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Ágrip 

Námsmat er áberandi hugtak í öllu skólastarfi sem og í námi tengdu kennslu- 

og menntunarfræðum. Námsmat er fjölþætt hugtak og tekur til ólíkra leiða og 

aðferða. Námsmatsaðferðir eru ólíkar í eðli sínu, hafa ólíkan tilgang og 

áherslur en allar eru þær jafn mikilvægar við að meta kunnáttu, skilning, 

leikni, áhuga og viðhorf nemenda og því er engin ein aðferð betri en önnur. Í 

núgildandi aðalnámskrá er rík áhersla lögð á fjölbreyttar leiðir í námsmati og 

sér í lagi leiðsagnarmat. Staða íslenskra nemenda í stærðfræði er ekki góð ef 

marka má niðurstöður PISA rannsóknar frá árinu 2015 og hefur aldrei verið 

verri. Læsi nemenda í stærðfræði hefur hrakað stöðugt síðan mælingar hófust 

og er Ísland nú undir meðaltali OECD-ríkja.  

Gerð var eigindleg tilfellarannsókn sem fól í sér einstaklingsviðtal við 

stærðfræðikennara við framhaldsskóla í Lúxemborg og rýnihópaviðtöl við 12 

nemendur hans. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á mikilvægi 

leiðsagnarmats í stærðfræðinámi með því að skoða raunverulegt tilfelli af 

fjölbreyttu leiðsagnarmati og skoða um leið hvernig nýta megi flokkunarkerfi 

Bloom þegar meta skal árangur og þekkingu nemenda. Markmiðið var einnig 

að kanna upplifun og viðhorf nemenda til leiðsagnarmats í stærðfræði.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að nemendum líkaði almennt 

vel við leiðsagnarmat og það hefur jákvæð áhrif á viðhorf og líðan þeirra. 

Niðurstöður sýna einnig fram á hvernig hægt er að stuðla að leiðsagnarmati í 

stærðfræðinámi með hliðsjón af flokkunarkerfi Bloom og geta gefið 

kennurum hugmyndir af ólíkum leiðum til meta framfarir og árangur 

nemenda stöðugt yfir námstímann. 





 

Abstract 

Assessment is a prominent term in schools as well as in educational studies 

and we can agree that assessment is important for teachers, students and their 

parents. Nevertheless, it is complicated to conduct a successful assessment as 

this is a multi-disciplinary concept and involves different ways and methods. 

The curriculum framework in Iceland emphasizes a wide range of methods in 

assessment and, in particular, formative assessment. Assessment methods are 

different in nature, have different purposes and emphases, but they are 

equally important for assessing the skills, understanding, aptitude, interest 

and attitudes of students, and no single method is better than the other.  

A qualitative case study was conducted involving an interview with a 

mathematics teacher at a secondary school in Luxembourg and focus group 

interviews with 12 of his students. The aim of the study was to highlight the 

importance of formative assessment by looking at a real life application of 

varied assessment methods, while exploring how to use Bloom's taxonomy 

when assessing students' performance and understanding. The aim was also 

to study students' experiences and attitudes towards different assessment 

methods. 

The research findings indicated that students generally like formative 

assessment and it has a positive impact on their attitude an well-being. The 

findings also demonstrate how formative assessment can easily be 

implemented with the help of Bloom's taxonomy and provide teachers with 

different ideas to assess progress and student performance throughout the 

study period.  
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1. Inngangur 

„Mennt er máttur“ er setning sem flestir kannast við og óspart notuð þegar 

fjallað er um gildi menntunar í nútímasamfélagi. En hvað er menntun? 

Hugtakið menntun er í senn bæði hversdagslegt og fræðilegt og 

fræðimönnum ber ekki alltaf saman hvað virkilega felst í þessu hugtaki. Í bók 

sinni Lýðmenntun segir Guðmundur Finnbogason að orðið menntun sé komið 

af orðinu maður og að menntast þýði því að „verða að manni“ (Guðmundur 

Finnbogason, 1903, bls. 31). Menntaheimspekingurinn Páll Skúlason hefur 

einnig mikið fjallað um menntunarhugtakið og gagnrýnt ríkjandi viðhorf til 

menntamála. Hann bendir á að menntastefna okkar endurspeglast í fordómum 

og ógrunduðum skilningi okkar á því hvað sé börnunum okkar fyrir bestu og 

hvers konar gáfur eða eiginleika leggja þarf rækt við þegar kemur að 

menntun þeirra. Við þurfum því fyrst og fremst að íhuga vandlega hvernig 

manneskjur við kærum okkur um að vera og ala upp (Páll Skúlason, 1977, 

bls. 302–304). Hann bendir einnig á að hið tæknilega viðhorf til menntunar sé 

afmenntandi og með því á hann við að menn öðlist menntun eingöngu í 

gegnum eigin reynslu sem ekki verður matreidd með einhverjum 

skipulögðum hætti. Menntun er þroski eða réttara sagt vöxtur og fullkomnun 

þeirra eiginleika sem okkur mönnum eru eðlislægir og getur menntun því 

með engu móti verið keypt. Skólum er því ekki ætlað að veita menntun, eins 

og endurspeglast í viðhorfi margra menntamanna, heldur bjóða skólar upp á 

leiðir til menntunar. Eins og Páll sjálfur orðar það „að menntast er þá að 

verða meira maður - ekki meiri maður - í þeim skilningi að þær gáfur eða 

eiginleika sem gera manninn mennskan fái notið sín, vaxi og dafni eðlilega“ 

(Páll Skúlason, 1977, bls. 305). Má því segja að menntun sé fyrst og fremst 

vöxtur einstaklinga þar sem sumir vaxa hratt en aðrir hægt, sumir vaxa stutt 

en aðrir lengi. Utanaðkomandi áhrif gera það að verkum að við mótumst allt 

okkar líf og lengi lærir sá er lifir. Það er því mikilvægt að menntun sé í þágu 

nemenda þar sem þarfir hvers og eins eru í fyrirrúmi því börn hafa ólíka 

hæfileika, áhugamál og námsþarfir. 

Kennarar nú á dögum standa frammi fyrir þeirri áskorun að koma til móts 

við fjölbreytileika nemenda og í því felast grundvallarbreytingar á hvernig 
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kennslu og námsmati er háttað. Námsmat hefur tekið miklum breytingum á 

undanförnum árum og áratugum og er nú rík áhersla lögð á að skólar komi til 

móts við þarfir allra nemenda og nútímasamfélaga í þeim tilgangi að skila af 

sér hæfari einstaklingum út í hið síbreytilega samfélag (Dysthe, 2008, bls. 17; 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 17). Samkvæmt núgildandi aðalnámskrá 

hérlendis á námsmat að vera reglubundinn þáttur í skólastarfi og órjúfanlegur 

frá námi og kennslu. Þar er einnig að finna nýjar áherslur á fjölbreyttar leiðir 

í námsmati og sér í lagi leiðsagnarmat, sem taka mið af ólíkum þörfum 

nemenda (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 25). Nemendur 

eru ólíkir hvað varðar getu, áhugasvið og þroska og því er fjölbreytni í 

námsmati mikilvæg svo hægt sé að koma til móts við þennan margbreytileika 

þeirra. Bandaríski kennslufræðingurinn Carol Ann Tomlinson bendir á að tvö 

börn eigi það stundum eitt sameiginlegt að vera börn (Tomlinson, 2001, bls. 

1) og felur það í sér þær hugmyndir um að engir tveir einstaklingar hugsa eða 

læra eins. Á Íslandi hafa skrifleg próf og verkefni verið sú námsmatsaðferð 

sem kennarar hafa einkum beitt í kennslu bóknámsgreina (Árdís Ívarsdóttir, 

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, 2005, bls. 91; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a) og eru sennilega enn þann dag í dag ein algengasta 

aðferðin í námsmati ef marka má innlendar rannsóknir (Anna Helga 

Jónsdóttir, Eggert Briem, Freyja Hreinsdóttir, Freyr Þórarinsson, Jón Ingólfur 

Magnússon og Rögnvaldur G. Möller, 2014, bls. 43–46; Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2006, bls. 119). Ákvörðun um mat á getu nemenda á aldrei að taka 

á grundvelli eins prófs en þarf þess í stað að taka mið af fleiri matsaðferðum 

því flest próf fela í sér að finna veikleika nemenda í stað styrkleika hans 

(Salinger, 2003, bls. 392). Gæta þarf þess að nám feli ekki eingöngu í sér 

miðlun upplýsinga og staðreynda sem sóttar eru beint í kennslubækur því 

nám þarf einnig að skilja eftir sig annars konar færni, þekkingu og rökhugsun 

sem metin er í ljósi námskenninga um hugsmíðahyggju (Rúnar Sigþórsson, 

2008, bls. 103). Það gefur því auga leið að námsmat er afar mikilvægt fyrir 

gæði menntunar og miklu skiptir að námsmatsaðferðir séu fjölbreytilegar svo 

hægt sé að meta ólíka hæfileika og hæfni barna og ungmenna.  
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1.1 Val á viðfangsefni 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er leiðsagnarmat í stærðfræðikennslu með 

áherslu á hvernig nýta megi flokkunarkerfi Bloom þegar meta skal árangur 

og skilning nemenda. Námsmat er áberandi hugtak í námi tengdu kennslu- og 

menntunarfræðum og auknar áherslur í fjölbreyttu námsmati sem tekur mið 

að margbreytileika nemenda hefur verið mikið í umræðunni. Að mati 

rannsakanda virðast kennarar leggja ólíkan skilning í hvað felst í vönduðu 

námsmati og hvernig standa skuli að því. Þetta vakti athygli rannsakanda og 

það var því strax ljóst að námsmat yrði viðfangsefni verkefnisins með 

einhverjum hætti. Rannsakandi sótti æfingakennslu og vettvangsnám í 

Lúxemborg hjá leiðbeinenda sem kennir stærðfræði en hann leggur mikla 

áherslu á leiðsagnarmat og almennt óhefðbundnar aðferðir í námsmati sem 

flestar byggja á flokkunarkerfi Bloom. Frekari áhugi vaknaði á 

viðfangsefninu sem leiddi af sér ákvörðun um að skoða leiðsagnarmat í 

stærðfræði með það fyrir augum hvernig flokkunarkerfi Bloom nýtist í 

námsmati. 

1.2 Tilgangur rannsóknar 

Eins og áður kom fram er tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á 

mikilvægi leiðsagnarmats í stærðfræðinámi með því að skoða raunverulegt 

tilfelli af fjölbreyttu leiðsagnarmati og skoða um leið hvernig nýta megi 

flokkunarkerfi Bloom þegar meta skal árangur og þekkingu nemenda. 

Markmiðið var einnig að kanna upplifun og viðhorf nemenda til 

leiðsagnarmats í stærðfræði. Gerð var eigindleg tilfellarannsókn sem fól í sér 

einstaklingsviðtal við stærðfræðikennara við opinberan framhaldsskóla í 

Lúxemborg og rýnihópaviðtöl við 12 nemendur hans. Svara var leitað við 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig er hægt að stuðla að fjölbreyttu leiðsagnarmati í 

 stærðfræðikennslu? 

2. Hvernig má nýta flokkunarkerfi Bloom í leiðsagnarmati? 

3. Hver er upplifun nemenda af leiðsagnarmati í stærðfræði og hvaða 

 áhrif hefur leiðsagnarmat á viðhorf og líðan þeirra? 
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Annað markmið  rannsóknarinnar er að skapa hagnýtt gildi sem felst í því að 

gefa kennurum hugmyndir um hvernig hægt er að stuðla að fjölbreyttu 

leiðsagnarmati í stærðfræðikennslu með aðstoð flokkunarkerfis Bloom. 

 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla er fjallað um námsmat í fræðilegu samhengi, hugtakið 

skilgreint og greint frá ólíkum námsmatsaðferðum. Leiðsagnarmat og 

lokamat er sérstaklega fjallað um í undirköflum, rannsóknir skoðaðar sem og 

áherslur í aðalnámskrá. Í þriðja kafla er ítarlega gerð grein fyrir 

flokkunarkerfi Bloom og mikilvægi þess í leiðsagnarmati. Fjórði kafli fjallar 

um vettvang rannsóknarinnar en hún var framkvæmd í Lúxemborg. Í fimmta 

kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil, rannsóknaraðferðum, 

þátttakendum, úrvinnslu og greiningu svo eitthvað sé nefnt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru settar fram í sjötta kafla og þær síðar ræddar í fræðilegu 

samhengi í sjöunda kafla.  

 

 



5 

2. Námsmat og fræðin 

Námsmat (e. assessment) er áberandi hugtak í öllu skólastarfi sem og í námi 

tengdu kennslu- og menntunarfræðum. Hugtakið er ungt í íslenskri 

skólaumræðu og telur Ingvar Sigurgeirsson (1999a, bls. 147) að elsta dæmið 

um notkun þess í prenti sé að finna í heimild frá árinu 1968. Þótt orðið 

námsmat sé ungt í íslenskri skólasögu er fyrirbærið sjálft vitaskuld jafngamalt 

kennslu. Guðmundur Finnbogason fjallar um tilgang menntunar í bók sinni 

Lýðmenntun sem kom út árið 1903 en þar segir: 
 

Með öðrum orðum; menntun hvers manns verður að metast eftir því 

hve hæfur hann er til að lifa og starfa í mannlegu félagi, lifa og starfa 

þannig að líf hans verði með hverjum degi meira virði fyrir sjálfan 

hann og aðra... Enginn getur orðið að manni nema í samfélagi annarra 

manna. 

 

Þessi orð fela í sér að meta þurfi menntun út frá hæfni einstaklinga til 

þátttöku í samfélaginu þar sem hæfileikar í lífi og starfi skipta hvað mestu 

máli (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994, bls. 33). Þessi skilgreining felur í 

sér að menntun er félagslegt fyrirbæri þar sem áhersla er lögð á mikilvægi 

þess að þróa mannlega eiginleika og hæfileika. Skilgreining Helga Hjörvars á 

námsmati árið 1921 lagði hins vegar áherslu á að árangur nemenda skuli meta 

með tölum í stað huglægs mats kennara (Ólafur Proppé, 1999, bls. 66). 

 
Til þess að skera úr um frammistöðu hvers og eins, á ekki að þurfa 

annað, eftir hinum nýju aðferðum, en að telja, telja hvað rjett er og 

hvað skakt í úrlausn nemendans, og fer einkunn eftir því, brotalaus og 

handahófslaust. 

 

Á þriðja áratug síðustu aldar lagði Steingrímur Arason grunninn að hinum 

nýju prófaaðferðum sem fólu í sér skrifleg próf með því markmiði að mæla 

rétt og mæla alla. Steingrímur taldi að þau próf sem notuð höfðu verið fyrr 

byggðust á huglægu mati, hefðu engin skýr tímamörk og væru lítils virði í því 

samhengi að ekki væri hægt að bera saman árangur nemenda. Hinar nýju 

prófaaðferðir réðu allri hugsun um námsmat og voru allsráðandi fram á 
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áttunda áratuginn og móta jafnvel námsmat í skólum landsins enn þann 

daginn í dag. Með nýju viðhorfi til skólastarfs og tilurð hugsmíðahyggju, 

þótti þáverandi námsmat einshæft og þörf var talin á fjölbreyttari leiðum í 

námsmati, námskenningum og kennsluaðferðum (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2011, bls. 18–19; Ólafur J. Proppé, 1999). Í dag skv. aðalnámskrá er 

megintilgangur námsmats að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum að 

uppfylla markmið sín, örva þá og hvetja til frekari dáða. Námsmatið á að 

veita nemendum og foreldrum þeirra, kennurum og skólayfirvöldum 

upplýsingar um námsgengi nemenda en til þess þarf námsmatið að vera bæði 

réttmætt og áreiðanlegt. Matsaðferðir þurfa að vera í samræmi við 

hæfniviðmið og endurspegla áherslur í kennslu en ekki síst þurfa matsaðferðir 

að taka mið að nemendum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

25–26).  

2.1 Hvað er námsmat? 

Námsmat hefur mismunandi merkingu í hugum fólks þar sem hugtakið er 

fjölþætt og tekur til ólíkra leiða og aðferða. Kennarar þurfa að skilja hvað 

felst í margbreytileika námsmats og hafa þekkingu, leikni og hæfni til að 

safna áreiðanlegum upplýsingum annars vegar og nota matsferlið og 

niðurstöður þess á árangursríkan hátt hins vegar. Því er mikilvægt að átta sig 

á hvað felst í námsmati og hvert er hlutverk þess í skólastarfi (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 9; Kelly, 2009, bls. 147–149). Kennurum er oft hætt við 

því að blanda saman hugtökunum námsmati, prófum og mælingum þar sem 

þau tengjast meira og minna í kennsluferlinu. Námsmat er almennt heiti og 

felur í sér allar aðferðir, eigindlegar og megindlegar, sem notaðar eru til að 

safna upplýsingum um nám nemenda, hvort sem um ræðir skrifleg próf eða 

verkefni, verklegar æfingar, vettvangsathuganir, umræður eða sjálfsmat 

nemenda, og móta matsniðurstöðu varðandi framgang þeirra í námi (Linn og 

Gronlund, 1997, bls. 20; Linn og Miller, 2005, bls. 24). Próf (e. tests) er því 

ein sérstök aðferð við námsmat sem einkennist venjulega af fyrirframgerðum 

spurningum sem lagðar eru fyrir alla nemendur við sambærilegar aðstæður og 

eiga að mæla kunnáttu þeirra innan ákveðinna tímamarka. Mælingar (e. 

measurement) eru fólgnar í að nota tölur til að lýsa árangri nemenda í 

námsmati, t.d. með því að telja rétt svör (Linn og Gronlund, 1997, bls. 20; 

Linn og Miller, 2005, bls. 26–27). Þótt námsmat byggist oft á mælingum og 
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prófum þá einskorðast það ekki við slíkar upplýsingar (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 9). Námsmat er yfirgripsmikið hugtak og getur falið í 

sér megindlegar og eigindlegar lýsingar á nemendum. Mælingar takmarkast 

við megindlegar matsaðferðir (e. quantitative) og byggja á tölulegum gögnum 

sem lýsa árangri nemenda út frá fjölda réttra svara (Linn og Gronlund, 1997, 

bls. 21). Námsmat getur einnig verið eigindlegt (e. qualitative) og byggist þá 

á huglægri nálgun þar sem þekking er einstaklingsbundin. Litið er á 

raunveruleikann sem félagslegt fyrirbæri sem skapast í samspili milli manna 

og í samspili við umheiminn. Slíkt mat á að fara fram undir eðlilegum 

aðstæðum þar sem athyglin beinist að eiginleikum hvers nemanda fyrir sig og 

án samanburðar við aðra nemendur. Rík áhersla er lögð á fjölbreyttar 

matsaðferðir líkt og athuganir, samræður, opnar spurningar, ígrundun 

nemenda og aðleiðsluaðferðir við gagnasöfnun og túlkun í stað afleiðslu 

(Anderson, 2003, bls. 21–23; Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 10; Rúnar 

Sigþórsson, 2008, bls. 77).   

Áreiðanleiki og réttmæti námsmats 

Þegar heimildir um námsmat eru skoðaðar eru tvö hugtök afar áberandi. Þessi 

hugtök eru áreiðanleiki (e. reliability) og réttmæti (e. validity) og eru 

mikilvægir þættir í vönduðu námsmati. Áreiðanleiki felst í hversu nákvæmar 

og stöðugar matsniðurstöðurnar eru, þ.e. svipaðar niðurstöður eiga að fást ef 

tiltekinn nemandi er metinn aftur við svipaðar aðstæður og með 

sambærilegum aðferðum. Réttmæti vísar til þess hvað matið mælir og metur 

það sem því er ætlað að mæla eða meta og hversu viðeigandi, traustar og 

merkingabærar þær ályktanir eru sem dregnar eru af matsniðurstöðum hverju 

sinni (Stiggins, 2001, bls. 14–15). Mikilvægt er að kennarar noti fleiri en eina 

aðferð því fjölbreyttar námsmatsaðferðir og ólík matsgögn geta gefið góða 

innsýn í nám nemenda. Mismunandi aðferðir henta nemendum misvel því 

sumir nemendur eiga auðveldara með að sýna þekkingu, skilning eða færni 

sína í munnlegu mati á meðan skrifleg próf eða verkefni kunna að henta 

öðrum. Þá skiptir einnig miklu máli að matsniðurstöður séu stöðugar og 

samanburðarhæfar við fyrri niðurstöður einstakra nemenda svo þær gefi sem 

réttustu mynd af námsframvindu hans en til þess þurfa kennara að hafa skýr 

matsviðmið, t.d. mats- eða sóknarkvarða (e. rubrics) (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 11; Linn og Gronlund, 1997, bls. 107–109).  
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2.2 Ólíkar námsmatsaðferðir 

Allar námsmatsaðferðir eru jafn mikilvægar við að meta kunnáttu, skilning, 

leikni, áhuga og viðhorf nemenda og því er engin ein aðferð betri en önnur. 

Kennarar þurfa að búa yfir fjölbreyttum upplýsingum um árangur nemenda 

sinna og því er mikilvægt að nota margar og ólíkar námsmatsaðferðir. Það er 

því ekki nóg að beita eingöngu einni námsmatsaðferð til að meta 

fjölbreytilegt nám nemenda og framvindu þess. Wiliam (2008, bls. 279–280) 

talar um mikilvægi þess að leita jafnvægis í námsmatsaðferðum (e. balancing 

dilemmas), og felur það í sér að fara bæði nýjar og gamlar leiðir í yfirveguðu 

og rökstuddu námsmati. Earl (2013, bls. 30–31) tekur undir þessar hugmyndir 

og segir að ekki eigi að kasta einni námsmatsaðferð út fyrir aðra heldur finna 

jafnvægi í hvernig þessum aðferðum er beitt innan kennslustofunnar og velja 

aðferðir sem hæfa námsmarkmiðum. Námsmati í dag er gjarnan skipt í tvo 

meginflokka sem hvor um sig hefur hagnýtt gildi. 

Leiðsagnarmat (e. formative assessment) felur í sér að safna upplýsingum 

um framvindu og framfarir nemenda jafn og þétt yfir námstímann í þeim 

tilgangi að nota niðurstöður matsins til að gera nauðsynlegar breytingar á 

námi og kennslu. Markmið leiðsagnarmats er að: 1) ákveða hvort og hvernig 

er hægt að aðlaga nám og kennslu að þörfum nemenda, 2) kanna skilning og 

þekkingu nemenda, 3) leggja mat á beitingu aðferða, 4) leiðrétta misskilining 

nemenda og 5) styrkja réttar hugmyndir nemenda (Kilbane og Milman, 2014, 

bls. 72). 

Lokamat (e. summative assessment) er formlegur mælikvarði sem gefur til 

kynna kunnáttu eða árangur nemenda að námstíma loknum í þeim tilgangi að 

meta hvort viðhlítandi árangri hafi verið náð (Kilbane og Milman, 2014, bls. 

77). 

Leiðsagnarmat og lokamat eru áberandi í allri umfjöllun um námsmat nú á 

dögum en hugtökin voru fyrst sett fram af Michael Scriven (1967, bls. 43) til 

að greina í sundur tvíþætt hlutverk námsmats. Umræðan um leiðsagnarmat 

var hins vegar ekki mikið áberandi fyrr en tuttugu árum seinna þegar 

rannsóknir sýndu ótvírætt fram á að leiðsagnarmat stuðli að góðum 

námsárangri (Black og Wiliam, 1998a; Wiliam, 2011, bls. 33–34). Þessar 

námsmatsaðferðir er töluvert ólíkar í eðli sínu, hafa ólíkan tilgang og áherslur 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 13; Chappuis og Chappuis, 2002, bls. 

13). Munurinn á lokamati og leiðsagnarmati er nokkuð skilmerkilega 
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útskýrður í töflu 1 en þessum hugtökum verður gerð frekari skil í 

samnefndum undirköflum.   

 

Tafla 1 Tvíþætt hlutverk námsmats 

 
Leiðsagnarmat Lokamat 

Ástæður mats 

Stuðla að auknum árangri 

nemenda og hjálpa þeim að ná 

námsmarkmiðum, styðja við 

áframhaldandi vöxt þeirra og 

framfarir með því að gera 

nauðsynlegar breytingar á 

námi og kennslu  

Skrá eða athuga stöðu 

einstakra nemenda eða hópa 

og mæla árangur þeirra á 

ákveðnum tíma í þeim 

tilgangi að upplýsa um hvort 

viðhlítandi árangri hafi verið 

náð 

Móttakendur 

upplýsinga 

Nemendur fá upplýsingar um 

eigin stöðu 

Aðrir fá upplýsingar um 

stöðu nemenda 

Áherslur og 

markmið 

Áfangamarkmið og viðmið 

sett af kennurum sem ætlað er 

að leiðbeina nemendum í námi  

Árangurskröfur og sett 

námsmarkmið sem skólar, 

kennarar og nemendur eru 

ábyrgir fyrir  

Staður og 

stund 

Á sér stað á meðan námi 

stendur 

Á sér stað við lok námstíma/ 

námsáfanga 

Notendur 

Nemendur, kennarar og 

foreldrar 

Skólayfirvöld, 

námskrárhöfundar, 

skólastjórnendur, kennarar, 

nemendur og foreldrar 
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Notkun á 

upplýsingum 

Veitir nemendum upplýsingar 

um stöðu sína og hvað þeir 

þurfa að gera til að bæta 

árangur sinn, hjálpar kennur-

um að greina og bregðast við 

þörfum nemenda, gerir for-

eldrum kleift að fylgjast með 

framförum og hjálpa þeim að 

styðja við nám barna sinna 

Hæfileikar og hæfni nemenda 

staðfest, þeir flokkaðir í 

samræmi við námsárangur, 

framhald náms ákvarðast af 

einkunnum og röðun  

Hlutverk 

kennara 

Yfirfæra hæfniviðmið inn í 

kennslumarkmið, upplýsa 

nemendur um markmið, útbúa 

áætlun um námsmat, aðlaga 

kennslu að niðurstöðum 

matsins, veita lýsandi 

endurgjöf og virkja nemendur 

til þátttöku í námsmati 

Tryggja að prófniðurstöður 

séu nákvæmar og 

samanburðarhæfar, nota 

prófniðurstöður til að hjálpa 

nemendum að ná 

hæfniviðmiðum, túlka 

niðurstöður fyrir foreldra, 

setja saman yfirlit um 

einkunnir og vitnisburð 

Hlutverk 

nemenda 

Meta og fylgjast með eigin 

framvindu með því að nota 

sjálfsmat, setja sér eigin 

markmið, bregðast við og nýta 

sér niðurstöður námsmats svo 

þær stuðli að bættum árangri  

Læra til að uppfylla 

námskröfur, taka próf, reyna 

að ná sem hæstu mögulegu 

einkunn og forðast mistök 

sem gætu leitt til falls  

Hvati 
Að trúa því að bættur 

námsárangur sé mögulegur 

Umbun eða refsing í 

samræmi við niðurstöður 

Dæmi 
Lýsandi endurgjöf, sjálfsmat 

sóknarkvarðar 

Próf sem mæla árangur og 

lokapróf 

 (Stiggins, Arter, Chappuis og Chappuis, 2006, bls. 33) 
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2.3 Rannsóknir á námsmati 

Innlendar rannsóknir 

Íslenskar heimildir og rannsóknir á námsmati eru takmarkaðar og lengi vel 

var bókin Gerð prófa eftir Norman E. Gronlund, sem gefin var út á Íslandi 

árið 1970 í þýðingu Þuríðar J. Kristjánsdóttur, eina bókin á íslensku sem 

fjallaði um námsmat. Handbók fyrir kennara undir heitinu Námsmat með 

áherslu á leiðsagnarmat eftir Þóru Björk Jónsdóttur kom út árið 2008 en 

bókinni var ætlað að vera hugmyndabanki fyrir kennara um þróun nýrra 

námsmatsaðferða. Sama ár kom út veigamikil doktorsrannsókn Rúnars 

Sigþórssonar, Mat í þágu náms eða nám í þágu mats, sem ætlað var að varpa 

ljósi á hversu mikið og á hvaða hátt samræmd próf í íslensku og náttúrufræði 

setja mark sitt á kennsluhugmyndir, ákvarðanir og kennslutilhögun kennara 

og viðfangsefni og nám nemenda (María Steingrímsdóttir, 2011, bls. 153). 

Niðurstöður rannsóknar hans benda til þess að námsmenning á unglingastigi á 

Íslandi einkennist af áhugaleysi nemenda og rík áhersla er lögð á endurgjöf í 

formi einkunna. Þá kom einnig fram að leiðsagnarmat virtist lítið sem ekkert 

notað en kom einna helst fram sem lauslegar athuganir kennara á yfirferð 

verkefna og heimavinnu (Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. iv, 270). Ekki má 

gleyma bók Ernu Ingibjargar Pálsdóttur, Fjölbreyttar leiðir í námsmati: Að 

meta það sem við viljum að nemendur læri sem kom út árið 2011 og er ætlað 

að hjálpa kennurum að finna leiðir til að gera námsmatið fjölbreytt og 

áreiðanlegt. Kveikjan að bókinni varð til er hún vann megindlega 

meistaraprófsrannsókn um námsmat við Háskólann á Akureyri undir heitinu 

Námsmat í höndum kennara en tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvað 

einkennir námsmat kennara í íslenskum grunnskólum (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2006. bls. iii). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

talsvert vanti upp á að kennarar nýti fjölbreyttar námsmatsaðferðir því 

námsmat í íslenskum grunnskólum byggist enn að miklu leyti á skriflegum 

prófum og megináherslan er lögð á meta þekkingu og verkfærni nemenda. Þá 

eru niðurstöður úr skriflegum prófum meginuppistaða í einkunnagjöf og 

vitnisburði nemenda þó aðrir matsþættir komi eitthvað við sögu (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2006, bls. 104–105). 

Rannsókn frá árinu 2008 þar sem námsmat var skoðað út frá sjónarhóli 

nemenda sýndi fram á að nemendur telja próf vera ósanngjarnt og 
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tilgangslaust agatæki og óhentugan mælikvarða á kunnáttu þeirra 

(Ragnheiður Hermannsdóttir, 2008, bls. 47, 63). Margir nemendur sögðust 

finna fyrir auknu álagi og streitu fyrir próf og höfðu upplifað þá reynslu að 

gleyma miklu eða öllu að prófi loknu. Þá voru nemendur almennt hrifnari af 

umsögnum í stað formlegra einkunna og voru þeirrar skoðunar að umsagnir 

gefi þeim skýrari mynd af stöðu þeirra, því sem þeir þyrftu að tileinka sér 

betur og hvernig þeir fara að því.  

Í annarri rannsókn voru áhrif óhefðbundins námsmats (leiðsagnarmat) á 

árangur nemenda í stærðfræði könnuð yfir eina námsönn sem og viðhorf 

nemenda til stærðfræði skoðuð og borin saman í upphafi og við lok annar. 

Ekki var marktækur munur á árangri nemenda sem hlaut óhefðbundið 

námsmat samanborið við þá nemendur sem hlutu eingöngu hefðbundið 

námsmat en mikill munur mældist á viðhorfi nemenda til stærðfræðinnar og 

var viðhorf þeirra sem hlutu leiðsagnarmat töluvert jákvæðara en þeirra sem 

hlutu hefðbundið námsmat (Þórunn Bergþóra Jónsdóttir, 2012, bls. 33–41). 

Erlendar rannsóknir 

Fjölmargar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á leiðsagnarmati og ein 

þekktasta og stærsta þeirra á þessu sviði er án efa rannsókn Black og Wiliam 

(1998a; 1998b) á áhrifum og einkennum leiðsagnarmats en sú rannsókn hefur 

hvað helst vakið athygli á mikilvægi leiðsagnarmats. Niðurstöður 

rannsóknarinnar, sem byggðu á 250 megindlegum rannsóknum frá ólíkum 

löndum og náðu yfir breitt aldursbil nemenda, gáfu til kynna að vandað 

leiðsagnarmat getur haft jákvæð áhrif á námsárangur nemenda og hægt var að 

sjá verulegar framfarir hjá nemendum í flestum tilfellum. Leiðsagnarmat eflir 

nám að því leyti að nemendur fá meiri svörun eða endurgjöf, eru virkari í 

eigin námi, setja sér markmið og viðmið um árangur og þjálfast í ígrundun og 

sjálfsmati. Nemendur með námserfiðleika njóta sérstaklega góðs af 

leiðsagnarmati en í því samhengi benda þeir félagar á mikilvægi þess að auka 

námsáhuga þeirra. Niðurstöður benda einnig til þess að ef leiðsagnarmat á að 

skila tilætluðum árangri verður það að vera samofið breyttum áherslum sem 

einkennast af námsaðlögun og einstaklingsmiðun í kennslu og námi. Árangur 

nemenda byggir á því að nemendur eru virkir þátttakendur í eigin námi og 

sjálfsmat hefur jákvæð áhrif á áhugahvöt og styrkir sjálfstraust þeirra (Black 

og Wiliam, 1998a; Black og Wiliam, 1998b). Þessari rannsókn var fylgt eftir 
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með annarri rannsókn þar sem 24 kennarar, á unglingastigi stærðfræði og 

náttúrufræði, voru fengnir til að prófa sig áfram með leiðsagnarmat, í þeim 

tilgangi að svara þeim spurningum sem fyrri rannsóknum hafði ekki tekist að 

svara (Black, Harrison, Lee, Marshall og Wiliam, 2003, bls. 13, 17–23). Sú 

rannsókn samanstóð af megindlegum og eigindlegum gögnum en erfitt 

reyndist að draga ályktun út frá megindlegu gögnunum sökum óstöðugleika, 

þrátt fyrir að niðurstöður gæfu til kynna bættan námsárangur nemenda. 

Eigindlegar niðurstöður rannsóknarinnar voru hins vegar marktækar að því 

leyti til að kennarar uppgötvuðu mikilvægi spurninga í kennslu en þeim hætti 

til að gefa nemendum of lítinn umhugsunartíma og nota of margar lokaðar 

spurningar. Lokaðar spurningar eru ekki vel til þess fallnar að skapa frjóar 

samræður og því er mikilvægt að lengja þann tíma sem nemendur fá til svara 

svo hægt sé að stuðla að jöfnum möguleikum nemenda til þátttöku í 

samræðum (Black o.fl., 2003, bls. 32–42). Einnig er að finna nokkrar 

rannsóknir á áhrifum sjálfsmats en í einni þeirra sem kannaði áhrif af notkun 

sjálfsmats í stærðfræðikennslu grunnskólabarna kom fram marktækur munur 

á námsárangri þeirra sem notuðu sjálfsmat daglega annars vegar og 

viðmiðarhópsins hins vegar en undirstaðan í sjálfsmati er að nemendur þekki 

markmið námsins og árangursviðmið hverju sinni (Black og Wiliam, 1998b). 

Fjöldi rannsókna hefur fylgt á eftir sem einnig sýnir fram á jákvæð áhrif 

leiðsagnarmats á námsárangur nemenda. Ein rannsókn fól í sér að skipta 71 

nemanda í tvo hópa. Báðir hóparnir þreyttu sama próf en annar hópurinn 

hlaut leiðsagnarmat að prófi loknu á meðan hinn fékk hefðbundið lokamat. 

Allir nemendur þreyttu sama prófið viku síðar og tókst nemendum sem hlutu 

leiðsagnarmat að hækka meðaleinkunn hópsins um tæp 10% á meðan 

meðaleinkunn hópsins sem ekki hlaut leiðsagnarmat hækkaði einungis um 

rúm 2% (Wininger, 2005, bls. 164–166). Einnig er að finna 

rannsóknarniðurstöður sem benda til þess að notkun leiðsagnarmats ýti undir 

aukna námsvitund (e. metacognition) nemenda (Earl, 2013, bls. 36) og hafi 

áhrif á þróun jákvæðs hugarfars (Boaler, 2016, bls. 5). Black o. fl., (2003) 

benda á gagnsemi leiðsagnarmats í bók sinni Assessment for learning, putting 

it into practice en hún byggir á eigin reynslu og rannóknum þeirra og annarra 

á leiðsagnarmati. Nefndar eru fjórar aðferðir sem reynast kennnurum vel sem 

hafa áhuga áð tileinka sér leiðsagnarmat og innleiða það með markvissum 

hætti í kennslu sína. Þessar aðferðir eru: umræður (e. questioning), endurgjöf 

án einkunna (e. comment-only feedback), deila viðmiðum með nemendum (e. 
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sharing criteria with learners) og sjálfsmat (e. self assessment) (Black o. fl., 

2003, bls. 21–22). Stærsta yfirlitsrannsóknin á sviði menntamála er án efa 

rannsókn Hattie (2009), en hún byggir á samantekt 50.000 minni rannsókna 

og náði til um 80 milljón nemenda á aldrinum 4–12 ára. Hattie skilgreindi 

138 atriði sem hafa áhrif á námsárangur nemenda sem hann raðar upp eftir 

áhrifastærð, þ.e. hvaða áhrif þeir hafa á nám. Bók Hattie Visible learning: A 

synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement sem kom út árið 

2009 hefur gjarnan verið kölluð Hinn heilagi kaleikur menntamála. Bókin 

gerir grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim þáttum sem hafa hvað 

mest áhrif á frammistöðu nemenda en leiðsagnarmat skipar þar 3. sæti 

(áhrifastærð 0,9) og er sá þáttur í námi og kennslu sem hefur hvað jákvæðustu 

áhrif á námsárangur. Fáir þættir hafa eins afdrifarík og víðtæk áhrif á 

námsárangur og leiðsagnarmat og bendir Hattie á mikilvægi þess að kennarar 

séu meðvitaðir um áhrif leiðsagnarmats í allir kennslu sinni (Hattie, 2009, bls. 

181; Hattie, 2012). 

2.4 Leiðsagnarmat 

Leiðsagnarmat felur í sér, eins og orðið gefur til kynna, leiðsögn á meðan 

námi stendur þar sem kennarinn fylgist með nemendum, leiðbeinir og metur 

framfarir þeirra á námstímanum. Rowntree (1983) skilgreindi leiðsagnarmat 

sem mat sem notað er til þess að bæta nám eða kennslu en lokamat sem 

lokaniðurstöðu. Munurinn felst þá í markmiðum matsins en ekki ólíkum 

matsaðferðum (Rowntree, 1983, bls. 110). Wiliam (2011, bls. 43) lýsir 

leiðsagnarmati sem þróunarferli sem miðar að því að efla nám og felur í sér 

þátttöku kennara, nemenda og samnemenda. Skilgreining hans er eftirfarandi: 

 
 Námsmat er leiðsegjandi ef niðurstöður þess eru dregnar fram, túlkaðar 

og notaðar af kennurum, nemendum eða samnemendum til að taka 

upplýstar ákvarðanir um næstu skref í námi og kennslu.  

 

Megintilgangur leiðsagnarmats er því að nýta niðurstöður matsins til að 

skipuleggja og taka ákvarðanir um áframhaldandi nám með því gera 

viðeigandi breytingar á náms- og starfsháttum, ef þess þarf (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 14, 31). Chappuis og Chappuis (2002, bls. 16) og 

Stiggins og Chappuis (2005, bls. 3), benda á að þekking og færni nemenda er 
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misjöfn og námsþarfir þeirra ólíkar því þeir læra á ólíkan hátt. Það er því 

nauðsynlegt að kennarar geri sér grein fyrir styrkleikum og veikleikum 

nemenda sinna og skipuleggi nám og námsmat í samræmi við þarfir og 

námsstöðu þeirra. Próf og matsniðurstöður í formi einkunna henta þar af 

leiðandi ekki einstaklingsmiðuðu námi heldur þurfa kennarar að sjá til þess 

að kennslan og þá sérstaklega matsniðurstöður stuðli að auknum árangri og 

séu leiðbeinandi fyrir nemendur. Leiðsagnarmat á því að fela í sér að greina 

og meta stöðu nemenda og koma til móts við þarfir þeirra með því veita þeim 

kennslu og viðfangsefni við hæfi í námsumhverfi sem hentar hverjum og 

einum (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 31). Líkja má leiðsagnarmati við 

myndaalbúm þar sem ólíkar myndir frá mismunandi tímum og í ólíku 

samhengi mynda saman eina heildarmynd af námi nemenda á meðan lokamat 

felur í sér að skoða stöðu nemenda á einum tímapunkti (Tomlinson og 

McTighe, 2006, bls. 60). Til að safna upplýsingum um stöðu nemenda, hvað 

þeir vita og hvers þeir þarfnast til að ná frekari árangri þarf leiðsagnarmat að 

vera fjölbreytt en dæmi um leiðsagnarmat er frammistöðumat, 

vettvangsathuganir, samræður, sjálfsmat og jafningjamat svo eitthvað sé 

nefnt. Áhersla er lögð á að nemendur séu virkir þátttakendur í 

námsmatsferlinu og að endurgjöf sé regluleg, greinandi, jákvæð, gagnleg og 

hafi skýran tilgang. Niðurstöður leiðsagnarmats eiga að vera í þágu náms og á 

ekki að nota í lokamati eða lokaeinkunn nemenda eins og McTighe og 

O'Connor (2005, bls. 12) leggja áherslu á (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, 

bls. 14).   

Leiðsagnarmat er tvíþætt að því leyti til að það getur verið mat í þágu 

náms (e. assessment for learning) annars vegar og mat sem nám eða mat 

samtvinnað námi og kennslu hins vegar (e. assessment as learning). Mat í 

þágu náms felur í sér að matið er stöðugt og samofið námi, niðurstöður 

matsins eru nýttar af kennurum til að meta nám nemenda, veita nemendum 

tímanlega og lýsandi endurgjöf, styðja við nemendur og aðlaga nám og 

kennslu að þörfum þeirra. Þá er áhersla lögð á að nemendur sé virkir 

þátttakendur í eigin námi. Tilgangur matsins er því að greina námsþarfir 

nemenda, skipuleggja áframhaldandi nám, veita nemendum endurgjöf sem 

nýtist þeim í að bæta námsárangur sinn og koma nemendum í skilning um að 

þeir geta haft áhrif á framfarir sínar í námi (Chappuis og Chappuis, 2002, bls. 

13, 16; Earl, 2013, bls. 27; Stiggins o.fl., 2006, bls. 31, Western and Northern 

Canadian Protocol, 2006). Mat sem nám eða mat samtvinnað námi og 
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kennslu eins og það er einnig kallað felur í sér að matið er nám í sjálfu sér og 

leggur áherslu á að nemendur séu ekki eingöngu virkir í námi heldur séu 

einnig þátttakendur í námsmatsferlinu sjálfu. Slíkt mat gerir ráð fyrir að 

nemendur ígrundi reglulega eigið nám, þ.e. meti námið á gagnrýninn hátt og 

tengi það við fyrri þekkingu, skipuleggi og endurskoði eigin hugmyndir og 

dragi ályktanir af þeim til að dýpka skilning sinn. Hlutverk kennara er því að 

kenna nemendum sjálfsmat og ígrundun til að efla námsvitund (e. 

metacognition) sem stuðlar að aukinni ábyrgð og sjálfstæði þeirra í námi og 

gerir þeim kleift að spá fyrir um frekari námsárangur (Earl, 2013, bls. 28, 36; 

Earl og Katz, 2008, bls. 91). Í töflu 2 er gerð grein fyrir mismunandi 

áherslum þessara tveggja leiða í leiðsagnarmati.  

 

Tafla 2 Samantekt á mati í þágu náms og mati sem nám 

 
Mat í þágu náms 

(Assessment for learning) 

Mat sem nám 

(Assessment as learning) 

Hvers vegna 

að meta? 

Svo kennarar geti ákveðið 

næstu skref í þeim tilgangi 

að efla nám nemenda og 

stuðla að frekari framförum 

Svo hægt sé að leiðbeina 

nemendum, veita þeim 

tækifæri til að fylgjast með og 

ígrunda eigið nám og gera sér 

grein fyrir næstu skrefum 

Hvað á að 

meta? 

Framfarir nemenda og 

námsþarfir þeirra 

Hvernig nemendur hugsa um 

nám sitt, hvaða aðferðum þeir 

beita til að styðja við námið, 

hvernig þeim gengur að 

aðlaga sig að náminu og 

hvernig miðar þeim í átt að 

markmiðum 

Hvaða 

aðferðum á 

að beita? 

Fjölbreyttum aðferðum sem 

sýna fram á færni og 

skilning nemenda 

Fjölbreyttum aðferðum sem 

stuðla að aukinni námsvitund 

nemenda og vexti þeirra 

Hvernig 

tryggjum við 

Með nákvæmum 

athugunum og túlkunum á 

Með stöðugri ígrundun 

nemenda sem stuðlar að 
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gæði? námi og árangri nemenda, 

hafa skýrar og nákvæmar 

námsvæntingar og veita 

lýsandi endurgjöf reglulega 

aukinni námsaðlögun og 

þátttöku þeirra sem felur í sér 

að fylgjast með, meta og skrá 

eigin árangur og framvindu 

Notkun á 

upplýsingum 

Staða nemenda er stöðugt 

könnuð og þær upplýsingar 

nýttar til að aðlaga kennslu. 

Nemendur fá lýsandi 

endurgjöf sem leiðbeinir 

þeim í átt að auknum 

árangri. Foreldrar og 

forráðamenn fá upplýsingar 

og endurgjöf um nám barna 

sinna og hvernig þeir geta 

stutt við nám þeirra.  

Nemendur fá lýsandi 

endurgjöf sem stuðlar að 

auknu sjálfstæði í námi. Gefur 

nemendum tækifæri til að 

einbeita sér að því að læra en 

ekki einblína á að finna réttar 

lausnir eða rétt svör. Veitir 

nemendum hugmyndir um 

hvernig hægt er að 

endurskoða og aðlaga nám 

sitt, býr til skilyrði fyrir 

samræður og að nemendur 

miðli lærdóm sínum  

(Western and Northern Canadian Protocol for Collaboration in Education, 

2006, bls. 54). 

Sjö leiðir í leiðsagnarmati 

Í hugmyndum um mat sem nám er lögð rík áhersla á sjálfsmat og ígrundun 

nemenda þar sem nemendur eru virkir þátttakendur í eigin námsmati.  

Lykilspurningar hafa verið settar fram sem nemendum er ætlað að ígrunda 

með aðstoð kennara en þær eru (Stiggins o.fl., 2006, bls. 34):  

 Hvert stefni ég? 

 Hvar er ég núna? 

 Hvernig næ ég markmiðunum?  

 

Út frá þessum spurningum hafa verið settar fram sjö leiðir í leiðsagnarmati 

sem virka sem aðgerðarrammi sem kennarar geta nýtt sér í kennslu og 

námsmati og gerir þeim kleift að fá yfirsýn yfir námsmatsferlið (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 39–40; Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2007; 
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Stigging o.fl., 2006, bls. 41–42). Þessar sjö leiðir er settar fram á mynd 1 og 

verður þeim gerð frekari skil hér að neðan (Stigging o.fl., 2006, bls. 42; 

Chappuis, 2015, bls. 11). 

 

 
Mynd 1 Sjö leiðir í leiðsagnarmati 

   

Leið 1: Skýr og skiljanleg markmið 

Námsmarkmið þurfa að vera skýr og nemendur þurfa að vera meðvitaðir um 

hver markmiðin eru hverju sinni áður en kennslan hefst svo þeir viti hvað þeir 

eiga að læra og af hverju. Þá getur verið mikilvægt að einfalda eða útskýra 

námsmarkmið með hugtökum sem nemendur skilja því það eykur líkur á að 

þeir viti hvers ætlast er til af þeim (Chappuis, 2017, bls. 4; Stigging o.fl., 

2006, bls. 42).   

Hvert stefni ég? 

1. Veita skýra og skiljanlega sýn á námsmarkmiðum. 

2. Nota dæmi af góðum og slökum verkefnum. 

Hvar er ég núna? 

3. Gefa lýsandi endurgjöf reglulega. 

4. Kenna nemendum sjálfsmat og að setja sér eigin 
markmið. 

Hvernig næ ég markmiðunum? 

5. Einblína á einn þátt í einu 

6. Kenna nemendum að rifja upp og endurskoða 
námsefnið 

7. Hvetja til ígrundunar svo þeir geti fylgst með eigin 
námi og deilt því með öðrum 
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Leið 2: Dæmi um góð og slök verkefni 

Svo nemendur geti gert sér grein fyrir hvernig góð verkefni líta út er 

mikilvægt að sýna þeim dæmi um bæði góð og slök verkefni. Hægt er að nota 

úrlausnir ónafngreindra nemenda, úrlausnir kennarans eða annarra kennara. 

Með því að ræða við nemendur um hvað einkennir ólíkar úrlausnir geta 

nemendur borið sín verkefni saman við ákveðin viðmið (t.d. sóknarkvarða) í 

þeim tilgangi að þeir geti yfirfarið eigin vinnu með það fyrir augum að meta 

hvort verkefnin séu vel unnin eða ekki (Chappuis, 2017, bls. 4; Stigging o.fl., 

2006, bls. 43).   

 

Leið 3: Gefa lýsandi endurgjöf 

Lýsandi endurgjöf er mikilvæg svo nemendur geti áttað sig á hvar þeir eru 

staddir. Endurgjöf þarf að vera regluleg og sýna á skýran hátt styrk, veikleika 

og framfarir hvers nemanda og leggja áherslu á það sem skiptir meginmáli 

sem er að útskýra hvað hefur vel tekist og hvað þarf að vinna betur 

(Chappuis, 2017, bls. 5; Stigging o.fl., 2006, bls. 43).    

 

Leið 4: Sjálfsmat og eigin markmiðasetning 

Með því að kenna nemendum að meta eigið nám og setja sér markmið er 

hægt að hjálpa þeim að átta sig á hvar þeir eru staddir í náminu. Sjálfsmat er 

nauðsynlegur þáttur í námi nemenda þar sem tilgangur þess er að auka 

sjálfstæði og hvetja til frekari árangurs. Nemendur með námserfiðleika eiga 

ekki síður en aðrir nemendur að leggja áherslu á sjálfsmat og rannsóknir hafa 

sýnt að ávinningur af leiðsagnarmati þegar nemendur taka þátt í að meta eigin 

árangur er hvað mestur hjá þeim hópi nemenda. Kennarar þurfa að hvetja 

nemendur til að taka þátt í námsmatsferlinu sem hjálpar þeim að ná yfirsýn 

yfir það sem þeir hafa lært en til þess þurfa þeir að vera meðvitaðir um hver 

námsmarkmiðin eru hverju sinni og hvaða kröfur eru gerðar til þeirra (Black 

og Wiliam, 1998; Chappuis, 2017, bls. 5; Stigging o.fl., 2006, bls. 38, 44). 

 

Leið 5: Kenna einn þátt í einu 

Leggja þarf áherslu á að kenna einn námsþátt í einu, sem hluti af samsettri 

heild. Endurgjöf miðast því við afmarkaðan þátt í kennslu og verður fyrir 
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vikið skýrari sem auðveldar nemendum að draga lærdóm af, sérstaklega 

nemendum með námserfiðleika (Chappuis, 2017, bls. 5; Stigging o.fl., 2006, 

bls. 44–45).  

 

 Leið 6: Upprifjun og endurskoðun 

Kennarar þurfa að hvetja nemendur til að rifja skipulega upp og endurskoða 

námsefnið. Með því að útskýra fyrir nemendum hvað það er sem kennarar 

leita eftir þegar kemur að gæðum verkefna, geta þeir skoðað sambærileg 

verkefni og komið með tillögur að breytingum. Tilgangurinn er að nemendur 

átti sig á þeim atriðum sem þeir þurfa að einbeita sér að (Chappuis, 2017, bls. 

5–6; Stigging o.fl., 2006, bls. 45).   

 

Leið 7: Ígrundun 

Hvetja þarf nemendur til ígrundunar svo þeir geti fylgst með námi sínu og 

eigin framförum með því að skoða hvar þeir voru og hversu langt þeir hafa 

náð (Chappuis, 2017, bls. 6; Stigging o.fl., 2006, bls. 45).   

Lykilþættir leiðsagnarmats 

Leahy, Lyon, Thompson og Wiliam (2005) hafa skilgreint fimm lykilþætti í 

leiðsagnarmati á grunni rannsókna sinna. Þessir lykilþættir eru settir upp í 

töflu 3 þar sem vísað er í lykilspurningarnar þrjár í leiðsagnarmati sem fjallað 

var um hér að ofan; Hvert stefni ég? Hvar er ég núna? Hvernig næ ég 

markmiðunum?  

1. Að skýra, deila og skilja námsmarkmið og viðmið. 

2. Að hvetja til innihaldsríkra samræðna, spurninga, verkefna og 

viðfangsefna sem gefa upplýsingar um hvort markmiðum hefur verið 

náð. 

3. Að veita endurgjöf sem gefur nemendum upplýsingar um næstu skref 

í námi. 

4. Að stuðla að aukinni ábyrgð og sjálfstæði í námi. 

5. Að stuðla að félagastuðningi og samvinnu nemenda.  
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Tafla 3 Lykilþættir í leiðsagnarmati 

 
Hvert stefni ég? Hvar er ég núna? 

Hvernig næ ég 

markmiðunum? 

Kennari 

Að skýra, deila 

og skilja 

námsmarkmið 

og viðmið 

Að hvetja til 

samræðna, 

spurninga, verkefna 

og viðfangsefna sem 

gefa upplýsingar um 

hvort markmiðum 

hefur verið náð  

Að veita endurgjöf 

sem gefur 

nemendum 

upplýsingar um 

næstu skref í námi 

Nemandi Að stuðla að aukinni ábyrgð og sjálfstæði í 

námi 

Félagar og 

jafningjar 

Að stuðla að félagastuðningi og samvinnu 

nemenda 

          (Leahy o.fl., 2005) 

Að skýra, deila og skilja námsmarkmið og viðmið 

Skýr og skiljanleg markmið og viðmið um árangur eru mikilvæg þegar 

skipuleggja þarf nám og kennslu. Nemendur þurfa að vita að hverju þeir 

stefna í námi því að öðru leyti er ólíklegt að kennarar geti metið nám þeirra 

með markvissum og árangursríkum hætti. Í leiðsagnarmati er afar mikilvægt 

að nemendur séu upplýstir um námsmarkmiðin hverju sinni svo þeir geti 

fylgst með og metið eigin framvindu og framfarir í námi (Clarke, 2014, bls. 

79; Hattie, 2012, bls. 53; Wiliam, 2011,b ls. 52). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að væntingar nemenda um árangur (áhrifastærð 1.44) og leiðsagnarmat 

(áhrifastærð 0,9) er það sem skilar mestum árangri í skólastarfi (Hattie, 

2009). Kennarar þurfa því að hafa skýr og skiljanleg markmið sem nemendur 

eru meðvitaðir um svo nemendur geti gert sér raunhæfar væntingar um 

námsárangur sinn (Hattie, 2012, bls. 59–60). 
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Að hvetja til innihaldsríkra samræðna, spurninga, verkefna og 

viðfangsefna 

Félagsleg hugsmíðahyggja felur í sér að einstaklingar öðlast nýja þekkingu 

með því að tengja hana við fyrri reynslu sínu en slík þekkingarsköpun á sér 

stað í félagslegum samskiptum fólks. Ein áhrifaríkasta leiðin til að kanna fyrri 

þekkingu og reynslu nemenda er með samræðum en í því felst að kennari 

varpar fram spurningu og nemendur geta beðið um frekari útskýringar ef þeir 

skilja ekki spurninguna eða hafa ekki skýr svör á reiðu. Jafnvel óskipulagðar 

samræður í minni hópum geta verið árangursríkar og gefið margvíslegar 

upplýsingar um þekkingu nemenda. Þess þarf þó að gæta að beita aðferðum í 

sæmræðum við nemendur sem virkja alla til þátttöku og gera ekki ráð fyrir að 

svör eins nemanda endurspegli skilning og þekkingu annarra nemenda 

(Wiliam og Leahy, 2015, bls. 63–64). Umræður og spurningar er fjallað 

nánar um síðar í þessum kafla undir yfirskriftinni Umræður og spurningar í 

leiðsagnarmati.  

 

Að veita endurgjöf sem gefur nemendum upplýsingar um næstu skref í 

námi 

Endurgjöf eru aðgerðir sem veita upplýsingar um einstök atriði varðandi 

frammistöðu nemanda og hvernig má bæta árangur hans enn frekar (Kluger 

og DeNisi, 1996, bls. 225; Wiliam og Leahy, 2015, bls. 205). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að endurgjöf á nám nemenda (áhrifastærð 0.79) er einn af 10 

þáttum sem skilar hvað mestum námsárangri (Hattie og Timperley, 2006). 

Mikið ósamræmi er þó að finna í niðurstöðum rannsókna á endurgjöf sem 

bendir til þess að endurgjöf sé vandmeðfarin (Hattie, 2012, bls, 130; Wiliam 

og Leahy, 2015, bls. 106). Nánar verður fjallað um endurgjöf síðar í þessum 

kafla undir yfirskriftinni Endurgjöf í leiðsagnarmati. 

 

Að stuðla að aukinni ábyrgð og sjálfstæði í námi 

Námshæfni er ein af mikilvægustu forsendum þess að nemendur læri að taka 

ábyrgð á eigin námi en sú hæfni er þjálfuð með sjálfsmati og námi sem 

byggir á skapandi og gagnrýninni hugsun. Námshæfni felur í sér að nemendur 

ígrundi og meti eigið nám og yfirfæri þekkingu sína á nýjar aðstæður en slík 
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hæfni þróast hvorki hratt né ósjálfrátt (Earl og Katz, 2008, bls. 94). 

Rannsóknir Harlen og Crick (2003) á tengslum áhugahvatar og námsmats 

benda til þess að viðfangsefni sem leiða til djúps skilnings og rökhugsunar 

hafa mun meiri hvetjandi áhrif á nám nemenda en einkunnir eða önnur ytri 

umbun. 

Að stuðla að félagastuðningi og samvinnu nemenda 

Því hefur verið haldið fram að samvinnunám haldi aftur af sterkum 

námsmönnum þar sem kraftar þeirra fara í að aðstoða þá sem eiga síður 

auðvelt með nám. Í rannsókn (Johnson, Johnson og Stanne, 2000) þar sem 

niðurstöður 158 rannsókna á námsárangri nemenda voru bornar saman eftir 

kennsluaðferðum og áhrifastærð kom fram að samvinnunám skilaði meiri 

árangri samanborið við einstaklingsnám og/eða samkeppnisnám. Slavin, 

Hurley og Champerlain (2003, bls. 179–199) benda á fjórar ástæður þess að 

samvinnunám geti eflt nám allra nemenda óháð getu. Í fyrsta lagi eru 

nemendur í samvinnunámi tengdir innbyrðis sem skapar hvata til að standa 

sig. Í öðru lagi finna nemendur fyrir ábyrgð sem gerir það að verkum að þeir 

leggja sig allan fram. Í þriðja lagi skapar samvinnunám tækifæri fyrir 

nemendur að fá aðstoð frá öðrum nemendum og í fjórða og síðasta lagi eru 

nemendur sem veita aðstoð knúnir til að ígrunda eigin hugsun sem stuðlar að 

djúpnámi þeirra. Þessi fjórði og síðasti þáttur samvinnunáms er talinn veita 

sterkum námsmönnum mestan ávinning.   

Rauntengt námsmat 

Nokkuð hefur borið á nýjum hugtökum innan námsmatsfræða og er authentic 

assessment eitt af þeim, en þessi tegund námsmats hefur ýmist verið kölluð 

heildrænt námsmat eða rauntengt námsmat á íslensku og flokkast undir 

leiðsagnarmat. Þessi hugmyndafræði dregur í efa gildi skriflegra prófa en 

leggur ríka áherslu á að nemendur sýni þekkingu, skilning, innsæi, 

hugmyndaflug, leikni og hæfni með virkri þátttöku við eðlilegar 

námsaðstæður. Matið á að byggja á eðlilegu og góðu skólastarfi þar sem 

nemendur fást við krefjandi og raunveruleg viðfangefni og er rík áhersla lögð 

á virka þátttöku nemenda, sjálfsmat og jafningjamat. Í aðalatriðum snýst 

rauntengt námsmat um að nemendur sýni við eðlilegar aðstæður það sem þeir 
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kunna (Cole, Ryan og Kick, 1995, bls. 5). Í námskrá sem kom út fyrir 

grunnskóla á árunum 1976–1977 mátti sjá hugmyndir af þessu tagi, sér í lagi í 

námskrá fyrir samfélagsfræði. Áhersla var lögð á að fleiri matsaðferðir en 

próf væru notaðar við námsmat, til að mynda mat kennara á vinnubrögðum 

og virkni nemenda, sjálfsmat og viðræður við nemendur 

(Menntamálaráðuneytið, 1976, bls. 35–36). 

 Nokkrar skilgreiningar eru að finna á rauntengdu námsmati en ein þeirra 

er skilgreining Hart (í þýðingu Ingvars Sigurgeirssonar) í bókinni Authentic 

Assessment: A Handbook for Educators sem kom út árið 1994 en þar segir: 

  
 Námsmat er rauntengt þegar það felur í sér að nemendur kljást við 

verkefni  sem hafa raunverulega þýðingu og merkingu og eiga 

erindi. Slíkt námsmat ber  keim af raunverulegum viðfangsefnum, en 

líkist ekki hefðbundum prófum. Viðfangsefnin reyna á hugsun og að 

beitt sé víðtækri þekkingu. Lögð er áhersla á að gefa nemendum sem 

best til kynna hvað lagt er til grundvallar  matinu þannig að þeim sé 

sem best ljóst að hverju er keppt. Í þessu felst að í rauntengdu 

námsmati er áhersla lögð á að matið gefi til kynna að hverju sé 

 mikilsvert að keppa í stað þess að meginatriðið sé að mæla alla á sömu 

 stikunni (Hart, 1994, bls. 9; Ingvar Sigurgeirsson, 1999a).  

 

Rauntengt námsmat má tengja við hugmyndafræði sem kennd er við 

hugsmíðahyggju (e. constuctivism) en þær kenningar leggja áherslu á virkni 

og sérstöðu einstaklings með því að sníða nám að þörfum hvers og eins í stað 

þess að gera sömu kröfur til allra (Khattri og Sweet, 1996, bls. 3–4). Helstu 

aðferðir sem notaður eru í rauntengdu námsmati eru vettvangs- og 

virkniathuganir, umræður, sýnismöppur, sjálfsmat og jafningjamat svo 

eitthvað sé nefnt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

Endurgjöf í leiðsagnarmati 

Endurgjöf (e. feedback) er mikilvægur þáttur í leiðsagnarmati þar sem 

upplýsingar úr matinu eiga að vera leiðbeinandi fyrir nemendur. Svo 

nemendur geti dregið lærdóm af námsmati sínu þarf endurgjöfin að koma 

fljótt, vera regluleg í námsferlinu, hafa skýran tilgang, vera greinandi, jákvæð 

og gagnleg svo nemendur geti notað endurgjöfina til að meta hvort þeir hafi 

náð árangri. Einnig skiptir miklu máli hvernig endurgjöfin er sett fram (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 14; Rowntree, 1983, bls. 28–29).  
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Í leiðsagnarmati er endurgjöf lýsandi og felur í sér þríþætt hlutverk, þ.e. 

hún greinir hvar nemandi er staddur, hvert hann þarf að stefna og hvernig 

hann kemst þangað. Lýsandi endurgjöf er frábrugðin mælanlegri endurgjöf 

sem einkennist af einkunn sem gefin er í tölum eða bókstöfum og er nýtt við 

lokamat. Það er því mikilvægt að kennarar styðjist við lýsandi endurgjöf 

frekar en mælanlega (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 46). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að lýsandi endurgjöf stuðlar að betri námsárangri, auknum 

námsáhuga og hjálpar nemendum að skilja hvar þeir eru staddir og hvernig ná 

þeir ná markmiðum sínum (Black og Wiliam, 1998; Chappuis og Chappuis, 

2002, bls. 35). Þá er einnig grundvallaratriði að endurgjöfin sé stöðug meðan 

á námi stendur, við lok verkefna eða námsáfanga og taki mið af námi og 

framförum nemenda hverju sinni (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 46). 

Áherslu skal leggja á að endurgjöfin innihaldi það sem nemandi getur og 

síður hvað hann getur ekki, því slík endurgjöf er líklegri til að ýta undir 

námsáhuga hans (Weeden, Winter og Broadfoot, 2002, bls. 112–113). Earl 

(2013, bls. 27) telur það hlutverk kennara að átta sig á styrkleikum nemenda 

ekki síður en veikleikum þeirra og gefa þeim endurgjöf sem hjálpar þeim að 

ná settum námsmarkmiðum. Hlutverk kennara er einnig að fá nemendur til að 

líta á sjálfa sig sem árangursríka nemendur og hjálpa þeim að auka trú sína á 

eigin námsgetu (Stiggins og Chappuis, 2005, bls. 12). 

Að sögn nemenda, gefa skriflegar umsagnir í samfelldu máli betri mynd af 

þeim sem námsmönnum en innantómar tölur á blaði í formi einkunna. 

Nemendur líta þannig á tölur sem flokkunartæki skólans og telja að slíkt 

matstæki sé ósanngjarnt gagnvart þeim sem eru með námserfiðleika af 

einhverju tagi (Chappuis og Chappuis, 2002, bls. 33–35; Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 46; Weeden, Winter og Broadfoot, 2002, bls. 112–113). 

Endurgjöf getur verið gefin í ýmsu formi, s.s. opnar spurningar, munnleg 

endurgjöf, skrifleg endurgjöf eða í formi samræðna milli kennara og nemenda 

sem er gjarnan áhrifaríkasta leiðin til endurgjafar. Þá getur endurgjöf verið 

einstaklingsmiðuð eða gefin til minni hópa og bekkjar samtímis (Brookhart, 

2007/2008, bls. 55). Endurgjöf felur enn fremur í sér að kennarar aðstoði 

nemendur við að tengja það sem kennt er við það sem nemendur vita, 

skilgreini það sem nemendur eiga að læra og útskýra hvers vegna það sé 

mikilvægt. Svo það sé hægt þurfa kennarar að örva hugsun nemenda með 

fjölbreyttum spurningum og hvetja þá til sæmræðna við kennara og 

bekkjarfélaga (Clarke, 2005, bls. 7; Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 34; 
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Stigging o.fl., 2006, bls. 40). Wiliam (2016) bendir á í grein sinni The secret 

of effective feedback, að ferlið sem felur í sér að kennari skoði vinnu 

nemenda og skilar því með gagnlegri endurgjöf sé miklu flóknara og erfiðara 

en margir gera sér grein fyrir. Ferlið gæti verið mun skilvirkara ef kennarar 

einfaldlega skilja meginhugmyndina á bak við tilgang endurgjafar en hann er 

að endurgjöf er eingöngu árangursrík ef nemendur nota hana til að bæta 

árangur sinn í námi, að öðru leyti er hún gagnslaus og tímasóun (Wiliam, 

2016, bls. 10). Þá telur Brown (2004, bls. 84–85) endurgjöf vera kjarnann í 

námsmati ef því er ætlað að vera í þágu náms og stuðla að þroska og vexti 

nemenda. Endurgjöf á því ekki aðeins að hjálpa nemendum að skilja hvað 

hefur farið úrskeiðis heldur henda reiður á það sem vel er gert og koma þeim 

í skilning um hvað þeir þurfa að gera til að bæta árangur sinn. Ef nemendur 

skilja hvað þeir hafa gert vel er líklegra að þeir geti byggt á því í 

áframhaldandi námi sínu og þróað færni sína ennfrekar. Brown (sama 

heimild) viðurkennir að þetta verkefni sé bæði tímafrekt og erfitt en á sama 

tíma afar mikilvægt. Endurgjöf þarf að vera nákvæm, skiljanleg, sanngjörn, 

krefjandi og veita stuðning allt í senn og getur falið í sér fjölbreyttar leiðir í 

miðlun upplýsingar. Endurgjöf getur til dæmis verið sett fram í tölvutæku 

formi, verkefnaskýrslum, sameiginlegum umræðum eða á stöðluðum 

matsblöðum (Brown, 2004, bls. 84–85).   

Niðurstöður rannsókna benda til þess að árangursrík endurgjöf sé 

vandmeðfarin, flókin aðferð og því er ekki öll endurgjöf af hinu góða. 

Endurgjöf getur því verið eins og tvíeggjað sverð því rétt notuð getur hún allt 

að tvöfaldað námsárangur en að sama skapi getur hún haft engin eða jafnvel 

hamlandi áhrif á nám nemenda (Hattie, 2012; Kluger og DeNisi, 1996; 

Wiliam, 2011). Til að átta sig á mismunandi gerðum og einkennum 

endurgjafar má skipta henni í fjóra meginflokka (Hattie, 2009, bls. 176). 

1. Efnismiðuð endurgjöf (e. task feedback) á verk eða verkefni nemenda  

greinir hvað er rétt og rangt og gefur upplýsingar til að byggja ofan á 

fyrri þekkingu. Þessi tegund endurgjafar beinir sjónum að upptöku, 

geymslu, endurframköllun og notkun þekkingar og tengist því 

leiðréttingu, framsetningu, hegðun eða öðrum æskilegum þáttum í 

verkefnum nemenda. Slík endurgjöf felur í sér upplýsingar um stöðu 

þeirra og er árangursrík ef hún beinist að misskilningi nemenda og 

innihaldi ábendingar sem leiða til endurbóta. 
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2. Ferlimiðuð endurgjöf (e. process feedback) á aðferð eða ferli, sem 

nemendur nota til að vinna eða ljúka við tiltekið viðfangsefni. Slík 

endurgjöf hefur ákveðið yfirfærslugildi því hún tengir samhengi og 

huglæg ferli í annað efni og snýr því að djúpnámi, þýðingu og 

skilningi á tilteknu efni.  

3. Sjálfsstjórnarmiðuð endurgjöf (e. self-regulated feedback) beinist að 

ígrundun um eigið verk, sjálfsmati eða hvatningu nemenda. Slík 

endurgjöf felur í sér upplýsingar um getu nemenda til að fylgjast með 

eigin námi og hvernig þeir beina athöfnum sínum til að nálgast 

markmið sín og varða til dæmis sjálfræði, sjálfsstjórn og sjálfsaga. 

Þessi tegund endurgjafar er vel til þess fallin að auka gæði náms því 

sjálfsstjórn hefur forspárgildi um námsgetu.   

4. Sjálfmiðuð endurgjöf (e. self feedback) beinist af sjálfi nemenda, þ.e. 

inniheldur hrós eða lof á eiginleikum hans. Slík endurgjöf hefur lítil 

sem engin áhrif á námsárangur því hún hefur engin eiginleg tengsl 

við námsefnið. Hrós sem hluti af sjálfmiðaðri endurgjöf verður þó að 

aðgreina frá hrósi sem tengist námsferlinu, til dæmis ástundun eða 

virkri þátttöku en slíkt hrós getur stuðlað að aukinni trú nemenda á 

eigin getu.   

 

Talið er að efnismiðuð, ferlimiðuð og sjálfsstjórnarmiðuð endurgjöf geti falið 

í sér margvíslegan ávinning fyrir nám nemenda og sér í lagi ferlimiðuð og 

sjálfstjórnarmiðuð endurgjöf. Sjálfmiðuð endurgjöf líkt og „þú ert duglegur“ 

skilar hins vegar litlum árangri (Hattie og Timperley, bls. 91–97). Svo 

kennarar geti veitt árangursríka endurgjöf þarf athygli þeirra að beinast að 

viðbrögðum nemenda. Viðbrögð nemenda geta verið á átta vegu en einungis 

tvö af þeim teljast æskileg. Þessi mismunandi viðbrögð nemenda eru sett upp 

í töflu 4 (Wiliam, 2012) og eru æskileg viðbrögð feitletruð. Einnig er talið 

nauðsynlegt að gefa nemendum nægilegan tíma til að bregðast við endurgjöf 

því hún á að fela í sér meiri vinnu fyrir þann sem þiggur en þann sem veitir 

endurgjöfina (Wiliam og Leahy, 2015, bls. 107; Kluger og DeNisi, 1996). 
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Tafla 4 Viðbrögð nemenda við endurgjöf     

Nemendur bregðast 

við endurgjöf með 

því að: 

Ef endurgjöf bendir til 

þess að markmiðum er 

ekki náð geta nemendur: 

Ef endurgjöf bendir til 

þess að markmiðum er 

náð geta nemendur: 

Breyta hegðun sinni Aukið framlag sitt Dregið úr framlagi sínu 

Breyta markmiðum 

sínum 

Dregið úr væntingum 

sínum 
Aukið væntingar sínar 

Yfirgefa markmið 

sín 

Ákveðið að markmið sé 

of erfitt 

Ákveðið að markmið sé 

of auðvelt 

Hafna endurgjöf Hunsað endurgjöfina Hunsað endurgjöfina 

          

Umræður og spurningar í leiðsagnarmati 

Leiðsagnarmat felur í sér samræður milli kennara og nemenda og veltur 

árangur matsins á gæðum þessara samskipta (Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 

93). Samræður í skólastofum hafa margþætt kennslufræðileg markmið. Eitt 

þeirra markmiða er að efla hugsun því góðar umræður þjálfa nemendur í að 

rökstyðja, bera saman, skoða mál frá ólíkum sjónarhornum, draga ályktanir, 

vega og meta mismunandi lausnir og komast að niðurstöðu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1998, bls. 10). Stýrð umræða er gjarnan kölluð samræðu- eða 

spurnaraðferð en það felur í sér að ákveðnum spurningum er varpað fram 

með markvissum hætti. Spurningar í stýrðri aðferð þurfa að vera rökréttar, og 

í eðlilegu framhaldi hver af annarri, þ.e. ein leiði af annarri. Markmið 

spurnaraðferða eru til dæmis að safna ólíkum hugmyndum, flokka og bera 

saman heimildir, hugmyndir, aðferðir eða fyrirbæri, greina hugtök, rekja 

orsakasamhengi og meta hugmyndir, lausnir, skoðanir eða viðhorf (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1998, bls. 24, 27–28). Einhverjir kynnu að segja að samræður í 

stærðfræði séu tilgangslausar, því þegar upp er staðið eru svör annað hvort 

rétt eða röng. Þetta er mikill miskilningur því stærðfræði felur ekki í sér að 

kenna viðeigandi aðferðir við úrlausnir. Samræður í stærðfræðikennslu gera 
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nemendum kleift að ræða hin ýmsu stærðfræðihugtök og tákn og merkingu 

þeirra, skilja hvernig hugmyndir og reglur tengjast innbyrðis, hvernig 

tilteknar aðferðir virka og af hverju, leiðrétta misskilning og ranghugmyndir 

og hvernig er hægt að leysa viðfangsefnin á skilvirkari hátt (Swan, 2005, bls. 

31).  

Í leiðsagnarmati er megináhersla lögð á opnar spurningar en það eru 

spurningar sem krefjast rökhugsunar og vekja nemendur til umhugsunar. 

Tilgangurinn er að nemendur velti málum fyrir sér, beri saman mismunandi 

atriði eða leiðir og vegi og meti ólík rök og sjónarmið. Opnar spurningar eiga 

ekki eitt ákveðið rétt svar heldur kalla fram ólík svör nemenda og reyna á 

frjóa hugsun. Lokaðar spurningar eru hins vegar kunnáttu- eða 

staðreyndaspurningar og eiga sér eitt ákveðið rétt svar (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 49; Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 14). Rannsóknir 

hafa sýnt að lokaðar spurningar eru langalgengustu spurningarnar sem 

kennara varpa fram í kennslu og í íslenskri rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar 

(1998, bls. 15) sem skráði spurningar kennara í kennslustundum, kom fram 

að um 75% spurninga voru staðreyndaspurningar en 25% eru spurningar sem 

reyna á hugsun. Athygli skal vakin á að mikill munur var á fjölda opinna 

spurninga eftir námsgreinum og voru flestar þeirra skráðar hjá kennurum í 

bókmenntum, samfélagsgreinum, náttúrufræði og kristnum fræðum. Opnar 

spurningar voru hins vegar afar fátíðar í stærðfræði og málfræði en einungis 

tókst að skrá fjórtán opnar spurningar í 102 kennslustundum í stærðfræði. Í 

töflu 5 má sjá samanburð á opnum og lokuðum spurningum.  

 

Tafla 5 Samanburður á lokuðum og opnum spurningum 

Lokaðar spurningar Opnar spurningar 

 

 Hafa eitt ákveðið „rétt“ svar  

 Kalla gjarnan á svar frá einum 

nemanda  

 Einkennast oft af upprifjun á 

staðreyndum 

 Hafa ekki eitt ákveðið „rétt“ svar  

 Kalla á mörg fjölbreytileg svör 

 Svör eru hvorki rétt né röng en 

geta verið misgóð  

 Krefjast hugmyndaflugs, 

rökhugsunar og innsæis 

 

 



30 

Góðar spurningar eiga að taka mið af margbreytileika nemenda, vekja þá 

til umhugsunar og krefjast þess að þeir dragi eigin ályktanir eða tengi nýja 

þekkingu við það sem þeir vita fyrir. Flokkun spurninga í opnar og lokaðar 

spurningar er í því samhengi gagnleg en mikil einföldun. Því er þörf á frekari 

flokkun og til eru nokkur kerfi sem hafa þann tilgang að flokka spurningar 

með ítarlegum hætti. Spurningar má til dæmis flokka eftir því með hvaða 

hætti þær reyna á hugsun. Spurningar eru þá flokkaðar í tvennt, annars vegar 

einræðar (e. convergent) og hins vegar margræðar (e. divergent). Einræðar 

spurningar þjóna þeim tilgangi að nemendur átti sig á ákveðnum 

grundvallaratriðum en margræðar spurningar krefjast gagnrýnnar hugsunar, 

flókinna úrlausna eða innsæis (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 49, Ingvar 

Sigurgeirsson, 1998, bls. 19, 24). Algengast er þó að flokka spurningar með 

hliðsjón af flokkunarkerfi Benjamin Bloom á námsmarkmiðum og verður því 

flokkunarkerfi gerð ítarleg skil í kafla 3 hér fyrir neðan.  

Þónokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar í því markmiði að leiða í 

ljós hvort námsárangur verði betri ef kennari spyr oftar opinna spurnina en 

upprifjunarspurninga. Niðurstöður þykja nokkuð mótsagnakenndar en þó eru 

einhverjar rannsóknir sem gefa vísbendingar um að umræður auki hæfni 

nemenda til að kljást við fjölbreytt úrlausnarefni (e. problem solving), ýti 

undir siðferðisþroska, hafi jákvæð áhrif á viðhorf og stuðli að leikni í 

samskiptum. Það er því ekki hægt að líta svo á að einhverjar spurningar séu 

betri eða verri en aðrar en mestu máli skiptir að kennari spyrji fjölbreyttra 

spurninga sem krefjast ólíkra hugsunar og reyna á nemendur með 

mismunandi hætti (Good og Brophy, 1987, bls. 486; Ingvar Sigurgeirsson, 

1998, bls. 16–17). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að kennarar gefa 

nemendum sínum um eina sekúndu til svara tiltekinni spurningu (Rowe, 

1986, bls. 43). Þessi umhugsunartími er augljóslega ekki nógu langur fyrir 

nemendur að hugsa svör sín og þyrftu nemendur að fá að minnsta kosti þrjár 

til fjórar sekúndur. Þögn að lokinni spurningu kann að þykja óþægileg og ef 

kennarar hafa ekki fengið svar innan sekúndu er þeir vísir til að endurtaka 

spurninguna, umorða hana, beina henni til tiltekinna nemenda, spyrja nýrrar 

spurningar eða svara spurningunni sjálfir. Ef koma á af stað góðum umræðum 

milli nemenda eru slík viðbrögð kennara talin óæskileg (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1998, bls. 39).  

Kennarar spyrja nemendur spurninga í sífellu en þær þjóna fjölmörgum 

tilgangi, t.d. að virkja nemendur, halda þeim við efnið, meta skilning og 
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dýpka hugsun þeirra. Því miður falla kennarar í algengar gildrur þegar 

spurningum er varpað fram. Þessar gildru eru: 

 spyrja spurninga sem þjóna engum tilgangi 

 spyrja of margra lokaðra spurninga 

 spyrja of margra spurninga í einu 

 spyrja spurninga í óeðlilegu framhaldi af hver annarri  

 spyrja eingöngu fáa nemendur og alltaf þá sömu 

 viðurkenna ekki röng svör 

 taka svörum ekki alvarlega 

 

Svo spurningar þjóni tilgangi sínum þurfa kennarar að hafa eftirfarandi atriði 

til hliðsjónar (Swan, 2005, bls. 32): 

 

 spurningar eiga að vera fyrirfram skipulagðar og hannaðar fyrir 

viðeigandi erfiðleikastig 

 nota fleiri opnar spurningar 

 skapa þægilegt andrúmsloft sem auðveldar nemendum að svara 

 ekki nota réttið upp hönd aðferð en þess í stað velja nemendur til 

svara eða nota mini-whiteboards þar sem allir svara 

 fylgja spurningum eftir með öðrum spurningum 

 gefa nemendum góðan umhugsunartíma til svara 

 hvetja nemendur til að spyrja eigin spurninga  

       

Í töflu 6 gefur að líta nokkur dæmi um hvernig hægt er að spyrja opinna 

spurninga í stærðfræði (Swan, 2005, bls. 33; Mason og Watson, 1998, bls. 8).  
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Tafla 6 Dæmi um opnar spurningar í stærðfræði 

Búa til dæmi Sýnið mér dæmi um... 

 ferningstölu 

 jöfnu línu sem liggur í 

gegnum (0,3) 

 

Meta og leiðrétta 

Hvað er rangt við þessa 

staðhæfingu? Hvernig 

getur þú leiðrétt hana? 

 Þegar þú margfaldar 

með 10 þá bætir þú 0 

aftan við töluna 

 

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Bera saman og 

skipuleggja 

Hvað eiga þessi hlutir 

sameiginlegt og hvað er 

ólíkt með þeim? 

 ferningur, 

samsíðungur, trapisa  

 jafna og stæða 

Breyta og bæta Hvernig getur þú breytt.. 

 tugabrotum í almenn 

brot? 

 reglu Pýþagórasar svo 

hún virki fyrir 

skáhyrnda 

þríhyrninga? 

Alhæfa og álykta 
Er þetta alltaf, stundum 

eða aldrei satt? 

 (3x)
2
 = 3x

2
 

 hornalínur ferhyrnings 

skera hvor aðra 

Útskýra og réttlæta Útskýrið af hverju... 
 (a + b)(a - b) = a

2
 - b

2
 

 trapisa er ferhyrningur 

Mikilvægi leiðsagnarmats í stærðfræði 

Stærðfræði er umfangsmikil námsgrein og mikilvægur hluti menningarinnar. 

Megintilgangur stærðfræðináms er að nemendur öðlist hæfni til að nota 

stærðfræði sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. 

Slík hæfni felst í að nemendur tileikni sér jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar, 

hafa trú á eigin getu og beita ígrundun, röksemdum og skapandi hugsun 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls, 208–210). Undanfarinn 



33 

áratug hafa farið fram miklar umræður um stærðfræðinám og árangur 

nemenda í stærðfræði. Staða íslenskra nemenda í stærðfræði er ekki góð, ef 

marka má niðurstöður PISA rannsóknar frá árinu 2015, og hefur aldrei verið 

verri síðan mælingar hófust árið 2003. Læsi nemenda í stærðfræði hefur 

hrakað stöðugt og er Ísland nú undir meðaltali OECD-ríkja og mælist lægra 

en á hinum Norðurlöndunum. Til að mynda voru 7 lönd með hærra meðaltal 

en Ísland árið 2003 en samkvæmt niðurstöðum síðustu rannsóknar frá árinu 

2015 eru nú 15 lönd með hærra meðaltal í stærðfræðilæsi nemenda 

(Menntamálastofnun, 2017, bls. 2–3). PISA könnunin í stærðfræði beinir 

sjónum að því að meta getu nemenda til að setja skipulega fram, nota og túlka 

stærðfræði í þeim tilgangi að geta dregið eigin ályktanir og notað 

stærðfræðihugtök, aðferðir og staðreyndir til að lýsa, útskýra og spá fyrir um 

hin ýmsu fyrirbæri. Frammistaða nemenda í stærðfræði út frá þessum 

áherslum, felur því í sér meira og annað en að geta endurframkallað þá 

kunnáttu á stærðfræðihugtökum og aðferðum sem fengin er í skólum 

(Menntamálastofnun, 2017, bls. 44). 

Árið 2002 kom út skýrsla í Danmörku um nám og kennslu í stærðfræði og 

er gjarnan kölluð KOM-skýrslan (d. Kompetancer og matematiklæring - 

Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark). Í 

skýrslunni kemur meðal annars fram að námsmat dregur ekki nægilega fram 

þá færni nemenda sem æskilegt er að leggja áherslu á í stærðfræðimenntun og 

enn má greina stórt bil milli þróunar á stærðfræðimenntun og hefðbundinna 

námsmatsaðferða. Misræmis gætir í vægi eiginleika og færni nemenda þar 

sem venjulega er verið að meta staðreyndir og staðlaðar aðferðir. Sjaldnar er 

metinn skilningur, innsæi og röksemdarfærsla nemenda, þekking þeirra á 

hugtökum og sönnunum og hæfileiki til að greina, setja fram og leysa þrautir. 

Enn sjaldnar eru metnar uppgötvanir, athuganir og tilgátur nemenda, þekking 

þeirra og skilningur á eðli og eiginleikum stærðfræðinnar og sjaldnast er 

viðhorf nemenda metið. Venjubundið námsmat leggur þannig áherslu á að 

meta hraða og skýrleika nemenda og hvort lausnir þeirra eru réttar eða rangar.  

Minni áhersla er lögð á útskýringar, röksemdarfærslu, frumleika og dýpt í 

hugsun nemenda. Það er því ljóst að ekkert eitt próf getur metið alla þætti 

stærðfræðilegrar hæfni (Kristín Bjarnadóttir, 2003).  

Í úttekt sem starfshópur á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

gerði á stærðfræðikennslu í framhaldsskólum árið 2014 kemur fram að í 

flestum skólum landsins felst námsmat að langstærstum hluta (90–100%) í 
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skriflegum einstaklingsverkefnum og prófum þar sem viðfangsefnin eru að 

mestu leyti reikningsdæmi sem leysa á með stöðluðum reikniaðferðum og 

gefinni forskrift. Mikil áhersla er lögð á einstök efnisatriði og þjálfun í 

beitingu reikniaðferða en markmið um leikni og hæfni varðandi tungumál 

stærðfræðinnar, miðlun, stærðfræðilega hugsun, þrautalausnir og 

röksemdarfærslu eru skilin útundan. Starfshópurinn bendir á að skólar og 

kennarar þurfi að leita leiða til að gera námsmatið enn fjölbreyttara og láta 

það taka til fleiri þátta í náminu svo það samræmist þeirri stefnu um 

hæfniviðmið í stærðfræði sem mörkuð er í aðalnámskránni frá árinu 2011 

(Anna Helga Jónsdóttir o. fl., 2014, bls. 43–46). Út frá þessum niðurstöðum 

er óhætt að fullyrða að leiðsagnarmat er ekki nýtt sem skildi og námsmat í 

stærðfræði felur í sér að mestu leyti að meta staðreyndir og beitingu staðlaðra 

aðferða.  

Assessment for pupils' progress 

Mikil þróunarvinna átti sér stað í Bretlandi um og eftir 1970 með það fyrir 

augum að efla leiðsagnarmat í skólastarfi. Þessi þróun leiddi af sér aukin 

úrræði og stuðning fyrir kennara í þeim tilgangi að hvetja þá til að tileinka sér 

leiðsagnarmat í kennslu sinni. Eitt af þessum úrræðum er það sem kallað er á 

ensku Assessment for pupil progress eða APP og er skipulögð aðferð sem 

felur í sér reglubundið námsmat á framvindu nemenda. APP, sem notað er af 

grunn- og framhaldsskólum í Englandi og Wales, er hugsað til að styrkja mat 

í þágu náms (e. assessment for learning) sem hefur verið yfirlíst stefna í 

námsmati samkvæmt enskri námskrá síðan 2001. APP byggir á 

matsviðmiðum í stærðfræði, ensku, vísindum og upplýsingatækni og er þeim 

viðmiðum ætlað að auðvelda kennurum námsmat í þeim tilgangi að styðja þá 

og hvetja til að beita mati í þágu náms í kennslu sinni. Kerfið virkar því eins 

og einhvers konar stuðningskerfi fyrir kennara og nálgunin gerir þeim meðal 

annars kleift að: 

 fylgjast náið með framförum nemenda yfir eitt skólaár eða lengur 

 nýta upplýsingar um styrkleika og veikleika nemenda til að bæta 

kennslu, nám og hraða framvindu þeirra 

 skilja og meta framfarir nemenda á nákvæmari hátt  

 bæta kennsluáætlanir og námskrár 

 stuðla að kennslu sem samsvarar þörfum nemenda hverju sinni 
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 flytja upplýsingar um stöðu nemenda milli bekkja, ára eða skóla 

 

APP snýst um nemendur og að bera kennsl á styrkleika og veikleika þeirra, 

hvað þeir geta og hvar þeir þurfa frekari stuðning. Kerfið veitir kennurum 

leiðbeiningar og vinnublöð sem nýtast þeim í matsferlinu og gerir þeim kleift 

að skoða árangur einstakra nemenda út frá námsmarkmiðum hverju sinni. Í 

meginatriðum felur APP aðferðin í sér þrjú skref eins og sjá má á mynd 2. 

 

 

Mynd 2 Ferli APP kerfisins 

Skref 1: Safna vitnisburði 

Fyrsta skrefið felur í sér það verk að safna saman vitnisburði um árangur 

nemenda, hvort sem það kann að vera á skriflegu eða munnlegu formi. Hægt 

er að nýta vinnubækur og ferilmöppur nemenda en einnig eru kennarar hvattir 

til að skrá hjá sér innleg nemenda í samræðum um námsefnið. Þá eru 

athuganir á virkni og vinnu nemenda í tíma einnig mikilvægur vitnisburður 

um stöðu nemenda. 

Skref 2: Vitnisburður skoðaður 

Með því að bera vinnu nemenda saman við matsviðmiðin er hægt að setja 

saman upplýsingar um lærdómsferli og framvindu nemenda. Þetta gerir 

kennurum kleift að skoða ferli nemenda og framfarir yfir ákveðin tíma. 

 

Skref 3: Mat lagt á stöðu nemanda 

Í þessu skrefi er ákvörðun tekin um hvar nemandi er staddur. Það er afar 

mikilvægt að matsniðurstöður kennara byggi á traustum, nákvæmum og 

góðum gögnum (Department for children, schools and families, e.d).   

Vitnisburði 
safnað 

Vitnisburður 
skoðaður 

Mat lagt á 
stöðu 

nemanda 
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2.5 Lokamat 

Tilgangur lokamats er að veita nemendum, foreldrum og kennurum 

viðeigandi upplýsingar um árangur náms og kennslu í lok námstíma og er 

gjarnan í formi skriflegra prófa eða lokaverkefna. Lokamat er því gjarnan 

kallað mat á námi (e. assessment of learning) því það gefur til kynna 

kunnáttu og þekkingu nemenda að námi loknu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2011, bls. 15). Markmið lokamats er því að kanna námsstöðu nemenda, með 

því að safna saman gögnum um árangur og frammistöðu hans, gefa honum 

einkunn sem mælikvarði á hvort nemandi hafi náð þeim árangri sem viðmið 

og áfangamarkmið segja til um. Upplýsingar um lokamat eru gjarnan 

opinberar og nýttar af skólayfirvöldum, atvinnurekendum og fjölmiðlum til 

úrvinnslu og greiningar (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 120,138; Earl, 

2013, bls. 29). Áhersla er lögð á að meta þekkingu og skilning nemenda á 

námsefninu, hvernig þeim tekst að beita þekkingu sinni og nota mismunandi 

aðferðir við úrlausn viðfangsefna.  

Samræmd próf  

Lokamat felur oftast í sér beitingu aðferða sem byggjast á hlutlægum 

mælingum og eru stöðluð eða samræmd próf gott dæmi um það. Gildi 

samræmdra prófa hefur talsvert verið dregið í efa þar sem talið er að þau stýri 

kennslu um of og ýti undir staðreyndanám sem einkennist af einhæfum 

kennsluháttum og kennslubókarstýringu. Gagnrýnendur samræmdra prófa 

telja að slík kennsla einkennist af hraðri yfirferð námsefnis þar sem kennd eru 

undirstöðuatriði náms en lítil áhersla er lögð á að gera námið skapandi, 

áhugavert og gagnlegt fyrir nemendur. Samræmdum prófum er ætlað að raða 

nemendum eftir frammistöðu miðað við skilgreindan viðmiðunarhóp, þ.e. 

námsárangur þeirra er túlkaður með hópviðmiðun (e. norm-referenced). Þetta 

felur í sér að hver nemandi er borinn saman við samanburðarhóp sem getur 

verið einstakur námshópur, árgangur í tilteknum skóla eða á landinu öllu 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 15; Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 

149; Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 80). Samræmd próf hafa sömu eiginleika 

og lokapróf og flokkast því sem áhættupróf (e. high-stakes test) en það felur í 

sér að skólar og kennarar eru dregnir opinberlega til ábyrgðar gagnvart 

stjórnvöldum um árangur skólastarfsins (Rúnar Sigþórsson, 2006, bls. 5–6). 
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Rannsóknir á áhættuprófum hafa gefið vísbendingar um að slík próf hafi 

neikvæð áhrif á nemendur og ekki síst námshvöt þeirra. Námsmat sem 

byggist því á áhættuprófum getur leitt til utanbókarlærdóms sem gerir það að 

verkum nemendur taki síður ábyrgð á eigin námi (Harlen og Crick, 2003, 

170–173). Samkvæmt aðalnámskrá Íslands eru samræmd könnunarpróf í 

íslensku og stærðfræði lögð fyrir alla nemendur í 4., 7. og 10. bekk 

grunnskóla, auk þess þurfa nemendur 10. bekkjar að þreyta samræmt 

könnunarpróf í ensku. Með samræmdum könnunarprófum er átt við próf sem 

metur hæfni nemenda með sama hætti og við sambærilegar aðstæður í 

námsgreinum. Tilgangur samræmdra könnunarprófa er samkvæmt reglugerð 

um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í grunnskóla nr. 

173/2017 að: 

 athuga eftir því sem kostur er, hvort námsmarkmiðum aðalnámskrár í 

viðkomandi námsgrein eða námsþáttum hafi verið náð, 

 vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka nemendur, 

 veita nemendum, foreldrum, skólum og menntayfirvöldum 

upplýsingar um námsárangur og námsstöðu nemenda, 

 veita upplýsingar um hvernig einstakir skólar og skólakerfið í heild 

stendur í þeim námsgreinum og námsþáttum sem prófað er úr. 

 

Þá er heimilt að gefa nemendum undanþágu frá samræmdum 

könnunarprófum í einstökum greinum ef nemendur eru af erlendum uppruna, 

með sérþarfir eða langveikir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 58).     

2.6 Leiðsagnarmat og áherslur í aðalnámskrá 

Út frá niðurstöðum rannsókna sem fjallað var um hér að framan er ástæða til 

að skoða leiðsagnarmat eins og það birtist í núverandi aðalnámskrá og hvort 

samræmi gæti í þeim áherslum og niðurstöðum bæði innlendra og erlendra 

rannsókna.  

Í nýrri aðalnámskrá sem kom út árið 2011 komu fram nýjar áherslur í 

menntamálum landsins og var ætlað að lýsa þeim ramma og aðbúnaði fyrir 

nám og kennslu í anda gildandi laga, reglugerða og alþjóðasaminga. Innan 

þess ramma hafa verið þróaðir sex grunnþættir menntunar sem eiga að mynda 
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kjarna menntastefnunnar og varða starfshætti, inntak og umhverfi náms. 

Grunnþættirnir skapa mikilvæga samfellu í íslensku skólakerfi og þá þarf að 

hafa að leiðarljósi þegar kemur að námskrárgerð allra skólastiga. Þessir 

grunnþættir menntunar eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir snúast fyrst og fremst um 

læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru svo ungmenni landsins læri 

að byggja sig upp andlega og líkamlega, bjarga sér og vinna með öðrum. 

Grunnþættir menntunar eiga að vera okkur leiðarvísir og fyrirmynd um 

áherslur, vera sýnilegir í öllu skólastarfi og endurspeglast í starfsháttum 

skóla, samskiptum og skólabrag á öllum skólastigum. Grunnþættir þessir taka 

tillit til alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að, svo sem barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og stefnu alþjóðlegra stofnana, t.d. stefnumörkun 

UNESCO um almenna menntun og sjálfbæra þróun, og stefnumörkun 

Evrópuráðsins um lýðræði og mannréttindi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14–16). 

Skóli án aðgreiningar 

Í aðalnámskrá er einnig mikil áhersla lögð á að fjölbreytileika nemenda og 

með ólíkum einstaklingum fylgja ólíkar þarfir sem kalla á fjölbreytta 

kennsluhætti. Menntastefnan um skóla án aðgreiningar er áberandi og 

undirstrikar jafnan rétt allra til náms þar sem nám og kennsla skal vera við 

hæfi hvers og eins. Stefnan skóli án aðgreiningar á upptök sín í 

réttindabaráttu fatlaðra og birtist fyrst í Salamanca yfirlýsingunni sem 

undirrituð var á alþjóðlegri ráðstefnu, haldin af UNESCO og spænska 

menntamálaráðuneytinu í Salamanca, Spáni í júní 1994. Í viljayfirlýsingunni 

kemur fram einróma samþykki allra þátttakenda um framtíðarmarkmið og 

stefnu í málefnum nemenda með sérþarfir en að henni stóðu fulltrúar 92 ríkja 

og 25 alþjóðasamtaka sem fengu það hlutverk að ræða og móta stefnu um 

skóla fyrir alla (Menntamálaráðuneytið, 1995). Þrátt fyrir að undirskrift 

Íslands lægi fyrir árið 1994 var stefnan skóli fyrir alla eins og menntastenfan 

er gjarnan kölluð, ekki fest í lög hér á landi fyrr en í grunnskólalögum árið 

2008 og birtist fyrst í Aðalnámskrá grunnskóla árið 2006. 

Í dag er skóli án aðgreiningar ríkjandi menntastefna landsins en hún 

byggir á hugmyndum um manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti og vísar 

því til þess að skólastarf taki mið af einstaklingþörfum nemenda. Í skóla án 
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aðgreiningar á að ríkja viðhorf sem einkennist af virðingu fyrir rétti nemenda 

til virkrar þátttöku í námssamfélagi, óháð atgervi eða stöðu. Einnig ber að 

virða fjölbreytileika nemenda, ólíkar þarfir þeirra, hæfileika og einkenni, sem 

og leggja áherslu á að útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í 

skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 43). Að sama skapi 

má sjá svipaða klausu í 2. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem er 

ætlað að tryggja mannréttindi allra barna:  
 

Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar 

þau réttindi sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af 

nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, 
trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með 

tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, 

ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða 

lögráðamanns (barnasattmali.is). 

 

Í rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008, bls. 242–243) kemur fram að 

kennarar finna almennt fyrir togstreitu í starfi meðal annars vegna þess að 

starfshættir þeirra eiga að leggja áherslu á námsaðlögun og nám án 

aðgreiningar en á sama tíma að sjá til þess að flestir nemendur uppfylli 

hæfniviðmið og námsmarkmið aðalnámskrár. Einnig töldu kennarar að 

samræmd próf einkennist af því að meta alla nemendur með sömu 

mælistikunni og með því væri vegið að einstaklingsmiðun í námi. Svipaðar 

niðurstöður er að finna í rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur og Ingólfs Á. 

Jóhannessonar (2014, bls. 593) en þar kemur fram að kennara telja samræmd 

próf ósveigjanleg og í andstöðu við stefnuna um skóla án aðgreiningar. 

Námsmat þarf því að taka mið af þessari menntastefnu og framkvæma með 

hliðsjón af þörfum allra. 

Námsmat í aðalnámskrá 

Hlutverk leik-, grunn- og framhaldsskóla samkvæmt aðalnámskrá er að stuðla 

að almennri menntun þegnanna og eiga þeir að haga störfum sínum í 

samræmi við stöðu og þarfir barna og ungmenna. Koma þarf til móts við 

mismunandi námsþarfir einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, velferð og 

menntun hvers og eins með því að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni og 

stuðla að fjölbreyttum starfsháttum. Þar segir einnig að skólastarf eigi að 

miða að virkri þátttöku þeirra í lýðræðissamfélagi innan skólans sem utan 
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(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10–11). Hæfni nemenda 

einkennist því ekki eingöngu af þekkingu og leikni þeirra, heldur felur einnig 

í sér viðhorf og siðferðisstyrk, tilfinningar og sköpunarmátt, félagsfærni og 

frumkvæði þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13). Í 

almennum hluta aðalnámskrár er fjallað um námsmat og hlutverk þess en þar 

segir: 

  

Mat á árangri og framförum barna og ungmenna er reglubundinn þáttur 

 í skólastarfi, órjúfanlegur frá námi og kennslu. Megintilgangur 

námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig 

markmiðum þess verður náð. Með námsmati er fylgst með því  hvernig 

þeim tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að 

námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hvaða aðstoð 

þeir þurfa (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 25).  

 

Námsmat á einnig að veita nemendum, foreldrum, kennurum, skólum og 

skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi sem má hafa að leiðarljósi við 

skipulagningu náms. Þá er sérstaklega fjallað um mikilvægi þess að 

námsmatsaðferðir séu fjölbreyttar en á bls. 58 í aðalnámskránni segir:  

 

Námsmat skal byggja á margvíslegum námsmatsaðferðum og fela í sér 

traustar heimildir um hæfni nemenda. Þess skal gætt að námsmatið taki 

til allra þátta námsins þannig að þekking nemenda, leikni og hæfni auk 

framfara sé metin. Námsmatsaðferðir geta verið verklegar, munnlegar 

eða skriflegar, falið í sér sjálfsmat, jafningjamat, símat og lokamat.  

 

Einnig kemur þar fram að námsmat á að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, 

heiðarlegt og sanngjarnt, endurspegla áherslur í kennslu og síðast en ekki síst, 

taka mið að nemendum. Taka þarf sérstakt tillit til sérþarfa og 

námsörðugleika nemenda með því að aðlaga námsmat að þörfum þeirra til 

dæmis með lengri próftíma, notkun hjálpargagna, aukinni aðstoð, munnlegu 

námsmati eða öðrum viðeigandi hætti í samræmi við þær sérþarfir hverju 

sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 26, 57).  

Námsmat í stærðfræði 

Tilgangur námsmats í stærðfræði er að leiðbeina nemendum um námið og 

útskýra hvernig þeir geti náð settum markmiðum og hæfniviðmiðum. Mat á 

hæfni og framförum þeirra á því að vera reglubundinn þáttur í skólastarfi og 
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órjúfanlegur frá námi og kennslu. Í núgildandi aðalnámskrá grunnskóla er rík 

áhersla lögð á leiðsagnarmat og á það einnig við um námsmat í stærðfræði en 

þar 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 dóm um frammistöðu, heldur hjálpa 

nemanda að bæta sig, með  uppbyggjandi endurgjöf og leiðsögn. 

Leiðsagnarmat aðstoðar kennara við að  fylgjast með þroska 

nemanda og námsframvindu (Mennta- og  menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 219).  

 

Sjálfsmat og jafningjamat á einnig að vera eðlilegur hluti af námsmati í 

stærðfræði ásamt munnlegum, skriflegum og verklegum verkefnum, 

afmörkuðum æfingum, athugunum, einstaklings- og hópverkefnum svo 

eitthvað sé nefnt. Viðtöl milli nemenda og kennara eru einnig árangursrík leið 

til að fá upplýsingar um þekkingu þeirra og skilning á stærðfræði (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 220). Hlutverk kennarans er að 

skapa aðstæður sem hvetja til náms þar sem nemendur eru virkir þátttakendur 

í eigin námi og hugmyndir allra eru metnar að verðleikum. Viðbrögð 

kennarans við ólíkum hugmyndum og lausnaleiðum nemenda hafa því 

afgerandi áhrif á bekkjarandann og virðingu nemenda fyrir framlagi annarra 

svo hægt sé að skapa öflugt námssamfélag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 218). 
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3. Flokkunarkerfi Bloom og leiðsagnarmat 

  

Árið 1956 setti hópur sálfræðinga, undir stjórn Benjamin Bloom, fram 

flokkunarkerfi námsmarkmiða sem kallast í daglegu tali flokkunarkerfi 

Bloom (e. Bloom's Taxonomy). Flokkunarkerfið gerir ráð fyrir því að 

hæfileika sé hægt að meta í samfellu frá einfaldri til flókinnar hugsunar. 

Tilgangur flokkunarkerfisins var að efla skilning kennara á eðli og gerð 

markmiða og auðvelda þeim að setja sér markmið í kennslu því ósamræmi 

gætti meðal þeirra hver námsmarkmiðin ættu að vera hverju sinni. Á meðan 

sumir kennarar vildu að nemendur virkilega skilji viðfangsefnið, voru aðrir 

sem lögðu áherslu á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriðin og næðu 

kjarna málsins og enn aðrir sem settu markmið um að nemendur gætu beitt 

sinni innri þekkingu við úrlausn verkefna og viðfangsefna. Flokkunarkerfinu 

var því ætlað að koma reglu og samræmi á námsmarkmið, tilgreina til hvaða 

sviða mannlegra eiginleika markmiðin eiga að taka og tryggja að mikilvæg 

markmið verði ekki útundan (Bloom, Engelhart, Furst, Hill og Krathwohl, 

1956, bls. 1–2). 

3.1 Þekkingarsvið flokkunarkerfisins 

Bloom áttaði sig á því að flokkunarkerfið væri ekki eingöngu mælitæki á 

hæfileika nemenda, heldur þjónar einnig því hlutverki að samræma og flokka 

ólík lærdómsmarkmið með það fyrir augum að sýna fram á fjölbreytileg 

tækifæri í menntun einstaklinga. Flokkunarkerfið er því eins konar rammi til 

að flokka þau hæfnimarkmið sem nemendum er ætlað að ná í námi 

(Krathwohl, 2002, bls. 212). Hugmyndir Bloom og samstarfsmanna byggja á 

því að mannlegir hæfileikar eru margslungnir og því mikilvægt að almennt 

skólahald reyni á sem flesta hæfileika. Flokkunarkerfi Bloom miðast því við 

að skipta þessum mannlegu hæfileikum í þrjú meginsvið: þekkingarsvið (e. 

cognitive domain), viðhorfa- og tilfinningasvið (e. affective domain) og 

leiknisvið (e. psychomotor domain). Þekkingarsviðið inniheldur markmið um 
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kunnáttu, skilning, rökhugsun og þróun vitsmunalegrar hæfni. Á 

viðhorfasviðið falla markmið um þróun áhuga, viðhorfa, gildismats og 

dómgreindar. Markmið leiknisviðsins snúa að hinum ólíku líkamlegu þáttum 

og færni (Bloom o.fl., 1956, bls. 7–8; Linn og Gronlund, 1997, bls. 49, Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b). Markmið viðfangsefna í stærðfræði er að efla 

nemendur aðallega á þekkingarsviðinu þó hin sviðin geti einnig komið við 

sögu og því verður þekkingarsviðinu eingöngu gerð hér skil.   

Þekkingarsviðinu er skipt niður í sex stig en þau eru: minni (e. 

knowlegde), skilningur (e. comprehension), beiting (e. application), greining 

(e. analysis), nýmyndun/nýsköpun (e. synthesis) og mat (e. evaluation). Þessi 

stig eru gjarnan sett fram myndrænt í formi píramída eða stigveldi þar sem 

eitt stig byggir á öðru (Bloom o.fl., 1956, bls. 7–8, 18). Á mynd 3 má sjá 

hvernig þessi sex stig raðast hvert ofan á annað.  

 

 

 
Mynd 3 Sex stig þekkingarsviðs flokkunarkerfis Bloom 

 

Samkvæmt þessari útfærslu Bloom og samstarfsmanna hans á 

þekkingarsviðinu þurfa nemendur fyrst að tileinka sér markmið fyrsta stigsins 

(minni) svo hægt sé að ná markmiðum næsta stigs og svo koll af kolli. Þannig 

þarf nemandi sem er að vinna að markmiðum þriðja stigsins, beitingu, að vera 

búinn að ná þeim markmiðum sem neðstu tvö stigin, minni og skilningur, 

gera ráð fyrir (Bloom o.fl., 1956, bls. 18). Efstu og neðstu stig 
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þekkingarsviðsins fela í sér ólík markmið og viðfangsefni og fela ennfremur í 

sér sífellt flóknari þekkingu og hugsun þegar farið er frá einu stigi upp í það 

næsta. Neðsta stig þekkingarsviðsins einkennist af því að muna eða þekkja 

aftur tiltekið efni þar sem nemendum er ætlað að geyma viðeigandi 

upplýsingar til að geta staðið skil á þeim síðar. Efsta stiginu er hins vegar 

ætlað að meta og fella rökstudda dóma og felur í sér samþættingu allra 

annarra hugsanaferla, rökhugsun og mat (Bloom o.fl., 1956, bls. 184; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b; Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 64–-65). Þessi 

misjafnlega flókna hugsun er útskýrð í fræðum Bloom sem „higher order 

thinking“ (HOT) og „lower order thinking“ (LOT) sem hægt er að þýða á 

íslensku sem rökhugsun annars vegar og einfalda hugsun hins vegar. Lægstu 

þrjú stigin; minni, skilningur og beiting kalla þar af leiðandi á einfalda 

hugsun á meðan rökhugsunar er krafist á efstu þremur stigunum; greiningu, 

nýmyndun og mati (Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 64; Forehand, 2010, bls. 2). 

Ef þjálfa á nemendur í rökhugsun er því mikilvægt að viðfangsefni í námi 

þeirra feli í sér þrjú efstu stig flokkunarkerfisins en einskorðist ekki við 

neðstu þrjú stigin sem fela eingöngu í sér einfalda hugsun. Hér fyrir neðan 

verða öllum stigum þekkingarsviðsins gerð frekari skil.     

Minni/þekking 

Í þessu fyrsta stigi er áhersla lögð á að leggja á minnið og kalla fram ákveðin 

þekkingaratriði, staðreyndir, orð, tákn, skilgreiningar, hugtök, hugmyndir, 

reglur og aðferðir svo eitthvað sé nefnt. Markmiðin í þessum flokki fela í sér 

að nemendur þekki, viti, nefni, lýsi, skilgreini eða tilgreini viðkomandi efni 

hverju sinni (Bloom o.fl., 1956, bls. 62; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b).  

Skilningur 

Hér þurfa nemendur að skilja hvað felst í hlutum, orðum eða staðhæfingum, 

geta lagt merkingu í þekkingu sína og skilið það sem þeir sjá, lesa eða heyra. 

Skilningsmarkmiðin snúa því að nemendur geti túlkað eða þýtt, tengt saman, 

umorðað, útskýrt, borið saman, lýst með eigin orðum, gefið dæmi eða 

endursagt (Bloom o.fl., 1956, bls. 89; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b).  



46 

Beiting 

Hér er markmiðið að nemendur geti beitt kunnáttu og þekkingu, hugtökum, 

reglum, dæmum, aðferðum eða kenningum með því að nota, leysa, sýna, 

reikna, skrifa, undirbúa eða flokka eftir því sem við á (Bloom o.fl., 1956, bls. 

120; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

Greining 

Áhersla er lögð á að nemendur greini heild skipulega í ákveðna þætti og beiti 

gagnrýnni hugsun á hugmyndir, fyrirbæri, heimildir eða gögn. Þeir þurfa að 

geta fært rök fyrir máli sínu, dregið ályktanir, sett fram rökstuddar tilgátur 

eða útskýrt samhengi (Bloom o.fl., 1956, bls. 144; Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b).  

Nýmyndun 

Nemendur eiga að geta sett fram eigin hugmyndir, skapað nýjar tillögur, 

lausnir eða hugmyndir með því að nýta þekkingu sína og tengja saman þætti á 

frumlegan hátt sem mynda nýja heild. Þetta felur meðal annars í sér að 

nemendur geti bent á nýjar leiðir með því að tengja ólíkar hugmyndir saman 

eða komið með tillögur að úrbótum á tilteknu sviði (Bloom o.fl., 1956, bls. 

162; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

Mat 

Nemendur þurfa að geta útskýrt mismunandi viðhorf, borið þau saman, metið 

og tekið afstöðu til þeirra með því að leggja rökstutt mat á upplýsingar, 

hugmyndir, aðferðir, skoðanir, viðhorf eða gildismat (Bloom o.fl., 1956, bls. 

185; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

3.2 Námsmat í anda Bloom 

Eitt mikilvægasta markmið í námi er að þróa hæfileika nemenda til 

gagnrýnninar hugsunar. Hvernig á að þjálfa, kenna og síðan meta þessa færni 

er í höndum kennara og er eitt mikilvægasta hlutverk þeirra. Ein árangursrík 
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aðferð í þessu samhengi er að styðja við flokkunarkerfi Bloom á 

námsmarkmiðum en það kerfi hefur notið mikilla vinsælda um víða veröld. 

Flokkunarkerfið var upphaflega hannað í þeim tilgangi að auðvelda hönnun 

prófspurninga en er í dag notað sem viðmið fyrir kennslu og námsmat af 

kennurum um allan heim. Flokkunarkerfinu er hægt að beita með 

mismunandi leiðum en aðstoðar kennara einna helst með að (Cullinane, 2009, 

bls.1): 

1. Tilgreina kennslumarkmið. 

2. Undirbúa og hanna próf. 

3. Spyrja spurninga sem reyna á öll stig þekkingarsviðsins. 

4. Auka virkni og námsvitund nemenda. 

           

Flokkunarkerfi Bloom hefur verið notað í ýmsum rannsóknum til að 

flokka námsmarkmið og prófatriði í þeim tilgangi að greina hvaða 

þekkingarlegu kröfur viðfangsefni í námsbókum og prófum gera til nemenda. 

Niðurstöður Brändström (2005, bls. 64–66), sem skoðaði hvernig námsbækur 

í stærðfræði og innihald þeirra samræmast stigum þekkingarsviðsins, sýna 

fram á að mikil áhersla er lögð á fyrstu þrjú stig þekkingarsviðsins en minni 

áhersla er lögð á seinni þrjú stigin sem fela í sér rökhugsun og þjálfa 

mikilvæga eiginleika einstaklinga. Samkvæmt þessum niðurstöðum byggja 

efnisatriði og verkefni námsbóka í stærðfræði að mestu leyti á þriðja stigi 

þekkingarsviðsins, eða beitingu og mjög lágt hlutfall verkefna reyndi á 

rökhugsun. Í rannsókn (2010) á íslenskum samræmdum prófum í stærðfræði 

sem lögð voru fyrir árunum 2000–2008 kom fram að 88% af prófspurningum 

reyndu á beitingu aðferða en það er 3. stig þekkingarsviðs samkvæmt 

flokkunarkerfi Bloom (sjá skilgreiningu hér að ofan). Á mynd 4 má sjá 

hlutfallslega hvernig prófatriði á samræmdu prófi reyndu á mismunandi stig 

flokkunarkerfisins en athygli er vakin á því að einungis 2% prófatriða reyndi 

á greiningu og ekkert þeirra reyndi á nýmyndun (Sigríður Jóna Gunnarsdóttir, 

2010, bls. 25). Ef marka má þessar niðurstöður eru einungis um 6% 

prófspurninga sem reynir á efstu þrjú stig þekkingarsviðsins og krefjast 

rökhugsunar á meðan 94% spurninga reyna á einfalda hugsun.  
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Mynd 4 Hlutfallsleg skipting prófatriða samræmdra prófa samkvæmt 

flokkunarkerfi Bloom (Sigríður Jóna Gunnarsdóttir, 2010, bls. 25) 

 

 

Svipaðar niðurstöður eru að finna í sambærilegri rannsókn (2008) sem gerð 

var á samræmdu prófi frá árinu 2007 en þar voru um 74% prófspurninga sem 

féllu undir þriðja og sama þrep Bloom, beitingu (sjá töflu 7). Að sama skapi 

leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að ekkert prófatriða reyndi á 

skilning eða nýmyndun og einungis 4% spurninga reyndi á mat en nýmyndun 

og mat eru síðustu tveir af sex flokkum í flokkunarkerfi Bloom og reyna hvað 

mest á rökhugsun (Elvar Snær Kristjánsson, 2008, bls. 21). Út frá þessum 

niðurstöðum má ætla að enn sé mikið verk fyrir höndum ef rökhugsun er einn 

af þeim eiginleikum sem nemendur eiga að tileinka sér í námi.    
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Tafla 7 Skipting prófatriða samræmdra prófa samkvæmt flokkunarkerfi 

Bloom 

 Fjöldi prófatriða 

Minni/þekking 2 4% 

Skilningur 0 0% 

Beiting 37 74% 

Greining 9 18% 

Nýmyndun 0 0% 

Mat 2 4% 

Samtals 50 100% 

 

Flokkunarkerfið fært í nútímabúning 

Á síðasta áratug tuttugustu aldar fór af stað vinna við að endurskoða 

flokkunarkerfið með því markmiði að gera það þýðingarmeira fyrir 21. 

öldina. Fyrrverandi nemandi Bloom, Lorin Anderson leiddi þessa vinnu og 

árið 2001 kom út endurunnin útgáfa af námskrárlíkani Bloom sem innihélt 

nokkrar minniháttar en mikilvægar breytingar sem sneru að hugtökum, 

uppbyggingu og áherslum kerfisins. Fjöldi stiga þekkingarsviðsins hélst 

óbreytt en hugtakabreytingarnar fólu í sér að nöfnum stiganna var breytt úr 

nafnorðum í sagnorð. Þar sem flokkunarkerfið endurspeglar hugsun nemenda 

og er virkt ferli, þótti eðlilegra að tengja stig þekkingarsviðsins við sagnir í 

stað nafnorða. Í endurbættri útgáfu heita stigin því remember, understand, 

apply, analyze, evaluate og create eða muna, skilja, beita, greina, meta og 

skapa á íslensku. Athygli skal einnig vakin á því að efstu tvö stigin hafa 

víxlað stöðu þar sem fimmta stig í endurbættri útgáfu er nú meta (nýmyndun 

áður) en síðasta og efsta stigið er skapa (mat áður) (Anderson og Krathwohl, 
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2001, bls. 67–68; Forehand, 2010, bls. 2–3). Þessar breytingar á hugtökum 

eru settar fram á mynd 5. 

  

 

 
Mynd 5 Sex stig þekkingarsviðs flokkunarkerfis Bloom eftir breytingar 

 

 

Uppbygging námsmarkmiða í endurbættri útgáfu einkennist af tvíþættu 

eðli þeirra. Markmið innihalda annars vegar sagnorð sem felur í sér 

hugsanaferlið (e. cognitive process) og hins vegar nafnorð sem tilgreinir 

minni eða þekkingu (e. knowledge) og er neðsta stigið í flokkunarkerfinu. 

Þekkingu er nú skipt upp í fjóra undirflokka sem mynda samfellu þar sem 

hver flokkur inniheldur flóknari þekkingu en næsti flokkur á undan. Innan 

hvers þekkingarflokks er síðan hægt að beita einu eða fleiri af þeim sex 

hugsanaferlum sem einnig mynda samfellu frá hinni einföldu hugsun til 

rökhugsunar. Þrátt fyrir að hinir fjóru flokkar þekkingar og sex ferli hugsunar 

myndi samfellu frá hinu einfalda til hins flókna, geta þau einnig skarast að 

því leyti að tiltekið viðfangsefni getur tilheyrt einu eða fleiri stigum 

þekkingarsviðsins. Þessi nýja áhersla Anderson er í andstöðu við það sem 

Bloom og félagar lögðu upp með við hönnun flokkunarkerfisins. Þetta tvívíða 

nýja námskrárlíkan má sjá á töflu 8 (Forehand, 2010, bls. 3–4; Krathwohl, 

2002, bls. 216; Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 65–66). 
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Tafla 8 Námskrárlíkan Anderson 

 Hugsanaferli 

Þekking Muna Skilja Beita Greina Meta Skapa 

Staðreyndaþekking 
      

Hugtakaþekking 
      

Færniþekking 
      

Námsvitund 
      

(Krathwohl, 2002, bls. 216) 

 

Í endurgerðri útgáfu af flokkunarkerfi námsmarkmiða var áherslum breytt 

í þeim tilgangi að beina sjónum kennara á eðli, tilgang og mismun markmiða 

og mikilvægi þess að flokka markmið eftir því hvaða kröfur þau gera um 

flókna og krefjandi hugsun. Með það fyrir augum er auðveldara að sjá 

samhengið milli markmiða, viðfangsefna nemenda og námsmats því markmið 

sem fela í sér flókna þekkingu og rökhugsun kalla á krefjandi viðfangsefni og 

samsvarandi námsmat. Þá voru einnig breytingar í áherslum á notagildi 

flokkunarkerfisins þar sem upprunalega kerfið átti eingöngu að nýtast 

kennurum, próf- og námskrárhöfundum í samskiptum sínum innbyrðis en 

endurgerðin tók til stærri hóps þar sem áhersla var lögð á að skapa sjálfstætt 

verkfæri fyrir námskráráætlun, kennsluaðferðir og námsmat (Forehand, 2010, 

bls. 4; Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 65–66). 

3.3 Bloom og spurningar 

Spurningar með hliðsjón af flokkunarkerfi Bloom er tilvalin leið til að stuðla 

að fjölbreyttu leiðsagnarmati og Brown (2004, bls. 14) bendir á að kennarar 

geti notað flokkunarkerfið með eftirfarandi hætti: 

 Undirbúa spurningar sem varpað er fram í kennslustundum. 

 Ganga úr skugga um að spurningarnar reyni á rökhugsun jafnt og 

einfalda hugsun. 
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 Semja spurningar og verkefni sem reyna á öll stig þekkingarsviðsins 

 

Eins og fram hefur komið er algengast að flokka spurningar með hliðsjón 

af flokkunarkerfi Bloom á námsmarkmiðum. Öll stig þekkingarsviðsins fela í 

sér mismunandi sagnir sem hægt er að hafa til hliðsjónar við hönnun 

spurninga á lokaprófi, verkefnum eða þegar spurningum til nemenda er 

varpað fram í kennslu. Þessar sagnir geta því nýst hvort sem er í lokamati eða 

leiðsagnarmati. Sagnirnar stuðla að fjölbreytileika spurninga og þjálfa færni 

nemenda í gagnrýninni hugsun. Svo hægt sé að þjálfa gagnrýna hugsun 

nemenda með árangursríkum hætti er nauðsynlegt að beita öllum stigum 

þekkingarsviðsins. Gæta þarf þess að nota blöndu af ólíkum sögnum sem 

tilheyra öllum stigum þekkingarsviðsins svo spurningar þjálfi mismunandi 

hæfileika og hugsun nemenda (Cullinane, 2009, bls. 1–2). Á mynd 6 má sjá 

dæmi um slíkar sagnir og hvaða stigi þekkingarsviðsins þær tilheyra.  

 
Mynd 6 Sagnir ólíkra stiga þekkingarsviðsins 

 (Byggt á Cullinane, 2009, bls. 1-4 og efni frá viðmælanda, sjá fylgiskjal 7) 
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Black, McCormick, James og Pedder (2006, bls. 128) telja að árangursrík 

spurnaraðferð sé nauðsynleg til að þróa námsvitund og sjálfsvitund nemenda 

og í því samhengi eru opnar spurningar sem reyna á rökhugsun afar 

mikilvægar. Góð spurningatækni hefur lengi vel verið álitin 

grundvallarverkfæri árangursríkra kennara en því miður hafa rannsóknir sýnt 

að 93% spurninga kennara reyna á einfalda hugsun (LOT) nemenda og fela í 

sér þekkingarstaðreyndir (Daines, 1986). Slíkar spurningar eru ekki vel til 

fallnar að örva stærðfræðilega hugsun, þrautalausnir og röksemdarfærslu 

nemenda.  Þrátt fyrir velgengni flokkunarkerfis Bloom er enn mikið verk fyrir 

höndum því stærðfræðikennarar þurfa að þróa aðferðir sínar á þann hátt að 

spurningar örva öll stig þekkingarsviðsins og reyna á misjafna hæfileika 

nemenda.  
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4. Vettvangur rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verða vettvangi rannsóknar gerð skil en hún fór fram í 

ríkisreknum framhaldsskóla í Lúxemborg sem er búsetuland rannsakanda. 

4.1 Lúxemborg 

Lúxemborg er landlukt smáríki í Vestur- Evrópu og á landamæri að 

Frakklandi, Þýskalandi og Belgíu. Landið er eitt af minnstu löndum Evrópu 

eða um 2.500 km
2
 að stærð, 82 km að lengd og 57 km að breidd. Lúxemborg 

var gert að stórhertogadæmi ásamt sjö öðrum héruðum í Evrópu árið 1815 en 

er eitt sinnar tegundar í dag. Íbúafjöldi Lúxemborgar telur tæp 600.000 en þar 

af eru 47% íbúa af öðru þjóðerni. Þessi fjölbreytileiki í þjóðerni og menningu 

endurspeglast í öllum þáttum samfélagsins, hvort sem er í listum, íþróttum, 

menntun, stjórnmálum, afþreyingu eða tungumálum en þess má geta að 

opinber tungumál landsins eru þrjú: lúxemborgíska, franska og þýska. Þrátt 

fyrir smæð sína er Lúxemborg stöðugt hagkerfi í vexti með lága verðbólgu og 

lítið atvinnuleysi og er næst ríkasta land í heimi þegar miðað er við verga 

landsframleiðslu. Talið er að um 170.000 manns frá nágrannalöndum komi 

yfir landamærin daglega til að sækja sér vinnu í Lúxemborg en helsta 

tekjulind landsins er banka- og fjármálaþjónusta, auk nokkurra 

stálverksmiðja. Lúxemborg var ein af sex þjóðum sem stofnuðu 

Efnahagsbandalag Evrópu árið 1957 sem nú er uppistaðan í 

Evrópusambandinu og árið 1999 varð landið aðili að myntbandalagi Evrópu 

(Le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, e.d).  

4.2 Menntunarstig í Lúxemborg 

Skólakerfið í Lúxemborg er fjöltyngt sem leiðir til alþjóðlegra námsleiða og 

prófskírteina. Meirihluti skólanna eru frjálsir opinberir skólar, reknir og 

skipulagðir af ríkinu sem fylgja lúxembúrgískri námskrá. Auk ríkisrekinna 
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skóla er fjöldi alþjóðlegra einkaskóla sem ýmist fylgja lúxembúrgískri 

námskrá eða annarri erlendri námskrá. Skólaskylda hefst í Lúxemborg þegar 

börn hafa náð fjögurra ára aldri, lýkur á sextánda ári þeirra og felur því í sér 

11 ára skólagöngu. Börn sækja forskóla frá 4 til 6 ára (pre-primary level), 

grunnskóla frá 6 til 12 ára (primary level) og neðra stig framhaldsskóla frá 12 

til 15 ára (secondary level). Að skólaskyldu lokinni geta nemendur haldið 

áfram framhaldsmenntun sinni og tekið tvö ár á efra stigi 

framhaldsmenntunar og önnur tvö ár á áherslusviði með sérhæfingu eða allt 

fram að 19. aldursári nemenda. Framhaldsstig menntunar (e. secondary level) 

er tvískipt. Nemendur geta valið að taka almenna framhaldsskólamenntun 

sem undirbýr nemendur undir frekara nám eða valið iðn- og tækninám sem er 

sniðið að þeim sem ætla sér á vinnumarkaðinn að menntun lokinni (Le 

gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, e.d).   

4.3 Skólinn 

Í skólanum þar sem rannsóknin fór fram, eru nemendur frá 12 ára aldri og 

fram yfir tvítugt þótt flestir klári nám við 18 ára aldur. Nemendur geta valið 

að fylgja lúxembúrgískri námskrá þar sem kennsla fer fram á frönsku eða 

enskri námskrá, Cambridge, þar sem kennsla fer fram á ensku. Alls stunda 

1532 nemendur við skólann af 75 ólíku þjóðerni, þar af 402 nemendur af 59 

ólíku þjóðerni sem fylgja enskri námskrá. Nemendur skólans samanstanda 

því af ólíkum samfélagsstéttum, með ólík búsetuskilyrði, áhugamál, 

trúarbrögð og með ólíka fjölskyldugerð svo eitthvað sé nefnt. Til að styðja 

við þennan margbreytileika eru tveir sálfræðingar og einn félagsráðgjafi í 

fullu stöðugildi við skólann. Þessir einstaklingar takast á við hin ýmsu 

viðfangsefni og eiga í fullu fangi með að anna mikilli eftirspurn. Skólinn 

býður upp á stuðning fyrir nemendur með sérþarfir og námserfiðleika en 

einnig er til staðar stuðningsdeild fyrir nemendur sem hafa ensku sem annað 

eða þriðja tungumál. Skólinn styður menntastefnuna Skóli án aðgreiningar en 

að sögn skólastjóra skólans er enn mikið verk fyrir höndum því margir 

lúxembúrgískir kennarar upplifa margbreytileika nemenda sem vandamál. 

Skólastjóri hefur því lagt ríka áherslu á að fá enska kennara til starfa því hann 

telur að viðhorf þeirra einkennist oft meira af sveigjanleika, víðsýni og 

virðingu fyrir margbreytileikanum. Skólinn hefur verið viðurkenndur sem 

skóli án fordóma og er það skoðun skólastjóra að hver einstaklingur hafi rétt 
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til að starfa og lifa í umhverfi sem einkennist af virðingu, samstöðu, velferð 

og samvinnu. Einkennisorð skólans er "being challenged and supported at 

the same time" og felur í sér að nemendur fást við krefjandi viðfangsefni með 

stuðningi kennara og skólayfirvalda. Að sögn skólastjóra hefur gengið vel að 

vinna eftir þeirri stefnu og tekur hann einnig fram að ekkert umburðalyndi 

ríkir gagnvart einelti eða fordómum innan skólans og hefur það afdrifaríkar 

afleiðingar í för með sér að stofna til eða taka þátt í slíku (Pascale Petry, 

munnleg heimild, 5, september 2016). 

Alþjóðleg námskrá og IGCSE 

IGCSE eða International general certificate of secondary education er 

alþjóðlegt próf sem nemendur þreyta við lok skólaskyldu eða almennt við 16 

ára aldur og svipar til samræmdra prófa á Íslandi. Prófið er hluti af lokamati 

fyrir þá nemendur skólans sem fylgja enskri námskrá, Cambridges secondary 

curriculum og er ein af tveimur viðurkenndum námsleiðum í Englandi. 

Námsleiðin, sem hefst við 14 ára aldur nemenda, býr þá undir frekari 

framfarir í námi eða starfi og er viðurkennd af háskólum og atvinnurekendum 

um allan heim. Námsleiðin var fyrst kynnt fyrir 25 árum síðan og hefur allar 

götur síðan verið í stöðugri þróun. Námskrá IGCSE er sveigjanleg og örvandi 

námskrá sem býður upp á margs konar leiðir fyrir nemendur með fjölbreytta 

hæfileika og þar á meðal fyrir nemendur sem hafa annað móðurmál en ensku. 

Námskráin leggur einnig ríka áherslu á að örva skapandi hugsun og stuðlar að 

lausnamiðuðu námi. Tilgangur námsins er að stuðla að sjálfsöryggi og auknu 

sjálfstæði nemenda í námi með reglulegri ígrundun, þróa sköpunargáfu og 

hæfni þeirra til náms, undirbúa þá vitsmunalega og félagslega fyrir  

framtíðaráskoranir svo þeir geti haft áhrif í hinum hraðbreytilega heimi. Þá er 

rík áhersla einnig lögð á að nemendur viðurkenni og beri virðingu fyrir 

margbreytileika einstaklinga. Nemendur geta valið um 70 mismunandi 

námsgreinar, þar af um 30 tungumálagreinar, sem hægt er að samsetja út frá 

áhugasviði hvers og eins en skylda er fyrir alla nemendur að taka kjarnafögin 

þrjú sem eru enska, stærðfræði og vísindi. Einn þáttur í að taka mið af 

fjölbreytileika nemenda er sá möguleiki fyrir nemendur að fylgja ýmist 

grunnnámskrá sem veitir alhliða yfirsýn yfir námsefnið og er einkum ætlað 

þeim sem hyggja ekki á frekara nám í stærðfræði eða öðrum raungreinum eða 

fylgja námskrá fyrir lengra komna og er ætlað þeim sem búa yfir meiri hæfni 
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á sviði raungreina og hyggja á frekara nám í þeim fræðum (Cambridge 

International Examinations, e.d.). 
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5. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verða rannsókninni gerð ítarleg skil og greint frá þeim 

aðferðum sem notaðar voru til að afla gagna í þeim tilgangi að svara 

rannsóknarspurningum. Farið verður yfir uppbyggingu rannsóknarinnar sem 

og framkvæmd hennar. Þá er greint frá þátttakendum, skráningu, úrvinnslu og 

greiningu gagna. Síðast en ekki síst verður fjallað um réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar.  

 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Gerð var eigindleg tilfellarannsókn eða tilviksrannsókn (e. case study) sem 

fól í sér einstaklingsviðtal við stærðfræðikennara við opinberan 

framhaldsskóla í Lúxemborg og rýnihópaviðtöl við 12 nemendur hans. Þar 

sem leiðsagnarmat er eigindlegt námsmat í eðli sínu var ákveðið að styðjast 

við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Til slíkra rannsókna teljast t.d. 

vettvangsrannsóknir, tilfellarannsóknir og starfendarannsóknir svo eitthvað sé 

nefnt en flestar eiga það sameiginlegt að leitast við að skilja og lýsa tilteknum 

mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 239–240). Þar 

sem markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi leiðsagnarmats í 

stærðfræði og viðhorf ólíkra nemenda til þess, er óhætt að segja að eigindlegt 

rannsóknarsnið sé hér við hæfi. Niðurstöður úr forathugunum sem 

rannsakandi framkvæmdi í vettvangsnámi við framhaldsskóla í Lúxemborg 

leiddi í ljós að einungis einn af fjórum stærðfræðikennurum sem rætt var við 

notuðu leiðsagnarmat með markvissum hætti. Samanburður á ólíkum 

aðferðum í leiðsagnarmati yrði því að öllum líkindum óraunhæfur og 

ruglingslegur og því var valið að framkvæma tilfellarannsókn (e. case 

studies). Tilfellarannsókn er ein af mörgum aðferðum sem tilheyra 

eigindlegum rannsóknaraðferðum og felur í sér að skoða fá tilfelli hverju 

sinni og átta sig á eðli og tengslum þeirra á milli. Til að dýpka skilning á 

viðfangsefninu er áhersla lögð á að skoða hið sérstæða eða óvenjulega en 
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ekki endilega meðaltal tilfella (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013, bls. 497).  

 Viðtöl er gagnasöfnunaraðferð sem felur í sér að rannsóknargagna er 

aflað með orðskiptum. Viðtöl henta vel þegar skoða á reynslu fólks af t.d. 

námi og starfi auk fyrirbæra í reynsluheimi fólks líkt og prófkvíða svo dæmi 

sé tekið (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Því má segja að viðtöl sem 

gagnasöfnunaraðferð henti þessari rannsókn afar vel.  

 Rannsóknin byggir á einstaklingsviðtali við stærðfræðikennara sem 

nýtir markvisst leiðsagnarmat, og var ætlað að varpa ljósi á gagnsemi þeirra 

aðferða sem hann hefur þróað með sér, en einnig munu niðurstöður byggja á 

viðtölum við þrjá rýnihópa sem samanstóðu af tólf nemendum sem sitja í 

sama bekk í stærðfræði hjá þessum tiltekna kennara. Þeim viðtölum var ætlað 

að gefa vitnisburð um viðhorf, skoðanir og reynslu þessara nemenda á 

leiðsagnarmati í stærðfræðikennslu. Öll viðtölin voru hálf-opin (e. semi-

structured) en viðtöl af þessum toga eru eitt algengasta viðtalsform í 

eigindlegum rannsóknum og nýtast ýmist þegar þátttakendur eru einstaklingar 

eða hópar (Bloom og Crabtree, 2006, bls. 315).  

Einstaklingsviðtöl 

Viðtal er félagsleg athöfn þar sem gögnum er aflað með beinum orðaskiptum 

rannsakanda og viðmælenda og þau samskipti endurspegla flókið samspil 

hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga. Eigindlegt viðtal felur í sér 

samræður um fyrirfram ákveðið viðfangsefni en innihald og áherslur ráðast 

að einhverju leyti í viðtalinu sjálfu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 24–

29). Leitast er við að ná dýpt í samræðurnar því mikilvægt er að skoða 

viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). 

Einstaklingsviðtalið sem framkvæmt var fyrir þessa rannsókn var 

hálfstaðlað (e. semi-structured) og útbúinn var viðtalsrammi sem innihélt 

hálfopnar spurningar sem ætlað var að varpa frekara ljósi á viðfangsefni 

rannsóknarinnar.  

Rýnihópar 

Rýnihópar (e. focus groups) flokkast undir eigindlegar rannsóknaraðferðir og 

er tilvalin leið til að fá fram margvísleg viðhorf, reynslu, tilfinningar og 



61 

gildismat nokkurra þátttakenda á sama tíma gagnvart ákveðnu viðfangsefni 

og kanna afstöðu þeirra til þess með umræðum. Upplýsingar frá hópnum eru 

notaðar til að dýpka skilning á reynslu og viðhorfum þátttakenda á 

viðfangsefni rannsóknarinnar með því að hlusta á þá og læra af þeim 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 27; Sóley S. Bender, 2013, bls. 300–

301). Til að afmarka samræður í rýnihópum er gagnlegt að útbúa 

viðtalsramma sem innheldur um 6–12 meginspurningar og að hámarki 12–15 

spurningar (Sóley S. Bender, 2013, bls. 303). Viðtalsramminn fyrir viðtöl í 

rýnihópunum inniheldur hálfopnar spurningar sem ætlað er að varpa frekara 

ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar með því markmiði að svara 

rannsóknarspurningunni. 

5.2 Framkvæmd 

Rannsóknin var tilkynnt til stofnunar í Lúxemborg Commision nationale pour 

la protection des donnés sem annast eftirlit með framkvæmd laga um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (Fylgiskjal 1). Í framhaldinu 

var óskað eftir leyfi til samstarfs, hjá skólastjóra við opinberan 

framhaldsskóla í Lúxemborg. Viðmælandi einstaklingsviðtalsins 

(stærðfræðikennari við skólann) var fyrirfram ákveðinn en í samstarfi við 

hann voru 12 nemendur hans fengnir á kynningarfund þar sem rannsóknin var 

kynnt, eðli hennar og tilgangur, og allar viðeigandi upplýsingar varðandi 

þátttöku settar fram á þar til gerðu upplýsingablaði (Fylgiskjal 2). Á 

fundinum voru samþykktarbeiðnir þáttakenda (Fylgiskjal 3) afhentar ásamt 

samþykktarbeiðnum fyrir foreldra (Fylgiskjal 4) þar sem flestir þátttakendur 

voru undir 18 ára aldri.  

Viðtalsaðstaða getur skipt miklu máli og æskilegt er að viðtölin fari fram 

á stað sem þátttakendur þekkja vel. Ef þátttakendur eiga það til dæmis 

sameiginlegt að vera í sama skóla, er heppilegt að framkvæma viðtölin þar. 

Þá þarf viðtalsaðstaðan að hafa gott loft og góða lýsingu og gæta þarf að því 

að vel fari um þátttakendur (Sóley S. Bender, 2013, bls. 303). Í ljósi þessa var 

valið að framkvæma bæði einstaklingsviðtalið og rýnihópasamræðurnar í 

einni skólastofu skólans og á skólatíma. Viðtölin fóru öll fram á ensku og eru 

svör þeirra eins og þau birtast í niðurstöðum þýdd. 
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Gagnasöfnun, skráning og úrvinnsla 

Gagna var aflað með eigindlegu einstaklingsviðtali við stærðfræðikennara og 

viðtölum við 3 rýnihópa sem samanstóðu af 12 nemendum þessa tiltekna 

kennara. Tveir viðtalsrammar voru útbúnir, einn fyrir einstaklingsviðtalið 

(Fylgiskjal 5) og annar fyrir viðtölin í rýnihópum (Fylgiskjal 6). 

Viðtalsramminn fyrir einstaklingsviðtalið innihélt fleiri og opnari spurningar 

en reynt var eftir fremsta megni að hafa viðtalsrammann fyrir nemendur 

stuttan og hnitmiðaðan. Þegar öll upplýst samþykki þátttakenda og foreldra 

lágu fyrir var hafist handa við að skipuleggja og dagsetja viðtölin en þau voru 

öll tekin í mars 2017. Viðtölin voru síðan hljóðrituð og að lokum afrituð. Að 

afritun lokinni voru svör viðmælenda flokkuð í meginþemu út frá 

viðtalsramma hverju sinni. Meginþemu úr einstaklingsviðtalinu voru: 

Áhrifavaldar í starfi, fjögurra þátta námsmat, ólíkar námsmatsaðferðir og 

endurgjöf. Meginþemu í viðtölum við rýnihópa voru: Ólíkar 

námsmatsaðferðir, próf, mikilvægi endurgjafar, bekkjarandi og viðhorf til 

stærðfræði. Einstaklingsviðtalið var rúman klukkutíma að lengd en viðtöl við 

rýnihópa voru að jafnaði um 30 til 40 mínútur að lengd. Nafnleyndar var gætt 

við úrvinnslu gagna þar sem viðmælanda einstaklingsviðtalsins var gefið 

dulnefni en viðmælendur í rýnihópum var gefinn dulkóði með númerum frá 1 

til 12 til aðgreiningar við úrvinnslu. 

5.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki (e. purposive sampling) sem felur 

í sér að viðmælendur eru valdir með hliðsjón af þörfum og markmiði 

rannsóknarinnar, þeir búi yfir þekkingu á viðfangsefninu og geti deilt reynslu 

sinni og viðhorfum gagnvart því (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 130). Viðmælandi rannsakanda í einstaklingsviðtalinu er karlkyns 

framhaldsskólakennari í stærðfræði við opinberan framhaldsskóla í 

Lúxembourg. Hann var valinn út frá þekkingu sinni á leiðsagnarmati en hann 

leggur áherslu á fjölbreytt leiðsagnarmat sem byggist að miklu leyti á 

flokkunarkerfi Bloom. Sá kennari setti saman þrjá rýnihópa sem samanstóðu 

af fjórum nemendum hver, alls 12 nemendur eða 5 stúlkum og 7 drengjum á 

aldrinum 16–19 ára. Þátttakendur í rýnihópum þurfa að hafa einhver 

sameiginleg grundvallareinkenni og samræmast tilgangi rannsóknarinnar, svo 
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sem búa yfir sameiginlegri reynslu eða menntun en geta einnig tilheyrt 

sameiginlegum hópum (Sóley S. Bender, 2013, bls. 301). Allir nemendurnir 

áttu það sameiginlegt að stunda nám við sama framhaldsskólann í Lúxemborg 

og hafa upplifað óhefðbundið námsmat hjá þessum tiltekna 

stærðfræðikennara. Þá eiga þeir það einnig sameiginlegt að hafa átt erfitt 

uppdráttar í stærðfræði og sumir jafnvel með greiningar á borð við lesblindu. 

Við val á nemendum í rýnihópa var reynt að setja saman ólíka nemendur 

hvað varðar kyn, aldur, reynslu og bakgrunn en þess má geta að viðmælendur 

í rýnihópunum samanstóðu af 10 ólíkum þjóðernum og nær allir með annað 

móðurmál en ensku. Auk þess var reynt að velja nemendur sem geta tjáð sig 

frjálslega og óhindrað.  

5.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

 

Til að meta gæði rannsóknargagna eru tvö hugtök sérstaklega mikilvæg. Þetta 

eru hugtökin réttmæti og áreiðanleiki. Réttmæti eigindlegra rannsókna er þó 

oft erfitt að meta og einnig sá þáttur í rannsóknarferlinu sem oft er vanræktur. 

Fræðimenn hafa ekki allir verið á eitt sammála um hvort sömu mælikvarða sé 

hægt að beita við eigindlegar og megindlegar rannsóknir þó flestir séu 

sammála um að þessi hugtök séu jafn mikilvæg í eigindlegum og 

megindlegum rannsóknum. Í stað megindlegra viðmiða um innra og ytra 

réttmæti, áreiðanleika og hlutlægni kynntu Lincoln og Guba (1985) til 

sögunnar trúverðugleika, yfirfærslugildi, traustleika og staðfestanleika sem 

mælikvarða á sannleiksgildi eigindlegra rannsóknarniðurstaðna. Hlutverk 

rannsakanda er einnig mikilvægt því reynsla hans getur haft áhrif á gæði 

rannsóknarinnar. Hann þarf að búa yfir aðferðafræðilegri þekkingu og 

sköpunargáfu því gæði í eigindlegum rannsóknum felast í færni, nákvæmni 

og heiðarleika rannsakandans (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 221).  

Rannsakandi gerði sér grein fyrir mikilvægi áreiðanleika og réttmætis við 

framkvæmd rannsóknarinnar og reyndi eftir fremsta megni að vera hlutlaus 

og láta eigin skoðanir ekki hafa áhrif á svör nemenda. Einnig voru hafðar í 

huga misjafnar skoðanir þátttakenda á viðfangsefninu því reynsla þeirra er 

ólík.  Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að raða ekki nánum vinum 

saman í rýnihópa til þess að gæta áhrifa frá hvor öðrum. Þar sem viðtölin fóru 
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fram á ensku var þess einnig gætt að svör væru skýr en rannsakandi lagði 

áherslu á það í upphafi viðtala og reyndi ítrekað að staðfesta svör þeirra á 

meðan viðtöl stóðu yfir. Þjóðerni nemenda er fjölbreytt sem hugsanlega 

eykur yfirfærslugildi rannsóknarinnar. Einnig hafa nemendur upplifað af 

fyrstu hendi fjölbreytt leiðsagnarmat sem þeir geta borið saman við upplifun 

sína af annars konar mati sem þeir hafa fengið hjá öðrum kennurum eða við 

aðra skóla. Þetta eykur líkur á trúverðugleika niðurstaðna.   

5.5 Siðferðileg atriði 

Ýmis siðferðileg álitamál setja vísindarannsóknum margvíslegar skorður. Til 

dæmis hefur sérhver manneskja rétt á friðhelgi og að allar persónulegar 

upplýsingar sem hún kann að veita fari ekki lengra án hennar samþykkis. 

Augljós trúnaðarskylda gagnvart þátttakendum fylgir vörslu slíkra upplýsinga 

og því þarf að gæta fyllstu varkárni við meðferð þeirra, til dæmis með því að 

breyta nöfnum viðmælenda eða nota dulkóða til kennimerkja þá (Sigurður 

Kristinsson, 2013, bls. 81). Rannsakandi þarf til að mynda að fá upplýst og 

óþvingað samþykki frá öllum þátttakendum sem felst í því að þeir samþykkja 

þátttöku af fúsum og frjálsum vilja. Áður en samþykki er veitt þurfa 

þátttakendur að fá ítarlegar upplýsingar á þar til gerðu upplýsingablaði. Fram 

þarf að koma hver stendur fyrir rannsókninni, í hvaða tilgangi rannsóknin er 

framkvæmd, hvað felst í þátttökunni, hvenær og hvar rannsóknin fer fram, 

hver er áhætta og/eða ávinningur af þátttökunni, hvernig er farið með 

persónuupplýsingar og hvernig birtast niðurstöður svo eitthvað sé nefnt. 

Einnig þarf að koma skýrt fram að þátttakandi hafi fullt frelsi til að hafna eða 

hætta þátttöku, hver sem ástæðan kann að vera, án þess að það bitni á 

meðferð eða þjónustu viðkomandi. Orðalag, uppsetning og lengd 

upplýsingablaðs þarf að vera með þeim hætti að að þátttakandi skilji og geti 

lagt mat á þær upplýsingar sem honum eru veittar. Þá er ekki síður mikilvægt 

að veita munnlegar útskýringar þar sem þátttakendum er gefinn kostur á að fá 

svör við þeim spurningum sem þeir kunna að hafa (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 73).  

Allir þátttakendur voru boðaðir á upplýsingafund eins og áður sagði þar 

sem upplýsingablöðum var dreift en á þeim var að finna allar þær upplýsingar 

sem taldar eru hér að ofan ásamt því að útskýra hvað felst í þátttökunni. Farið 

var sérstaklega yfir samþykktarbeiðnir sem þátttakendur fengu afhentar ásamt 



65 

samþykktarbeiðnum fyrir foreldra þar sem flestir nemendur voru undir 18 ára 

aldri. Á fundinum fengu þátttakendur einnig tækifæri til að ræða við 

rannsakanda um eðli rannsóknarinnar og spyrja frekari spurninga ef 

einhverjar voru. Nöfn viðmælenda og skólans verða ekki gefin upp og 

hljóðritun var eytt að úrvinnslu lokinni. Rannsóknin var tilkynnt til 

Commision nationale pour la protection des donnés, sem er stofnun í 

Lúxemborg og svipar til Persónuverndar á Íslandi. 
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6. Niðurstöður 

 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir niðurstöðum úr einstaklingsviðtali við 

stærðfræðikennarann sem og viðtölum úr rýnihópum nemenda. Niðurstöður 

eru flokkaðar í undirþemu sem hvert um sig hefur sér undirkafla. Í lok þessa 

kafla eru síðan helstu niðurstöður dregnar saman í kafla undir heitinu 

samantekt. 

6.1 Einstaklingsviðtal við stærðfræðikennara 

Einstaklingsviðtal var tekið við einn karlkyns stærðfræðikennara af bresku 

þjóðerni, starfandi við opinberan framhaldsskóla í Lúxemborg. Nafni 

viðmælanda hefur verið breytt og verður hann kallaður Mr. Jones hér eftir.  

Bakgrunnur Mr. Jones 

Mr. Jones lauk háskólanámi á tónlistarstigi frá Bretlandi árið 1973. Fljótlega 

að námi loknu ákvað hann að nema kennarafræði og tók hann við sínu fyrsta 

starfi sem tónlistarkennari árið 1978 í Bretlandi. Hann starfaði sem slíkur, 

með stuttum hléum, allt til ársins 2011 en þá fluttist hann með konu sinni til 

Lúxemborgar en hún er af lúxemborgískum uppruna. Þegar þangað var 

komið kom snemma í ljós að eftirspurn eftir tónlistarkennara var lítil sem 

engin og ákvað hann því að reyna fyrir sér sem stærðfræðikennari. Ekki leið á 

löngu þar til hann var ráðinn og hefur hann því kennt stærðfræði í Lúxemborg 

síðastliðin 6 ár eða allt frá árinu 2011, þó kennarareynsla hans spanni mun 

lengra tímabil.  
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Áhrifavaldar í starfi Mr. Jones 

Mr. Jones bendir á að þrír áhrifavaldar hafi orðið til þess að hann hafi 

tileinkað sér óhefðbundar aðferðir í námsmati. Í fyrsta lagi hefur reynsla Mr. 

Jones sem tónlistarkennari mótað hans starf og nefnir hann sem dæmi að 

tónlistarkennarar hafa oftar en ekki getublandaða bekki undir höndum þar 

sem tónlistarkennsla er fyrir alla óháð getu. Getublandaðir bekkir kalla að 

hans mati á fjölbreyttar kennsluaðferðir og námsmat. Í öðru lagi hafa miklar 

breytingar átt sér stað í námskrárfræðum í Bretlandi á undanförnum árum og 

áratugum og hefur áherslan í breskri námsskrá nú færst frá stöðluðu 

námsmati og stöðluðum prófum yfir í samfelldni, skilvirkni og ábyrgð í 

virðisaukandi námi. Hann bendir á að þessi þróun hafi leitt til breytinga á 

námsmati nemenda þar sem áhersla er nú lögð á próf og verkefni sem stuðla 

að þroska og vexti nemenda í stað prófa sem staðfesta stöðu þeirra á 

tilteknum tíma. Að hans mati er þetta kjarninn í leiðsagnarmati og er í 

andstöðu við þá hugmynd að meta alla nemendur með sömu mælistikunni. Í 

þriðja lagi bendir Mr. Jones á að margir skólar og kennarar í Bretlandi vinna 

nú eftir fyrrnefndu APP (Assessing Pupil Progress) kerfi. Að hans sögn er 

APP kerfið hannað með það fyrir augum að útrýma samanburði og 

samkeppni nemenda sem getur komið í veg fyrir einelti í skólanum. Hann 

segir APP vera greiningarkerfi sem hefur þann tilgang að hjálpa nemendum 

að átta sig á stöðu sinni í námi og gefa þeim viðmiðanir og leiðbeiningar um 

hvert þeir eigi að stefna og hvernig þeir ná námsmarkmiðum sínum. 

Hugmyndafræðin leggur áherslu á að flokka ekki nemendur undir 

formerkjum náms og samanburður er óþarfur. Hann segir einnig að 

tilgangurinn sé ekki endilega að ná ákveðinni endastöð eða hæsta stigi náms 

heldur er nám lífslangt og alltaf er mögulegt að bæta nám enn frekar. Að hans 

sögn hafa áherslur færst frá einkunnum í átt að raunverulegu námi nemenda 

og hugmyndinni um ævilangt nám einstaklinga þar sem sveigjanleiki og 

þarfir hvers og eins eru í fyrirrúmi. Hann segir að reglulega þurfi að meta og 

endurmeta stöðu nemenda því fyrri þekking og reynsla þeirra nýtist á 

áhrifaríkan hátt í allri þekkingarsköpun þeirra. Þessir áhersluþættir eru því 

einn helsti kostur APP kerfisins að hans mati.  

Þessir áhrifavaldar hafa mótað með beinum hætti kennslu- og 

námsmatsaðferðir hans en hann hefur einnig sótt sér mikinn fróðleik í 

gegnum bækur og aðrar heimildir í menntunarfræðum.   
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Fjögurra þátta námsmat í stærðfræðikennslu 

Mr. Jones talar um að námsmat í stærðfræðikennslu eigi að einkennast af 

fjórum hæfniviðmiðum nemenda. Hann segir að fyrsta hæfnistig byggist á 

innsæi nemenda og felur í sér hæfni þeirra til að leysa einföld vandamál með 

því að beita innsæi sínu einu og sér. Annað hæfnistig nemenda snýst um að 

beita reiknireglum með því að nota ákveðnar aðferðir við úrlausnir verkefna. 

Þriðja stigið felur í sér hæfni nemenda til að sanna þær reiknireglur og 

aðferðir sem settar eru fram hverju sinni og nemendur nota. Þá segir Mr. 

Jones að fjórða og síðasta hæfnistig ákvarðast af hæfni þeirra til að beita 

ólíkum leiðum við að svara tiltekinni spurningu eða vandamáli og læra 

hvernig mismunandi aðferðir geti framkallað sama svarið. Nemendur eiga að 

geta notað eigin sannfæringu til að velja þá nálgun sem þeir kjósa. Mr. Jones 

bendir á að IGSCE prófið í stærðfræði byggir á þessum fjórum 

hæfniviðmiðum þar sem fyrstu spurningarnar byggja að miklu leyti á innsæi 

en þær seinni fela í sér að nemendur geta valið sér viðeigandi nálgun eða 

aðferð við úrlausnir sínar. Þá bendir hann einnig á að hverri spurningu á 

prófinu er gjarnan skipt upp í þrjá til fjóra hluta sem geta falið í sér fleiri en 

eitt hæfnistig og jafnvel öll fjögur. Að sögn Mr. Jones styður þessi 

hugmyndafræði við námsmat með hliðsjón af þörfum allra (e. inclusive) þar 

sem öllum nemendum gefst tækifæri til að svara út frá þessum fjórum 

hæfniviðmiðum og geta þar af leiðandi fengið stig jafnvel í erfiðustu 

spurningunum.   

Námsmatsaðferðir Mr. Jones 

Mr. Jones leggur áherslu á mikilvægi þess að nemendur fái leiðsagnarmat 

jafnt og þétt yfir námstímann en segir það jafnframt miður að kennarar í 

Lúxemborg leggi ekki meiri áherslu á leiðsagnarmat í starfi sínu. Hann telur 

að sú staðreynd felist í því að lokamat sé sá hluti námsmat sem ætlast er til að 

kennarar beiti og frekari vinna í þágu leiðsagnarmats og rannsóknir á því 

þurfi að eiga sér stað áður en hægt er að innleiða það inn í kennlsuhætti 

kennara í Lúxemborg. Hann er fylgjandi námsmatshugmynd sem nefnist 

authentic assessment, eða rauntengt námsmat á íslensku en slíkt mat flokkast 

undir leiðsagnarmat og er samofið allri kennslu. Aðferðin einkennist af miklu 

sjálfsmati nemenda og vettvangsathugunum kennara sem fylgist skipulega 

með öllum nemendum í dagsins önn og skráir niðurstöður sínar jafnóðum. 
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Námsmatsaðferðir Mr. Jones eru óhefðbundnar í eðli sínu og oft á tíðum 

óformlegar þrátt fyrir að vera framkvæmdar með skipulögðum hætti. Hann 

notar einna helst vettvangsathuganir á virkni og vinnu nemenda, kerfisbundna 

spurnaraðferð byggða á flokkunarkerfi Bloom, umræður og samræður við 

nemendur. Sjálfsmat er einnig áberandi sem fer fram með þeim hætti að stórir 

límmiðar eru límdir inn í vinnubækur nemenda þar sem þeir skrá sjálfir 

frammistöðu sína og hvað þeir hafa lært hverju sinni. Einnig spyr hann 

nemendur hvort þeir séu ánægðir með frammistöðu sína í lok hverrar 

kennslustundar. Nemendur eiga að hans mati að taka virkan þátt í 

námsmatinu og með reglulegu sjálfsmati geta þeir tekið aukna ábyrgð á eigin 

námi. Hann leggur mikla áherslu á að nemendur læri ekki utanbókar hvernig 

eigi að leysa tiltekin viðfangsefni heldur af hverju þeir eigi að nota viðeigandi 

aðferðir við úrlausnir. Einnig telur hann mikilvægt að leggja ekki eingöngu 

mat á hversu mörg dæmi nemandi er fær um að leysa heldur að undirliggjandi 

skilningur sé til staðar á því sem verið er að kenna. Hann styðst lítið við 

skyndipróf og heimalærdóm til að meta frammistöðu nemenda og er að eigin 

sögn mótfallinn prófum og þá sérstaklega stöðluðum. Hann bendir á að próf 

gefi til kynna þekkingu á einum tímapunkti en hans aðferðir ganga út á að 

skrá námsárangur, þróun og breytingar á þekkingu yfir lengra tímabil. Mat 

hans á vinnubrögðum og virkni nemenda og samræður við þá ásamt 

niðurstöðum úr sjálfsmati, gerir honum kleift að kortleggja stöðu og 

námsárangur nemenda hverju sinni en þessar niðurstöður færir hann inn í 

skjal sem geymir upplýsingar um hvern og einn nemenda og framvindu þeirra 

í námi. Einnig setur hann sér skýr markmið í kennslu og notar fjölbreyttar 

kennsluaðferðir til að koma til móts við námslegar þarfir nemenda sinna. Að 

eigin sögn eru kennsluhættir hans óhefðbundnir og ólíkir kennsluháttum 

annarra, og henta þar af leiðandi ekki öllum kennurum. Hann bendir á að sínir 

nemendur fá meiri stuðning en gengur og gerist og byggir hann námsmat sitt 

að litlu leyti á áhættuprófum (e. high stake testing) en styðst frekar við próf 

þar sem niðurstöður nýtast til leiðsagnar. Að hans mati eru próf gjarnan notuð 

sem samanburðartól og bendir á að allur samanburður nemenda getur verið 

vafasamur. Hann er þeirrar skoðunar að leiðsagnarmat getur aðeins verið til 

góðs ef allir viðkomandi aðilar eru þátttakendur í ferlinu, þ.e. nemandi, 

foreldrar og kennari (e. triangulating).  

Mr. Jones kennir öllum stigum skólans, þ.e. nemendum frá 12 ára aldri og 

eldri. Einn af bekkjum hans er það sem hann kallar low attainment class og 
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inniheldur nemendur sem hafa staðnað í námi af persónulegum, námslegum 

eða líkamlegum ástæðum. Hann bendir á að margir nemendur hafa verulega 

námserfiðleika í stærðfræði og margir þeirra hafa komið til þeirra eftir að 

hafa fallið í öðrum skólum þar sem áhættupróf eru áberandi. Hann segir 

marga skóla nota próf til að fella dóm um hvort nemendur ýmist falla eða 

standast námsáfanga eða ár en hann er almennt mótfallinn þessari stefnu. 

Hann kennir mörgum börnum sem hafa misst trú á eigin getu í stærðfræði en 

bendir á að skortur á sjálfstrausti þýði ekki það sama og skortur á hæfni 

þeirra. Hans starf er því að eigin sögn að finna út hvaða nemendur hafa fulla 

burði til að ná árangri í stærðfræði en hafa einfaldlega misst trú á eigin geta 

og hverjir það eru sem virkilega eiga erfitt með nám í stærðfræði. Hann segir 

að spurningar sem byggja á flokkunarkerfi Bloom séu afar gagnlegar þegar 

meta þarf nemendur út frá þessum skilyrðum því hann kennir börnum sem 

augljóslega búa yfir færni í stærðfræði en sjálfstraust þeirra hefur beðið 

umtalsverða hnekki. Hann bendir einnig á að sumir nemendur eiga í 

verulegum erfiðleikum með nám í stærðfræði eða hafa námserfiðleika að 

einhverju tagi, svo sem lesblindu (e. dyslexia), talnablindu (e. dyscalculia) 

eða verkblindu (e. dyspraxia). Allir þessir nemendur sitja í sama bekk í 

stærðfræði hjá Mr. Jones og að hans sögn er starfið ekki auðvelt því það felur 

í sér að einstaklingsmiða alla kennslu svo hægt sé að koma til móts við þarfir 

hvers og eins. Hann segir ennfremur að einstaklingsmiðað nám krefst tíma í 

undirbúning fyrir kennslu og skipulag í matsaðferðum. 

Leiðsagnarmat er að hans mati öflug aðferð í einstaklingsmiðuðu námi og 

kostir þess margir. Hann er þeirrar skoðunar að raunveruleikinn sé svo að 

börn fæðast ekki með jöfn tækifæri til náms. Hann bendir einnig á að 

rannsóknir hafa margoft sýnt fram á að börn sem fæðast inn í vel menntaðar 

fjölskyldur búa yfir forskoti í þessum harða heimi en einstaklingar með minni 

forréttindi fá ekki alltaf sömu tækifæri til náms. Hann segir að lokamat 

umbunar óhjákvæmilega þeim nemendum sem hafa hæfileika til náms en 

eiginleikar eins og þrautseigja, námsfýsi og lausnaleit eru einnig mikilvægir 

þættir í þróun vitsmuna einstaklinga samfélagsins. Kennarar geta seint haft 

mikil áhrif á greind nemenda en hann er þeirrar skoðunar að þessa eiginleika 

sé hægt að kenna þeim og þjálfa. Hann segir það því vera skyldu kennara að 

hjálpa nemendum að þróa þessa eiginleika því þannig er hægt að lágmarka 

ójöfnuð í hinum óréttlæta heimi. Lokamat eitt og sér er því ekki nægilegt til 
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að skapa tækifæri fyrir alla að hans mati en fjölbreytt leiðsagnarmat skapar 

tækifæri fyrir nemendur með misjafna hæfileika.  

Hann spyr nemendur iðulega ýmissa spurninga sem gerir honum kleift að 

meta kunnáttu og skilning þeirra í sínu daglegu starfi. Spurningarnar eru 

flestar opnar og sagnorðin sem fylgja endurbættu flokkunarkerfi Bloom, þ.e. 

muna, skilja, beita, greina, meta og skapa hefur hann að leiðarljósi. Einnig 

gætir hann þess að spyrja spurninga sem falla undir öll stig 

flokkunarkerfisins, þ.e. spurningar sem reyna jafnt á einfalda hugsun sem og 

rökhugsun. Hann bendir á að stærðfræðikennarar, líkt og aðrir kennarar, gefa 

nemendum sínum einungis um eina sekúndu til að svara spurningum sem 

settar eru fram. Þessi umhugsunartími er að hans mati engan veginn nógu 

langur svo hægt sé að meta stærðfræðiþekkingu þeirra og kunnáttu og í öðru 

lagi er það gjarnan sami nemandinn sem svarar öllum spurningum. Hann 

segir spurningar til nemenda afar mikilvægar þegar meta þarf stöðu nemenda 

en þess þarf að gæta að gefa þeim nægilegan umhugsunartíma og ef 

nemendur skilja ekki spurninguna þarf að aðlaga spurninguna að 

lærdómsgetu þeirra (e. scaffolding). Þannig er hægt að meta hvar nemandi 

stendur, hvað hann skilur og hvað þekkingu hann á enn eftir að tileinka sér. 

Hann styðst mikið við spurningar út frá flokkunarkerfi Bloom sem felur í sér 

samskonar grundvallaratriði og fjögurra þátta námsmat í stærðfræði sem 

fjallað var um hér að ofan. Hann bendir á að hvert svið flokkunarkerfisins feli 

í sér mismunandi sagnir sem stuðla að ólíkum spurningum og framkalla 

ólíkan orðaforða sem mikilvægt er fyrir nemendur að tileikna sér. 

Flokkunarkerfi Bloom nýtist því ekki eingöngu kennurum í námsmati heldur 

aðstoðar einnig nemendur í námi að eigin sögn. Veggspjöld sem sýna hin 

ólíku stig þekkingarsviðsins ásamt tilheyrandi sögnum, hanga á veggjum inn í 

kennslustofu hans og eru nemendum sýnileg. Þessi veggspjöld eru að finna í 

fylgiskjali 7. Þessu til stuðnings tekur hann dæmi um tvo þríhyringa þar sem 

annar er rétthyrndur en hinn er skáhyrndur. Spurningar sem falla undir fyrsta 

stig þekkingarsviðsins, muna, geta að hans sögn til dæmis falið í sér að 

þekkja í sundur rétthyrndan og skáhyrndan þríhyrning. Til að skera úr um 

hvort nemendur skilja, er hægt að biðja þá um að útskýra muninn á þessum 

tveimur þríhyrningum, segir hann. Þriðja stigs spurning getur falið í sér að 

biðja nemendur um að reikna hornastærð með því að beita viðeigandi 

reiknireglum og aðferðum og til að kanna að hvaða leyti nemendur eru færir 

um að greina, bendir hann á að hægt er biðja þá um að skoða hvernig 
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rétthyrndum þríhyrningi er breytt í rétthyrning. Spurningar sem falla undir 

fimmta stig þekkingarsviðsins geta að hans sögn falið í sér að biðja nemendur 

um að meta eða staðfesta gildi Pýþagórasar reglunnar og sjötta stigs spurning 

getur verið á þá leið að biðja nemendur um að yfirfæra sömu reglu á eitthvað 

sem þær skapa eða búa til. Hann bendir á að flokkunarkerfið er auðveldlega 

hægt að nota með þessum hætti og hægt að yfirfæra á nánast hvaða 

viðfangsefni sem er. 

Spurnaraðferð Mr. Jones felur í sér að hann spyr einn nemanda í einu í 

stað þess að spyrja yfir allan bekkinn. Hans reynsla hefur sýnt að ef 

spurningu er varpað yfir allan bekkinn eru það oftast sömu tveir nemendur 

sem svara. Með því að velja nemendur til svara er hægt að virkja alla 

nemendur og koma í veg fyrir að sömu tveir nemendur svari öllum 

spurningunum. Mr. Jones lætur nemendur einnig vinna mikið með hvítar 

litlar tússtöflur (e. whiteboards) sem hver og einn nemandi fær í hendurnar. 

Hann lætur nemendur svara hinum ýmsu spurningum á þessar töflur og þurfa 

þeir síðan að lyfta þeim upp svo hann og aðrir nemendur sjái svör allra. Þetta 

notar hann oft í upphafi kennslustundar til að fá yfirsýn yfir hversu mikið 

nemendur vita nú þegar um tiltekið námsefni og aftur í lok kennslustundar til 

að meta hvort og hversu mikið nemendur hafa tileinkað sér og skilið 

námsefnið. Aðspurður um af hverju hann velji að nýta tússtöflurnar eins 

mikið og raun ber vitni, segir hann að margir nemendur hafi tilhneigingu til 

að fela sig á bak við þá sem eru sterkari námslega séð. Hvítu töflurnar virkja 

alla nemendur til þátttöku og henta vel fyrir svör við opnum spurningum segir 

hann. Hann nefnir sem dæmi hvernig hægt er að biðja nemendur um að teikna 

á töflurnar ferhyrning eða samsíðung í staðinn fyrir ferning. Ferningur kallar 

þannig á eitt rétt svar á meðan samsíðungur getur framkallað mörg ólík svör. 

Hann segir að teikningar nemenda af mismunandi samsíðungum sé hægt að 

bera saman, ræða mismunandi útfærslur, skoða hvað er líkt og ólíkt með þeim 

og læra af svörum annarra. Þetta er að mati Mr. Jones góð leið til að 

skyggnast inn í hugarheim nemenda og gera sér um leið grein fyrir stöðu 

þeirra og kunnáttu. Þetta auðgar einnig nám nemenda því þeir læra hver af 

öðrum bendir hann á.  

Mr. Jones leggur mikla áherslu á umræður og samræður við nemendur því 

hann telur að samræður geti hent reiður á hugarástand nemenda og 

endurspeglað erfiðleika eða misskilning þeirra. Ef hann skynjar að nemandi 

er að staðna í námi eða heltast úr lestinni tekur hann viðkomandi nemenda úr 
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tíma og fram á gang til að ræða við hann. Samræðunum er ætlað að útskýra 

hinn versnandi veg, fyrirbyggja frekari stöðnun og gefa viðkomandi nemanda 

ráðleggingar um framhaldið. Að sama skapi ræðir hann einnig við nemendur, 

sem hafa sýnt framúrskarandi framfarir í námi, til þess að hrósa þeim og 

hvetja þá til frekari framfara. Umræður fela einnig í sér tækifæri til að ræða 

stærðfræðihugtök, hugmyndir, aðferðir og reglur stærðfræðinnar. Hann er 

einnig þeirrar skoðunar að spurnaraðferð og umræður inn í kennslustofunni 

hafi í för með sér mikinn ávinning fyrir líðan nemenda í kennslustofunni. 

Hann reynir eftir fremsta megni að sannfæra sína nemendur um að þeir eru 

betri en þeir halda og hann segir nemendur þá oft uppgötva að stærðfræði 

getur verið mun skemmtilegri en þeir hafa upplifað áður. Hann segir 

ennfremur að nemendum sínum líði vel þar sem námsmat fer fram að miklu 

leyti í gegnum spurningar í stað prófa. Nemendur hans finna fyrir minna 

álagi, þeir eiga auðvelt með að svara spurningum, spyrja spurninga og biðja 

um frekari útskýringar þegar þeir þurfa. Hann bendir einnig á að nemendur 

sýna oft meiri áhuga á námsefninu þegar þeir skilja hvað þeir eru að gera. 

Andrúmsloftið í bekknum er að hans mati mjög gott og til dæmis verða 

nemendur ekki niðurlægðir eða þeim strítt fyrir röng svör eða miskilning af 

einhverju tagi. Hann segir nemendur hafa tækifæri til að spyrja spurninga 

hvenær sem er, eins oft og þeir þurfa og hægt og rólega fer þeim að líða vel í 

þægilegu námsumhverfi sem einkennist ekki af álagi og áhættuprófum. 

Nemendum sem ekki líður vel eru líklegri til að brotna undan álagi að hans 

mati.  

Mr. Jones hvetur nemendur sína til sjálfsmats og fá þau öll límmiða til að 

festa inn í vinnubækur sínar þar sem þau skrá hjá sér eigin framfarir og 

árangur. Hann viðurkennir þó að að leggja minni áherslu á sjálfsmat hjá 

nemendum með námserfiðleika því þeir nemendur búa ekki yfir sömu færni 

til að meta sjálfan sig og aðrir nemendur, segir hann. Hann útskýrir þetta með 

þeim hætti að margir nemendur með litla sem enga trú á eigin getu og hafa 

upplifað áður einhvers konar niðurlægingu af hálfu kennara eða nemenda, 

eiga það til að meta sjálfa sig á óraunhæfan hátt. Sömuleiðis segir hann erfitt 

fyrir slíka nemendur að nýta upplýsingar úr sjálfs- eða jafningjamati á 

uppbyggilegan hátt og þeim til framdráttar.  
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Próf í þágu leiðsagnar 

Mr. Jones er almennt lítið hrifinn af prófum en leggur einstaka sinnum fyrir 

nemendur gömul IGCSE próf eða próf sem hann býr til sjálfur, eingöngu í 

þágu leiðsagnarmats og reiknast einkunnir nemenda úr þeim prófum því ekki 

inn í lokaeinkunn þeirra. Nemendur fá því oft lengri tíma en eina 

kennslustund til að leysa prófið og leyfir hann þeim jafnvel að taka þau heim 

með sér. Hann segir próf almennt gefa upplýsingar um stöðu nemenda á einu 

augnabliki en bendir á að börn og allir einstaklingar yfirhöfuð eru í stöðugri 

þróun. Einnig er hann þeirrar skoðunar að próf mæla að miklu leyti hversu 

auðveldlega nemendur geta lagt námsefnið á minnið. Þótt minni sé 

mikilvægur eiginleiki í hæfni einstaklinga og gefi einhverjar upplýsingar um 

skilning nemenda eru próf þó að hans mati ekki góð matstæki til að meta 

frammistöðu og árangur við eðlilegar aðstæður og yfir samfellt tímabil. Hann 

segir einkunnir segja lítið til um hvað nemendur hafa þurft að leggja á sig til 

að ná tilskilinni einkunn og hvað liggur henni að baki. Lokamat sé þannig í 

eðli sínu byggt á þeirri hugmynd um að nemendur endurtaka eða endursegja 

það námsefni sem þeim hefur verið kennt og þeir lagt á minnið. Hann bendir 

á að mikill munur felist í einkunn sem endurspeglar hversu auðveldlega 

nemandi leggur námsefnið á minnið og einkunn sem endurspeglar að hvaða 

leyti nemandi virkilega skilji námsefnið.   

 Mr. Jones notar ekki próf til að kanna greind nemenda sinna. Þau hafa 

að hans sögn þann tilgang að sannreyna hugmyndir hans og skynjun af getu 

nemenda. Hann viðurkennir að hugmyndir sínar um getu nemenda séu 

gjarnan rangar og því þurfi hann reglulega að enduskoða væntingar sínar til 

þeirra. Að eigin sögn hefur hann rangt fyrir sér í um 20% tilfella þegar meta 

þarf hæfni nýrra nemenda en próf sem hann leggur fyrir nemendur í þágu 

leiðsagnar er ætlað að leiðrétta þann misskilning. Hann segir nemendur 

gjarnan undrandi á mismunandi erfiðleikastigum prófanna en útskýrir 

jafnframt fyrir þeim mikilvægi þess að hver og einn bæti núverandi stöðu 

sína. Nemendur eru að hans sögn almennt ánægðir með þessa 

einstaklingsmiðuðu áherslu þar sem þeir sterkustu fá stöðuga áskorun en þeir 

veikustu fá aukinn stuðning. Hann segist gera ráð fyrir að allir séu sterkir í 

stærðfræði þangað til annað kemur í ljós. Þegar nemandi skilar slökum 

úrlausnum á prófi reynir hann eftir fremsta megni að flokka ekki viðkomandi 

nemanda sem veikburða heldur leitar þess í stað að staðfestingum, sönnunum 

eða mótsögnum sem styðja eða fella þá hugmynd.   
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Endurgjöf 

Mr. Jones notar margvíslegar leiðir þegar kemur að endurgjöf nemenda. Hann 

segist t.d. fara yfir öll prófatriði og verkefni sameiginlega með nemendum og 

gefur þeim dæmi um góðar og slakar úrlausnir, valkosti og útskýringar á 

viðeigandi aðferðum ásamt lýsandi endurgjöf um hvernig þeir geta bætt svör 

sín og hvað þeir þurfa að gera til að ná frekari árangri. Með þessum leiðum 

getur hann staðsett nemendur sínum út frá þeim fjögurra þátta ramma sem 

hann notar í námsmati og nemendur fá um leið hugmynd um eigin stöðu og 

hvert þeir þurfa að stefna. Hann bendir á að rétt og röng svör gefa ekki alltaf 

rétta mynd af getu þeirra því oft á tíðum geta nemendur fengið rétt svör með 

því að beita röngum aðferðum og röng svör með því að beita réttum 

aðferðum. Því er mikilvægt að hans mati að nemendur horfi ekki eingöngu á 

rétt og röng svör heldur átti sig á hvaða aðferðum og reiknireglum þeir eiga 

að beita hverju sinni því hætta er á að algengur misskilningur þeirra fari 

framhjá óleiðréttur.   

Að sögn Mr. Jones eru nemendur hans almennt ánægðir með að fá 

reglulega munnlega endurgjöf en bendir á að allt of oft fá nemendur enga 

leiðsögn eða endurgjöf í námi þar sem námsmat þeirra felur eingöngu í sér 

lokamat. Hann er fullviss um að vönduð endurgjöf sé ekki bara mjög 

mikilvæg í leiðsagnarmati heldur gagnleg fyrir bæði nemendur og kennara. 

Hann segir endurgjöf til nemenda vera ákveðið greiningartæki sem gerir þeim 

kleift að greina eigin vandamál í beitingu reiknireglna eða sannana á þeim. 

Endurgjöf er því að hans mati öflugt tæki fyrir nemendur til að átta sig á 

stöðu sinni og fá upplýsingar og leiðbeiningar um hvernig þeir geta gert 

betur.   

6.2 Viðtöl við nemendur í rýnihópum 

Tekin voru viðtöl við tólf nemendur í þremur rýnihópum á aldrinum 16-19 

ára og verður svörum þeirra gerð hér skil.  

Námsmatsaðferðir og próf 

Rannsakandi spurði alla þrjá rýnihópa í upphafi viðtalsins hvað kæmi fyrst 

upp í huga þeirra þegar þeir heyrðu orðið námsmat. Nemendur voru ekki 
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lengi að svara og í öllum viðtölum svöruðu nemendur með orðinu próf. Einn 

af tólf nemendum var almennt hrifinn af prófum og taldi próf henta sínum 

námsþörfum vel en aðrir nemendur voru lítt hrifnir af prófum. Margir 

nemendur segja að próf valdi þeim auknu álagi og kvíða og einhverjir segja 

slakan námsárangur sinn tilkominn vegna mikils prófálags. Þá eiga einhverjir 

nemendur erfitt með að einbeita sér og verða taugaóstyrkir ef prófálag verður 

of mikið og nokkir segjast hafa fundið fyrir prófhræðslu síðan þeir voru 

ungir. Einn nemandi bendir á að prófin sem Mr. Jones leggur fyrir séu ekki til 

þess fallin að dæma nemendur eða leggja mat á greind þeirra heldur er þeim 

ætlað að skoða stöðu, skilning og framfarir hvers og eins. Nemendur benda á 

að skólinn er stór hluti af lífi þeirra, er þeirra annað heimili og sérstaklega á 

tímum táningsáranna. Þeim finnst mikilvægt að þeim líði vel í skólanum en 

sjö próf í viku hafi því miður ekki þau áhrif á þau. Þá finnst þeim áberandi að 

mörgum nemendum líði ekki vel í skólanum og það skapi margvísleg 

vandamál. Einn nemandi bendir á að próf eru yfirleitt stöðluð og eins fyrir 

alla og því ekki vel til þess fallin að auðga og bæta nám í skóla þar sem 

nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Hann segir ennfremur miður að 

próf skuli vera jafn áberandi og raun ber vitni því í nútímasamfélagi og með 

tækniframfarir í huga, eigi ekki að gera skriflegum prófum hátt undir höfði. 

Nemendur telja að margir kennarar séu enn þeirrar skoðunar að próf gefi 

áreiðanlegar og nákvæmar upplýsingar um námsstöðu og hæfni nemenda. 

Þeir furða sig á þessu viðhorfi og draga í efa lærdómsgildi skólakerfis sem 

einkennist af þessari skoðun.    

Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim þætti raunhæft að meta 

námsstöðu þeirra og kunnáttu í stærðfræði með einu klukkutíma löngu prófi 

voru svörin afar áhugaverð. Allir viðmælendur voru sammála um að slíkt próf 

gæti með engu móti gefið nákvæmar upplýsingar um stöðu þeirra og sýni 

ekki fram á hversu mikið þeir hafa lært. Allir viðmælendur hafa einnig 

upplifað það að gleyma miklu af því sem þeir læra fyrir próf og muna jafnvel 

ekki hvað kom fram á prófinu. Ennfremur svöruðu allir nemendur játandi 

þegar aðspurðir hvort þeir hafa á einhverjum tímapunkti upplifað að einkunn 

á tilteknu prófi hafi ekki endurspeglað hversu mikið þeir lærðu fyrir prófið. 

Reynsla þeirra af prófum hjá öðrum kennurum einkennist að einhverju leyti 

af þessari upplifun. Þegar rannsakandi spurði nemendur hver væri þá 

tilgangurinn með því að læra undir próf voru svör á þá leið að það er það sem 

ætlast er til af þeim og skylda þeirra sem nemendur. Þá telja þeir einnig að 
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próf og prófniðurstöður eigi að nýtast þeim til að bæta nám sitt en ekki fela 

eingöngu í sér einkunn í tölum og benda þeir jafnframt á að tilgangur prófa sé 

oft að standast prófin með einum eða öðrum hætti. Þetta felur í sér 

utanbókarlærdóm að mati nemenda og gerir það að verkum að þeir gleyma 

auðveldlega því sem þeir hafa lært. Einn nemandi bendir á að markmið þeirra 

í námi sé að læra og því sé sú staðreynd að nemendur gleyma námsefni, 

andstæða þess að læra. Nemendur eru almennt ánægðir með að Mr. Jones 

prófar lítið sem ekkert og þegar rannsakandi spurði nemendur hvort þeir 

kærðu sig um fleiri próf í tímum hjá Mr. Jones voru svör flestra neitandi. 

Einhverjir nemendur benda þó á að stutt próf og kaflapróf endrum og eins séu 

hjálpleg til að rifja upp og endurskoða námsefni. Þeir voru almennt sammála 

um að námsmat eigi ekki eingöngu að snúast um próf og prófniðurstöður en 

þegar þeir voru beðnir um að nefna aðrar námsmatsaðferðir var til dæmis 

heimalærdómur, æfingar upp á töflu, hópverkefni, umræður og virkni í tíma 

nefnt sem dæmi. Einn nemandi benti á mikilvægi þess að æfa sig stærðfræði 

því ólíkt öðrum fögum er ekki nóg að lesa bókina til að verða fær í 

stærðfræði. „Færni felur í sér mikla og stöðuga æfingu“, segir hann. Annar 

nemandi segist vera hrifinn af hópverkefnum og telur þau gagnleg þar sem 

nemendur geti lært af hvor öðrum og vaxið sameiginlega í námi.  

Allir viðmælendur svöruðu játandi þegar spurðir hvort þeir myndu kjósa 

námsmatsaðferðir Mr. Jones í öðrum tímum en stærðfræði. Það kom skýrt 

fram í öllum viðtölunum að nemendum líður almennt vel í tímum hjá Mr. 

Jones og telja andrúmsloftið afslappað og þægilegt en á sama tíma hvetjandi. 

Þeir benda á að námsmatsaðferðir Mr. Jones eru ólíkar aðferðum annarra 

kennara að því leyti til að nemendur finna fyrir minna álagi, eru afslappaðir 

og eiga auðvelt með að spyrja spurninga. Þá kemur einnig fram í svörum 

nemenda hversu óhræddir þeir eru við að tjá sig og biðja um frekari 

útskýringar þegar þess er krafist. Flestir nemendur eru hrifnir af 

spurnaraðferð Mr. Jones og voru meðvitaður um tilgang þess. Þeim þykir 

ekki óþægilegt að svara spurningum sem beint er að þeim og segja að það sé 

fullkomlega í lagi ef svör eru röng eða þeir hafa ekki svör á reiðu. Nemendur 

segja ennfremur aldrei finna fyrir gagnrýni af hálfu Mr. Jones eða annarra 

nemenda. Kennsla Mr. Jones er að miklu leyti einstaklingsmiðuð sem 

nemendur kunna almennt vel að meta og benda þeir á í því samhengi að 

nemendur eru ólíkir með ólíkan bakgrunn, námsstíl og misjafnar þarfir. 
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Endurgjöf 

Umræður um endurgjöf og einkunnir voru afar áhugaverðar í öllum viðtölum. 

Viðmælendur voru almennt sammála um að skrifleg eða munnleg endurgjöf 

hjálpar þeim að bæta árangur sinn enn frekar. Endurgjöf gæti þannig hjálpað 

þeim að átta sig á hvar þeir eru staddir, hvað þeir þurfa að gera til að bæta sig 

og hvernig þeir fara að því. Allar ráðleggingar um framhaldið eru vel þegnar 

að mati nemenda. Þá kemur einnig fram í svörum nemenda að einkunnir væru 

til þess fallnar að bera saman nemendur þegar mikilvægara er að bera saman 

niðurstöður hvers og eins við námsmarkmiðin. Nemendur benda á að 

endurgjöf virki oft hvetjandi en lélegar einkunnir á prófi hafi hins vegar 

letjandi áhrif á þá.      

Aðspurð um hvort foreldrar þeirra fari fram á að sjá einkunnir voru svörin 

ekki öll á sömu leið. Sumir nemendur segja foreldra sína vilja sjá einkunnir 

og einhverjir segja foreldra sína verða reiða ef einkunnin er ekki góð. Aðrir 

nemendur segja foreldra sína treysta sér til þess að gera sitt besta og það sé 

allt sem þeir fara fram á. Síðar beindist umræðan að viðbrögðum þeirra 

sjálfra og aðspurð hvort þau reiðist sjálfum sér ef illa gengur, voru svör þeirra 

misjöfn. Flestir nemendur voru sammála um að reiðast ekki sjálfum sér ef 

þeir voru þess fullvissir um að þeir hafi gert sitt besta. Einn nemandi segist 

eiga erfitt í aðstæðum þar sem einkunnir eru lélegar, hann ýmist grætur, segir 

sjálfum sér að hann sé vitlaus, missir matarlyst og jafnvel svefn.  

Sjálfsmat og jafningjamat 

Allir tólf nemendur fengur í upphafi skólaárs stóran límmiða, til að festa inn í 

vinnubækur sínar, og er eyðublað fyrir sjálfsmat nemenda. Þegar rannsakandi 

forvitnaðist um sjálfsmat þeirra komu svör þeirra nokkuð á óvart því ekkert 

þeirra hafði nýtt sér eyðublaðið með skipulegum hætti þó flest könnuðust við 

að hafa fengið umrætt blað. Þeir sögðust ýmist ekki hafa skilið blaðið eða 

ekki fengið leiðbeiningar um notkun þess. Flest voru þau þó sammála um að 

ef þau fengju meiri aðstoð og upplýsingar um hvernig sjálfsmat fer fram 

myndu þau nýta sér það með gagnlegum hætti.  

Þegar umræðan beindist að jafningjamati höfðu einungis tveir af tólf 

nemendum reynslu af jafningjamati og margir sögðust aldrei hafa heyrt um 

það fyrr. Einn nemandi sem hefur upplifað jafningjamat var lítið sem ekkert 

hrifinn af þessari námsmatsaðferð og segir að sér finnist erfitt að vinna með 
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öðrum sökum félagsfælni. Þá bendir hann á að nemendur reiðist sér 

auðveldlega ef hann gefur þeim ekki góða einkunn eða umsögn og því kærir 

hann sig lítið um námsmat með þessum hætti.  

Bekkjarandi 

Umræður í rýnihópum fóru lítillega út í mikilvægi góðs bekkjaranda og er því 

viðeigandi að setja fram sumt af því sem fram kom í samræðum nemenda. 

Allir nemendur eru sammála um að andrúmsloftið í tímum hjá Mr. Jones sé 

þægilegt og gott og benda þeir á að Mr. Jones er hvorki of strangur né 

alvarlegur. Það kom skýrt fram í svörum nemenda að þægilegt andrúmsloft 

hefur jákvæð og hvetjandi áhrif á þá og eykur áhuga þeirra á efninu. Þá segja 

þeir einnig að þeir hlakki yfirleitt til að fara í tíma hjá Mr. Jones og finni 

sjaldan eða aldrei fyrir stressi fyrir eða í tímum hjá honum. Þvert á móti líður 

þeim þægilega í tímum og þeir finna fyrir miklum stuðningi hvort sem er frá 

Mr. Jones eða nemendum innbyrðis. Einhverjir fullyrða að þeir hafi aldrei 

haft kennara eins og Mr. Jones áður, því ólíkt öðrum kennurum hvetur hann 

nemendur áfram og sýnir þeim að hann ber hagsmuni þeirra í brjósti. Einnig 

benda þeir á að kennsluhættir hans geri stærðfræði skemmtilega og 

áhugaverða. Nær allir nemendur eru því sammála um að góður bekkjarandi 

og hvetjandi námsumhverfi stuðli að auknum áhuga og árangri í námi.  

Mr. Jones leggur ríka áherslu á samræður í tíma og samvinnu nemenda 

eins og fram kemur í niðurstöðum úr einstaklingsviðtalinu hér að ofan. 

Nemendur segja að hann hvetji til samræðna og samvinnu og líki illa ef 

nemendur eru of hljóðlátir. Að sögn nemenda var andrúmsloftið óþægilegt í 

byrjun skólaársins þar sem nemendur þekktust lítið eða ekkert og almennt 

ekki vanir að tjá sig mikið í tímum. Þeir segja að fljótlega hafi þetta breyst 

því Mr. Jones hafi lagt mikla áherslu á mikilvægi samræðna og samvinnu og 

nú er enginn hræddur við að tjá sig eða taka þátt í samræðum innan 

bekkjarins. Nemendur kunna augljóslega vel að meta þennan þægilega 

bekkjaranda en benda jafnframt á að slíkt andrúmsloft sé ekki að finna hjá 

öðrum kennurum.  
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Viðhorf  

Í lok samræðna í rýnihópum var vikið að viðhorfi nemenda til stærðfræði en 

svör þeirra benda til þess að viðhorf þeirra hefur töluvert breyst síðan þeir 

byrjuðu í tímum hjá Mr. Jones. Nær allir nemendur hafa nú meiri ánægju af 

stærðfræði og aukna trú á eigin námsgetu. Sumir nemendur segjast alltaf hafa 

átt í miklum erfiðleikum með stærðfræði og haft litla sem enga ánægja af því 

að læra hana þangað til núna.  Þeir segjast skilja mikið og jafnvel allt af því 

sem fram fer í tímum en það hafi ekki alltaf verið reynsla þeirra áður fyrr. 

Þeir telja framfarir sínar í stærðfræði vera með mesta móti og sammála um að 

það sé Mr. Jones að mestu leyti að þakka. Einhverjir nemendur benda á að ef 

fleiri kennarar væru eins og Mr. Jones væri skólaganga þeirra mun 

ánægjulegri og lærdómsríkari.  

6.3 Samantekt 

 

Hér að framan hefur verið greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar eins og 

þær birtust í í viðtölunum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að 

leiðsagnarmat er öflug aðferð í einstaklingsmiðuðu námi og hentar vel þegar 

huga þarf að ólíkum þörfum og hæfileikum nemenda. Fjölbreytt 

leiðsagnarmat felur í sér vettvangsathuganir á virkni og vinnu nemenda við 

eðlilegar aðstæður, spurnaraðferð byggða á flokkunarkerfi Bloom, umræður 

við nemendur og sjálfsmat og snýst um að skrá námsárangur, þróun og 

breytingar á þekkingu yfir lengra tímabil. Þá kemur einnig fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar að mat á vinnubrögðum og virkni nemenda og 

samræður við þá ásamt niðurstöðum úr sjálfsmati, gerir kennurum kleift að 

kortleggja stöðu og námsárangur nemenda hverju sinni. Margir nemendur 

hafa verulega námserfiðleika í stærðfræði og því er mikilvægt að sögn Mr. 

Jones að veita nemendum meiri stuðning en gengur og gerist sem felst í því 

að byggja námsmat að litlu leyti á áhættuprófum (e. high stake testing). Hann 

bendir á að margir nemendur hafa litla trú á eigin getu í stærðfræði en búa 

augljóslega yfir hæfni til að takast á við krefjandi viðfangsefni. Spurningar 

sem byggja á flokkunarkerfi Bloom eru afar gagnlegar þegar meta þarf 

nemendur út frá þessum skilyrðum.  
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Þá kemur fram sú skoðun Mr. Jones að lokamat eitt og sér er ekki nægilegt 

því það umbuni þeim nemendum sem hafa hæfileika til náms. Fjölbreytt 

leiðsagnarmat skapar hins vegar tækifæri fyrir nemendum með misjafna 

hæfileika því eiginleikar eins og þrautseigja, námsfýsi og lausnaleit eru 

mikilvægir þættir í þróun vitsmuna einstaklinga. Þessa eiginleika er hægt að 

kenna nemendum og þjálfa með því að nota opnar spurningar sem reyna jafnt 

á einfalda hugsun sem og rökhugsun. Spurningar sem fela í sér sagnorðin sem 

fylgja endurbættu flokkunarkerfi Bloom, þ.e. muna, skilja, beita, greina, meta 

og skapa, framkalla ólíkan orðaforða sem mikilvægt er fyrir nemendur að 

tileikna sér. Spurningar sem hafa flokkunarkerfi Bloom að leiðarljósi nýtist 

því ekki eingöngu kennurum í námsmati heldur aðstoðar einnig nemendur í 

námi. Spurningar til nemenda er því árangursrík aðferð þegar meta þarf 

kunnáttu og skilning þeirra. Í stað þess að varpa spurningum yfir allan 

bekkinn þar sem sömu nemendur eru líklegir til svara er hægt að spyrja einn 

nemanda í einu. Einnig kemur fram í niðurstöðum mikilvægi þess að gefa 

nemendum nægilegan umhugsunartíma og ef nemendur skilja ekki 

spurninguna er hægt að aðlaga spurninguna að lærdómsgetu þeirra (e. 

scaffolding). Einnig er hægt að nota litlar, hvítar tússtöflur í spurnaraðferð og 

umræðum en þær virkja alla nemendur til þátttöku og gefur kennurum yfirsýn 

yfir hversu mikið nemendur hafa tileiknað sér og skilið tiltekið námsefni. Að 

sögn Mr. Jones henta hvítu töflurnar vel því svör þeirra geta hent reiður á 

hugarástand nemenda og leitt í ljós misskilning þeirra. Hann telur að 

spurnaraðferð og umræður hafi í för með sér mikinn ávinning fyrir líðan 

nemenda því nemendum sem ekki líður vel eru líklegri til að brotna undan 

álagi. Hann segir nemendur sína líða almennt vel þar sem námsmat fer fram 

að miklu leyti í gegnum spurningar í stað prófa. Nemendur finna fyrir minna 

álagi, þeir hafa tækifæri til að spyrja spurninga hvenær sem er, eins oft og 

þeir þurfa og hægt og rólega fer þeim að líða vel í þægilegu námsumhverfi 

sem einkennist ekki af álagi og áhættuprófum. Andrúmsloftið í bekknum er 

að hans mati mjög gott því nemendur eru ekki niðurlægðir eða þeim strítt 

fyrir röng svör eða miskilning af einhverju tagi.  

Endurgjöf fer oftast fram sameiginlega með nemendum þar sem dæmi um 

góðar og slakar úrlausnir eru gefin ásamt útskýringum og leiðbeiningum um 

hvernig þeir geta bætt svör sín og hvað þeir þurfa að gera til að bæta árangur 

sinn. Rétt og röng svör gefa ekki alltaf nákvæma mynd af getu nemenda því 

oft á tíðum geta nemendur fengið rétt svör með því að beita röngum 
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aðferðum og röng svör með því að beita réttum aðferðum. Það er því 

mikilvægt að mati Mr. Jones að nemendur fái lýsandi endurgjöf svo 

nemendur geti greint eigin vandamál í beitingu reiknireglna eða sannana á 

þeim því hætta er á að algengur misskilningur þeirra fari framhjá óleiðréttur. 

Endurgjöf er því öflugt greiningartæki sem gagnast kennurum og ekki síður 

nemendum til átta sig á stöðu sinni og lykilatriði fyrir leiðsagnarmat.  

Nemendur voru almennt hrifnir af leiðsagnarmati og telja andrúmsloftið 

afslappað og þægilegt en á sama tíma hvetjandi. Langflestir nemendur er hins 

vegar lítið hrifnir af prófum og segja próf valda þeim auknu álagi og kvíða og 

einhverjir segja slakan námsárangur sinn tilkominn vegna mikils prófálags. 

Nemendur voru einnig sammála um að próf fela oft í sér utanbókarlærdóm 

sem gerir það að verkum að þeir gleyma miklu af því sem þeir læra fyrir próf. 

Ennfremur svöruðu allir nemendur játandi þegar aðspurðir hvort þeir hafa á 

einhverjum tímapunkti upplifað að einkunn á tilteknu prófi hafi ekki 

endurspeglað hversu mikið þeir lærðu fyrir prófið.  

Flestir nemendur eru hrifnir af spurnaraðferð Mr. Jones og eru meðvitaðir 

um tilgang þess. Þá kemur einnig fram í svörum nemenda hversu óhræddir 

þeir eru við að tjá sig og biðja um frekari útskýringar þegar þess er krafist. 

Þeim þykir ekki óþægilegt að spyrja eða svara spurningum sem beint er að 

þeim og segja að það sé fullkomlega í lagi ef svör eru röng eða þeir hafa ekki 

svör á reiðu. 

Nemendur eru almennt sammála um að skrifleg eða munnleg endurgjöf 

hjálpi þeim mikið og hafi hvetjandi áhrif á þá en einkunn sé lítið annað en 

samanburðartól og gefi þeim ekki upplýsingar um hvar þeir eru staddir, hvað 

þeir þurfa að gera til að bæta sig og hvernig þeir fara að því. Endurgjöf sem 

felur í sér ráðleggingar um framhaldið eru því vel þegnar að sögn nemenda.  

Viðhorf nemenda til stærðfræði hefur töluvert breyst síðan þeir byrjuðu í 

tímum hjá Mr. Jones og nær allir nemendur hafa nú meiri ánægju af 

stærðfræði og aukna trú á eigin námsgetu. Sumir nemendur segjast alltaf hafa 

átt í miklum erfiðleikum með stærðfræði og haft litla sem enga ánægja af því 

að læra hana þangað til núna.  Þeir segjast skilja mikið og jafnvel allt af því 

sem fram fer í tímum en það hafi ekki alltaf verið reynsla þeirra áður fyrr. 

Þeir telja framfarir sínar í stærðfræði vera með mesta móti og sammála um að 

það sé Mr. Jones og námsmatsaðferðum hans að mestu leyti að þakka.  
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7. Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í fræðilegu ljósi og 

svör nemenda og kennara borin saman. Þá verður einnig leitast við að svara 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í upphafi rannsóknar. 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt, annars vegar að skyggnast inn í 

raunverulegt tilfelli af leiðsagnarmati í stærðfræðikennslu, innblásið af 

flokkunarkerfi Bloom og hins vegar að kanna upplifun nemenda af slíku 

námsmati. 

7.1 Leiðsagnarmat í sinni fjölbreyttustu mynd 

Fjölbreytt námsmat 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa góða mynd af því hvað felst í fjölbreyttu 

leiðsagnarmati en Mr. Jones leggur áherslu á mikilvægi þess að nemendur fái 

leiðsagnarmat jafnt og þétt yfir námstímann. Hann gerir reglulegar 

vettvangsathuganir á virkni og vinnu nemenda og notar kerfisbundna 

spurnaraðferð byggða á flokkunarkerfi Bloom. Þá bendir hann einnig á að 

umræður og samræður við nemendur gefi góða mynd af stöðu nemenda.  

Allar þessar aðferðir eru í samræmi við þær hugmyndir sem felast í 

rauntengdu námsmati (e. authentic assessment) en sú hugmyndafræði leggur 

ríka áherslu á að nemendur sýni þekkingu, skilning, innsæi, hugmyndaflug, 

leikni og hæfni með virkri þátttöku við eðlilegar námsaðstæður. Í aðalatriðum 

snýst rauntengt námsmat um að nemendur sýni við eðlilegar aðstæður það 

sem þeir kunna (Cole, Ryan og Kick, 1995, bls. 5). Mr. Jones er lítið hrifinn 

af stöðluðum prófum sem samræmist einnig áherslum í rauntengdu námsmati. 

Að mati rannsakanda er rauntengt námsmat góð námsmatsaðferð því 

athuganir á vinnu og virkni nemenda í tíma getur gefið góða mynd af 

námsstöðu þeirra.  

Kennsluhættir Mr. Jones einkennast af miklum stuðningi við nemendur og 

námsmatsaðferðir hans byggja að litlu leyti á áhættuprófum (e. high stake 
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testing). Nemendur eru lítið hrifnir af prófum og segjast taugaóstyrkir ef 

prófálag verður of mikið. Nemendur hafa flestir upplifað það að gleyma 

miklu af því sem þeir læra fyrir próf og muna jafnvel ekki hvað kom fram á 

prófinu. Rannsóknir á áhættuprófum hafa gefið vísbendingar um að slík próf 

hafi neikvæð áhrif á nemendur og geta leitt til utanbókarlærdóms (Harlen og 

Crick, 2003, 170–173). Nær allir nemendur voru einnig sammála um að próf 

valdi þeim streitu og kvíða en Harlen og Crick (2003, bls. 172) hafa bent á að 

kvíði getur haft neikvæð áhrif á námsárangur. Af þessum niðurstöðum að 

dæma eru margir nemendur sem upplifa kvíða og streitu við prófundirbúning 

og hugsanlega eru heimapróf eða verkefni yfir lengri tíma betur til þess fallin 

til að taka á þessum vanda. Fram kemur í niðurstöðum að próf gefa til kynna 

þekkingu á einum tímapunkti en aðferðir Mr. Jones ganga út á að skrá 

námsárangur, þróun og breytingar á þekkingu yfir lengra tímabil. 

Leiðsagnarmati má því líkja við myndaalbúm þar sem ólíkar myndir frá 

mismunandi tímum og í ólíku samhengi mynda saman eina heildarmynd af 

námi nemenda á meðan lokamat felur í sér að skoða stöðu nemenda á einum 

tímapunkti (Tomlinson og McTighe, 2006, bls. 60). Rannsakandi telur 

mikilvægt að námsmat segi ákveðna sögu um nám nemenda og því gefur 

leiðsagnarmat góða mynd af lærdómsferli og þróun stærðfræðilegra 

eiginleika þeirra. Leiðsagnarmat er öflug aðferð í einstaklingsmiðuðu námi 

og kostir þess margir. Börn fæðast ekki með jöfn tækifæri til náms og 

lokamat umbunar þeim nemendum sem hafa hæfileika til náms en eiginleikar 

eins og þrautseigja, námsfýsi og lausnaleit eru einnig mikilvægir eiginleikar 

einstaklinga. Lokamat eitt og sér er því ekki nægilegt til að skapa tækifæri 

fyrir alla að hans mati en fjölbreytt leiðsagnarmat skapar tækifæri fyrir 

misjafna hæfileika nemenda. Niðurstöður úr viðtölum nemenda styðja þessar 

hugmyndir þar sem nemendur eru almennt hrifnir af leiðsagnarmati en telja 

jafnframt próf vera óréttlátan mælikvarða á getu þeirra því þau eru öll ólík 

með mismunandi þarfir í námi. Hugmyndir um rauntengt námsmat styðja við 

þessar niðurstöður í ljósi kenninga um að leggja skuli áherslu á virkni og 

sérstöðu einstaklinga með því að sníða nám að þörfum hvers og eins í stað 

þess að mæla alla á sömu stikunni (Hart, 1994, bls. 9; (Khattri og Sweet, 

1996, bls. 3–4). Ef litið er til hugmynda um skóla án aðgreiningar er 

leiðsagnarmat nauðsynlegt tól til að skapa jöfn tækifæri til nám. 

Leiðsagnarmat felur í sér margvíslegar aðferðir og henta vel að mati 

rannsakanda þegar meta þarf stöðu nemenda með ólíka hæfileika. Próf þar 
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sem niðurstöður eru nýttar til leiðsagnar geta talist til leiðsagnarmats og 

samkvæmt niðurstöðum er hægt að leggja fyrir slík próf í þeim tilgangi að 

sannreyna það mat sem kennarar hafa áður lagt á nemendur. Niðurstöður 

slíkra prófa má hins vegar ekki nýta í lokamati nemenda heldur er þeim ætlað 

að styðja við frekara nám þeirra. Chappuis og Chappuis (2008, bls. 16) benda 

á að próf sem samin eru af kennurum, og eru í tengslum við námsmarkmið, er 

hægt að nýta í leiðsagnarmati ef kennarar hjálpa nemendum sínum að nýta sér 

niðurstöður þess til að meta framfarir og árangur þeirra í námi. Rannsakandi 

er þeirrar skoðunar að próf eigi ekki að nota ein og sér til að leggja mat á 

stöðu nemenda en eru tilvalin til að sannreyna það mat sem lagt er á 

nemendur út frá vettvangsathugunum, umræðum, spurningum og virkni og 

vinnu þeirra.    

Samræður eru einnig mikilvægur þáttur leiðsagnarmats samkvæmt 

niðurstöðum því þær geta hent reiður á hugarástand nemenda, endurspeglað 

erfiðleika eða misskilning og varpað ljósi á hversu mikið nemendur hafa 

tileiknað sér námsefnið. Þá kom einnig fram að samræður fela í sér tækifæri 

til að ræða hugmyndir, aðferðir og reglur stærðfræðinnar en þær niðurstöður 

samræmast fræðunum að því leyti til að sæmræður gera nemendum  kleift að 

ræða hin ýmsu stærðfræðihugtök og tákn og merkingu þeirra, skilja hvernig 

hugmyndir og reglur tengjast innbyrðis, hvernig tilteknar aðferðir virka og af 

hverju, leiðrétta misskilning og ranghugmyndir og hvernig er hægt að leysa 

viðfangsefnin á skilvirkari hátt (Swan, 2005, bls. 31). Nemendur voru 

almennt ánægðir með spurnaraðferð Mr. Jones og benda á að andrúmsloftið 

er þægilegt og nemendur óhræddir við að tjá sig. Stærðfræði snýst um svo 

miklu meira en að beita tilteknum aðferðum og reiknireglum og því telur 

rannsakandi að samræður geti haft mikinn ávinning í för með sér fyrir 

nemendur og nám þeirra. 

Sjálfsmat 

Mr. Jones leggur mikla áherslu á sjálfsmat en niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddi í ljós að ekkert nemenda sem rætt var við hafði nýtt sér möguleikann á 

sjálfsmati þrátt fyrir að hafa fengið sjálfsmats límmiða í vinnubækur sínar. 

Þetta má eflaust útskýra í tvennu lagi. Í fyrsta lagi fengu viðmælendur 

rannsóknarinnar engin fyrirmæli um hvernig standa ætti að sjálfsmati en 

rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrifin af sjálfsmati aukast með beinum 
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fyrirmælum um hvernig sjálfsmat fari fram (Ross, 2006, bls. 9). Í öðru lagi 

leggur Mr. Jones litla sem enga áherslu á sjálfsmat þessara nemenda því þeir 

eru allir með námserfiðleika af einhverju tagi. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á 

að ávinningur af leiðsagnarmati þegar nemendur taka virkan þátt í að meta 

eigið nám er hvað mestur hjá nemendum með námserfiðleika (Black og 

Wiliam, 1998a, Black og Wiliam, 1998b). Því ætti að þjálfa þá nemendur, 

ekki síður en aðra, í reglulegu sjálfsmati. Mikil áhersla er lögð á sjálfsmat í 

leiðsagnarmati og til að það skili tilætluðum árangri þarf það að vera 

innbyggt í kennsluna. Góð þjálfun í sjálfsmati gerir nemendum kleift að sjá 

tilganginn með námi sínu og hvað þarf til að ná árangri (Black og Wiliam, 

1998a, bls. 6–7). Það er því hlutverk kennara að hvetja til sjálfsmats því það 

veitir nemendum yfirsýn yfir það sem þeir hafa lært, upplýsir þá um hver 

námsmarkmiðin eru hverju sinni og hvaða kröfur eru gerðar til þeirra (Black 

og Wiliam, 1998; Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 42; Stigging o.fl., 

2006, bls. 38, 44). Einnig má velta fyrir sér hvort ástæðan sé sú að nemendur 

eru ekki vanir að taka mikla ábyrð á eigin námi og virkni þeirra felst í því 

sem þeim er sagt að gera frekar en það sem þeir gera af eigin frumkvæði.  

Endurgjöf 

Eins og fram kom í kaflanum um niðurstöður fer endurgjöf Mr. Jones fram að 

loknu prófi eða verkefni, oftast sameiginlega með bekknum eða í samræðum 

milli kennara og nemenda þar sem dæmi um góðar og slakar úrlausnir eru 

settar fram og ræddar. Þessar niðurstöður eru í samræmi við áherslur í 

vönduðu leiðsagnarmati sem felur einmitt í sér að ræða ólíkar úrlausnir svo 

nemendur geti gert sér grein fyrir hvað einkennir góða úrlausn og borið 

verkefni sín saman við ákveðin viðmið í þeim tilgangi að meta hvort 

verkefnin eru vel unnin eða ekki (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 40–41; 

Stigging o.fl., 2006, bls. 43). Endurgjöf fer fram að mestu leyti munnlega eða 

í formi samræðna milli kennara og nemenda samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar sem gjarnan er talin áhrifaríkasta leiðin til endurgjafar 

(Brookhart, 2007/2008, bls. 55). Nemendur eru almennt ánægðir með þá 

endurgjöf sem þeim er veitt er marka má niðurstöður og sammála um að 

skrifleg eða munnleg endurgjöf hafi hvetjandi áhrif, gefi þeim ráðleggingar 

um framhaldið sem hjálpa þeim að bæta árangur sinn enn frekar. Hvatning 

getur því leitt af sér aukið framlag nemenda sem er eitt af átta æskilegum 
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viðbrögðum nemenda við endurgjöf (Wiliam, 2012). Nemendur benda hins 

vegar á að einkunn hafi ekki hvetjandi áhrif á þá og segi þeim lítið um hvað 

þeir þurfa að gera betur. Rannsóknir á endurgjöf hafa dregið fram þá 

kenningu að nemendur telji skriflegar umsagnir í samfelldu máli gefa betri 

mynd af stöðu þeirra en innantómar tölur á blaði og líta jafnframt á einkunnir 

sem ósanngjarnt flokkunartæki gagnvart þeim sem eru með námserfiðleika af 

einhverju tagi (Chappuis og Chappuis, 2002, bls. 33–35; Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 46; Weeden, Winter og Broadfoot, 2002, bls. 112–113). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að endurgjöf hjálpi nemendum að 

átta sig á hvar þeir eru staddir, hvað þeir þurfa að gera til að bæta sig og 

hvernig þeir fara að því. Endurgjöf snýst um meira og annað en að leiðrétta 

rétt og röng svör. Fjöldi réttra svara gefur ekki alltaf rétta mynd af getu 

nemenda því oft á tíðum geta þeir fengið rétt svör með því að beita röngum 

aðferðum og röng svör með því að beita réttum aðferðum. Það er því 

mikilvægt að nemendur átti sig á hvaða aðferðum og reiknireglum þeir eiga 

að beita hverju sinni því hætta er á að algengur misskilningur þeirra fari 

framhjá óleiðréttur. Niðurstöður benda til þess að efnismiðuð, ferlimiðuð og 

sjálfsstjórnarmiðuð endurgjöf sé mikilvæg fyrir leiðsagnarmat en slíkar 

endurgjafir hafa hvað mestan ávinning í för með sér fyrir nemendur (Hattie, 

2009, bls. 176). Efnismiðuð endurgjöf er árangursík ef hún beinist að 

misskilningi nemenda og inniheldur ábendingar sem leiða til úrbóta. 

Ferlimiðuð endurgjöf beinist að þeim aðferðum og í þessu tilfelli 

reiknireglum sem notaðar eru við úrlausnir og sjálfsstjórnarmiðuð endurgjöf 

felur í sér ígrundun á eigin námi í þeim tilgangi að leita svara við 

lykilspurningum í leiðsagnarmati (Leahy o. fl., 2005; Siggins o.fl., 2006, bls. 

34). Er það mat rannsakanda að endurgjöf er ekki nýtt sem skyldi ef vanda á 

leiðsögn í námi. Endurgjöf er flókið fyrirbæri og hætturnar margar og því 

þurfa kennarar að tileinka sér þær aðferðir sem hafa ávinning fyrir nemendur. 

Hugsanlega eru kennarar að beita sjálfsmiðaðri endurgjöf sem felst í 

innantómum hrósum sem hafa enga tengingu í nám nemenda.  

7.2 Flokkunarkerfi Bloom og spurningar 

Niðurstöður benda til þess að spurningar til nemenda eru mikilvægar þegar 

meta þarf stöðu þeirra og þekkingu en þess þarf að gæta að gefa þeim 

nægilegan umhugsunartíma. Rannsóknir hafa sýnt fram á að kennarar gefa 
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nemendum sínum um eina sekúndu til að svara (Rowe, 1986, bls. 43) áður en 

þeir endurtaka spurninguna, umorða hana, beina henni til tiltekinna nemenda, 

spyrja nýrrar spurningar eða svara spurningunni sjálfir. Ef koma á af stað 

góðum umræðum milli kennara og nemenda eru slík viðbrögð kennara talin 

óæskileg (Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 39). Þá sýna niðurstöður fram á 

mikilvægi þess að spyrja opinna spurninga, aðlaga spurningar að 

lærdómsgetu nemenda (e. scaffolding), gefa nemendum lengri 

umhugsunarfrest, velja einstaka nemendur til svara eða nota tússtöflur þar 

sem allir svara og skapa þægilegt andrúmsloft sem auðveldar nemendum að 

tjá sig óhindrað. Þessar niðurstöður samræmast þeim atriðum sem kennarar 

þurfa að hafa í huga ef spurningar til nemenda eiga að þjóna tilgangi sínum 

(Swan, 2005, bls. 32). Opnar spurningar eru augljóslega mikilvægar ef marka 

má niðurstöður rannsóknarinnar því þær kalla fram mörg ólík svör. Litlar 

tússtöflur henta vel fyrir opnar spurningar um leið og þær virkja alla til 

þátttöku. Teikningar eða úrlausnir nemenda fela í sér að hægt er að bera 

saman, ræða mismunandi útfærslur, skoða hvað er líkt og ólíkt með þeim og 

læra af svörum annarra. Þetta auðgar einnig nám nemenda því þeir læra hver 

af öðrum. Þetta er í samræmi við þær áherslur á opnar spurningar í 

leiðsagnarmati en það eru spurningar sem krefjast rökhugsunar og vekja 

nemendur til umhugsunar. Tilgangurinn er að nemendur velti málum fyrir sér, 

beri saman mismunandi atriði eða leiðir og vegi og meti ólík rök og 

sjónarmið. Opnar spurningar eigi ekki eitt ákveðið rétt svar heldur kalla fram 

ólík svör nemenda og reyna á frjóa hugsun (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, 

bls. 49; Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 14; Swan, 2005, bls. 32). 

Þá kemur fram í niðurstöðum að spurningar til nemenda þurfa að vera  

fjölbreyttar, reyna á nemendur með mismunandi hætti og fela í sér öll svið 

þekkingarsviðsins frá einfaldri hugsun til rökhugsunar. Spurnaraðferð hefur 

einnig í för með sér mikinn ávinning fyrir líðan nemenda og jákvæð áhrif á 

viðhorf þeirra. Út frá fræðilegu sjónarmiði er mikilvægt að kennarar spyrji 

fjölbreyttra spurninga því slíkar spurningar geta þjálfað rökhugsun nemenda, 

aukið hæfni þeirra til að kljást við fjölbreytt úrlausnarefni (e. problem 

solving), ýtt undir siðferðisþroska, haft jákvæð áhrif á viðhorf og stuðlað að 

leikni í samskiptum (Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 16–17).  

Niðurstöður sýna fram á að fjölbreytt leiðsagnarmat skapar tækifæri fyrir 

nemendur með misjafna hæfileika og þróar eiginleika eins og þrautseigju, 

námsfýsn og lausnaleit. Þessa eiginleika er hægt að kenna nemendum og 
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þjálfa ef marka má niðurstöður með því að nota opnar spurningar sem reyna 

jafnt á einfalda hugsun sem og rökhugsun en flokkunarkerfi Bloom 

skilgreinir spurningar út frá þessum skilyrðum. Sagnorðin sem fylgja 

endurbættu flokkunarkerfi Bloom, þ.e. muna, skilja, beita, greina, meta og 

skapa, framkalla fjölbreyttar spurningar og ólíkan orðaforða sem mikilvægt 

er fyrir nemendur að tileikna sér. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

hugmyndir Brown (2014, bls. 14) sem bendir á að flokkunarkerfið er tilvalin 

leið til að stuðla að fjölbreyttu leiðsagnarmati því það auðveldar kennurum að 

undirbúa spurningar sem reyna á öll stig þekkingarsviðsins og fela í sér 

rökhugsun jafnt og einfalda hugsun. Þá kemur fram einnig fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar hvernig hægt er að nýta þær ólíku sagnir (mynd 

6) í spurnaraðferð en gæta þarf þess að nota blöndu af ólíkum sögnum sem 

tilheyra öllum stigum þekkingarsviðsins ef þjálfa á rökhugsun og misjafna 

hæfileika nemenda með árangursríkum hætti (Cullinane, 2009, bls. 1–2). 

Ef markmið stærðfræðikennslu er að meta getu nemenda til að setja 

skipulega fram, nota og túlka stærðfræði í þeim tilgangi að geta dregið eigin 

ályktanir og notað stærðfræðihugtök, aðferðir og staðreyndir til að lýsa, 

útskýra og spá fyrir um hin ýmsu fyrirbæri (Menntamálastofnun, 2017, bls. 

44) þarf námsmat að vera fjölbreytt. Viðfangsefni nemenda þurfa einnig að 

vera krefjandi og taka mið af þeim þekkingarlegu kröfum sem námsmarkmið 

segja til um. Í því samhengi er flokkunarkerfi Bloom öflugt tól sem kennara 

geta nýtt sér með margvíslegum hætti. Opnar spurningar sem reyna á öll stig 

þekkingarsviðsins eru vel til þess fallnar að þjálfa rökhugsun nemenda og 

auka námsvitund þeirra en lokaðar spurningar fela í sér lítið annað en 

upprifjun á staðreyndum, stærðfræðihugtökum og aðferðum.  

7.3 Samantekt 

Margt áhugavert og gagnlegt kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar sem 

gáfu svör við eftirfarandi rannsóknarspuringum.   

1. Hvernig er hægt að stuðla að fjölbreyttu leiðsagnarmati í 

stærðfræðikennslu? 

2. Hvernig má nýta flokkunarkerfi Bloom í leiðsagnarmati? 

3. Hver er upplifun nemenda af leiðsagnarmati í stærðfræði og 

hvaða áhrif hefur leiðsagnarmat á viðhorf og líðan þeirra? 
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Niðurstöður rannsóknarinnar gefa góða mynd af því hvað felst í fjölbreyttu 

leiðsagnarmati. Vettvangsathuganir á vinnu og virkni nemenda, umræður og 

samræður við þá, sjálfsmat, vönduð og regluleg endurgjöf og kerfisbundin 

spurnaraðferð eru allt aðferðir sem stuðla að fjölbreyttu leiðsagnarmati í 

stærðfræðikennslu. Niðurstöður benda sérstaklega á mikilvægi umræðna og 

spurninga til nemenda og endurgjafar sem er eitt af lykilatriðum í vönduðu 

leiðsagnarmati. Þá er einnig að finna í niðurstöðum rannsóknarinnar hvernig 

flokkunarkerfi Bloom nýtist í leiðsagnarmati en með því að spyrja opinna 

spurninga sem taka mið af ólíkum sögnum er hægt að meta að hvaða leyti 

nemendur hafa tileinkað sér markmið þeirra sex stiga (muna, skilja, beita, 

greina, meta og skapa) sem þekkingarsviðið gerir ráð fyrir. Síðast en ekki síst 

benda niðurstöður á að nemendur hafa jákvæða upplifun af leiðsagnarmati en 

slíkt námsmat hefur jákvæð áhrif á líðan og viðhorf þeirra til stærðfræði. 

7.4 Styrkleikar og takmarkanir 

Stykleikar rannsóknarinnar fela í sér að hér er skoðað viðfangsefni sem ekki 

hefur verið rannsakað mikið hérlendis. Leiðsagnarmat er áberandi í 

umræðunni um fjölbreytt námsmat en þessi rannsókn hefur fengist við það að 

skoða sérstaklega hvernig umræður og spurnaraðferð sem byggir á hinu 

þekkta flokkunarkerfi Bloom, nýtist í leiðsagnarmati í stærðfræðikennslu. 

Upplifanir og reynsla nemenda af slíku námsmati teljast einnig mikilvægar 

niðurstöður og er það von rannsakanda að vitnisburður þeirra hafi jákvæð 

áhrif á frekari þróun leiðsagnarmats í þeim skóla þar sem rannsóknin fór 

fram.  

Nokkrar takmarkanir eru þó á rannsókninni. Í fyrsta lagi er fjöldi 

viðmælenda lítill og því hugsanlegt að svör nemenda endurspegli ekki þýðið. 

Úrtaksaðferðin getur einnig leitt til valbjörgunar, en það felur í sér að 

nemendur með ávkeðin sérkenni veljast í úrtakið. Nemendur sem rannsakandi 

ræddi við voru allt einstaklingar með litla trú á eigin námsgetu og flestir með 

námserfðileika af einhverju tagi. Síðast en ekki síst fóru öll viðtölin fram á 

ensku og hugsanlega hefur merking glatast við þýðingu þeirra. Samkvæmt 

þessum takmörkunum er hugsanlega ekki hægt að yfirfæra niðurstöður á alla 

nemendur og ólíkar aðstæður.   
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8. Lokaorð 

Nemendur líta oft á námsmat með neikvæðum hætti og því þarf að breyta. 

Námsmat á að fela í sér tækifæri fyrir nemendur til að bæta og auðga sitt nám 

en á ekki að nota sem gagnrýnisverkfæri og samanburðartól. Ótal leiðir í 

námsmati standa kennurum til boða og því er mikilvægt að kennarar prófi sig 

áfram og kynni sér leiðir í námsmati en hafa ber í huga að engin ein leið er 

rétt í þessum efnum. Rannsaka þarf enn frekar hvernig námsmati er háttað í 

framhaldsskólum og finna leiðir til að styðja betur við kennara með auknum 

námskeiðum og fræðslumöguleikum sem snúa að námsmati. Þjálfa þarf 

nemendur í að taka aukna ábyrgð á eigin námi en það verk getur reynst erfitt 

og tímafrekt þar sem kennsluaðferðir og námsmat hefur hingað til verið afar 

einsleitt og ekki tekið mið af náms- eða félagslegum þörfum þeirra. Vandað 

og fjölbreytt námsmat er því afar mikilvægt í þessu samhengi og er óhætt að 

segja að gæði menntunar sé í húfi. Stærðfræði er mikilvæg námsgrein og er 

forsenda þess að einstaklingar geti tekið þátt í nútímasamfélagi. Rannsakandi 

telur mikilvægt í þessu samhengi að stærðfræðinám sé áhrifaríkt og 

merkingabært og sói ekki hæfileikum nemenda með einsleitu námsmati 

heldur leggi áherslu fjölbreyttar námsmatsaðferðir sem stuðla að því að þeir 

þroskist og dafni einstaklingsbundið. Hafa þarf í huga að nemendur passa 

ekki allir í sniðmót samfélagsins og því þarf menntun að fela í sér jöfn 

tækifæri til náms óháð getu þar sem ólíkir hæfileikar fá að njóta sín. 

Margbreytileiki nemenda felur í sér tækifæri fyrir þjóðfélagið í heild sinni og 

því þarf skólakerfið að stuðla að sköpunargleði og frumlegrar hugsunar í stað 

þess að steypa öllum í sama mótið. Lokaorð þessa verkefnis verða tekin úr 

lokaorðum Hvítbókar um umbætur í menntun sem gefin var út af Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu árið 2014 en þar segir:  

 

 "Fátt snertir mannfólkið meira en menntun. Sú menntun sem börn okkar 

 öðlast í skólunum hefur mótandi áhrif á líf þeirra og hvernig þeim vegnar á 

 þroskagöngu sinni. Gæði  menntunar varða okkur öll og  hún hefur gildi fyrir 

 samfélagið í heild og lýðræðislega og efnahagslega þróun" (Mennta- og 

 menningarmálaráðuneytið, 2014,  bls. 44).  
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina 

 

Focus Group Information Sheet 

You have been invited to take part in a focus group/discussion for a research 

study. The study evaluates the experience of students assessment. 

 

Purpose: The researcher is obtaining the post graduate degree Master of 

Education (M.Ed.) from the University of Akureyri, Iceland. The subject 

research and findings will serve as an integral part of the master thesis 

Formative Assessment in Math Education.  

 

Research focus: Participants will be requested to take part in a focus 

group/discussion about students assessment in groups of 4. They will be 

asked for their opinions, beliefs and experiences regarding different 

assessment methods. 

 

Location and time required: The location of the study is Lycée Michel 

Lucius, 157, avenue Pasteur, Luxembourg. Discussions will take place during 

school hours, Wednesday morning 29
th
 of March for a period of 

approximately 30-40 minutes.  

 

Audio recording: Discussions will be audio recorded during the study. The 

recordings will be transcribed and destroyed when the study has been 

concluded.  

 

Risks and benefits: There are no expected risks or discomforts involved in 

taking part in the study. There are no expected benefits for taking part in the 

study.  

 

Compensation or payment: There is no compensation, payment or extra 

credit granted for participating in the study.  

 

Confidentiality: No personal data will be collected or disclosed during the 

research and participants will remain anonymous.  

 

If you have any questions, concerns or complaints please contact the 

researcher, Katrin Oskarsdottir .   
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Fylgiskjal 3 Samþykktarbeiðni þáttakenda 

 

Focus Group Consent Form 

Research project title: Formative Assessment in Math Education 

Research investigator: Katrin Oskarsdottir 

 

 I agree to participate in a focus group to be questioned by Katrin 

Oskarsdottir of the University of Akureyri, Iceland, to further research 

into Formative Assessment in Math Education.  

 I have read the information sheet related to the research and 

understand the aims of the project.  

 I am aware of the topics to be discussed in the focus group.  

 I am aware that I will remain anonymous throughout the collected and 

reported data and that I have the right to leave the focus group at any 

point.  

 I am aware that the data collected will be stored securely, safely and 

in accordance with Data Collection Act (2007). 

 I am aware that I am not obliged to answer any questions, and that I 

do so at my own free will.  

 I agree to have the focus group recorded, so it can be transcribed after 

the focus group is held. I am aware that I have the right to edit the 

transcript of the focus group once it has been completed.  

 I am aware that I can make any reasonable changes to this consent 

form.  

 

The research has been reviewed and approved by Commission nationale 

pour la protection des données in Luxembourg.  

 

 

___________________________   _________________ 

Participants Signature      Date 

 

 

 

___________________________   _________________ 

Researchers Signature      Date 
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Fylgiskjal 4 Samþykktarbeiðni foreldra 

 

PARENTAL CONSENT FORM FOR CHILD PARTICIPATION 

IN RESEARCh (by focus group)  

 

I  .............................................................................................................. 

being over the age of 18 years hereby consent to my child 

.................................................................................................................. 

participating, as requested, in a focus group for the research project on 

Formative Assessment in Math Education. 

1. I have read the information provided. 

2. Details of procedures and any risks have been explained to my 

satisfaction. 

3. I agree to audio recording of my child’s information and 

participation.  

4. I am aware that I should retain a copy of the Information Sheet and 

Consent Form for future reference. 

5. I understand that: 

 

 My child may not directly benefit from taking part in this research. 

 My child is free to withdraw from the project at any time and is free 

to decline to answer particular questions. 

 My child will not be identified, and individual information will 

remain confidential. 

 Whether my child participates or not, or withdraws after 

participating, will have no effect on any treatment or service that is 

being provided to him/her. 

 Whether my child participates or not, or withdraws after 

participating, will have no effect on his/her progress in his/her course 

of study, or results gained. 

 My child may ask that the recording be stopped at any time, and 

he/she may withdraw at any time from the session or the research 

without disadvantage. 

 

Parent’s signature…………………………….....Date……………... 

 
I certify that I have explained the study to the volunteer and consider that 

she/he understands what is involved and freely consents to participation. 

 

Researcher’s signature……………………..........Date…………….. 
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Fylgiskjal 5 Viðtalsrammi kennara 

 

Background questions 

For how long have you been teaching? 

What is your education? 

Which age groups do you teach? 

 

Assessment methods 

What is the purpose of assessment in your mind? 

How is assessment executed in you class? 

Which assessment methods do you use? And why? 

Describe your assessments methods? 

Why do you use whiteboards and how can they help you assess pupils? 

What are the things you look for when assessing your students? 

What is your opinion about testing? Why are they not enough? 

Why do you not test your students on regularly basis? 

How are your methods different from other teachers at the school? 

Do you use self assessment? 

What are the advantages of using formative assessment? 

 

Bloom and questioning 

Describe your questioning technique and what are the benefits? 

How is questioning beneficial in assessment? 

How is Bloom’s taxonomy beneficial/useful for assessment? 

How do your students respond to questioning? 

 

Feedback and registration 

How do you register your assessment? 

How is feedback given? 

Why is feedback important? 

 

Any final comments? 

 

 

  

 



114 

Fylgiskjal 6 Viðtalsrammi nemenda 

 

Opinions and experience of assessment. 

What is assessment in your mind? Why is assessment necessary?  

Can you name any assessment methods?  

What is your experience of assessment and how does it make you feel? 

Which assessment methods are convenient or inconvenient for your 

individual needs and why?  

Is testing necessary? Is testing helpful? Why do teachers test students? 

Do you believe that an hour test can evaluate your knowledge? 

Would you like to be tested more often? Why, why not? 

What is your experience of self assessment? 

Why do you think self assessment is important?  

Does anybody have an experience with peer assessment? 

 

Questioning 

How do you like being questioned in class? 

Does questioning make you feel uncomfortable? Why, or who not? 

 

Feedback 

How is feedback given?  

Should feedback be given as a grade in numbers , or as a written feedback 

or maybe a mix of both. Why do you feel that way? 

 

Attitude and well-being 

How do you think you are doing in math? Has your attitude changed 

towards math since last year. If yes, then why? 

 

Any final comments? 
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Fylgiskjal 7 Köngulær Bloom 

 


