alveg í tímum.“ Ég tel að hugtakið markmið hafi 

verið að rugla nemandann í rýminu og að hann hefði svarað öðruvísi hefði ég 

spurt hann á annan hátt. Anna hváði þegar ég spurði hana út í markmiðin í 

viðtali 27. maí 2015 og virtist ekki tengja vel við hugtakið: „Hvaða markmið 

aftur?“ 

Mynd 5.  Hvernig finnst þér að byrja og/eða enda stærðfræðitíma á 

umræðum (samræðum) um dæmi? 
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Á fyrstu og annarri viku rannsóknar (20. og 25. febrúar 2015) spurði ég 

22 nemendur hvernig þeim fyndist að byrja og/eða enda stærðfræðitíma á 

samræðum um dæmi (Viðauki 2). Tólf af þeim segja að sér hafi fundist þau 

læra mikið á því að ræða um dæmi og lausnir við sessunaut. Átta nemendum 

fannst þeir læra á því, einum fannst hann læra svolítið á því og einum fannst 

hann ekki læra á því (mynd 5). Það skal taka fram að sá einstaklingur sem 

svaraði þannig að honum fyndist hann ekki læra af þessu, gaf lítið af sér í 

samræðum og var almennt frekar neikvæður í stærðfræðitímum.  

Þegar nemendur voru spurðir af hverju þeim fyndist þeir læra af 

samræðum eða ekki, voru svör þeirra gjarnan á þann veg að þeir lærðu hver 

af öðrum. Slík svör voru áberandi hjá þeim sem sögðu að sér fyndist þeir læra 

mikið eða læra af samræðunum: 

 

Ef ég veit kannski ekki dæmið og hún veit það, þá kennir hún 

mér. Ef við báðar vitum ekki, þá lærum við af hinum sem segja 

og kannski eftir það kann ég þetta mjög vel. 

Þá fæ ég líka aðrar skoðanir en mínar og þá læri ég líka það sem 

hann/hún hefur að segja. 

Ef eitthvað er óskýrt læri ég af öðrum. 

Því þegar maður ræðir við sessunaut þá getur maður lært á 

honum. 

 

Þá kom einnig fram hjá tveimur nemendum að þátttaka þeirra í samræðum 

styrkti þá í stærðfræði: 

 

Því þá get ég sett það á minnið og notað það seinna. 

Maður lærir meira á því að útskýra fyrir öðrum. 

 

Í viðtölum við sjö nemendur að rannsókn lokinni, sögðust nemendur taka 

virkan þátt í samræðum og voru svör þeirra á svipuðum nótum og í 

spurningakönnuninni þ.e. þeir sáu sér hag í samræðunum og að þeir gætu 

bæði lært sjálfir af þeim sem og kennt öðrum. Í viðtali við Dag 7. maí 2015 og 

Ingu 28. maí 2015 kemur fram að þeim hafi fundist samræður hjálpa til við 

að muna:  

 

… Það hjálpar mér að muna líka. 
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Þú veist, þá er ég að, ef ég kann það, hef ekki gert það í langan 

tíma og einhver annar skilur það ekki, þá þarf ég að útskýra það 

fyrir annan og rifja það upp fyrir sjálfri mér skilurðu. 

 

Kári sagðist í viðtali 7. maí 2015 oft hafa lent í því að hafa kennt öðrum 

eitthvað í samræðum en einnig hafa lært af öðrum: 

 

Já eins og þegar ég vissi ekki einhverja aðferð eins og í að reikna 

og þannig. 

 

Ómar er mjög sterkur í stærðfræði og ræður við mun erfiðara efni en flestir 

jafnaldrar hans. Hann sagðist í viðtali 7. maí 2015 læra að því að kenna öðrum 

og vitnar í mín orð þegar ég spurði hann hvort það hjálpaði honum að útskýra 

fyrir öðrum sem ekki skilja: 

 

Þú sagðir einhvern tímann að ef maður kann ekki að útskýra, 

kann maður það ekki alveg 100%. Ef einhver kann að útskýra þá 

er hann alveg öruggur á þessu, það hjálpar mér.  

 

Á rannsóknartímanum skynjaði ég hve virkir nemendur voru orðnir í sam-

ræðum og var sannfærð um að þessi vinna væri mikilvæg fyrir nemendur. 

Fannst samræðurnar auka almennt öryggi nemenda í stærðfræðivinnu, sá 

merki um aukna samvinnu þeirra á milli og hvernig þeir voru farnir að kenna 

hvor öðrum meira. 

 

Ég er sannfærð um að þessar umræður (samræður) í byrjun 

kennslustunda eru mikilvægur liður í að styrkja nemendur í 

stærðfræði og finn að slakari nemendur eru heilmikið að koma 

til en þeir áttu erfiðara með að gefa skýringar. (Rannsóknar-

dagbók, 10. mars 2015) 

Einn stoltur nemandi skilaði mér miða með lausnum og tók fram 

að hann og félagi hans hefðu getað leyst dæmin alveg án 

aðstoðar. Fann fyrir stolti og sjálfsöryggi. (Rannsóknardagbók, 

23. mars 2015)  

Nemendur vinna mjög mikið saman að aðstoða hvern annan og 

útskýra. Ég tel að eitt af því sem þessi vinna með spurningar í 

byrjun tíma hefur leitt af sér er að nemendur eru orðnir mun 
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færari í að útskýra leiðir í dæmum fyrir hvorum öðrum og að eiga 

samtal um dæmin og vinnu sína. (Rannsóknardagbók, 16. apríl 

2015) 

Í dag spurði ég dreng að því, sem var að byrja að vinna með nýtt 

viðfangsefni, hvort hann þyrfti hjálp en hann svaraði um hæl, nei 

Dagur (sessunautur hans) kennir mér þetta og gekk svo í sætið 

sitt með nýju áætlunina sína. (Rannsóknardagbók, 6. maí 2015) 

 

Þrátt fyrir að upplifa mikla námsgleði hjá allflestum nemendum voru þrír 

nemendur enn áhyggjuefni við lok rannsóknar. Ég skráði í rannsóknardag-

bókina að þrír af 49 nemendum væru enn fremur óvirkir í samræðum.  

 

Þrjú börn í árganginum eru fremur óvirk í þessari vinnu ennþá 

og það er erfitt að fá þau til að ræða við næsta mann, annars 

standa allir sig mjög vel og gaman að sjá þau skjóta sér saman 

og byrja umræður (samræður) alveg um leið og ég sleppi orðinu, 

eða heyra kliðinn af umræðunum (samræðunum). Í lok tíma 

kvartaði ein stúlka yfir því að aðrar tvær sem áttu að vera í 

umræðum (samræðum) um dæmin með henni, snéru sér að 

hvor annarri og útskýrðu ekki fyrir henni en hún var ekki nógu 

örugg með sig og sagðist ekki hafa skilið dæmin. Ég var ánægð 

með að hún skuli hafa komið og kvartað því það sýnir mér að 

hún vill virkilega skilja og taka þátt og var ekki sátt við að þær 

skyldu ekki kenna sér eins og við höfum lagt svo ríka áherslu á í 

vetur. (Rannsóknardagbók, 6. maí 2015) 

 

6.2.2 Vinna með brottfararspjöld og forkönnun fyrir lokapróf 

Nítjánda apríl í áttundu viku rannsóknar spurði ég nemendur hvernig þeim 

fyndist að vinna brottfararspjöld (Viðauki 2). Almennt höfðu nemendur 

jákvæð viðhorf til þess að vinna með þau. Af þeim 48 nemendum sem tóku 

þátt í könnuninni sögðu 17 að sér fyndist það mjög gott að vinna með brott-

fararspjöld, 26 sögðu að sér fyndist það gott, fjórir að þeim fyndist það 

nokkuð gott og loks einn sem sagði að sér fyndist það ekki gott. Þegar 

nemendur eru beðnir um að útskýra svör sín eru skýringarnar nokkrar. Sextán 

nemendur segja að brottfararspjöldin hjálpi þeim að sjá styrkleiða og/eða 

veikleika sína og aðrir átta til viðbótar segja að þau æfi sig: 
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Þá veit ég hverju ég er góð í og hverju ég þarf að æfa mig í. 

Þá sér maður hvort maður er búinn að ná þessu. 

Maður getur séð hvar maður er slakur. 

Gott að vita hvað maður er góður í. 

Maður æfir sig betur. 

Því að ég læri af þeim. 

 

Þrír nemendur segja að brottfararspjöldin hjálpi sér en útskýra það ekkert 

frekar og fjórir segja þau hjálpa kennurum að taka stöðuna: 

 

Bara til að hjálpa mér. 

Gott að þið vitið hvað ég þarf að æfa mig. 

 

Nokkrir nemendur gefa litla skýringu þó þeim finnist mjög gott að vinna brott-

fararspjöldin og tveir af þeim sem merktu við að þeim finnist nokkuð gott að 

vinna þau, segja þau oft erfið. Nokkur svör snúast um enn annað eins og 

þessi: 

 

Mér finnst gaman að fá áskorun. 

Það er gaman. 

 

Ég spurði fimm af þeim nemendum sem ég tók viðtal við hvort þeim 

fyndist brottfararspjöld gagnast þeim og allir játuðu því. Þegar ég spurði á 

hvaða hátt svaraði Dagur þann 7. maí 2015: 

 

Öh, það er bara svona, hjálpar mér bara að muna líka, og heldur 

heilanum mínum vakandi. 

 

Finnur getur ekki útskýrt það og segir 7. maí 2015: 

 

Um bara, bara það er bara svona miklu þægilegra. Ég veit ekki 

hvað það er. 
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 Inga segir í viðtali 28. maí 2015: 

 

Það er bara gott, það hjálpar manni svona að rifja upp og svona 

til að læra þetta almennilega ef maður er óöruggur … þá gerir 

maður stiga og þá vitiði af því og þá getur maður farið til Jónu 

(sérkennari) eða Kristínar (stuðningsfulltrúi) og gert það betur 

og kunnað það í staðinn fyrir að bulla bara. 

 

Mín upplifun sem kennara var að nemendur unnu brottfararspjöldin 

samviskusamlega og þeir skynjuðu mikilvægi þeirra. Um þetta skrifaði ég í 

dagbókina: 

 

Ég upplifi aldrei neina neikvæðni gagnvart brottfararspjöldum 

eða könnunum sem við gerum. Allir nemendur taka þessu mjög 

vel og skynja að mínu mati mikilvægi þeirra. (Rannsóknar-

dagbók, 9. apríl 2015)  

 

Í apríl hafði ég hins vegar áhyggjur af einum nemanda sem mér fannst ekki 

sjá gagnsemi brottfararspjalda og var ekki viljugur þegar við kennarar köllum 

til okkar litla hópa. Þarna vitnaði ég í flokka Stipek um persónueinkenni 

nemenda sem skortir áhugahvöt þegar ég segi „Vonlitla Hanna“: 

 

Allir nema einn voru mjög virkir og duglegir og ég fann að 

skilningur þeirra óx við umræðurnar (samræðurnar) og að skoða 

dæmin saman á töflu eins og við gerðum. Einn nemandi var 

óvirkur og vildi ekki taka þátt. Þessi sami nemandi er ekki að 

finna hversu mikilvæg þessi auka innlögn og kennsla er fyrir 

hann og sér ekki hversu mikilvæg brottfararspjöldin eru fyrir 

nám og kennslu sem nánast allir aðrir nemendur gera. Sami 

nemenda er mjög lík vonlitlu Hönnu. (Rannsóknardagbók, 20. 

apríl 2015) 

 

Áður en rannsókn hófst voru nemendur vanir að nota kvarða með mark-

miðum til prófs til að undirbúa sig. Í rannsókninni breytti ég þessu þannig að 

nemendur unnu forkönnun þar sem markmið komu fram, valin dæmi til að 

vinna og svo upplýsingar um hvar hægt væri að æfa sig frekar ef maður gerði 

villur. Ég spurði nemendur í þessari spurningakönnum um hvort þeim þætti 
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betra að fá heim forkönnun eða kvarða eins og áður (Viðauki 2). Nítján 

nemendum fannst betra að vinna forkönnun, 13 nemendum fannst betra að 

fá kvarða heim og sex nemendum fannst það jafn gott. Loks sögðu 10 

nemendur að þeir vissu ekki hvort þeim fyndist betra og örfáir gáfu fremur 

óskýr svör. 

Ég spurði einnig þá nemendur sem ég tók viðtal við út í forkannanir. Ég 

bað fjóra nemendur að segja mér hvort þeim fyndist betra að vinna for-

könnun eða fá kvarða fyrir lokapróf. Þrír sögðu að sér þætti betra að fá for-

könnun en einn að sér væri alveg sama. Tveir þeirra sem ég spurði svöruðu 

þannig: 

 

Bara dálítið gott því ég tek hana fyrir lokapróf þá er það á síðustu 

stundu að ég viti hvað ég á að æfa mig í.  

(Viðtal við Kára, 7. maí 2015) 

Því þá gat ég reiknað svona dæmi, og það hjálpaði mér líka ef 

það kæmi síðar á prófinu, því þá vissi ég að það væri nokkurn 

veginn eins.  

(Viðtal við Önnu, 27. maí 2015) 

 

Í viðtali 7. maí 2015 kom fram að Kári teldi sig betur undirbúinn undir lokapróf 

vegna þess að hann var nýbúinn að vinna forkönnun: 

 

Uhm, maður bara svona þurfti ekki mikið að læra, maður bara 

svona liggur við búinn að fatta þetta út af því að , já maður var 

búinn að gera þetta í skólanum, rétt fyrir prófið þannig að maður 

man þetta mjög vel. 

 

Ég var viss um að forkannanirnar myndu auka gæði undirbúnings undir 

lokapróf og hefðu því mikið gildi fyrir nemendur: 

 

Varðandi þessa könnun þá hefði ég viljað sjá betri niðurstöðu en 

eftir á að hyggja tel ég að niðurstaðan úr henni verði til þess að 

nemendur vandi betur undirbúning en við höfum lagt ríka 

áherslu á að nemendur undirbúi sig mjög vel undir öll próf. 

(Rannsóknardagbók, 26. mars 2015) 
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6.2.3 Vinna með sjálfs- og jafningjamat 

Í lok fyrstu og annarrar viku rannsóknar (20. og 25. febrúar 2015) kannaði ég 

viðhorf nemenda til þess að nota sjálfsmat og bað þá að útskýra svar sitt 

(Viðauki 2). Tólf nemendum af þeim 22 sem könnunin var lögð fyrir fannst 

mjög gagnlegt að nota sjálfsmat til að meta hvernig þeim gekk í námsefni 

vikunnar í stærðfræði og níu til viðbótar þótti það gagnlegt (mynd 6). Aðeins 

einn nemandi sagði að sér fyndist það nokkuð gagnlegt en engum fannst það 

ekki gagnast sér. Þegar útskýring þessa eina nemanda er skoðuð, kemur í ljós 

að hann hefur að öllum líkindum misskilið spurninguna, vegna þess að hann 

segir í útskýringum: „Ég nýtti tímann ekki nógu vel.“  

 

Mynd 6. Hvernig fannst þér að vinna sjálfsmat í lok tíma í áætlun? 

 

Taka skal fram að nemendur höfðu reynslu af því að nota sjálfsmat en 

hvorki í stærðfræði né á þessu formi áður. Þegar nemendur voru spurðir af 

hverju þeim fyndist notkun sjálfsmats gagnlegt eða ekki, kom fram að 

nemendur áttuðu sig á að sjálfsmatið myndi gagnast kennara við að taka 

stöðuna á hópnum og hjálpaði þeim sjálfum til að verða meðvitaðri í námi 

sínu: 

Þá geta kennarar séð hvernig okkur gengur í tíma. 

Þá vita kennararnir hver þarf hjálp og hver ekki. 

Alveg eins og mér finnst mælingar mjög erfiðar og þá vita Hildur 

og Ingunn það og geta hjálpað mér meira. 
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Duglegur nemandi sem á auðvelt með námsefnið sá sér hag í sjálfsmatinu: 

 

Af því að ef mér finnst dæmin auðveld þá gæti ég fengið erfiðara 

verkefni. 

 

Enn aðrir nemendur virtust nota sjálfsmatið til að ígrunda nám sitt í kennslu-

stundinni: 

 

Mér finnst mikilvægt að merkja út af því að þá fer ég yfir það 

sem ég gerði gott í tímanum. 

Af því að þetta hjálpaði mér að átta mig á því hvort ég þurfti að 

æfa mig betur eða ekki. 

Að meta hvort ég hafi lært vel og kunni námsefnið. 

 

Af þeim nemendum sem ég tók viðtal við spurði ég aðeins þrjú þeirra um 

hvað þeim fyndist um að vinna sjálfsmat. Tvær stúlkur þær Inga og María 

sögðu að þeim fyndist sjálfsmatið gagnast sér. Í viðtali við Maríu 28. maí 2015 

sagði hún: 

 

Mér finnst það gott en ég geri alltaf það sama, að ég sé búin að 

ná þessu. Er ekki alveg viss um hvort ég er alveg búin að ná þessu 

og vilji erfiðara verkefni. 

 

Þarna vísar hún til þess möguleika á sjálfsmatinu að óska eftir erfiðari 

verkefnum vegna þess að viðfangsefni dagsins hafi verið of létt. Ég spurði Dag 

hvað honum fyndist um sjálfsmat. Hann sagði að sér fyndist erfitt að meta sig 

sjálfan og tengdi sjálfsmatið við námsmat í list- og verkgreinum sem er 

frammistöðumat og að þá hafi hann ekki metið sig á raunsæjan hátt. Í viðtali 

7. maí 2015 segir hann: 

 

Ég vil eiginlega ekki dæma mig, ég vil aðrir dæmi mig, út af því 

að þegar ég var lítill, þegar það var sjálfsmat í listum, þá gerði 

ég alltaf svona, já að ég gerði alltaf allt vel en svo gerði ég það 

kannski ekki. 
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Í viðtali sem ég tók við samstarfskennara minn 21. maí 2015 kom einnig 

fram að henni þætti sjálfsmatið vekja nemendur til umhugsunar um námið 

sitt:  

 

Já, ég hugsa að það sé, ég hugsa að það veki þau svolítið til 

umhugsunar. Ég hugsa, jú ég er alveg viss um að það gerir það 

líka. 

 

Lengi framan af rannsókn er ég hugsi yfir því hversu raunsæir nemendur 

væru þegar þeir merktu við sjálfsmat en slíkar vangaveltur má sjá aftur og 

aftur í rannsóknardagbókinni. Í samtali við samstarfskennara minn 19. mars 

2015 tókum við þennan þátt til samræðu og vorum sammála um að 

nemendur væru að merkja við sjálfsmatið af heiðarleika, þó svo þeir væru 

mis raunsæir á eigin frammistöðu í matinu. Samstarfskennari minn sagði 

eftirfarandi þegar ég spurði hana hvort hún teldi að nemendur ynnu 

heiðarlegt sjálfsmat: 

 

Sko að vinna heiðarlegt námsmat, ég meina sumir bara finnst 

mér bara ekki átta sig á því, þú veist, það er ekkert óheiðarlegt 

við það, þau bara átta sig ekki á, þú veist, það eru einkenni góðs 

námsmanns að vita hvað maður kann og kann ekki.  

 

Í byrjun rannsóknar tók ég eftir því að einn nemandi sem ég myndi segja 

að væri fremur slakur í stærðfræði merkti alltaf við á sjálfsmatinu að honum 

gengi allt í haginn, en ég vissi betur sem kennari hans til rúmlega tveggja ára 

og fylgdist því vel með honum í tímum. Þegar langt var liðið á rannsóknina 

fór ég að sjá jákvæðar breytingar á honum í stærðfræðitímum, hann varð 

meðvitaðri í eigin námi og um leið varð sjálfsmatið hans raunsærra. Í 

dagbókina skrifaði ég um þennan nemanda: 

 

Ég sé ekki lengur Dóra sem er í vörn, heldur sé ég að hann er 

farinn að nýta sér sjálfsmatið á raunsæjan hátt, líka þegar hann 

er að leysa dæmi og merkir stiga eða stjörnu við. (Rannsóknar-

dagbók, 24. apríl 2015)  

 

Þarna er vísað til þess þegar nemendur unnu brottfararspjöld og settu stiga 

við þau dæmi sem þau töldu sig ekki geta leyst af nægjanlegu öryggi eða 
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stjörnu við dæmi sem þau réðu vel við. Þegar ég segi „Dóri sem er í vörn“ er 

ég að vísa til flokkunar Stipek á persónueinkennum þeirra sem skortir 

áhugahvöt.  

Þegar um mánuður var liðinn af rannsókninni byrjaði ég að setja sjálfsmat 

á brottfararspjöldin sem ég lagði fyrir nemendur einu sinni í viku. Í ramma 

sem ég setti við dæmin áttu nemendur að teikna stiga eða stjörnu eftir því 

sem þeir töldu sig kunna viðfangsefnið. Á þessum tímapunkti gat ég skoðað 

og metið hversu raunsæir nemendur voru. Undir lok mars erum við að ljúka 

yfirferð yfir rúmfræðina og ég læt nemendur vinna bæði sjálfsmat og 

forkönnun sem gaf mér færi á að bera saman niðurstöður og fá þannig gleggri 

mynd á það hversu raunsæir nemendur væru í sjálfsmatinu sínu. Niðurstaðan 

var sú að eftir því sem nemendur voru sterkari var betri samhljómur þarna á 

milli. Ég skráði niðurstöður um valda nemendur í rannsóknardagbókina: 

 

Anna metur sig þannig á sjálfsmatinu að hún kunni alla þætti en 

í könnuninni gerir hún klaufavillu í yfirborðsflatarmáli og svo 

eina klaufavillu í að reikna tímamismun. (Rannsóknardagbók, 

28. mars 2015) 

Hér er nemandi sem er ekki í góðum tengslum við getu sína. 

Merkir við grænt og í minnsta lagi á mörkum græns og guls. 

Hann kann hins vegar ekki flesta þættina og þarf að undirbúa sig 

vel undir lokaprófið. (Rannsóknardagbók, 28. mars 2015) 

 

6.2.4 Áhugi nemenda og viðhorf til stærðfræðinnar 

Við kennararnir skynjuðum aukinn áhuga nemenda á stærðfræði á rann-

sóknartímanum. Það birtist að okkar mati í auknum metnaði, vinnusemi og 

virkri þátttöku nemenda í því sem lagt var fyrir þá: 

 

Það var einstök virkni í hópnum og miklar umræður (samræður) 

á öllum borðum. (Rannsóknardagbók, 23. mars 2015) 

Ég upplifði mikinn námsáhuga hjá hópnum og ekki síður hjá 

slakari nemendum þegar ég hlusta á upptökuna. (Rannsóknar-

dagbók, 9. apríl 2015) 

 

Þó voru örfáir einstaklingar sem við höfðum áhyggjur af og ég þóttist 

geta speglað sérstaklega tvo þeirra í flokkum Stipek með persónueinkennum 

þeirra sem skortir áhugahvöt. Við sáum þó mjög jákvæðar framfarir hjá 
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öðrum þeirra þegar um tæpir tveir mánuðir voru liðnir af rannsókninni. Þá 

tók ég upp samtal milli hans og félaga hans á meðan þeir leystu munnlega 

saman blaðsíðu með brotadæmum. Það var skemmtilegt að heyra hversu 

virkur og ákafur hann var og hvernig upptakan frá 9. apríl 2015 endaði á 

orðunum: „Þetta var gaman.“ Í rannsóknardagbókina skrifaði ég um aukinn 

áhuga nemenda og hvernig þessi tiltekni nemandi var að taka við sér. 

 

Á þessum tíma í rannsókninni finn ég að nemendur eru mjög 

vinnusamir, metnaðargjarnir og áhugasamir í stærðfræðitímum. 

Það er einn nemandi í hópnum sem er áskorun en hann myndi 

flokkast sem vonlitla Hanna. Annar nemandi sem ég flokkaði 

sem Dóra sem er í vörn í upphafi rannsóknar hefur tekið miklum 

framförum og jákvæðum breytingum. Ég sé ekki lengur Dóra 

sem er í vörn heldur sé ég að hann er farinn að nýta sér 

sjálfsmatið á raunsæjan hátt, líka þegar hann er að leysa dæmi 

og merkir stiga eða stjörnu við. Síðast þegar við gerðum slíkt á 

brottfararspjaldi var hann með á hreinu hvar styrkleikar hans og 

veikleikar lágu. Hann er mjög jákvæður í tímum og vinnur af 

kappi. Áður þegar ég kom til hans sagðist hann alltaf skilja og að 

hann þyrfti enga aðstoð en þegar ég kannaði betur stöðuna 

stóðst það ekki. Nú er hann farinn að hafa frumkvæði á því að 

biðja um aðstoð og fá staðfestingu á því hvort hann er að gera 

rétt. (Rannsóknardagbók, 20. apríl 2015) 

 

Í samtali sem ég átti við samstarfskennara minn 10. apríl 2015 spurði ég 

hana hvort hún skynjaði mun á áhuga nemenda: 

 

Það eru náttúrulega alveg úber áhugasamir strákar, náttúrulega 

sem fá að komast áfram sko. 

 

Þarna vísar hún til tveggja drengja sem fengu að fara hraðar yfir og voru 

komnir í þyngra efni en hinir í hópnum. Ég spurði hana hvað henni fyndist um 

þá sem eru slakari í hópnum og hún sagðist skynja meira öryggi hjá þeim 

gagnvart stærðfræðinni: 

 

Það er náttúrulega eins og ég sagði, þú veist, þau eru orðin 

öruggari í að útskýra kannski og segja frá. 
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Í viðtali eftir að rannsókn lýkur þann 20. maí 2015 segir samstarfskennari 

minn að henni finnist nemendur orðnir áhugasamari: 

 

… mér finnst þau áhugasamari, sé mikinn mun á því og kannski 

slakari nemendur svona viljugri jafnvel í tímum en áður. 

 

Þegar rúmur mánuður var liðinn af rannsókninni velti ég mikið fyrir mér 

áhugahvötinni og ákvað að leggja könnun fyrir nemendur 18. mars 2015 

(Viðauki 1). Könnunin var lögð fyrir þetta eina skipti og því ekki nýtt til saman-

burðar á stöðunni frá einum tíma til annars. Nemendur voru beðnir um að 

velja einn af þremur kostum. 

1. Ég er ánægð/ur með mig þegar ég hef leyst erfitt dæmi með því að 
vinna vel. (Nemendur hafa ánægju af verkefnum eða löngun til að 
bæta sig, stýrast af innri áhugahvöt) 

2. Ég er ánægð/ur með mig þegar ég kann meira en aðrir í bekknum. 
(Nemendur eru uppteknir af því að bera sig saman við aðra og að 
líta vel út í samanburðinum, stýrast af ytri umbun) 

3. Ég er ánægð/ur þegar ég þarf ekki að vinna mikið. (Nemendur 
forðast að takast á við verkefni) 

Mynd 7.  Könnun á áhugahvöt   

 

Niðurstöður þessarar könnunar sýna að 38 nemendur af 46 sem könnunin 

var lögð fyrir velja fyrsta kostinn. Fimm nemendur velja kost tvö, tveir kost 

þrjú og einn kýs að velja ekkert (Mynd 7). Þrír af þessum fimm nemendum 

sem merktu við kost tvö höfðu líka merkt við fyrsta kostinn en þegar ég bað 

þá að velja bara einn varð sá númer tvö fyrir valinu. Tveir af þessum 
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nemendum eru mjög sterkir í stærðfræði og eru komnir á undan hinum. Af 

þeim þremur nemendum sem merkja við kost þrjú eru tveir nemendur sem 

ég hef greint sem „Vonlitlu Hönnu“ og „Dóra sem er í vörn“, en einn nemandi 

er með mikinn athyglisbrest og mjög vanvirkur í tímum nema setið sé yfir 

honum. 

Í sömu könnun voru nemendur spurðir út í hvernig þeim fyndist að læra 

stærðfræði og hversu mikilvægt. Nemendur merktu við á skalanum einn til 

fimm þar sem fimm merkti mjög gaman/mjög mikilvægt en einn merkti alls 

ekki gaman/ekki mikilvægt. Þrjátíu og fimm nemendur af 46 merkja við fjóra 

til fimm á skalanum þegar þeir eru spurðir hvernig þeim finnist að læra 

stærðfræði, einn merkir á bilinu þrír til fjórir, átta merkja við þrjá, einn merkir 

við tvo og loks einn sem merkir við einn, en það var nemandi sem ég hafði 

þegar flokkað sem „Vonlitlu Hönnu“ og velt töluvert fyrir mér. Þá fannst 

nemendum mikilvægt að læra stærðfræði, líka þeim sem fannst það ekki 

gaman. Allir nemendur nema einn merktu við fjóra til fimm á skalanum; þessi 

eini merkti við þrjá. Um mikilvægi stærðfræðinnar segja nemendur: 

 

Því þú þarft bara að kunna það t.d. þegar þú ert að brasa með 

peninga. 

Til þess að ganga vel í framtíðinni. 

Maður þarf hana í flest allar vinnur. 

Því mér gengur þá betur í lífinu. 

Af því hún er nothæf á margan hátt bæði núna og seinna. 

 

Í viðtölum við tvo nemendur spurði ég þá hvort þeir upplifðu einhverja 

breytingu hjá sér í stærðfræði eftir að við fórum að vinna með leiðsagnarmat. 

Báðir segja að sér gangi betur: 

 

Mér finnst mér ganga betur 

Eh, mér finnst ég hafi orðið aðeins betri eiginlega. 

 

Þegar ég bið þann sem segir: „Mér finnst mér ganga betur“ að útskýra betur 

svar sitt, segist viðkomandi ekki vita af hverju en þegar ég spyr hvort hann 

upplifi samt að sér gangi betur segir hann: 
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Þá gerum við meira heldur en bara í bókinni og mér finnst það 

betra. … Já í staðinn fyrir að vinna bara í bókinni, þá gerum svona 

miklu meira og sýna önnur dæmi heldur en í bókinni. 
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7 Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að auka færni mína í að beita leiðsagnarmati í 

stærðfræðikennslu. Niðurstöðurnar endurspegla þessa þróunarvinnu um leið 

og þær varpa vonandi ljósi á rannsóknarspurningarnar um breytingar á 

kennsluháttum og gildi leiðsagnarmats fyrir nemendur. Á rannsóknar-

tímanum komst gott skipulag á hvernig við kynntum nemendum markmið, 

hvernig við unnum með árangursviðmið og með sjálfsmat og endurgjöf. Við 

nýttum þau gögn sem við söfnuðum til að bæta nám og kennslu og fundum 

námsaðlögun ákveðinn farveg. Ég og samstarfskennari minn höfðum góða 

reynslu af þessari vinnu og nemendur höfðu almennt jákvæða upplifun af 

leiðsagnarmati og sáu sér hag í því.  

Í þessum kafla er fjallað um þessa þætti í fræðilegu samhengi og tengsl 

leiðsagnarmats við áhugahvötina. Kaflinn endar á stuttri samantekt um gildi 

leiðsagnarmats fyrir kennara og tengingu við Aðalnámskrá grunnskóla.  

7.1 Kennsluskipulag og námsaðlögun 

Meðal niðurstaðna úr rannsókninni var að vinna með leiðsagnarmat hefði 

ákveðnar breytingar á kennsluháttum í för með sér. Þessar breytingar birtust 

í því hvernig ég byggði hverja kennslustund upp og hvernig hver vinnulota 

með ákveðið viðfangsefni var sett upp. Heritage (2010, bls. 11) lýsir leið-

sagnarmati sem hringferli sem nær yfir námsmarkmið og alla þá vinnu sem á 

sér stað þangað til þeim hefur verið náð. Skipulag hverrar kennsluviku hjá 

mér byggðist upp á svipaðan hátt og þetta hringferli þegar ég hafði náð að 

koma því í góðan farveg við lok rannsóknar. Þannig hófst hver vinnuvika á því 

að draga fram markmið námsins með því að varpa þeim upp á tjald og setja 

þau á áætlun nemenda fyrir vikuna. Þegar búið var að kynna fyrir nemendum 

markmið vikunnar tóku við spurningar og samræður sem snérust um að 

draga fram árangursviðmið en slíkar samræður voru fastur liður í byrjun 

hverrar kennslustundar. Við lögðum mat á námsstöðuna með sjálfsmati fyrri 

hluta viku og brottfararspjöldum með sjálfsmati í lok viku, auk óformlegs 

mats í hverri kennslustund í gegnum samræður og leiðsögn. Við kennarar 

túlkuðum þau gögn sem við söfnuðum og mátum þannig þarfir hópsins, 

veittum nemendum okkar endurgjöf með því að bregðast við sjálfsmati, 

brottfararspjöldum og samræðum og gerðum viðeigandi námsaðlögun sem 

gat falist í að fá að fara hraðar yfir, fá þyngra efni, fá innlögn í litlum hópi, fá 
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aukinn stuðning eða sérkennslu og brúuðum þannig bilið þar til settum 

markmiðum var náð.  

Á sama hátt var hver lengri vinnulota við ákveðið viðfangsefni römmuð 

inn af leiðsagnarmatinu. Í upphafi slíkrar lotu vorum við með skýra sýn á þau 

markmið sem lokamatið byggði á en nýttum leiðsagnarmatið til að varða 

leiðina. Heritage (2010, bls. 30–33) leggur áherslu á mikilvægi þess að nota 

leiðsagnarmat á þennan hátt, að vera sífellt að meta og aðlaga þar til settu 

marki er náð í lokamati eða stöðluðu prófi eftir því sem við á. Þessu vinnuferli 

má einnig líkja við fimm lykilþætti í vönduðu námsmati eins og þau Chappuis, 

Chappuis og Stiggins (2009) setja það fram. Strax í upphafi var ljóst hvernig 

og af hverju námsmatsgögnum var safnað, skýr sýn var á markmið námsins, 

ólíkum matsgögnum safnað, nemendur voru þátttakendur í matinu í gegnum 

sjálfsmat og þeim reglulega gerð grein fyrir niðurstöðum. 

Í rannsókn þeirra Townsend o.fl. (e.d.) þar sem skoðuð voru áhrif leið-

sagnarmats á nám og kennslu, kom fram að kennurum fyndist skipta hvað 

mestu máli í breytingarferlinu að hafa yfirsýn yfir námsferilinn allan. Ég get 

tekið undir þá upplifun. Það kostaði mikinn undirbúning að skipuleggja 

kennsluna á þennan hátt og tók ákveðinn tíma að komast í gang og finna 

öllum lykilþáttum leiðsagnarmats farveg í kennslunni en það tókst, þó svo ég 

sé mjög meðvituð um að ég á enn margt ólært í þeim efnum. 

Hluti af þeim breytingum sem urðu á kennsluháttum í stærðfræði komu 

til vegna námsaðslögunar en þeir Black og Wiliam (1998) segja niðurstöður 

rannsókna á leiðsagnarmati hafa sýnt fram á mikilvægi þess að nám og 

kennsla séu löguð að niðurstöðum námsmats. Þá kemur líka fram að fækka 

megi þeim sem þurfi sérkennslu til muna með notkun leiðsagnarmats. Ég get 

ekki fullyrt um minnkandi sérkennsluþörf út frá minni rannsókn en hins vegar 

breyttist skipulag sérkennslunnar í rannsókninni og í stað þess að sömu 

nemendur hefðu fast sæti í sérkennslutímum nýttum við okkur námsmats-

niðurstöður okkar til að ákveða hver færi til sérkennara hverju sinni. 

Sérkennarinn vann með lítinn hóp sem hafði komið illa út úr brottfarar-

spjöldum, forkönnunum fyrir lokapróf eða lokaprófi, þannig að það var ekki 

alltaf sami hópurinn sem fór til hans. Með þessu móti nýttist sérkennslan 

mun betur að okkar mati og studdi okkur kennara mjög mikið í því að koma 

á þeirri námsaðlögun sem var í gangi. Þó svo mér hafi fundist frábært að vinna 

á þennan hátt með sérkennara geri ég mér grein fyrir því að þetta byggðist á 

því að enginn nemandi í hópnum vék frá námsefni árgangsins.  

Í seinni rannsókn þeirra Black og Wiliam (1998) kom fram að þeir kennarar 

sem tóku þátt, breyttu hugsun sinni um nám þannig að nám nemenda var 

sett í forgrunn í stað þess að þeir væru uppteknir af því að ljúka yfirferð yfir 
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námskrána. Þannig urðu markmið námskrárinnar eitthvað til að læra en ekki 

bara til að fara yfir. Segja má að við höfum gert það sama með því að bregðast 

stöðugt við því námsmati sem við söfnuðum.  

Í niðurstöðum mínum kemur fram að ég hafi átt í glímu við sjálfa mig þegar 

kom að því að breyta fyrirfram gerðu skipulagi. Ég þurfti að vera tilbúin að 

breyta næsta tíma með stuttum fyrirvara eða breyta vikunni framundan sem 

ég var búin að skipuleggja í þaula. Ég varð að vera tilbúin að vinna lengur með 

viðfangsefnið en upphaflega var skipulagt, vegna þess að þau námsmatsgögn 

sem ég safnaði sýndu að nemendur þurftu meiri tíma í viðfangsefnið. Mér 

fannst þetta erfitt og ég fann til streitu sem ég vil kalla „yfirferðarstressið“ en 

ég var ákveðin í að láta leiðsagnarmatið leiðbeina okkur og tók sem dæmi 

ákvörðun um að vinna þremur vikum lengur með mælingar en upphaflega 

var áætlað. Það þýddi að ég þurfti að fara mun hraðar yfir annað efni og velja 

vel hvað ég legði áherslu á en það gekk betur en ég þorði að vona. Ég varð 

sveigjanlegri hvað varðar tímamörk en Tomlinson (1999, bls. 2) segir það 

mikilvæg einkenni einstaklingsmiðaðrar skólastofu og Raffini (1996, bls. 16) 

segir að slíkur sveigjanleiki geti bætt árangur og þannig aukið áhugahvötina.  

Sveigjanleikinn togaðist á við þörfina fyrir að halda í skipulagið og ég fór 

að hafa efasemdir um hringekjuskipulagið. Ég var nokkuð sátt með þetta 

fyrirkomulag almennt en það komu tímar þar sem mér fannst hringekju-

fyrirkomulagið bindandi að því leyti að það hamlaði því að ég gæti brotið upp 

alla næstu kennslustund til að bregðast við námsmatinu, því þá missti einhver 

af einni stöð eða náði ekki að ljúka áætlun. Ég gat heldur ekki tekið of mikinn 

tíma af í byrjun kennslustunda og það kom að því að ég velti fyrir mér hvort 

hringekjuskipulagið væri hamlandi fyrir þá námsaðlögun sem ég vildi gera, en 

líklega hefur „yfirferðarstressið“ speglast í þessum áhyggjum mínum vegna 

þess að það hefði alveg mátt ýta einhverju fram í næstu viku og ekkert því til 

fyrirstöðu að hafa stundum hringekjur og stundum annað fyrirkomulag eftir 

þörfum hverju sinni. 

Tomlinson (1999, bls. 2) talar um að nemendur eigi að geta kafað í efni og 

farið mishratt yfir, allt eftir því sem við á. Hún leggur áherslu á að námsferill 

eins nemanda þurfi ekki endilega að vera eins og annars í hópnum og að 

námið eigi að ögra nemendum. Í gegnum áætlanavinnuna gátu nemendur 

farið mishratt yfir en um leið dróst enginn of mikið aftur úr. Þeir nemendur 

sem luku áætlun á undan hinum fengu aukaverkefni sem dýpkuðu enn frekar 

þekkingu þeirra á viðfangsefninu. Þetta fyrirkomulag var gott að því leyti að 

ég gat haldið vel utan um hópinn minn og haft þá yfirsýn sem mér fannst 

nauðsynleg. Með þessu fyrirkomulagi gat ég átt samtal með öllum hópnum í 
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byrjun og af og til í lok kennslustunda en um leið mætt einstaklingsþörfum 

nemenda í gegnum áætlanavinnuna.  

Tomlinson (2001, bls. 4–7) segir einstaklingsmiðað nám snúast um að 

auka gæði náms en ekki magn þess sem lært er og að nemandi sem hefur náð 

færni í einhverju viðfangsefni ætti ekki að fá fleiri slík verkefni, heldur 

verkefni sem byggir ofan á þá kunnáttu. Með þetta í huga tók ég ákvörðun, 

þvert á upphaflegar áætlanir mínar um að vinna með sömu markmið með 

öllum, um að hleypa tveimur duglegum nemendum lengra í námsefninu. Eftir 

að þeir rúlluðu upp lokaprófum úr þeim viðfangsefnum sem við áttum eftir 

að vinna og samræmdu prófi fyrir 7. bekk enduðu þeir í Geisla 3B sem ætlað 

er 7. bekk eftir áramót. Þá fyrst fundum við viðfangsefni sem reyndust þeim 

smá ögrun en samt ekki um of. Við þetta efldust fleiri nemendur og einn 

nemandi til viðbótar fór að dæmi þeirra. Þetta gekk vel og mér fannst þetta í 

lagi svona undir lok vetrar en hefði frekar kosið að ögra þessum nemendur 

meira á dýptina eða með þrautavinnu eða verkefnum sem hefðu fengið 

nemendur til að hugsa á dýpri hátt um viðfangsefnið og auka þannig gæði 

námsins, ef þetta hefði verið í byrjun vetrar. 

7.2 Námsmatsgögn 

Megintilgangur námsmats samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 54) er að leiðbeina nemendum um 

námið og um það hvernig þeir geta náð markmiðum þess. Tomlinson og 

McTighe (2006, bls. 60) líkja námsmati við myndaalbúm þar sem finna má 

ólíkar myndir frá mismunandi tímum og úr ólíku samhengi sem gefa okkur 

heildarmynd af nemendum. Í rannsókninni studdist ég við ólík 

námsmatsgögn til að fá þessa mynd af nemendum og til að leiðbeina þeim 

um námið. Þau námsmatsgögn sem við notuðum hvað mest til leiðsagnar 

voru sjálfsmat, brottfararspjöld og forkannanir. Þess fyrir utan kom það fyrir 

að við nýttum okkur þær upplýsingar sem söfnuðust þegar við gengum um 

og aðstoðuðum nemendur í verkefnavinnu og út frá þeim spurningum og 

samræðum sem við tókum í byrjun kennslustunda.  

Tomlinson, Brimijoin og Narvaes (2008, bls. 7 – 8) mæla með því að 

kennarar noti forkönnun til að taka stöðuna áður kennarar byrja að vinna 

með nýtt viðfangsefni og síðan mæla þau með því að kennarar noti námsmat 

jafnt og þétt á námstímanum til að fylgjast með framförum og koma auga á 

mögulegan vanda. Þessi lýsing á vel við það sem við vorum að gera með bæði 

brottfararspjöldum og forkönnunum. Ég lagði fyrir forkönnun þegar við 

byrjuðum nýtt viðfangsefni en fannst það ekki skila mér því sem ég hafði 

vænst. Mér fannst ég ekki geta tekið ákvörðun um að láta nemendur sleppa 
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einhverju út viðfangsefninu sem við vorum að fara að byrja að vinna með 

byggða á þessum niðurstöðum. Fannst þó gott að taka stöðuna og sjá 

breiddina á hópnum og láta svo brottfararspjöldin og sjálfsmatið leiðbeina 

mér þegar ég gerði einhverja námsaðlögun. Mér fannst hins vegar forkönnun 

fyrir lokapróf frábær leið. Tomlinson og McTighe (2006, bls. 72 – 73) mæla 

með því að forkönnun sé nýtt til að mæta námsgrunni nemenda. Forkönnun 

fyrir lokapróf skilaði bæði kennara og nemendum ákveðinni niðurstöðu 

þannig að undirbúningur undir prófið tók mið af námsgrunni nemenda og 

varð því mjög einstaklingsmiðaður. Þóra Björk Jónsdóttir (2008, bls. 7–8) 

bendir á að samskonar matsgögn geti þjónað ólíkum tilgangi hverju sinni en 

við nýttum lokapróf úr hverju viðfangsefni bæði sem forkönnun og sem 

lokapróf.  

Brottfararspjöld nýttust okkur kennurum mjög vel til að taka stöðuna og 

ákvarða um framhald námsins og voru lykillinn að þeirri námsaðlögun sem 

við gerðum. Þegar nemendur voru spurðir út í upplifun sína af þessu náms-

mati kom í ljós að hún var mjög jákvæð. Brottfararspjöldum fylgir aldrei 

einkunn og tel ég að það spili stóran þátt í hversu vel nemendur tóku þeim. 

Rannsóknir hafa sýnt að fái nemendur einkunn fer athygli þeirra fyrst og 

fremst á hana og samanburð við aðra nemendur en ekki á hugsanlega endur-

gjöf sem fylgir (Black o.fl. 2003, bls. 49). Kohn (1993, bls. 79) segir einkunnir 

geta virkað á sama hátt og umbun og refsing og geti dregið úr áhuga 

nemenda. Við lögðum mikla áherslu á að nemendur fengju þá tilfinningu að 

brottfararspjöldin væru til að bæta nám og kennslu og ég tel að nær allir 

nemendur hafi litið þannig á þau. Einn slakur nemandi sagði að sér fyndist 

ekki gott að nota þau og það var áhyggjuefni en í þessu tilfelli var áberandi 

skortur á áhugahvöt sem okkur tókst ekki að yfirvinna. Fjórir nemendur sem 

merktu við að þeim fyndist nokkuð gott að nota þau, nefndu að þeim fyndist 

þau erfið. Þarna hefði hugsanlega meiri einstaklingsmiðun á brottfarar-

spjöldum komið í veg fyrir þessa upplifun nemendanna.  

Clarke (2005, bls. 88) segir sjálfsmat þjóna þeim tilgangi að gera nem-

endur bæði ábyrga fyrir eigin námi og virkja þá til þátttöku í því. Í safn-

rannsókn þeirra Black og Wiliam (Black og Wiliam, 1998) kemur fram að hægt 

sé að bæta árangur nemenda með því að virkja þá í eigin námi. Þá kemur 

fram að vinna með sjálfsmat auki áhugahvötina og styrki sjálfstraust þeirra. 

Sjálfsmat varð því strax mikilvægur hluti leiðsagnarmats í kennslustundum. 

Okkur kennurum fannst þau gagnleg til að skanna hvernig nemendur upplifðu 

sig í glímunni við námsefnið og það gaf tilefni til að eiga samtal við nemendur 

um námsefnið. Nemendum fannst sjálfsmatið annað hvort mjög gagnlegt eða 

gagnlegt og skynjuðu mikilvægi þeirra skilaboða sem fólust í þeim. Nemendur 
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voru í gegnum þessa vinnu virkir í að leggja mat á eigið nám og koma 

ákveðnum skilaboðum um það á framfæri við kennara. 

Þegar ég ígrundaði í lok rannsóknar hvernig námsaðlögun yrði best fyrir 

komið, kom fram að við nýttum okkur þau lokapróf sem við tókum til 

leiðsagnar fyrir nemendur. Þannig fórum við yfir þau mörk að skilgreina 

lokamat frá leiðsagnarmati eins og gjarnan er gert (Stiggins, 2002, 

Greenstein, 2013). 

7.3 Námsmarkmið, árangursviðmið og endurgjöf 

Strax í upphafi rannsóknar var ég meðvituð um mikilvægi markmiða og að 

hafa þau ávallt að leiðarsljósi í allri vinnu með leiðsagnarmat. Ég lagði áherslu 

á að hafa markmiðin sýnileg en Clarke (2001, bls. 25) segir að í viðtölum við 

72 nemendur hafi komið fram að sýnileg markmið nái mun betur til nemenda 

en munnleg. Ég fann aðrar leiðir til að fá nemendur til að huga að markmiðum 

eins og að spyrja þá hvað þeir ættu að læra í tímanum þegar ég gekk á milli 

og aðstoðaði. Ég upplifði nemendur almennt meðvitaða um markmið 

námsins og að þeir gætu gefið greinargóð svör í flestum tilfellum. Ég tel að 

ýmislegt annað en bein umfjöllun um markmiðin eins og samræður um 

árangursviðmið, notkun sjálfsmats, brottfararspjalda og forkannana hafi gert 

nemendur meðvitaða um markmiðin. Black o.fl. (2003, bls. 52–53) segja 

markmið og árangursviðmið forsendu þess að nemendur geti lagt mat á eigið 

nám og ég tel eftirá að allir þættir leiðsagnarmats spili þannig saman að 

nemendur komist ekki hjá því að veita markmiðum athygli.  

Í undirbúningi undir rannsókn fór mun meiri tími í að skilja árangursviðmið 

en markmið, en til að átta mig á viðmiðunum varð ég að leggjast vel yfir 

markmiðin. Ég studdist þar aðallega við hugmyndir frá Clarke (2005, 22–23, 

37) sem segir viðmiðin mikilvægan lið í að hjálpa nemendum að átta sig á 

hvað þeir þurfa að gera til að ná markmiðum. Hún segir mikilvægt að 

árangursviðmið séu unnin með nemendum og lögðum við áherslu á það. Ég 

nýtti mér hugmynd frá Clarke (2005, bls. 29) þegar ég setti upp markmið fyrir 

vikuna og þar undir árangursviðmið sem byrjuðu á orðunum: „Við höfum náð 

árangri þegar …“ og á eftir þessum orðum setti ég gjarnan: „Við getum leyst 

dæmi sem þessi“ og svo komu dæmi sem ég vildi að nemendur gætu leyst og 

útskýrt hvernig þeir færu að. Við komum aftur og aftur að þessum viðmiðum 

í samræðum í byrjun tíma alla vikuna. Eitt af því sem ég tel að við hefðum 

getað gert betur, hefði verið að útbúa veggspjöld með viðmiðum eða að setja 

viðmið á verkefni nemenda þegar ætlast var til að þeir ynnu sjálfstætt. Clarke 

(2005, bls. 35) segir að með því að hafa viðmið á verkefnum aukist meðal 

annars einbeiting nemenda í verkefninu og þeir séu betur undir það búnir að 
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meta eigin vinnu. Hún segir einnig að vinna með árangursviðmið ýti undir 

notkun ákveðins orðaforða og tel ég að næstu skref hefðu getað falið í sér að 

skoða betur hvernig best væri að orða viðmiðin og koma viðeigandi 

orðaforða á framfæri (Clarke, 2001, bls. 36). 

Ég og samstarfskennari minn vorum sammála um að notkun spurninga og 

samræðna kæmu vel út og væru mikilvægar til þess að þjálfa nemendur í að 

tjá sig um stærðfræðina. Í seinni rannsókn þeirra Black og Wiliam kom fram 

hjá þeim kennurum sem tóku þátt, að þeim fannst spurningar gegna lykil-

hlutverki í kennslunni líkt og okkur (Black o.fl., 2003, bls. 42). Ég gerði 

nemendum ljóst að tilgangurinn væri ekki eingöngu að finna svarið, heldur 

að þjálfast í að útskýra hvernig þeir hefðu farið að og að geta rökstutt svör 

sín. Kloosterman og Gorman (1990) tala um að einn liður í að auka áhugahvöt 

nemenda í stærðfræði sé að nemendur skynji að það er mikilvægara að leggja 

sig fram en að finna rétta svarið og tel ég að samræðurnar hafi einmitt gefið 

tilefni til þess. Við sáum heilmiklar framfarir hjá nemendum í samræðunum 

eftir því sem leið á rannsóknina. Ég útbjó gjarnan staðhæfingar sem 

nemendur þurftu að taka afstöðu til hvort væri rétt eða röng með 

rökstuðningi en Clarke (2005, bls. 68) mælir með slíkum staðhæfingum í stað 

hefðbundinna upprifjunarspurninga vegna þess að þær krefjast flóknari 

hugsana. Með þessum spurningum og samræðum, tel ég að okkur hafi tekist 

að þjálfa nemendur í að tjá sig og nota gagnrýna hugsun sem eru hluti þeirrar 

lykilhæfni sem námskráin gerir kröfur um (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013, bls. 87). Þá tel ég að með þessum samræðum höfum við 

fært okkur nær þeim markmiðum í stærðfræði að virkja nemendur í námi 

sínu, að þeir ígrundi og eigi samtöl um hugmyndir hvers annars, að þeir vinni 

saman, að þeir nýti tungumál stærðfræðinnar og þjálfist í að rökstyðja 

stærðfræðina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 218–219). 

Ég tel að á þessum punkti í þróunarvinnu með leiðsagnamat hafi ég ekki verið 

tilbúin í flóknari spurningar og samræður en það væru klárlega næstu skref 

að þyngja spurningar og að vinna meira með opnar spurningar og þrautir. Í 

grein eftir Damon (2007) þar sem hann talar um stöðu námsmats í Ástralíu 

kemur fram að tilhneigingin sé sú að námsmat í stærðfræði snúist um stutt 

svör þar sem nemendur nota aðferðir sem þeir hafa lært utanaf og flóknari 

þættir stærðfræðinnar verðu útundan. Ég féll algerlega í þessa gryfju því 

lokaprófin úr hverju viðfangsefni voru einmitt eins og hann lýsir og ég lagði 

ekki mat á hæfni nemenda í þessum samræðum umfram þá upplifun sem ég 

hef verið að lýsa. 

Við sáum mikla virkni í nemendahópnum í þessum daglegu samræðum. 

Með því að gefa nemendum tíma til umhugsunar, í stað þess að láta þá svara 

strax, gátum við farið á milli, hlustað eftir samræðunni og stutt þá 
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einstaklinga sem við töldum líklega til að eiga erfitt með þetta af einhverjum 

sökum. Á þennan hátt komst enginn hjá þátttöku og nemendur vissu að hver 

sem var gat þurft að tjá sig þegar samræðurnar voru teknar saman. Ég var 

meðvituð um að samkvæmt rannsóknum hætti kennurum til að gefa 

nemendum of lítinn umhugsunartíma eftir að þeir lögðu spurningu fyrir 

hópinn og að með því að lengja umhugsunartíma nemenda mætti gera ráð 

fyrir að allir gætu svarað, sem varð raunin í flestum tilfellum hjá okkur nema 

þegar viðfangsefnið reyndist allra slökustu einstaklingunum of erfitt (Black 

o.fl., 2003, bls. 42).  

Eitt það mikilvægasta í niðurstöðunum er að nemendur sáu sér hag í 

spurningum og samræðum í byrjun kennslustunda. Nemendur töluðu um að 

læra af hver öðrum, þeim fannst samræður styrkja sig í stærðfræði og við 

kennarar sáum merki um aukna samvinnu. Ég tel að aukin samvinna hafi 

komið til vegna þess að nemendur fengu í gegnum spurningar og samræður 

bæði þjálfun í að vinna með öðrum og þjálfun í að útskýra leiðir. Mér fannst 

sérstaklega ánægjulegt að upplifa þannig kennslustund að ég væri nánast 

óþörf og heyra þegar nemendur voru að útskýra og kenna hvor öðrum. Þetta 

samræmist því sem Clarke (2005, bls. 55) segir um notkun talfélaga, að slík 

vinna fái nemendur til að hugsa, koma þekkingu sinni í orð og bæta þannig 

skilning sinn. Jones og Wiliam (2008, bls. 17) benda á að rannsóknir hafi sýnt 

að hugsun nemenda á viðfangsefninu dýpki þegar þeir kenna öðrum og séu 

líklegri til að muna það sem þeir hafa lært eins og einn nemandinn sagði í 

viðtali: „… Það hjálpar mér að muna líka“. 

Í rannsókninni kemur fram að ég hafi þurft svolítinn tíma til að átta mig á 

endurgjöfinni og að ég hafði áhyggjur af því að ég væri ekki að sinna endurgjöf 

nægjanlega vel. Í fræðunum er meðal annars talað um að endurgjöfin þjóni 

þeim tilgangi að miðla upplýsingum til nemenda um hvar þeir standa og hvað 

þeir geta gert til að bæta sig (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 46). Heritage 

(2010, bls. 10) talar um að brúa bilið milli þeirrar stöðu sem nemandinn er í 

og þeirra markmiða sem stefnt er að. Hún talar um að nota mats- og 

sóknarkvarða til að hjálpa nemendum að sjá hvar þeir eru staddir. Ég áttaði 

mig á því þegar leið á rannsóknina að ég var að gefa heilmikla endurgjöf til 

nemenda. Ein leið var bregðast við brottfararspjöldum nemenda og merkja 

með stiga eða stjörnu við dæmin eftir því hvort þau voru rétt eða röng. 

Chappuis (2009, bls. 75) bendir á stjörnur og stiga sem dæmi um endurgjöf 

sem tekur stutta stund og mér fannst það einmitt gefast vel vegna þess að 

hve fljótlegt það var en samt mjög táknrænt. Þegar ég gerði skriflegar 

athugasemdir var það oft vegna þess að nemendur sýndu ekki útreikninga, 

það vantaði mælieiningar í svör og fleira slíkt. Clarke (2001, bls. 66) leggur 

áherslu að nemendur fái tíma til að bregðast við endurgjöfinni og lagði 
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áherslu á að afhenda nemendum brottfararspjöldin til skoðunar eftir að ég 

hafði farið yfir þau. Ég velti því hins vegar fyrir mér hvort ég hefði getað gert 

eitthvað meira í því sambandi eins og að láta nemendur skoða á kvarða með 

helstu markmiðum hvar þeir væru staddir.  

Forkannanir fyrir lokapróf fólu í sér endurgjöf líkt og brottfararspjöldin. Á 

þessum forkönnunum komu fram markmið og undir þeim dæmi sem áttu við 

markmiðið og loks undir dæminu/dæmunum fengu nemendur endurgjöf á 

það hvernig þeim gekk að ná markmiðinu. Þar merkti ég við þumal upp ef 

dæmið var rétt reiknað en þumall niður ef dæmið var rangt reiknað. Ég velti 

fyrir mér að hafa millistig fyrir augljósar klaufavillur en ákvað að gera það 

ekki. Nemendur höfðu á sömu forkönnun upplýsingar um hvað þeir gætu gert 

til að æfa sig frekar ef þurfti. Ef nemendur gerðu klaufavillu og töldu sig vera 

búna að ná markmiðinu var það undir þeim sjálfum komið hvort þeir vildu 

taka æfingadæmin sem bent var á eða ekki. Þessi könnun fór svo heim til 

foreldra til skoðunar og frekari undirbúnings undir lokaprófið. Mér sem 

kennara fannst þetta fyrirkomulag frábært og var sannfærð um að nemendur 

kæmu betur undirbúnir undir próf. Ég spurði nemendur út í þessar for-

kannanir og bað þá að bera þá saman við að nota kvarða með markmiðum til 

að undirbúa sig undir próf og komu niðurstöðurnar mér á óvart. Ég hafði 

fyrirfram gefið mér að nemendur myndu frekar velja forkönnunina þar sem 

hún gaf skýrari mynd af stöðunni en það varð ekki raunin. Þó svo heldur fleiri 

nemendur kysu forkönnun var munurinn ekki mikill og mörgum fannst bæði 

jafn gott.  

Eitt af því sem ég vildi verða færari í á rannsóknartímanum var að leiða 

nemendur áfram með spurningum í stað þess að segja þeim strax til þegar ég 

gekk á milli og aðstoðaði í tímum. Þannig vildi ég auka sjálfstæði þeirra og 

efla hugsun þeirra um námið. Ég vissi að mér hætti til að þjóta á milli og 

leiðbeina í stað þess að spyrja og ég þurfti að minna sjálfa mig á. Færni mín á 

þessu sviði jókst jafnt og þétt á rannsóknartímanum og ég fór að skynja og 

skilja betur hvernig spurningar mínar hjálpuðu mér að taka stöðuna og lögðu 

grunn að endurgjöf sem leiddi til þess að brúa bilið milli þess sem nemandinn 

kunni og þeirra markmiða sem við stefndum að ná. Mér fannst ég vera að ná 

að uppfylla þau markmið aðalnámskrár að hjálpa nemendum að bæta sig 

með uppbyggjandi endurgjöf og leiðsögn (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013, bls. 219). 

Í seinni rannsókn þeirra Black og Wiliam kom fram að nemendur hafi smá 

saman farið að skynja mikilvægi þess að fá skriflega endurgjöf. Þeir hafi áttað 

sig á mikilvægi þess að bregðast við endurgjöfinni og fundið hvernig það 

bætti nám þeirra. Upplifun mín var sú sama en það kemur fram í niðurstöðum 
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að lang flestir nemendur sáu sér hag í brottfararspjöldum, sjálfsmati og 

umræðum (Black o.fl. 2003, bls. 48). 

7.4 Áhugahvötin 

Þegar skoðaðar eru þær breytingar sem urðu á kennsluháttum mínum við 

það að taka upp leiðsagnarmat og þær bornar saman við þá fimm þætti sem 

Raffini mælir með til að auka áhugahvöt, má sjá að þetta tvennt fellur vel 

saman. Þessir fimm þættir Raffini (1996, bls. ix) eru sjálfstæði, hæfni, tengl, 

sjálfstraust og námsgleði. Hann segir nemendur finna til sjálfstæðis ef þeir fái 

tækifæri til að taka ákvarðanir um nám sitt og takast á við áskoranir. Ég tel að 

tvennt sem við vorum að gera á rannsóknartímanum falli undir þennan þátt, 

að vinna í áætlun gefur nemendum ákveðið sjálfstæði en fyrst og fremst tel 

ég sjálfsmatið falla þarna undir. Nemendur gáfu okkur kennurum ákveðin 

skilaboð með sjálfsmatinu, þeir ígrunduðu nám sitt og fengu tækifæri til að 

óska eftir meiri aðstoð eða áskorun. Allir nemendur þurfa að trúa á eigin getu 

og tel ég að samræður í byrjun tíma hafi styrkt nemendur og aukið öryggi 

þeirra í glímunni við stærðfræðina. Á brottfararspjöldum og forkönnunum 

voru dregnir fram bæði styrkleikar og veikleikar og mátti sjá á svörum 

nemenda þegar þeir voru spurðir út í gagnsemi brottfararspjalda að þeim 

fannst þau gagnast til að sjá bæði veikleika og styrkleika. Einhverjir nemendur 

voru að koma ítrekað illa út en ég tel að það hafi skipt máli hvernig við 

ræddum um þessa vinnu við nemendur, töluðum um þau skilaboð sem fólust 

í þessum gögnum og hversu mikilvæg þessi vinna væri í að auka gæði 

kennslunnar og færni nemenda. Aðeins einn nemandi sagði að sér fyndist 

ekki gott að vinna brottfararspjöld en gaf enga útskýringu. Ég skynjaði sterkt 

skort á áhugahvöt hjá þessum nemanda. Þörfin fyrir tengsl snýst um stöðu 

nemenda innan hópsins og mikilvægi þess að upplifa sig samþykktan í 

hópnum. Ég tel að spurningar og samræður í byrjun kennslustunda hafi haft 

mikið að segja fyrir þennan þátt. Talfélagar voru borðfélagar hverju sinni sem 

breyttust á þriggja vikna fresti þannig að nemendur voru að upplifa samskipti 

við marga ólíka félaga á tímabilinu. Hvaða nemendur sem er gátu átt von á 

að þurfa að svara yfir hópinn að samræðum loknum og sáum við öryggi þeirra 

í að útskýra aukast jafnt og þétt á rannsóknartímanum. Sjálfstraust nemenda 

byggir á því að þeim finnst þeir einhvers virði og mikilvægar manneskjur. Enn 

og aftur tel ég að spurningar og samræður í byrjun kennslustunda hafi ýtt 

undir þennan þátt. Allir nemendur voru jafnir og innlegg allra mikilvægt og 

þeir nemendur sem áttu erfitt með samræðuna fengu stuðning þannig að 

þeir gætu svarað eins og hinir. Við skynjuðum mikla virkni í þessum 

samræðum og áhuga nemenda á að taka þátt. Loks er það námsgleðin, að 

gera námið áhugavert. Ég tel að sú fjölbreytni sem við lögðun áherslu á með 
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því að nota vikulega spil, þrautir eða námsleiki sem hluta af hringekjunni hafi 

einmitt uppfyllt þennan þátt. Við unnum aldrei lengur en 30 mínútur í einu í 

vinnubókarvinnu og tímarnir byrjuðu alltaf á sameiginlegum verkefnum sem 

gátu verið mjög fjölbreytileg. Ég upplifði mikla námsgleði í spurningum og 

samræðum í byrjun kennslustunda sem gátu líka falið í sér skemmtilegar 

þrautir eða námsleiki.  

Raffini mælir einnig með sex leiðum Epsteins til að auka áhugahvöt 

nemenda. Á sama hátt og ég hef komið inn á hér að ofan eru þessar sex leiðir 

Epsteins eitthvað sem ég tel að við höfum náð að gera í rannsókninni. Hann 

talar um sveigjanleika í tíma líkt og Tomlinson og sjálfstæði líkt og Raffini. 

Hann segir umbun mikilvæga ef hún er notuð til að umbuna fyrir það þegar 

árangri hefur verið náð sem ég tengi við góðan árangur á lokaprófi eftir að 

leiðin að því hefur verið vörðuð með leiðsagnarmati. Epstein leggur áherslu 

á getublandaða hópa og á meðan nemendur gátu unnið hver á sínum for-

sendum í áætlun nutum við góðs af því að vinna í getublönduðum hópi í 

spurningum og samræðum í byrjun kennslustunda þar sem þeir sem sterkari 

voru, studdu gjarnan við þá sem áttu erfiðara með viðfangsefnið. Auk þess 

sátu nemendur á getublönduðum borðum og studdu heilmikið hvern annan 

og okkur fannst nemendur verða sífellt færari í að leiðbeina hvor öðrum og 

hjálpast að í náminu. Hann leggur auk þess áherslu á að mat sé í takt við 

nemendur og þannig að allir geti náð árangri. Með endurteknum brottfarar-

spjöldum og með því að vinna með þau og leggja þau svo aftur fyrir hjálpaði 

að mínu mati nemendum að sjá hvernig þeir voru að bæta sig. Ég sé þó að 

með allra slökustu einstaklingana hefði verið betra að einfalda brottfarar-

spjöldin þannig að þessir einstaklingar finndu oftar til sín og fengju þá til-

finningu að þeir gætu. 

Stiggins o.fl. (2006, bls. 3, 38) segja eina helstu ástæðu þess að leiðsagnar-

mat skili góðum árangri felist í þeim áhrifum sem það hefur á áhugahvöt 

nemenda. Kohn (1999, bls. 144–148) segir nemendur sem stýrast af innri 

áhugahvöt ekki endilega hoppandi káta heldur birtist áhugahvötin í því að 

þeir taka nám sitt alvarlega og tileinka sér sem mest af því. Í rannsókninni 

skynjuðum við sterkt aukinn áhuga nemenda á stærðfræði. Nemendur voru 

sífellt virkari í námi sínu og sýndu mikinn metnað. Öllum nema einum 

nemanda fannst mikilvægt að læra stærðfræði en þessum eina fannst það 

nokkuð mikilvægt. Nemendur nefndu gjarnan til útskýringar að hún væri 

mikilvæg fyrir framtíðina. Við sáum aukinn áhuga á stærðfræði hjá 

nemendum á breiðu getubili en ég myndi segja að í lok rannsóknar hafi þrír 

nemendur í slakari kantinum enn verið áhyggjuefni hvað varðar 

áhugahvötina. Það hefði verið áhugahvert að sjá hvert við hefðum komist 

með þessa nemendur ef rannsóknin hefði náð yfir lengra tímabil.  
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Í spurningakönnuninni sem ég lagði fyrir nemendur var áhugavert að sjá 

hve stór hluti nemenda virtist stýrast af áhugahvöt sé tekið mið af 

spurningum Nicholl (Stipek, 1993, bls. 20). Af þeim nemendum sem svöruðu 

þannig að þeir stýrðust af ytri umbun, voru tveir sem voru komnir lengra í 

námsefninu. Þeir höfðu merkt við bæði kost eitt og tvö (Viðauki 1) en strokað 

kost eitt út þegar ég bað þá að velja bara annan. Ég hafði ekki áhyggjur af 

skort á áhugahvöt þessara nemanda eða því að þeir væru ekki tilbúnir að 

takast á við erfiðara efni, en það hafði ég hins vegar af þeim sem merktu 

þannig við og voru að glíma við mikla veikleika í stærðfræðinni. Þrír 

nemendur merktu við að þeir væru ánægðir þegar þeir þyrftu ekki að vinna 

mikið. Þetta voru allt nemendur sem ég flokkaði sem nemendur sem þyrftu 

mikinn stuðning en einn þeirra átti eftir að koma á óvart í rannsókninni fyrir 

jákvæðar framfarir og aukinn áhuga. 

Stiggins o.fl. (2006, bls. 3 eða 38) segja að vinna með leiðsagnarmat auki 

áhuga hjá þeim sem ekki hafa hann og stuðli að bættum árangri. Ég sá 

jákvæðar framfarir hjá mörgun en það sem stóð upp úr var nemandi sem ég 

hafði heilmikið velt fyrir mér varðandi skort á áhugahvöt. Þessi tiltekni 

nemandi sýndi öll merki einkenna „Dóra sem er í vörn“ úr flokkunarkerfi 

Stipek (1993, bls. 1–2) á nemendum sem skortir áhugahvöt. Hann stóð sig illa 

en reyndi að fela getu sína og um leið var hann ekki að ná góðum árangri. 

Dóri bað nánast ekkert um aðstoð en þar sem ég þekkti hann kom ég 

reglulega til hans og skoðaði vinnu hans. Hann merkti þannig við sjálfsmati 

að honum væri að ganga allt í haginn og vildi síður nýta þjónustu sérkennara. 

Ég gaf honum þó ekkert eftir í þessum efnum og undir lok rannsóknar sá ég 

hvernig hann var smá saman farinn að biðja meira og meira um aðstoð og 

nota sjálfsmatið á raunsæjan hátt, ég skynjaði aukið sjálfstraust og áhuga og 

á tveimur síðustu lokaprófum var hann að skora hærra en hafði áður gert á 

prófum. 

7.5 Að lokum 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur skýrt fram að skólum beri að nota 

leiðsagnamat en það er hins vegar lítið um leiðbeiningar um hvernig maður 

eigi að fara að. Áður en rannsókn hófst kunni ég sitthvað sem fella má undir 

leiðsagnarmat en hef nú að henni lokinni fengið ákveðna heildarsýn og öðlast 

ákveðið öryggi í að beita lykilþáttum leiðsagnarmats í kennslunni minni. Ég 

tel rannsóknina mína geta nýst kennurum sem eru áhugasamir um að bæta 

kennslu sína með leiðsagnarmati. Í henni eru dregnir fram lykilþættir og 

möguleikar á útfærslu í kennslu og skiptir jákvæð reynsla ekki síst miklu máli. 
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Rannsóknin sem endurspeglar reynslu mína og upplifun af leiðsagnarmati 

er aðeins upphaf að lengra ferðalagi. Ég á eftir að þróa þá vinnu sem hófst 

með rannsókninni enn frekar og yfirfæra á aðrar námsgreinar en stærðfræði. 

Í framhaldi af rannsókninni verða næstu skref í stærðfræðikennslunni að 

auka vægi þrautavinnu, að leggja mat á fjölbreyttari færni eins og þátttöku 

nemenda í samræðum og færni þeirra í að rökstyðja mál sitt sem mikil áhersla 

var á. Námsaðlögun og hvernig henni verður best fyrir komið verður áfram 

glíma í mínum huga. Það er engin ein leið sem hentar öllum nemendahópum 

eða vinnuaðstæðum, svo þessi þáttur mun alltaf kalla á vandlega skoðun. Það 

er ýmislegt sem ég hefði viljað gera öðruvísi væri ég að byrja rannsóknina 

með þá þekkingu sem ég hef í dag. Sem dæmi hefði ég viljað skoða 

áhugahvötina betur í byrjun og við lok rannsóknar og fá þannig samanburð. 

Á sama hátt hefði ég viljað skoða viðhorf nemenda til stærðfræðinnar fyrir 

og eftir rannsókn. Það hefði einnig verið áhugavert að sjá hvað hefði gerst ef 

rannsóknin hefði náð yfir lengra tímabil og þá sérstaklega með tilliti til 

nemenda sem skortir áhugahvöt. 

Það sem mér finnst allra best að lokinni rannsókn er að ég upplifi mig mun 

betri kennari nú en áður og að ég hafi skýra sýn á næstu skref í þessari vegferð 

minni. Samstarfskona mín sagði í viðtali 21. maí 2015 þegar ég spurði hana 

hvaða gildi leiðsagnarmat hefði fyrir hana:  

 

„Mér finnst það bara eins og ég segi, mér finnst það svona, stærðfræðin 

verða skemmtilegri einhvern veginn. Mér finnst það. Þú veist þegar þau eru 

áhugasamari.“ 
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Viðaukar 
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Viðauki 1 

Viðhorfakönnun 

 

 

  

Úr könnun 18. mars 2015: 

 Hvað af þessu á best við þig?   

Ég er ánægð/ur með mig þegar ég hef leyst erfitt dæmi með því að vinna vel. 

Ég er ánægð/ur með mig þegar ég kann meira en aðrir í bekknum. 

Ég eru ánægð/ur með mig þegar ég þarf ekki að vinna mikið. 

(Spurningar frá Nicholls úr bók eftir Stipek, 1993, bls. 20) 

 

Hvernig finnst þér að læra stærðfræði? Settu hring utan um þá tölu sem á best við. 5 þýðir mjög gaman en 1 alls ekki 

gaman. 

    

    

1     2       3           4            5 

Af hverju? ____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Hvernig gengur þér í stærðfræði? Settu hring utan um þá tölu sem á best við. 5 þýðir mjög vel en 1 mjög illa. 

    

    

1     2       3           4            5 

Af hverju? ____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Hversu mikilvægt finnst þér að læra stærðfræði? Settu hring utan um þá tölu sem á best við. 5 þýðir mjög mikilvægt en 1 

ekki mikilvægt. 

    

    

1     2       3           4            5 

Af hverju? ____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Viðauki 2 

Spurningar lagðar fyrir nemendur um leiðsagnarmat 

 

 

  

Úr könnun 16. febrúar og 20. Febrúar 2015: 

Hvernig finnst þér að vinna sjálfsmat í lok tíma í áætlun? 

Mér finnst mjög gagnlegt að 

meta hvernig mér gekk í 

námsefni vikunnar í stærðfræði 

Mér finnst gagnlegt að meta 

hvernig mér gekk í námsefni 

vikunnar í stærðfræði 

Mér finnst nokkuð gagnlegt að 

meta hvernig mér gekk í 

námsefni vikunnar í stærðfræði 

Mér finnst ekki gagnlegt að 

meta hvernig mér gekk í 

námsefni vikunnar í stærðfræði 

 

Af hverju? ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Hvernig finnst þér að byrja og/eða enda stærðfræðitíma á umræðum um dæmi? 

Mér finnst ég læra mikið á því 

að ræða um dæmi og lausnir 

við sessunaut 

Mér finnst ég læra á því að 

ræða um dæmi og lausnir við 

sessunaut 

Mér finnst ég læra svolítið á því 

að ræða um dæmi og lausnir 

við sessunaut 

Mér finnst ég ekki læra á því að 

ræða um dæmi og lausnir við 

sessunaut 

 

Af hverju? ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Úr könnun 17. apríl 2015: 

Hvernig finnst þér að vinna brottfararspjöld? 

Mjög gott Gott Nokkuð gott Ekki gott 

 

Hvers vegna? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Nú eruð þið vön á fá kvarða til að styðjast við þegar þið undirbúið ykkur undir próf. Nú fenguð þið ekki kvarða 

heldur sjálfsmat og forkönnun með dæmum. Hvað líkar ykkur best? Úskýrið af hverju. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Viðauki 3 

Bréf sent á foreldra 

 

Álftanes, 2. febrúar 2015 

Kæru foreldrar/forráðamenn, í vetur er ég að vinna að meistaraverkefni um 

leiðsagnarmat í stærðfræðikennslu. Í verkefninu mun ég gera starfendarannsókn en 

í því felst að ég skoða eigið starf og þær breytingar sem ég geri á kennsluháttum 

mínum við innleiðingu leiðsagnarmats. Þá er upplifun nemenda mikilvægur liður í 

rannsókninni. Ég mun leggja fyrir nemendur spurningakönnun, taka upp samtöl 

nemenda um stærðfræðileg viðfangsefni og nýta mér endurgjöf frá nemendum í 

tímum. Fullrar nafnleyndar verður gætt við úrvinnslu. Vinsamlegast látið vita ef þið 

hafið einhverjar athugasemdir við þátttöku ykkar barns.  

Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla er rík áhersla á leiðsagnarmat og hafa niðurstöður 

fjölda rannsókna sýnt að með slíku mati má bæta námsárangur nemenda. 

Leiðsagnarmat er oft nefnt mat í þágu náms (assessment for learning) sem vísar til 

þess að námsmatið er notað til að bæta nám nemenda. Leiðsagnarmat er stöðugt 

mat sem á sér stað dag frá degi og gefur bæði kennara og nemendum upplýsingar 

sem þeir geta nýtt til endurgjafar á það sem þarf að bæta í náminu eða kennslunni, 

til þess að brúa bil milli þess sem nemandinn veit og þess sem hann þarf að læra til 

að ná settum markmiðum.  

Áherslur mínar: 

 Markmið tekin til samræðu og gerð sýnileg nemendum 

 Viðmið um árangur kynnt nemendum þ.e. nemendur viti hvað þeir þurfa að 

geta gert til að ná markmiðum 

 Nota lýsandi endurgjöf sem gefur nemendum upplýsingar um stöðu sína og 

leiðsögn um það sem þarf að gera til að ná markmiðum. 

 Nota ákveðnar spurningar til að leiða samtöl nemenda um stærðfræði 

 Nota ýmiskonar mat sem gefur mér og samstarfkonu minni upplýsingar um 

stöðu nemenda reglulega á námstímanum 

 Þjálfa nemendur í sjálfs- og jafningjamati sem eykur áhugahvöt nemenda og 

gerir þá virka í eigin námi. 

Við Ingunn höfum nú þegar innleitt hluta þessara vinnuaðferða í kennsluna okkar 

en í rannsókninni verður skrefið tekið til fulls. 

 

Kveðja, Hildur Karlsdóttir umsjónarkennari í 6.H  
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Viðauki 4 

Námsáætlun nemenda 

 

 

 

  

Viðfangsefni: Mælingar 

Markmið: Blaðsíður í Stiku 

2B: 

Dæmi: Lokið 

  

Get lesið af talnalínu og 

skráð kílógrömm sem 

hektógrömm. 

Get skráð g sem kg og 

hg, skráð kg sem hg og 

g, skráð hg sem g og kg. 

7 

8 

9 

Öll dæmin 

5.13, 5.14, 5.16 

5.18, 5.19, 5.20 

 

Get lagt saman 

tugabrot. 

N: 10 5.23, 5.25, 5.26  

Get dregið frá tugabrot. N: 11 5.28, 5.30, 5.31a–d.  

Get fundið töluna x í 

jöfnu. 

N: 12 5.32, 5.33 a-b, 5.34 

e-f, 5.35 b-e. 
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Viðauki 5 

Kennsluskipulag fyrir eina viku 

 

 

 

 

 Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur 

Upphaf 

kennslu-

stundar 

Markmið vikunnar 

kynnt og árangur-

sviðmið rædd. 

Spurningar og 

samræður 

Spurningar og 

samræður 

Spurningar og 

samræður 

Hópur 1 Unnið í áætlun 

vikunnar 

Samvinnu-

verkefni 

Unnið í áætlun 

vikunnar 

Spil/gagnvirkar 

æfingar 

Hópur 2 Spil/gagnvirkar 

æfingar 

Unnið í áætlun 

vikunnar 

Samvinnu-

verkefni 

Unnið í áætlun 

vikunnar 

Hópur 3 Unnið í áætlun 

vikunnar  

Spil/gagnvirkar 

æfingar 

Unnið í áætlun 

vikunnar 

Samvinnu-

verkefni 

Hópur 4 Samvinnu-

verkefni 

Unnið í áætlun 

vikunnar 

Spil/gagnvirkar 

æfingar 

Unnið í áætlun 

vikunnar 

Lok 

kennslu-

stundar 

Sjálfsmat/Ígrund-

un/ spurningar og 

samræður 

Sjálfsmat/Ígrund-

un/spurningar og 

samræður 

Sjálfsmat/Ígrund-

un/spurningar og 

samræður 

Nemendur skila 

brottfararspjaldi 

 

 

  



 

119 

Viðauki 6 

Brottfararspjald 

 

 

  

Brottfararspjald 

Nafn: ____________________ 

4,1 kg = ______ hg   520 g = ______ kg 

710 kg = ______ tonn   16 hg = ______ g 

Leggðu saman og dragðu frá: 

3,5 + 14,82 = _______   0,72 + 4,09 = ______ 

10,3 – 8,8 = ______    6,32 – 5,77 = ______ 

Leystu jöfnuna: 

40 + 31 = X + 74    0,320 + 0,520 = 0,650 + X 
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Viðauki 7 

  

  

 Ég er búin að ná þessu og  

vil fá erfiðara verkefni. 

(Skila kennara bók) 

 

 Ég er búin að ná þessu. 

 

 

 Mér gekk ágætlega en þarf 

að æfa mig betur. 
 

 Ég þarf að fá meiri hjálp til 

að skilja þetta. 
 

 

Nafn: ________________ 

Skrifaðu bréf til foreldra þinna þar sem fram kemur hvað þú lærðir í vikunni og gefðu eins 

góðar útskýringar og þú getur. Dæmi: Ég lærði um mælieiningar og veit núna að í 1 kg eru …. 

hg og ….. g… 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ég kann þetta og vil fá þyngri verkefni 

 

Mér gengur ágætlega en ég þarf að æfa mig betur 

 

Ég kann þetta ekki nógu vel og þarf meiri aðstoð. 
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Viðauki 8 

Ein blaðsíða úr forkönnun fyrir lokapróf 

 

 

 

Setja inn N = nemendabók og Æ = Æfingahefti 

  

 Könnun fyrir lokapróf – kafli 6 

Nafn: ________________ 

 

1. Get skráð hve stór hluti af mynd er litaður. Dæmi: Hve stór hluti af 

myndinni er litaður?  _____ 

 

 

 

 

 Blaðsíður og dæmi til að 

æfa sig betur: 

  N: 36 (6.9) 

Æ: 22 (6.1, 6.2) 

 

 

2. Get fundið út heild út frá hluta. Dæmi: Teiknaðu allar kúlurnar.  

 

 

a) 1/5 er      b) 2/6 eru   

 

 

 

 

 

 Blaðsíður og dæmi til að 

æfa sig betur: 

  N:  37 (6.12, 6.13) 

Æ: 23 (6.10) 

 



 

122 

Viðauki 9 

Spurningalisti um leiðsagnarmat 

 

 

 

 

 

 Leiðsagnarmat Sjaldan Stundum Oftast Ávallt Athugasemdir 

Ég reyni að nota námsmat 

til að hvetja nemendur til 

náms. 

     

Ég upplýsi nemendur 

reglulega um markmið 

námsins. 

     

Ég geri nemendum grein 

fyrir þeim viðmiðum sem 

verk þeirra verða metin 

eftir og sýni dæmi um góð 

verkefni. 

     

Ég legg markmiðin til 

grundvallar matinu og gef 

þannig viðeigandi 

upplýsingar. 

     

Ég gef stöðuga og lýsandi 

endurgjöf. 

 

     

Nemendur mínir ræða við 

aðra um námsárangurinn 

og sýna fram á hvernig 

þeir hafa bætt sig. 

     

Ég nota matsniðurstöður 

sem leiðsögn og til að 

endurskoða kennsluna. 

     

Ég nota spurningar sem 

krefjast hugsunar um 

námið. 

     

(Stuðst við hugmynd frá Ernu Ingibjörgu Pálsdóttur, 2011, bls. 45) 


