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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed. gráðu í kennslufræði yngri barna í grunnskóla. 

Upphaflega var hugmyndin að skrifa aðeins um menntun fyrir alla en kveikjan að þessu 

verkefni varð í til áfanga í kennaranáminu þar sem rætt var um leiðsagnarmat. Þá varð til sú 

hugmynd að skoða tenginguna milli leiðsagnarmats og menntunar fyrir alla. Báðir þessir þættir 

gegna stóru hlutverki í kennslu og því áhugavert að kanna skoðanir og viðhorf kennara á 

tengslunum þarna á milli.  

Ég vil sérstaklega þakka viðmælendum mínum fyrir þátttöku sína í verkefninu þar sem án 

þeirra hefði þessi rannsókn ekki verið framkvæmanleg. Skoðanir þeirra og viðhorf gefa til 

kynna hvernig þessum atriðum er háttað. Ég vil einnig þakka leiðbeinanda mínum, Jóhönnu 

Karlsdóttur, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, fyrir góða leiðsögn og hvatningu í 

gegnum verkefnið. Að lokum við ég þakka þeim sem standa mér næst fyrir þolinmæði og 

stuðning við gerð verkefnisins. 

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 
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Reykjavík, 2. júní 2020 

 

Harpa Dögg Steindórsdóttir 



4 

Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um skoðanir og viðhorf kennara til leiðsagnarmats í tengslum við menntun 

fyrir alla. Lögð er áhersla á leiðsagnarmat í aðalnámskrá grunnskóla og að sama skapi gera 

bæði aðalnámskrá og lög um grunnskóla ráð fyrir því að allir skólar bjóði upp á menntun fyrir 

alla. Áhugavert er að skoða hvernig þessir tveir þættir fléttast saman og hvort kennarar gera 

ráð fyrir hvoru tveggja í sinni kennslu. Menntun fyrir alla snýst um jafnan aðgang allra til náms 

og að öllum nemendum séu gefin tækifæri til að ná sínum markmiðum sama hver staða þeirra 

er. Leiðsagnarmat snýst í stuttu máli um að leiðbeina nemendum jafnt og þétt að sínum 

markmiðum óðháð því hvar aðrir nemendur standa. Rannsóknin sem gerð var fellur undir 

eigindlega rannsóknaraðferð. Viðtöl voru tekin við fimm kennara á yngsta stigi í grunnskólum 

á höfuðborgarsvæðinu í tengslum við efnið. Leitast var eftir skoðunum kennara bæði á 

leiðsagnarmati og menntun fyrir alla ásamt því að kanna hvernig leiðsagnarmat er nýtt fyrir 

alla nemendur. Niðurstöður voru þær að kennarar nota leiðsagnarmat nokkuð mikið í sinni 

kennslu. Allir skólar gera ráð fyrir menntun fyrir alla en ýmislegt virðist vanta upp á til þess að 

gera framkvæmd þess betri. Leiðsagnarmat virðist þó henta vel fyrir alla nemendur þar sem 

kennarar nefna að auðvelt sé að aðlaga leiðsagnarmatið að öllum nemendum og þar með 

fléttist þetta tvennt vel saman. Niðurstöður ríma vel við fyrri rannsóknir þar sem kemur fram 

að framkvæmd menntunar fyrir alla er ekki auðveld og margt sem þarf að skoða betur. 

Leiðsagnarmat geri þó ráð fyrir að hægt sé að mæta öllum nemendum og aðlaga nám að 

hverjum og einum. Þannig ætti leiðsagnarmat að henta vel í tengslum við menntun fyrir alla.   
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Abstract 

Assessment for learning and inclusive education. Teachers opinions and attitudes of 

assessment for learning regarding to inclusive education.  

 

This thesis focuses on teachers opinions and attitudes of assessment for learning regarding to 

inclusive education. The Icelandic national curriculum guide for compulsory schools 

emphasizes assessment for learning and both the curriculum and Compulsory School Act 

assume that all schools offer inclusive education. It´s interesting to view how these two factors 

intertwine and if teachers are involving both factors in their teaching. Inclusive education is 

about equal access for everyone to learn and that every student is given the opportunity to 

reach their goals regardless of their position. In few words assessment for learning is about 

guiding students to their goals regardless of other students position. This research is a 

qualitative study. Interviews about the subject were conducted with five teachers on the 

youngest level of elementary schools in the capital area. The goal was to hear teachers 

opinions about both assessment for learning and inclusive education along with finding out 

how assessment for learning is used for all students. The results were that teachers use 

assessment for learning quite a lot in their teaching. All schools use inclusive education but a 

few things seem to be missing to make the implementation better. Although assessment for 

learning seems to work out well for inclusive education where teachers say it’s easy to adjust 

assessment for learning to all students and therefore these two factors intertwine well 

together. The results rhyme well with other researches where it appears that the 

implementation of inclusive education is not easy and there are many things that need further 

inspection. Although assessment for learning assumes that it’s possible to meet every 

students needs and adjust the education to each and everyone. Therefore assessment for 

learning should be a good option for inclusive education.  
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1 Inngangur  

Markmiðið með verkefninu er að gera grein fyrir hvernig leiðsagnarmat nýtist í tengslum við 

menntun fyrir alla. Samkvæmt lögum um grunnskóla sem tóku gildi 1.júlí árið 2008 eiga allir 

nemendur rétt á kennslu við sitt hæfi og að komið sé til móts við þarfir þeirra í almennum 

grunnskóla án aðgreiningar (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í aðalnámskrá grunnskóla frá 

árinu 2011 koma fram grunnþættir menntunar og þar á meðal er jafnrétti. Markmið 

jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum en í því 

felst að rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, 

umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Þar kemur einnig fram að í skólastarfi skulu allir taka 

virkan þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. Þetta rímar við hugmyndina um 

menntun fyrir alla en á grunnskólastigi eiga allir nemendur rétt á að stunda skyldunám í 

almennum grunnskóla án aðgreiningar sem öll börn eiga rétt á að sækja. Hvert sveitarfélag á 

að sjá til þess að skólaskyld börn fái þann stuðning sem þau þurfa á að halda í samræmi við 

sérþarfir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur einnig fram að námsmat sé órjúfanlegur hluti af 

skólastarfi og það feli í sér að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og leiðina að 

markmiðum þess. Með námsmati er fylgst með almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Upphaflega var námsmat notað til þess að 

flokka nemendur en snýst núna um að staðsetja nemendur í náminu og veita þeim vottun um 

námsárangur (Gredler, 1999). Undir hugtakið námsmat fellur allt það sem kennari gerir til þess 

að veita upplýsingar sem endurgjöf um hverju má breyta í kennslu og námi (Black og Wiliam, 

1998a). Það sem felst í námsmati getur verið allt frá því að safna upplýsingum um nemendur 

og námsárangur þeirra, formlegt mat, skrifleg próf eða tæki til að leiðbeina nemendum áfram 

og meta stöðu þeirra. Námsmat hefur áhrif á það hvernig nemendur líta á sig sem námsmenn 

og því er mikilvægt fyrir þá að fá gagnlegar upplýsingar úr mati sem geta hjálpað þeim að bæta 

sig, auðvelda námsferlið og leiðina að settum hæfniviðmiðum. Með áreiðanlegu og fjölbreyttu 

námsmati geta kennarar einnig gert sér auðveldara fyrir að fá upplýsingar um hvernig 

nemendum miðar í áttina að námsmarkmiðum sínum. Námsmat er einnig gott fyrir kennara 

þar sem það getur veitt þeim ákveðna leiðsögn við skipulag kennslu og svo heldur það utan 

um og veitir nemendum, foreldrum og öðrum sem málið varðar upplýsingar um árangur í 

náminu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011).  
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Námsmat getur haft mismunandi merkingu í hugum fólks og kennarar sem og aðrir eiga 

það til að rugla saman hugtökunum námsmat og próf. Þetta eru tvö aðskilin hugtök sem 

tengjast þó mikið þar sem námsmat byggir gjarnan á prófum og öðrum mælingum (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Próf eru umdeild en sumir telja þau mikilvægan hluta til þess að 

veita endurgjöf og segja að gott próf geti verið tilefni til að læra meira. En það skiptir máli 

hvernig og hvenær prófin eru sett fram svo þau nýtist sem góð endurgjöf í námsmati (Black og 

Wiliam, 1998a). Próf geta verið notuð sem hluti af leiðsagnarmati til að sjá hvar nemendur 

standa og niðurstöður prófsins notaðar á viðeigandi hátt sem endurgjöf í anda leiðsagnarmats 

(Black og Wiliam, 2009) en til þess að próf séu í anda leiðsagnarmats þurfa niðurstöðurnar að 

vera notaðar á viðeigandi hátt til að breyta kennslunni (Wiliam og Thompson, 2007). Það hefur 

til dæmis lítið að segja að nemandi hafi aðeins svarað ákveðnum prósentum af prófinu rétt en 

það skiptir máli ef kennarinn er búinn að ákveða fyrir fram hvað hann ætlar að gera við 

niðurstöður prófsins og spyr því spurninga sem skipta máli fyrir framhaldið (Wiliam, 2013). 

Námsmat er fjölþætt hugtak og eitt af meginatriðum í ferlinu sem felst í árangursríkri kennslu. 

Námsmat brúar í raun bilið á milli þess sem kennarar kenna og þess sem nemendur læra 

(Wiliam, 2013).  

Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á leiðsagnarmat en það snýr að því að nemendur 

velta námi sínu reglulega fyrir sér með kennurum sínum til að sjá hvar þeir standa, hvert þeir 

ætla í náminu og til að nálgast hæfniviðmið. Nemendur þurfa að vera meðvitaðir um hvaða 

viðmið eru lögð til grundvallar svo þeir viti hvert þeir stefna og námsmat þarf að fara fram 

jafnt og þétt yfir skólaárið. Þar kemur einnig fram að allir eigi rétt á námi án aðgreiningar og 

að vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum og stöðu einstakra nemenda í menntun fyrir alla, 

auki líkur á árangri (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Rannsóknir benda í auknum 

mæli til þess að ein öflugasta leiðin til að bæta árangur nemenda sé með leiðsagnarmati 

(Wiliam, 2013). Leiðsagnarmat snýst sem sagt í megindráttum um að komast að því hvar 

nemendur standa í náminu, hvert þeir stefna og hvernig á að koma þeim þangað sem þeir 

stefna (Wiliam og Thompson, 2007; Wiliam, 2013). Framfarir og staða nemenda er metin og 

niðurstöður matsins notaðar til að breyta og bæta kennsluna og námið. Það er þó ekki aðeins 

hlutverk kennarans heldur þurfa nemendurnir sjálfir að gera sér almennilega grein fyrir 

framhaldinu og taka þátt í ferlinu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011; Wiliam og Thompson, 2007). 

Endurgjöf er stór hluti af leiðsagnarmati. Endurgjöf er í raun upplýsingar um frammistöðu 
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nemanda og jafnvel er talað um endurgjöf sem afleiðingu frammistöðu. Með því er átt við að 

ólíkir aðilar gefa ólíka sýn á frammistöðuna. Endurgjöf getur verið veitt af kennara, foreldrum, 

bók, samnemendum eða nemandanum sjálfum. Kennarinn segir til um hvað má bæta, 

foreldrarnir veita hvatningu, bók gefur nýjar upplýsingar, samnemendur geta gefið nýja sýn og 

nemandinn sjálfur getur metið hvað þarf að skoða betur (Hattie og Timperley, 2007). 

Leiðsagnarmat ætti í raun ekki að enda með einkunn. Einkunn er lokamat á árangri nemenda 

en leiðsagnarmat er notað til þess að sjá framvindu í náminu og aðlaga kennsluna út frá því 

þannig að markmiðum sé náð. Að nota leiðsagnarmat sem mat á árangri og til áframhaldandi 

náms hefur betri áhrif á nemendur en að gefa þeim lokaeinkunn (Tomlinson, 2005).  

Markmiðið er að velta fyrir sér hvernig leiðsagnarmat nýtist í tengslum við menntun fyrir 

alla og hvort það nýtist nemendum óháð því hvort þeir eru með sérþarfir eða ekki. Frá árinu 

2018 hefur Mennta- og menningarmálaráðuneytið notað hugtakið menntun fyrir alla í stað 

skóli án aðgreiningar eða nám án aðgreiningar. Í þessari ritgerð verður því notast við hugtakið 

menntun fyrir alla. Ég ætla að rannsaka viðhorf kennara til leiðsagnarmats í tengslum við 

menntun fyrir alla. Lögð er áhersla á báða þessa þætti í aðalnámskrá grunnskóla og þess vegna 

finnst mér nauðsynlegt að kanna skoðanir kennara á þeim. Rannsóknarspurningin er: Hvernig 

nota kennarar leiðsagnarmat í tengslum við menntun fyrir alla? Ritgerðinni er skipt upp í sex 

meginkafla og undirkafla. Á eftir þessum inngangi kemur fræðilegur kafli sem skiptist í 

umfjöllun um menntun fyrir alla og leiðsagnarmat. Þar á eftir kemur kafli um 

rannsóknaraðferðina og þar á meðal hvernig gagnaöflun fer fram, val á þátttakendum og 

persónuvernd. Niðurstöður eru settar fram í kafla númer fjögur og skiptist í undirkafla eftir 

helstu viðhorfum og skoðunum sem komu fram í rannsókninni. Þar á eftir er umræðukafli þar 

sem niðurstöður eru ræddar út frá fyrri rannsóknum og fræðum. Lokaorðin draga svo saman 

ritgerðina í stuttu máli og í lokin má finna heimildaskrá. Viðauki sem fylgir ritgerðinni er upplýst 

samþykki sem þátttakendur skrifuðu undir. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Ég hef mikið velt fyrir mér menntun fyrir alla og hvernig eða hvort skólar sinni öllum 

nemendum jafnt. Ég fór á námskeið um leiðsagnarmat í kennaranáminu og þá fór ég að velta 

fyrir mér hvort leiðsagnarmat sé heppilegt námsmat í tengslum við menntun fyrir alla og hvort 

skólar nýti sér það. Nokkuð margar rannsóknir liggja fyrir um menntun fyrir alla, þá sérstaklega 

tengt skipulagi, kennsluháttum og stjórnun. Það hefur ekki verið mikið skrifað um námsmat og 

leiðsagnarmat og tengslin á milli þess og menntunar fyrir alla. Það vantar því meira af 

rannsóknum um leiðsagnarmat sem einmitt styður við þörfina á verkefni sem þessu en 

mikilvægt er að varpa ljósi á hvort leiðsagnarmat nýtist öllum nemendum.  

Eins og segir hér að framan kemur fram í aðalnámskrá að allir eigi rétt á námi án 

aðgreiningar. Þar skiptir máli að laga kennslu að þörfum einstakra nemenda og notast við 

fjölbreyttar aðferðir. Í aðalnámskrá kemur einnig fram að námsmat sé órjúfanlegur hluti 

skólastarfs og að leggja skuli áherslu á leiðsagnarmat (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls 28). Áhugavert er að skoða hvernig þessir tveir þættir fléttast saman þar sem þeir 

eru báðir taldir mikilvægir í skólastarfi.  

Grein sem Paul Black og Dylan Wiliam skrifuðu árið 1998 varð tímamótagrein í 

skólakerfinu. Greinin nefnist Inside the Black Box en í henni gagnrýna þeir skólakerfið fyrir að 

vinna ekki nógu vel að þörfum allra nemenda. Þeir koma fram með hugmyndina um 

leiðsagnarmat sem hefur fest sig í sessi í skólakerfinu síðan þá. Þar tala þeir um að námsmat 

sé ekki lokadómur í enda námstíma heldur sé árangursríkara og betra ef nemendur eru metnir 

jafnt og þétt yfir námsárið og geta þar með verið meðvitaðir um stöðu sína og áframhald í 

náminu (Black og Wiliam, 1998a).  

Í rannsóknum á menntun fyrir alla hafa fræðimenn meðal annars beint sjónum sínum að 

upplifun og skoðunum kennara. Í viðamikilli rannsókn á 1492 kennurum í Kanada kom fram að 

þátttakendur skiptust í tvo afgerandi hópa þegar þeir voru spurðir um skoðun sína á því að 

nemendur með einhvers konar fötlun væru með í almennum bekk í almennum bekkjarstofum. 

Annar hópurinn leit jákvætt til þess að nemendur með alls konar sérþarfir væru saman í bekk 

og að kennarar gætu tekist á við það. Hinn hópurinn hafði áhyggjur af of miklu álagi, hæfni 

annarra starfsmanna sem veita stuðning og áhyggjur af litlum stuðningi frá stjórnendum 

(Bunch, Lupart og Brown, 1997). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna tvö ólík viðhorf sem hægt 
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er að flokka sem fastheldni (e. traditionalism) og framfarir (e. progressivism). Hópur sem er 

fastheldinn leggur áherslu á reglur og raunverulegan sannleika, aga og val kennarans ásamt 

hefðum, gildum og hina vitsmunalegu hlið og mælikvarða á menntun. Þeir sem leggja áherslu 

á framfarir leggja áherslu á heildræna sýn á menntun barnsins, það er að segja þarfir og áhuga 

nemandans, frjálslyndi og lífsreynslu í menntun ásamt því að leggja áherslu á líkamlegan, 

tilfinningalegan og félagslegan þroska nemandans (Bunch, Lupart og Brown, 1997). Í rannsókn 

Elhoweris og Alsheikh (2006) kom fram að  þeir kennarar sem hafa fengið viðeigandi fræðslu 

eða upplýsingar eru almennt með jákvæðara viðhorf til þess sem takast þarf á við. Einnig að 

eftir því sem kennarar hafa meiri reynslu af hvers konar margbreytileika, hvort sem það er í 

frítíma sínum, í gegnum uppeldi eða samskipti við fólk með fötlun, þá líta þeir jákvæðar til 

menntunar fyrir alla. 

Ólíkur menningarlegur bakgrunnur og ríkjandi skólastefna í mismunandi löndum getur haft 

áhrif á mótun hugmynda og skilning kennara á menntun fyrir alla. Mismunandi skipan 

menntakerfis og stefnu hefur áhrif á hvernig kennarar líta á menntun fyrir alla. Í rannsókn þar 

sem bornar voru saman hugmyndir íslenskra og hollenskra kennara kom fram að hollensku 

kennararnir líta svo á að þeir hafi menntað sig til að kenna þeim sem þeir vilja kalla venjulega 

nemendur í venjulegum skóla. Höfundar rannsóknarinnar draga þá ályktun að það sé í raun 

ekkert sem hægt er að kalla venjulega eða óvenjulega nemendur en vilja þeir meina að 

venjulegir nemendur séu þeir sem búa ekki við sérþarfir. Að þeirra mati ætti að vera sjálfsagt 

að þeir geti kennt öllum nemendum, sem eru með ýmiss konar sérþarfir eða fötlun. Viðhorf 

íslensku kennaranna er akkúrat öfugt en þeir vilja meina að ytra umhverfi og skipulag á 

stuðningi sé það sem skiptir máli þegar kemur að kennslu barna með sérþarfir en kennararnir 

sjálfir geti kennt alls konar börnum sama hvaða sérþarfir þeir búa við (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010).  

2.1 Menntun fyrir alla 

Árið 1994 var haldin heimsráðstefna í borginni Salamanca á Spáni sem snerist um menntun 

barna með sérþarfir. Þar komu saman 92 fulltrúar ríkisstjórna og 25 félagasamtaka. Fjallað var 

um hvernig almennir skólar áttu að vera fyrir öll börn og taka tillit til allra þátta og þarfa 

nemenda. Á ráðstefnunni var samþykkt yfirlýsing sem varð til þess að menntun fyrir alla varð 

að alþjóðlegri stefnu í menntamálum (Menntamálaráðuneytið, 1995). Á þessum árum síðan 

yfirlýsingin var samþykkt hefur stefnan um menntun fyrir alla þróast og viðfangsefni hennar 
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eru margþætt. Stundum er tekist á um stefnuna og framkvæmd hennar og fólk hefur ólíkar 

skoðanir á henni. Fræðimenn hafa bent á að sama merking er jafnvel ekki lögð í hugtakið 

menntun fyrir alla og það tekur einnig breytingum með tímanum (Dóra S. Bjarnason, Hermína 

Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016). 

Í 26. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna segir að allir hafi rétt til 

menntunar. Hún skuli vera veitt ókeypis, allavega á grunnskóla- og undirstöðustigum og skuli 

vera skylda. Einnig segir að: 

Menntun skal beina í þá átt að þroska persónuleika einstaklinganna og auka virðingu fyrir 

mannréttindum og grundvallarfrelsi. Hún skal miða að því að efla skilning, umburðarlyndi 

og vináttu meðal allra þjóða, kynþátta og trúarhópa og að styrkja starf Sameinuðu 

þjóðanna í þágu friðar. Foreldrar skulu öðrum fremur ráða hverrar menntunar börn þeirra 

skuli njóta (Stjórnarráðið, 1948, bls. 13).  

    Samkvæmt UNESCO er menntun fyrir alla ferli sem felur í sér að koma til móts við þarfir 

allra, sama hverjar þeirra aðstæður eða sérþarfir eru, stelpur jafnt sem stráka, fatlaða jafnt 

sem ófatlaða og börn jafnt sem fullorðna. Markmiðið með yfirlýsingunni er að útrýma hvers 

konar ójöfnuði eða útlokun sem er afleiðing af neikvæðum viðhorfum í garð fjölbreytileika 

(Evrópumiðstöðin um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2014). Að draga úr útilokun felur í sér 

að finna leiðir til að auka þátttöku allra. Menntun fyrir alla felur í raun í sér að draga úr hvers 

konar mismunun, hvort sem það er vegna fötlunar, kynhneigðar, trúar, kyns eða á grundvelli 

annarra eiginleika (Ainscow, Booth og Dyson, 2006). Með menntun fyrir alla er gert ráð fyrir 

því að allir nemendur nái árangri. Þeir sem hafa sérþarfir læra samhliða öllum hinum. Þannig 

fá nemendur með sérþarfir aðgang að því sama og hinir, fá jafngild tækifæri, ásamt sérkennslu 

sem á að sjá til þess að þeir nái sem bestum árangri (Obiakor, Harris, Mutua, Rotatori og 

Algozzine, 2012). 

Frá því að lög um grunnskóla tóku gildi árið 2008 (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) hefur 

menntun fyrir alla fengið nokkuð mikla athygli. Sem dæmi var stofnuð rannsóknarstofa um 

menntun fyrir alla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands það sama ár en aðal hlutverk hennar 

er að standa að rannsóknum tengdum menntun fyrir alla. Meðal þess sem stofan stendur fyrir, 

ásamt því að efla og stunda rannsóknir á sviði menntunar fyrir alla, er að miðla þekkingu og 

ráðgjöf til skóla, taka þátt í þekkingarsköpun á alþjóðavísu, hvetja til frekari rannsókna á 

sviðinu og standa fyrir og stuðla að útgáfu fræðilegs efnis á sviðinu (Rannsóknarstofa um skóla 
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án aðgreiningar, e.d). Mismunandi skilgreiningar eru á menntun fyrir alla. Sums staðar er 

gengið út frá fötluðum nemendum en annars staðar út frá öllum nemendum (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009; Ainscow, Booth og Dyson, 2006). Það virðist vera 

nokkuð útbreiddur misskilningur að menntun fyrir alla sé hugmynd sem snýst um að mennta 

nemendur með fötlun eða einhvers konar sérþarfir (Ainscow, Booth og Dyson, 2006) en 

menntun fyrir alla snýst um þátttöku allra nemenda og fjölskyldna þeirra ásamt starfsfólki í 

skólakerfinu (Booth, 2005). Oft er fjallað um börn sem þurfa sérstaka aðstoð sem einn 

samstæðan hóp en börn eru svo ólík og með svo ólíkar þarfir að það er ómögulegt að setja 

þau öll undir einn hatt. Það þarf að miða að því að veita öllum börnum þá aðstoð sem þau 

þurfa (Jón Torfi Jónasson, 2008).  

2.1.1 Stefna og umfjöllun 

Í umfjöllun um menntun fyrir alla er mikilvægt að hafa í huga að hvers konar skipulag og 

framkvæmd er nauðsynleg til að sem bestur árangur náist og leggja þarf áherslu á að þróa 

námssamfélag út frá styrkleikum nemenda en ekki vangetu (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009). Hver skóladagur og kennslustund ber í sér þroskamöguleika sem mikilvægt 

er að nýta til fulls (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Í greininni Látum þúsund blóm 

blómstra (2009) er fjallað um stefnu grunnskóla um menntun fyrir alla í ljósi skólanámskráa og 

skipulags skólastarfs. Gerð var rannsókn til að vekja athygli á stöðu þessara máli á Ísland. Eitt 

af því sem skiptir máli í þessari grein er að tekið er fram að menntun fyrir alla er þróunarferli 

sem er í stöðugri endurskoðun og endurnýjun. Ekki allir skólar nota hugtakið menntun fyrir 

alla eða skóli án aðgreiningar heldur er til dæmis frekar nefnt að allir eigi rétt á skólagöngu í 

heimaskóla. Þá er misjafnt eftir skólum hvaða útskýring eða skilningur er sett í hugtakið 

menntun fyrir alla. Ýmist er talað um skóla án aðgreiningar, skóla fyrir alla eða menntun fyrir 

alla (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Ólíkir hópar líta ólíkum augum á 

menntun fyrir alla og það fer eftir samhengi hvernig það er skilgreint. Það er engin ein rétt eða 

samhljóða skilgreining til (Ainscow, Booth og Dyson, 2006). Sama hvernig það er orðað er 

almennur skilningur fræðimanna sá að þörfum allra nemenda sé mætt í almennu skólakerfi. 

Þessi skólastefna hefur áhrif á skólastarf víðs vegar í heiminum (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009)  

Eins og segir hér að framan eru ekki allir á sama máli um stefnu menntunar fyrir alla og oft 

er litið á hana sem hugmyndafræði sem hljómar vel en hentar illa í framkvæmd. Sumir ganga 
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jafnvel svo langt að fullyrða að stefnan sé óframkvæmanleg í skólastarfinu (Dóra S. Bjarnason, 

Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016). Þetta eru aðallega skoðanir kennara 

sem líta svo á að þeir nái ekki að sinna öllum nemendum jafnt og þannig komi fyrir að 

nemendur sem lítið fer fyrir gleymist og að sama skapi eiga kennarar erfitt með að sinna þeim 

nemendum sem eru með sérþarfir. Rannsóknarstofa um skóla án aðgreiningar, í samvinnu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, skoðaði birtingarmynd stefnunnar í niðurstöðum íslenskra 

rannsókna á menntun fyrir alla. Þar kemur meðal annars fram að það vantar úrræði til þess að 

takast á við kröfur menntunar fyrir alla og að það valdi auknu álagi á kennara. Fjárskortur, 

lélegt aðgengi, skortur á stuðningi við kennara og úrræðaleysi kennara eru nefnd sem atriði 

sem þarf að laga til þess að menntun fyrir alla gangi upp en sumum kennurum finnst 

framkvæmdin ekki virka eins og hún ætti að gera. Leggja þyrfti meiri áherslu á fagleg gildi 

kennara, viðhorf og færni til að sinna öllum nemendum jafnt. Þar kemur þó fram að Ísland sé 

á góðri leið með að mæta fjölbreyttum nemendahópum þrátt fyrir að framkvæmdin sé ekki 

endilega auðveld (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra 

S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðardóttir og Kristín Erla Harðardóttir, 2014). 

Foreldrar sumra fatlaðra barna líta svo á að börn þeirra væru betur sett á sérstökum 

stofnunum eða sérskólum á meðan aðrir eru hlynntir stefnunni (Dóra S. Bjarnason, Hermína 

Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016). Sérskólar eiga að veita nemendum sérhæft 

umhverfi og leggja áherslu á sveigjanleika í námi. Þó svo að allir skólar eigi að vera fyrir alla 

nemendur leggja sérskólar sérstaka áherslu á að bregðast við margbreytileika nemenda-

hópsins (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012). Í greininni Improving Schools, 

Developing Inclusion (2006) er talað um sex leiðir til að hugsa um menntun fyrir alla. Þar er 

fjallað um menntun fyrir alla sem tekur tillit til fatlaðra nemenda og þeirra sem flokkaðir eru 

með sérstakar þarfir sem svar við útilokun vegna hegðunar og í sambandi við að allir hópar séu 

viðkvæmir fyrir útilokun. Einnig er talað um menntun fyrir alla í sambandi við þróun 

menntunar fyrir alla í skólum, þátttöku allra og svo sem grundvallaraðferð að menntun og 

samfélagi. Sama hvernig á það er litið snýst menntun fyrir alla um að allir taki jafnan þátt og 

að draga skuli úr útilokun (Ainscow, Booth og Dyson, 2006). 

Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu setti fram lykilatriði sem stuðla að menntun fyrir 

alla. Þessi atriði eru að hlusta skuli á raddir nemenda og bregðast við þeim. Áhersla skal lögð 

á að allir nemendur séu virkir þátttakendur í skólalífinu og samfélaginu almennt þar sem þeir 
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finna til öryggis og tilheyra hópi. Kennarar skuli hafa jákvætt viðhorf til allra nemenda og líta á 

fjölbreytileika sem styrk og hvatningu til frekari fræðslu ásamt því að kennarar skuli hafa færni, 

þekkingu og skilning til að koma til móts við þarfir allra nemenda. Skólastjórnendur líti á 

fjölbreytni sem kost, hvetji til samstöðu og nýjunga ásamt því að byggja upp jákvætt 

andrúmsloft og vellíðan allra. Að allir skólar geti fengið aðstoð frá þverfaglegri félagsþjónustu 

þar sem félagslegum og tilfinningalegum þörfum barna, unglinga og fjölskyldna er sinnt. Þessi 

lykilatriði eiga að gilda um allt nám, formlegt sem og óformlegt og einnig alla nemendur sama 

hvort þeir eiga við fötlun að stríða eða ekki. Námið snýst um gæði menntunar sem allir skulu 

njóta í skóla án aðgreiningar (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2011). 

2.1.2 Birtingarmyndir menntunar fyrir alla 

Menntavísindastofnun Háskóla Íslands tók árið 2014 saman lista yfir efni með færslum um 

menntun fyrir alla og skoðaði birtingarmynd hugtaksins í íslenskum rannsóknum. Þar var 

viðfangsefninu skipt niður í níu flokka þar sem hvert viðfangsefni var skilgreint út frá umfjöllun 

um menntun fyrir alla. Þar kemur fram að mest hefur verið fjallað um störf kennara, viðhorf 

þeirra og sjónarhorn í sambandi við menntun fyrir alla. Einnig hefur verið fjallað um blönduð 

viðfangsefni eða ólík sjónarhorn kennara, nemenda og foreldra á viðfangsefninu ásamt því að 

beina sjónum að börnum og lýðræði í skólum. Minna hefur verið fjallað um hugmyndafræði 

menntunar fyrir alla, skólann sem stofnun og samfélag og annað fagfólk sem er við störf í 

skólum (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). 

Á síðustu árum hefur íslenskt samfélag tekið miklum breytingum og þar má nefna 

tækniþróun, fjölgun fólks af erlendum uppruna hér á landi og aukið upplýsingastreymi. 

Skólastarf virðist þó ekki fylgja þessum breytingum því viðhorf samfélagsins til skóla breytast 

hægt og erfitt virðist að breyta hefðbundnum skilningi á námi og kennslu. Krafan um fjölbreytt 

skólastarf og að komið sé til móts við alla hefur þó aukist með breytingum samfélagsins og 

hugmyndin um menntun fyrir alla er viðbrögð við því (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009). Nú til dags eru kröfurnar þannig að skólar eiga að undirbúa nemendur fyrir 

lífið, að þeir eigi að vera hugsuðir, lausnamiðaðir, vitrir neytendur upplýsinga og svo framvegis. 

Skólar þurfa að vera móttækilegir fyrir breiðum hópi fjölbreyttra nemenda með ólíka 

menningu, tungumál og reynslu. Allt þetta þurfa kennarar að taka með í reikninginn og veita 

öllum jafnt aðgengi að námi (Tomlinson, 2015).  
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Samkvæmt Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna byggir menntun fyrir alla á 

styrkleikum nemenda og fjölbreyttum úrræðum innan almenna skólans eða sem sagt 

heildstæðri sýn á nemandann. Búast má við góðri menntun þegar nemendur eru í þannig 

umhverfi að það gefi þeim kost á sameiginlegu námssamfélagi, fullgildri náms- og félagslegri 

þátttöku og veiti þeim jafngild tækifæri til náms og þroska. Litið er svo á að fjölbreyttar þarfir 

nemenda auðgi skólastarfið og fjölgi námstækifærum allra nemenda og sé því af hinu góða 

fyrir alla (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Nauðsynlegt er taka fjölbreyti-

leikanum fagnandi og virða hann. Menntun og nám án aðgreiningar eru mannréttindi sem allir 

eiga rétt á (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2011). Menntun fyrir alla hefur marga 

góða kosti. Grundvallarreglan í þátttöku eða menntun fyrir alla er félagslegt réttlæti en með 

því er átt við virðingu, umönnun, viðurkenningu og samúð til allra sem vinnur gegn útlokun 

(Obiakor o.fl., 2012). 

Í byrjun árs 2020 var gefin út skýrsla um niðurstöður og helstu viðfangsefni í kjölfar 

fundaraðar um menntun fyrir alla og mótun menntastefnu sem unnið var að á árunum 2018-

2019. Stefna menntunar fyrri alla hefur verið í sífelldri þróun frá árinu 2008 og var áhersla 

þessarar vinnu meðal annars að ræða hugmyndafræði stefnunnar og reynsluna sem komin er 

á hana hér á landi ásamt því að ræða nýja menntastefnu. Eitt af því sem felst í þessari nýju 

menntastefnu er að litið er á skólastarf án aðgreiningar sem grundvöll gæðamenntunar fyrir 

alla nemendur af öllum í skólasamfélaginu. Þessi skýrsla er nýjasta samþykkta stefna 

stjórnvalda um menntun fyrri alla og aðgerðaráætlun. Markmiðið er að veita framúrskarandi 

menntun en með því er meðal annars átt við að allir fái jöfn tækifæri til að þroskast og auka 

hæfni sína á eigin forsendum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2020). 

2.1.3 Nám við hæfi 

Öll börn eiga sem sagt rétt á námi við hæfi og að komið sé til móts við þarfir þeirra. Bæði í 

grunnskólalögum og aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að allir nemendur eigi jafnan rétt til 

náms og skuli fá tækifæri til að ná markmiðum sínum með mismunandi hætti. Þeir eigi kost á 

að velja sér viðfangsefni og nálgun í náminu ásamt námsaðferðum og námsgreinum frá 

upphafi skólagöngu sinnar (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2011).  Þegar vísað er í  að allir eigi sama rétt til náms er ekki verið að meina að allir 

eigi að nálgast námsmarkmið sín á sama hátt heldur að allir fái sambærileg tækifæri til náms 

og kennslu við hæfi. Allir eiga að hafa sömu tækifæri til að þroska hæfileika sína. Þar af leiðandi 
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er mikilvægt að laga skólastarfið að nemendunum og gefa þeim kost á námsefni sem hentar 

þeirra getu. Þannig eru fjölbreyttir kennsluhættir mikilvægir svo hægt sé að aðlaga námið að 

öllum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Kennsla er mjög persónulegt 

ferðalag fyrir bæði kennara og nemendur. Nemendur geta verið svo ólíkir og á ólíkum stöðum 

í náminu á ólíkum tímum og jafnvel með ólíkar námsaðferðir á leið að ólíkum markmiðum. Það 

getur því verið mjög erfitt fyrir kennara að ná fram ákveðnum kennsluaðferðum sem henta 

öllum nemendum. Að kenna upp (e. teaching up) er leið sem sumir kennarar nota til að 

skipuleggja kennslu fyrir ólíka nemendur. Þeir byrja þá að skipuleggja kennsluna út frá 

ákveðnum hópi nemenda, oftast sem breiðustum hópi, og aðlaga svo að öllum hinum. Þannig 

búa þeir til verkefni sem eru áskorun fyrir þá nemendur sem eiga auðvelt með nám og stilla 

það svo þannig að það henti fjölbreyttum nemendahópi. Að kenna upp er aðferð sem fær 

kennara til að huga að því sem þeir kenna, vera móttækilegir fyrir þeim sem þeir kenna og 

úrræðagóðir í að tengja þessa tvo hluti saman í kennslunni (Tomlinson, 2015).  

Eins og áður hefur komið fram á menntun fyrir alla að stuðla að jafnri þátttöku allra í 

samfélagi og menningu. Í skólum er námskráin miðillinn til að stuðla að þessu (Clough og 

Corbett, 2000). Námskrá er nokkurs konar leiðarvísir um námið, það er að segja áætlun um 

hvað skuli gera, kenna og læra í skólum (Schiro, 2008). Hún á því frekar að passa öllum 

nemendum og koma til móts við ólíkar þarfir frekar en að nemendur eigi að aðlaga sig að 

námskránni (Clough og Corbett, 2000). Til að menntun fyrir alla virki þarf að auka þátttöku 

allra og draga úr hvers konar útilokun í námskrám, menningu og samfélögum. Þörf er á að 

endurskipuleggja menningu, stefnur og venjur skóla svo þeir bregðist við fjölbreytileika 

nemenda ásamt því að huga að þátttöku og árangri nemenda sem eiga á hættu að lenda í 

útilokun, ekki bara þeirra sem eru með sérstakar þarfir (Ainscow, Booth og Dyson, 2006). 

Menntun fyrir alla byggir á von um betri skóla fyrir alla og þátttöku allra í almennu skólakerfi. 

Það að auka þátttöku allra dregur úr útilokun. Þátttaka snýst um að allir taki þátt og að allir 

séu metnir fyrir það sem þeir eru, metnir að verðleikum og viðurkenndir í hópnum (Booth, 

2005). Athuga þarf að festast ekki í staðsetningu námsins heldur þarf að hafa í huga hvernig 

skipulag og framkvæmd eru nauðsynleg til að draga úr aðgreiningu svo að mögulegt sé að ná 

sem bestum árangri. Námskrá þarf að taka mið af öllum nemendum og aðlaga að öllum þar 

sem nám nemenda er í brennidepli (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2009). 

Fræðimaðurinn Michael Schiro leggur einmitt áherslu á að barnið sé í brennidepli sem eina af 
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fjórum meginstefnum í hugmyndafræði námskrárgerðar. Þar vill hann meina að námskrá eigi 

ekki að ráðast af þörfum þjóðfélags eða fræðigreina heldur af þörfum barnsins og meðfæddu 

eðli þess. Barnið sjálft á að vera undirstaðan í námskrárgerð og námskrár eiga að svara 

markmiðum og þörfum allra barna (Schiro, 1978).  

Í fjölbreyttum nemendahópi er mikilvægt að úrval námsgagna sé gott og hvetjandi og að 

tekið sé tillit til ólíkra þarfa, getu og áhuga nemenda (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2009). Vönduð kennsla sem lagar sig að þörfum og stöðu einstakra nemenda í 

menntun fyrir alla eykur líkur á árangri (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Mikilvægt er að koma til móts við þarfir allra nemenda og mismunandi aðferðum er beitt til 

þess, sama hvort nemendur þurfa á auknum stuðningi að halda vegna sérstakra þarfa eða 

fötlunar er mikilvægt að kennarar miði að því að bæta árangur allra. En til þess að kennarar 

geti komið til móts við alla þarf líka að kenna kennurum svo þeir verði færir um það og leggja 

áherslu á viðhorf og gildi í stað bara þekkingar og hæfni (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í 

sérkennslu, 2011). Kennaranám á að búa kennara undir fjölbreytileika nemenda. Kenna þeim 

að stuðla að þróun þeirra nemenda sem eiga erfitt með nám og á sama tíma að veita 

nemendum sem eiga auðvelt með nám áskorun (Tomlinson, 2015). 

Hugmyndin um menntun fyrir alla byggir á gildum réttlætis og mannréttinda. Eins og áður 

hefur komið fram er markmiðið að draga úr hvers konar mismunun og hugmyndafræðin byggir 

á sýn um betri skóla fyrir alla. Til að hugmyndin virki þurfa náms- og kennsluhættir að vera 

sveigjanlegir þannig að þeir komi til móts við fjölbreytta nemendahópa þar sem tekið er tillit 

til áhuga, þekkingar og hæfni nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

Það snýst um að þróa menntakerfi svo þau séu tilbúin til að mæta hvers konar fjölbreytni 

nemenda jafnt (Booth, 2005). Markmið allrar kennslu ætti að vera að hjálpa nemendum að fá 

sem mest út úr kennslunni og hámarka árangur sinn (Obiakor o.fl., 2012). Skipulag námsins er 

ekki síður mikilvægt þar sem huga þarf að framkvæmd og árangri nemendanna. Á sama tíma 

og kröfur aðalnámskrár eru hafðar í huga er byggt á því að huga að styrkleika nemenda, vináttu 

og virðingu. Draga þarf úr hindrunum sem verða á vegi nemenda í leið að náms- og félagslegri 

þátttöku í almenna skólakerfinu (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

Nemendur eru svo ólíkir og með ólíkar þarfir að kennarar þurfa að takast á við heilu bekkina 

af ólíkum nemendum með alls konar þarfir hvort sem þær eru félagslegar, tilfinningalegar, 

hugrænar, tengdar hegðun eða annað. Þetta þurfa kennarar að hafa í huga þegar þeir 
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skipuleggja kennslu sína og veita nemendum upplýsingar (Tomlinson, 2015). Menntun fyrir 

alla er samspil margra þátta innan skólans. Bæði nemendur og kennarar þurfa að líta jákvætt 

á menntun og skapa jákvætt andrúmsloft innan skólans. Kennarar hafa ákveðin áhrif á 

námsþætti og það sem fram fer innan skólastofunnar. Skólastjórar þurfa að styðja kennara í 

faglegri framþróun og almennt í starfinu (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2011). 

Ásamt fjölbreyttum kennsluaðferðum þarf námsmat einnig að vera fjölbreytt og byggjast á því 

að skoða stöðu, framfarir og árangur um leið og ferlið sem nemendur fara í gegnum í náminu 

er metið (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

2.1.4 Sérkennsla 

Samkvæmt stefnunni menntun fyrir alla ætti kennsla að fara fram innan bekkja eða námshópa 

að sem mestum hluta sama hvort nemendur eru með fötlun eða einhvers konar sérþarfir en 

sumir skólar bjóða upp á sérkennslu fyrir þá sem þurfa. Fyrir mörgum er þó óljóst hvaða 

hlutverki sérkennsla á að gegna í skólakerfinu (European agency for special needs and inclusive 

education, 2017). Lengi hefur sérkennsla verið sá þáttur í skólum þar sem unnið er með 

nemendur sem eiga erfitt og þurfa aðstoð við að styrkja sig í náminu (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Stundum hefur verið fjallað um sérkennslu sérstaklega í tengslum 

við menntun fyrir alla. Sérkennslan getur bæði farið fram utan bekkjar og innan hans en oftast 

er það þannig að þeir nemendur sem hafa einhverjar sérþarfir eru teknir út úr bekknum og fá 

sérkennslu annað hvort frá sérstaklega lærðum sérkennara eða algjörlega ófaglærðum 

stuðningsfulltrúa (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016). 

Upphaflega var sérkennsla sett á stofn til þess að aðstoða nemendur með sérstakar þarfir en 

það virðist ekki vera eini tilgangur hennar lengur. Jafnframt er sérkennsla stundum notuð fyrir 

nemendur sem passa ekki inn í almennan bekk vegna hegðunar- eða námserfiðleika (Sands, 

Kozelski og French, 2000).  Þannig eru nemendur með fatlanir eða aðrar sérþarfir fjarlægðir úr 

bekknum og stundum settir í hóp með nemendum með svipaðar sérþarfir. Nemendur með 

miklar sérþarfir geta lent í því að vera nánast ekkert með bekknum heldur í sérkennslu að 

mestu eða öllu leyti í sérdeild, námsveri eða sérskóla (Dóra S. Bjarnason, Hermína 

Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016). Þetta er í raun ekki í anda menntunar fyrir alla 

þar sem stefnan snýst um að allir taki jafnan þátt og að draga skuli úr útilokun (Ainscow, Booth 

og Dyson, 2006).  
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Samkvæmt skýrslu sem var tekin saman fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið á 

vegum Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir frá árinu 2017 eru þrír 

sérskólar á Íslandi fyrir nemendur með sérstakar þarfir. Þar af er einn fyrir nemendur með 

fötlun og hinir tveir fyrir nemendur með geðræna eða félagslega erfiðleika. Samkvæmt 

úttektinni voru 98,71% af nemendum í almennum grunnskóla undir stefnunni menntun fyrir 

alla á árunum 2012-2013 og eyddu þar með lang mestum tíma með jafnöldrum. 16,43% 

nemenda voru taldir hafa sérstakar þarfir. Þar af voru 15,14% í almennum bekkjum, 0,96% í 

sérkennslu og 0,34% í sérstökum skólum (European agency for special needs and inclusive 

education, 2017). Varðandi sérkennslu og sérdeildir hefur vantað aðeins upp á stefnumörkun 

og er hún því ólík milli skóla (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2009). Sumir skólar 

leggja áherslu á að skoða greiningar nemenda við skipulagningu slíks náms en það er í raun 

þversögn við menntun fyrir alla þar sem greining getur ýtt undir áhersluna á þá erfiðleika sem 

nemendur búa við í staðinn fyrir að draga úr mismunun eins og stefnan leggur upp með (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Árið 2014 var gert ráð fyrir að 19% af fjármagni 

sveitarfélaga til skóla færi í kennslu nemenda með sérþarfir. Það er áhugavert að sjá að ein 

helsta forsenda fjármagns til skóla er formleg greining á fötlun eða sérþörfum. Eitt af því sem 

veldur misskilningi í umræðu um menntun fyrir alla er að stefnan snúist bara um nemendur 

með sérþarfir (European agency for special needs and inclusive education, 2017). Sumir 

kennarar sjá það þannig að eina leiðin til að ná að sinna öllum sé að aðgreina nemendur. Annað 

hvort að getuskipta nemendum innan bekkjar eða senda nemendur sem ná ekki að fylgja 

bekknum í sérkennslu. Þá eru þeir nemendur komnir á ábyrgð sérkennara eða 

stuðningsfulltrúa og fylgja ekki endilega sama efni og almenni bekkurinn fær. Þarna er verið 

að finna lausn fyrir nemendur sem almenna skólakerfið kemur ekki til móts við en þessi 

aðgreining er algjörlega andstæða menntunar fyrir alla (Rúnar Sigþórsson, 2008). 

Fram hefur komið að menntun fyrir alla á að snúast um að minnka mismunun og útilokun 

en þegar nemendur eru flokkaðir eftir því hvort þeir hafa sérstakar þarfir eða ekki er verið að 

vanmeta hópinn og hylja fjölbreytileika hans. Það hvetur til útilokunar og vandamála í 

menntun að sjá nemendur út frá annmörkum eða sérþörfum (Booth, 2005). Sumir 

kennaranemar líta jafnvel svo á að þeir þurfi ekki að kynna sér hvernig eigi að ná til fjölbreyttra 

nemendahópa því þeir telja að það sé verkefni einhverra annarra að sjá um nemendur sem 

þurfa á auknum stuðningi í námi að halda (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016). Einnig kemur fyrir 
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að sérkennsla sé notuð fyrir nemendur sem þurfa þess kannski ekki en eru settir þangað vegna 

þess að hegðun þeirra er frábrugðin ríkjandi skólastarfi eða því að félagsleg eða fræðileg staða 

þeirra er önnur en meirihlutans. Í stað þess að finna réttan stað eða aðstoð innan bekkjar fyrir 

þá nemendur sem stangast á við væntingar skólans er lausnin oft að hafa þá nemendur utan 

bekkjar í sérkennslu. Nemendur af erlendum uppruna eða þeir sem hafa slæma félagslega 

stöðu eiga þá á hættu að einangrast enn frekar ef þeir fylgja ekki jafnöldrum (Sands, Kozleski 

og French, 2000). Nemendur með erfiðleika eða sérþarfir ættu frekar að fá að vera í umhverfi 

með öðrum nemendum sem búa ekki við sérþarfir til að auka við það sem kalla má eðlilegt líf 

(Obiakor o.fl., 2012). Það er skylda grunnskóla að mennta alla nemendur og veita öllum jafnan 

rétt á náms- og félagslegri hlutdeild í þeirra námssamfélagi, allir nemendur eiga að fá tækifæri 

til að læra með jafnöldrum sínum (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2009). Að 

flokka nemendur með sérþarfir fyrir utan hópinn takmarkar þátttöku þeirra jafnvel þó ætlunin 

sé andstæðan. Það er í raun verið að leggja meiri áherslu á það sem skilur þá frá öðrum í stað 

þess að leggja áherslu á að skoða hindranir í náminu eða leiðir til að gera þá að þátttakendum 

í hópnum (Booth, 2005). 

Sumir skólar hafa lagt áherslu á einstaklingsnámskrár þar sem nám og kennsla er skipulögð 

fyrir hvern nemanda fyrir sig. Kennsluhættir og viðfangsefni eru þá mismunandi eftir því hvað 

hentar hverjum nemanda ásamt því að veita nemendum svigrúm til ábyrgðar og virkni í eigin 

námi. Hvaða skilning nemendur leggja í námið byggist einmitt oft á því hvað er kennt og 

hvernig það er metið. Að nota ólíkar aðferðir og námsferli fyrir ólíka nemendur getur tryggt 

þeim árangursríkt nám (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Það þarf þó að 

hafa í huga að það er ógerlegt fyrir kennara að gera einstaklingsnámskrár fyrir alla nemendur 

og það er ekki það sem stefnan leggur upp með. Með því er átt við að tekið er tillit til þarfa 

hvers og eins en ekki lögð áhersla á að útbúa sérstakt námsefni eða stundaskrá fyrir hvern 

nemanda (European agency for special needs and inclusive education, 2017).  

2.1.5 Samantekt  

Menntun fyrir alla er stefna sem lögð er áhersla á í öllu skólastarfi. Allir skólar eiga að bjóða 

upp á menntun fyrir alla en umfjöllun um stefnuna er misjöfn. Ekki eru allir sammála um 

hvernig menntun fyrir alla virkar og sumir eru jafnvel sannfærðir um að stefnan virki ekki (Dóra 

S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016). Menntun fyrir alla er þó 

ferli sem er alltaf í þróun og mikilvægt að gera sér grein fyrir því ásamt því að huga að hvernig 
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skólastarf er skipulagt og framkvæmt svo það þjóni þörfum alla (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Með breyttu samfélagi breytist skólastarf líka og þar koma 

birtingarmyndir menntunar fyrir alla fram. Það að taka fjölbreytileikanum fagnandi og bjóða 

öllum upp á menntun við hæfi eru mannréttindi (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 

2011) og skólar þurfa að huga að því með stefnu og venjum sem gera ráð fyrir að draga úr 

útilokun (Ainscow, Booth og Dyson, 2006). Sérkennsla kemur gjarnan við sögu í tengslum við 

menntun fyrir alla en oft á þann hátt að nemendur með sérþarfir eru teknir út úr bekk og fá 

sérstaka aðstoð (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016). 

Það er þó ekki í anda þess sem menntun fyrir alla leggur upp með þar sem reynt er að koma í 

veg fyrir að auka mismunun nemenda en mismunun getur einmitt átt sér stað með slíkri 

sérkennslu (Ainscow, Booth og Dyson, 2006; Rúnar Sigþórsson, 2008). Það er þó mikilvægt að 

hafa í huga í umræðunni um menntun fyrir alla að stefnan snýst ekki bara um nemendur með 

sérþarfir heldur alla nemendur og að koma jafnt til móts við alla (European agency for special 

needs and inclusive education, 2017).  

2.2 Leiðsagnarmat 

Talað er um að tilgangur námsmats sé einkum tvenns konar. Annars vegar vottun eða dómur 

um árangur við lok námstíma og hins vegar að styðja við nám og kennslu og móta náms- og 

kennsluhætti. Það fyrra er lokamat eða samantektarmat en lokapróf og önnur próf falla undir 

það. Hið seinna kallast leiðsagnarmat og tilgangur þess er að stuðla að umbótum á skólastarfi 

og bættum árangri (Meyvant Þórólfsson, 2012). Ferli leiðsagnarmats felst í að fylgjast með 

framförum, afla upplýsinga um hvar nemandinn er staddur í náminu og túlka þær upplýsingar. 

Hægt er að notast við upplýsingarnar til að gera breytingar á náminu og kennslunni sem gætu 

reynst nauðsynlegar til að styðja við nám nemenda. Til eru fjölbreyttar aðferðir við 

leiðsagnarmat sem mikilvægt er að nýta. Með því er átt við tól sem geta verið gagnleg við 

tilteknar aðstæður og fyrir ákveðna nemendur en ávallt er mikilvægt að tólunum sé ekki ruglað 

saman við leiðsagnarmat sem felst í meiru en hjálpartækjunum sjálfum. Sem dæmi er hægt að 

láta nemendur meta sig sjálfa, meta jafningja, notast við matsblöð og matskvarða ásamt 

gátlistum, samtölum og fleira sem leiðir til þess að nemandinn ígrundi þátttöku sína í náminu. 

Mikilvægt er að hafa skýr markmið um árangur og nákvæma endurgjöf sem er lýsandi fyrir 

hvern nemanda (Mennta- og menningar-málaráðuneyti, 2013).  



24 

Leiðsagnarmat er framkvæmt af kennurum með virkri þátttöku nemenda og er í raun eitt 

af því sem felst í starfi kennara (Harlen, 2000). Það er þó mikilvægt að nemendur taki sjálfir 

þátt í ferlinu og geri sér grein fyrir eigin stöðu og stefnu í náminu (Wiliam og Thompson, 2007). 

Þannig er þetta ferli í raun samvinna kennara og nemenda. Báðir aðilar þurfa að gera sér grein 

fyrir því hvar nemandinn er staddur í náminu, hvert hann stefnir og hvað þarf að gera til að 

komast þangað. Kennarinn sér um að útbúa gott námsumhverfi fyrir nemendur, leggja upp 

með skýr námsmarkið og gefa skýra endurgjöf á meðan nemandinn þarf að nýta það sem 

kennarinn hefur fram að færa og taka ábyrgð á náminu (Black og Wiliam, 2009). Kennarar nota 

þannig endurgjöf til að taka ákvarðanir í námi nemenda með tilliti til greininga, úrbóta og 

hversu tilbúnir nemendur eru í ákveðin verkefni. Á sama tíma nota nemendur endurgjöfina til 

að fylgjast með eigin styrkleikum og veikleikum svo hægt sé að efla enn betur styrkleikana og 

vinna með veikleikana (Sadler, 1989). Þátttaka nemenda í námsferlinu er mikilvæg í 

leiðsagnarmati. Það er ekki aðeins til að fá þá til að taka ábyrgð á eigin námi heldur einnig til 

að undirbúa nemendur undir verkefni í lífinu. Það er hluti af lífinu að þurfa að taka flóknar 

ákvarðanir eða dæma eigin verk og annarra í ófyrirsjáanlegum kringumstæðum (Boud og 

Falchikov, 2006). 

Þó svo að notast sé við mat jafnt og þétt yfir skólaárið er ekki þar með sagt að um 

leiðsagnarmat sé að ræða. Það fer eftir því hvernig unnið er með niðurstöður úr matinu hvort  

kennarar notast við leiðsagnarmat. Það er ein meginástæða þess að leiðsagnarmati er gjarnan 

ruglað saman við símat. Það skiptir því minna máli hversu oft er metið og meira máli hvernig 

er metið og hvað er gert við niðurstöðurnar. Það þarf að leggja jafn mikla áherslu á að nota 

upplýsingarnar á réttan hátt eins og að finna út hvaða markmiðum hefur verið náð og hverjum 

ekki (Harlen, 2000). Það tekur tíma að móta ákveðna námsmatsmenningu innan skóla og það 

þarfnast samvinnu kennara og nemenda. Ákveða þarf markmið, viðmið, hvernig á að veita 

hagnýta endurgjöf og hvernig á að nota endurgjöf í framhaldinu, bæði fyrir kennara og 

nemendur (Havnes, Smith, Dysthe og Ludvigsen, 2012). Þó svo að skilgreiningin á 

leiðsagnarmati virðist nokkuð skýr eru ekki allir sem líta eins á leiðsagnarmat. Það er 

mismunandi milli fólks hvernig það er skilgreint og þar með hvað er talið falla undir 

leiðsagnarmat. Við skilgreiningu á leiðsagnarmati ætti ekki að leggja áherslu á hvers konar 

verkefni falla undir það heldur hvernig unnið er með útkomur verkefnanna. Í raun væri hægt 
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að flokka nánast öll verkefni undir leiðsagnarmat ef unnið er úr niðurstöðunum þannig að þær 

séu leiðbeinandi fyrir framhaldið (Wiliam, 2013).  

2.2.1 Fjölbreyttar aðferðir 

Í leiðsagnarmati er lögð áhersla á mikilvægi fjölbreyttra matsaðferða og er mikilvægt að 

kennarar fái aðstoð við að þróa matsaðferðir í anda leiðsagnarmats. Það er ekki nóg að 

kennarar hafi góð matstæki heldur þurfa þeir að geta túlkað og brugðist við niðurstöðum á 

réttan hátt (Black og Wiliam, 1998b). Þegar námsmarkmið eru óskýr er hætta á að kennarar 

viti ekki nákvæmlega hvað þeir eiga að meta eða hvernig. Það er því mikilvægt að hafa í huga 

að tilgangur námsmats sé ávallt hafður að leiðarljósi (e. fit for purpose). Sem dæmi er ekki 

hægt að meta hagnýta færni með skriflegu prófi eða gagnrýna hugsun með krossaprófi 

(Weeden, Winter og Broadfoot, 2002).  

Það er ekki hlutverk kennarans að þröngva hugmyndum og venjum á nemendur sína 

heldur er skólinn félagslegt ferli þar sem nemendur eru aðstoðaðir við að nota sína eigin 

hæfileika í félagslegum tilgangi. Það er mikilvægt að búa nemendur undir lífið og þar með að 

veita þeim sjálfsstjórn (Dewey, 2010). Það getur í raun enginn breytt hugsunum nemendanna 

eða þróað hæfileika þeirra nema þeir sjálfir. Þar með, til að hafa áhrif á nám nemenda, hugsun 

þeirra og færni, þarf að hafa í huga að nemendur þurfa að vita til hvers er ætlast af þeim. Ef 

nemendur eru meðvitaðir um hlutverk sitt í námsmatinu og væntingar sem gerðar eru til 

þeirra í náminu er líklegra að þeir vinni að því að efla nám sitt. Þar af leiðandi, til að virkja 

nemendur til þátttöku, er gott fyrir kennara að deila markmiðum námsins með nemendum og 

leyfa þeim að taka þátt í námsmatinu sjálfu (Harlen, 2000). Það er mikilvægt að leggja fyrir 

nemendur verkefni sem fá þá til að hugsa og tala um það sem þeir gera í staðinn fyrir að fá 

verkefni sem þeir leggja á minnið eða endursegja út frá því sem kennarinn sagði. Til þess að 

kanna skilning og kunnáttu nemenda er hægt að leggja fyrir þá einhvers konar áskorun eða 

efni sem reynir á þá, til dæmis óvænt efni og spurningar sem hafa ekki aðeins eitt rétt svar. 

Það getur hvatt nemendur til að þurfa að útskýra eða verja svörin sín ef þeir fá spurningar um 

efni þar sem augljósasta svarið er annað hvort ekki rétt eða aðeins að hluta til rétt. Með slíkum 

verkefnum getur kennari hvatt nemendur til samræðna um efnið (Hodgen og Wiliam, 2004). 

Mikilvægt er að hafa í huga að meta nemendur á marga vegu og nota mismunandi aðferðir 

því hvert verkefni gefur takmarkaða innsýn í  skilning og hæfni nemenda (Weeden, Winter og 

Broadfoot, 2002). Námsmat þarf að taka tillit til allra nemenda, hvort sem þeir eru með 
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sértæka námsörðugleika, sérþarfir eða annað. Námsmatið þarf að vera fjölbreytt og höfða til 

sem flestra matsþátta til að fá sem besta yfirsýn yfir getu nemenda. Ef þörf er á er mikilvægt 

að laga námsmat að þeim nemendum sem þess þurfa (Mennta- og menningar-málaráðuneyti, 

2011). Það er því betra að meta ákveðinn árangur út frá ákveðnum verkefnum, í stað þess að 

vera alltaf að reyna að meta allt, þar sem oft eru margir þættir undir. Kennarar þurfa að taka 

skýrt fram hvaða hæfniviðmið þeir eru að meta og matsviðmiðin sem þeir notast við í 

verkefnum (Weeden, Winter og Broadfoot, 2002). Hæfniviðmiðin sjálf eru lýsing á því sem 

nemendur geta sýnt fram á að þeir þekki, skilji og hafi færni í (Meyvant Þórólfsson, 2012). Með 

námsmati er verið að fylgjast með því hvernig nemendum tekst til við að ná hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Hver skóli hefur sína skólanámskrá þar sem hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla eru 

útfærð út frá nemendahópum, kennsluháttum og stefnu/sýn skóla. Kennarar þurfa að þekkja 

námskrána vel og hún þarf að vera stefnumarkandi fyrir allt skólastarfið. Stefna skólans sem 

birtist í námskránni þarf að vera skýr og leggja áherslu á fjölbreyttar leiðir í kennslu og 

námsmati. Segja má að vandað námsmat sé lykillinn að skilvirkni skóla, auknum námsáhuga 

og betri námsárangri (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Námskrá getur ekki verið til nema í 

tengslum við þátttakendur hennar. Það er að segja samfélagið breytist með tímanum og 

námskráin þarf að breytast samkvæmt því til að henta öllum. Markmiðið er að hún nái jafnt til 

allra hópa og einstaklinga (Ellis, 2004).  

Eins og segir hér að framan er gjarnan notast við fjölbreyttar matsaðferðir í leiðsagnarmati. 

Ein af þeim leiðum er sjálfsmat en eins og hugtakið gefur til kynna snýst sjálfsmat um að 

nemendur meta sig sjálfir. Í því felst að með hliðsjón af markmiðum og viðmiðum metur 

nemandi verkefni sitt, gefur sér umsögn og veltir fyrir sér sjálfum sér sem námsmanni. 

Sjálfsmat fylgir leiðsagnarmati vel á þann hátt að það kemur best út þegar matið fer fram jafnt 

og þétt yfir námstímann. Jafningjamat er önnur tegund af mati sem er algeng í leiðsagnarmati. 

Það snýst um að nemendur meta hver annan og er gagnlegt á þann hátt að nemendur 

gagnrýna og taka gagnrýni á annan hátt en frá kennara (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). 

Jafningjamat sér til þess að nemendur séu virkir í námsferlinu sem eykur sjálfsábyrgð þeirra 

ásamt því að auka skilning þeirra á matsaðferðum (Meyvant Þórólfsson, 2012).  

Sjálfsmat og jafningjamat eru algengar aðferðir í leiðsagnarmati og í raun má segja að 

sjálfsmat sé nauðsynlegur hluti af námi nemenda. Til að geta metið sig sjálfa þurfa nemendur 
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að vita markmiðin sín, hvar þeir standa núna og svo hvernig þeir loka þessu bili á milli þess 

sem þeir eru staddir og þangað sem þeir stefna. Ef nemendur vita tilganginn verður námið 

merkingarbært og nemendur vita hvað þeir þurfa að gera til að taka næstu skref í náminu. 

Nemendur þurfa að vita nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim og hvaða markmiðum þeim er 

ætlað að ná. Ef þessi markmið og viðmið eru skýr ætti bæði sjálfsmat og jafningjamat að ganga 

upp að mestu leyti þar sem nemendur eru langt oftast heiðarlegir, eða jafnvel of harðir, bæði 

í mati á sjálfum sér og öðrum (Black og Wiliam, 1998a). 

Það getur verið erfitt að ákveða næstu skref í náminu og það er því í höndum kennara að 

hafa þekkingu á ýmsum aðferðum og velja þá sem hentar hverju sinni til að efla hugmyndir og 

færni nemendanna (Harlen, 2000). Hver kennari fyrir sig verður að ákveða hvaða aðferðir hann 

ætlar að nota því kennurum finnst ólíkar aðferðir í leiðsagnarmati henta sér persónulega sem 

og nemendum sínum mis vel (Wiliam, 2013). Kennarinn þarf að skipuleggja kennsluna út frá 

því að nemendur séu ólíkir og þar af leiðandi er líklegra að aðferðirnar henti öllum hópnum ef 

kennari skipuleggur kennsluna byggða á þekkingu sinni á ólíkum nemendum (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2009). Kennsluaðferðir henta misvel og ólíkar aðferðir 

hæfa ólíkum nemendum. Nauðsynlegt er að nemendur fái að læra og kljást við námið með 

mismunandi aðferðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Það er því mikilvægt að kennarar þekki 

allar helstu kennsluaðferðirnar en þær eru ótal margar og hægt er að laga þær og móta á mjög 

marga vegu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Ef kennari hefur góða þekkingu á náms- og 

kennsluaðferðum gerir það honum kleift að byggja val sitt á aðferðum markvisst á markmiðum 

og þörfum nemenda (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2009). Ef það á að vera 

framkvæmanlegt þyrftu kennarar gjarnan að fá námskeið í kennslu í fjölbreyttum 

nemendahópum sem og námskeið um kennsluaðferðir og verkefni (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

2.2.2 Endurgjöf 

Endurgjöf er eitt af lykilatriðum í leiðsagnarmati og er upplýsingar um hvernig eitthvað gengur 

eða hefur gengið (Sadler, 1989). Viðbrögð nemenda við endurgjöf og gæði endurgjafarinnar 

er það sem skiptir mestu máli. Gildi leiðsagnarmats er þannig háð endurgjöf (Rúnar 

Sigþórsson, 2008). Nemendur vilja fá endurgjöf á verkefni sín því þeir vita að það hjálpar þeim 

að bæta sig. Mikilvægt er að endurgjöfin komi jafn óðum og hún þarf að beinast beint að því 

sem þarf að laga (Weeden, Winter og Broadfoot, 2002). Tilgangur endurgjafar á að miða að 
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því að brúa bilið á milli frammistöðu nemanda og markmiða með því að veita leiðsögn að 

markmiðunum (Rúnar Sigþórsson, 2008; Sadler, 1989). Oft virðist endurgjöf vera háð einkunn. 

Kennarar gefa nemendum oft endurgjöf á verkefni og próf auk einkunnar (Havnes o.fl., 2012). 

Framsetning einkunnar getur verið mismunandi, hún er til dæmis með bókstöfum, tölustöfum, 

brosköllum eða öðru. Það getur þó verið ruglandi fyrir nemendur því ef þeir fá aðeins einkunn 

en ekki umsögn eða aðra endurgjöf þá vita þeir í raun bara að þeir gerðu eitthvað vitlaust en 

ekki hvað þarf að bæta. Endurgjöf sem gefur nemendum nákvæm ráð um hvernig þeir geti 

bætt sig er þar af leiðandi mun betri en einungis að segja þeim hvort svarið var rétt eða rangt 

(Weeden, Winter og Broadfoot, 2002). Það leiðir til meiri skuldbindingar nemenda til námsins 

og meiri afreka að veita nemendum krefjandi verkefni og víðtæka endurgjöf (Black og Wiliam, 

1998b). Áhrifaríkasta leiðin til að nemendur læri er þegar þeir vita hvað þeir eiga að gera, af 

hverju þeir eiga að gera það og hvernig það verður metið. Námsmatið þarf líka að vera á 

tungumáli nemenda, það er að segja ekki of flókið og þannig að þeir skilji það. Árangursríkt 

námsmat hvetur nemendur þannig til að einblína á gæði verkefnisins frekar en bara á hverju 

það skilar (Weeden, Winter og Broadfoot, 2002).  

Í rannsókn Havnes, Smith, Dysthe og Ludvigsen (2012) kemur fram að flestum nemendum 

þykir gott að fá endurgjöf á verkefni og próf sem segir til um hvernig þeim gekk og til hvers var 

ætlast af þeim. Það kemur þó fram í rannsókninni að ekki eru allir nemendur ánægðir með 

endurgjöfina sem þeir fá og það kemur fyrir að kennarar meti gæði endurgjafarinnar á annan 

hátt en nemendurnir. Þannig finnst kennurum þeir gefa góða og hagnýta endurgjöf á meðan 

nemendunum finnst þeir ekki fá endurgjöf sem þeir geta nýtt sér. Að sama skapi telja kennarar 

stundum að nemendurnir nýti sér endurgjöfina í áframhaldandi vinnu meira en nemendurnir 

sjálfir segjast gera. Endurgjöf er einn mikilvægasti þátturinn í leiðsagnarmati og hefur mikil 

áhrif á nám nemenda en það skiptir máli hvernig hún er notuð. Það skiptir máli hvers konar 

endurgjöf er veitt, hvernig hún er sett fram, hvernig henni er tekið af nemendum og hvernig 

hún er samþætt í áframhaldandi námi og kennslu (Havnes o.fl., 2012). Endurgjöf til nemenda 

á til dæmis ekki að snúast um að meta nemendur út frá því hvar samnemendur þeirra standa. 

Slíkt getur valdið áhyggjum og jafnvel orðið til þess að nemendur leggja ekki metnað í námið. 

Það að meta nemendur út frá eigin getu og bætingu í námi gefur þeim meira en að meta þá út 

frá samnemendum. Það hefur sérstaklega góð áhrif á nemendur sem eiga erfitt með nám eða 

búa við sérþarfir að veita þeim upplýsingar um hvar þeir standa út frá þeim sjálfum án þess að 
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bera sig saman við aðra. Þannig er það mun árangursríkara að einblína á ákveðin verkefni, láta 

þá vita hvað er rétt og hvað ekki og aðstoða þá við hvað þarf að bæta og hvernig (Black og 

Wiliam, 1998a). 

Mikilvægt er að endurgjöfin beinist bæði að því sem tókst vel og jafnframt því sem þarf að 

bæta. Endurgjöf getur haft áhrif á sjálfstraust nemenda og ef þeir fá aðeins endurgjöf á það 

sem þarf að bæta geta þeir hætt að reyna að gera betur (Weeden, Winter og Broadfoot, 2002). 

Viðbrögð nemenda við endurgjöfinni geta verið mjög misjöfn. Nemendur sem hafa trú á eigin 

getu og eru með skýr markmið leggja sig enn meira fram við að ná markmiðum eftir að hafa 

fengið endurgjöf. Fyrir nemendur sem hafa litla trú á eigin getu, getur endurgjöf haft þveröfug 

áhrif og þeir gefist upp á náminu ef þeir fá endurgjöf sem þeir taka illa. Þannig getur endurgjöf 

haft gríðarleg áhrif á námsáhuga og sjálfstraust nemenda (Rúnar Sigþórsson, 2008). 

Persónuleg endurgjöf til nemenda getur verið góður kostur. Það er að segja að kennari gefi 

hverjum nemanda fyrir sig munnlega endurgjöf á meðan verkefni eru í gangi. Það getur þó 

verið erfitt þar sem yfirleitt er einn kennari með marga nemendur. Ef nemendum er kennt að 

vinna sjálfstætt gæti þetta þó verið hægt þar sem kennarinn gengur á milli nemenda og veitir 

endurgjöf jafnóðum (Weeden, Winter og Broadfoot, 2002).  

Það er gjarnan talað um fjögur stig í endurgjöf. Þau eru endurgjöf á verkefni, endurgjöf á 

ferlið og svo endurgjöf beint til nemandans sem skiptist í endurgjöf á sjálfsstjórnun (e. self- 

regulation) og endurgjöf sem beint er til nemandans persónulega. Endurgjöf á verkefni felst í 

því að gefa endurgjöf þegar verkefni er lokið og segir til um hversu vel verkefni hefur verið 

unnið eða hvort verkefnum sé svarað rétt eða rangt. Slík endurgjöf er mjög algeng og felur oft 

í sér leiðbeiningar um hvað þarf að bæta og hvernig. Endurgjöf á ferlið miðar að því að gefa 

nemendum endurgjöf meðan á verkefni stendur og er endurgjöfinni þá beint að því hvernig 

unnið er með upplýsingar og hvernig lokaútkoman á að vera. Þannig eru nemendur að fá 

endurgjöf jafnóðum í ferlinu þar til verkefninu lýkur. Þriðja stigið er endurgjöf sem beinist að 

nemandanum sjálfum en snýst um það að nemandinn er hvattur áfram og honum veittar 

upplýsingar um hvernig hann getur gert verkefnið betur sjálfur og án áreynslu. Endurgjöf sem 

þessi getur haft góð áhrif á nemendur til að taka ábyrgð á eigin námi og styrkt sjálfstraust 

þeirra til að vinna sjálfstætt. Fjórða stigið er endurgjöf sem beinist beint til nemandans en ekki 

verkefnis sem slíks. Þannig er nemandanum hrósað fyrir að standa sig vel en gefur ekki 
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upplýsingar um hvernig verkefnið gengur. Þessi aðferð er mikið notuð og jafnvel meira en ætti 

að nota hana þar sem hún gefur ekki skýra og markvissa endurgjöf (Hattie og Timperley, 2007). 

Endurgjöf á að miða við það að allir nemendur geti og vilji læra (Rúnar Sigþórsson, 2008). 

Það er þó ekki sjálfsagt að allir nemendur skilji og geti unnið úr endurgjöf (Weeden, Winter og 

Broadfoot, 2002). Margir kennarar sem veita nemendum endurgjöf telja að það sé svo í 

höndum nemendanna að nýta sér endurgjöfina. Aftur á móti telja sumir kennarar að 

nemendurnir sem eru óvirkir eða eiga erfitt með námið geti ekki unnið sjálfir úr endurgjöfinni 

(Havnes o.fl., 2012). Það er því mikilvægt að kennarar fullvissi sig um að nemendur skilji hvað 

verið er að meina því það getur hjálpað þeim í áframhaldandi námi (Weeden, Winter og 

Broadfoot, 2002). Það getur einnig verið vandasamt að fá nemendur með sérþarfir til að 

bregðast við endurgjöf sem þeir fá en þar koma athuganir kennara sterkar inn sem 

meginaðferð við upplýsingaöflun. Kennarar þurfa þó aukna leiðsögn og leiðbeiningar til að 

þróa einstaklingsbundnar athuganir og auka hæfni sína á því sviði við athuganir á nemendum 

með sérþarfir (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2005).  

Endurgjöf í fjölbreyttum nemendahópi ætti að taka tillit til sex þátta. Þessir þættir eru að 

kennarinn þarf að vera meðvitaður um fjölbreytileika nemenda, tilgreina nákvæm 

hæfniviðmið og nota leiðsagnarmat og fyrir fram ákveðið mat til þess að gera grein fyrir 

framförum nemenda. Einnig þarf kennarinn að aðlaga upplýsingar til nemenda á misjafnan 

hátt til þess að fullvissa sig um að hver nemandi haldi áfram að bæta sig og komast nær 

markmiðum sínum. Að lokum þarf kennari að vera viss um að nemendur viti hvaða viðmiðum 

þarf að ná og að námsmatið sé í samræmi við fyrirfram gefin hæfniviðmið ásamt því að notast 

við mismunandi námsmat til að gera öllum nemendum kleift að sýna hvað þeir hafa lært 

(Tomlinson, 2005). Þar að auki er mikilvægt að alltaf sé samhengi í endurgjöfinni. Til þess að 

endurgjöf skili árangri þarf hún að gefa nákvæmar upplýsingar um stöðu nemenda í verkefni 

eða ferli og hvernig þeir geta bætt sig. Nemendur þurfa að skilja hvaða upplýsingar er verið að 

veita þeim til að geta unnið úr þeim. Endurgjöfin þarf þannig að vera skýr og markviss og 

tengjast skýrum markmiðum (Hattie og Timperley, 2007). 

2.2.3 Leiðsagnarmat fyrir alla 

Segja má að leiðsagnarmat leggi áherslu á að komið sé til móts við þarfir allra. Með því er átt 

við að leiðsagnarmat leggur áherslu á að kennarar þekki sína nemendur og komi til móts við 

þá. Kennarinn þarf að þekkja nemendur sína til að vita hvað hentar hverjum og einum. Ef 
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nemendur fá allir sömu endurgjöf getur það haft mismunandi áhrif á þá. Sumir gætu tekið því 

vel og reynt að gera ennþá betur á meðan aðrir tækju endurgjöfinni illa og gefast upp. Þar af 

leiðandi er mikilvægt að kennarinn þekki sína ólíku nemendur og geti þar með gert sér grein 

fyrir því hvers konar endurgjöf hentar hverjum og einum og hversu mikið má leggja á 

nemendurna. Að sama skapi er mikilvægt að nemendur treysti kennaranum sínum því það 

getur hjálpað til við að þeir taki endurgjöfinni vel. Ólíkir kennarar nota ólíkar aðferðir 

leiðsagnarmats þar sem engin ein leið virkar fyrir alla. Hver kennari verður að ákveða hvernig 

hann notar leiðsagnarmat og finna fjölbreyttar leiðir sem henta nemendum hans (Wiliam, 

2013). 

Evrópumiðstöðin um skóla án aðgreiningar stóð að verkefni sem hófst árið 2005 og snerist 

um hvað námsmat þýðir í tengslum við menntun fyrir alla. Einnig um hvað námsmat er og 

hvernig styðja má við menntun fyrir alla með stefnu og starfi á sviði námsmats. Þar kemur 

fram að allir stefnumótandi aðilar og sérfræðingar ættu að setja sér markmið um námsmat 

fyrir alla þar sem það er mjög mikilvægt. Sérfræðingarnir fjölluðu um tvö megin viðfangsefni. 

Það fyrra var hvort leiðsagnarmat hafi sömu merkingu meðal allra nemenda, hvort sem þeir 

eru með sérþarfir eða ekki og hvort sömu reglur gildi um alla.  Seinna viðfangsefnið var hvort 

leiðsagnarmati sé beitt á annan hátt gagnvart nemendum með sérþarfir en öðrum nemendum 

og ef svo er hver er þá munurinn fyrir nemendur, kennara, skólastjórnendur og í skólastarfinu. 

Í verkefni Evrópumiðstöðvarinnar var lagt upp með spurninguna hvort það sem reynist flestum 

nemendum vel reynist nemendum með sérþarfir vel. Það sem kom fram í niðurstöðum 

verkefnisins var meðal annars að leiðsagnarmat er mikilvægur liður í námi og mati og það þarf 

að hafa í huga hvernig á að miða leiðsagnarmat að þeim sem eru með sérþarfir. Mikilvægt er 

að hafa í huga að það þarf að skoða hvernig á að beita leiðsagnarmati gagnvart þeim sem eru 

með sérþarfir en ekki hvort það á að beita því. Hægt er að nota sama matskerfi en mismunandi 

matsaðferðir eða tæki fyrir þá sem eiga við mikla erfiðleika eða sérþarfir að etja 

(Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2005).  

Samkvæmt niðurstöðum verkefnisins er leiðsagnarmat fyrir alla nemendur. Hvort sem þeir 

eru með sérþarfir eða ekki er mikilvægt að aðlaga starfið þannig að öllum nemendum sé sinnt 

jafnt án þess að nokkur greinarmunur sé gerður.  Ber þó að hafa í huga að tryggja þátttöku 

allra nemenda í ferlinu og þar með gera viðeigandi eða nauðsynlegar ráðstafanir þegar það á 

við. Leiðsagnarmat á jafnt við um alla en eini munurinn er í raun að ólík tæki eða matsaðferðir 
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eru notaðar eftir getu nemenda (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2005). Allir 

nemendur eru jafn mikilvægir og eiga skilið að vera metnir út frá þeirra eigin hæfileikum og 

getu. Til að allir nemendur geti gengið í sama skóla og lært út frá sömu námskrá þarf að veita 

þeim sem þurfa aðstoð við hæfi (Obiakor o.fl., 2012). Með menntun fyrir alla er verið að reyna 

að koma í veg fyrir útilokun og að allir nemendur öðlist sama rétt og sömu tækifæri til náms. 

Þessi hugsun um að sumir séu venjulegir og aðrir óvenjulegir ýtir undir útilokun og þær 

aðferðir sem leiða til útilokunar og hindranir til náms (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010).  

Til að kennarar öðlist sjálfstraust til að takast á við það sem menntun fyrir alla felur í sér 

og geti sinnt öllum nemendum jafnt þurfa þeir viðeigandi undirbúning, upplýsingar og fræðslu. 

Að sama skapi eru sveigjanleiki og samvinna mikilvæg til að láta hlutina ganga upp (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). Helsta hlutverk skólastjóra í sambandi við leiðsagnarmat í skóla fyrir 

alla er að sjá til þess að nemendur séu virkir með því að móta siðareglur þar sem það er 

aðalatriðið og virða skoðanir kennara og nemenda um virka þátttöku. Að sama skapi er það að 

stórum hluta í höndum stjórnenda að kennarar fái nægan undirbúningstíma þar sem þeir ná 

betri tökum á ferlinu sem leiðsagnarmat felur í sér og, eins og áður segir, hvernig megi aðlaga 

ýmislegt í leiðsagnarmatinu að nemendum með sérþarfir (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í 

sérkennslu, 2005). Leiðsagnarmat hentar öllum nemendum því það hjálpar við að ákveða 

næstu skref í náminu hjá öllum, sama hvort um er að ræða nemendur sem eiga auðvelt með 

námið eða þá sem eiga erfiðara með það (Harlen, 2000). Kennarar þurfa að sjá til þess að 

kennslan sé leiðbeinandi og styðji nemendur að markmiði sínu að betri árangri þannig að hver 

nemandi fái kennslu og viðfangsefni við sitt hæfi (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Ef námsmat 

á að vera leiðbeinandi þarf það að vera hluti af náminu og vera skipulagt. Matið fer þá fram á 

mismunandi tímum yfir námstímann og er óaðskiljanlegur hluti af kennslunni og 

lærdómsferlinu (Weeden, Winter og Broadfoot, 2002). Þó að hlutverk kennara sé stórt í því að 

fylgjast með nemendum og aðstoða þá í áttina að markmiðum þá er það á höndum 

nemendanna sjálfra að gera sér grein fyrir því hvar þeir standa og ákveða hvort þeir leggi sig 

fram við námið og nái árangri (Wiliam og Thompson, 2007). 

Starfshópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis gaf út árið 2020 

framtíðarstefnu um samræmt námsmat. Hún felur í sér tillögur til að þróa svokallaðan 

matsferil sem kemur í staðinn fyrir og hefur sama markmið og samræmd könnunarpróf. Lögð 

er áhersla á fjölbreytta kennsluhætti með ákveðin markmið sem stefnt er að. Þar kemur fram 
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að leggja skuli áherslu bæði á einstaklingsmiðað nám og leiðsagnarmat. Í því samhengi er 

einstaklings-miðuðu námi lýst á svipaðan hátt og menntun fyrir alla eða nám sem er sniðið að 

þörfum hvers og eins. Þannig skal leggja áherslu á bæði áhuga og getu hvers nemanda og að 

meta alla á eigin forsendum. Þar með er talið að leiðsagnarmat og einstaklingsmiðað nám 

henti vel saman (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir o.fl., 2020). 

Í íslenskri rannsókn um námsmat í tengslum við menntun fyrir alla kemur fram að stefna 

um námsmat er ekki skýr á milli skóla. Það að koma til móts við alla og meta alla getur verið 

flókið í tengslum við menntun fyrir alla. Allir skólarnir sem tóku þátt í rannsókninni leggja 

áherslu á annað hvort leiðsagnarmat, frammistöðumat eða hvoru tveggja en flestir virðast 

nota leiðsagnarmat í tengslum við umsjónarkerfið Mentor. Þá lögðu þátttakendur einnig 

áherslu á sjálfmat og jafningjamat. Fram kemur að próf séu ekki jafn algeng og áður var og 

kennarar séu sáttir við það þar sem það samræmist ekki menntun fyrir alla að allir nemendur 

séu látnir taka sömu próf eins og til dæmis samræmd próf. Frekar sé meiri áhersla á 

fjölbreyttar matsaðferðir og aðalatriðið að kennarar reyni að mæta nemendum með námsmati 

eftir þeirra þörfum (Auður Lilja Harðardóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2019).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á leiðsagnarmati hafa sýnt fram á ávinning af innleiðingu 

þess (Rúnar Sigþórsson, 2008) ásamt því að benda í auknum mæli til þess að leiðsagnarmat sé 

ein öflugasta leiðin til að bæta árangur nemenda (Wiliam, 2013). Í rannsókn þar sem 

nemendur voru þjálfaðir í sjálfsmati voru þeir bornir saman við nemendur sem höfðu ekki gert 

slíkt. Þar kom fram að framfarir þeirra sem notuðust við sjálfsmat voru tvöfaldar miðað við 

samanburðarhópinn (Rúnar Sigþórsson, 2008). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þó svo 

að leiðsagnarmat virðist gagnast öllum nemendum vel kemur það best út fyrir þá sem eiga við 

námserfiðleika að stríða. Leiðsagnarmat vinnur með það að brúa bilið á milli þeirra sem eru 

slakir í námi og þeirra sem eru framúrskarandi. Leiðsagnarmatið hjálpar við að bæta árangur 

þeirra nemenda sem eiga erfiðara með námið og dregur þar með úr þörfinni fyrir einhvers 

konar sérúrræði eins og sérkennslu (Rúnar Sigþórsson, 2008). Samkvæmt fyrri rannsóknum 

um efnið er hægt að segja að meginniðurstöður um það séu þær að lögð er áhersla á bæði 

menntun fyrir alla og leiðsagnarmat. Ennþá er þó mikið rætt um notagildi og hagkvæmni 

menntunar fyrir alla (Obiakor o.fl., 2012) og samkvæmt UNESCO eru nemendur með sérþarfir 

ennþá að berjast gegn blygðunarlausri útilokun í menntun (Evrópumiðstöðin um nám án 

aðgreiningar og sérþarfa, 2014). 
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2.2.4 Samantekt 

Leiðsagnarmat er aðferð við námsmat til að fylgjast með framförum nemenda í náminu og 

túlka upplýsingarnar fyrir áframhaldandi nám (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Mikilvægast í leiðsagnarmati er þó hvernig er unnið með niðurstöður úr matinu til að þær séu 

leiðbeinandi fyrir framhaldið (Wiliam, 2013). Áhersla er á ólíkar aðferðir við mat og ólík 

verkefni svo hægt sé að meta fjölbreyttan skilning og hæfni nemenda (Weeden, Winter og 

Broadfoot, 2002). Að sama skapi er mikilvægt að kennarar geti aðlagað námsmat að sínum 

nemendum þar sem þeir eru ólíkir og með ólíka hæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011). Sjálfsmat og jafningjamat eru dæmi um aðferðir sem notaðar eru í leiðsagnarmati en 

mikilvægt er að markmið og hæfniviðmið séu mjög skýr fyrir nemendur svo að þessar aðferðir 

virki (Black og Wiliam, 1998a). Endurgjöf er lykilþáttur í leiðsagnarmati þar sem hún veitir 

nemendum leiðsögn að markmiðum sínum og brúar þannig bilið á milli þess sem nemandi 

getur í náminu og hvert hann stefnir (Rúnar Sigþórsson, 2008; Sadler, 1989). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að leiðsagnarmat henti öllum nemendum, hvort sem þeir eiga erfitt með nám eða 

ekki, þar sem það aðstoðar við að ákveða næstu skref í náminu hjá hverjum og einum (Harlen, 

2000). Þannig er hægt að nota leiðsagnarmat fyrir alla nemendur en aðlaga að hverjum 

nemanda fyrir sig (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2005). 

Hér hefur verið fjallað um leiðsagnarmat og menntun fyrir alla út frá fyrri fræðum og 

rannsóknum. Það er greinilegt að margt hefur verið skoðað í þeim efnum og áhugavert að 

kanna betur hvernig þetta tvennt á saman.  
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3 Aðferð  

Rannsóknir eru mikilvægar fyrir okkur sem einstaklinga, samfélagið sem við búum í og þróun 

þess, hagvöxt og velferð. Upplýst umræða og ábyrg ákvarðanataka eru hluti af því sem byggir 

á rannsóknum (Eiríkur Smári Sigurðarson, 2013). Forsendur framfara og vísinda eru 

rannsóknir. Viðfangsefni þeirra getur verið að afla nýrrar þekkingar eða sannreyna þekkingu 

sem er þegar til. Rannsóknir eru formlegt og kerfisbundið ferli og eru notaðar til að skýra, lýsa, 

spá fyrir um eða stýra ákveðnum fyrirbærum. Ferli rannsóknar snýst um að safna gögnum, 

greina þau og svo túlka (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Í þessum kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Fyrst er það hvaða 

rannsóknaraðferð var valin, hvers vegna og hvaða aðferð var notuð til gagnaöflunar. Einnig er 

fjallað um val á þátttakendum og þeir stuttlega kynntir en bæði þátttakendum og skólunum 

sem þeir koma frá hafa verið gefin dulnefni. Réttmæti og áreiðanleiki eru mikilvæg í öllum 

rannsóknum og fjallað verður stuttlega um þau hugtök. Að lokum er farið stuttlega yfir 

persónuverndarlög á Íslandi þar sem mikilvægt er að hafa persónuvernd þátttakenda í huga í 

rannsókn sem þessari.  

Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með er: Hvernig nota kennarar leiðsagnarmat í 

tengslum við menntun fyrir alla? Leitað var svara við spurningum og viðhorfum á borð við 

skilgreiningu og skoðun á menntun fyrir alla, skilgreiningu og notkun á leiðsagnarmati, 

hindranir í notkun leiðsagnarmats og hvort gert sé ráð fyrir að leiðsagnarmat sé notað fyrir 

alla nemendur.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn fellur undir eigindlega rannsóknaraðferð. Viðfangsefnið er félagslegt fyrirbæri 

þar sem merkingin er oft flókin sem og ferlið sem liggur þar að baki (Lichtman, 2013). Leitast 

er við að skilja og lýsa mannlegum fyrirbærum og ná heildarmynd af fyrirbærinu sem og á 

tengslum innan ákveðins kerfis og menningar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Markmiðið er að reyna að auka skilning á framkvæmd leiðsagnarmats í tengslum við 

menntun fyrir alla og þar passar vel að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem þær 

henta vel við að rannsaka flókin fyrirbæri sem ekki er hægt að smætta niður í breytur. 

Eigindlegar rannsóknir leggja áherslu á að skoða hvernig einstaklingar túlka veruleika sinn, 
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reynslu og upplifun. Það verður því áhugavert að skoða hvernig kennarar túlka umhverfi sitt 

og aðstæður í sambandi við leiðsagnarmat (Lichtman, 2013). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru margar og fjölbreyttar. Rannsakandi þarf að vera 

meðvitaður um viðhorf sín og hugmyndir um það sem á að rannsaka áður en hann velur aðferð 

til að finna út hvaða rannsókn hentar best út frá eigin fræðasýn og viðhorfum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). 

3.2 Gagnaöflun 

Við rannsóknina er notast við eigindleg viðtöl sem fela í sér samræður við viðmælendur um 

reynsluheim þeirra. Innhald og áherslur í viðtalinu mótast á meðan á viðtalinu stendur þó svo 

að viðfangsefnið hafi verið ákveðið af rannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Ein helsta 

tjáskiptaleið fólks er viðtöl en þau fela í sér félagslega athöfn þar sem flókið samspil hugsana, 

hegðunar, skynjana og tilfinninga endurspeglast í samskiptum rannsakanda og viðmælenda. 

Viðtöl hafa þannig áhrif á hvernig fólk þróar skilning á sjálfu sér og lífinu (Helga Jónsdóttir, 

2013). 

Notast er við hálf stöðluð viðtöl þar sem viðmælanda er gefið færi á að tjá sig og stýra 

viðtalinu innan ákveðinna takmarkana. Rannsakandi veit hvaða upplýsingar hann vantar og er 

með opnar spurningar um leiðsagnarmat í tengslum við menntun fyrir alla en fylgir líka svörum 

viðmælenda eftir. Viðmælendur eru spurðir að áliti sínu og upplifun á leiðsagnarmati í 

tengslum við menntun fyrir alla og spurningar eru undirbúnar með gerð viðtalsramma fyrir 

viðtöl með rannsóknarspurninguna í huga (Lichtman, 2013). Rannsakandinn tekur vel eftir öllu 

í viðtalinu þar sem hann er mælitækið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b) en saman skapa 

rannsakandi og þátttakandi rannsóknargögnin. Í eigindlegum viðtölum er gengið út frá því að 

skoða viðfangsefnið út frá ólíkum sjónarhornum og ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið. Gefa 

þarf aðstæðum gaum því viðtöl geta verið fjölbreytt jafnvel þó sama viðfangsefnið sé til 

umræðu (Helga Jónsdóttir, 2013). 

3.3 Þátttakendur 

Til að nauðsynleg breidd sé til staðar er mikilvægt að þátttakendur séu valdir út frá 

mismunandi reynslu og frá mismunandi stöðum. Þó er mikilvægt að velja viðmælendur úr hópi 

kennara sem hafa reynslu af leiðsagnarmati og kennslu í fjölbreyttum nemendahópi. Einnig 
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þarf að huga að fjölda þátttakenda en þeir mega hvorki vera of fáir né of margir. Of lítið úrtak 

getur ógnað trúverðugleika rannsóknarinnar á meðan of stórt úrtak getur valdið því að 

rannsakandi nær ekki nógu vel utan um öll gögnin né að fanga margbreytileika þeirra (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðmælendur voru fimm talsins. Kennarar úr ólíkum 

skólum á höfuðborgarsvæðinu sem eiga það sameiginlegt að leggja áherslu á leiðsagnarmat. 

Kennarar í 2.- 4. bekk urðu fyrir valinu þar sem rannsóknin er gerð á yngsta stigi grunnskóla. 

Ákveðið var að velja skóla út frá þróunarverkefni kennara í Reykjavík um leiðsagnarmat 

skólaárið 2017-2018 og skólaárið 2018-2019. Verkefnið er undir leiðsögn Eddu Gíslrúnar 

Kjartansdóttur og Nönnu Kristínu Christiansen. Edda Gíslrún er aðstoðarskólastjóri í 

Hörðuvallaskóla og Nanna Kristín starfar á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Þær eru 

einnig ritstjórar á veftímaritinu Krítin þar sem þær ræða skólamál. Út frá þátttökuskólum í 

verkefninu voru  fimm skólar dregnir af handahófi og haft samband við skólastjóra þeirra skóla. 

Skólastjóri var upplýstur um tilgang og áherslur rannsóknarinnar og beðinn um að benda á 

kennara innan skólans sem gæti verið viðmælandi sem hentar rannsókninni. Með því er átt við 

kennara sem hefur bæði reynslu af leiðsagnarmati og kennslu í fjölbreyttum nemendahópi. Í 

þeim tilvikum sem ekki barst svar frá skólastjóra var haft samband beint við kennara í þeim 

skólum sem urðu fyrir valinu. Rannsakandi hafði þá samband beint við viðmælendur og 

útskýrði um hvað rannsóknin snýst og kannaði áhuga á viðtali. Þar sem áhugi var á þátttöku 

mæltu rannsakandi og viðmælandi sér mót.  

Stutt lýsing á viðmælendum: 

Jóna kennir 2. bekk í Sunnuskóla. Hún hefur kennt þar í tæp 19 ár en kenndi áður í öðrum 

skóla í 4 ár. Hún segist ekki nota leiðsagnarmat það mikið en annað kom á daginn þar sem hún 

virðist nota það meira en hún gerði sér grein fyrir.  

Sigrún kennir í Hólaskóla og hefur kennt þar í langan tíma. Fyrst á árunum 1994-1999 og 

svo aftur frá árinu 2006 til dagsins í dag. Þar á milli kenndi hún í öðrum skóla í 6 ár. Hún kennir 

3. bekk í ár en hefur mikið kennt 3.- 4. bekk en hefur einnig verið nokkuð með 1. og 2. bekk.   

Halldóra kennir 1.-3. bekk í teymiskennslu í Bergsskóla. Hún hefur kennt þar í 3 ár en vann 

áður í öðrum skóla í 15 ár. Þar kenndi hún í námsveri svo hún þekkir sérkennslu vel. Hún segir 

Bergsskóla vinna mikið með leiðsagnarmat.  
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Katrín kennir 3. og 4. bekk í teymiskennslu í Bryggjuskóla. Hún er á sínu sjötta ári í kennslu 

en vann þar á undan á leikskóla í nágrenninu í 7 ár. Hún hefur mest verið með 1. og 2. bekk en 

er nú í teymi með 6 öðrum kennurum og 2 sérkennurum með 3. og 4. bekk. Hún hefur ekki 

mikla reynslu af leiðsagnarmati en hún segir kennarana í Bryggjuskóla alltaf vera að bæta sig í 

því og taka meira af leiðsagnarmati inn í kennsluna.  

Sigríður kennir í Bjarnarskóla og er á sínu fyrsta kennsluári þar. Hún hefur hins vegar 

töluverða reynslu af kennslu en hún kenndi í öðrum skóla í 20 ár. Hún hefur aðallega kennt 

yngsta stigi allan sinn kennsluferil og er núna umsjónarkennari í 2.bekk. Hún hefur kynnt sér 

leiðsagnarnám mikið og notar það nokkuð í sinni kennslu.  

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti og áreiðanleiki eru mikilvæg hugtök í öllum rannsóknum. Þó svo að um eigindlega 

rannsókn sé að ræða og þekkingafræðilegur grunnur og fræðasýn séu ekki þau sömu og í 

megindlegum rannsóknum er mikilvægt að huga að réttmæti og áreiðanleika niðurstaðna 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Áður en rannsókn 

hefst þarf rannsakandi að huga að þessum þáttum og leita leiða til að efla bæði réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar og geta aukið gæði hennar sem mest (Sigríður Halldórsdóttir og 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  Réttmæti mælir það hversu nákvæmur sannleikur eða 

fullyrðing er (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a)  og í eigindlegum rannsóknum snýst réttmæti um 

trúverðugleika (e. credibility) rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Erfitt getur verið að skilgreina réttmæti eigindlegrar rannsóknar þar sem 

þekking og reynsla rannsakanda endurspeglast í gögnunum þar sem hann er virkur þátttakandi 

í sköpun rannsóknargagna. Það er því mikilvægt að rannsakandi hugi að því að vera trúr, 

heiðarlegur og nákvæmur gagnvart þátttakendum (Helga Jónsdóttir, 2013), gefi sér góðan 

tíma í viðtal og yfirferð á rannsóknargögnum og niðurstöðum og staldri við með ítarlegri 

athugun og spyrjandi hugarfari (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Áreiðanleika er lýst sem traustleika (e. dependability) rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) en með því er átt við að áreiðanleiki vísi til 

samræmis í mælingum (Guðrún Pálmadóttir, 2013). Þannig vísar áreiðanleiki til þess hvort 

útkoma yrði stöðug frá einni mælingu til annarrar og þar með hvort stöðugleiki sé í 

niðurstöðum eða útkomu. Í eigindlegum rannsóknum snýst þessi stöðugleiki um að 
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rannsakandi geti komist að svipuðum niðurstöðum og annar rannsakandi með sömu 

rannsóknargögnum, fræðasýn og aðstæðum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Áhersla er lögð á réttmæti og áreiðanleika í þessari rannsókn og hugað að því að koma 

niðurstöðum á framfæri með sem bestu móti.  

3.5 Persónuvernd 

Þann 15. júlí 2018 tóku í gildi ný persónuverndarlög á Íslandi en markmið þeirra er að stuðla 

að því að farið sé með persónuupplýsingar í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um 

persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Einnig eiga þau að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra 

upplýsinga og frjálst flæði þeirra á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins. 

Persónuupplýsingar snúa að því að hægt sé persónugreina manneskjur beint eða óbeint til 

dæmis með þáttum sem einkenna manneskjuna líkamlega eða með nafni, kennitölu og fleiru. 

Einnig teljast sumar upplýsingar viðkvæmari en aðrar og þá er verið að tala um kynþátt, 

þjóðerni, heilsufar og þess háttar. 

Í þessari ritgerð er farið varlega með allar persónuupplýsingar. Í 3. grein laganna segir um 

vinnslu gagna: 

Aðgerð eða röð aðgerða þar sem persónuupplýsingar eru unnar, hvort sem 

vinnslan er sjálfvirk eða ekki, svo sem söfnun, skráning, flokkun, kerfisbinding, 

varðveisla, aðlögun eða breyting, heimt, skoðun, notkun, miðlun með 

framsendingu, dreifing eða aðrar aðferðir til að gera upplýsingarnar tiltækar, 

samtenging eða samkeyrsla, aðgangstakmörkun, eyðing eða eyðilegging (Lög um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018).  

Hafa þarf velferð viðmælenda í huga og vernda rétt þeirra. Meta verður hugsanlega 

áhættu sem rannsóknin getur haft í för með sér fyrir viðmælendur svo sem óþægindi, 

tilfinningalegt uppnám eða annað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Rannsóknin þarf að uppfylla 

siðferðilegar kröfur og huga þarf að hagsmunum allra. Hafa þarf varkárni í huga þegar unnið 

er með upplýsingar þátttakenda og nota skal dulnefni þegar verið er að vinna með 

persónugreinanlegar upplýsingar. Þátttakendur geta orðið fyrir einhvers konar skaða ef 

upplýsingarnar lenda á röngum stað eða borin eru kennsl á þá og því er nauðsynlegt að 

lágmarka upplýsingar sem gætu leitt til þess að borin séu kennsl á þátttakendur. 
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Trúnaðarbrestur getur líka verið slæmur fyrir rannsóknina og stefnt henni í voða. Að sama 

skapi þarf að bera virðingu fyrir þátttakendum og þeir eiga rétt á friðhelgi og að vel sé farið 

með þær upplýsingar sem þeir veita (Sigurður Kristinsson, 2013). Öllum þátttakendum voru 

gefin dulnefni við vinnslu gagna sem og skólunum sem þeir koma frá. Farið hefur verið varlega 

með allar upplýsingar og velferð þátttakenda fyrst og fremst höfð í huga. Viðmælendum var 

einnig afhent upplýst samþykki þar sem komu fram allar helstu upplýsingar um rannsóknina 

og viðmælendur beðnir um að skrifa undir það. Allir þátttakendur samþykktu það.  

Eitt af grundvallaratriðunum í eigindlegum viðtölum er að viðmælendur geti tjáð sig á 

nokkuð frjálsan hátt. Rannsakandi setur þó ramma um viðfangsefni og tilgang 

rannsóknarinnar. Góð hlustun og virðing fyrir viðmælendum, traust og einlægni eru hluti af 

lykilatriðum árangursríkra viðtala (Helga Jónsdóttir, 2013). Þetta verður allt haft í huga við 

rannsóknina og vinnslu hennar til að gera hana sem árangursríkasta og trúverðugasta. 

3.6 Samantekt 

Hér hefur verið greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar. Rannsóknir eru mikilvægar en einnig 

er mikilvægt að huga að mörgum þáttum svo sem þáttum siðferði, réttmæti, áreiðanleika og 

persónuvernd þegar kemur að rannsóknum. Rannsóknaraðferðin var valin út frá því sem 

hentaði þessari rannsókn best og það sama má segja um gagnaöflun. Þátttakendur í þessari 

rannsókn voru aðeins fimm talsins og því erfitt að segja til um áreiðanleika rannsóknarinnar 

en reynt er eftir bestu getu að koma öllum niðurstöðum á framfæri með réttmætum hætti. 

Hugað er að persónuvernd þátttakenda og farið vandlega með allar persónugreinanlegar 

upplýsingar.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar á skipulagðan hátt og haft í 

huga að koma öllum mikilvægum atriðum á framfæri. Viðtölin voru tekin upp og rituð upp 

áður en þau voru kóðuð og aðalatriðin dregin saman. Niðurstöðum er skipt upp í kafla eftir 

flokkum og rýnt í þær skoðanir og hugmyndir sem koma fram. Fyrsti kaflinn snýst um 

skilgreiningu og viðhorf kennara til menntunar fyrir alla. Þar á eftir er leiðsagnarmat skoðað 

og svo hvernig kennarar nota leiðsagnarmat í tengslum við menntun fyrir alla. Skilgreining og 

notkun á endurgjöf er einnig rædd þar sem hún er stór hluti af leiðsagnarmati. Þó svo að 

leiðsagnarmat virðist henta mörgum vel eru alltaf einhverjar hindranir og þeim er velt upp. Að 

lokum er skoðað hvernig sérkennsla og getuskipting birtist í tengslum við leiðsagnarmat og 

menntun fyrir alla. 

4.1 Menntun fyrir alla 

Til að byrja með var ákveðið að fá skilgreiningu og viðhorf þátttakenda á menntun fyrir alla. 

Skilgreiningin var á þann veg að allir eiga að hafa sama rétt og jafnan aðgang að menntun og 

menntakerfinu. Það þarf að búa öllum tækifæri til þess að geta farið á sínum forsendum og 

sínum hraða í sama umhverfi. Segja má að niðurstöðurnar hafi verið nokkuð einhliða en það 

var að hugmyndafræðin er mjög góð og stefnan hljómar mjög vel en það er margt sem vantar 

upp á til þess að þetta gangi í raun og veru eins og gert er ráð fyrir. Ef þetta á að virka þarf 

meira fjármagn til skólanna því annars bitnar það á kennurum og auknu álagi. Með auknu álagi 

og minni aðstoð frá faglærðu fólki finnst kennurum þeir jafnvel ekki ná að sinna vinnunni sinni 

á þann hátt sem þeir myndu vilja. Það bitnar oft á hinum nemendunum ef kennarinn þarf að 

nýta allan sinn tíma í að sinna fáum nemendum sem þurfa meiri aðstoð. Jóna segir: 

Sko þetta er rosalega falleg hugmyndafræði, sérstaklega falleg hugmyndafræði 

sem náttúrulega er sett hérna á okkur af stjórnvöldum. Og eins og ég segi, 

hugmyndin er góð en henni fylgdi ekki fjármagn sem þarf til þess að sinna 

öllum nemendum og hvar þeir standa. Og þar af leiðandi erum við ekki alveg, 

held ég, að gera þetta eins vel og ætti að vera hægt að gera, með auknu 

fjármagni og mannskap. Þannig að og ég held að þetta skili sér bara í einu og 

ég held þetta skili sér í auknu álagi á kennara. 
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Katrín tekur einnig undir það og segir: „Þetta er voða fallegt, falleg hugsun en í raun þá 

gengur hún ekki upp. Því miður.“ 

Sigrún er á sama máli: 

Þessu var svolítið bara skutlað inn einhvern veginn og það fylgir ekkert auka 

fjármagn eða skilurðu með. Það er svolítið það sem við erum vön í þessu, þú veist 

í þessu starfi, það er alls konar sett svona inn og hérna einstaklingsmiðað nám og 

þetta og svo fylgir ekkert kannski auka fjármagn. 

Það sem er átt við með auknu fjármagni er svo að sé hægt að ráða inn fleira fagfólk. Meðal 

annars var tekið fram að kennarar eru ekki sérfræðingar þegar þeir útskrifast úr 

kennaranáminu og því vantar fleiri sérfræðinga og fagfólk inn í skólana á móti kennurunum. 

Það var greinilegt í viðtölunum að þátttakendur eru vissir um að þetta er eitthvað sem alla 

langar að láta ganga upp en það reynist erfitt. Jóna segir í því samhengi: 

Já og annað í þessu líka sem má skoða líka, að við erum ekki sérfræðingar þegar 

við útskrifumst sem kennarar. Við erum ekki sérfræðingar í geðrænum kvillum, 

sem eru börnin sem við erum með, við erum ekki sérfræðingar í miklum svona 

líkamlegum fötlunum og til dæmis eru svona mikið einhverf börn sem við erum 

með hérna í skólanum, við erum ekki sérfræðingar til að sinna þeim. 

Sigrún og Katrín eru sammála því og finnst vanta meira af fagfólki inn í skólana til að 

aðstoða kennara:  

Það þarf þá að vera sveigjanleiki á annan hátt á móti og það þarf að fylgja inn meira 

finnst mér af þroskaþjálfum, sálfræðingum og bara stuðningsaðilum, það er allt í 

einu svo mikið verið að varpa inn á okkar starfssvið skilurðu, við erum náttúrulega 

ekki sálfræðingar og höfum ekki menntun oft til þess. 

Katrín: 

Það vantar fagfólk, meira fagfólk ekki bara kennara eða sérkennara. Það þurfa fleiri 

að koma að þessu, þroskaþjálfar, talmeinafræðingar, iðjuþjálfar og já ég er 

örugglega að gleyma einhverjum en mér finnst að það þurfi þá að koma, þetta fólk 
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þarf þá að vera inni í skólanum til þess að þetta gangi í raun allt saman upp og á að 

virka. 

Þátttakendur höfðu greinilega sterkar skoðanir á þessu máli og það hefur greinilega verið 

rætt áður. Allir virðast vera af vilja gerðir til að gera sitt besta en ýmislegt vantar upp á til þess 

að það gangi eins og vonast er til. Jóna segist setja spurningamerki við það hverjir græða á 

þessu og telur það vera almenna skoðun kennara að þar séu stjórnvöld að bregðast. Ef stefnan 

hefði verið sett inn af miklum myndarskap og allt sem þarf að fylgja hefði fylgt væri þetta allt 

annað. Aukning á sérfræði menntuðu starfsfólki gæti hugsanlega létt undir með kennurum og 

þar með látið stefnuna um menntun fyrir alla ganga betur fyrir alla. Sigrún segir að oft á tíðum 

þurfi nemendur bara meiri stuðning en fjármagnið býður upp á og það bitni á öllum 

nemendahópnum.  

Sigríður segir að sérkennsla sé svolítið mikið notuð í tengslum við menntun fyrir alla þar 

sem framkvæmdin á stefunni hefur kannski ekki verið eins og hún ætti að vera. Henni finnst 

kennarar ekki hafa tækifæri til að veita öllum jöfn tækifæri og þar með byggist kennslan 

svolítið á sérkennslu. Þar séu börn tekin út til sérkennara og kannski stimpluð. Það er í raun 

ekki í samræmi við menntun fyrir alla: „Já þá er þetta bara orðin aðgreining í raun og veru.“ 

4.2 Leiðsagnarmat - skilgreining og notkun 

Þegar haft var samband við þátttakendur í byrjun til að fá þá í viðtöl voru nokkrir sem nefndu 

það að þeir hefðu ekki mikla reynslu af leiðsagnarmati en þekktu það samt og væru til í að 

ræða um það í tengslum við menntun fyrir alla. Jóna sagðist til dæmis ekki nota leiðsagnarmat 

mikið og Katrín var á svipuðum stað en sagðist hafa ýmsar hugmyndir um hvernig væri hægt 

að bæta það og nýta leiðsagnarmat betur í kennslunni. Það kom á daginn að allir þátttakendur 

virtust nota leiðsagnarmat í frekar miklum mæli, þrátt fyrir að gera sér ekki beint grein fyrir 

því hversu mikið þeir voru að nota það. 

Skilgreiningin á leiðsagnarmati, að mati viðmælenda, var á þá leið að leiðsegja nemendum 

jafn óðum í náminu, sem sagt leiðsögn á leiðinni. Komið var inn á það að leiðsagnarmat er 

meira leiðbeinandi bæði fyrir kennarann og foreldrana og aðstoðar við að finna út hvar 

vandamálið liggur eða hvar styrkleikarnir liggja, hvað þarf að gera betur og hvað þarf að vinna 

betur með. Jóna segir að þetta sé bara svolítið innbyggt í þá sem eru að kenna, að vera alltaf 

leiðbeinandi á meðan á kennslu stendur. Hún segir að kennarar séu í raun alltaf með leiðsögn, 
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þeir eru að labba á milli og leiðsegja, bæði með hópinnlögn og svo með því að leiðbeina 

hverjum og einum nemanda. Sigríður segir einnig að leiðsagnarmat sé svona lifandi mat sem 

sé í rauninni alltaf í gangi og nemendum er leiðbeint að einhverju ákveðnu markmiði.  

Katrín segir í sambandi við skilgreiningu á leiðsagnarmati: 

Þá erum við bara með ákveðin markmið sem eru sýnileg og til staðar í upphafi og 

svo hvernig við ætlum að komast þangað þá eru ákveðnar vörður á leiðinni. Þannig 

við svona komumst að næstu vörðu, stöldrum við, tökum stöðuna og metum hvert 

við erum komin að settu marki, getum við haldið áfram eða ætlum við aðeins að 

staldra við og dýpka okkur. Og svo höldum við áfram á leiðinni að næstu vörðu. 

Jóna er með svipaða skilgreiningu: 

Þú veist þú lætur þau gera, ef það er ekki búið að ná hæfninni þá þarftu að útskýra 

betur fyrir hverjum og einum og láta hann reyna aftur. Þú ert alltaf að leiðbeina 

skref fyrir skref á meðan þú ert að kenna. 

Jóna talar um að henni finnist hafa orðið mikil breyting á stuttum tíma úr því að vera bara 

með eitt próf og fella dóm með því yfir í það að hafa fjölbreytt mat yfir lengri tíma. Sigrún tekur 

undir það en segir nýja kerfið hafa bæði kosti og galla. Sem dæmi séu misjafnar skoðanir á 

samræmdum prófum þar sem nemendur fá bara einkunn fyrir ákveðið próf til að sjá hvar þeir 

standa miðað við jafnaldra. Henni finnst það að gefa nemendum einkunnir í tölum frá einum 

upp í tíu oft gefa skýrari svör því fólk viti hvað liggur að baki hverri tölu. Hins vegar er hún 

sammála því að leiðsagnarmatið er meira leiðbeinandi og segir hvað þarf að vinna betur með 

og bæta. Hún segir einnig að með leiðsagnarmatinu sé meira verið að búta námsefnið niður, 

taka eitthvað ákveðið efni og meta nemendur út frá því. Í staðinn fyrir að klára bara heila bók 

og taka próf úr efninu og segja svo skilið við það efni. Sigríður talar einnig um leiðsagnarmat í 

tengslum við umsjónarkerfið Mentor og finnst henni gott að vinna út frá hæfnikortum sem 

birtast þar. Þannig sé auðvelt fyrir alla sem koma að nemandanum að fylgjast með 

framvindunni. 

Halldóra talar um hugarfar og mistök í sambandi við leiðsagnarmat. Hjá henni er mikil 

áhersla á að nemendur séu með vaxandi hugarfar en ekki fastmótað og lögð er áhersla á að 

þeir geti hlutina en séu kannski ekki komnir þangað ennþá frekar en að segja að þeir geti ekki. 
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Með því að vinna með þessar hugarfarsbreytingu þori nemendur frekar að gera mistök og þeir 

læra að það gera allir mistök og að mistök séu til þess að læra af. Hún segir að þeir þori frekar 

að segja hvað þeir hugsa því ef svarið er rangt þá voru það bara mistök sem þeir læra af. Það 

er einnig búið að temja nemendum þetta hugarfar þannig að þeir taki tillit til hvers annars og 

gera því ekki grín að mistökum hvers annars.  

Leiðsagnarmat byggir á fjölbreyttum aðferðum og þrátt fyrir að vera ekki vissir um að nota 

leiðsagnarmat mikið voru allir viðmælendur að nota ýmsa aðferðir. Jafningjamat, sjálfsmat 

ásamt mati frá kennara bæði munnlega og skriflega kom allt við sögu. Leiðsögn jafn óðum í 

náminu var þó það sem þátttakendur töluðu mest um og fannst vera aðalatriðið í 

leiðsagnarmati.  

4.3 Leiðsagnarmat fyrir alla nemendur 

Rætt var við þátttakendur um leiðsagnarmat í tengslum við fjölbreytta nemendahópa og 

hvernig þeim fyndist að nota það innan um ólíka nemendur. Niðurstöðurnar voru samhljóða á 

þann hátt að leiðsagnarmat sé góð leið til að ná til allra nemenda. Þátttakendum finnst auðvelt 

að einstaklingsmiða leiðsagnarmatið og aðlaga að hverjum og einum nemanda eftir getu. Jóna 

segir að leiðsagnarmat virki vel fyrir alla nemendur. Hún segir: „Já það er bara góð viðbót. Sko 

svo framarlega sem þú ert að mæta fólki og metur náttúrulega út frá því sem þú leggur upp 

með, þú veist, og fólk er á misjöfnum stöðum.“ Katrín er á sama máli og segist vera ánægð 

með leiðsagnarmat í tengslum við menntun fyrir alla. „Mjög ánægð með leiðsagnarmatið og 

fyrir alla einmitt og það hentar, mjög auðvelt að aðlaga leiðsagnarmat að öllum.“ Halldóra 

nefnir að kennarinn eigi auðvitað að þekkja alla nemendur sína nógu vel til þess að vita hvað 

þeir geta og þannig veitt þeim verkefni sem henta. Þar af leiðandi þarf að gera mismunandi 

kröfur til nemenda og stundum fara alveg í einstaklingsmiðaða námskrá sé þess þörf. Hún segir 

að nemendur séu með sitthvort námsefnið og vinni eftir sínum styrkleikum og á sínum 

forsendum. Jóna er á sama máli og segir að það séu næstum alltaf einhver börn sem hafa 

einstaklingsnámskrá og þar er verið að einblína á að aðlaga efnið að nemandanum. Hún telur 

leiðsagnarmatið koma mjög vel þar inn í.  

Jóna: 

Ég held sko að leiðsagnarmat henti öllum nemendum en þú þarft alltaf að mæta 

þeim þar sem þau eru. Þannig þú ert aldrei með eitthvað eitt sem gengur fyrir alla. 
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Ég held einmitt með þegar þú ert að nota leiðsagnarmat þá ertu... þá er örugglega 

hentugra sérstaklega fyrir börn sem víkja frá að vera svolítið svona, vita til hvers er 

ætlast og þú ert að leiðrétta og þú ert að vinna áfram og þú veist. Þannig jú ég held 

að þetta henti vel. 

Katrín er á sama máli og segir: „Ég hugsa að þetta sé bara mjög fínt matstæki einmitt fyrir 

alla.“ 

Í sambandi við aðgreiningu nemenda í tengslum við menntun fyrir alla nefna þátttakendur 

að það kemur alveg fyrir að nemendur taki sérstaklega eftir því að það séu ekki allir að vinna 

að sömu verkefnum eða að sumir séu styttra komnir en aðrir. Jóna nefnir til dæmis að 

nemendur velti því fyrir sér að sumir víki mikið frá heildinni og þurfi jafnvel 

einstaklingsnámskrá og þar með annað námsefni. Aðrir nemendur taka eftir því og velta fyrir 

sér stöðu nemenda. Kennarinn sé hins vegar alltaf að vega og meta hvar nemendur eru staddir 

og hvaða námsefni þeir þurfa til að geta mætt alls konar nemendum með alls konar þarfir. Hún 

segist nýta þar leiðsagnarmatið bita fyrir bita til að koma nemendum áfram í sínu námsefni. Í 

rauninni finnst henni það þó ekki koma öðruvísi fram í leiðsagnarmatinu frekar en einhverju 

öðru. Í skóla þar sem lögð er áhersla á menntun fyrir alla og að koma til móts við þarfir allra 

þurfa nemendur í rauninni að átta sig á því líka að það eru ekki allir eins staddir í náminu og 

þurfa ólíkar leiðir til að ná sínum markmiðum. Sigrún talar einnig um að í tengslum við 

leiðsagnarmatið taki nemendur frekar eftir því að ekki séu allir á sama stað þar sem reynt er 

að einstaklingsmiða allt námið. En eins og Jóna segir þá skipti bara máli að nemendur viti sjálfir 

að það er verið að mæta öllum á sínum stað. 

Aðspurðir hvort og hvernig hægt sé að aðlaga leiðsagnarmat að öllum nemendum svara 

þátttakendur því að mestu leyti sé auðvelt að aðlaga það að öllum nemendum. Sigrún nefnir 

þó að það geti verið erfitt að aðlaga námsefni að nemendum sem víkja mikið frá og fá ekki 

næga aðstoð. Hún segir kennara þó alltaf reyna að aðlaga sig að aðstæðum en það geti verið 

mjög krefjandi. Halldóra segir að það sé alltaf einhver miðlína sem flestir fylgja en svo þarf að 

vera með annað efni bæði fyrir þá sem eru lengra komnir og svo fyrir þá sem eru undir 

miðlínunni, þá þarf efni sem búið er að einfalda. Þannig er kennarinn alltaf að vega og meta 

hvar hver nemandi er staddur og hvort kennari treysti nemandanum í erfiðara efni. Það þýðir 

ekkert að láta nemanda vinna í efni sem gerir ekkert nema brjóta hann niður þannig að 

kennarinn þarf að passa sig að staldra við og skoða hvernig er hægt að gera hlutina öðruvísi 
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og aðlaga efnið. Þetta er bæði hluti af menntun fyrir alla og leiðsagnarmati, að aðlaga efnið að 

hverjum nemanda. Ástæður þess að kennurum finnst auðveldara að aðlaga leiðsagnarmatið 

að hverjum og einum virðast vera nokkrar. Katrín talar um að það sé auðveldara að aðlaga 

leiðsagnarmatið heldur en margt annað vegna þess að það er hægt að sleppa alveg þessum 

stöðluðu prófum og stöðluðum markmiðum. Hún segir að það sé hægt að breyta 

markmiðunum og aðlaga eftir einstaklingum.  

Katrín: 

Já það er mjög auðvelt að aðlaga þetta að… Því við erum öll þá með kannski, já 

mismunandi markmið og mismunandi kröfur á einstaklingana þannig að ég held 

að það sé mjög auðvelt að aðlaga þetta að öllum. 

Sigríður talar líka um mismunandi kröfur til nemenda og segir að jafnvel þó nemendur 

stefni kannski að sömu markmiðum eru gerðar ólíkar kröfur til þeirra og notaðar ólíkar leiðir 

að markmiðunum. Það þarf að skilgreina vel hvað það er sem þarf að þjálfa betur hjá hverjum 

og einum. Sem dæmi séu ekki allir nemendur á sama stað í lestri en bæting hjá hverjum og 

einum er góð. Þeir sem eru yfir viðmiðum eru alveg jafn mikið að reyna að bæta sig og þeir 

sem eru undir viðmiðum en bara á ólíkan hátt. Halldóra segir að þetta snúist ekki um að koma 

nemendum öllum á sama stað heldur efla nemendur um eitthvað ákveðið í náminu. Þannig er 

ekki verið að reyna að koma nemanda sem á erfitt með nám á sama stað og nemanda sem á 

auðvelt með nám heldur verið að efla hvorn nemanda á sinn hátt. Sem sagt gefa öllum 

nemendum tækifæri á sínum forsendum.  

Jóna talar um að leiðsagnarmat sé góð aðferð í tengslum við menntun fyrir alla og að hún 

virki vel en það sé erfitt fyrir einn kennara að sjá um að ná til allra nemenda. Hún segir að það 

væri rosa gott að fá einhvern inn í bekkinn til að aðstoða og þá gæti kennslan verið markvissari. 

Hún talar um að notast mikið við hópinnlögn til að reyna að ná til sem flestra í einu en samt 

sem áður eru aldrei allir sem ná því sem fram fer í slíkri kennslu. Þar af leiðandi væri gott að fá 

aðstoð inn í bekkinn til að geta útskýrt betur og aðstoðað alla á þeirra forsendum. Hún talar 

um að það sé aldrei eitthvað eitt sem gengur fyrir alla og þar af leiðandi sé leiðsagnarmat góð 

leið til að mæta öllum nemendum þar sem þeir eru staddir.  

Þátttakendur bera aðeins saman hvernig leiðsagnarmat hefur tekið við af öðrum aðferðum 

sem voru áður og hvernig það virðist henta betur en það sem var. Halldóra segir að nú séu 
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kennarar löngu hættir að reyna að keyra alla í sama skipulagi, það sé í raun bara hætt í 

grunnskólum. Katrín tekur undir þetta og segir að nemendur séu með mismunandi kröfur og 

markmið og Halldóra segir að sama skapi að frekar sé verið að mæta öllum nemendum á 

réttum stað og þar sem þeim hentar. Sigrún segir einmitt í því samhengi: „Þetta virkar í 

rauninni fyrir alla en þú ferð þá bara niður á þeirra level svolítið.“ 

Jóna talar um að kennarar séu alltaf að vega og meta hvar nemendur eru staddir og hvort 

þeir treysti ákveðnum nemendum í ákveðin verkefni. Kennarar þurfi að prófa sig áfram, staldra 

við inn á milli og sjá hvernig hægt sé að gera hlutina öðruvísi ef þeir ganga ekki upp. Sigrún 

segir einmitt að kennarar séu alltaf að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir sem getur 

verið mjög misjafnt þar sem nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Halldóra segir einnig 

að í leiðsagnarmatinu sé svolítið verið að setja ábyrgðina á nemendurna sjálfa þar sem þeir 

þurfi að finna sér verkefni við hæfi. Hún vinnur þannig að nemendur fá tækifæri til að velja sér 

verkefni við hæfi en býður upp á alla breiddina af verkefnum. Auðvitað séu ólíkar kröfur gerðar 

til nemenda en unnið er með það að nemendur þurfi að velja sér verkefni við hæfi til að heilinn 

stækki. Þannig þýðir ekkert fyrir nemendur að velja sér of létt verkefni og að sama skapi er 

þeim velkomið að velja erfiðari verkefni til að reyna meira á sig. Þannig virkar leiðsagnarmatið 

fyrir alla nemendur og er í raun aðlagað að hverjum og einum.   

4.4 Endurgjöf 

Í leiðsagnarmati er mikið talað um endurgjöf. Allir viðmælendur nefndu að þeir nota endurgjöf 

mikið í sinni kennslu. Endurgjöf virðist mest vera notuð jafnt og þétt í kennslunni. Jóna talar 

um að áður fyrr hafi endurgjöf meira gengið út á að farið var yfir ákveðið efni og svo lagt fyrir 

próf til að sjá hvar nemandinn stóð. Það var í raun ekkert sem útskýrði nákvæmlega hvað lá 

að baki endurgjöfinni. Hún segir að nú sé endurgjöfin notuð meira og að kennarar séu alltaf 

að gefa til baka og jafnvel oft í kennslustund en endurgjöf sé ekki lengur bundin við bara eitt 

próf. Katrín talar líka um að endurgjöf snúist mikið um að benda á það sem er gert vel og hrósa 

fyrir það. Hún notar hrós mikið í sinni endurgjöf og svo bendir hún einnig á eitthvað sem má 

bæta. Næsta endurgjöf snýst þá um hvort búið sé að hlusta á fyrri endurgjöf og bæta það sem 

betur mátti fara.  

Halldóra notar spurningatækni mikið sem endurgjöf í sinni kennslu. Þá spyr hún nemendur 

ekki bara til þess að fá svar heldur til þess að þeir standi fyrir sínu svari. Nemendur voru vanir 

því fyrst að spurning þýddi að það var eitthvað vitlaust en eru núna farnir að þekkja aðferðina 
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og farnir að vita að spurning getur líka þýtt að svarið sé rétt en þeir þurfi að útskýra svar sitt 

betur.  

Ýmsar aðferðir eru notaðar við endurgjöf í leiðsagnarmati en mikilvægt er að nemendur 

skilji hvað er verið að meina og til hvers er ætlast af þeim. Jafningjamat og sjálfsmat virðast 

vera vinsælar leiðir. Halldóru finnst gott að láta tvo og tvo fara saman í endurgjöf og meta hvor 

annan. 

En til þess að þú getir metið það þá verður þú að leggja fyrir skýrt til hvers er ætlast, 

hvað það er sem þú ert að læra og hvernig þú getur fundið út úr því, sem sagt hvort 

þú ert búinn að því eða ekki. 

Halldóra hefur verið að þjálfa nemendur í að gefa hver öðrum endurgjöf á það sem verið 

er að leggja áherslu á hverju sinni. Hún notast mikið við aðferðina þrjár stjörnur, ein ósk: 

Segjum til dæmis að við séum með persónulýsingu og þá eru þau að skrifa eitthvað 

sem er svona svolítil persónulýsing í og þá getur þú gefið endurgjöfina eða 

stjörnuna, það var persónulýsing… Já, það sem þú ætlar þeim að vera að vinna og 

þú ætlar þeim að vera að læra og þá áttu að sjá það í vinnunni hjá hinum og þá 

áttu að geta gefið stjörnur fyrir það og svo er alltaf ein ósk þannig þau fá alltaf 

gagnrýni, eitt þú veist. Þetta þýðir að þú þjálfast í því, bæði náttúrulega að flytja 

verkið þitt fyrir framan hina og fá gagnrýni á það. 

Sigríður talar einmitt um það sama í sambandi við endurgjöf, að það verður að vera mjög 

skýrt til hvers er ætlast af nemendum. Kennarar eigi það til að hafa þessa hluti ekki nógu skýra. 

Endurgjöfin þarf þá að beinast nákvæmlega að því sem verið er að leggja áherslu á en ekki 

eitthvað allt annað. Til dæmis verði að passa að hrósa þeim ekki fyrir hvað þau eru fljót með 

verkefnin ef það er ekki það sem er verið að leggja áherslu á. 

Já það þarf að vera mjög skýrt og þá þarf maður líka að passa sig á því að vera að 

veita endurgjöf á akkúrat þessi atriði. Þú veist eins og til dæmis ef ég set upp, þau 

eru í ritun, við ætlum að leggja áherslu á að málsgrein byrji á stórum staf og endi 

á punkti, þá get ég ekki verið eitthvað mikið að eiga við eitthvað annað sem ég er 

ekki... Ég þarf að leggja áherslu á það, já flott þarna ertu með stóran staf og ég sé 

að málsgreinin endar á punkti eða eitthvað svoleiðis frekar heldur en að fara út í 
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það, sko heyrðu litla g sko stendur ekki á línunni eða eitthvað svona skilurðu. Þá 

verður maður svolítið að passa það. 

Sigrún hefur einnig verið að nota jafningjamat og finnst það virka vel á nemendur. Henni 

finnst þeir vinna vel úr upplýsingunum sem þeir fá hver frá öðrum. Hún segir það líka gaman 

að sjá krakka kenna hver öðrum og beita öðrum aðferðum en kennarinn, útskýra á annan hátt 

og þess háttar. Það getur verið skemmtileg tilbreyting og góð aðferð fyrir nemendur. Hún 

hefur einnig verið að nota sjálfsmat svolítið þar sem nemendur meta sig sjálfa. Henni finnst 

það virka vel og fá þá til að horfa á sig sjálfa með gagnrýna hugsun og líta meira í eigin barm. 

Jóna tekur undir það og segir nemendur mjög sanngjarna í eigin mati og jafningjamati. Hún 

segir þá vera mjög heiðarlega og jafnvel grimma við sjálfa sig. Jóna hefur einnig unnið með 

bæði jafningjamat og sjálfsmat og segir: 

Náttúrulega huglægt mat kennara í nýju námsmati er svolítið veigamikið og þar af 

leiðandi er mikilvægt að fá á móti frá jafningjum og fá frá einstaklingnum sjálfum. 

Þannig að þetta sé svona, kallist aðeins á og á endanum komi sanngjörn 

niðurstaða. Að við séum ekki bara ræða og að okkar tilfinning, eins og er boðið upp 

á í nýju námsmati, að hún ráði of miklu, það er bara ekki sanngjarnt. Það er 

óþægilegt fyrir kennara að huglægi þátturinn ráði of miklu, finnst mér sko. Að því 

leitinu til fannst mér gamalt námsmat betra, þá lá alltaf mæling að baki. Þarna er 

þetta, eins og ég segi, huglægi þátturinn er of mikill. 

Þess vegna er mikilvægt að koma til móts við þetta mat hjá okkur að koma með 

einmitt, þú veist, hvernig upplifir barnið þetta, hvernig upplifa jafningjar barnsins. 

Þú veist, það er mikilvægt. Að sjóða þetta einhvern veginn saman. 

En þá er spurningin hvernig nemendur taka á móti endurgjöfinni og þá hvort allir nemendur 

séu færir um að taka á móti og vinna úr endurgjöf. Sigríður talar um að það geti ekki allir unnið 

eins úr endurgjöfinni en það sé alltaf verið að vinna með það. Hún talar mikið um fastmótað 

og vaxandi hugarfar við nemendur sína og reynir að koma þeim í skilning um að það geri allir 

mistök og endurgjöfin sé til þess að hjálpa þeim. Þegar þeir átti sig á því að allir eru ólíkir og 

geri mistök finnst henni þeir verða móttækilegri fyrir endurgjöfinni. Hún talar þó einnig um að 

endurgjöfin sé aðlöguð þannig að hver og einn ætti að skilja og geta móttekið endurgjöfina. 

Jóna er hins vegar sannfærð um að endurgjöf virki fyrir alla en hún sé bara sett fram þannig 
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að hún hæfi þeirra aldri og hæfni og að nemendur geti samsamað sig við það. Til dæmis er 

hægt að nota broskalla fyrir yngstu nemendurna en það er einmitt aðlagað að aldri og getu. 

Katrín er á sama máli og segir ekkert mál að aðlaga endurgjöfina að öllum. Jóna talar einnig 

um að í draumaheimi fái allir nemendur nægan tíma til að vinna úr endurgjöfinni en í rauninni 

sé það ekki alltaf þannig. Hún segir kennara þó vera í stöðugri endurgjöf og þannig reyna að 

láta nemendur vinna úr endurgjöfinni jafnóðum. Halldóra segir að það þurfi bara að fylgjast 

með því að allir meðtaki skilaboðin og þá sérstaklega þeir sem eiga erfiðara með að fylgjast 

með fyrirmælum yfir hóp, þá virki þetta jafnt fyrir alla.  

4.5 Hindranir 

Þó svo að leiðsagnarmat virðist vera góð aðferð í tengslum við menntun fyrir alla er alltaf 

eitthvað sem má gera betur. Halldóra talar um að það sé aðallega hugarfar kennara sem kemur 

í veg fyrir að leiðsagnarmat sé notað meira. Hún segir að ef kennari er mjög rótgróinn í sínum 

gömlu kennsluaðferðum sé erfitt að tileinka sér leiðsagnarmatið. Það þurfi að fara í ákveðið 

frelsi og út fyrir gamla formið. Sérstaklega ef það hefur gengið vel að vinna með það sem 

kennarinn er vanur og hann skilar sínu vel, getur hakað við það sem er búið og fyllt inn í sitt 

form þá getur verið erfitt með að tileinka sér aðra aðferð. Í leiðsagnarmatinu er ábyrgðin sett 

á nemendurna og kennarinn er nokkur veginn bara til aðstoðar en ekki þessar fastformuðu 

aðstæður eins og eru svo oft i skólastofunni. Sigríður tekur undir þetta með hugarfarið og segir 

að kennarar þurfi bara að gefa sé meiri tíma. Hún segir: „Stærsta hindrunin er maður sjálfur, 

það er bara þannig.“ 

Annað sem getur verið hindrun að mati Katrínar er teymisvinna. Í hennar teymi eru 7 

umsjónarkennarar og 2 sérkennarar sem vinna saman að skipulagi fyrir tvo árganga og kenna 

saman í teymi. Að hennar mati er þetta of stórt teymi og of erfitt að skipuleggja og undirbúa 

þetta þannig að allir séu sammála. Hún er með ýmsar hugmyndir um hvernig hægt er að nýta 

leiðsagnarmat betur í kennslu en til þess að hún gæti nýtt sér það myndi hún vilja hafa minni 

teymi. Halldóra vinnur einnig í teymi en talar ekki um þetta vandamál. Hins vegar eru aðeins 

þrír kennarar í því teymi og spurning hvort það sé þá hentugri stærð.  

Í tengslum við fjölbreytta nemendahópa talar Sigrún um að það vanti smá upp á í 

leiðsagnarmatinu. Henni finnst vanta að hafa meiri samanburð eins og þetta var. 

Leiðsagnarmat leggur áherslu á að meta nemendur út frá því hvar þeir standa en henni finnst 
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gott að geta miðað nemendur við aðra jafnaldra á landinu eða bara í bekknum og þannig sjá 

betur hvar hver nemandi stendur.  

Að lokum finnst viðmælendum vanta meiri stýringu að ofan um hvernig skuli nota 

leiðsagnarmat. Katrínu finnst kennarar hafa of frjálsar hendur með það og að það gefist ekki 

nógu og vel. Hver skóli sé með skipulagið alls konar og einhvern veginn og í rauninni ekkert 

almennilegt samræmi. Sumir eru komnir miklu lengra á veg með leiðsagnarmatið á meðan 

aðrir eru komnir mjög stutt á leið. Það vanti meira samræmi á milli skóla. Sigrún hefur svipað 

að segja og talar um að svona hlutum sé oft bara hent inn í skólana en það vanti allar 

leiðbeiningar með. Það þurfi að koma einhver grunnur með frá yfirvaldinu og vera meira 

samræmi svo allir skólar séu ekki að grúska í þessu í sínu horni og allir að finna upp hjólið. 

Betra væri að hver skóli myndi fá bara einhvern pakka sem öllum er ætlað að nota. Með því 

að hafa ekkert svoleiðis skapast meiri vinna fyrir kennara.  

4.6 Sérkennsla og getublöndun 

Markmiðið með menntun fyrir alla er að draga úr aðgreiningu. Spurning er hvort 

leiðsagnarmat sé góð leið til þess eða hvort  það hafi hugsanlega öfug áhrif. Misjafnar skoðanir 

eru á því hvort betra sé að getuskipta nemendum eða getublanda þeim.  

Það virðist vera minna um getuskiptingu hjá þeim kennurum sem eru í teymisvinnu með 

fleiri en einn árgang saman. Katrín og Halldóra eru báðar í teymiskennslu í sínum skólum en 

hvorug þeirra talar um að það sé mikilvægt að getuskipta. Halldóra talar frekar um að 

getublanda nemendum og jafnvel að hafa nemendur saman þvert á milli árganga og láta þá 

þannig kenna hver öðrum. Katrín segir einnig að hennar teymi getuskipti ekki mikið og segir 

nemendur allavega ekki finna fyrir því. Þeir séu frekar bara allir saman í hóp að gera nokkurn 

veginn það sama og taka ekki mikið eftir því ef einhver er staddur annars staðar en hinir. Þrátt 

fyrir að getuskipta ekki mikið nefna þær þó báðar að það getur alveg hjálpað að getuskipta 

þegar mjög ólíkir einstaklingar eiga í hlut. Það séu kostir og gallar við allt en svona hafi þær 

ákveðið að vinna. Halldóra segir til dæmis að það gæti verið vont fyrir rosalega sterkan 

einstakling og annan sem er mun slakari að vinna saman ef þessi slakari finnur fyrir miklum 

vanmætti í samvinnunni. Þar með væri hugsanlega hagstæðara að hafa getuskiptingu. Katrín 

segir líka að hún getuskipti helst ekki en eftir því sem líður á árið þá getur alveg komið til þess 

ef kennarar telja þess þurfa.  
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Sigríður vinnur ekki í teymi en talar þó ekki um getuskiptingu. Hún segir alla nemendur geta 

unnið saman þó þeir séu ólíkir og með mismunandi getu. Nemendur hjálpist bara að og allir 

græði á því. Það hafa allir eitthvað fram að færa þó svo að þeir séu ekki jafn sterkir í öllu. Henni 

finnst gott að blanda þeim saman og fylgjast með hvernig gengur því kennarinn átti sig ekki 

alltaf á því hvernig samskipti geta átt sér stað á milli ólíkra nemenda. Það skapist oft mjög 

skemmtilegar umræður og þeir sem eiga erfiðara með til dæmis lestur hafa þá eitthvað annað 

fram að færa til hópsins.  

Sigrún og Jóna nefna báðar getuskiptingu en vilja ekki tala hátt um það. Sigrún segist 

getuskipta þannig að þeir sem eru sterkari fái svolítið að njóta sín, fá erfiðara efni og fara 

hraðar í gegnum efnið. En hún segir að sama skapi geti verið erfitt að setja tvo mjög óvirka 

einstaklinga saman. Henni finnst best að reyna að púsla því saman sjálf eftir því sem hentar. 

Jóna segir að henni finnist betra að skipta nemendum eftir getu en tali ekkert um það, það sé 

í raun bannað í dag því allir eigi að vera að dansa saman. „Já ósjálfrátt fer maður að getuskipta, 

það er ekki opinbert sko.“ 

Halldóra talar um það að allir nemendur eigi að geta unnið saman og að þannig sé 

leiðsagnarmatið í rauninni sett inn. Til dæmis séu nemendur settir saman sem námsfélagar og 

þá eiga allir að geta unnið með hverjum sem er. Í samvinnunni fer jafningjafræðsla fram og 

þeir læra hver af öðrum. Það að láta nemendur vinna á slíkan hátt hlýtur að leiða til meiri 

jafnaðar að hennar mati. Hún segir að allir hjálpist bara að og að það gangi vel.  

Áhugavert er að skoða áherslu á sérkennslu í samhengi við leiðsagnarmat og menntun fyrir 

alla. Sérkennsla virðist vera vel metin af kennurum en kannski ekki alveg á sama hátt og hún 

var áður fyrr. Sigrún segir að það beri minna á því að nemendur séu að fara til sérkennara og 

að meira sé litið á það sem aukna þjónustu frekar en eitthvað sem er skömmustulegt. Í dag 

þyki eðlilegt að fara til sérkennara og fá aðstoð við eitthvað sérstakt. Sérkennarar taki jafnvel 

nokkra krakka saman í hóp og vinni með þeim að ákveðnum verkefnum sem þarf að bæta. 

Henni finnst sérkennsla kannski ekki beint fléttast inn í leiðsagnarmatið en samt sem áður nýtir 

sérkennari leiðsagnarmatið alveg eins hjá sér eins og kennararnir gera í stofunni. Kennarinn 

fær svo frekari upplýsingar frá sérkennara um hvar nemendur eru staddir og fær að fylgjast 

með framförum og þess háttar. Í skólanum hjá Jónu taka sérkennarar einnig nokkra nemendur 

eða einn hóp í einu úr nokkrum bekkjum í sérkennslu. Hún segir mikið leiðsagnarmat fara fram 
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í sérkennslunni og þar sé kannski verið að taka bara afmarkaðan hluta af því sem bekkurinn 

fer yfir í skólastofunni og sá hluti metinn.  

Það er náttúrulega betra og líka bara þeirra vegna, að vera með verkefni við hæfi 

og vera með félaga sem er á svipuðum stað. Þannig þú sért ekki í þeirri aðstöðu að 

vera alltaf annað hvort að ráða ekki neitt við verkefnið eða þurfa að vera að hífa 

einhvern upp. 

Í sambandi við sérkennslu segir Katrín: 

Það eru alveg einstaklingar með einstaklingsnámskrá sem eru þá teknir, annað 

hvort sérkennari kemur og tekur ákveðna einstaklinga út eða þá kemur sérkennari 

inn í tíma og situr bara hjá viðkomandi aðilum sem þurfa örlítið auka aðhald. Það 

gengur bara mjög vel. Og ég held að það sé bara alveg í samræmi við 

leiðsagnarmatið. 

Halldóra hefur mikla reynslu af sérkennslu og segir að hún myndi ekki vilja sérkennara sem 

kæmi og tæki nemendur út í allt að 40 mínútna kennslustund. Hún fær sérkennara inn í stofu 

til sín til að aðstoða með þá sem þurfa og segir sérkennarann þekkja nemendur jafn vel og hún 

og viti því nákvæmlega hver þarf á hvers konar aðstoða að halda. Hugsanlega væri hægt að 

taka nemendur afsíðis í kannski nokkrar mínútur í senn og spjalla við þá eða æfa eitthvað 

ákveðið en ekki í lengri tíma. Hún vill meina að hægt sé að nýta stofuna og aðlaga að 

nemendum. „Þannig að allt sem að maður býður upp á í sérkennslu það getur alveg virkað 

bara inni í hóp og fyrir alla. Eða mér finnst það.“ 

4.7 Samantekt 

Áhugavert var að heyra skoðanir og viðhorf þátttakenda á leiðsagnarmati í tengslum við 

menntun fyrir alla. Það er greinilega margt sem vantar upp á í skipulagningu og framkvæmd á 

stefnunni og þátttakendur eru sammála um að þar sé margt sem þarf að gera betur. Hins vegar 

virðist leiðsagnarmat vera námsmatsaðferð sem kennarar nýta sér í nokkuð miklum mæli og 

tala jafnvel um að þeir vilji nýta aðferðina meira. Margir eru með góðar hugmyndir um hvernig 

sé hægt að nýja leiðsagnarmatið betur í kennslu en helstu hindranirnar séu hugarfar 

kennaranna sjálfra ásamt vöntun á betri stýringu eða skipulagi að ofan. Þátttakendur eru ekki 

sammála um hvort nauðsynlegt sé að getuskipta nemendum eða getublanda þeim og einnig 
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eru skoðanir á sérkennslu nokkuð á reiki. Hins vegar eru þátttakendur sammála um að aðstoð 

við kennara sé mikilvæg og að það vanti meiri aðstoð inn í skólana. Þátttakendur eru einnig 

allir sammála um að leiðsagnarmat virki í tengslum við menntun fyrir alla og nefna að það sé 

hægt að aðlaga leiðsagnarmat að öllum nemendum. Bæði leiðsagnarmat og menntun fyrir alla 

snúist um að mæta öllum nemendum á þeirra stað og þar samræmast þessi aðferð 

leiðsagarmats og stefnan um menntun fyrir alla.   
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða rannsóknarniðurstöður túlkaðar og settar í samhengi við aðrar 

rannsóknir. Rannsóknin var gerð með aðferð eigindlegrar aðferðafræði og notast var við 

hálfstöðluð viðtöl. Vonast er til að rannsóknin gefi skýra sýn á skoðanir og viðhorf kennara á 

leiðsagnarmati í tengslum við menntun fyrir alla. Umræðukaflanum er skipt upp í þemu út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um menntun fyrir alla og hvernig niðurstöður 

samræmast öðrum fræðum. Þar á eftir er fjallað um leiðsagnarmat, bæði notkun og 

skilgreiningu ásamt leiðsagnarmati fyrir alla nemendur. Næst er fjallað um endurgjöf í 

tengslum við leiðsagnarmat og menntun fyrir alla. Þar á eftir koma umræður um hindranir og 

svo sérkennslu og getublöndun. Að lokum er samantekt þar sem umræður eru dregnar saman. 

Áhugavert er að skoða niðurstöður út frá fyrri rannsóknum og fræðum og bera saman. 

5.1 Menntun fyrir alla 

Það eru ekki allir sem leggja sama skilning í hugtakið menntun fyrir alla og í raun er engin ein 

rétt eða samhljóða skilgreining til (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009; 

Ainscow, Booth og Dyson, 2006). Þrátt fyrir það virðast kennarar vera með nokkuð líka 

skilgreiningu á hugtakinu en í aðalatriðum er það að allir hafi sömu réttindi til náms og sama 

aðgang að menntun. Eins og fram kemur í fyrri rannsóknum eru ekki allir á sama máli um 

stefnu um menntun fyrir alla og oft er litið á stefnuna sem hugmyndafræði sem hljómar vel en 

henti illa (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016). Þetta er 

nákvæmlega það sem þátttakendur nefna en þeim finnst hugmyndafræðin hljóma vel en 

margt sem vantar upp á svo að menntun fyrir alla gangi upp.  

Þátttakendur nefna það að menntun fyrir alla sé eitt af því sem er sett inn í skólana en svo 

er ekkert meira gert í því. Kennarar eigi í raun að taka ábyrgðina og sjá til þess að þetta gangi 

upp. Samfélagið er alltaf að breytast og fjölgun fólks af erlendum uppruna er hluti af því. Með 

auknum breytingum og auknu upplýsingaflæði ásamt nemendum hvaðan sem er úr heiminum 

eykst krafan um að skólastarf sé fjölbreytt og að komið sé til móts við alla. Hugmyndin um 

menntun fyrir alla er sem dæmi viðbrögð við því (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009). En til þess að hugmynd sem þessi virki er greinilega margt sem þarf að bæta. Það sem 

viðmælendur nefna helst er að það vantar meira fjármagn inn í skólana sem og meira af 

fagfólki svo sem þroskaþjálfa, iðjuþjálfa og talmeinafræðinga. Þetta kemur saman við 
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niðurstöður úr íslenskum rannsóknum á menntun fyrir alla þar sem kennurum finnst meðal 

annars vanta meira fjármagn og stuðning við kennara svo að menntun fyrir alla gangi betur 

upp (Steingerður Ólafsdóttir o.fl. 2014). Ef kennarar eiga að geta sinnt öllum nemendum og 

allir eiga að geta fengið kennslu við hæfi þarf að huga að þeim þáttum. Eins og fyrr segir kemur 

fram bæði í grunnskólalögum og aðalnámskrá grunnskóla að allir nemendur eigi rétt á námi 

við hæfi og hafi sambærileg tækifæri til náms (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Til þess að það sé hægt þarf að aðlaga skólastarfið að 

nemendum og aðlaga námið að öllum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Þó 

svo að það virðist hljóma vel í eyrum kennara og að þeir séu allir af vilja gerðir til þess er það 

ekki að ganga eins vel og vonast var til.  

Viðhorf kennara til menntunar fyrir alla hafa verið skoðuð. Út frá þessum þátttakendum 

virðast kennarar líta frekar jákvætt til menntunar fyrir alla þrátt fyrir að þeim finnist margt 

vanta upp á til þess að hún gangi betur. Kennarar reyna og vilja gera sitt besta til að láta þetta 

ganga en það er ýmislegt sem þeim finnst ábótavant. Samkvæmt rannsóknum skiptast 

kennarar einkum í tvo hópa eftir því hvernig þeir líta á menntun fyrir alla. Annar hópurinn er 

jákvæður gagnvart hugmyndafræðinni en hinn hópurinn er ekki sama sinnis og telur það 

meðal annars valda of miklu álagi á kennara (Bunch, Lupart og Brown, 1997). Segja má að 

þátttakendur rannsóknarinnar hafi verið einhvers staðar þarna mitt á milli. Kennurum finnst 

það valda auknu álagi að hafa ólíka nemendur sem þurfa sérfræðiaðstoð en fá hana ekki. 

Kennarar virðast þó ekki beint ósáttir með menntun fyrir alla heldur reyna eftir bestu getu að 

vinna með vandamálin. Einnig hefur komið fram að ólíkur menningarlegur bakgrunnur getur 

haft áhrif á skoðun á menntun fyrir alla (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010) og þeir sem hafa meiri 

reynslu af fjölbreyttum einstaklingum með ólíkar þarfir eru jákvæðari gagnvart stefnunni 

(Elhoweris og Alsheikh, 2006). Íslenskir kennarar virðast til dæmis hafa það viðhorf að það sé 

hlutverk þeirra að kenna öllum nemendum sama hvort eða hvernig sérþarfir þeir búa við en 

til þess þurfi ytra umhverfi og skipulag í kringum nemendur með sérþarfir að vera gott 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Þetta tala viðmælendur um, að hugmyndafræðin sé góð og 

að þeir geri sitt besta en það vanti meira skipulag í kringum aðstoð við þá nemendur sem þess 

þurfa.  

Aðferð sem sumir kennarar nota til að ná til allra nemenda er að kenna upp. Þá er kennslan 

skipulögð út frá miðlínunni og aðlagað að bæði þeim sem eru komnir lengra og þeim sem eru 
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komnir styttra (Tomlinson, 2015). Einn þátttakandi talar einmitt um þetta en mikilvægt er 

einnig að huga að þeim nemendur sem eru komnir lengra en ekki alltaf að festast bara í 

umræðunni um þá nemendur sem eiga erfiðara með námið. Það skiptir máli að veita 

nemendum sem eiga auðvelt með námið áskorun (Tomlinson, 2015) en það er eitt af því sem 

gleymist oft í umræðunni um menntun fyrir alla, nemendurnir sem eru komnir lengra og þurfa 

meiri áskoranir (European agency for special needs and inclusive education, 2017).  

Menntun fyrir alla á í raun að byggja á því að unnið sé með styrkleika nemenda og að boðið 

sé upp á fjölbreytt úrræði innan skólanna (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

Það virðist hins vegar ekki vera staðreyndin og getur því sett kennara í erfiða stöðu. 

Þátttakendur gera sitt besta við að láta menntun fyrir alla ganga fyrir alla nemendur og nýta 

margir leiðsagnarmat til þess. Í skýrslu um birtingarmyndir menntunar fyrir alla í íslenskum 

rannsóknum kemur fram að þó að framkvæmdin við menntun fyrir alla sé ekki auðveld er 

Ísland á góðri leið í þeim efnum (Steingerður Ólafsdóttir o.fl. 2014). 

5.2 Leiðsagnarmat - skilgreining og notkun 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla skal leggja áherslu á leiðsagnarmat og flestir skólar 

virðast gera það að einhverju leyti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Skilgreining 

viðmælenda á leiðsagnarmati rímar vel við fræðilega skilgreiningu á matinu. Viðmælendur 

nefna meðal annars að leiðsagnarmat sé mjög leiðbeinandi fyrir alla sem að því koma og fari 

fram jafnt og þétt í gegnum námið. Kennarar temji sér að leiðbeina nemendum í átt að 

markmiði sínu og hafa í huga að markmið þurfa að vera skýr og nokkur ábyrgð sé sett á 

nemendurna sjálfa.  

Í stuttu máli snýst leiðsagnarmat um að komast að því hvar nemendur standa í náminu, 

hvert þeir stefna og hvernig á að koma þeim þangað sem þeir stefna (Wiliam og Thompson, 

2007; Wiliam, 2013). Þetta nefna þátttakendur og segja að kennarar séu sífellt að vega og 

meta stöðu nemenda og skoða hvað þarf að bæta. Jóna og Sigríður tala til dæmis báðar um að 

nemendur séu með ákveðin markmið og leiðir að markmiðunum og unnið er að því að koma 

nemendum að markmiðunum. Samkvæmt rannsóknum hefur einmitt verið sýnt fram á að það 

að nemendur viti hvað þeir eiga að læra, af hverju og hvernig það verður metið sé áhrifaríkasta 

leiðin til árangurs (Weeden, Winter og Broadfoot, 2002).  
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Einn þátttakandi talar um að henni finnist skýrt að gefa nemendum endurgjöf í einkunn 

þar sem hægt er að sjá hvar nemendur standa út frá öðrum nemendum. Það kemur hins vegar 

ekki heim og saman við skilgreininguna á leiðsagnarmati þar sem það getur haft slæm áhrif á 

nemendur að vera metnir út frá öðrum nemendum og það skilar ekki sama árangri, sérstaklega 

fyrir nemendur með sérþarfir. Frekar á að beina endurgjöfinni að hverjum og einum og hvað 

hver nemandi þarf að bæta (Black og Wiliam, 1998a). Þessi sami viðmælandi nefnir þó líka að 

henni finnist leiðsagnarmat mun meira leiðbeinandi fyrir nemendur heldur en ein einkunn og 

finnst það hjálpa í skipulagi á framvindu náms. Þetta er gott dæmi um ólíkar skoðanir og jafnvel 

mótsagnakenndar skoðanir hjá sama viðmælanda sem bendir til mögulegrar togstreitu á milli 

þess hvað er gert og hvað kennarar telja rétt að gera. Áhugavert er að skoða hvernig 

þátttakendur nýta leiðsagnarmat í tengslum við menntun fyrir alla og hvernig það rímar við 

fyrri rannsóknir og fræði. 

5.3 Leiðsagnarmat fyrir alla nemendur 

Samkvæmt niðurstöðum verkefnis Evrópumiðstöðvarinnar þar sem skoðað var hvernig 

leiðsagnarmat reynist nemendum með sérþarfir kom fram að leiðsagnarmat ætti að henta 

öllum. Það skipti máli að miða leiðsagnarmat að nemendum sem eru með sérþarfir og aðlaga 

það þannig að það henti hverjum og einum. Sé það gert ættu allir að geta verið þátttakendur 

en aðeins notaðar mismunandi aðferðir eftir því sem hentar hverjum og einum nemanda 

(Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2005). Þátttakendur nefna það að auðvelt sé að 

aðlaga leiðsagnarmat að nemendum, þeir sem þurfi séu með sérstök hæfniviðmið og ákveðnar 

leiðir til að komast að þeim. Reynt er eftir bestu getu að mæta ólíkum þörfum nemenda en 

leiðsagnarmat leggur upp með að allir nemendur eiga skilið að þeir séu metnir út frá því sem 

þeir geta en ekki út frá öðrum nemendum (Obiakor o.fl., 2012). Þátttakendur virðast nota 

leiðsagnarmatið með því að aðlaga hæfniviðmið og verkefni að hverjum nemanda. Með því að 

meta nemendur út frá þeirra verðleikum er dregið úr útilokun og gert ráð fyrir að allir séu 

þátttakendur í skólakerfinu (Booth, 2005). 

Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu leggur áherslu á að kennarar skoði hvernig þeir 

nýta leiðsagnarmat í tengslum við menntun fyrir alla en ekki hvort þeir noti það. 

Leiðsagnarmat sé hægt að miða að hverjum sem er en það þarf að huga að því hvernig það er 

gert (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2005). Einn þátttakandi segir meðal annars að 

það sé bæði hluti af menntun fyrir alla og leiðsagnarmati að aðlaga efnið að hverjum nemanda. 



60 

Aðrir þátttakendur taka undir þetta og nefna að það sé alltaf verið að reyna að mæta 

nemendum þar sem þeir eru staddir og aðlaga námið eða markmiðin að hverjum og einum. 

Fyrri rannsóknir koma einmitt inn á það sama þar sem talað er um að kennarar þurfa að þekkja 

nemendur sína til að geta veitt þeim nám við hæfi og endurgjöf við hæfi (Wiliam, 2013). Með 

því að finna út hvað hentar hverjum nemanda eru kennarar að leiðbeina og styðja nemendur 

í átt að sínum markmiðum (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

Einn þátttakandi nefnir að það sé auðveldara að nota leiðsagnarmat til að aðlaga kennsluna 

að hverjum nemanda þar sem leiðsagnarmatið geri það auðvelt að aðlaga markmið að 

einstaklingnum. Einnig eru þátttakendur sammála því að með jafnri leiðsögn til hvers og eins í 

gegnum námið og kennsluna sé auðvelt að leiðbeina nemendum að markmiðum þeirra. 

Leiðsagnarmat snýst einmitt um það hvernig niðurstöður eru notaðar til þess að leiðbeina 

nemendum um framhaldið í náminu. Þannig er hægt að segja að það mat sem er leiðbeinandi 

fyrir nemendur og leiðbeini þeim áfram að markmiðinu falli undir leiðsagnarmat og þannig er 

hægt að leiðbeina hverjum og einum nemanda á ákveðinn hátt (Wiliam, 2013). Þó svo að það 

séu ekki allir með sömu markmið ætti það ekki að koma að sök í kennslunni þar sem hverjum 

nemanda er leiðbeint eftir hans getu. Að sama skapi er líka tekið fram af einum þátttakanda 

að þó svo að nemendur séu á misjöfnum stöðum í náminu en stefni að sömu markmiðum eru 

farnar ólíkar leiðir að sama markmiðinu. Sem dæmi væri hægt að notast við sama matskerfi 

en mismunandi matsaðferðir fyrir nemendur (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2005).   

Fram kemur að þátttakendur eru sammála um að leiðsagnarmat sé góð aðferð fyrir alla 

nemendur og að nokkuð auðvelt sé að aðlaga það að öllum. Rannsóknir hafa einmitt sýnt fram 

á að innleiðing leiðsagnarmats hefur ávinning í för með sér fyrir nemendur og komi sér jafnvel 

betur fyrir þá sem eru verr staddir í námi heldur en aðra (Rúnar Sigþórsson, 2008). 

Þátttakendur eru með það á hreinu að kennslan snýst ekki um að koma öllum nemendum á 

sama stað í náminu heldur um að gefa öllum tækifæri á sínum forsendum og að koma öllum 

nemendum áfram í náminu út frá þeim sjálfum. Þetta rímar vel við  það sem kemur fram í 

lögum um grunnskóla, að allir nemendur eiga rétt á kennslu við sitt hæfi og að komið sé til 

móts við þarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Leiðsagnarmatið virðist fléttast inn í það þar sem lögð er áhersla á að komið sé til 

móts við alla og ólíkar þarfir nemenda með mismunandi kennsluaðferðum og markmiðum. 

Mikil áhersla er lögð á það að kennarar þekki nemendur sína vel og komi til móts við alla 
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(Wiliam, 2013). Svo virðist sem margir skólar fylgi þessu en meðal annars kemur fram hjá 

þátttakendum að skólar séu hættir að reyna að keyra alla nemendur áfram undir sama 

skipulagi og verið sé að mæta nemendum þar sem þeim hentar. Þannig séu kennarar alltaf að 

meta hvað þeir treysta nemendum í og hvernig best sé að aðlaga það að þeirra getu. Kennarar 

þurfa því sífellt að staldra við og skoða hvernig sé best að gera hlutina. Því er mikilvægt að 

þekkja ólíkar aðferðir svo hægt sé að bjóða upp á viðeigandi verkefni fyrir ólíka nemendur. Það 

er einmitt eitt af því sem lögð er áhersla á í tengslum við menntun fyrir alla, að kennarar taki 

tillit til þess að nemendur séu ólíkir og skipuleggi kennsluna út frá því (Jóhanna Karlsdóttir og 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2009).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að ein öflugasta leiðin til að bæta árangur nemenda sé 

með leiðsagnarmati (Wiliam, 2013). Þó ber að hafa í huga hvernig matið er notað og að það 

sé nýtt á góðan hátt fyrir alla. Katrín segir til dæmis að auðveldara sé að aðlaga leiðsagnarmat 

að nemendum miðað við margt annað þar sem það býður upp á að aðlaga markmið og 

námsefni að getu hvers og eins. Þannig geti kennarinn metið reglulega hvar nemandinn 

stendur og hvert hann stefnir og breytt eða aðlagað námsefnið á leiðinni. Þannig virkar 

leiðsagnarmatið sérstaklega vel fyrir þá sem eru slakari í náminu þar sem alltaf er verið að vega 

og meta stöðu nemenda (Rúnar Sigþórsson, 2008). Þátttakendur hafa þó einnig í huga að 

aðlaga námsefnið ekki bara að nemendum sem eiga erfiðara með námið heldur einnig að þeim 

sem eru komnir lengra og þurfa frekari áskoranir. Þannig bjóða kennarar nemendum til dæmis 

upp á að velja sér verkefni við hæfi og leggja áherslu á að nemendur velji sér ekki of auðveld 

verkefni. Þetta er einmitt það sem leiðsagnarmat á að snúast um, að hjálpa öllum nemendum 

með næstu skref í náminu sama hvort nemendur eiga erfitt með námið eða fara létt með það 

(Harlen, 2000).  

5.4 Endurgjöf 

Endurgjöf er mjög  mikilvæg í leiðsagnarmati og má lýsa sem upplýsingum um hvernig eitthvað 

gengur (Sadler, 1989). Þátttakendur nota endurgjöf mikið í sinni kennslu og segja að í 

leiðsagnarmati séu þeir í raun í sífelldri endurgjöf í allri kennslu og að það sé svolítið innbyggt 

í kennara að vera alltaf að gefa nemendum til baka. Það er einmitt mikilvægt að nemendur fái 

endurgjöf jafn óðum í kennslunni svo þeir viti hvað þarf að bæta og hvað hefur tekist vel 

(Weeden, Winter og Broadfoot, 2002). Nemendur geta tekið endurgjöf á ólíkan hátt og getur 

hún haft áhrif bæði á sjálfstraust þeirra og áhuga á náminu (Rúnar Sigþórsson, 2008). Sigríður 



62 

talar til dæmis um að ekki taki allir nemendur eins á móti endurgjöfinni og það getur verið 

erfitt. Hún reynir eftir bestu getu að koma nemendum í skilning um að endurgjöf sé til hins 

betra og til að hjálpa nemendum. Hún vinnur með það að allir geri mistök og henni finnst það 

skila sér í því að nemendur séu móttækilegri fyrir endurgjöf þegar þeir átta sig á því að allir 

geri einhvern tímann mistök og endurgjöfin hjálpi til við að finna leiðir til þess að bæta sig. Það 

er nefnilega oft þannig að nemendur sem eiga erfiðara með að taka á móti endurgjöfinni eru 

þeir nemendur sem hafa minni trú á eigin getu. Þannig getur endurgjöfin haft þau áhrif að 

nemendur gefist upp í staðinn fyrir að reyna betur að ná markmiðunum (Rúnar Sigþórsson, 

2008). Sigríður virðist vera með það á hreinu og reynir að koma í veg fyrir að það gerist með 

því að ræða við nemendur um ávinning endurgjafar. 

Þátttakendur nefna það að leiðsagnarmat fari stöðugt fram í kennslu og að kennarinn sé 

stöðugt að gefa endurgjöf. Þeir notast mikið við munnlega endurgjöf jafnóðum og reyna 

jafnvel að fá nemendur til að vinna úr endurgjöfinni jafnt og þétt. Samkvæmt fyrri rannsóknum 

getur það einmitt verið góður kostur að veita nemendum persónulega endurgjöf jafnóðum í 

kennslunni þar sem kennarinn gengur á milli nemenda og gefur þeim munnlega endurgjöf 

(Weeden, Winter og Broadfoot, 2002).  

Fram kemur að einum viðmælenda finnst huglægt mat kennara í nýju námsmati gegna of 

stóru hlutverki og finnst því nauðsynlegt að nota einnig aðrar aðferðir til að meta nemendur. 

Það er einmitt mjög mikilvægt en kennarar þurfa að kunna að nota fjölbreyttar aðferðir og 

geta metið nemendur á ólíkan hátt svo það henti öllum (Weeden, Winter og Broadfoot, 2002). 

Sami viðmælandi segir að það sé sanngjarnt að nota fleiri aðferðir við námsmat til að sjá fleiri 

hliðar á því hvar nemandinn stendur. Sjálfsmat og jafningjamat eru aðferðir sem þátttakendur 

töluðu um að nota í sinni kennslu. Þeim finnst bæði áhrifaríkt að láta nemendur meta sig sjálfa 

en einnig að fá nemendur til þess að kenna hver öðrum og meta verkefni hvers annars. 

Samkvæmt rannsóknum eru nemendur oftast mjög heiðarlegir í mati á eigin verkefnum og 

annarra. Ef þeir vita til hvers er ætlast af þeim getur jafningjamat og sjálfsmat verið áhrifaríkur 

hluti af námsmati (Black og Wiliam, 1998a). Einn viðmælandi segist taka eftir því að nemendur 

séu mjög samviskusamir í eigin mati og jafningjamati og að þeir geti jafnvel verið of grimmir 

við sig sjálfa. Í leiðsagnarmati er ábyrgðin sett á nemendur og Halldóra nefnir meðal annars að 

það sé svolítið á ábyrgð nemenda að velja sér verkefni við hæfi. Kennarar gefa svo endurgjöf 

á það. Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir því að allir nemendur eru jafn mikilvægir og það 
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þarf að veita öllum aðstoð við hæfi ásamt því að meta alla út frá þeirra eigin hæfileikum og 

getu (Obiakor o.fl., 2012).  

Þátttakendur nefna að það sé mikilvægt að hafa skýr markmið og að nemendur viti að 

hverju þeir stefna. Fræðimenn eru sammála því en sama hvers konar mat er notað þá skiptir 

máli að nemendur viti hverju þeir stefna að og hvað er verið að meta (Weeden, Winter og 

Broadfoot, 2002). Þátttakendur virðast vera meðvitaðir um það og gera sér bæði grein fyrir 

því að nemendur skilji til hvers er ætlast af þeim og hvort þeir séu búnir að ná því. Þannig geti 

kennarar ekki gefið endurgjöf á eitthvað sem ekki er verið að leggja áherslu á heldur þurfi að 

beina endurgjöfinni beint að því sem markmiðið beinist að. Það er því mikilvægt að kennarar 

hugi að því að námsmatið passi við tilgang matsins og meti það sem verið er að leggja áherslu 

á (Weeden, Winter og Broadfoot, 2002).  

5.5 Hindranir 

Þátttakendur nefna að það sé margt sem mætti fara betur í tengslum við bæði menntun fyrir 

alla og leiðsagnarmat. Lögð er áhersla á þetta tvennt í íslensku skólastarfi og þátttakendur gera 

sitt besta til að uppfylla skilyrði menntunar fyrir alla ásamt því að nýta sér leiðsagnarmat. Þrátt 

fyrir það er ennþá mikið rætt um notagildi og hagkvæmni menntunar fyrir alla (Obiakor o.fl., 

2012) og UNESCO vill meina að nemendur með sérþarfir séu ennþá að berjast gegn útilokun í 

menntun (Evrópumiðstöðin um nám án aðgreiningar og sérþarfa, 2014). Það sem 

þátttakendur nefna helst í tengslum við þetta er að það vanti meiri aðstoð inn í skólana svo 

kennarar geti sinnt öllum nemendum. Þannig mætti til dæmis fá inn fleiri einstaklinga sem eru 

sérmenntaðir í því sem kennarar hafa ekki menntað sig í til þess að geta komið til móts við alla. 

Samkvæmt Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna á menntun fyrir alla í raun að byggja 

á því að unnið sé út frá styrkleikum allra nemenda og fjölbreyttu úrræði innan almenna skólans 

eða sem sagt heildstæðri sýn á nemandann (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009). Samkvæmt þessari rannsókn virðist þó vanta upp á þessi fjölbreyttu úrræði innan 

skólanna og kennarar reyna að vinna í kringum það. Í skýrslu um birtingarmyndir menntunar 

fyrir alla í íslenskum rannsóknum kemur fram að það vanti aukin úrræði fyrir kennara til að 

takast á við kröfur menntunar fyrir alla en með því er meðal annars átt við meira fjármagn, 

betra aðgengi, meiri stuðning við kennara og lausn á úrræðaleysi kennara (Steingerður 

Ólafsdóttir o.fl. 2014). Þetta rímar mjög vel við þær skoðanir sem komu fram hjá 

þátttakendum.  
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Annað sem hægt er að skoða sem hindrun tengda leiðsagnarmati er að kennara skortir 

stundum skýrleika á því hver námsmarkmiðin eru og vita ekki nákvæmlega hvað þeir eiga að 

meta eða hvernig (Weeden, Winter og Broadfoot, 2002). Þátttakendur nefna einmitt að það 

vanti meiri stýringu í sambandi við leiðsagnarmat og að skólar séu að vinna það á ólíkan hátt 

og sífellt að reyna að finna upp hjólið með því að móta nýjar aðferðir.  

5.6 Sérkennsla og getublöndun 

Út frá bæði menntun fyrir alla og leiðsagnarmati er áhugavert að kanna skoðanir á 

getuskiptingu nemenda. Það getur verið erfitt að meta það hvað skal gera í slíkum aðstæðum 

þar sem menntun fyrir alla gerir alls ekki ráð fyrir getuskiptingu heldur að allir taki þátt. Hins 

vegar gerir leiðsagnarmat ráð fyrir að allir nemendur séu með sín eigin markmið og unnið sé 

að því að hver nemandi nái sínum markmiðum án þess að velta því fyrir sér hvar aðrir standa. 

Leiðsagnarmatið ætti þannig að gagnast sérstaklega þeim nemendum sem eiga við einhver 

vandamál að stríða þó svo það gagnist öllum hinum líka þar sem það vinnur að því að brúa 

bilið á milli nemenda sem eru framúrskarandi í náminu og þeirra sem eru slakari (Rúnar 

Sigþórsson, 2008). 

Þátttakendur voru ekki sammála um mikilvægi getuskiptingar þó svo að allir hafi nefnt að 

á einhvern hátt geti verið gott að skipta nemendum upp eftir getu. Sumir kennarar telja það 

nauðsynlegt að getuskipta nemendum til þess reyna að koma til móts við alla þó það sé þvert 

á stefnuna um menntun fyrir alla (Rúnar Sigþórsson, 2008). Þátttakendur tala um að það geti 

verið erfitt að láta mjög sterkan nemanda vinna með öðrum sem er mun slakari. Það geti bæði 

haft áhrif á þann sem er slakur, að hann finni fyrir vanmætti, en einnig dregið úr því að sá sem 

er sterkari fái að njóta sín. Til dæmis er talað um að nemendur sem eru teknir út úr bekknum 

í sérkennslu eða annað til þess að fá sérstaka aðstoð fylgi ekki endilega sama efni og aðrir 

nemendur í bekknum og að það sé algjör andstæða menntunar fyrir alla (Rúnar Sigþórsson, 

2008). Hins vegar vilja þátttakendur meina að leiðsagnarmat fari einnig fram innan sérkennslu 

og þar fái nemendur sérstaka leiðsögn og jafnvel betri leiðsögn frá sérkennara um hvernig þeir 

komast að markmiðum sínum. Tveir þátttakendur tala til dæmis um það að þeir getuskipti 

nemendum en hafi ekki hátt um það því þeir vita að það er í raun ekki rétta leiðin. Hins vegar 

finnst þeim það henta vel og koma betur út fyrir nemendur.  

Menntun fyrir alla snýst um jafna þátttöku allra nemenda í skólastarfinu og að koma í veg 

fyrir útilokun nemenda (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010; Ainscow, Booth og Dyson, 2006). Í 
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tengslum við það er áhugavert að skoða sérkennslu en í raun ættu sérkennarar ekki að taka 

nemendur út úr bekknum til að kenna þeim þegar kemur að menntun fyrir alla heldur ætti öll 

kennsla að fara að mestu fram inni í bekknum. Þannig ættu allir nemendur alltaf að vera hluti 

af hópnum sama hvers konar sérþarfir þeir hafa (European agency for special needs and 

inclusive education, 2017). Aðeins einn þátttakenda nefnir það að hann myndi ekki vilja að 

sérkennari tæki nemendur út úr bekknum í lengri tíma í sérkennslu. Sá viðmælandi vill meina 

að þær aðferðir sem notaðar eru í sérkennslu gætu alveg eins verið notaðar innan bekkjarins 

og sérkennari aðstoði kennarann innan hópsins. Allir viðmælendur eru þó sammála um að 

sérkennarar séu nauðsynlegir í skólastarfinu en eins og hefur komið fram í öðrum rannsóknum 

er hlutverk sérkennslu oft ólíkt (European agency for special needs and inclusive education, 

2017). Hinir viðmælendurnir nefna það að sérkennari komi annað hvort inn í bekk og aðstoði 

þá sem þess þurfa eða taki einn eða fleiri nemendur út úr hópnum í sérkennslu. Viðmælendur 

vilja þó meina að leiðsagnarmat sé einnig notað innan sérkennslunnar þar sem unnið er að því 

að nemendur nái sínum markmiðum. Sérkennslan sé þá hugsuð sem aukin þjónusta fyrir þá 

sem þurfa á henni að halda svo þeir komist að markmiðunum sem þeir stefna að. Sérkennsla 

getur þannig orðið til þess að auka aðgreiningu í staðinn fyrir að draga úr henni eins og 

menntun fyrir alla gerir ráð fyrir þar sem nemendur með sérþarfir eða ákveðnar greiningar eru 

teknir út úr bekknum og þannig lögð áhersla á þá erfiðleika sem þeir nemendur búa við (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Viðmælendur vilja þó meina að sérkennsla sé 

ekki lengur eins og hún var áður. Áður hafi verið litið niður á sérkennslu en núna séu allir með 

sín markmið og það sem skipti máli sé að ná þeim. Allir þátttakendur voru sammála um að það 

vantar meiri aðstoð við kennara inn í skólana til að aðstoða kennslu í fjölbreyttum 

nemendahópum. Kennarar virðast nýta sér þá aðstoð sem þeir fá sem virðist í mörgum 

tilfellum vera sérkennsla. Þó svo að þeir viti að það að taka nemendur út úr bekknum í 

sérkennslu sé ekki í anda menntunar fyrir alla er sú aðferð nýtt þar sem það er ekki margt 

annað í boði. Ef kennarar eiga að ná að sinna öllum nemendum og hjálpa þeim í áttina að 

markmiðum sínum virðist sérkennsla vera góð aðstoð. Þrátt fyrir það á menntun fyrir alla að 

snúast um að draga úr útilokun og að nemendur fái að taka jafnan þátt (Ainscow, Booth og 

Dyson, 2006). Leiðsagnarmat á í raun að vera aðferð til að hjálpa nemendum sem eiga erfiðara 

með námið að bæta árangur sinn og þannig draga úr þörf fyrir sérkennslu eða önnur sérúrræði 

(Rúnar Sigþórsson, 2008). Þó svo að þátttakendum finnist leiðsagnarmat góð leið til þess að 
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aðlaga námið að öllum nemendum vantar ýmislegt upp á til þess að þeim finnist þeir geta sinnt 

öllum nemendum eins og vera ber. 

5.7 Samantekt 

Þátttakendur virðast allir vera sammála því að leiðsagnarmat henti fyrir alla nemendur og þar 

með að menntun fyrir alla og leiðsagnarmat rími vel saman. Sem dæmi nefnir einn viðmælandi 

að það sé bæði hluti af leiðsagnarmati og menntun fyrir alla að bjóða ekki öllum nemendum 

upp á það sama en eins og áður hefur komið fram snýst menntun fyrir alla einmitt um að koma 

til móts við alla nemendur og veita öllum sama rétt til náms (Evrópumiðstöðin um nám án 

aðgreiningar og sérþarfir, 2014). Að sama skapi snýst leiðsagnarmat í megindráttum um að 

komast að því hvar nemandi er staddur námslega, hvert hann stefnir og hvernig hann kemst 

þangað (Black og Wiliam, 2009). Út frá því er svo metið hvaða aðferðir henta hverjum og 

einum nemanda til að efla færni hans (Harlen, 2000). Þátttakendur segja það auðvelt að aðlaga 

leiðsagnarmatið að hverjum og einum og leggja áherslu á að ekki séu gerðar sömu kröfur til 

allra nemenda. Samkvæmt verkefni Evrópumiðstöðvarinnar fyrir þróun í sérkennslu þar sem 

skoðað var hvort það sem reynist flestum nemendum vel reynist nemendum með sérþarfir vel 

kemur fram að leiðsagnarmat henti fyrir alla nemendur. Það þarf þó að taka tillit til þess að 

aðlaga þarf starfið að þeim sem eru með sérþarfir og mæta öllum án þess að greinarmunur sé 

gerður (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2005). Þetta leggja þátttakendur einnig 

áherslu á og nýta leiðsagnarmat eftir bestu getu til þess að aðlaga nám og kennslu að hverjum 

og einum. Þannig er nokkuð augljóst að þátttakendum finnst leiðsagnarmat og menntun fyrir 

alla geta fléttast vel saman og nýta sér aðferðir leiðsagnarmats til þess að ná til allra nemenda. 

Þrátt fyrir að ýmislegt megi bæta vinna þátttakendur með það sem þeir hafa og sinna öllum 

nemendum eftir bestu getu.  

Í byrjun árs 2020 voru settar fram tillögur að stefnu menntamálayfirvalda um námsmat þar 

sem leggja skal áherslu á leiðsagnarmat og einstaklingsmiðað nám. Í tillögunum felast 

ákveðnar stefnubreytingar þar sem meðal annars er í skoðun að þróa matsferil sem getur 

komið í staðinn fyrir samræmd könnunarpróf (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir o.fl. 2020). Það 

hlýtur að vera ástæða fyrir því að lögð er áhersla á þetta tvennt og það verður áhugavert að 

fylgjast með framvindu þess verkefnis. Það styður allavega beint við það sem fram kemur í 

þessari rannsókn þar sem skýrt kemur fram að leiðsagnarmat og menntun fyrir alla eiga vel 

saman.  
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6 Lokaorð 

Þegar ég byrjaði að velta fyrir mér hvort leiðsagnarmat og menntun fyrir alla myndu henta vel 

saman fannst mér ég eiga við smá andstæður. Menntun fyrir alla leggur áherslu á að allir 

nemendur hafi sama rétt til náms og aðgang að menntun og þar með ætti ekki að taka 

nemendur út úr bekk í sérkennslu þar sem allir nemendur eiga að geta verið inni í bekk með 

kennara og öðrum nemendum. Leiðsagnarmat leggur hins vegar áherslu á færni hvers og eins 

og að meta eigi hvern nemanda út frá honum sjálfum en ekki heildinni. Þannig getur hver 

nemandi verið með sín markmið og ákveðnar leiðir til að stefna að þeim. Í því samhengi ætti 

ekki að vera vandamál að senda nemanda til dæmis til sérkennara þar sem hann fær aukna 

aðstoð við að ná sínu markmiði óháð því hvað aðrir í bekknum eru að fást við. Hins vegar eftir 

að hafa skoðað efnið betur finnst mér leiðsagnarmat í meira mæli leggja áherslu á að allir séu 

þátttakendur. Þannig eiga allir nemendur að geta unnið saman og hægt er að aðlaga bæði 

námsefni og endurgjöf að hverjum nemanda.  

Kostir þessarar rannsóknar eru meðal annars að opna augu kennara fyrir þeim aðferðum 

sem hægt er að notast við og hvernig hægt er að vinna með alla nemendur þó svo að það vanti 

hugsanlega meiri aðstoð inn í skólana. Þátttakendur sýndu allavega fram á notagildi 

leiðsagnarmats í tengslum við menntun fyrir alla og ég er sannfærð um að það sé aðferð sem 

geti hentað öllum. Nauðsynlegt er þó að hver kennari finni sína leið og hvað hentar hverjum 

og einum nemanda.  

Eins og fram hefur komið voru þátttakendur aðeins fimm talsins og því erfitt að alhæfa að 

þessar niðurstöður eigi við um alla kennara. Hins vegar sýna þessar niðurstöður að það er 

möguleiki að nýta leiðsagnarmat fyrir alla nemendur og vinna þannig að því að hver nemandi 

nái sínum markmiðum óháð öðrum nemendum. Þátttakendur nýta leiðsagnarmat á ýmsan 

hátt í tengslum við menntun fyrir alla og líklegt að með stærra úrtaki væri hægt að fá enn fleiri 

hugmyndir og aðferðir við nýtingu leiðsagnarmats í fjölbreyttum nemendahópum. Rannsókn 

sem þessi hefur greinilega gott gildi fyrir íslenskt skólastarf þar sem leiðsagnarmat virðist vera 

að aukast og þátttakendur tala meðal annars um aðferðir sem þeir eiga eftir að prófa og nýta 

sér. Hugsanlega væri hægt að skoða seinna meir hvort leiðsagnarmat hafi náð að festa sig 

almennilega í sessi í íslenskum skólum og hvort það nýtist öllum nemendum. Spurningunni um 

það hvernig kennarar nota leiðsagnarmat í tengslum við menntun fyrir alla verður líklega aldrei 
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svarað fyrir fullt og allt. Þessi rannsókn gefur hins vegar góða innsýn í hvernig þessir kennarar 

nota leiðsagnarmat í tengslum við menntun fyrir alla. Leiðsagnarmat er aðferð sem er 

greinilega notuð í íslenskum skólum að einhverju marki og þá einnig í tengslum við menntun 

fyrir alla. Kennarar virðast aðallega nota aðferðina til að ná til allra nemenda og gera 

námsefnið við hæfi allra. Hvað sem segja má um það þá eru leiðsagnarmat og menntun fyrir 

alla aðferð og stefna sem íslenskum grunnskólum ber að leggja áherslu á og því áhugavert að 

sjá hversu vel það á saman.  
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Viðauki A: Samþykkisyfirlýsing 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur 

Rannsókn á leiðsagnarmati í tengslum við menntun fyrir alla. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að heyra skoðanir og viðhorf kennara í 2.-4. bekk í sambandi við 

leiðsagnarmat í tengslum við menntun fyrir alla. Hvernig kennarar vinna með leiðsagnarmat og 

hvernig það hentar fjölbreyttum hópi nemenda.   

 

Þátttaka felur í sér að rannsakandi taki viðtal við mig. Upplýsingar úr viðtalinu verða notaðar í 

rannsókn undirritaðs rannsakanda og fræðilegu efni sem tengist því. Aðeins rannsakandi hefur 

aðgang að upplýsingunum og því sem fram fer í viðtalinu. Gögnin verða notuð við vinnslu á 

meistararitgerð á menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

 

Allar persónurekjanlegar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakandi tryggir 

nafnleynd.  

 

Ég get hætt þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp ástæðu. Ég get neitað að svara tilteknum 

spurningum ef mér hugnast svo. 

Ég hef lesið upplýsingarnar sem ég fékk sendar frá rannsakanda og gat spurt um það sem ég skildi 

ekki og fengið útskýringar. 

Ég hef sjálf/ur/t ákveðið að taka þátt í rannsókninni. 

Ég er samþykk/ur/t því að viðtalið sé hljóðritað. 

 

-------------------------------------------- 

 

Dagsetning og undirskrift þátttakanda  

 

Rannsakandi staðfestir hér með að hafa veitt þátttakanda upplýsingar um eðli og tilgang 

rannsóknarinnar. 

 

------------------------------------------- 

 

Dagsetning og undirskrift rannsakanda 

 

Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda 


