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Formáli 

Ritgerðin er lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í Menntun framhaldsskólakennara. Ritgerðin fjallar 

um áhrif leiðsagnarmats á nám nemenda á starfsbraut í framhaldsskólum. Helsta ástæða þess 

að þetta verkefni varð fyrir valinu var vegna þess að höfundi fannst vanta meiri skýrleika á það 

hvernig nemendur á starfsbraut eru metnir til einkunna í annarlok.  

Leiðbeinendur mínir voru Þuríður Jóna Jóhannsdóttir og Kristín Björnsdóttir og fá  þær 
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aðstoð. Sérstakar þakkir fær elsku mamma mín fyrir allt saman, hefði ekki getað þetta án 

hennar. Þátttakendum í rannsókninni, samstarfsfólki og rannsóknarvini mínum Baldvini K. 

Kristjánssyni þakka ég einnig fyrir gott samstarf. Auðbjörg Jóhannsdóttir, Helga Kristín 

Kolbeins og Thelma Gísladóttir fá bestu þakkir fyrir mikla aðstoð, hvatningu og yfirlestur.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 13. ágúst 2019 

Kristjana Ingibergsdóttir 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að fylgjast með og skoða hvernig markviss beiting 

leiðsagnarmats við nám og kennslu tveggja nemenda á starfsbraut í Framhaldsskólanum í 

Vestmannaeyjum hafði áhrif á nám og líðan þeirra. Rannsóknin fór fram haustið 2018. 

Verkefnið ber titilinn: „Mér finnst ég hafa góða möguleika“: Áhrif leiðsagnarmats á nám 

nemenda á starfsbraut í framhaldsskóla. Rannsóknarspurningin var: Hvaða áhrif hefur 

leiðsagnarmat á nemendur á starfsbraut í einum framhaldsskóla. Rannsóknin byggir á 

eigindlegum rannsóknaraðferðum og var unnin sem starfendarannsókn. Þeir sem komu að 

rannsókninni voru, auk rannsakanda, tveir nemendur starfsbrautar, aðrir kennarar á 

starfsbraut skólans sem og sérvalinn kennari sem var rannsóknarvinur höfundar í gegnum allt 

ferlið. Helstu gögn rannsóknarinnar voru rannsóknardagbók höfundar, vettvangsathuganir og 

samræður við rannsóknarvin og aðra samkennara. Niðurstöður leiddu í ljós að markviss beiting 

leiðsagnarmats fyrir nemendur starfsbrautarinnar hafði mjög góð áhrif á nám þeirra. Eftir því 

sem leið á önnina kom betur í ljós að með stöðugri endurgjöf og góðum undirbúningi sem 

drengirnir fengu fyrir tímana jókst sjálfstraust þeirra, þeir öxluðu meiri ábyrgð á eigin námi og 

breyttar áherslur í anda leiðsagnarmats höfðu jákvæð áhrif á traust milli kennara og nemenda. 

Á heildina litið varð því ljóst að leiðsagnarmat hefði haft jákvæð og góð áhrif á námsárangur 

og námsframvindu þessara nemenda á starfsbraut. 
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Abstract 

“I Think That I Have Good Prospects” 

Impact of Formative Assessment on Students' Education in the Career-Pathway Study 

Program in Secondary School  

The aim of this research was to monitor and examine whether systematic application of 

formative assessment for students in the career-pathway study program in the upper 

secondary school of Vestmannaeyjar (Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum) had a positive 

effect. The study took place in the fall of 2018. The project is titled: Impact of Assessment on 

Students' Education in the Career-Pathway Study Program in Secondary School. The subtitle 

"I Think That I Have Good Prospects," refers to a response that one participant wrote to a 

question submitted during the research process. The query was what impact the research 

would have for the participants by so strongly emphasizing assessment. The study is based on 

qualitative research techniques and was done as action research. Involved in the study, in 

addition to the researcher, were two students in the career-pathway study program, their 

teachers in this program, and a selected teacher who was a research assistant throughout the 

process. The main data of the study were the author's research journal, on-site examinations, 

collaboration with the research assistant, and dialogue. The results of the study revealed that 

systematic application of formative assessment of students on the career-pathway program 

had very good influence on student learning. As the semester progressed, it became more and 

more apparent that with continuous feedback and good preparation that the students 

received before class, their self-confidence increased. They gained more responsibility for 

their studies and it had a positive effect on trust between the teachers and students. The 

results thus revealed that formative assessment has a positive and affirmative effect on 

student achievement and student progress for students in the career-pathway study program. 
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1 Inngangur 

Þetta meistaraverkefni fjallar um það hvernig leiðsagnarmat (e. formative assessment) getur 

haft jákvæð áhrif á nemendur starfsbrautar framhaldsskóla. Í ritgerðinni er gerð grein fyrir 

starfendarannsókn þar sem kannað var hvernig þessi aðferð við námsmat hentar nemendum 

starfsbrautar í einum framhaldsskóla. Nemendur á starfsbrautum framhaldsskóla eiga það allir 

sameiginlegt að vera með fötlunargreiningu, sem er forsenda þess að komast á brautina. 

Starfsbraut er því námsleið sem ætluð er nemendum með fötlun sem vilja stunda nám eftir 

grunnskóla en hafa ekki forsendur til þess að stunda nám á öðrum námsbrautum 

framhaldsskólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2005). Ég rannsakaði aðferðir 

mínar og samkennara til þess að innleiða leiðsagnarmat í námi tveggja nemenda á starfsbraut. 

Nemendurnir voru í fullu námi á starfsbraut en tóku einn söguáfanga á framhaldsskólabraut 

við Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum.  

Samkvæmt lögum er það hlutverk framhaldsskólans að sjá til þess að allir nemendur 

eigi kost á námi við sitt hæfi og stuðla að því að allir nemendur geti tekið virkan þátt í 

þjóðfélaginu (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Í lögunum er áhersla lögð á að skólar 

skipuleggi námsmarkmið út frá hæfni hvers nemanda fyrir sig og að námsmat skóla styðji við 

þau markmið sem stefnt er að. Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla er tilgangur 

námsmats að skoða hversu vel nemendur hafi tileinkað sér markmið námskrárinnar (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2012). Námsmat gegnir því mikilvægu hlutverki þegar kemur 

að því að fylgjast með árangri skólastarfsins og samkvæmt Aðalnámskrá er æskilegt að í 

námsmati felist leiðsagnarmat.   

Aðferðum við námsmat má skipta í lokamat og símat. Lokamat (e.summative 

assessment) er námsmat þar sem kennari metur árangur nemenda í lok kennslutímabils til 

þess að athuga hvort hann hafi náð settum markmiðum. Það sem einkennir lokamat er að allt 

námsefnið er sett saman í eitt próf og því mikið námsefni sem nemendur þurfa að læra fyrir 

eitt stórt próf. Símat ( e. ongoing assessment) er námsmat sem framkvæmt er jafnt og þétt 

yfir alla önnina, t.d. með verkefnum og stuttum prófum. Síðan er það leiðsagnarmat (e. 

formative assessment) sem fellur undir símat en símat er ekki endilega leiðsagnarmat. Í slíku 

námsmati er megintilgangurinn að veita nemendum stöðuga endurgjöf til þess að geta bætt 

sig í námi. Lögð er áhersla á að hvetja nemendur til að velta fyrir sér eigin námi með kennurum 
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sínum og reyna að brúa bilið á milli þess sem nemandinn veit og þess sem hann þarf að læra 

betur til þess að ná markmiðum sínum (Heritage, 2007).  

Það sem vakti áhuga minn á þessari tegund námsmats er að nemendur starfsbrautar 

búa oft yfir meiri þekkingu en þeir ná að sýna á prófum. Ástæðan er sú að þeir eiga oft erfitt 

með tjáningu, bæði í töluðu og rituðu máli og skortur á sjálfstæði getur verið hamlandi fyrir 

þá. Með leiðsagnarmati gefst nemendum tækifæri á að tjá sig, spyrja að öllu því sem þeim 

dettur í hug og taka þátt í umræðum um námsefnið í litlum hópi með kennara. Niðurstöður 

sýndu að þessi námsmatsaðferð hafði jákvæð áhrif sem styrkti þá hugmynd að stöðug 

endurgjöf, eftirfylgni og sérsniðin stutt próf hentuðu vel í þessum aðstæðum. Nemendur urðu 

sjálfstæðari og glaðari meðan á rannsókninni stóð.  

1.1  Markmið verkefnisins 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna kosti leiðsagnarmats fyrir nemendur á starfsbraut 

í Framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum og bera það saman við hefðbundið námsmat sem 

hefur tíðkast í skólanum. Tilgangurinn með verkefninu var að athuga hvernig markviss beiting 

leiðsagnarmats hefur áhrif á námsframvindu fatlaðra nemenda í framhaldsskóla. Markmiðið 

var að skoða þær breytingar sem verða á kennsluháttum þegar leiðsagnarmati er beitt og 

athuga hvort slíkt námsmat styðji nám nemenda á starfsbrautum þegar þeir stunda nám sitt í 

almennum áföngum skólans.  

Á Íslandi hafa starfsbrautir aðeins verið starfræktar í rúma tvo áratugi og því er ekki um 

auðugan garð að gresja þegar kemur að íslenskum rannsóknum á þessu sviði, þó þær séu 

nokkrar. Fatlað fólk leggur eðlilega mikla áherslu á að vera fullgildir þegnar samfélagsins og 

geta tekið þátt í því sama og ófatlaðir eins og þeir geta. Skólastefnan byggir á þeirri 

hugmyndafræði að skóli sé fyrir alla og nám án aðgreiningar sé viðurkennt í öllum skólum 

landsins. Þrátt fyrir það hefur slík samþætting ekki tekist eins vel í framhaldsskólum landsins 

og það hefur gert í grunn- og leikskólum (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnadóttir, 2007).  

Nokkrar rannsóknir hafi verið gerðar á framhaldsnámi fatlaðra nemenda hér á landi 

(Snæfríður Þóra Egilson, 2011) en engin þeirra beinst sérstaklega að námsmati og því er þörf 

á að afla upplýsinga um það. Einnig eru til margar rannsóknir um leiðsagnarmat (Dweck, 2015) 

en ekki um það hvernig það er notað með nemendum starfsbrauta í framhaldsskólum. Þeirri 

rannsókn sem hér er lögð fram var ætlað að bæta úr því. Leitað var svara við eftirfarandi 
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rannsóknarspurningu: Hvaða áhrif hefur leiðsagnarmat á nemendur á starfsbraut í einum 

framhaldsskóla? 

Til að geta svarað rannsóknarspurningunni voru settar fram þrjár undirspurningar. Þær eru: 

a) Á hvaða hátt hefur leiðsagnarmat áhrif á kennslu og nám nemenda? 

b) Hvernig virkaði leiðsagnarmat öðruvísi en hefðbundin próf eða aðrar hefðbundnar 

aðferðir við námsmat fyrir nemendur á starfsbraut? 

c) Hvernig ýtir leiðsagnarmat undir áhugahvöt og betri líðan hjá nemendum sem síðan 

stuðlar að betri árangri hjá nemendum á starfsbraut? 

1.2  Forsenda og uppbygging ritgerðar 

Helsta ástæða þess að þetta verkefni varð fyrir valinu var að samkvæmt reynslu minni sem 

kennari á starfsbraut fannst mér námsmat á brautinni þurfa að vera nákvæmara. Mér fannst 

að kanna þyrfti ýmislegt betur, til dæmis hvernig kennari metur námsframvindu nemanda, þ.e. 

á hvaða gögnum kennarar byggja mat sitt. Ég hafði efasemdir um það verklag þegar nemendur 

á starfsbraut fá einkunn fyrir verkefnavinnu og almennt mat á hæfni sína í lok námskeiða í 

almennum áföngum. Matið er oft óskýrt og kennarar ekki með á hreinu hvernig á að 

framkvæma það. Með aðstoð getur nemandi á starfsbraut oft stundað nám í áföngum annarra 

brauta/ eða áföngum á framhaldsskólabraut. Leggja ætti áherslu á skýrara námsmat og að 

nám utan starfsbrautar skili betri árangri en snúist ekki eingöngu um það að styrkja félagslega 

stöðu þeirra utan brautarinnar (Dóra S. Bjarnason, 2005). Markviss endurgjöf og nákvæmara 

mat á stöðu þeirra skiptir máli og það þarf að vera ljóst til hvers er ætlast af fötluðum 

nemendum í bóklegum áföngum á framhaldsskólabraut. Mikilvægt er að auka sjálfstæði þeirra 

til að fara í almenna áfanga án aðstoðar og efla sjálfstraust þeirra og trú á eigin getu, þ.e. að 

þeir geti stundað þessa áfanga. 

Ritgerðinni er skipt í sjö kafla. Í kafla tvö er farið yfir bakgrunn verkefnisins. Fjallað er um 

upphaf þess að fatlaðir nemendur fengu aukinn stuðning í námi með tilkomu samnings 

Sameinuðu þjóðanna og fjallað er um hugtakið skóli án aðgreiningar. Lögum um 

framhaldsskóla og Aðalnámskrá framhaldsskóla eru gerð skil og fjallað um námskrá 

starfsbrauta í framhaldsskóla. Kafli þrjú snýst um fræðilegan bakgrunn verkefnisins með 

áherslu á hugtakið leiðsagnarmat. Einnig er umfjöllun um annars konar námsmat, svo sem 

lokamat og símat. Í kaflanum er jafnframt gerð grein fyrir niðurstöðum rannsókna sem hafa 
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verið gerðar á þessu sviði á síðustu árum. Í kafla fjögur er gerð grein fyrir aðferðafræði 

rannsóknarinnar, sagt frá þátttakendum, gagnaöflun og gagnagreiningu, reifaðir kostir og 

gallar rannsóknarinnar og fjallað um siðferðileg álitamál. Loks verður baksvið rannsóknarinnar 

kynnt sem er starfsbrautin í Framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum. Í kafla fimm eru 

niðurstöður settar fram. Þar er rannsóknarspurningunum svarað eins nákvæmlega og hægt er. 

Í kafla sex eru umræður. Þar eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í ljósi þeirra fræða sem 

fjallað var um í fræðilegu köflunum og hvaða ályktanir má draga af niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Í kafla sjö eru síðan sett fram lokorð með persónulegum hugleiðingum 

höfundar í kjölfar rannsóknarinnar.  
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2 Staða þekkingar 

Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunn verkefnisins og þær breytingar sem hafa átt sér stað 

í skólakerfinu hér á landi með tilliti til fatlaðra nemenda. Fjallað er um íslenskar rannsóknir á 

framhaldsskólanámi fatlaðra nemenda og hvernig námi þeirra er háttað sem og félagsleg 

tengsl þeirra við aðra nemendur. Menntastefnan skóli án aðgreiningar er skoðuð ásamt því að 

fjallað er um lög um framhaldsskóla og Aðalnámskrá framhaldsskóla með tilliti til stefnunnar. 

2.1   Skólaganga fatlaðra nemenda á Íslandi 

Skólakerfið hefur breyst á síðustu áratugum þegar kemur að skólagöngu fatlaðra 

nemenda og réttindum þeirra. Árið 1907 voru sett á lög um almenna skólaskyldu á Íslandi fyrir 

börn á aldrinum 10-14 ára en þau náðu ekki til fatlaðra nemenda. Börn með frávik, líkamlega 

eða andlega fötlun áttu því lengi vel ekki mikla möguleika á formlegri menntun. Fyrsti 

sérskólinn fyrir fötluð börn var Höfðaskóli sem var stofnaður árið 1961 og varð síðar að 

Öskjuhlíðarskóla en áður höfðu sólahringsstofnanir sinnt menntun þeirra og fræðslu (Jón Torfi 

Jónasson, 2008). Fyrstu lög um grunnskóla voru sett árið 1974, markmið þessara laga var að 

undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi. Skólinn átti að haga störfum sínum 

þannig að þörfum hvers og eins nemenda væri sinnt og nemendur hefðu tækifæri til að afla 

sér þekkingar (lög um grunnskóla nr. 63/1974). Engar undanþágur voru veittar á þessum 

lögum, öll börn áttu rétt á því að fara í skóla en gert var ráð fyrir að þau börn sem voru á 

stofnun fengu enn menntun sína þar (Jón Torfi Jónasson, 2008).  

Þáttaskil urðu í málefnum fatlaðra nemenda árið 1983 þegar Landssamtökin 

Þroskahjálp héldu ráðstefnu undir heitinu Skóli fyrir alla. Samtökin settu fram stefnu að allir 

nemendur ættu að stunda nám sitt í svipuðum skólum og fá sambærilega kennslu og ekki ætti 

að flokka börn eftir búsetu, kyni, kynþætti, getu né neinu öðru (Jón Torfi Jónasson, 2008). 

Ráðstefnan opnaði umræðuna um mikilvægi þess að fötluð börn hefðu tækifæri til þess að 

stunda nám sitt í sínum heimaskóla. Þrátt fyrir þessi þáttaskil hlutu flest fötluð börn með 

þroskahömlun áfram menntun á stofnunum eða sérskólum (Kristín Björnsdóttir, 2002). 

Rúmum tíu árum seinna skrifuðu fulltrúar Íslands undir Salamancayfirlýsinguna. Yfirlýsingin 

var rammaáætlun um nám og kennslu barna með sérþarfir. Hún sagði að það væri frumréttur 

hvers barns að mennta sig og það væri skylda að gefa öllum börnum tækifæri til þess. Þar segir 



14 

að besta leiðin til þess að vinna gegn mismunun væri að nemendur með sérþarfir væru í 

almennum skólum og með því væri hægt að móta samfélag án aðgreiningar (Unesco, 1994). 

Árið 2006 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar samning sem átti að standa vörð um 

réttindi fatlaðs fólks. Samningurinn var undirritaður af hálfu Íslands árið 2007 og  fullgiltur árið 

2016. Með samningnum var Ísland skuldbundið til að haga löggjöf sinni í samræmi við 

meginreglur samningsins. í samningnum var lögð áhersla á að verja, efla og tryggja jöfn 

mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra (Sameinuðu þjóðirnar, 

2007).  Í 24. grein samningsins segir að öll aðildarríki viðurkenni rétt fatlaðra einstaklinga til 

menntunar. Koma þarf á menntakerfi á öllum skólastigum sem er án aðgreiningar til að allir 

fái jöfn tækifæri (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Þrátt fyrir að Salamanca yfirlýsingin hafi verið 

undirrituð árið 1994 og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks árið 2007 

kemur hugtakið skóli án aðgreiningar ekki fram í lögum um grunnskóla fyrr en árið 2008 og í 

meðfylgjandi Aðalnámskrá frá 2011.  

Sérskólar lögðust ekki af þrátt fyrir að skóli án aðgreiningar sé opinber skólastefna. 

Flestir sérskólar eru starfræktir á höfuðborgarsvæðinu en með breyttum áherslum í 

skólamálum hefur þeim fækkað mikið. Tiltölulega fáir nemendur sækja nám í sérskólum á 

Íslandi í samanburði við nágrannalöndin (Jón Torfi Jónasson, 2008). Hugtakið skóli án 

aðgreiningar kemur ekki fram í lögum um framhaldsskóla. Skólum er hins vegar heimilt að gera 

sérstakar kröfur um undirbúning og námsárangur nemenda vegna innritunar á einstaka 

námsbrautir sem getur haft áhrif á möguleika fatlaðra nemenda á vali á skólum (lög um 

framhaldsskóla nr.92/2008).  

Þrátt fyrir að framhaldsskólanám hafi almennt ekki verið í boði fyrir fatlaða nemendur 

fyrr en með stofnun svokallaðra starfsbrauta frá árinu 1996 þá hafði fámennur hópur 

nemenda með þroskahömlun eða sértæka námsörðugleika aðgang að námi í framhaldsskólum 

frá árinu 1986. Fyrsta sérdeildin fyrir fatlaða nemendur var stofnuð við Iðnskólann í Reykjavík 

árið 1986. Um svipað leyti var Starfsskólinn á Akureyri stofnaður sem seinna sameinaðist 

Verkmenntaskólanum á Akureyri. Þessar sérdeildir voru fámennar og færri sem komust að en 

vildu. Árið 1996 tóku sveitarfélögin við rekstri grunnskóla af ríkinu, en framhaldsskólarnir voru 

áfram á hendi ríkisins. Í kjölfarið var framhaldsskólunum falið að sjá um menntun fatlaðra 

unglinga og starfsbrautir starfræktar í mörgum framhalsskólum (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Nánar er fjallað um starfsbrautir í kafla 2.2 
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Þegar fatlaðir nemendur hefja nám í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu þurfa þeir 

oft að velja sér skóla út frá fötlun sinni. Starfsbraut/sérnám innan Tækniskólans leggur til 

dæmis áherslu á verklega áfanga. Fjölbrautaskólinn við Ármúla sérhæfir sig í kennslu fyrir þá 

nemendur sem þurfa mikinn stuðning í daglegu lífi og í Menntaskólanum í Kópavogi er deild 

fyrir einhverfa nemendur. Hér eru nokkur dæmi tekin en margir framhaldsskólar hafa ekki 

húsnæði sem hentar nemendum með sérþarfir (Helga Þórey Júlíusdóttir, Kristín Björnsdóttir 

og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Á landsbyggðinni innritast fatlaðir nemendur hins vegar 

í nærliggjandi skóla sem bjóða upp á starfsbraut, óháð fötlun sinni. 

Lög um framhaldsskóla kveða á um að öll kennsla eigi að vera í því námsumhverfi sem 

henti hverjum og einum og húsnæði verði að taka mið af því (lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008). Misjafnt er eftir skólum hvort nemendur á starfsbrautum hafi tækifæri til þess að 

sækja nám með öðrum framhaldsskólanemum (Helga Þórey Júlíusdóttir, Kristín Björnsdóttir 

og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur haft þau áhrif að 

fatlaðir nemendur eiga líka rétt á námi án aðgreiningar í framhaldsskólum. Á sama hátt hefur 

samningurinn orðið til þess að Kennaraháskóli Íslands sem síðar varð að Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands gat stofnað diplómanám fyrir nemendur með þroskahömlun (Háskóli Íslands, 

e.d.). En samkvæmt lögum um háskóla er háskólanám ekki fyrir þau sem hafa ekki lokið 

stúdentsprófi ( lög um háskóla nr.63/2006). Samningurinn hefur skapað háskólanum svigrúm 

til þess að gera þessa undanþágu og leggur áherslu á ákvæði samningsins um nám án 

aðgreiningar á öllum skólastigum.  

2.1.1  Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er menntastefna sem byggir á því að allir geti tekið virkan þátt í almenna 

skólakerfinu og að allir hafi góðan skóla til að sækja nám sitt. Skóli án aðgreiningar er þýðing 

á hugtakinu „inclusive education“ og byggir stefnan á almennum mannréttindum. Markmið 

hennar er að draga úr aðgreiningu og að fatlað fólk fái sama rétt og stuðning til náms og 

samfélagsþátttöku og aðrir. Annað markmið stefnunnar er mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna frá árinu 1948 þar sem sagt er frá réttindum einstaklinga til menntunar (Gretar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnadóttir, 2016). 

Hugmyndafræðin leggur áherslu á að draga úr hindrunum sem verða á vegi nemandans 

í umhverfinu til þess að hann geti tekið fullan þátt í námi og öðrum daglegum athöfnum. Lögð 
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er áhersla á fjölbreytileika nemenda sem kost fyrir skólastarfið og að það sé gott fyrir 

samfélagið að allir getir tekið þátt í því (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007). 

Mismunandi er hvernig fólk lítur á stefnuna skóli án aðgreiningar. Gunnlaugur Magnússon 

(2018) segir að fyrir fatlað fólk og aðstandendur þeirra þá er skólastefnan réttlætismál og 

auðvitað eiga fatlaðir einstaklingar tilkall til sömu réttinda og frjálsræðis og aðrir. Hann bendir 

á að skólastefnur snúist alltaf að einhverju leyti um það að búa til betri framtíð og skóli án 

aðgreiningar eigi að búa þeim sem hafa verið jaðarsettir og útilokaðir betra tækifæri 

(Gunnlaugur Magnússon, 2018). 

Þegar kemur að því að skilgreina skóla án aðgreiningar þá er túlkunin víð. Önnur 

orðasambönd um þessa hugmyndafræði hafa verið notuð, eins og kennsla án aðgreiningar, 

nám án aðgreiningar, menntun án aðgreiningar og skóli margbreytileikans (Gretar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnadóttir, 2007). Berglind Rós Magnúsdóttir (2016) hefur bent á að 

öll þessi hugtök vísi til stofnunar eða skóla en það getur verið flókið þar sem stefnan sjálft er 

ekki alltaf bundin við skólastofnun heldur nær hún líka út fyrir hana. Hún hefur lagt til að nota 

hugtök eins og inngildandi menntun í þessari umræðu og vísar þá til þess að lýsingarorðið 

„inclusive“ sé hægt að nota með fleiri orðum en bara því sem snýr að skólum eða menntun 

almennt. Orðið inngilding merkir að einhver sé tekinn með sem fullgildur þátttakandi og það 

er notað sem andstæða við hugtakið útilokun (e. exclusion) (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016).  

Gunnlaugur Magnússon (2018)  bendir á að margt getur haft áhrif á orðstír skólanna, 

skólastarfið og námsárangur nemenda. Í því samhengi eru dæmi um að einkareknir skólar hafa 

neitað nemendum um skólavist ef þeir telja að nemendurnir valdi þeim fjárhagslegum eða 

skipulagslegum erfiðleikum og hafa fatlaðir nemendur verið í þeim hópi. Þetta hefur þau áhrif 

að svigrúm myndast fyrir aðra einkarekna skóla sem bjóða nám fyrir nemendur sem þurfa á 

sértækum úrræðum að halda. Þannig verður minni fjölbreytni í skólakerfinu og þeir sem þurfa 

á sértækri aðstoð að halda fara í ákveðna einkarekna sérskóla  (Gunnlaugur Magnússon, 2018).  

 Þrátt fyrir samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og alþjóðlega 

sáttmála um rétt fatlaðs fólks til náms eru enn hnökrar á framkvæmdinni. Evrópumiðstöðin 

gerði úttekt á framkvæmd stefnunnar um nám án aðgreiningar á Íslandi árið 2017. Í úttektinni 

kom fram að þeir sem sinna menntamálum á öllum skólastigum höfðu ólíkan skilning á því 

hvað nám án aðgreiningar þýddi og útskýra þurfi betur hvernig á að framfylgja stefnunni. Það 

er samstaða um þá þætti sem snúa að markmiðum og áherslum stefnunnar en þörf sé á nánari 
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leiðbeiningum um hvernig eigi að koma stefnunni í framkvæmd. Í skýrslunni kom einnig fram 

að vilji sé til að fylgja stefnunni en kennurum og starfsfólki finnst skortur á stuðningi frá 

stjórnvöldum. Starfsfólk skólanna óskaði eftir stuðningi til þess að geta ígrundað og 

framkvæmt störf sín með menntun án aðgreiningar að leiðarljósi. Þeir vildu fá leiðsögn um 

skipulag, námsmat, námsefni og hvernig eigi að styðja við nemendur (European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education, 2017). Þessar niðurstöður voru í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Hermínu Gunnþórsdóttur (2010) þar sem hún rannsakaði störf 

kennara í skóla án aðgreiningar. Þar kom fram að til að nám án aðgreiningar verði að veruleika 

þurfi kennarar að fá góðan undirbúning og upplýsingar um stefnuna til þess að þeir geti komið 

henni í framkvæmd og unnið eftir þeim breytingum sem þessi hugmyndafræði felur í sér. 

Hermína leggur áherslu á að ekki dugi að aðgreina nemendur í „venjulegur“ og „ekki 

venjulegur“ því slíkir starfshættir ýta undir útilokun og tækifæri til náms (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar hefur breytt miklu fyrir 

menntaumhverfið á Íslandi þrátt fyrir að innleiðingu hennar sé ekki lokið. Með 

menntastefnunni opnuðust dyr fyrir fatlaða nemendur að stunda nám að miklu leyti samhliða 

jafnöldrum sínum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010).  

2.2  Lög um framhaldsskóla og Aðalnámskrá framhaldsskóla 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er skólastefnan sem fram kemur í lögunum útfærð nánar (lög 

um framhaldsskóla nr. 92/2008). Lögin kveða á um hlutverk framhaldsskóla sem segir að allir 

nemendur eigi möguleika á námi við sitt hæfi og geti tekið virkan þátt í þjóðfélaginu. Allir 

fatlaðir nemendur sem hafa lokið grunnskóla eða sambærilegri menntun eiga, samkvæmt 

núgildandi menntastefnu, kost á fjögurra ára framhaldsskólanámi. Fatlaðir nemendur eiga rétt 

á sérstökum stuðningi, námi við sitt hæfi og æskilegt að þeir fái tækifæri til þess að stunda 

nám við hlið ófatlaðra nemenda. Framhaldsskólinn gegnir mörgum mikilvægum hlutverkum 

og ásamt því að bjóða upp á nám sem hentar hverjum og einum þá undirbýr hann nemendur 

fyrir virka þátttöku í samfélaginu og atvinnuþáttöku (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012).  

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir (nr. 230/2012) í framhaldsskólum segir að 

nemandi á rétt á sérstökum stuðningi í námi og sömu reglur gilda hvort sem skólinn er rekinn 

af ríkinu eða einkarekinn. Allir nemendur eiga kost á því að fara í framhaldsskóla en nemandi 

er fatlaður og hefur ekki námsgetu til þess að stunda nám á framhaldsskólabraut getur hann 
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sótt um að stunda nám sitt á starfsbraut (Reglugerð nr.230/2012). Á þeirri námsbraut eru 

einungis nemendur sem eru með skilgreinda fötlun. Með lögum um framhaldsskóla (2008) 

njóta öll börn fræðsluskyldu til 18 ára aldurs. Skipulag námsbrauta skal vera í samræmi við 

Aðalnámskrá framhaldsskóla en sérstök námskrá starfsbrauta skýrir nánar skipulagningu náms 

nemenda með sérþarfir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). 

2.2.1  Námskrá starfsbrauta  

Þegar sveitafélögin tóku við rekstri grunnskólanna árið 1996 urðu framhaldsskólarnir áfram 

hjá ríkinu. Við þessar breytingar varð framhaldsskólum skylt að sjá um menntun fatlaðra 

ungmenna og voru stofnaðar starfsbrautir við framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 1996).  

Á framhaldsskólastigi eru starfræktar starfsbrautir fyrir fatlaða nemendur sem hafa 

verið í sérdeildum eða sérskólum á grunnskólastigi og hafa ekki getu til þess að stunda nám á 

öðrum námsbrautum framhaldsskólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2005). 

Samkvæmt reglugerð (nr. 230/2012) um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum, er 

stjórnvöldum skylt að sjá til þess að nemendur fái þann stuðning í námi sem þeir þurfa. Allt 

starfsfólk skólanna þarf að tileinka sér lýðræðisleg vinnubrögð og þau viðhorf að allir 

nemendur séu jafnir og eigi að fá tækifæri til þess að sýna hvað í þeim býr (Ólafur Páll Jónsson, 

2011).  

Starfsbrautum hefur fjölgað mjög frá árinu 1996 og í dag eru 17 framhaldsskólar á 

landinu sem bjóða upp á slíka námsbraut. Árið 2000 kom út námskrá fyrir sérdeildir 

framhaldsskóla en fram að þeim tíma hafði verið unnið með drög af námskránni. Í byrjun var 

nám á starfsbraut skipulagt sem tveggja ára nám (Menntamálaráðuneytið, 2000).  Fimm árum 

seinna, árið 2005 kom út önnur námskrá fyrir nemendur starfsbrauta í framhaldsskóla. Sú 

námskrá gerði ráð fyrir að nemendur gætu bætt tveimur árum við tveggja ára námið sem var 

fyrir. Seinni tvö árin voru í flestum tilfellum hugsuð sem starfstengt nám 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks  sem 

fjallað var um hér að framan kemur skýrt fram að samkvæmt hugmyndafræðinni um skóla án 

aðgreiningar á ekki að vera sérstök námskrá fyrir starfsbrautir heldur þurfi að aðlaga námskrá 

framhaldsskóla að þeim (UNISEF, 2017). 

 Námskrá starfsbrauta hefur verið útfærð á ýmsan hátt. Í námskránni frá árinu 2000 var 

námið skipulagt þannig að starfsnám í skólanum og á vinnustað var um 38 einingar af 140 

einingum (Menntamálaráðuneytið, 2005). Í nýrri námskrá hafa skólarnir val um hvernig 
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uppsetningu brautarinnar er háttað en þurfa að fá brautina samþykkta áður en kennsla hefst. 

Skólarnir, hver og einn, setja upp sínar brautir og á það einnig við um starfsbrautir. Engar 

sértækar kröfur eru um að starfsnám sé einhver ákveðinn hluti námsins þrátt fyrir að brautin 

heiti starfsbraut. Starfsbraut í framhaldsskóla er einkum ætluð: 

Fötluðum nemendum, sbr. 2. gr. laga nr. 59/1992, um málefni 

fatlaðra sem hafa verið í sérdeildum eða sérskólum og/eða 

fengið námsmat samkvæmt 48. gr. laga um grunnskóla nr. 

66/1995 og hafa ekki forsendur til þess að stunda nám á öðrum 

námsbrautum framhaldsskólans. Þroskaheftum og fjölfötluðum 

nemendum sem hafa fengið námsmat samkvæmt 48. gr. laga 

um grunnskóla nr. 66/1965. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2005). 

Í eldri námskrá voru námsgreinar skipulagðar með svipuðum hætti og tíðkast í 

áfangakerfi framhaldsskóla almennt og þeim skipt í einingabæra áfanga 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). Í þeirri námskrá sem gildir í dag er áföngunum raðað á 

hæfniþrep og er nám á starfsbraut einstaklingsmiðað en námslok eru á fyrsta hæfniþrepi. Hver 

framhaldsskóli skipuleggur einstaklingsmiðaða námskrá fyrir nemendur sem teknir eru inn á 

brautina. Í námskránni eru kynnt viðmið og leiðbeiningar um það hvernig standa á að skipulagi 

náms og kennslu þessara nemenda. Þar kemur fram að mikilvægt sé að skoða og meta þarfir 

hvers einstaklings fyrir sig sem og að hafa áhugasvið nemenda í huga við skipulag námsins. 

Markmið starfsbrautanna er að bjóða fram kennslu og nám sem tekur mið af þörfum 

nemandans en jafnframt efla tengsl við aðrar brautir skólans og stuðla að því að nemar á 

starfsbraut fái tækifæri til að styrkja félagsleg tengsl sín við aðra ófatlaða nemendur skólans 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Aðstoða þarf nemendur við að auka möguleika sína til áframhaldandi náms og tengja 

saman nám og starfsþjálfun. Að loknu námi ættu nemendur að geta fengið tækifæri til að taka 

þátt á almennum vinnumarkaði (Menntamálaráðuneytið, 2005). Allt skipulag verður að koma 

fram í námskrá skólans, hvernig stuðningi við nemandann er háttað, foreldrasamstarfi og 

annarri ráðgjöf. Skipulagið birtist í skólanámskrá framhaldsskóla þar sem vægi einstakra 

áfanga er tilgreint, námsþættir teknir fram og skýrt er hvert lokamarkmið námsins sé. Ef 

nemandi á starfsbraut hefur sýnt fram á það að hann hafi getu til að stunda nám í almennum 

fögum á öðrum brautum, getur skólameistari veitt undanþágu frá ákveðnum áföngum sem 
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nemandi ræður ekki við. Í staðinn verður nemandinn að taka önnur fög til þess að uppfylla 

kröfur brautarinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

2.3  Rannsóknir á framhaldsskólanámi fatlaðra nemenda 

Í þessum kafla ætla ég að fjalla um rannsóknir á framhalsskólanámi fatlaðra nemenda. Fjallað 

verður almennt um nám fatlaðra nemenda og félagsleg tengsl þeirra við ófatlaða nemendur. 

Gerðar hafa verið rannsóknir á síðustu árum, bæði hér á landi og erlendis, sem snúa að 

framhaldsskólanámi fatlaðra nemenda og þrátt fyrir að ýmsu hafi verið áorkað er snýr að 

skólagöngu þeirra er mörgu enn ábótavant. Þar sem þessi rannsókn snýr að framhaldsskóla 

hérlendis verður eingöngu farið yfir helstu rannsóknir á sviðinu sem gerðar hafa verið hér á 

landi. Helga Þórey Júlíudóttir, 2016). 

2.3.1 Nám fatlaðra nemenda 

Tilgangur með námi fatlaðra nemenda er oft óskýr og ekki ljóst hverju hann á að skila 

nemendum að námi loknu (Helga Gísladóttir, 2007). Á starfsbraut er skilyrði um 

lágmarkseinkunn til að ljúka áfanga og að öllu jafnan útskrifast nemendur af brautinni á fjórum 

árum (Menntamálaráðuneytið, 2012). Nám fatlaðra nemenda er samkvæmt 

einstaklingsnámskrá og mikilvægt að kennarar noti fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem hver 

nemandi á að fá verkefni og viðfangsefni við sitt hæfi. Mikilvægt er að kennarar og annað 

starfsfólk sem vinnur að skólamálum læri að vinna með fjölbreyttan nemendahóp í skóla án 

aðgreiningar (Ferguson o.fl., 2012). Námsmatið þarf að vera leiðbeinandi, upplýsandi og 

hvetjandi, þannig getur nemandinn haldið áfram að þroskast og bæta stöðu sína í námi 

(Menntamálaráðuneytið, 2005).  

Á starfsbrautum framhaldsskóla byggir námsmat á mörgum þáttum. Þar á meðal 

vinnusemi, prófum, verkefnum, kynningum og fleira. Nauðsynlegt er að kennari skoði vel 

hvaða kröfur hann geti gert til nemenda til þess að ná sem best til þeirra. Mikilvægt er að hann 

tengi námsefnið við áhugasvið þeirra og hjálpi þeim að skilja tilganginn með því að læra. 

Nemendur á starfsbraut eru ólíkir og kennari verður að uppfylla námsmarkmið með þeim 

hætti að styrkleikar nemandans fái að njóta sín og finna út hvaða kennsluaðferðir henti honum 

best. Þetta á ekki síður við um fatlaða nemendur (Ferguson o.fl., 2012). 

Menntastefnan nám án aðgreiningar hefur sýnt að það getur haft  jákvæð áhrif bæði 

fyrir fatlaða og ófatlaða nemendur að stunda nám saman (Dessemontet, Bless og Morin, 
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2012). Námsárangur og félagsleg tengsl þeirra verða betri og þeim líður almennt betur eftir 

skóla. Kennarar og skólastjórnendur öðlast betri skilning á styrkleikum og þörfum hvers 

nemanda, ekki aðeins þeim nemendum sem eru með fötlun (Dessemontet, Bless og Morin, 

2012). Rannsóknir sem snúa að einhverfum nemendum sýna einnig að í námi án aðgreiningar 

fá þeir marktækt hærri einkunnir í samanburði við nemendur með einhverfu sem voru í 

sértækum úrræðum (Kurth og Mastergeorge, 2010). Önnur rannsókn frá árinu 2012 sýndi að 

fatlaðir nemendur sem stunduðu nám sitt á framhaldsskólabraut sýndu meiri framfarir í hæfni 

til að læra í samanburði við nemendur í sértækum úrræðum. Gerð var samanburðarrannsókn 

þar sem 34 börn með þroskahömlun voru látin læra í almennri kennslustofu sem hluti af 

almennri kennslu og samanburðarhópur sem náði til 34 sambærilegra barna sem stunduðu 

nám sitt í sérskólum. Bornar voru saman framfarir þessara tveggja hópa þegar kom að 

námsárangri og aðlögunarhegðun að tveimur árum liðnum. Niðurstöður sýndu að hópurinn 

sem var í almennri kennslustofu sýndi meiri framfarir í læsi en sá sem var í sérúrræði. Hins 

vegar fannst enginn munur á framvindu hópanna tveggja þegar kom að stærðfræði og hegðun 

(Dessemontet o.fl., 2012). 

Aðrar rannsóknir sýna að líðan fatlaðra nemenda í skóla fer ekki endilega eftir því 

hvernig úrræði eru í boði, heldur eru það þau áhrif sem kennarar, starfsfólk og aðrir nemendur 

hafa á þá (Sigurlaug Indriðadóttir, 2014). Einnig hafa rannsóknir sýnt að ein samræmd lausn 

fyrir alla fatlaða nemendur henti ekki alltaf heldur þurfi þeir ólík úrræði (María Hildiþórsdóttir, 

2006). Þegar fatlaðir nemendur eru einangraðir frá ófötluðum nemendum getur það reynst 

fagfólki sem starfar með þeim erfitt og valdið kennurum vanlíðan þar sem ekki er unnið í anda 

hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar (Helga Þórey Júlíudóttir, 2016). 

2.3.2  Félgasleg tengsl fatlaðra nemenda. 

Unglingsárin eru tími þar sem félagsleg tengsl hafa mikil og mótandi áhrif á einstaklinginn 

sjálfan. Þess vegna er mikilvægt að umgangast jafnaldra og mynda góð tengsl við þá. Félagsleg 

samskipti barna og unglinga eru nauðsynleg fyrir þroska þeirra og líðan. Sá stuðningur sem 

nemendur fá hvor frá öðrum hjálpar til við félagslegan þroska og nám þeirra. Nemendum 

finnst oft gott að fá útskýringar og ráðleggingar frá samnemendum sínum um hluti sem þeir 

skilja ekki, heldur en frá kennara (Ainscow, 1999). Með því að hafa jákvæða sjálfsmynd og góða 

félagsfærni gengur nemendum betur að vinna t.d. í hópavinnu. Slík samvinna hjálpar til að 

þroska nemendann (Law o.fl.,2006).  
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Margar ástæður geta verið fyrir því að félagsleg tengsl fatlaðra nemenda og ófatlaðra 

séu ekki mikil. Fatlaðir nemendur hafa í gegnum tíðina lítið stundað nám með ófötluðum 

jafnöldrum sínum. Stundum eru sérnámsbrautir ekki í sama húsnæði og aðrar námsbrautir og 

nemendur hafa því ekki kost á að umgangast hvorn annan. Ófatlaðir nemendur eru líka 

stundum hræddir og feimnir við fatlaða nemendur vegna þess að þeir vita ekki hvernig á að 

tala við þá. Góður undirbúningur frá kennara getur hins vegar komið í veg fyrir þessar 

tilfinningar hjá ófötluðu nemendunum (Kristín Björnsdóttir, 2002). 

Stefna starfsbrauta er að nemendum líði vel og upplifun þeirra á skólastarfinu sé 

jákvæð. Fatlaðir nemendur sem eiga við hegðunarvandamál að stríða umgangast ófatlaða 

nemendur lítið til þess að koma í veg fyrir aðstæður sem hafa neikvæð áhrif á nemendur 

brautarinnar. Tjáskiptaörðuleikar fatlaðra nemenda geta komið í veg fyrir samskipti við 

ófatlaða nemendur. Einnig skortir fötluðum nemendum oft sjálfstæði til að hafa frumkvæði í 

samskipum við aðra nemendur skólans og þurfa við það aðstoð. (Kristín Björnsdóttir, 2002). 

Fötluð ungmenni búa oft og tíðum við þær aðstæður að hafa takmörkuð tækifæri til að 

umgangast ófatlaða jafnaldra sínu. Sem dæmi þá njóta fatlaðir nemendur ekki sama 

sjálfstæðis og ófatlaðir nemendur. Þeir eru mikið með foreldrum, stuðningsfulltrúum og öðru 

fullorðnu fólki sem aðstoðar þau við athafnir dagslegs lífs. Einnig fer nám þeirra og tómstundir 

oft og tíðum fram í aðgreindum sérúrræðum. Þau eyða því takmörkuðum tíma með 

jafnöldrum sínum, kynnast ekki ríkjandi unglingamenningu og áhugamál litast af áhugamálum 

foreldra og stuðningsfólks (Kristín Björnsdóttir, 2003). Þrátt fyrir ólík áhugamál og umgjörð 

hafa fatlaðir nemendur þörf fyrir vináttu eins og aðrir jafnaldrar sínir (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). 

Félagsleg staða fatlaðra nemenda í framhaldsskóla er mismunandi, sumir eru vinsælir 

en aðrir ekki. Rannsóknir sýna að góð samskipti milli nemenda starfsbrauta og ófatlaðra 

nemenda hafa jákvæð áhrif á félagsfærni þeirra fyrrnefndu, fatlaðir geta þá lært hvernig 

unglingar hegða sér með því að eiga samskipti við ófatlaða nemendur (Kristín Björnsdóttir, 

2002). Aðrar rannsóknir sýna að í byrjun fengu fatlaðir nemendur á starfsbrautum fá tækifæri 

til að taka þátt í almennu námi á framhaldsskólabraut og félagslífi skólanna. Þrátt fyrir 

hugmyndafræðina um nám án aðgreiningar sem átti að styðja við alla nemendur til þess að 

taka fullan þátt í samfélaginu. Félagsskapur jafnaldra hefur mikilvæg áhrif bæði á andlegan og 

félagslegan þroska og nauðsynlegt er fyrir fatlaða unglinga að eiga kost á félagsskap til þess að 
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virkja þroskaframfarir (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2005; Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Starfsbrautir framhaldsskólana hafa hins vegar lítið verið rannsakaðar og því erfitt að fullyrða 

um hver staðan er á þessum málaflokki þegar þessi ritgerð er skrifuð. 
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3  Fræðilegar undirstöður leiðsagnarmats 

Í þessum kafla er sagt frá hugtakinu námsmat og farið yfir megintilgang þess. Fjallað verður 

um ólíkar gerðir námsmats, svo sem lokamat, símat og leiðsagnarmat. Farið verður yfir 

markmið leiðsagnarmats og skoðaðar rannsóknir á áhrifum þess  á nám nemenda. 

3.1  Námsmat 

Megintilgangur námsmats er að kanna stöðu nemenda, þannig eru niðurstöður námsmats 

notaðar til að aðstoða og leiðbeina nemendum við námið og hvernig best sé að ná þeim 

markmiðum sem að er stefnt. Við námsmat er stuðst við hæfniviðmið Aðalnámskrár 

framhaldsskóla, en þau eru sá grundvöllur sem kennsla og námsmat eiga að byggja á. Í 

námskrá er lögð áhersla á að námsmatið nái til allra færniþátta og sé í samræmi við þau 

hæfnimarkmið sem lögð eru til grundvallar náminu. Námsmat veitir nemendum, foreldrum 

þeirra, kennurum og skólayfirvöldum upplýsingar um stöðu nemenda í námi í skólanum. Matið 

þarf að vera fjölbreytt, sanngjarnt og gefa réttmæta mynd af hæfni nemandans. Til þess að 

námsmatið skili sem bestum árangri þurfa nemendur að fá vitneskju um það hvernig gengur í 

náminu og til hvers sé ætlast af þeim (Menntamálaráðuneytið, 2012). 

Námsmat snýst ekki einungis um niðurstöður ákveðinna prófa heldur getur kennari 

farið margar mismunandi leiðir til að leggja mat á kunnáttu og frammistöðu nemenda 

(Rowntree, 1983). Kennarar leggja almennt mjög mikla vinnu í að meta nemendur og skoða 

bæði verkefni, próf og virkni til þess að fylgjast með framvindu. Besta leiðin til þess að fá 

heildarmynd af námsárangri nemenda er að hafa námsmatið sem fjölbreyttast (Gronlund og 

Linn, 1997). Það er mismunandi hvað hentar hverjum og einum og fjölbreytileiki í aðferðum 

því mikilvægur.Allir eiga rétt á menntun og til þess að því sé sinnt verða skólar að finna leiðir 

til þess að veita öllum nemendum námsefni við hæfi (Gyða Hjartardóttir og Tryggvi 

Þórhallsson, 2012. Til þess að námsmat komi til móts við alla nemendur þarf það oft að vera 

sveigjanlegt. Þess vegna er mikilvægt að kennarar séu tilbúnir að laga námsmat að 

einstaklingum og nemendahópum hverju sinni. Leiðsagnarmat er sú matsaðferð sem mælt er 

með að leggja áherslu á í síðustu Aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 2012). Matið er til 

þess fallið að fá nemendur til að velta fyrir sér eigin frammistöðu til að þeir geti bætt sig í 

náminu og þá hvernig. Sú lýsandi endurgjöf sem leiðsagnarmat byggir á hjálpar bæði 
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kennurum og nemendum að sjá hvort kennslan sé að skila árangri (Gronlund, 1998). Nánar 

verður fjallað um þessa tegund námsmats í kafla 3.2.  

3.1.1  Lokamat, skrifleg próf og símat 

Algengasta námsmatið og eflaust það sem flestir þekkja best eru svokölluð skrifleg próf. 

Skrifleg próf hafa lengi vel verið helsta matsform skóla til að meta árangur nemenda. Prófin 

eru oftast lögð fyrir í lok annar og kallast þá lokapróf (e.summative assessment). Þessi aðferð 

er notuð til að skoða hvort nemendur hafi náð tilætluðum tökum á námsefninu (Nitko, 2001). 

Þegar kennarar hanna slík próf er mikilvægt að þeir hafi í huga að spurningarnar séu skýrar og 

að prófin byggi á námsefninu en fari ekki út fyrir það (Smith, Smith og De Lisi, 2001). 

Símat (e.ongoing assessment) er annars konar matsaðferð þar sem nemendur eru 

metnir jafnt og þétt yfir alla önnina með ýmis konar verkefnum, svo sem kynningum, 

vinnubókum og stuttum hlutaprófum.  Mikilvægt er að kennari skrái jafnóðum niður hvernig 

nemandinn stendur sig. Kennari leggur fram viðmið um á hverju námsmatið byggist í upphafi 

annar og verða nemendur að ljúka hverjum námsþætti með tiltekinni lágmarkseinkunn. 

Þannig heldur kennarinn utan um vinnu nemenda á önninni (Nitko,2001). 

3.2   Leiðsagnarmat 

Leiðsagnarmat (e. formative assessment) er stöðugt námsmat sem á sér stað dag frá degi. 

Tilgangur leiðsagnarmats er að fylgjast vel með því hvað þurfi að bæta í kennslunni og náminu 

til þess að nemendur geti bætt árangur sinn á grundvelli matsins (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2011). Þessi matsaðferð er ólík öðrum matsaðferðum að því leyti að hún leggur áherslu á að 

matið sé leiðbeinandi og að næstu skref í námi og kennslu séu ákvörðuð út frá niðurstöðum 

matsins. Til þess að fatlaðir nemendur fái skipulagt nám sem tekur mið af stöðu þeirra og 

þekkingu og stefnt sé að því að bæta árangur þeirra verður námsmat að vera við hæfi. Þannig 

er hægt að meta námsárangur þeirra með sambærilegum hætti og annarra nemenda.  

Það hvers vegna leiðsagnarmat gæti mögulega hentað nemendum á starfsbrautum 

betur en lokamat, felst í því hversu nákvæmt það er. Helsti tilgangur námsmatsins er að 

nemendur bæti árangur sinn og hjálpar leiðsagnarmat til við það með því að styðja við 

nemandann, þroska hann og passa að hann standist viðmið. Í upphafi leiðsagnarmats fær 

nemandi upplýsingar um sjálfan sig, stöðu sína og setur sér markmið í samvinnu við kennara 

sína til að ná viðmiðum. Leiðsagnarmat er alltaf í gangi á meðan á náminu stendur og 
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nemandinn fær stöðugar leiðbeiningar um það hvort hann sé á réttri leið. Með stöðugri 

endurgjöf getur kennari brugðist skjótt við þörfum nemenda og gripið inn í ef þörf er á 

breytingum (Stiggins o.fl., 2006). 

Endurgjöfin þarf að vera lýsandi og markmiðin raunhæf en þannig nær kennarinn að fá 

nemendurna til að vera virkir þátttakendur í námsmatinu. Gott getur verið fyrir nemendur að 

nota sjálfsmat til þess að halda utan um framfarir. Þannig er hægt að fylgjast með því sem 

gengur vel og gera breytingar fljótt ef þurfa þykir. Hvatning er einnig lykilatriði í 

leiðsagnarmati, að fá nemandann til að hafa trú á sér og verkefninu. Hrósa því sem vel er gert 

og leiðbeina þegar verkefni er ábótavant. Að lokum má ekki gleyma því að foreldrar spila líka 

stórt hlutverk í námi barna sinna, með því að leyfa þeim að fylgjast með framförum, hjálpa til 

við að setja markmið og bregðast við ef illa gengur. Samspil heimilis og skóla er alltaf mikilvægt 

(Stiggins o.fl., 2006). 

Tilgangur leiðsagnarmats er að brúa bilið á milli þess sem nemandinn veit og þess sem 

hann þarf að læra betur til þess að ná markmiðum sínum (Heritage, 2007). Hins vegar eru 

niðurstöður leiðsagnarmats oftast ekki notaðar til þess að ákveða einkunn eða lokamat heldur 

til þess að bæta námið og kennsluna fyrir nemandann (Gronlund og Linn, 1997 

3.3  Rannsóknir á áhrifum leiðsagnarmats á nám nemenda 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á leiðsagnarmati og sýna niðurstöður þeirra að hægt 

er að bæta námsárangur með slíkum matsaðferðum. Ein þekktasta og stærsta rannsókn sem 

gerð hefur verið á þessu sviði er rannsókn sem Black og William stóðu fyrir en hún byggðist á 

úttekt á 250 megindlegum rannsóknum sem tengdust leiðsagnarmati á einn eða annan hátt 

(Black og William, 1998). Niðurstöður rannsóknanna sýndu að til þess að leiðsagnarmat skili 

árangri er mikilvægt að það sé samofið breyttum áherslum í kennslu og námi. Athyglisvert var 

að rannsóknir sýndu að fatlaðir nemendur nutu sérstaklega góðs af slíku mati. Rannsóknin 

sýndi einnig að árangur nemendanna byggðist á því að þeir væru virkir þátttakendur í námi 

sínu og það að skoða og meta sjálfan sig jók áhugahvöt nemenda og styrkti sjálfstraust þeirra. 

Öll endurgjöf hafði jákvæð áhrif og gaf nemendum tækifæri til að bregðast við ef einhver 

vísbending benti til þess að eitthvað þyrfti að laga. Nemendur fóru að taka eftir jákvæðum 

breytingum og sáu að með því að leggja sig betur fram jókst færni þeirra í því sem þeir tóku 

sér fyrir hendur (Black og William, 1998). 
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Önnur stór rannsókn sem unnin var fyrir Evrópumiðstöðina (European Agency, for 

Special Needs and Inclusive Education, 2017) bar heitið „Námsmat í skólum án aðgreiningar“. 

Í rannsókninni var fjallað um hvernig veita mætti nemendum með sérþarfir stuðning við nám 

og kennslu með því að beita leiðsagnarmati. Helsta umfjöllunarefni rannsóknarinnar var að 

skoða hvort leiðsagnarmat hefði mismunandi merkingu meðal nemenda eftir því hvort þeir 

væru fatlaðir eða ekki og hvort leiðsagnarmati væri beitt á annan hátt gagnvart slíkum hópi en 

öðrum nemendum. Niðurstaðan var sú að leiðsagnarmat væri veigamikill liður í því að nám og 

kennsla skilaði nemendum árangri. Spurningin væri ekki hvort beita ætti leiðsagnarmati heldur 

hvernig (European Agency, for Special Needs and Inclusive Education, 2017). 

Rannsóknir hafa sýnt að kennarar leggja mikla áherslu á frammistöðu nemanda í námi 

á meðan foreldrar leggja oft á tíðum meiri áherslu á félagslega stöðu barnsins og hvernig því 

líður í skólanum. Nemendur vilja langoftast taka þátt í því sem félagar þeirra eru að gera og 

það skiptir þá ekki höfðuðmáli hvort þeir séu að gera nákvæmlega það sama og samnemendur 

þeirra heldur frekar að þeir fái að vera með í að ræða og skoða þá valkosti sem eru í boði 

(Snæfríður Egilson, 2014). 

Þrátt fyrir að nemendum starfsbrautar finnist gott og gaman að umgangast aðra 

samnemendur sem stunda nám á framhaldsskólabrautum þá sýna rannsóknir að ef 

tilgangurinn er að bæta almenna menntun fyrir nemendur sem eru á jaðrinum eða fatlaða 

nemendur þá sé ekkert sem komi í staðinn fyrir námsaðstoð. Átt er við námsaðstoð sem er 

einstaklingsmiðuð og kemur til móts við hvern og einn nemanda og snýst um að styrkja 

námsárangur (Hallahan og Kauffman, 2014).  
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4 Aðferðafræði - aðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla verður lýst þeirri aðferðafræði sem rannsóknin byggðist á. Fyrst er fjallað um 

rannsóknaraðferðina sem notuð var. Næst verður sagt frá þátttakendum rannsóknarinnar, 

rannsóknarferlinu, hvernig gögnum var safnað saman og hvernig þau voru greind. Greint 

verður frá helstu kostum og göllum rannsóknaraðferðarinnar og farið yfir siðferðileg álitamál. 

Í lok kaflans er sagt frá sviðinu sem rannsóknin fór fram á en það var Framhaldsskólinn í 

Vestmannaeyjum, fjallað um tengsl mín við skólann og kveikju rannsóknarinnar. 

4.1 Rannsóknaraðferðir 

Sú aðferðafræði sem notuð var í þessari rannsókn var eigindleg rannsóknaraðferð í anda 

starfendarannsókna sem felst í því að rannsakandinn rannsakar eigið starf. Ástæðan fyrir því 

að þessi aðferð varð fyrir valinu er vegna þess að hún hentaði vel til að svara 

rannsóknarspurningum mínum. 

4.1.1 Eigindlegar rannsóknir 

Rannsóknin felst í því að afla gagna með eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative 

research methods). Slíkar aðferðir eiga það sameiginlegt að leitast við að skilja og lýsa 

tilteknum mannlegum fyrirbærum með því að leggja áherslu á það persónulega og það sem er 

að gerast hér og nú (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þátttakendur eru fáir og rannsakandinn 

sjálfur er mælitækið og það er því mikilvægt að hann taki mjög vel eftir í athugunum og 

viðtölum. Helstu aðferðir sem notaðar eru við gagnaöflun í eigindlegum rannsóknum eru: 

viðtöl, vettvangsathuganir og ýmiss konar skráð skjöl. Mín rannsókn var unnin sem 

starfendarannsókn og þau gögn sem ég byggði á voru rannsóknardagbók, viðtöl, umræður og 

athuganir.  

Ég hóf rannsóknina á hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum þar sem stuðst var við 

ákveðnar spurningar en fleirum bætt við jafnóðum eftir þörfum. Þátttakendur sögðu frá 

upplifun á námi sínu almennt og rætt var um skoðanir þeirra á því að stunda nám í almennum 

áfanga á framhaldsskólabraut. Í gegnum allt ferlið hélt ég rannsóknardagbók og eyddi að 

jafnaði miklum tíma í gagnagreiningu. Ég fylgdist vel með þátttakendum í tímum hjá Baldvin 

rannsóknarvini mínum með reglulegum vettvangsathugunum. Þátttakendur tóku hlutapróf og 

unnu nokkur verkefni sem nýttust vel sem gögn  þegar niðurstöður voru skoðaðar. Niðurstöður 
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eigindlegra rannsókna eru ekki tölulegar heldur eru notuð hugtök og þemu til þess að túlka 

niðurstöður. Í ljósi rannsóknarspurninganna var unnið með þrjú þemu: Virkni leiðsagnarmats, 

áhrif leiðsagnarmats á nám og kennslu og aukin áhugahvöt.  Nánari útlistun á þeim aðferðum 

sem ég notaði við gagnaöflun verður sagt frá í næstu köflum. 

4.1.2 Starfendarannsókn 

Hugtakið starfendarannsókn (e. action research) er notað til að lýsa rannsóknum sem 

starfsmaður gerir á eigin starfi í þeim tilgangi að bæta og þróa starf sitt. Starfendarannsókn er 

viðeigandi aðferð til þess að svara spurningunum um það hvort leiðsagnarmat hafi áhrif á 

nemendur á starfsbraut, svo sem árangur þeirra í námi, áhuga og líðan. Þessi aðferð er til þess 

fallin að styðja kennara við að ígrunda kennslu sína, rannsaka og skoða atriði sem betur mættu 

fara. Fagleg ígrundun er virkt ferli þar sem túlkun og greining á framkvæmd eða kennslu er 

skoðuð út frá fræðilegri þekkingu og viðhorfum til menntunar (Loughran og Northfield, 1998). 

Þessi faglega ígrundun þróast oft yfir í rannsóknir á eigin starfi. Starfendarannsóknir hafa færst 

í vöxt á síðustu árum og eru margar rannsóknir í menntavísindum byggðar á slíkum 

rannsóknum (Hafþór Guðjónsson, 2008). Áhersla rannsakanda er ýmist á eigin upplifun og 

hvernig hann lærði af öllu rannsóknarferlinu (McNiff, 2010), eða athygli er beint að því sem 

gerðist í því ferli sem var til rannsóknar (Schmuck, 2009). Í fyrirhugaðri rannsókn verður lögð 

áhersla á hvort tveggja.  

Lykilatriði í þessum rannsóknum er skráning og gagnasöfnun sem unnið er að jafnt og 

þétt á þeim tíma sem verkefnið stendur yfir (Hafþór Guðjónsson, 2008). Með þessum hætti 

hafa kennarar eitthvað ákveðið í höndunum til þess að greina og byggja niðurstöður sínar á. 

Algengt er að fleiri en einn kennari vinni saman að slíkri rannsókn, hittist reglulega og fari yfir 

stöðu mála, beri saman gögn sín og læri hver af öðrum. Með því að framkvæma 

starfendarannsókn og rýna í eigin kennsluhætti er hægt að sjá hvort hlutirnir séu raunverulega 

eins og þú vilt hafa þá, en þessi sjálfsskoðun eða sjálfsrýni er talin mjög góð leið til að bæta 

starf sitt (McNiff, 2010). Starfendarannsóknir eru mikilvægar rannsóknir að því leytinu til að 

með slíkum rannsóknum þá eignast kennarar gögn um eigið starf. Hægt er að grípa til slíkra 

gagna, rýna í þau og ræða við aðra þegar á þarf að halda. Skortur á skráningu háir 

kennarastéttinni og það að hafa slík gögn sjáanleg, til dæmis fyrir nýja kennara, auðveldar 

þeim að halda áfram að bæta starf sitt. Þessi gagnaskráning er ekki síður mikilvæg þegar 

reyndur kennari hættir í skólanum því þá hverfur starfsþekking hans með honum og öll sú 
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reynsla sem hann hefur byggt upp með sjálfum sér. Þannig missum við þekkingu á kennslu á 

hverju ári þar sem skráningu gagna er ábótavant (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

Í starfendarannsóknum er mikil áhersla lögð á að prófa nýja hluti og athuga hvernig  

þeir virki, en einnig er mikil áhersla lögð á ígrundun og nám þátttakenda. Nemendur og 

kennarar skoða síðan saman hvernig til tókst með breytingar sem gerðar voru á starfinu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

4.3 Framkvæmd rannsóknar 

Mikilvægt er að gögnum sé safnað á skipulagðan hátt í slíkum rannsóknum og oft eru 

kenningar notaðar til þess að skýra þær hugmyndir sem rannsakandi veltir fyrir sér, en það 

getur hjálpað til við að skilja aðstæður og athafnir. Oft er stuðst við líkön sem sýna ferli 

starfendarannsókna og má sjá eitt þeirra hér að neðan. Þar kemur fram hvaða þættir það eru 

sem mynda ferli rannsóknanna. 

 

 

Mynd 1. Ferli starfendarannsókna (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

 

Líkanið á mynd 1 hér að framan sýnir hvernig höfundur beindi athyglinni að eigin starfi með 

því að prófa nýjar og ólíkar starfsaðferðir. 
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Skipulag og undirbúningur - Starfendarannsóknir hefjast á því að kennari veltir fyrir sér hvað 

hann telur mikilvægt að skoða og ígrunda. Í þessari rannsókn fannst mér mikilvægt að athuga 

betur hvernig nemendur á starfsbraut við Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum væru metnir 

til einkunna. Viðfangsefni sem ég taldi þörf á að skoða betur og laga. Nemendum og 

þátttakendum var sagt frá ferlinu og þeir undirbúnir.  

Framkvæmd – Eftir að hafa skoðað og velt fyrir mér hlutunum ákvað ég að biðja tvo nemendur 

á starfsbrautinni að taka þátt í því að prufa leiðsagnarmat samhliða því að þeir stunduðu 

söguáfanga á framhaldsskólabraut. Rannsóknarvinur var fenginn til þess að aðstoða mig við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Síðan var hafist handa á jákvæðan og yfirvegaðan hátt. 

Gagnaöflun – Skráning og gagnaöflun er eins og fyrr segir einn mikilvægasti þáttur 

starfendarannsókna. Mikilvægt er að öll skráning sé mjög nákvæm svo hægt sé að gefa 

áreiðanlega lýsingu á því sem fram fer. Gott er að safna gögnum á öllum stigum 

rannsóknarinnar og hafa þau fjölbreytileg. Til eru margar aðferðir við gagnaöflun en þær helstu 

sem ég notaði voru; dagbækur, spurningar, rannsóknarvinur, samræður, vettvangsathuganir 

og fleira. 

Ígrundun og mat – Mikilvægt er að kennarar ígrundi eigið gildismat, leggi áherslu á það sem 

þeim þykir mikilvægt. Mér fannst mikilvægt að námsmat nemenda á starfsbraut væri skýrara 

og að nemendur væru með á hreinu til hvers væri ætlast til af þeim. Kennarar verða að finna 

út hverju þeir vilja breyta og bæta og af hverju, og hvernig þeir ætla að fara að því. Ég vildi að 

nemendur starfsbrautarinnar hefðu meiri trú á sér bæði í námi og starfi. Finna matsaðferð sem 

myndi hvetja þau til þess að leggja meira á sig í skólanum. Leiðsagnarmat virtist vera góð leið 

til þess. 

Kynning- Til þess að loka hringnum þarf að kynna niðurstöður framkvæmdar fyrir öðrum 

kennurum og sýna fram á að breytingin sem gerð var hafi verið til hins betra. Þegar 

rannsókninni lauk ákvað ég að styðjast við leiðsagnarmat á starfsbrautinni vegna þess hversu 

vel rannsóknin gekk. Niðurstöður rannsóknarinnar voru kynntar fyrir samkennurum sem 

studdu þá hugmynd heilshugar. 

4.3.1  Þátttakendur 

Í rannsókninni tóku þátt, auk rannsakanda og rannsóknarvinar, tveir nemendur starfsbrautar. 

Starfsbrautin er frekar lítil eða einungis um sex nemendur. Áður en rannsóknin hófst hafði ég 
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samband við nemendurna og kannaði hvort þeir væru til í að taka þátt. Þátttakendur eru báðir 

drengir sem eru orðnir 18 ára gamlir. Þrátt fyrir að vera með aldur til að taka þessa ákvörðun 

sjálfir var fengið skriflegt leyfi frá foreldrum sem og skriflegt leyfi frá skólameistara. Þessi 

nemendahópur er viðkvæmur hópur og því er nauðsynlegt að fara rétt að þegar kemur að því 

að vera þess fullviss um að þeir viti í hverju þeir væru að fara að taka þátt. Einnig er getustig 

þeirra mjög ólíkt og verður að taka mið af því líka. Annar drengurinn er með mikla málhömlun, 

sértæka námserfiðleika og á erfitt með ritun. Hinn drengurinn er einhverfur með sértæka 

námserfiðleika, er óskýr í tali og á erfitt með ritun. Annar þeirra er mun ábyrgðarfyllri en hinn, 

en þeir eiga það báðir sameiginlegt að þeir mættu vera áhugasamari um nám sitt almennt. 

4.3.1  Viðtöl við þátttakendur 

Þegar viðtöl eru notuð sem aðferð til að afla gagna í rannsóknum byggist það á samtölum. 

Rannsakandi þarf því að vanda sig og halda gagnkvæmri virðingu milli sín og viðmælanda 

(Gaubrium og Holstein, 2002). Viðtöl henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar verið er að 

skoða reynslu fólks í námi og starfi. Hægt er að nota viðtöl ein og sér eða samhliða öðrum 

aðferðum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru einungis tveir og þekkja mig mjög vel. Viðtölin 

byggðust á opnum spurningum vegna þess að mér fannst mikilvægt að fá sýn nemendanna á 

stöðu þeirra námslega og leyfa þeim aðeins að stjórna ferðinni um það sem þeim lá á hjarta í 

samhengi við viðfangsefnið. Viðtölin fóru eins fram við báða þátttakendur, því mikilvægt er að 

rannsakandi komi fram við þátttakendur með sem líkustum hætti (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Í upphafi rannsóknar voru tekin einstaklingsviðtöl við strákana. Viðtölin voru frekar 

opin og víð og fór yfir almenna skoðun þeirra á skólanum og námsumhverfi þeirra. Svör þeirra 

voru frekar stutt og hnitmiðuð og ekkert sérstakt sem vakti athygli á þessu stigi. Ásamt 

viðtölunum voru lagðar fyrir þá opnar spurningar í lok hverrar viku þar sem spurt var um hvað 

það væri sem þeir höfðu lært í þessari viku. Svörin voru til að byrja með stutt og ekki mikið 

skrifað en þegar á leið þá voru þeir farnir að svara betur og ekki fór á milli mála að meira sat 

eftir en í upphafi.  

4.4   Skráning og úrvinnsla gagna 

Í starfendarannsókn skiptir söfnun og úrvinnsla rannsóknargagna öllu máli. Til þess að hægt sé 

að gera sér grein fyrir stöðu mála og sjá hvort breytingar eigi sér stað verða gögnin að vera 

mjög nákvæm (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). 
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Rannsóknin hófst formlega 29. ágúst 2018 og lauk 7. desember sama ár. 

Rannsóknargögnin voru:rannsóknardagbók, einstaklingsviðtöl, samræður, viðtöl, 

vettvangsathuganir og einnig var rannsóknarvinur til aðstoðar. Þrjú próf voru lögð fyrir 

þátttakendur með reglulegu millibili, meðal annars til að fylgjast með því hvort og þá hversu 

mikið þeir væru að ná utan um námsefnið. Prófin voru samin sérstaklega fyrir þá tvo, af 

kennara áfangans sem þeir stunduðu, sem var jafnframt rannsóknarvinur minn. Regluleg 

samtöl við rannsóknarvin reyndust vel við úrvinnslu gagnanna. Þar sem þetta er rannsókn á 

viðkvæmum einstaklingum þarf að hafa ýmislegt í huga. Gera þarf grein fyrir því hvað 

rannsóknin gæti sýnt, gæta þarf trúnaðar og að samskipti séu á góðu nótunum. Slíkir þættir 

eru allaf mikilvægir en sérstaklega þegar þátttakendur eru með greiningar og viðkvæmur 

hópur (Jóhanna Einarsdóttir, 2006).  

4.4.1  Vettvangsathuganir 

Í vettvangsathugunum safnar rannsakandi gögnum með því að fylgjast með þátttakendum í 

þeirra hefðbundna umhverfi sem er til athugunar. Þannig er hægt að skilja betur flókin 

samskipti og hvers vegna ákveðin hegðun er eins og hún er (Lichtman, 2012). 

Vettvangsathuganir fela oft í sér svokallaða heildræna nálgun þar sem rannsakandinn reynir 

að skilja sjónarhorn þeirra sem rannsóknin fjallar um (Stocking, 1983). Þannig getur 

rannsakandinn horft á viðfangsefni sitt í víðara samhengi þrátt fyrir að rannsóknin sjálf beinist 

að ákveðnu þema (Gunnar Þór Jóhannsson og Þórður Kristinsson, 2009). Einn af mikilvægustu 

eiginleikum þess sem stundar vettvangsrannsóknir er að geta fylgst með, horft og hlustað 

(Tierney, 2007). 

Tilgangur vettvangsathugana í þessari rannsókn var að fylgjast með þátttakendunum 

þegar þeir voru í almenna áfanganum. Ég fylgdist með því hvaða kennsluaðferðir kennari 

notaðist við, hvaða námsgögn voru notuð og því sem mikilvægast var í þessari rannsókn, 

hvernig kennarinn virkjaði nemendur í náminu sjálfu. Það var mjög mikilvægt að styðjast við 

vettvangsathuganir í þessari rannsókn vegna þess að sú aðferð tengir saman svo ólíkar leiðir 

til að afla gagna við gerð rannsóknar og gefur henni heildstæða mynd (Tierney, 2007). 

4.4.2  Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbók er eitt af lykilgögnum í starfendarannsóknum. Dagbókin er gott tæki sem 

rannsakandinn notar til þess að halda utan um allt rannsóknarferlið sitt. Þar skráir hann allt 

sem honum dettur í hug að gæti komið rannsókninni vel, allar ígrundanir og almennar 
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hugleiðingar um það sem gerist í kennslunni. Einnig skráir hann tilfinningar sínar og 

vangaveltur en allt slíkt gæti komið að góðum notum seinna. Gagnlegt getur verið að velta 

fyrir sér ýmsum gagnrýnum spurningum, af hverju betra sé að gera þetta frekar en hitt og svo 

framvegis. Í gegnum dagbókina sér rannsakandi hvernig starf hans þróast og hvað það er sem 

hann dregur lærdóm sinn af við gerð rannsóknarinnar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Rannsóknardagbókin mín var í þessari rannsókn eitt af lykilgögnunum. Í hana skráði ég 

í raun og veru allt sem mér datt í hug að gæti gagnast rannsókninni; allt sem fór fram í 

kennslustundum hjá strákunum, hvaða kennsluaðferðir voru notaðar og hvernig það gekk. 

Einnig var skráð ef það voru verkefni eða próf sem þeir tóku, hvernig það fór fram og hvernig 

gekk. Dagbókin var handskrifuð allan tímann og fannst mér það mjög gott, það auðveldaði mér 

að bæta inn í ef þess þurfti. Fyrstu færsluna í dagbókina skrifaði ég 29. ágúst 2018 og þá síðustu 

7. desember 2018. Dagbókin fylgdi mér nánast alla daga þarna á milli.  

4.4.3  Rannsóknarvinur 

Rannsóknarvinur er einstaklingur sem kemur inn í verkefnið og aðstoðar rannsakandann við 

rannsóknina. Hægt er að notast við einn eða fleiri vini. Rannsóknarvinurinn ræðir alla vinnu 

við rannsakandann með opnum huga og reynir að gera það á leiðbeinandi hátt. Mikilvægt er 

að bæði rannsakandinn og vinurinn finni sér ákveðnar grunnreglur til þess að fara eftir og séu 

tilbúnir að aðstoða hvorn annan við hinar ýmsu aðstæður sem geta komið upp í ferlinu 

(McNiff, Lomax og Whitehead, 1996). 

Rannsóknarvinur var í þessu tilfelli Baldvin K. Kristjánsson, kennari og samstarfsmaður 

minn. Hann vann við hlið mér við það að virkja leiðsagnarmat við kennslu í söguáfanga 

markvisst hjá drengjunum tveimur. Fyrir utan það að hittast daglega sem samstarfsmenn þá 

hittist þetta tvíeyki oftast tvisvar í viku allan veturinn. Baldvin var með drengina tvo, sem eru 

nemendur starfsbrautar, í almennum áfanga hjá sér sem var söguáfangi. Ásamt því kenndi 

hann fjórar klukkustundir á starfsbrautinni sem notaðar voru til þess að undirbúa drengina 

undir sögutímana. Hann fór yfir skipulag dagsins með þeim, hvert umfjöllunarefnið yrði og 

hvað yrði lagt áherslu á þessa vikuna. Drengirnir fóru því alltaf vel undirbúnir í almennu tímana, 

vissu til hvers var ætlast af þeim og voru mun öruggari með sig. 

Við Baldvin ræddum mikið saman á þessum tíma, fyrst og fremst um leiðsagnarmat en 

einnig almennt um skólann og skólastarfið. Umræðurnar snerust ekki síst um þær hindranir 

sem starfsbrautarnemendur standa oft frammi fyrir, eins og hvað það getur verið drengjunum 
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fyrirkvíðanlegt að mæta í kennslustund og vita ekki nákvæmlega hvað verður gert þann 

daginn, hvort þeir séu yfir höfuð að fara að ráða við verkefni dagsins. Einnig var oft rætt um 

þær hindranir sem kennarar standa frammi fyrir þegar nemendur af starfsbraut stunda nám 

sitt í áfanga hjá þeim á framhaldsskólabraut. Erfitt getur verið að undirbúa kennslu fyrir 

nemendur sem geta ekki tekið þátt af fullum krafti vegna þess að námsefnið er of erfitt eins 

og í tilfelli drengjanna tveggja. Erfitt getur verið að vera með fyrirfram ákveðið efni fyrir tímann 

en þurfa líka að vera með önnur verkefni sem eru sniðin fyrir fatlaða nemendur og finna 

jafnvægið þarna á milli. 

Samvinna okkar Baldvins var virkilega góð og náin. Hann var einstaklega frábær vinur, 

rólegur og virkilega hvetjandi. Hann kom oft með góðar hugmyndir og var duglegur að miðla 

reynslu sinni til mín en þar var af nógu að taka enda er hann með yfir 40 ára reynslu sem 

kennari. Hann er líka einstaklega skemmtilegur maður og stutt í glensið og átti auðvelt með að 

fá drengina til að opna sig og ná þeim í gott spjall. Það virkaði mjög vel og hafði mjög jákvæð 

og góð áhrif á rannsóknina. 

4.4.4  Samræður 

Í starfendarannsóknum eru samræður stór hluti af gagnaöflun. Þegar rannsakandi ræðir við 

samstarfsmenn koma oft á tíðum fram ólík og fjölbreytt sjónarhorn sem eru mjög mikilvæg 

þegar litið er á heildarmyndina. Í samræðum er skipst á skoðunum, ræddar eru reynslusögur 

annarra kennara og settar fram ýmsar hugmyndir sem geta gagnast rannsakanda. Þegar 

samræður eru skráðar niður markvisst þá myndast ákveðinn vísir að rannsóknargögnum.  

Ég lærði mjög margt í gegnum samræður við aðra kennara. Stundum gat það verið 

krefjandi að reyna að einblína einungis á námsárangurinn en þurfa að taka mikið tillit til 

margbreytileikans og hversu gríðarlega ólíkir nemendurnir voru. Í miðri rannsókn var ljóst að 

gera þurfti smá inngrip hjá öðrum drengnum. Drengurinn var farinn að sýna skrýtna hegðun, 

depurð, áhugaleysi og slæma mætingu. Með snöggu inngripi og foreldrafundi var fundin lausn 

á vandamálinu og hegðun lagaðist. Eðlilega breyttist árangur hans á þessum vikum og sást það 

á verkefnum og prófum. Á rannsóknartímanum lærði ég að meta kennsluaðferðir mínar 

öðruvísi. Ég fór að vinna betur út frá hæfileikum nemendanna með því að byggja ofan á þeirra 

þekkingu í stað þess að leggja endalausar áherslur á nýjungar. Í öllum þeim samræðum sem 

ég átti við nána samkennara sem ég vinn með daglega og rannsóknarvin lærði ég alltaf eitthvað 

nýtt á hverjum degi. Öll þau málefni sem rædd eru um kennsluumhverfið og væntingar okkar 
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til nemenda opna fyrir önnur ný málefni. Kennarastarfið er svo margbreytilegt og 

fagmennskan skiptir gríðarlega miklu máli (Dalmau og Hafdís Guðjónsdóttir, 2002). 

4.5  Gagnagreining 

Greining gagnanna fór fram með því að fara vel í gegnum rannsóknardagbókina og athuga 

hvernig námsframvinda þátttakendanna breytist frá upphafi og þar til í lokin. Þeir þættir sem 

ég ætla að varpa ljósi á með rannsókninni eru: Urðu nemendurnir opnari, sýndu þeir meiri 

skilning á námsefninu, jókst sjálfstraustið þeirra, öxluðu þeir meiri ábyrgð á eigin námi þegar 

þeir fengu svona nákvæma leiðsögn í gegnum námið, treystu þeir kennaranum betur. 

Verkefnavinna og próf frá upphafi og þar til í lokin voru skoðuð með það að markmiði að sýna 

jákvæða breytingu á námsmati, til dæmis hærri einkunnir, betri verkefnavinnu og meiri 

skilning. Viðtöl við þátttakendur í upphafi voru borin saman við viðtöl við þá í lok 

rannsóknarinnar og kannað hvort breyting hefði orðið á sjónarmiði þeirra og niðurstöður úr 

námsframvindu þeirra. Gögnin voru greind í ljósi rannsóknarspurninganna í þrjú þemu: Virkni 

leiðsagnarmats, áhrif leiðsagnarmats á nám og kennslu og aukin áhugahvöt. Nánar er fjallað 

um þau í niðurstöðukaflanum. 

4.6  Kostir og gallar rannsóknarinnar 

Helstu kostir starfendarannsókna eru meðal annars að fagleg orðaræða eflist þar sem umræða 

skapast innan skólans þar sem rannsóknin á sér stað. Þær eru góð leið til að koma í veg fyrir 

að kennarar festist í sama fari þar sem kennslan og kennsluaðferðirnar fá viðeigandi 

endurskoðun við slíkar rannsóknir. Þessir kostir tengjast rannsókninni á þann hátt að 

samkennarar hafa sagt frá áhyggjum sínum yfir því hvernig taka skuli á móti nemendum á 

starfsbrautinni og hvernig námsmat sé árangursríkast. Með rannsókninni eykst umræðan um 

þessa nemendur og kennararnir deila þá reynslu sinni af því sem virkað hefur vel hjá þeim. Ef 

í ljós kemur kennsluaðferð sem virkar vel þá eru allir sáttari og halda þá þeirri góðu vinnu 

áfram. 

Helstu gallar rannsóknaraðferðarinnar eru þeir að kennarar geta lent í því að hafa of 

þröngan tímaramma innan skólastarfsins og þar með verður erfiðara að aðgreina verkefnið frá 

daglegu starfi og námskrá skólanna. Einnig er oft á tíðum erfitt að breyta gömlum og grónum 

aðferðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Það þarf ekki mikið að bregða út af til þess að tapa 
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tíma við gagnaöflun. Það geta verið veikindi, ferðalög eða önnur forföll. Þessi þröngi 

tímarammi hafði hins vegar ekki áhrif á mína rannsókn en  þátttakendur voru  bara tveir. 

4.7  Umfjöllun um siðferðileg álitamál  

Ég átti samtal við skólameistara Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum og bar verkefnið undir 

hann. Munnlegt samþykki fékkst fyrir því að byrja rannsóknina. Næst ræddi ég við 

þátttakendur og athugaði hvort þeir væru tilbúnir í að taka þátt í þessu verkefni. Þegar þeir 

samþykktu það var fengið skriflegt leyfi frá foreldrum sem og skriflegt leyfi frá skólameistara. 

Í rannsóknum sem þessum er mikilvægt að hafa í huga að skilin milli þátttakanda og 

rannsakanda nánast mást út að því leytinu til að rannsakandi er að skoða eigið hlutverk og 

starf sitt, greina vandamál og finna lausnir. Rannsóknin getur því haft þau áhrif að breytingar 

verða á starfsháttum á þeim vettvangi sem rannsóknin fer fram. Rannsakandi gegnir því 

tvöföldu hlutverki sem er að vega og meta aðstæður og síðan að breyta og framkvæma eftir 

þörfum. Því geta komið upp siðferðileg álitamál er varða rannsóknir á eigin vinnustað og er 

mikilvægt að rannsakandi átti sig á því (Esterberg, 2002). Þátttakendur rannsóknarinnar 

tilheyra viðkvæmum hópi. Þetta eru tvö ungmenni með þroskaskerðingu og vanda verður sem 

best til verka og gæta hagsmuna þeirra. Við rannsókn sem þessa verður því að hafa að 

leiðarljósi að þátttakendur séu vel upplýstir og samþykki þeirra sé óþvingað. Í minni rannsókn 

var farið vel yfir það með þátttakendum hver tilgangur rannsóknarinnar væri og hvaða 

ávinningur fylgdi þátttökunni. Þeir fengu nákvæmar upplýsingar um að farið yrði með öll 

rannsóknargögn sem trúnaðargögn og öllum gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni. Einnig ríkir 

nafnleynd. Ég bar ábyrgð á því að allt færi vel fram, að þátttakendur bæru engan skaða vegna 

rannsóknarinnar og að fyllsta trúnaðar sé gætt. Mikilvægt er að greina öll gögn rétt og segja 

skýrt og heiðarlega frá niðurstöðum. Passa verður upp á að öll túlkun gagna sé trúverðug og 

allir aðrir geti séð það sjálfir (Lichtman, 2012).  

4.8  Baksvið rannsóknarinnar – Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 

Framhaldsskólinn í Vestmanneyjum var stofnaður árið 1979. Skólinn býður upp á verk- og 

bóknám, bæði styttri brautir, brautir til starfsréttinda og brautir til stúdentsprófs. Nemendur 

eru tæplega 250, á aldrinum 16-20 ára. Ein af námsbrautunum sem skólinn býður upp á er 

starfsbraut. Sú braut er eins og fram hefur komið, ætluð fötluðum nemendum sem hafa ekki 

forsendur til að stunda nám á öðrum námsbrautum framhaldsskólans. Starfsbrautin hefur 
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verið starfrækt í um tólf ár og þrátt fyrir smæð samfélagsins í Vestmannaeyjum þá koma oftast 

inn nýir nemendur á hverju hausti. 

Ég hóf störf á brautinni haustið 2015 og hef kennt þar síðan. Ásamt því að starfa á 

starfsbrautinni hef ég kennt íslensku fyrir nemendur sem eru á framhaldsskólabrú. Brúin er 

fyrir nemendur sem hafa ekki náð tilskildum árangri á grunnskólaprófi og undirbýr þau undir 

nám á verk-, bók- eða listnámsbrautum skólans. Reynsla mín sem leiðbeinandi og kennari fyrir 

nemendur sem standa höllum fæti í skólanum okkar kom sér vel í rannsókninni. Frá því að ég 

hóf störf við skólann hefur áhugi minn snúist að miklu leyti um það hvernig hægt sé að ná sem 

mestum námsárangri hjá þessum nemendahópi en námsmat hefur að mínu mati oft verið 

óskýrt. Nemendur á starfsbrautum eru ekki vanir því að fylgja formlegri kennsluáætlun eins og 

aðrir nemendur á framhaldsskólabrautum. Ekki er heldur vaninn að láta þau vinna mikla 

heimavinnu, bæði vegna þess að sumir nemendurnir ráða ekki við það og einnig til þess að 

létta undir með foreldrum.  

Það sem hefur truflað mig í störfum mínum er hversu mikið nemendur vinna hver í sínu 

horni, með tónlist í eyrunum og í eigin heimi. Ástæðan fyrir því er vegna þess að mörgum 

gengur betur að einbeita sér þegar þeir eru að hlusta og loka þar með á allt utanaðkomandi 

áreiti. Mikið af því er líka tilkomið vegna þess að þeir vinna samkvæmt einstaklingsnámskrá og 

eru þar af leiðandi flestir með ólíkt námsefni. Áhugi minn á innleiðingu leiðsagnarmats var að 

sjá hvort breytt námsmat myndi hvetja þessa nemendur til þess að leggja enn meira á sig ef 

þeir gætu séð að námsárangur myndi batna, námsefnið yrði fjölbreyttara og samskipti innan 

brautarinnar við hina nemendurna yrðu meiri.  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður sagt frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim þemum sem komu 

fram, en þau voru þrjú talsins. Byrjað verður á að fjalla um þemað virkni leiðsagnarmats þar 

sem undirþemu eru tvö; samskipti rannsakanda og rannsóknarvinar og verkefni og próf. Næst 

verður fjallað um þemað áhrif leiðsagnarmats á nám og kennslu. Endað verður á þemanu aukin 

áhugahvöt þar sem undirþemað er skoðanir þáttakenda. Stuðst verður við beinar tilvitnanir 

þar sem upplifanir þátttakanda koma fram sem og hugleiðingar rannsakanda og 

rannsóknarvinar.  

5.1  Hvernig virkaði leiðsagnarmat öðruvísi en hefðbundin próf eða aðrar 
hefðbundnar aðferðir við námsmat? 

Niðurstöður sýndu að leiðsagnarmat virkaði öðruvísi en annað námsmat á þennan 

nemendahóp að því leytinu til að það var nákvæmara. Nemendur starfsbrautar þurfa 

formfasta umgjörð og líður best þegar þeir vita hvað bíður þeirra. Þátttakendur 

rannsóknarinnar fengu að vita í upphafi að fyrirkomulagið yrði með þeim hætti að kennari 

kæmi til þeirra einum klukkutíma fyrir almenna kennslustund í áfanganum og færi yfir skipulag 

dagsins. Í rannsóknardagbók rannsakanda segir:  

Baldvin kom fyrir tímann í dag og undirbjó strákana. Þeir fá að 

vera saman alveg í friði og er það gott fyrir þá að það sé ekkert 

áreiti frá öðrum nemendum starfsbrautarinnar. Næst fara þeir í 

sögutímann vel undirbúnir. Eftir tímann tók ég smá spjall við 

strákana þar sem þeir sögðu að þeim þætti þetta hjálpa þeim 

mikið. Þeir eru að verða jákvæðir fyrir þessu. 

(Rannsóknardagbók, 19. september 2018). 

Námsaðferðir nemenda á starfsbrautinni byggja á einstaklingsverkefnum sem þeim er 

úthlutað eftir skipulagi einstaklingsnámskrár. Verkefnin geta verið einsleit og ekki ólík þeim 

sem nemendur eru búnir að vera að vinna með síðan í grunnskóla. Óljóst er til hvers er ætlast 

af þeim og frekar lagt upp með að þeir geri bara sitt besta.  Með því að nota leiðsagnarmat er 

hins vegar lögð mikil áhersla á að nemendur bæti árangur sinn og með markvissu námsmati 

sem þessu, styður það betur við nemendann. Gott utanumhald er mikilvægt fyrir fatlaða 

nemendur vegna þess að þá skortir oft hæfileikann til þess að halda utan um alla hluti sjálfir. 

Leiðsagnarmat er ekki flókið námsmat og auðvelt fyrir nemendur að skilja til hvers er ætlast af 
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þeim. Rannsóknin sýndi að þetta mikla upplýsingarflæði milli kennara og nemenda um það 

hvað mætti bæta hjálpaði nemendum að halda utan um nám sitt. Dagbók rannsakanda segir: 

Kennarar þátttakenda tóku eftir því að annar drengjanna var að 

missa áhugann um miðja önn. Hann mætti illa, tók minna þátt og 

gekk verr. Strax var gripið inn í, forráðamaður kallaður á fund og 

tekin staðan á drengnum. Það fengust eðlilegar skýringar á 

hegðun drengsins sem var mikil vanlíðan í skólanum og hann átti 

erfitt félagslega. Kennarar ásamt foreldrum fóru í það mál og 

leystu það þannig að allir voru sáttir. Staðan á drengnum lagaðist 

nánast strax og námsárangurinn varð betri. (Rannsóknardagbók, 

13. nóvember 2018). 

Þátttakendur rannsóknarinnar fengu stanslausa endurgjöf á allt sem þeir gerðu og það sýndi 

sig þarna að mikil eftirfylgni og nákvæmt námsmati kom í veg fyrir að þeir færu alveg út af 

sporinu. Það sýndi sig greinilega þegar sami drengur og hafði átt í erfiðleikum sagði: 

Mér finnst ég hafa „more change“ í skólanum þegar ég fæ svona 

mikla aðstoð (Viðtal, 2. október 2018). 

5.1.1 Samskipti rannsakanda og rannsóknarvinar 

Rannsakandi og rannsóknarvinur unnu mjög náið saman á rannsóknartímanum. Niðurstöður 

úr samtölum þeirra og óformlegu spjalli voru virkilega mikilvægur þáttur í rannsókninni. Í 

upphafi rannsóknar var lögð áhersla á að þátttakendurnir myndu fylgja hinum nemendunum í 

almenna áfanganum þegar kæmi að verkefnaskilum. Fljótlega fóru þeir að dragast aftur úr og 

eftir óformlegt spjall við rannsóknarvin og yfirferð á rannsóknardagbókinni fór ekki á milli mála 

að þetta fyrirkomulag hentaði ekki þátttakendunum vegna þess að þeir náðu ekki að klára 

verkefni á sama hraða og aðrir í áfanganum. Eftirfarandi kom fram í rannsóknardagbókinni: 

Drengirnir eru að vinna verkefnin hægt, eru þremur verkefnum 

á eftir vegna þess að þau eru of þung fyrir þá. Reynum að láta þá 

fylgja samnemendum eftir til þess að þeir verði ekki utangátta í 

kennslutímum. Verðum hins vegar að reyna að láta þá fá meira 

út úr námsefninu (Rannsóknardagbók, 7. september 2018). 
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Prófað var að breyta um umhverfi og fóru drengirnir og kennari saman á bókasafnið að spjalla 

og undirbúa sig fyrir næsta tíma. Kennari sagði þeim að slaka aðeins á og þeir skyldu reyna að 

vinna verkefnin vel en á sínum hraða, það breytti miklu. Eftirfarandi kom fram í 

rannsóknardagbókinni: 

Strákarnir komu til baka úr sögutíma til þess að vinna verkefni. Í 

fyrsta skipti fóru þeir í aðra stofu og byrjuðu að vinna. Enginn 

kennari fór með þeim að vinna verkefnin sem er oftast vaninn. 

Núna er minni áhersla á að skila verkefnum á sama tíma og aðrir 

heldur er áherslan á það að auka skilning þeirra á námsefninu, 

vera meira sjálfstæðir og taka ábyrgð. Þeir kláruðu verkefnið 

alveg sjálfir og gerðu það vel (Rannsóknardagbók, 13. september 

2018). 

Að ofangreindu sést að drengirnir voru farnir að taka meira frumkvæði og spyrja að fyrra 

bragði og rannsóknarvinur hafði orð á því að hann fyndi að áhugi þeirra væri að aukast. Hins 

vegar sögðu þeir ekki orð í kennslustundinni sjálfri með öðrum nemendum, heldur hlustuðu 

og unnu svo verkefni. Oftast báðu þeir um að fá að vinna verkefni á starfsbrautinni með aðstoð 

samkennara okkar eins og nefnt hefur verið, en reynt var að ýta undir sjálfstæði með því að 

láta þá reyna fyrst sjálfa. 

Áhugi nemenda jókst með hverri vikunni og það sýndi sig með þeim hætti að þeir 

spurðu mikið um rannsóknarvininn okkar. Þeir spurðu oft í upphafi dags hvort hann væri ekki 

örugglega mættur til vinnu og þeir vildu fá að vita hvað þeir væru að fara að læra um hjá 

honum þann daginn. Kennarinn fann fyrir þessari jákvæðu breytingu og að drengirnir væru 

spenntir að hittast. Þeir voru hressir og spaugsamir þegar þeir voru búnir að hitta kennarann 

og út frá svipbrigðum þeirra voru þeir glaðir.  

Á rannsóknartímabilinu fengu drengirnir nokkur samskonar verkefni og aðrir 

nemendur í áfanganum sem þeir unnu saman eða sjálfstætt. Verkefnavinnan gekk ágætlega 

en eins og fram hefur komið ákváðu rannsakandi og rannsóknarvinur að leggja ekki alla áherslu 

á að þeir kláruðu þau öll. Verkefnin voru augljóslega of þung fyrir þá til að leysa einir, og var 

tíminn frekar nýttur í að ræða verkefnin og fá þá til að spjalla um hlutina. Það gekk miklu betur, 

enda hvorugur þeirra góður í ritun og þeir eiga erfitt með að koma hlutunum frá sér á blað. 
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Það að tala um hlutina sat betur eftir hjá þeim og var virkilega gaman að heyra þá spjalla við 

rannsóknarvininn. Rannsakandi fór oft og sat inni hjá þeim og fylgdist með hvernig kennslan 

færi fram en samkvæmt þeim athugunum fór það ekki á milli mála að þekking þeirra á 

námsefninu var að aukast og þeir tóku meira þátt í samræðunum. Rannsóknarvinur var mjög 

hvetjandi og lagði áherslu á að hrósa drengjunum við hvert tækifæri. 

 Í byrjun október hittust rannsakandi og rannsóknarvinur á fundi til að fara yfir næstu 

skref þar sem komið var að hlutaprófum í áfanganum. Umræðuefnið var hvernig best væri að 

útfæra próf fyrir drengina til þess að það hentaði þeim betur. Í dagbókinni kom fram: 

Baldvin telur að prófið sem hann leggur fyrir hina nemendur 

áfangans sé of þungt fyrir strákana og að láta þá taka það myndi 

hafa slæm áhrif á sjálfstraust þeirra ef illa færi. Mögulega draga 

úr þeim áhugann sem væri mjög slæmt þar sem þeir væru að 

verða öruggari með sig með hverri vikunni (Rannsóknardagbók, 

1. október 2018). 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að námsmat nemenda með sérþarfir sé við hæfi ef bæta 

á árangur þeirra og því var ákveðið að láta þá taka sérsniðið próf en ekki sama próf og aðrir 

samnemendur þeirra í áfanganum. Með þessum hætti var hægt að meta þá með 

sambærilegum hætti og aðra nemendur. Prófið þeirra var bæði styttra og meira miðað við 

þeirra getustig. Spurningarnar voru einfaldaðar og mikið um krossaspurningar. Það voru líka 

myndir af einstaklingum úr kennslubókinni sem nemendur þurftu að þekkja og landakort þar 

sem merkja þurfti inn ákveðin lönd. Námsefnið sem var til prófs var það sama og hjá öðrum 

nemendum áfangans en umfangið á prófinu minna fyrir þátttakendur rannsóknarinnar. Með 

því að setja áfangann upp með þessum hætti fyrir drengina var leiðsagnarmat notað með mjög 

markvissum hætti þar sem þeir fengu stöðuga endurgjöf frá kennaranum um það hvernig þeir 

gætu bætt sig í áfanganum. Til þess að undirbúa drengina betur fyrir próf fór kennari vel yfir 

með þeim helstu áhersluatriðin. Hann tók fram hvernig prófið yrði uppbyggt, þar yrðu myndir 

og krossaspurningar og það komi kort sem þyrfti að fylla inn á heiti staða. Hann sýndi þeim 

bókina og tók dæmi. Með þessum hætti undirbjó hann þá vel. 

Drengirnir tóku þrjú hlutapróf á önninni og kusu þeir að taka þau á starfsbrautinni með 

kennara sér innan handar. Þeir fengu 40 mínútur en unnu þau hratt og luku þeim alltaf á undir 
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20 mínútum. Þeim gekk mjög vel í fyrsta prófinu, voru duglegir að læra og áhugasamir. Próf 

tvö kom ekki eins vel út hjá öðrum drengnum og fyrsta prófið og það var greinilegt að honum 

þótti það leitt að hafa gengið illa. Hinn drengurinn vildi líka fá hærra þrátt fyrir að hafa bætt 

sig aðeins. Á fundi sem rannsakandi og rannsóknarvinur hittust og ræddu framvindu mála 

segir: 

Þeir voru greinilega mjög ósáttir við einkunn úr prófi tvö, vildu fá 

hærra og voru vissir um að þeir gætu gert betur. Þessi áhugi er 

nýr af nálinni og mjög jákvæður. Kennarar voru sammála um að 

þetta væri að ganga mjög vel og tilgangurinn væri að ekki að læra 

allt utan að og drífa sig með verkefni heldur geta frekar rætt 

hlutina, fylgst með og vitað helstu tímaröð í þeirri sögu sem þeir 

voru að læra það skiptið. Við erum mjög sátt við gang mála og 

hlökkum til að sjá hvernig næsti mánuður verður. 

(Rannsóknardagbók, 11. október 2018). 

Þar sem strákunum þóttu niðurstöður prófana ekki góðar vildu þeir leggja sig fram um að gera 

betur. Þeir lögðu því enn meira á sig fyrir þriðja og síðasta hlutaprófið og hækkuðu sig verulega, 

sem var mjög ánægjulegt að sjá. Annar drengjanna var til dæmis fjarverandi í viku milli prófa 

en var mjög áhugasamur um að ræða við kennara um það sem hann hafði misst af. Strákarnir 

spurðu meira og virtust muna frekar langt aftur í tímann og gátu því tengt saman umræðuna í 

áfanganum. Kostir leiðsagnarmats komu augljóslega fram á þessum prófum vegna þess að það 

fékk drengina til að velta fyrir sér eigin frammistöðu og hvað þeir gætu gert til þess að bæta 

sig og hvernig. Með stöðugri eftirfylgni auðveldaði það bæði rannsakanda og rannsóknarvini 

að fylgjast með hvað þyrfti að bæta til að hægt væri að ná betri árangri. 

5.1.2  Verkefni og próf 

Einn af þeim þáttum sem skoðaður var í rannsókninni var að athuga hvers vegna þetta 

námsmat, leiðsagnarmat, virkar betur fyrir þennan nemendahóp heldur en hefðbundnar 

matsaðferðir eins og símat eða lokapróf. Söguáfanginn sem þátttakendur rannsóknarinnar 

stunduðu var kenndur þrisvar sinnum í viku. Kenndur var ákveðinn hluti bókarinnar og eftir 

ákveðið margar blaðsíður þá var hlutapróf úr því námsefni. Hlutaprófin voru þrjú talsins. 
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Ásamt hlutaprófum þá lagði kennarinn fyrir bæði tímaverkefni sem og skilaverkefni. Allt var 

þetta partur af námsmati áfangans. 

Í byrjun rannsóknarinnar var ákveðið að drengirnir myndu leggja mikla áherslu á að 

klára þessi verkefni á réttum tíma eins og ófatlaðir nemendur í áfanganum, þ.e. fylgja hópnum. 

Þeir voru þó fljótir að koma inn á starfsbraut og fá aðstoð við að vinna þau strax að loknu 

innleggi hjá sögukennara. Þetta fyrirkomulag hentaði illa og var því breytt fljótlega. Þegar þeir 

náðu ekki að klára verkefnin á tilskyldum tíma fór ekki á milli mála að þeim fannst óþægilegt 

að fara í sögutíma. Þeir voru hræddir við að vera spurðir í tíma að einhverju sem þeir vissu ekki 

svarið við og óöryggið skein af andlitum þeirra. Ákveðið var að skrifa ekki mikið niður heldur 

reyna að fá þá til þess að velta hlutunum aðeins fyrir sér, setja viðfangsefnið í samhengi, 

tímaröð og reyna að fá þá til að átta sig á tilganginum. Við þessa breytingu breyttust drengirnir 

og þeir höfðu margt til málanna að leggja. Annar drengjanna var mun málglaðari en hinn, en 

með því að stjórna spjallinu fengu báðir drengirnir tækifæri á að tjá sig eins og þeir vildu. Á 

þessum tímapunkti fundu aðrir kennarar fyrir því að þeir voru farnir að deila með öðrum 

nemendum á starfsbrautinni efni sem vakti áhuga þeirra. Eitt skipti sagði annar drengjanna: 

Mér finnst mjög gaman að tala um Jesú Krist, ég er mjög trúaður 

og ég er búinn að læra enn meira um það núna í dag. Hvað finnst 

ykkur hinum? Trúið þið á Guð eða eitthvað annað? (Samtal, 20. 

september 2018). 

Út frá hugleiðingum drengjanna spratt oft fram skemmtileg umræða í stofunni. Ekki fór á milli 

mála að námsefnið var að skila sér mun betur með þessum hætti. Þegar kom að hlutaprófum 

áfangans útbjó kennarinn sérsniðið próf fyrir drengina sem hentaði betur þeirra getu. Það 

virkaði betur en að láta þá taka sama próf og aðrir nemendur í áfanganum. Ástæðan fyrir því 

var sú að markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða áhrif leiðsagnarmat hefði á nemendur 

starfsbrautar. Með því að hafa próf og verkefni við þeirra hæfi var betur hægt að fylgjast með 

þróun mála hjá drengjunum heldur en að hafa prófið of þungt og óviðráðanlegt. Þeir lögðu 

mikið á sig við undirbúning prófsins með kennurunum, bæði með því að ræða um 

kennslubókina og með því að lesa sjálfir og skoða myndir kennslubókarinnar. Prófið gekk mjög 

vel hjá báðum. Eins og fram hefur komið gekk próf númer tvö ekki eins vel og það fyrsta, 

sérstaklega hjá öðrum þeirra. Með því að grípa strax inn í og skoða hvað fór úrskeiðis í því prófi 
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var hægt að finna út hvert vandamálið væri og finna lausn við því. Drengirnir áttuðu sig á því 

hvað fór úrskeiðis og hvernig þeir gætu lagað það. Þeir hreinlega misstu dampinn í smástund 

og voru því ekki eins duglegir að lesa og metnaðurinn dalaði. Rannsóknin leiddi í ljós að þeir 

kostir leiðsagnarmats sem felast í nákvæmu utanumhaldi eru að hægt var að grípa fljótt inn í 

aðstæður þegar annar nemandinn var að fara af sporinu. Metnaður nemenda jókst og 

einbeitingin varð betri þegar leið á önnina. Niðurstöður úr prófi þrjú sýndu að eftir inngrip eftir 

próf tvö lét árangurinn ekki á sér standa. Báðir drengirnir hækkuðu sig verulega og gleðin 

leyndi sér ekki, bæði hjá drengjunum og kennurum. Hvatningin, stöðuga endurgjöfin og 

leiðbeinandi kennsla kennaranna hafði augljóslega mikið að segja sem skilaði þeim góðum 

árangri í þessum áfanga. 

5.2   Á hvaða hátt hafði leiðsagnarmat áhrif á kennslu og nám nemenda? 

Leiðsagnarmat hafði mjög jákvæð áhrif á kennslu og nám nemendanna á starfsbrautinni. Þegar 

kom að námi þátttakenda og uppbygginu kennslunnar þá fór ekki á milli mála að nánast frá 

upphafi rannsóknar komu jákvæðir punktar í ljós. Eftirfarandi kom fram í dagbókinni: 

Baldvin mætti klukkutíma fyrir almennan sögutíma inn á 

starfsbrautina og ræddi við drengina um umfjöllunarefni dagsins. 

Hann eyddi líka góðum tíma í að koma þeim af stað í því verkefni 

sem hann ætlaði að leggja fyrir í tímanum á eftir. Í sögutímanum 

sjálfum héldu þeir áfram með verkefnið, en þurftu smá aðstoð 

þar sem verkefnið var frekar þungt. Mér fannst mjög ánægjulegt 

að sjá að þrátt fyrir að þá vantaði aðstoð með verkefnið þá vissu 

þeir samt sem áður um hvað það fjallaði. Oftast hefur sá 

hátturinn verið á að þeir byrja að vinna einhver verkefni en hafa 

kannski ekkert lesið sér til um efnið áður. Þeir hafa alltof oft verið 

„mataðir“ af upplýsingum og þar af leiðandi ekki þurft að afla 

svara sjálfir eða eyða tíma í að leita af þeim. Það var mjög gaman 

að hjálpa þeim með þetta verkefni því þeir voru mjög áhugasamir 

og duglegir  (Rannsóknardagbók, 26. september 2018). 

Í sambandi við góð áhrif kennslunnar voru kennarar á brautinni sammála því að gott 

utanumhald sem leiðsagnarmat snýst um, hafði ekki bara jákvæð áhrif á nám drengjanna í 
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almenna áfanganum heldur hafði það góð áhrif á aðra áfanga hjá þeim. Í óformlegu viðtali sem 

rannsakandi átti við aðra samkennara brautarinnar sögðu þeir: 

Það er ótrúlega gaman að sjá hvað þeir hafa fullorðnast á þessum 

stutta tíma, taka meiri ábyrgð á náminu sínu. Fá alveg þvílíkan 

móral ef þeir gleyma að lesa heima það sem Baldvin sagði þeim 

að gera. Það hefur heldur aldrei komið fyrir áður að foreldri hafi 

þurft að senda á okkur skilaboð fyrir hönd barnsins hvort það 

dugi að lesa fyrir tímann í fyrramálið eða hvort þau eigi að sækja 

bókina núna. Strákarnir hafa aldrei pælt svona mikið í því að vera 

búnir að læra heima. Þeir bera greinilega mikla virðingu fyrir 

Baldvin, þeir ætla ekki að klikka á þessu og mæta óundirbúnir í 

tímann (Viðtal við samkennara, 1. október 2018). 

Á rannsóknartímabilinu fóru drengirnir í þrjú hlutapróf og unnu nokkur verkefni. Niðurstöður 

úr fyrstu prófunum voru ágætar. Einn drengurinn fékk 7.0 en hinn fékk 6.5. Eftir fyrsta prófið 

var annar drengjanna ekki ánægður og vildi gera betur. Í prófi númer tvö fékk hann 8.3 en hinn 

5.0. Þrátt fyrir að annar drengjanna hafi lækkað sig töluvert, náði hinn að hækka sig. En 

rannsakandi var áhyggjufullur og segir í dagbókinni: 

Auðvitað var mjög gott hjá einum drengjanna að bæta sig þrátt 

fyrir að hafa misst úr heila viku í kennslunni, en honum til happs 

var umfjöllunarefnið sem prófið var byggt á hans áhugasvið. Hinn 

drengurinn var hins vegar ekkert spældur þrátt fyrir að hafa 

lækkað svona, hann er smá áhyggjuefni. Baldvin talaði aðeins við 

hann, fór yfir prófið með honum og við tókum eftir því að 

stundum er hann að svara vitlaust af fljótfærni en ekki af 

vankunnáttu. Nú er bara að hvetja hann enn meira og vona að 

honum gangi betur á prófi númer þrjú (Rannsóknardagbók, 12. 

nóvember 2018). 

Stöðugt utanumhald hafði góð áhrif á drengina og upplýsingaflæðið til þeirra skilaði bættum 

árangri. Þriðja og síðasta prófið kom vel út og fékk annar drengjanna 8.8 og hinn 7.5. 

Námsárangur varð betri eftir því sem á leið, metnaður drengjanna jókst verulega sem sýndi sig 
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á hækkun þeirra á prófum . Þeir tóku meiri ábyrgð á eigin námi og fóru að treysta meira á 

sjálfan sig þegar kom að úrlausnum verkefna og prófa. Í rannsóknardagbókinni segir: 

Baldvin kemur að tala við mig og segir að hann ætli að leggja fyrir 

alla nemendur í áfanganum smá verkefni. Hann ætlar að reyna 

að fá strákana til þess að vinna verkefnið inni í tíma hjá honum 

en ekki fara strax á starfsbrautina. Þeir hins vegar vildu það alls 

ekki. Báðir reyndu þeir að finna sér einhverja ástæðu til þess að 

það væri betra að fara á brautina að vinna. Þeir máttu alveg ráða 

þessu sjálfir í þetta skipti. Munurinn sem ég er hins vegar að taka 

eftir er að þeir fóru tveir saman í eina af stofum brautarinnar, 

byrjuðu að vinna saman að verkefninu og leituðu af svörunum 

sjálfir. Þetta er mikil breyting á því sem áður var þegar þeir þurftu 

alltaf manninn með sér í alla verkefnavinnu. Þeir eru svo miklu 

duglegri þessa dagana. Ég hrósaði þeim mikið í dag og er svo 

ótrúlega stolt af þeim (Rannsóknardagbók, 5. nóvember 2018). 

Eins og fram hefur komið að ofan hafði leiðsagnarmat mjög jákvæð áhrif á starfsbrautina. 

Kennslan varð fjölbreyttari, námið áhugaverðara og drengirnir mun áhugasamari en þeir höfðu 

verið. 

5.3   Hvernig ýtti leiðsagnarmat undir áhugahvöt og betri líðan hjá nemendum 
og stuðlaði að betri árangri nemenda? 

Rannsóknin leiddi í ljós að leiðsagnarmat hafði mikil áhrif á aukna áhugahvöt nemanda, þeir 

voru glaðari, jákvæðari, með meira sjálfstraust og námsárangur þeirra varð betri. Ekki var hægt 

að sjá annað en að þeim liði vel með þessa breytingu. Annar drengjanna er mjög lokaður og 

oft á tíðum á hann erfitt með að gera grein fyrir því hvernig honum líður nákvæmlega. Þegar 

líða tók á rannsóknina urðu þeir öruggari með sig. Rannsóknardagbókin sagði: 

Strákarnir komu á starfsbrautina eftir að hafa verið í sögutíma. 

Þeir komu með tímaverkefni sem þeir voru að fara að vinna. Það 

er greinilegt að þeim líður vel hjá Baldvin, komu hlæjandi og 

mjög hressir úr tíma. Finn líka fyrir auknu sjálfstæði hjá 
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strákunum, þeir eru öruggari með sig og það sem er mikilvægt er 

að þeir eru ófeimnir við að mistakast. (Rannsóknardagbók, 10. 

september 2018). 

Rannsakandi og rannsóknarvinur voru sammála um að áhugahvötin hjá drengjunum hefði 

aukist með hverri vikunni sem leið, þeir orðnir opnari og árangurinn betri. Þeir sáu hver 

tilgangur námsins var þegar þeir fundu að það var bæði gaman og áhugavert að geta fylgst 

með umræðunni í almennu kennslustofunni og „verið með á nótunum“ í tímanum. Þrátt fyrir 

að treysta sér ekki til að spyrja og tjá sig fyrir framan allan hópinn nýttu þeir oft næsta tíma 

hjá kennaranum og spurðu hann spurninga sem þeir höfðu velt fyrir sér. Þeir treystu mikið á 

þessa undirbúningstíma með kennaranum og fannst ekki gott ef það kom fyrir að hann datt 

upp fyrir. Í dagbókinni segir: 

Annar drengjanna er ekki í dag og Baldvin ætlaði þá að sleppa 

þessum undirbúningstíma. Hinn drengurinn bað hann um að fara 

yfir með sér og segja frá því hvað þeir væru að fara að gera í 

næsta tíma. Þetta hefur drengurinn aldrei gert áður með þessum 

hætti. Greinilegt að áhuginn er meiri og gott fyrir hann að vita 

hvað er á döfinni. Baldvin var ánægður með þennan áhuga og 

sagðist segja honum frá þessu öllu fyrir tímann, hann þyrfti ekki 

að hafa áhyggjur. Ótrúlega gaman að sjá hvað drengirnir eru 

farnir að vera meira opnir gagnvart Baldvini, slá á létta strengi, 

eru mjög kaldhæðnir og hressir. Mikið öruggari með sig á allan 

hátt. (Rannsóknardagbók, 30. október 2018). 

Það sýndi sig greinilega að leiðsagnarmat ýtti undir áhugahvöt og betri líðan hjá þátttakendum 

rannsóknarinnar.  

5.3.1  Skoðanir þátttakenda 

Heiti verkefnisins  „Mér finnst ég hafa góða möguleika“. er bein tilvitnun frá öðrum drengjanna 

þegar hann svaraði spurningu rannsakanda um það hvort honum líkaði þetta fyrirkomulag. Í 

upphafi rannsóknar svöruðu þátttakendur nokkrum spurningum sem tengdust námi þeirra, 

námsvenjum, áhugasviði og félagslegum tengslum þeirra við aðra nemendur. Drengirnir 

svöruðu þeim samviskusamlega, stutt og hnitmiðað eins og við var að búast. Niðurstöður 
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spurninganna sýndu að þeim leið almennt vel í skólanum en lærðu aldrei heima því það væri 

aldrei neinn heimalærdómur. Þeim líkaði almennt vel við kennarana sína og voru báðir 

sammála því að þeir gætu mögulega lagt sig betur fram í skólanum.  

Annar drengjanna sagði: 

Ég gæti hlustað betur og reynt að taka betur eftir í tímum, þá 

myndi mér ganga betur að læra. Mér finnst líka allt í lagi að vinna 

heima, ef ég hef tíma. Mér finnst gott að tala við kennarana og 

mjög gott að tala við Baldvin (Viðtal, 15. september 2018). 

Hinn drengurinn sagði: 

Mér líður svona ágætlega í skólanum, en gæti reynt að læra 

betur. Ég veit ekki hvað mér finnst um heimanám því það er 

ekkert heimanám. Mér finnst kennararnir í skólanum bara fínir 

og finnst ég hafa meiri möguleika í áfanganum þegar ég fer yfir 

námsefnið með Baldvin. (Viðtal, 15.september 2018). 

Í lok rannsóknarinnar fór kennari aftur yfir spurningarnar með drengjunum og bað þá að segja 

sér í stuttu máli hvað þeim fannst um þetta fyrirkomulag. Spurt var hvort þeir teldu að með 

því að fara þessa leið í námi að þeir myndu læra betur heldur en með öðrum hætti. 

Annar drengurinn sagði: 

Mér fannst þetta mjög skemmtilegt og ég lærði mikið á þessu. Ég 

vildi að allir kennarar gætu komið á starfsbrautina og kennt 

okkur. Fínt að fá svona undirbúning áður en maður mætir í 

tímann, þá líður manni betur. Líka gaman að hitta alla hina 

krakkana (Viðtal, 4. desember 2018) 

Hinn drengurinn sagði: 

Mér fannst þetta þægilegt og skemmtilegt. Baldvin var mjög 

skemmtilegur og vissi svo margt. Gátum talað mjög mikið saman 

(Viðtal, 4. desember 2018). 
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Þátttakendur rannsóknarinnar eru, eins og fram hefur komið með erfiðleika þegar kemur að 

því að tjá sig, annar er með mikla málhömlun og hinn er mjög óskýr í tali. Þrátt fyrir þessar 

hömlur reyndu þeir eins og þeir best gátu að koma því frá sér að þeim þótti þetta mjög 

skemmtilegt og að þeir hefðu lært mikið af þessu fyrirkomulagi. Reglulega í gegnum 

rannsóknina bað kennari drengina að segja sér í óformlegum viðtölum hvað þeir hefðu lært í 

vikunni sem leið. Til að byrja með voru þeir ekki alveg vissir hvað þeir ættu að segja en þegar 

leið á rannsóknina fékk kennari þá til að opna sig meira og það leyndi sér ekki að þeir voru að 

læra mikið í þessum áfanga. Í lok rannsóknarinnar var aftur óformlegt spjall með sömu 

spurningum sem sýndu að þeim líkaði mjög kennslufyrirkomulagið. Niðurstöður sýndu að þeir 

höfðu meira sjálfstraust og eins og fyrr segir nefndi annar þeirra að honum fyndist hann eiga 

meiri möguleika í náminu með því að nota slíkt námsmat. 

5.4  Samantekt  

Allir sem komu að rannsókninni; þátttakendur, rannsakandi, rannsóknarvinur og samkennarar 

voru sammála um að leiðsagnarmat væri mjög jákvætt og ýtti undir betri námsgetu nemenda 

á starfsbraut. Skipulag námsins var ólíkt því sem þeir voru vanir, sem er mikil einstaklingsvinna, 

vinnubækur og mikil endurtekning á sama námsefninu ár eftir ár. Þeim fannst það skipulag 

sem þeir unnu eftir í þetta sinn mun skemmtilegra. Með því að nota námsmat eins og 

leiðsagnarmat fór aukin ábyrgð yfir á nemendur og þeir tóku meiri ábyrgð á eigin námi. Einnig 

jókst ábyrgð kennara þegar kom að því að fylgjast betur með öllum námsþáttum. Endalaus 

sjálfsskoðun nemenda og kennara í tengslum við það hvað mætti gera betur styrkti þá til þess 

að gera betur. Stuðningurinn sem drengirnir höfðu hvor af öðrum var mjög jákvæður. Þeir 

unnu verkefni mikið saman, ræddu prófin sín á milli og forvitnuðust um gengi hvors annars. 

Þessi samvinna og samskipti er ekki það sem þeir eru vanir, enda vinna þeir báðir samkvæmt 

einstaklingsnámskrá og eru þar af leiðandi ekki mikið að velta fyrir sér hvað næsti nemandi er 

að gera. Samvinna sérkennara, samkennara og stuðningsfulltrúa er einnig mikilvæg til að 

nemendur finni að þeir geti alltaf leitað til þeirra ef þörf er á stuðningi. Það sama á við um 

kennarana sjálfa, að þeir geti fengið stuðning hjá hvor öðrum og rætt sín á milli hvað sé gott 

og hvað þarf að laga. 
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6 Umræða 

Í þessum kafla verður sagt frá meginniðurstöðum rannsóknarinnar með tilliti til 

rannsóknarspurninga og þær dregnar saman og ræddar í fræðilegu ljósi. Niðurstöður sýndu að 

leiðsagnarmat er gagnleg aðferð fyrir nemendur á starfsbrautum framhaldsskóla. Augljóst er 

út frá rannsóknargögnum sem vitnað er í hér að framanverðu að þetta skilaði sér í 

árangursríkum niðurstöðum bæði í náminu sjálfu og kennslunni. Nemendur tóku vel í 

breytingar og áhugi þeirra jókst til muna. Þau þemu sem greina má í öllu rannsóknarferlinu 

sýndu að sjálfstraust varð betra eftir því sem leið á rannsóknina og þekking þeirra jókst. Hins 

vegar er ekki hægt að alhæfa niðurstöður rannsóknarinnar vegna þess að í rannsókninni tóku 

einungis þátt tveir nemendur í litlum framhaldsskóla úti á landi. Hins vegar geta þær gefið 

okkur innsýn um það hvort leiðsagnarmat henti betur fötluðum nemendum en annað 

námsmat. Rannsóknarspurningin var: 

Hvaða áhrif hefur leiðsagnarmat á nemendur á starfsbraut í framhaldsskólum? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni nánar voru settar fram þrjár undirspurningar. Þær 

eru: 

a) Á hvaða hátt hefur leiðsagnarmat áhrif á kennslu og nám nemenda? 

b) Hvernig virkaði leiðsagnarmat öðruvísi en hefðbundin próf eða aðrar hefðbundnar 

aðferðir við námsmat fyrir nemendur á starfsbraut? 

c) Hvernig ýtir leiðsagnarmat undir áhugahvöt og betri líðan hjá nemendum sem síðan 

stuðlar að betri árangri hjá nemendum á starfsbraut? 

6.1 Áhrif leiðsagnarmats á kennslu og nám nemenda 

Niðurstöður sýndu að innleiðing leiðsagnarmats gekk mjög vel frá byrjun. Hver kennsluvika 

byrjaði á að fara yfir skipulagið þannig að nemendurnir vissu við hverju þeir ættu að búast þá 

vikuna. Þegar búið var að fara yfir áætlun vikunnar tóku stundum við spurningar ef það var 

eitthvað sem nemendurnir voru ekki vissir um eða vildu spyrja um. Samræðurnar snerust um 

að fara yfir árangurinn og meta stöðuna og voru nemendurnir virkir þátttakendur í því. Reynt 

var að hafa þessar umræður fastan lið í byrjun hverrar viku. Rannsakandi og rannsóknarvinur 

voru duglegir að spjalla saman, bæði á formlegum fundum og óformlega. Farið var vel yfir þau 

gögn sem komin voru og nemendum veitt endurgjöf, bæði fyrir verkefnavinnu og hlutapróf. 

Með þessu reyndi rannsóknartvíeykið að ná settum markmiðum fyrir hverja viku til að 
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drengirnir næðu að fylgja öðrum nemendum eftir í áfanganum. Niðurstöður sýndu að vel gekk 

að halda utan um námsmatsgögnin og markmið námsmatsins voru mjög skýr og greinileg frá 

upphafi.  

Fatlaðir nemendur geta stundað nám í sömu framhaldsskólum og jafnaldrar þeirra en 

á sérstökum námsbrautum. Eins og kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar þá stendur 

nemendum skólans ekki alltaf til boða að stunda nám í áföngum á framhalsskólabraut skólans. 

Þetta samræmist fyrri rannsóknum þar sem kemur fram að fatlaðir nemendur geta ekki valið 

úr jafn fjölbreyttu námsframboði og ófatlaðir nemendur (Snæfríður Egilson, 2011). 

Rannsakandi álítur að það sé vegna þess að skólinn er frekar lítill og þess vegna minna 

námsframboð. Nemendur á starfsbraut við Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum hafa líka 

einungis valmöguleika á að velja áfanga sem kenndir eru fyrir hádegi og telur rannsakandi það 

minnka möguleika þeirra enn frekar á fjölbreytilegu námsframboði. 

Niðurstöður sýndu að þátttakendum fannst gaman og gagnlegt að sitja almenna 

áfangann í sögu þrátt fyrir að þeirra verkefnavinna væri ólík samnemendum þeirra, en það er 

í samræmi við fyrri rannsóknir sem segja að fatlaðir nemendur vilja langoftast taka þátt í því 

sem félagar þeirra eru að gera og það skiptir þá ekki höfuðmáli hvort þeir séu að gera 

nákvæmlega það sama og samnemendur þeirra heldur frekar að þeir fái að vera með í 

umræðunni ( Snæfríður Egilson, 2014). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að það hentaði þátttakendum betur að fá styttri 

verkefni, sérsniðin próf og ólíkan undirbúning en samnemendur þeirra. Það samræmist hins 

vegar ekki fyrri rannsóknum og umræðum um námsaðlögun nemenda. Þar segir m.a. að 

aðgreining fatlaðra nemenda á sérstökum námsbrautum er oftast réttlætt með því að nefna 

hugmyndina um einstaklingsmiðað nám og að með slíku námi fái fatlaðir nemendur frekar 

nám við sitt hæfi og það sé bætt með góðri þjálfun, lagfæringu eða draga úr kröfum sem þeir 

ráða ekki við. Það að víkja frá námskránni og leggja áherslu á námsaðlögun nemandans með 

því að leggja fyrir hann önnur verkefni getur orðið til þess að nemandinn er jaðarsettur (Helga 

Þórey Júlíusdóttir, Kristín Björnsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Þetta hins vegar 

samræmis fyrri rannsóknum sem segja að þrátt fyrir að nemendur séu fatlaðir þurfa þeir ólík 

úrræði (María Hildiþórsdóttir, 2006). Rannsakandi álítur að þrátt fyrir að þátttakendur 

þessarar rannsóknar hafi fundist þetta fyrirkomulag betra, gætu aðrir fatlaðir nemendur verið 

ósammála. 
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Í niðurstöðum rannsóknarinnar fannst þátttakendum gott að lögð væri áhersla á að 

aðstoða þá við að verkefnavinnu áfangans. Þeir kunnu að meta persónulegan undirbúning 

með rannsóknarvini og þekkingin jókst. Þetta samræmist þeim rannsóknum sem sýna að með 

því að leggja áherslu á námsaðlögun sé verið að koma til móts við nemandann á sem bestan 

hátt (Helga Þórey Júlíusdóttir, Kristín Björnsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Þetta 

samræmist hins vegar ekki því sem fram kemur í samningi Sameinuðu þjóðanna þar sem mælt 

er með því að nemendur séu einungis í sérúrræði þegar það fer ekki á milli mála að nám í 

almennum bekk henti þeim ekki, bæði menntunarlega og félagslega. Þar segir jafnframt að 

almennir skólar séu besta aflið til þess að vinna gegn mismunun og það að búa til samfélag þar 

sem ekki er aðgreining (Menntamálaráðuneytið, 1995). Rannsakandi álítur að þetta sé 

mismunandi eftir hversu fatlaðir nemendur eru og hversu sterkir þeir eru námslega. 

Áhrif leiðsagnarmats á brautina var mjög góð og breytti miklu. Rannsakandi álítur að 

með tímanum eigi eflaust fleira eftir að breytast þegar frekari reynsla er komin á þetta 

námsmat. Nemendur Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum notast við INNU til að fylgjast með 

framvindu náms síns, þar fara inn allar upplýsingar til nemenda frá kennurum, próf, verkefni, 

einkunnir og tilkynningar. Hingað til hafa nemendur starfsbrautar ekki notast við INNU nema 

í einstaka tilfellum og þá einungis þegar þeir stunda  áfanga á framhaldsskólabraut. Það tekur 

tíma fyrir þennan nemendahóp að venjast nýju verklagi en þróunin er mjög jákvæð og lofar 

góðu. 

6.2 Virkni leiðsagnarmats miðað við aðrar aðferðir við námsmat 

Leiðsagnarmat er mun nákvæmara en annað námsmat og rannsóknin leiddi í ljós að það 

hentar þessum nemendahópi mjög vel. Það er heldur ekki of flókið og fannst nemendum gott 

að vita til hvers var ætlast af þeim og fjölbreytileiki kennslunnar þægilegur. Þetta er í samræmi 

við aðrar rannsóknir sem segja einn af kostum leiðsagnarmat vera  að hægt er að fara margar 

mismunandi leiðir til þess að leggja mat á kunnáttu nemenda (Rowtree, 1983). Rannsakandi 

telur að slíkt fyrirkomulag henti nemendum á starfsbraut vel vegna þess að þar eru nemendur 

mjög ólíkir og ein aðferð gæti virkað fyrir einn nemanda en jafnvel ekki þann næsta. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þátttakendur eiga oft erfitt með að tjá sig á 

rituðu formi og þeim gekk betur að tjá sig munnlega, þess vegna er þessi sveigjanleiki svo 

mikilvægur.  Rannsóknin sýndi einnig að gott utanumhald sem einkennir leiðsagnarnám leiddi 

til betri námsárangurs og einnig til þess að kennslan varð fjölbreyttari. Með því að hafa 
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námsmatið eins fjölbreytt og rannsóknin sýndi var hægt að meta nemendur á sanngjarnari 

máta heldur en annars. Það samræmist Aðalnámskrá framhaldsskóla þar sem segir að með því 

að hafa matið fjölbreytt og sanngjarnt gefi það réttmætar mynd af hæfni nemendans 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Markviss innleiðing leiðsagnarmats á starfsbraut í Framhaldsskólanum í 

Vestmannaeyjum var áhugaverð áskorun vegna þess að þar eru nemendur vanir því að vinna 

samkvæmt einstaklingsnámskrá. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þegar þátttakendur 

tóku hlutapróf og fengu einkunnir vildu þeir fá að vita hvað gekk illa og hvernig hægt væri að 

laga það. Það samræmist fyrri rannsóknum sem segja að með lýsandi endurgjöf sem einkennir 

leiðsagnarmat fær það nemendur til þess að velta fyrir sér eigin frammistöðu til þess að geta 

bætt sig í náminu og hvernig (Gronlund, 1998). Rannsakandi telur að það sé öllum nemendum 

hollt, og þá sérstaklega fötluðum nemenum að axla mun meiri ábyrgð en þeir eru vanir. 

Þátttakendur rannnsóknarinnar urðu að fylgjast mjög vel með því sem átti að læra fyrir hvern 

tíma, spyrja kennarann ef þeir voru ekki vissir, vinna verkefni meira sjálfstætt og fara í 

hlutapróf yfir önnina, en það höfðu þeir ekki gert áður. Einnig voru þeir með kennara sem þeir 

höfðu ekki unnið með áður og þurftu þeir að kynnast honum og hans áherslum. Þetta gekk 

mjög vel hjá drengjunum. 

Á vorönn 2019, eftir að rannsókn lauk, var leiðsagnarmat notað í auknum mæli á 

brautinni. Með því að breyta uppsetningu áfangana með þessum hætti breyttist starf 

brautarinnar mikið. Einstaklingsvinna er auðvitað enn mikil þar sem nemendur vinna út frá 

einstaklingsnámskrá, en hópavinna jókst og námsefnið varð fjölbreyttara. Nemendur sitja ekki 

bara hver í sínu horni með heyrnartól að vinna sín verkefni heldur hafa samskipti þeirra á milli 

aukist. Þetta nýja fyrirkomulag hefur einnig haft þær jákvæðu breytingar í för með sér að meiri 

umræða er í kennslustofunni. Nemendur spjalla meira saman og forvitnast um hvaða 

verkefnum samnemendur þeirra eru að vinna í, til dæmis þegar verið er að vinna við 

undirbúning kynningar. Nemendur eru áhugasamir um að breyta aðeins til og fá að tjá sig fyrir 

framan aðra um sitt áhugasvið. Samkennarar á starfsbrautinni voru mjög ánægðir með þetta 

fyrirkomulag. Þeim  fannst leiðsagnarmat mjög áhrifaríkt og enginn efaðist um að slíkt 

námsmat myndi henta þessum nemendahópi virkilega vel. 
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6.3 Meiri áhugahvöt og betri líðan 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þátttakendum virtist oftast líða vel, þeir voru farnir að 

hlæja og brosa meira og samband þeirra við Baldvin var virkilega gott. Það er í samræmi við 

fyrri rannsóknir sem segja að líðan fatlaðra nemenda fer ekki endilega eftir því hvernig úrræði 

eru í boði fyrir þá heldur frekar eftir þeim áhrifum sem kennarar, starfsfólk og aðrir nemendur 

hafa á þá (Sigurlaug Indriðadóttir, 2014). Niðurstöður sýndu einnig að þátttakendum leið oft 

betur að koma á starfsbrautina og vinna verkefni sín þar, sem og taka prófin. Þeim virtist vera 

alveg sama hvernig verkefni aðrir nemendur væru að vinna að og hvernig prófin þeirra væru. 

Ekki er hægt að segja að þetta samræmist algjörlega fyrri rannsóknum sem segja að fatlaðir 

nemendur hafi góðan skilning á umhverfi sínu og átti sig fljótt á því að þeir eru ólíkir jafnöldrum 

sínum og beri sig þá oft á tíðum saman við þá (Hallahan og Kauffman, 2014). Rannaskandi 

álítur að þó svo að nemendur rannsóknarinnar hafi góðan skilning á umhverfi sínu þá var þeim 

alveg sama hvað aðrir nemendur voru að vinna að og það virtist ekki trufla þá. 

Niðurstöður sýndu að félagslega staða þeirra varð betri eftir því sem leið á rannsóknina. 

Þrátt fyrir að sækja mikið í að koma á starfsbraut að vinna verkefni og taka próf þá voru þeir 

líka margar kennslustundir í almenna áfanganum. Þeir sátu hjá öðrum ófötluðum nemendum 

og þrátt fyrir að þeir þorðu ekki að spyrja Baldvin að neinu í tímanum var greinilegt að þeim 

fannst gaman. Þarna hittu þeir aðra jafnaldra sína sem þeir höfðu að jafnaði ekki mikil 

samskipti við. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir sem segja að leiðsagnarmat hafi ekki 

bara góð áhrif á námslega getu fatlaðra nemenda, það hjálpar þeim líka félagslega (Law 

o.fl.,2006). Rannsakandi álítur svo á að mikilvægt sé að gefa þeim fleiri tækifæri til þess að æfa 

sig betur í samskiptum við ófatlaða nemendur, sem höfundur telur ábótavant eins og staðan 

er í dag.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þegar þátttakendurnir fengu verkefni sín tilbaka 

og niðurstöður úr prófum þá vildu þeir fara yfir það með Baldvin. Þeir vildu vita hvað var 

vitlaust og hvernig þeir gætu bætt sig. Um leið og þeir sáu að með því að leggja meira á sig þá 

uppskáru þeir betri einkunnir, þeir urðu ánægðari með sig og sjálfstraust jókst til muna. Þetta 

er í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýndu að það eykur áhugahvöt nemenda og styrkir 

sjálfstraust þeirra að gefa þeim tækifæri á að bregðast við og laga verkefni sín til þess að bæta 

árangur sinn (Black og William, 1998). Þegar niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir og í ljós 

kom að leiðsagnarmat hafði haft mjög góð áhrif á þátttakendur rannsóknarinnar fannst 
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rannsakanda það ýta undir jákvætt hugarfar hjá kennurum brautarinnar í garð þess að hafa 

slíkt námsmat að leiðarljósi. 

6.5  Samantekt og næstu skref 

Rannsakanda, rannsóknarvini og samkennurum sem tóku þátt í verkefninu gekk vel að tileinka 

sér aðferðir og verkfæri leiðsagnarmats. Auðvelt var að fylgjast með gangi mála þar sem 

þátttakendur voru einungis tveir. Árangurinn var greinilegur og hafði það mjög jákvæð áhrif á 

starfsbrautina. Þrátt fyrir gott gengi og virkilega jákvæðar niðurstöður rannsóknarinnar er ekki 

hægt að horfa framhjá þeirri staðreynd að alltaf koma upp aðstæður þar sem hlutirnir hefðu 

mátt vera betri. Þátttakendur rannsóknarinnar áttu t.d. mjög erfitt með að sitja inni í 

kennslustofunni í söguáfanganum þegar vinna átti einstaklingsverkefni. Þeim þótti betra að 

koma á starfsbrautina og vinna verkefnin þar. Áður en rannsókn hófst höfðu þeir orð á því að 

þeim langaði að vera í meiri samskiptum við aðra nemendur skólans, en þegar tækifæri gafst 

þá vildu þeir það ekki alltaf. Þessi hegðun styður þá umræðu um að fötluðum nemendum líður 

oftast best í sértengdum úrræðum, þó svo að hugurinn leiti annað (Sigurlaug Indriðadóttir, 

2014). Rannsakandi álítur að það sé afar mismunandi eftir einstaklingum. 

Full innleiðing leiðsagnarmats kemur eflaust til með að taka aðeins lengri tíma en nokkrar 

annir. Hins vegar telur höfundur að slíkt námsmat sé komið til að vera á þessari braut en 

auðvitað verði að taka mið af hverjum nemendahóp fyrir sig, þar sem námsmatið hentar ekki 

mjög fötluðum einstaklingum. Næstu skref eru að auka ábyrgð nemenda starfsbrautarinnar 

og halda áfram að hafa leiðsagnarmat að leiðarljósi í námsmati fyrir brautina. Halda verður 

áfram að þróa fleiri aðferðir til þess að þetta námsmat verði sem best fyrir nemendur með 

fötlunargreiningu. Halda áfram að virkja nemendur á INNU og æfa þá þannig í að fylgjast betur 

með eigin námi. 

Nemendur á starfsbraut eru mjög ólíkir og því verður að meta hvern einstakling fyrir sig. 

Þeir eru mislengi að tileinka sér nýja hluti og því gæti tekið lengri tíma fyrir suma nemendur 

að venjast þessu fyrirkomulagi. Markmið rannsakanda er því að hér eftir verði byrjað að beita 

leiðsagnarmati strax þegar nýir nemendur koma á brautina. Lögð verði áhersla á allt ofangreint 

og byrjað á því um leið og nemendur hefja nám sitt. Vonandi verður það til þess að ákveðin 

rútína myndist og þetta fyrirkomulag verði þeim eðlilegt og gagnlegt.  
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7 Lokaorð 

Leiðsagnarmat er virkilega árangursrík og góð aðferð til að meta námsárangur nemenda sé 

tekið mið af þessari rannsókn sem og öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið. Nemendur á 

starfsbrautum eru viðkvæmur hópur sem þarf mikið utanumhald en einmitt af þeirri ástæðu 

er þessi matsaðferð svo hentug fyrir þennan hóp því ólíkt öðrum aðferðum við mat á námi þá 

er lögð áhersla á að matið sé leiðbeinandi. Þessi nemendahópur þarf stöðuga aðstoð og 

leiðbeiningar um hvernig best sé að nálgast viðfangsefnið með einföldum útskýringum. Í 

leiðsagnarmati fá nemendur nákvæmar leiðbeiningar um það hvert sé næsta skref í náminu 

og hvernig það verður tekið. Allt þetta er út frá niðurstöðum matsins. Námsmatið styður vel 

við nemandann, þroskar hann og passar að hann standist viðmið. 

Ég hafði tekið eftir því á síðustu árum í vinnu minni á starfsbraut Framhaldsskólans í 

Vestmannaeyjum að breytinga var þörf á þegar kom að námsmati hjá þessum nemendahóp. 

Þess vegna fannst mér tilvalið að vinna í meistararannsókn minni að umfjöllunarefni sem mér 

þótti nauðsynlegt að breyta og skoða til þessa að reyna að finna út hvað mætti gera betur. 

Rannsóknarvinur verkefnisins kom óvænt inn í rannsóknina í upphafi sem gerði ferlið enn 

áhugaverðara þar sem sá kennari bjó að langri og dýrmætri reynslu af kennslu. Hans innsýn og 

aðstoð hjálpaði mikið til við rannsóknina. 

Leiðsagnarmat hefur breytt öllu fyrir mig sem kennara. Ég vissi að þessi matsaðferð væri 

talin góð, en það sem kom mér mest á óvart var hversu einföld og þægileg hún var. Ég bjóst 

við að það yrði mun meiri vinna fyrir mig sem kennara að halda utan um allt námsmatið og 

kannski var það þannig, en upplifun mín var svo góð að ég tók þá ekki eftir því. Andrúmsloftið 

á brautinni er léttara og skemmtilegra, við þekkjumst betur því við erum að vinna meira saman 

og spjalla meira saman. Ég finn að nemendur mínir treysta mér til að hjálpa sér að gera sitt 

allra besta í náminu og áhugi þeirra er miklu meiri. Góð einkunn er ekki lengur sjálfsögð heldur 

þarf að vinna fyrir henni og þau finna að það er gaman að sjá góðan árangur. 
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