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Formáli 

Nú er tíminn kominn, tíminn sem ég hef beðið eftir svo óralengi, að skrifa formála í mitt eigið 

meistaraverkefni. Þessi tími hefur verið strembinn en á sama tíma virkilega lærdómsríkur. Ég 

hef lært mikið og þroskast og þá sérstaklega sem fagmaður. Á tímamótum sem þessum er 

nauðsynlegt að setjast niður og líta til baka yfir farinn veg, horfa á sigrana og þakka þeim sem 

hafa lagt sitt af mörkum til að verkefni sem þetta hafi orðið að veruleika. 
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Margréti Birgittu Davíðsdóttur, lærdómsförunauti mínum og samstarfsflippara færi ég 

innilegar þakkir fyrir allan stuðninginn í náminu. Guðríður Svava Óskarsdóttir, elsku Gugga 

mín, fær mínar bestu þakkir fyrir að vera frábær rannsóknarvinur og ritgerðarsamferðakona, 

ég er svo þakklát fyrir tímann okkar saman. Þvílík lukka að við fundum hvor aðra á 

rannsóknartímabilinu. Stelpurnar í Hinu þverfaglega þekkingarsamfélagi Fjölheima á Selfossi 

fá þakkir fyrir yndislegar samverustundir, hvatningu og almenna gleði, þið vitið hverjar þið 

eruð!  

Leiðbeinendur mínir, Ingólfur Gíslason og Berglind Gísladóttir og sérfræðingur 

verkefnisins, Meyvant Þórólfsson, fá þakkir fyrir leiðsögn og gagnlegar ábendingar. Gylfi 

Þorkelsson og Jóhanna Margrét Eðvaldsdóttir fá þakkir fyrir yfirlestur og góð ráð varðandi 

notkun á íslenskri tungu. 

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

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

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

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

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

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Selfossi, 11. maí 2020 

Ingibjörg Blaka Hreggviðsdóttir 
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Ágrip 

Rannsókn þessi er starfendarannsókn og markmið hennar var að skoða hvernig ég sem kennari 

geti notað leiðsagnarmat í minni kennslu án þess þó að hafa allt stærðfræðiteymið sem ég 

starfa í með í ráðum og því var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig get ég 

unnið með fimm lykilaðferðir leiðsagnarmats Wiliams og Thompsons sem kennaranemi í 

teymi? Þau gögn sem ég notaði við úrvinnslu rannsóknarinnar voru að mestu dagbókarskrifin 

mín ásamt samtölum við samstarfsfólk og nemendur sem og annað tilfallandi efni sem tengdist 

rannsókninni. Við úrvinnslu gagna skoðaði ég skrif mín og ígrundaði þau með hliðsjón af 

viðmiðum starfendarannsókna, leiðsagnarmats og þeim aðstæðum sem myndast þegar maður 

er partur af teymi. Helstu niðurstöður voru að mér tókst ekki upphaflegt ætlunarverk mitt en 

ég gafst þó ekki upp og hélt ótrauð áfram við að leita leiða til að nýta mér fræði leiðsagnarmats 

til að efla nemendur mína í námi. Þegar líða tók á skólaárið fór ég að sjá breytingar hjá nokkrum 

nemendum sem ég gaf sérstaklega gaum á þessu tímabili og mér fannst ég uppskera eins og 

ég sáði. Ég fann að ég náði að tengjast nemendum mínum betur með því að nýta mér fimm 

lykilaðferðir leiðsagnarmats Wiliams og Thompsons sem leiðarljós í samskiptum við þá ásamt 

því að sjá mun á viðhorfi þeirra til stærðfræði, sem jók á ánægju þeirra í námi og það sýndi sig 

einnig í námsframvindu. Ég hlakka til að halda vinnu minni með leiðsagnarmat áfram og vonast 

til að ná að breiða út boðskapinn og innleiða það frekar í teyminu mínu. 
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Abstract 

When I and the subject became one. Benefits of using formative assessment in teaching 

mathematics. 

This study is a action research and the aim was to examine how I, as a teacher, can use 

formative assessment in my teaching without collaborating with my co-workers in the math-

team and therefore my research question is: How can I work with the five key strategies for 

effective formative assessment from Wiliam and Thompson as a teacher in a team? The data 

I used in the research process were mostly my journal writing along with conversations with 

colleagues and students as well as other incidental material related to the research. In 

processing my data, I reviewed and reflected on my writings, taking into account the criteria 

of action research, formative assessment and the circumstances that arise when you are a 

part of a team. The main findings were that I was unsuccessful in my initial mission, but I never 

gave up, and I continued to search ways to utilize the educational value of formative 

assessment to enhance the learning of my students. As the school year progressed, I began to 

see changes in some students that I paid particular attention to during that time, and I felt 

that I had succeeded in my efforts. I found that I was able to connect better with my students 

by using the five key strategies for formative assessment as a guideline in communicating with 

them, as well as seeing their attitudes toward mathematics change, which increased their 

enjoyment in learning and they also showed progress in their studies. I look forward to 

continuing my work with formative assessment and hope to get the opportunity to spread the 

message and introduce it further in my teaching team. 
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1 Inngangur  

Á undanförnum árum og áratugum hefur námsmat tekið miklum breytingum og umræðan er 

hávær um að skólar verði að koma til móts við þarfir nútímasamfélags með skýrari markmiðum 

og kappkosta að ná betri árangri sem muni skila hæfari einstaklingum út í okkar síbreytilega 

samfélag (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Hefðir og fastheldni hafa sett sinn svip á námsmat 

í skólum og allt frá upphafi síðustu aldrar hefur ein helsta matsaðferð verið í formi skriflegra 

prófa (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 

2014). Þó kveður Aðalnámskrá grunnskóla (2013) á um að aðferðir námsmats verði að vera 

fjölbreyttar og þar er meðal annars rætt um leiðsagnarmat, sem tekur mið af ólíkum þörfum 

nemenda (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Geta, áhugasvið og þroski nemenda eru eins ólík 

og þeir eru margir og því er fjölbreytt námsmat mikilvægt svo hægt sé að koma til móts við 

margbreytileika þeirra. Tomlinson (2001) útskýrði þennan mun á einstaklingum mæta vel með 

þeim orðum sínum að stundum eigi tvö börn einungis það sameiginlegt að vera börn og var 

hún þá að benda á þá staðreynd að engir tveir einstaklingar hugsi eða læri eins. Því er 

undarlegt að ein algengasta námsmatsaðferð kennara sé í formi skriflegra prófa og þeir ákvarði 

þannig getu nemenda á grundvelli eins prófs þegar betra væri að taka mið af fjölbreyttum 

matsaðferðum sem fela í sér að leita að styrkleikum nemenda frekar en veikleikum, eins og 

flest próf gera (Salinger, 2003). 

Það er auðséð að námsmat er mikilvægur liður í gæði menntunar og það skiptir miklu máli 

að námsmatsaðferðir séu fjölbreyttar í þeim tilgangi að auðvelda mat á ólíkum hæfileikum og 

hæfni barna okkar og ungmenna. 

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að bæta aðferðir mínar í námsmati, víkka sýn mína á hvernig 

hægt er að vinna með leiðsagnarmat á mismunandi hátt og að prófa mig áfram í að leiðbeina 

nemendum mínum með leiðsagnarmat að leiðarljósi. Þess vegna ákvað ég að vinna með fimm 

lykilaðferðir sem Wiliam og Thompson (2007) telja áhrifaríkar í notkun leiðsagnarmats. Þessar 

fimm lykilaðferðir fela í sér að: 

1. Útskýra, miðla og koma á skilningi um þau námsáform og hæfniviðmið sem þarf til að 

ná árangri í námi. 

2. Skapa góðar umræður í kennslustofu, verkefni eða athafnir sem gefa vísbendingar 

um námslega stöðu. 

3. Veita endurgjöf sem stuðlar að meira námi. 

4. Virkja nemendur í að eigna sér eigin námsframvindu. 

5. Virkja nemendur í að vera uppspretta náms fyrir hvert annað. 
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Ég valdi að gera starfendarannsókn vegna þess að ég taldi að sú aðferð myndi gefa mér rými 

til að þroskast í starfi, ná að kafa dýpra í það námsmat sem skólar eiga að vinna eftir og veita 

mér góða innsýn í það hvernig ég gæti notað leiðsagnarmat í stærðfræði. Ég vildi kanna hvernig 

mér gengi að sýna og segja nemendum mínum hver hæfni þeirra er samkvæmt þeim viðmiðum 

sem Aðalnámskrá grunnskóla segir til um að þau eigi að ná við lok hvers bekkjar og hvernig 

slíkt innleiðingarferli gæti gagnast nemendum við að meta eigin stöðu í greininni. 

Ástæða þess að ég valdi að vinna með námsmat í lokaverkefni mínu er sú að námsmat 

heillar mig. Ég byrjaði að vinna sem leiðbeinandi í litlum grunnskóla úti á landi haustið 2017. 

Ég kom grandalaus til vinnu og áleit sem svo að þetta yrði erfitt en í raun áttaði ég mig ekki á 

því hversu erfitt þetta gæti verið. Eitt af mest krefjandi verkefnunum sem ég þurfti að takast á 

við var námsmatið. Ekki nóg með það að vera nýbyrjuð í nýrri vinnu, á nýjum starfsvettvangi, 

með engan bakgrunn í kennslu, heldur var mér raðað í vinnuhóp kennara sem átti að sjá um 

innleiðingu nýs námsmats. Mikil vinna tók við að kynna sér skilgreiningar á námsmati, hvað 

fælist í raun og veru í námsmati, hvernig horfa ætti á öll þessi viðmið, þekkingarviðmið, 

hæfniviðmið, markmið, lokamarkmið, bekkjarmarkmið, stigskipt markmið og enn fleiri 

markmið. Mér fannst ég týnd í ólgusjó alls kyns markmiða og viðmiða. Ég, ásamt hópfélögum, 

lagði mikla vinnu í að skilgreina og útskýra þetta allt fyrir okkar samstarfsfólki. Við settum 

saman glærusýningu, héldum kynningu, stóðum fyrir Mentor-kennslu og mátum 

gervinemendur eins og við ættum lífið að leysa. Þarna fann ég strax að ég hafði áhuga á 

námsmati, sem mér þótti skrítið að viðurkenna því flestum finnst þetta of flókið og jafnvel 

leiðinlegt. 

Áhugi á kennslu og námsmatinu hvatti mig til að skrá mig í kennaranám. Ég byrjaði í náminu 

á vorönn 2018 og ég er hér enn. Því miður fékk ég ekki að vinna lengur í vinnuhópi 

námsmatsins en mér til mikillar hamingju sat ég námskeiðið Námskrá og námsmat á vormisseri 

2019, sem gladdi mig mikið. Ég fann að áhugi minn á námsmati hafði ekki dvínað og í raun og 

veru hefur hann eflst ef eitthvað er. Ég hef haft afskaplega gaman af áfanganum og öllum þeim 

umræðum sem skapast hafa í náminu og í umræðuþráðum námskeiðsins. Ég fann að þarna 

liggur áhugi minn og í raun ákveðin ástríða og ég fann að mig langaði að fræðast meira. Með 

skrifum mínum um námsmat tel ég mig ná að fræðast meira, vinna með efni sem er mér 

hugleikið og þróast í starfi, allt á sama tíma. 

1.2 Rannsóknarspurning 

Rannsóknum á sviði námsmats er í raun ekki ábótavant og má í raun líkja við frumskóg, svo 

mikið er til af rannsóknum á námsmati hérlendis og erlendis. Viðbót mín í þennan litríka og 

skemmtilega frumskóg er að líta inn á við og skoða sýn kennarans, áskoranir við beitingu 

námsmats, hvað gengur vel, hvað ekki, hverju ég vil breyta, eða hvað það er sem er fullkomið 
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í mínum huga. Ég vil kafa dýpra, ígrunda og gagnrýna eigin kennsluhætti og hvernig ég beiti 

fimm lykilaðferðum leiðsagnarmats. 

Að því sögðu mun ég reyna að svara spurningunni: Hvernig get ég unnið með fimm 

lykilaðferðir leiðsagnarmats Wiliams og Thompsons sem kennaranemi í teymi? 

1.3 Uppbygging verkefnis 

Þessi rannsókn skiptist í átta kafla auk formála, ágrips og heimildaskrár. Fyrsti kaflinn er 

inngangur og þar geri ég grein fyrir mér og mínum bakgrunni og hvað það var sem kveikti 

áhuga minn á rannsóknarefninu. Rannsóknarspurninguna er þar einnig að finna og að auki fer 

ég yfir hvaða markmið, tilgang og gildi þessi rannsókn hefur. Í kafla tvö fjalla ég fræðilega um 

stærðfræði, hvað felst í stærðfræðinámi og hver tilgangur þess er og að lokum fjalla ég um 

hvað teljist stærðfræðileg hæfni. Þriðji kafli fjallar um námsmat og þar skilgreini ég 

leiðsagnarmat sérstaklega, ásamt því að útskýra fimm lykilaðferðir leiðsagnarmats og fjalla svo 

um námsmat í stærðfræði út frá Aðalnámskrá grunnskóla. Fjórði kafli fjallar um teymiskennslu 

og teymisvinnu og hvernig sé að vinna í teymi. Í fimmta kafla segi ég frá vegferð minni að því 

að verða kennari og hvaða sýn og væntingar ég hef til starfsins. Í sjötta kafla er fjallað um 

rannsóknina sjálfa og þá aðferðafræði sem liggur að baki verkefninu. Ég útskýri val á 

rannsóknaraðferð, ferli rannsóknarinnar, hvernig gagna var aflað og hvernig þau voru greind. 

Ég fjalla einnig um vettvang rannsóknarinnar, þátttakendur sem koma að rannsókninni, áhrif 

mín á rannsóknina og þau siðferðilegu atriði sem hafa þarf í huga í rannsókn sem þessari. Í 

sjöunda kafla set ég fram niðurstöður og segi frá því hvernig ég hef notað leiðsagnarmat í starfi 

mínu þrátt fyrir að teymið mitt í heild vinni ekki að því með mér. Áttundi kaflinn er 

umræðukafli þar sem ég flétta saman niðurstöður mínar og fræðin og tengi einnig við helstu 

hugtök og skilgreiningar stærðfræði, námsmats og teymisvinnu. Níundi og síðasti en ekki sísti 

kafli verkefnisins eru lokaorðin. Þar birti ég persónulega sýn á umræðukaflann og verkefnið í 

heild sinni. 
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2 Stærðfræði 

Stærðfræði er órjúfanlegur þáttur í skólagöngu nemenda hér á landi og hefur verið kennd 

síðan 1880, eða allt frá því að fyrstu fræðslulög um skóla voru sett. Á þeim tíma var talað um 

að fræða börn um reikning og eins var skylda að kenna skrift (Loftur Guttormsson, 1992). Það 

má því segja sem svo að þar hafi hefðin að kenna stærðfræði byrjað í okkar skólakerfi og hún 

hefur óneitanlega verið mikilvægur hluti okkar menningar svo lengi sem heimildir ná 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Samkvæmt viðmiðunarstundatöflu Aðalnámskrár grunnskóla (2013) er stærðfræði önnur 

stærsta námsgreinin, strax á eftir íslensku, en hlutfall stærðfræðinnar er 14,88% af vikulegum 

kennslutíma á móti þeim 18,08% sem íslenskan fær útdeilt. Til að átta sig á mikilvægi 

stærðfræðinnar er ekki einungis nóg að gefa henni næstmesta vægið innan 

viðmiðunarstundaskrár, eins og gert er í Aðalnámskrá grunnskóla, heldur þarf að afmarka skýrt 

hvað stærðfræði er í raun og veru. Ýmsar hugmyndir eru á lofti um það, og eins og ólíkar og 

margar og mennirnir eru. Einhverjir kunna að hafa þá hugmynd að stærðfræði byggist á 

eiginleikum talna og magns og að hún kalli þar af leiðandi á einhverskonar reikniaðgerðir 

og/eða mælingar (Stedall, 2012). Ef litið er í Íslensku alfræðiorðabókina (e.d.) er stærðfræði 

skilgreind sem vísindagrein sem fjallar um „hvers konar stærðir og eiginleika þeirra“ og hún er 

síðan flokkuð í tvo flokka; hreina stærðfræði og heimfærða stærðfræði. Hrein stærðfræði felur 

í sér óhlutbundin hugtök eins og tölur, magn og rými en heimfærð stærðfræði felur í sér 

notkun stærðfræði í öðrum vísindagreinum.  

Í stærðfræði eru allar niðurstöður staðfestar með röksemdafærslu, eða eins og 

skilgreiningin segir: Runa fullyrðinga þar sem ein niðurstaða er dregin af annarri uns niðurstaða 

er fundin og dregin af hinum sem eru forsendur, og því er stærðfræði óhlutbundin fræðigrein 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Íslensk orðabók, e.d.). Eins og fram hefur komið á stærðfræði 

sér áralanga sögu hérlendis sem og erlendis og því er greinin orðin að alþjóðlegu tungumáli og 

verkfæri sem notað er til að miðla hugmyndum og upplýsingum og vinna úr þeim. Þegar 

nemendur eru að takast á við stærðfræðileg mynstur, form, tengsl og röksemdafærslur frá 

hinum ýmsu sjónarhornum eru þeir lánsamir að fá tækifæri til að kynnast þeirri fagurfræði 

sem stærðfræðin býr yfir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

2.1 Stærðfræðinám 

Þegar kemur að viðhorfi til stærðfræðináms virðist það skera sig frá viðhorfum til annarra 

faggreina en samkvæmt Törner (2014) skiptist viðhorf til stærðfræðináms oftast nær í tvær 

fylkingar. Önnur fylkingin hefur miklar mætur á faginu, hefur gaman af því og þykir það 
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spennandi. Hin fylkingin hefur lítið dálæti á faginu og þykir það einfaldlega erfitt og leiðinlegt 

(Törner 2014). 

Stærðfræðinám þarf ekki eingöngu að fara fram innan veggja skólans í umsjón kennara, því 

þáttur foreldra og annarra uppalenda í stærðfræðinámi getur skipt miklu máli og þarf ekki að 

vera ýkja flókið. Sem dæmi má ræða saman um dagleg innkaup fjölskyldunnar. Hægt er að 

eiga notalega stund yfir spili sem tengist tölum eða reikningi á einn eða annan hátt, svo sem 

Monopoly. Umræður í bílnum þegar ferðast er um landið og ræða um stærðir, lögun og röðun 

og viðeigandi röksemdafærslur. Umræður og samverustundir sem koma stærðfræðinni við á 

einn eða annan hátt geta styrkt stærðfræðivitund barnanna þegar þau finna að foreldrar þeirra 

sýna stærðfræði einnig áhuga. Það er þeim mikill styrkur að skynja að slíkar umræður eru ekki 

einungis viðhafðar í stærðfræðikennslustundum innan skólans heldur að þær séu hluti af 

daglegri umræðu og menntandi afþreyingu daglegs lífs (Kristín Bjarnadóttir, 2003). 

2.2 Tilgangur stærðfræðináms 

„Af hverju þurfum við að læra þetta?“ eða „hvenær á ég eftir að nota þetta í lífinu?“ eru 

spurningar sem heyrast ósjaldan í kennslustundum stærðfræðikennarans. Til að geta tekist á 

við slíkar spurningar þarf kennarinn að hafa svör við þeim, en því miður hafa rannsóknir sýnt 

að kennarar hafa oft ekki nægilega góð svör við tilgangi stærðfræðimenntunar. Árið 1986 töldu 

54% stærðfræðikennara á Íslandi að meginmarkmið stærðfræðikennslu á eldra stigi 

grunnskóla væri að undirbúa nemendur fyrir framhaldsnám og 16% töldu það vera tengingu 

við daglegt líf (Kristján Sigurðsson, 2009). Það er í raun slæmt að hugsa til þess að ekki er lengra 

en 35 ár síðan kennarar álitu þetta vera meginmarkmið stærðfræðikennslunnar, því 

undirbúningur fyrir framhaldsnám er að sjálfsögðu af hinu góða, en að álíta það 

meginmarkmið stærðfræðikennslunnar gerir fagið heldur óspennandi. Vonandi hefur þessi 

sýn breyst með tíð og tíma en þó er ekki hægt að segja til um það með fullri vissu, en í 

Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

Megintilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota 

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

stærðfræðinámi þurfa nemendur að þróa með sér hæfni til að setja fram og leysa 

viðfangsefni, ígrunda ólíkar aðferðir og líkön sem nýtast við lausnir þeirra og leggja 

mat á niðurstöður (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 209). 

Glöggir lesendur sjá að þarna er ekki fjallað um neinn sérstakan undirbúning fyrir 

framhaldsnám þó svo að það liggi beint við að nemendur þurfi að beita þeirri hæfni sem þeir 

öðlast í stærðfræðinámi á grunnskólastigi þegar þeir fara í framhaldsnám. En því miður, telja 

nemendur, samkvæmt Hersh (1999), að hlutverk stærðfræðináms sé að læra reikniaðgerðir 
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og fá góða einkunn á prófi. Boaler (2010) telur það einnig líklegt að margir nemendur séu 

einkunnamiðaðir í sínu stærðfræðinámi og læri eingöngu til að fá góðar einkunnir sama hvaða 

þekking býr að baki. 

2.3 Stærðfræðileg hæfni 

Þegar við hugsum um stærðfræði í daglegu lífi og hvaða þættir stærðfræðinnar koma mest við 

sögu er ljóst að mesta þörfin er fyrir hugarreikning, því flestir ef ekki allir þurfa að geta lagt 

mat, með fremur skjótum hætti, á mögulegar útkomur daglegra reikninga, til dæmis á borð 

við hvað það kosti að kaupa sér pylsu og kókómjólk í sjoppunni. Ef eitthvað eitt enn ætti að 

nefna, þá væri það að hafa fullt vald á margföldunartöflunni, eða réttara sagt væri gott að hafa 

þekkingu á þeirri rökhugsun sem þarf til að skilja uppbyggingu hennar, því sem dæmi er það 

sett fram sem markmið eigi síðar en við lok 7. bekkjar í grunnskóla (Kristín Bjarnadóttir, 2003). 

Stærðfræðileg hæfni birtist í stærðfræðivinnu nemenda, það er, þegar nemendur eru virkir 

í raunverulegri vinnu við að setja fram og skilgreina þraut, leysa þrautir, skilja og setja upp 

líkan, lesa og skilja innihald stærðfræðitexta, sanna reglur, rannsaka stærðfræði, skrifa um 

stærðfræði og segja frá. Stærðfræðileg vinna af öllu tagi krefst fjölbreyttrar stærðfræðihæfni 

en mismunandi vinna krefst mismunandi hæfni (Kristín Bjarnadóttir, 2003). Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er hæfni mun meira en þekking og leikni, hæfni felur meðal 

annars í sér viðhorf og siðferðisstyrk, sköpunarmátt og tilfinningar, frumkvæði og félagsfærni. 

Hæfni felur í sér þann eiginleika að hafa ákveðna yfirsýn og getu til hagnýtingar á þekkingu og 

leikni. Þegar horft er á sérhæfðari hæfni, eins og til dæmis í stærðfræði, sést að þar er 

hæfniviðmiðum skipt niður í sjö flokka og þar af eru þrír sem snúa að stærðfræðilegri hæfni 

og hinir fjórir taka á hæfni stærðfræðinnar á ólíkum sviðum. Fyrsti flokkurinn, Að geta spurt 

og svarað með stærðfræði snýst um að við lok 10. bekkjar geti nemandi:  

tjáð sig um stærðfræðileg efni og um veruleikann með tungumáli stærðfræðinnar, 

útskýrt hugsun sína um hana fyrir öðrum, leitað lausna og sett viðfangsefni fram á 

fjölbreyttan stærðfræðilegan hátt með því að beita skapandi hugsun, ígrundun og 

röksemdafærslu, sett fram, greint, túlkað og metið stærðfræðileg líkön. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 211) 

Flokkur tvö, Að kunna að fara með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar felur í sér að við 

lok 10. bekkjar geti nemandi:  

notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar til að setja fram, tákna og leysa 

hversdagsleg og fræðileg vandamál, rætt um lausnir og nýtt margvísleg hjálpartæki 
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til stærðfræðilegra verka, þar með talin tölvutækni (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 212). 

Þriðji og síðasti flokkurinn Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar felur í sér að við lok 10. 

bekkjar geti nemandi: 

unnið skipulega einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, greina, túlka, setja 

fram tilgátur og finna lausnir, alhæfa um hvers kyns viðfangsefni með hjálp 

stærðfræðinnar, lesið og lagt mat á stærðfræðitexta, notað viðeigandi verkfæri s.s. 

tölvur og kynnt niðurstöður sínar. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 213). 

Í afar stuttu máli felst í þessari hæfni að hafa skýran skilning á faginu og að hafa getu til að 

setja fram spurningar og svör með stærðfræði ásamt því að nota tungumál og verkfæri 

stærðfræðinnar. Til að hljóta slíka færni þarf nemandinn að þróa með sér jákvætt viðhorf til 

fagsins, hafa trú á eigin getu og vinna að því viðhorfi að stærðfræði sé skynsamleg og 

nytsamleg (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 
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3 Námsmat 

Allir kennarar sinna námsmati og í raun kemst enginn kennari hjá því að meta nemendur sína 

því námsmat er órjúfanlegur hluti af starfi kennarans. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir 

að megintilgangur námsmats sé að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð 

markmiðum þess. Námsmat miðar að því að safna gögnum um framvindu náms, leggja mat á 

hvar einstaklingurinn og nemendahópurinn er staddur í sínu námi og fylgjast með hvernig 

gengur að ná þeim hæfniviðmiðum sem sett hafa verið fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). 

Tilgangur þess er einnig að veita nemendum og foreldrum þeirra upplýsingar um 

námsframvindu, þ.e. gengi, hæfni, vinnubrögð og framfarir þeirra í námi, ásamt því að 

kennarar, viðtökuskólar og skólayfirvöld geti haft það að leiðarljósi þegar kemur að því að 

skipuleggja frekara nám nemandans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Marsh (2009) segir námsmat ná til margra þátta en aðalinntak námsmats ætti að miða að 

því að auka sjálfsöryggi nemenda. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 91) eru samskonar 

áherslur og hjá Marsh að því leyti að námsmat eigi að hvetja nemendur til dáða og segir 

orðrétt: „Fjölbreytilegt námsumhverfi og kennsluaðferðir, sem eru hvetjandi og styðjandi fyrir 

nemendur eru meginforsendur þess að nemendur nái þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að.“ 

Samhliða því veitir námsmat upplýsingar um það sem áunnist hefur í námi nemenda og þær 

upplýsingar nýta kennarar og annað starfsfólk skólanna til að ýta undir frekari framfarir í námi. 

Fjölbreytni í kennslustundum hefur verið mikið í umræðunni en það má heldur ekki gleymast 

að námsmat getur einnig verið fjölbreytt og í raun er nauðsynlegt að styðjast við fjölbreytni í 

námsmati til að taka á margbreytilegum nemendahópi og geta metið þekkingu, leikni og hæfni 

nemendanna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Það mætti segja að rannsóknir á námsmati skiptist í tvö horn, með mismunandi sýn á 

tilgang þess. Annars vegar að tilgangurinn sé fyrst og fremst vottun á árangri náms og kennslu 

en hinsvegar sé námsmat í þágu náms og kennslu (Waugh og Gronlund, 2013). Fyrrnefnda 

sjónarhornið, sem beinir sjónum að námsmati sem vottun um árangur náms og kennslu, 

nefnist lokamat (e. summative assessment) og það leggur áherslu á að námsstaða einstaklinga 

og/eða hópa sé dregin saman í þeim tilgangi að votta eða dæma um árangur náms og kennslu. 

Það síðarnefnda, sem beinir sjónum sínum að námsmati í þágu náms og kennslu, nefnist 

leiðsagnarmat (e. formative assessment) og megintilgangur þess er að stuðla að bættum 

árangri skólastarfsins með því að styðja við nám og kennslu. 

Í Aðalnámskrá gunnskóla (2013) kemur fram að leggja eigi áherslu á leiðsagnarmat sem 

byggist á því að nemendur velti námi sínu reglulega fyrir sér í samvinnu við kennara sína til að 

nálgast sett markmið og til að gera sér grein fyrir hvert skuli stefna. Til að hægt sé að meta 

slíkt þarf að liggja skýrt fyrir hvaða viðmiðum matið er byggt á. 



 

17 

Hargreaves (2005) heldur því fram að til séu ýmsar hugmyndir um notkun og framkvæmd 

leiðsagnarmats og að þeim megi skipta niður í sex mismunandi flokka: 

• Að fylgjast með frammistöðu nemenda 

• Að nota matið til upplýsinga um næstu skref kennslunnar og námsins 

• Að gefa endurgjöf fyrir framfarir í námi 

• Að læra um nám nemenda 

• Að nemendur taki stjórn á eigin námi og námsmati 

• Að nýta námsmat sem tækifæri til lærdóms 

Oft getur reynst erfitt að sjá hvar skilin eru á milli leiðsagnarmats og lokamats og eins og Harlen 

(2000) bendir á geta matsverkefni og aðferðir í báðum aðferðum verið nákvæmlega eins en 

það sem greinir þær hvora frá annarri er hvernig niðurstöður matsins eru nýttar. Lokamatið er 

eins og fyrr sagði vottun um árangur en leiðsagnarmat er stuðningur við nám og kennslu og 

því getur leiðsagnarmat verið undanfari eiginlegs lokamats. Til frekari útskýringar má segja að 

lokamat meti stöðu nemandans nákvæmlega á þeim tíma sem matið fer fram. Slíkt mat er ekki 

tengt við sjálfa kennsluna og matið fer því fram að kennslu lokinni. Lokapróf eru dæmigerð í 

lokamati og tilgangur þeirra er að endurspegla þá þekkingu sem nemandi hefur öðlast á 

ákveðnu tímabili. Matið felur þá í sér að gefa einkunn fyrir frammistöðu nemenda í lokaprófum 

eða lokaverkefnum. Þessi aðferð hefur verið gagnrýnd fyrir að ýta undir yfirborðskennt nám 

sem sýnir sig í ofuráherslu á einkunnagjöf á kostnað náms. Þrátt fyrir áætlanir kennara um að 

efla námslegan skilning nemenda virðist sá skilningur falla í skugga einkunnagjafar. Eins getur 

reynst erfitt að meta þekkingu og námslegan skilning nemenda í aðstæðum sem þessum þar 

sem einstaka nemendur geta virst vanhæfir á þeirri stund og stað sem prófið er lagt fram, en 

hefði námsmatið farið fram með öðrum hætti hefði geta og hæfni nemandans endurspeglað 

þekkingu hans á viðfangsefninu (Black og Wiliam, 1998b).  

Leiðsagnarmat snýst hins vegar fyrst og fremst um námið sjálft og hvernig hægt sé að bæta 

það og því er ekki skrítið að leiðsagnarmat sé stundum kallað mat í þágu náms (Ginzburg, 2009; 

Stiggins og Chappuis, 2006). Leiðsagnarmat byggist á endurgjöf (e. feedback) og því er 

mikilvægt að slík endurgjöf sé skýr og gegnsæ og að þar komi skýrt fram hvað nemandi þarf 

að gera til að bæta sig með tilliti til námsmarkmiða. Með endurgjöf er kennarinn að gefa 

nemandanum ábendingar um hvaða leiðir hann getur farið til að brúa það bil sem er á milli 

núverandi stöðu hans í náminu og hvert hann vill stefna. Leiðsagnarmat getur farið fram með 

ýmsum hætti og má þar nefna bæði skriflegar og munnlegar umsagnir, en Wiliam (2013) telur 

að engin leið sé betri en önnur þegar umsagnir eiga í hlut. Hins vegar telur hann að traust 

nemandans á kennaranum standi framar en umsögnin sjálf, þannig að ef mikið traust ríkir milli 

kennara og nemanda séu meiri líkur á að mat kennarans virki sem hvatning fyrir nemandann. 
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3.1 Leiðsagnarmat 

Eisner (2002) hafði þá skoðun á námsmati að tilgangur þess ætti að snúast um að afla 

upplýsinga í þeim tilgangi að hjálpa okkur að verða betri í því sem við tökum okkur fyrir hendur. 

Samkvæmt því mætti telja að Eisner sé að vísa til hugtaksins leiðsagnarmats. Leiðsagnarmat 

er námsmat sem er skilgreint á þann hátt að megintilgangur þess sé að veita nemendum 

endurgjöf svo þeir geti bætt árangur sinn á grundvelli matsins (Íðorðabanki Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum, e.d.). Slík matsaðferð er í grundvallaratriðum ólík öðrum 

matsaðferðum þar sem þessi aðferð byggist á leiðbeinandi mati, það er að næstu skref í 

kennslu og námi eru ákvörðuð út frá niðurstöðum matsins. 

Frá sjöunda áratug síðustu aldar hefur hugtakið leiðsagnarmat þróast mikið og því hafa 

verið uppi umræður um hvort enn sé um sama hugtakið að ræða vegna þess hversu margt 

hefur bæst við skilgreininguna. Black og Wiliam (2009) eru á því máli að þrátt fyrir mikla þróun 

hugtaksins og notkunar þess vilji þeir halda áfram að nota hugtakið formative assessment því 

þeir telja að það yrði of ruglingslegt að reyna að finna því annað nafn. Ágreiningur um rétta 

hugtakanotkun er í raun enn í gangi en Black og Wiliam bera fyrir sig eftirfarandi skilgreiningu 

þegar ágreiningur kemur upp um hvort mat sé leiðsagnarmat: 

Svo lengi sem gögn um árangur nemenda eru dregin fram, túlkuð og notuð af 

kennurum, nemendum og jafningjum þeirra í þeim tilgangi að taka næstu skref í 

námi og kennslu er líklegra að þær ákvarðanir verði betri og byggðar á betri grunni 

en þær ákvarðanir sem teknar hefðu verið án slíkra gagna. (Black og Wiliam, 2009, 

bls. 9.) (Þýtt af höfundi). 

Skilgreining Black og Wiliam (2009) á leiðsagnarmati er ögn dýpri og nákvæmari en skilgreining 

Íðorðabankans Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (e.d.). Skilgreining þeirra 

tekur á hlutverki kennara, nemenda og jafningja (e. peers) og leggur áherslu á að námsmatið 

sé gagnvirkt. Matið skal vera öllum til gagns, bæði nemendum og kennurum og í raun hverjum 

þeim sem verið er að meta.  

Ein stærsta og þekktasta rannsókn á sviði leiðsagnarmats er rannsókn sem Black og Wiliam 

stóðu fyrir en hún var byggð á úttekt á 250 megindlegum rannsóknum sem allar tengdust 

leiðsagnarmati á einn eða annan hátt (Black og Wiliam, 1998a). Niðurstöður rannsóknar Black 

og Wiliam (1998a) sýndu fram á að til þess að leiðsagnarmat sé árangursríkt er mikilvægt að 

það sé samtvinnað breyttum áherslum í kennslu og námi. Einnig þótti áhugavert að rannsóknin 

sýndi fram á að nemendur með námserfiðleika nutu sérstaklega góðs af notkun 

leiðsagnarmats og benda þeir, Black og Wiliam, í því samhengi sérstaklega á mikilvægi þess að 

auka námsáhuga nemenda. 
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Í raun mætti kalla Black og Wiliam (2009) upphafsmenn í þróun leiðsagnarmats því þeir 

fóru af stað í rannsóknir á skólastarfi vegna þess að þeim ofbauð sú staðreynd að allar 

breytingar sem ættu að fara fram væru alfarið ábyrgð kennaranna. Í rannsóknum sínum 

kölluðu þeir kennslustofurnar svarta kassa (e. black box) þar sem ýmsum stefnum og 

straumum var hreinlega dælt inn, en lítið sem ekkert skilaði sér aftur út. Áhugi þeirra fólst í að 

kanna hvaða stuðningi kennarar þyrftu á að halda til að gera nám og kennslu áhrifaríkari. Þeir 

rannsökuðu hvort leiðsagnarmat bætti í raun námsárangur og hvort hægt væri að gera enn 

betur. Til að gera langa sögu mjög stutta sýndu niðurstöður þeirra að leiðsagnarmat bætti 

námsárangur allra og að hægt væri að gera enn betur (Black og Wiliam, 1998b). Í framhaldinu 

tók Clarke (2014) við kefli Black og Wiliam, því hún hafði þróað aðferðir í tengslum við 

leiðsagnarmat. Hennar tillaga var meðal annars að hugtakið leiðsagnarmat yrði notað sem 

regnhlífarheiti yfir fjölbreyttar kennsluaðferðir sem vinna allar að því að veita stöðuga og 

markvissa endurgjöf sem hefur áhrif á næstu skref í námi og kennslu. Hún leggur einnig mikla 

áherslu á að leiðsagnarmat sé partur af námsmenningu (e. learning culture) en námsmenning 

er einnig hluti af skólamenningu. Skólamenning getur einnig einkennst af 

samkeppnismenningu, þar sem áhersla er lögð á að bera saman nemendur, eða þar sem 

áhersla er lögð á skilning, nýbreytni, forystu og stefnufestu og kallast þá námsmenning 

(Amalía, Baldur og Börkur, 2011). Þar sem leiðsagnarmat leggur mikla áherslu á skilning, 

þátttöku allra nemenda og að allir geti lært hefur það óneitanlega áhrif á skólastarfið og 

skólamenninguna. Með slíkum áhrifum stuðlar leiðsagnarmat að því að skólasamfélag hafi 

námsmenningu að leiðarljósi. 

Wiliam og Thompson (2007) lögðu til að þrír ferlar yrðu í fyrirrúmi til að byggja upp 

heildarramma fyrir leiðsagnarmat en þeir eru: 

1. Að komast að því hvar nemendur eru staddir í námi sínu. 

2. Að komast að því hvert nemendur stefna. 

3. Að komast að því hvernig nemendur komast þangað sem þeir stefna. 

Með því að huga að hlutverkum kennarans og nemendanna hvorum í sínu lagi lögðu þeir svo 

til að hægt væri að byggja upp árangursríkt leiðsagnarmat með fimm lykilaðferðum (e. key 

strategies): 

1. Útskýra, miðla og koma á skilningi um þau námsáform og hæfniviðmið sem þarf til að 

ná árangri í námi. 

2. Skapa góðar umræður í kennslustofu, verkefni eða athafnir sem gefa vísbendingar 

um námslega stöðu. 

3. Veita endurgjöf sem stuðlar að meira námi. 

4. Virkja nemendur í að eigna sér eigin námsframvindu. 
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5. Virkja nemendur í að vera uppspretta náms fyrir hvern annan. 

Til aukinnar útskýringar verða þessum fimm lykilaðferðum gerð betri skil. 

Fyrsta lykilatriðið, að Útskýra, miðla og koma á skilningi um þau námsáform og 

hæfniviðmið sem þarf til að ná árangri í námi, fjallar um mikilvægi þess að hafa skýra mynd af 

þeim námsafrakstri sem stefnt er að og hvaða hæfniviðmiðum (e. learning outcomes) 

nemendum er ætlað að ná. Þegar kennarar vinna með leiðsagnarmat er mikilvægt að þeir 

þekki þær leiðir sem nemendur þurfa að feta á leið sinni að markmiðum námsins. Kennarinn 

þarf einnig að geta greint stöðu nemandans og geta útskýrt fyrir honum þau skref sem hann 

þarf að taka til að komast áfram í námi. Ef markmið námsmats er að sýna fram á einhverja 

kunnáttu, þá þurfum við að vita hver sú kunnátta er (Moss og Brookhart, 2009). Það gefur 

auga leið að kennarinn er ekki sá eini sem á að sitja á upplýsingum um markmiðin heldur 

verður hann að miðla þeim til nemendanna og útskýra þau á þann hátt að þeir hafi fullan 

skilning á markmiðunum og hvaða þekking liggur að baki þeim.  

Verkefni sem tekist er á við verða að styðja við og endurspegla þau hæfniviðmið sem unnið 

er að. Til að nemendur öðlist skilning á því hvað felst í góðum verkefnum og geti skilað af sér 

góðum verkefnum er nauðsynlegt að kennarinn sýni fyrirmyndarverkefni og útskýri hvað felst 

í góðum verkefnum og hvað teljist til gæða. Umræða um gæði verkefna og hvað felst í gæðum 

verkefna annarra nemenda virkjar þá til að leggja mat á gæði sinna eigin verkefna. Sjálfsmat 

er mikilvægur þáttur í leiðsagnarmati en til að nemendur geti metið sig sjálfir verða þeir að 

hafa tiltölulega skýra mynd af markmiðum sem þeim er ætlað að ná á sínum námsferli hverju 

sinni. Þessi skýra mynd er því miður ekki alltaf til í huga nemandans og því upplifir hann kennslu 

oftar en ekki sem röð æfinga án þess að hafa nokkurn skilning á tilgangi þeirra (Black og 

Wiliam, 1998b). 

Annað lykilatriðið, að Skapa góðar umræður í kennslustofu, verkefni eða athafnir sem gefa 

vísbendingar um námslega stöðu snýst um, eins og gefur að skilja, að koma á aðstæðum og 

aðgerðum sem gefa upplýsingar um námslega stöðu nemandans. Nauðsynlegt er að leggja 

mat á stöðu nemandans, átta sig á skilningi hans á námsefninu og athuga hvort hugsanlega sé 

um einhvern misskilning á efninu að ræða. Því það getur reynst þrautinni þyngra að vísa 

einhverjum veginn, viti maður ekki hver upphafsstaða hans er. Sálfræðingurinn David Ausubel 

(1968) sagði ekki að ástæðulausu: 

Ef ég þyrfti að draga alla þekkingu í námssálarfræði saman í eitt lögmál segði ég 

þetta: Það sem hefur mest áhrif á nám og námsárangur er það sem nemandinn 

veit fyrir. Sannreyndu hvað það er og kenndu honum svo í samræmi við það. 

(Þýðing: Meyvant Þórólfsson, 2003). 
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Til að fá haldbærar upplýsingar um stöðu nemenda er hægt að beita ýmsum aðferðum, til 

dæmis að spyrja opinna spurninga eða hefja umræður sem gefa nemendum tækifæri til að 

láta í ljós hvaða þeir vita um námsefnið eða hvað þeir vita ekki, sem er einnig mikilvægt. Notast 

þarf við spurningar sem leiða til umhugsunar, frekar en svara á borð við rétt eða rangt og já 

eða nei. Slíkar spurningar eru til þess fallnar að kennarinn geti frekar lagt mat á hvaða 

hugmyndir nemendur hafa um námsefnið. Eitt af markmiðum slíkra umræðna væri að skapa 

aðstæður þar sem svör á borð við „ég veit það ekki“ eru jafn góð og gild eins og önnur svör og 

að fá nemendur til að hjálpast að við að skapa eigin hugsmíðar og skilning á námsefninu.  

Þriðja lykilatriðið, að Veita endurgjöf sem stuðlar að meira námi snýst um endurgjöf til 

nemenda á þann hátt að hún sé hvetjandi og leiði þá áfram í námi. Endurgjöf byggist á 

upplýsingum kennara til nemenda um stöðu þeirra á námsferlinum, hvað þeim gengur vel með 

og hverju sé ábótavant. Góð og nýtileg endurgjöf felur í sér upplýsingar um aðgerðir og þær 

leiðir sem nemandi getur nýtt sér í þeim tilgangi að komast nær námsmarkmiðum sínum 

(Wiliam, 2011). Samkvæmt Wiliam (2011) ætti endurgjöf ekki að leiða af sér tilfinningaleg 

viðbrögð viðtakandans heldur vitsmunaleg viðbrögð og ætti þar af leiðandi að leiða af sér 

hugsun og/eða ígrundun nemandans. Endurgjöf skal vera hnitmiðuð og tengd þeim 

námsmarkmiðum sem stefnt er að og hafi í för með sér meiri vinnu fyrir móttakandann en 

þann sem gefur (Wiliam, 2011). Endurgjöf getur verið gefin á ýmsan hátt, svo sem munnlega, 

skriflega eða með öðrum tjáningarleiðum. Sé unnið með endurgjöf í leiðsagnarmati er 

mikilvægt að hún komi samhliða námsferlinu því hún hefur mikið vægi í ferlinu. Komi endurgjöf 

í lok námsferils er of seint að bregðast við og hún missir því marks að hafa leiðsagnargildi. 

Mikill ávinningur getur fylgt endurgjöf en einungis ef hún er notuð rétt. Það mætti segja að 

endurgjöf með leiðsagnargildi hafi í för með sér tvo mikilvæga þætti, annars vegar hugrænan 

og vitsmunalegan þátt og hins vegar hvatningu. Hugræni og vitsmunalegi þátturinn er þegar 

nemandi tekur á móti upplýsingum um námsstöðu sína og hvaða skref hann þarf að taka næst. 

Hvatningin felur í sér að þegar nemandi fær skilning á því hvað það er sem hann þarf að gera 

og hvers vegna séu miklar líkur á því að hann fái tilfinningu fyrir því að hafa stjórn á eigin námi, 

sem hvetur hann enn meira áfram (Brookhart, 2008). 

Fjórða lykilatriðið, að Virkja nemendur í að eigna sér eigin námsframvindu, vísar til þess að 

nemendur séu virkir þátttakendur í námsframvindu og framförum. Fræðimenn tala oft um 

þetta sem sjálfstjórn í námi (e. self-regulated learning) sem þýðir að nemandi getur samhæft 

vitsmunalega getu sína, tilfinningar og aðgerðir til að vinna sig í átt að þeim markmiðum sem 

stefnt er að (Wiliam, 2011; Boekaerts og Cascallar, 2006). Vitsmunaleg geta nemandans til að 

læra getur verið til staðar en hann skort áhuga og eins getur hann haft áhuga á að læra en 

skort þá færni eða getu sem þarf til að læra það sem þarf. Sjálfstjórn í námi valdeflir 

nemandann, hann finnur fyrir því að hann er við stjórnvölinn, getur gert áætlanir út frá stöðu 
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sinni í náminu og getur fylgst með og metið eigin námsframvindu og hegðun. Það mætti segja 

að þrír þættir skipti hér megin máli. Í fyrsta lagi að vera meðvitaður um það hvernig við lærum 

það sem við lærum (e. meta-learning), í öðru lagi þær aðgerðir sem við beitum til náms og í 

námi og í þriðja lagi sá áhugi sem viðfangsefninu er sýndur. Nemandi sem nær slíkri sjálfstjórn 

í námi nær árangri því hann finnur að forsenda góðs náms veltur á eigin athöfnum, það er, 

hann álítur að árangur í námi stjórnist ekki af meðfæddri getu eða hæfileikum til að takast á 

við námið heldur stjórnast árangur í námi af eigin vinnu og ástundun (Wiliam, 2011). 

Sjálfsmat er stór þáttur í að bera ábyrgð á eigin námi og er einnig veigamikill þáttur í að 

valdefla nemendur í námi sínu. Með sjálfsmati er ekki átt við að nemandinn meti stöðu sína 

og gefi sér einkunn í lokamati, en rannsóknir hafa þó sýnt að slíkt sjálfsmat er nokkuð 

áreiðanlegt liggi ekki mikið undir hjá nemandanum (Sadler og Good, 2006). Hér er hins vegar 

átt við sjálfsmat í þeim skilningi að nemandinn öðlist innsýn í eigið nám sem verður honum til 

framdráttar. Þannig þjálfast hann í að meta námsstöðu sína út frá ákveðnum viðmiðum 

(Boekaerts og Cascallar, 2006). 

Einnig er mikilvægt að nemendur gleymi sér ekki í eilífum samanburði við aðra nemendur 

eða einbeiti sér einungis að því að fá góða einkunn og gera þannig kennurum sínum til hæfis. 

Þegar nemendur eru á þeirri vegferð verður hætta á að þeir freistist til að svindla eða ákveði 

að sinna verkefninu með hangandi hendi því þeir telji að það sé betra að vera álitinn latur en 

heimskur. Því er mikilvægara að nemendur leggi áherslu á að læra og þroskast og fylgjast með 

vexti sínum í námi (Wiliam og Thompson, 2007). 

Fimmta lykilatriðið, að Virkja nemendur í að vera uppspretta náms fyrir hvern annan, snýst 

um samvinnu nemenda í að hjálpa hverjir öðrum í námi og að læra. Jafningjamat (e. peer-

assessment) gegnir hér mikilvægu hlutverki í þeim skilningi að nemendur gefa ekki hverjir 

öðrum einkunn heldur er átt við það óformlega mat sem fram fer á meðal nemendanna í 

náminu. Slavin, Hurley og Chamberlain (2003) sýndu fram á að samvinna og samstarf nemenda 

í námi getur leitt af sér jákvæð áhrif í námi að tveimur skilyrðum uppfylltum. Í fyrsta lagi þarf 

námsumhverfi að byggjast á markmiði hópsins, það er, að nemendur vinni saman sem hópur 

en séu ekki saman í hóp. Í öðru lagi þurfa nemendur að bera ábyrgð á sínu hlutverki og framlagi 

innan hópsins, en það er nauðsynlegt til að gæta þess að enginn sé „farþegi“ í náminu. 

Það er öllum til hagsbóta að hjálpast að í námi ef aðstæður eru þess eðlis að allir meðlimir 

hópsins þurfi að hafa skilning á efninu og læra um það námsefni sem tengist verkefninu. 

Nemendur hjálpast að við að miðla námsefninu hver til annars og þeir sem eru vel að sér í 

efninu miðla því til hinna og fá um leið betri skilning á námsefninu í ferlinu við að útskýra og 

segja betur frá (Wiliam, 2011). 

Ekki má líta á leiðsagnarmat eða þessar fimm lykilaðferðir sem einhverja fullkomna lausn í 

námsmati. Bennett (2011) gagnrýnir þessar aðferðir og segir þær ekki fullmótaðar og þær eigi 
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langt í land áður en meirihluti kennara getur beitt þeim nægjanlega vel til að ná settum 

markmiðum. Í ljósi þess sem Bennett segir þá mætti líta á þetta sem verkefni í vinnslu og því 

þarf að nálgast það á þann hátt að það sé ófullkomið, eins og margt annað í okkar 

skólasamfélagi. 

3.2 Námsmat í stærðfræði 

Námsmat í stærðfræði er líkt og annað námsmat, gert til að leiðbeina nemendum í námi og 

útskýra hvernig hægt er að ná settum markmiðum og hæfniviðmiðum. Að því sögðu á mat á 

hæfni og framförum nemenda að vera reglubundinn þáttur í skólastarfinu og órjúfanlegur 

þáttur í námi og kennslu. Námsmat felur í sér upplýsingar um námsgengi nemenda, hver hæfni 

þeirra er, hvernig vinnubrögðum þeirra er háttað og sýnir framfarir þeirra og það gefur einnig 

kennurum mikilvægar upplýsingar við skipulag kennslu og mótun náms (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð mikil áhersla á leiðsagnarmat í öllum 

námsþáttum og þar segir meðal annars: 

Við mat á námi skal leitast við að finna hvað nemandinn getur og matsverkefni þarf 

að setja þannig fram að hann geti sýnt þekkingu sína. Kennarar þurfa að hjálpa 

nemendum til raunhæfs sjálfsmats, gera þeim grein fyrir markmiðum 

stærðfræðináms og hvernig miðar í átt að þeim. Leggja skal áherslu á 

leiðsagnarmat, sem byggist á því að nemendur velti reglulega fyrir sér námi sínu 

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

Leiðsagnarmat miðar ekki að því að fella dóm um frammistöðu, heldur að hjálpa 

nemanda að bæta sig, með uppbyggjandi endurgjöf og leiðsögn. Leiðsagnarmat 

aðstoðar kennara við að fylgjast með þroska nemanda og námsframvindu. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 219). 

Því er nauðsynlegt að nemendur hafi skýrar forsendur fyrir matinu og samræmi þarf að ríkja á 

milli námsmatsins, hæfniviðmiða og áherslu í kennslu. Einnig þarf að skilgreina námsmarkmið 

og vægi námsþátta strax í upphafi námstímabilsins svo að nemendur geri sér grein fyrir því að 

hverju sé stefnt, hvað eigi að mæla og hvernig verði metið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Líta má á námsmat sem leið til að athuga hvort nám hafi skilað tilsettum árangri miðað við þau 

markmið sem sett voru í upphafi náms og því mætti segja að námsmat marki þá leið sem 

nemendur fara í átt að markmiðum námsins (Tyler, 1949). Námsmat er því einskonar ferli sem 

mælir árangur nemenda. Ferlið byrjar á markmiðssetningu og lýkur þegar það liggur ljóst fyrir 

hvaða hæfniviðmiðum hefur verið náð (Linn og Miller, 2005). 

Þegar kemur að námsmati eru sett fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) hæfniviðmið í 

sjö flokkum í stærðfræði. Fyrstu þrír flokkarnir snúa að almennum viðmiðum um 
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stærðfræðilega hæfni og þeir eru: Að geta spurt og svarað með stærðfræði, Að kunna að fara 

með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar og Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar. Næstu 

fjórir flokkar snúa að hæfni á ólíkum sviðum stærðfræðinnar og þeir eru: Tölur og reikningur, 

algebra, Rúmfræði og mælingar og Tölfræði og líkindi. Þrátt fyrir þessa flokkun viðmiða er 

mikilvægt að líta á öll hæfniviðmið sem samfellda heild og því er mikilvægt að hafa í huga að 

nám er samfellt ferli og skapandi athöfn en ekki samansafn takmarkaðrar þekkingar og 

þjálfunar í tiltekinni leikni. Flokkunum sjö er svo skipt niður í hæfniviðmið út frá þekkingu, 

hæfni og leikni sem nemendur eiga að öðlast við lok 4., 7. og 10. bekkjar. 

Með hliðsjón af ákvæðum Aðalnámskrár grunnskóla (2013) um hæfniviðmið í stærðfræði 

er mikilvægt að námsmat í stærðfræði, sem og öðrum greinum, sé fjölbreytt og því er ekki 

æskilegt að meta árangur nemenda einungis með prófum og könnunum heldur væri 

ákjósanlegra að leggja fyrir fjölbreytt verkefni til að meta hæfni nemenda. Oft reynist 

kennurum erfitt að tileinka sér nýjar aðferðir til námsmats í stærðfræði og þar er margt sem 

spilar inn í og hefur þau áhrif að kennarinn sjálfur verður sín eigin hindrun í innleiðingu nýrra 

námsmatsaðferða. Sem dæmi um hindranir má meðal annars nefna kostnað, hefðir og óöryggi 

en fullmótað námsmat krefst skipulags sem kostar bæði tíma og orku kennarans (Kristín 

Bjarnadóttir, 2003). Hodgen og van den Heuvel-Panhuizen (2014) eru talsmenn fjölbreytts 

námsmats og telja að fjölbreytni í verkefnum gefi réttmætara mat á stærðfræðilegum skilningi 

en stöðluð próf og kannanir. Til að framkvæma fjölbreytt námsmat er meðal annars hægt að 

nota eftirfarandi form og tækni: Munnleg próf, stutt könnunarpróf, vinnu og niðurstöður úr 

yfirgripsmiklum verkefnum, dagbækur nemenda, veggspjöld og möppu með völdum 

verkefnum, svo eitthvað sé nefnt. Hafa þarf þó í huga að sumar þessara leiða eru eingöngu 

notaðar til námsmats, aðrar til mats, einhverjar til náms og kennslu í bland og sumar jafnvel 

einungis til náms og kennslu. Einnig þarf að hafa í huga að ekkert eitt prófform getur metið 

allar myndir stærðfræðilegrar hæfni (Kristín Bjarnadóttir, 2003). Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) er réttilega bent á mikilvægi þess að stunda fjölbreytt námsmat eins og verkleg, skrifleg 

eða myndræn verkefni, einstaklingsverkefni, hópverkefni og rannsóknir. Törner (2014) setur 

fram svipaðar áherslur um hópverkefni og telur stærðfræði vera félagslega iðju og vill meina 

að þegar nemendur vinna saman í hóp skapist umræður sem geti leitt af sér dýpri skilning og 

nálgun á viðfangsefni stærðfræðinnar. Samkvæmt því má segja að þegar nemendur sitja hver 

í sínu horni og læra og eina námsmatið sem fer fram eru próf sé í raun og veru verið að ræna 

nemendur því tækifæri að læra að vinna með öðrum og að taka þátt í umræðum um nám og 

ígrundum. 

Námsmat í stærðfræði er of mikilvægt fyrir þá þróun sem á sér stað í stærðfræðikennslu 

og námsskilyrðum einstakra nemenda til að halda áfram uppteknum hætti og spóla alltaf í 

sama farinu og endurskoða ekki námsmatsaðferðir. Allir sem vinna innan 
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stærðfræðimenntunar hafa stóru hlutverki að gegna í þessu mikilvæga máli sem námsmat er 

(Kristín Bjarnadóttir, 2003). 

Leiðsagnarmat í námi getur, eins og fram hefur komið, haft mikil áhrif á nám og hvata 

nemenda til að læra. Ef kennari hefur tileinkað sér aðferðir leiðsagnarmats þá hefur það sýnt 

sig í bættum árangri nemenda á öllum aldri og í öllum námsgreinum en slíkt mat hefur þó sýnt 

að það hafi mest áhrif á þá nemendur sem berjast í bökkum í stærðfræði (Black og Wiliam, 

1998a, 1998b). Í rannsókn sem 47 stærðfræðikennarar í sjö miðstigsskólum (e. middle school) 

í Colorado í Bandaríkjunum tóku þátt í kom í ljós að með notkun leiðsagnarmats hefði þeim 

tekist að gera námsmarkmið skýrari og þar með væru nemendur meðvitaðri um til hvers ætlast 

væri af þeim. Einnig hafði það jákvæð áhrif á samskipti þeirra við foreldra nemendanna. 

Ávinningur leiðsagnarmats í rannsókninni birtist einnig í þeirri mynd að kennarar fóru að 

minnka áherslu á einkunnagjöf, sem olli einstaka nemendum erfiðleikum því þeir voru vanir 

að meta hæfni sína út frá einkunn gefnum í stigum. Þegar nemendur vöndust hugmyndinni að 

einkunnir fyrir verkefnin væru ekki í húfi voru þeir viljugri að taka þátt í flóknari 

stærðfræðiverkefnum en ella (Beesley, Clark, Dempsey og Tweed, 2018). Draga má þá ályktun 

af rannsókninni að tilraunir nemenda til að takast á við erfiðari verkefni muni skila sér í aukinni 

stærðfræðilegri hæfni. 

 Það sem þótti einnig áhugavert í rannsókninni var að kennarar áttuðu sig á að með því að 

nýta aðferðir leiðsagnarmats voru þeir ekki að auka við álagið sem þegar var til staðar heldur 

voru þeir að efla kennsluna á allan hátt, bæði fyrir sjálfa sig og nemendur (Beesley, Clark, 

Dempsey og Tweed, 2018). 
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4 Teymiskennsla og teymisvinna 

Mikilvægt er að gera greinamun á teymiskennslu (e. team teaching) og teymisvinnu (e. 

teamwork) kennara. Hér á Íslandi er orðanotkunin töluvert á reiki og þó að hugtökin séu 

keimlík, er verið með innleiðingu teymiskennslu að ganga enn lengra en ef skólar vinna út frá 

teymisvinnu (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2017). Þó svo að teymiskennsla sé 

aðal umfjöllunarefnið, verður ekki hjá því komist að fjalla bæði um teymiskennslu og 

teymisvinnu, þar sem teymiskennsla felur í sér teymisvinnu. 

Krøll-Schwartz (2004) skilgreinir teymisvinnu sem skuldbundna langvarandi samvinnu hóps 

kennara sem hafa skýra og sameiginlega sýn og grunnmarkmið. Þessi samvinna tekur á 

skipulagi og samþættingu námsefnis sem byggt er á faglegu og einstaklingsmiðuðu 

kennsluferli sem og sérþekkingu hvers einstaklings innan teymisins. Helstu einkenni faglegra 

teyma eru að þau hafa yfir að ráða kennsluúrræðum sem henta öllum nemendum. Slíkt teymi 

byggir á samstarfi, sameiginlegum markmiðum og kennsluháttum einstaklinganna sem skipa 

teymið. Gott jafnvægi milli sérþekkingar þeirra kennara sem teymið skipa er mikilvægt. 

Nauðsynlegt er að þessir þættir styrki hvern annan. 

Teymiskennsla er skilgreind sem starfshættir tveggja eða fleiri kennara sem bera 

sameiginlega ábyrgð á árgangi eða aldursblönduðum hópi og þessir kennarar undirbúa sig 

saman og kenna að einhverju leyti saman. Það má því segja að þeir kennarar sem eru í 

teymiskennslu sameini krafta sína, áhuga, hæfileika og bjargir í þeim tilgangi að bera 

sameiginlega ábyrgð á tilteknum nemendahópi (Ingar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2017). 

Samvinna kennara, sem byggist á sameiginlegri ábyrgð og felur meðal annars í sér 

teymiskennslu, er að öllu jöfnu líklegri til að skila árangri fyrir þá kennara sem eru í teymi og 

að sama skapi styrkir það lærdómssamfélags skólans í heild sinni (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2006). Lærdómssamfélag (e. learning community) er skólasamfélag þar sem bæði kennarar og 

skólastjórnendur vinna að því að bæta skólasamfélagið með nemendur að leiðarljósi. Í 

lærdómssamfélagi er lögð áhersla á nám frekar en kennslu og í þessu samfélagi fara fram 

ígrundaðar samræður milli kennara um lykilspurningar náms, eins og: Hvað er ætlast til þess 

að nemendur læri? Hvernig vitum við að nemendur eru að læra? Hvernig getum við leiðbeint, 

stutt og eflt nemendur í námi? (Eaker, DuFour, DuFour, 2002).  

Master (2009) heldur því fram að þeir skólar sem byggja á samvinnu kennara séu 

árangursríkir því þar sé gengið út frá því að bæta nám allra nemenda. Þeir skólar sem 

skilgreindir eru sem teymisvinnuskólar leggja áherslu á að kennarar þeirra taki sameiginlegan 

þátt í skipulagningu, þróun og mati. Í slíkum skólum þróa kennarar sameiginleg verkefni, taka 

þátt í faglegri þróun og vita til hvers er ætlast af þeim í starfi. Áhersla er á breytingar á 
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vinnulagi, en slíkar breytingar eru hluti af lærdómssamfélagi sem hefur það að markmiði að 

bæta nám allra nemenda skólans. Í árangursríkum skólum byggist skólamenningin á því að 

kennarar vinni saman og læri hver af öðrum. Það er á valdi skólanna að finna leiðir til að rjúfa 

þá einangrun sem kennarar virðast oft vera í, því það er nauðsynlegt fyrir kennara að tengjast 

hver öðrum, miðla þekkingu sinni, kenna hver öðrum og hjálpa hver öðrum að þróa skilning 

og hæfni sína á skólastarfinu. Það getur reynst kennurum erfitt að vera í því hlutverki að styðja 

og gagnrýna á sama tíma en nauðsynlegt er að finna leið til að slík hlutverk samrýmist, því 

þegar kennarar hafa þjálfast í samvinnu sjá þeir ávinning þess að gefa og þiggja í þeim tilgangi 

að finna betri boðleiðir til skilnings og ákvarðanatöku (Ackerman og Mackenzie, 2006). 

Samkvæmt Thienen (2006) þurfa kennarar að hafa sameiginlegan skilning, sömu hugtök og 

hugmyndir um þekkingu, taka sameiginlega á hlutunum og vinna sameiginlega með 

margbreytilegan nemendahópinn. Mikil auðlegð og fjölbreytni felst í samræðum 

samstarfsfólks og slíkar samræður skipta höfuðmáli því þær drífa fólk áfram við að læra nýja 

hluti, skoða gildi og læra betur að meta nýjar aðferðir. Thienen (2006) leggur þann skilning á 

sameiginlegt nám að það sé uppbygging þekkingar í samvinnu. Hver og einn kemur með ólíkan 

bakgrunn og upplifun í þessa samvinnu, með sína eigin hæfni og þekkingu, og ólíkir 

einstaklingar bæta mismunandi reynslu inn í teymið. Þegar einstaklingar vinna saman, deila 

hugmyndum, reynslu og þekkingu, viðra hugmyndir, fara á hugarflug (e. brainstorming), setja 

fram spurningar, hlusta hver á annan og sýna skilning þá leiðir það til sameiginlegrar hæfni 

sem skólinn mun njóta góðs af. Nauðsynlegt er að teymi hafi lærdómsumhverfi sem er opið 

fyrir því að teymin, og meðlimir þeirra, geti lært hvert af öðru. 

Teymisvinna sem slík felur í sér félagslegt og sálfræðilegt ferli sem hefur áhrif á þróun, 

samþykki og innleiðingu nýrra hugmynda. Búist teymismeðlimir við því að hugmyndum þeirra 

sé illa tekið eða þær gagnrýndar á neikvæðan hátt er ólíklegra að þeir leggi fram nýjar og 

jafnvel óvenjulegar hugmyndir vegna hættu á neikvæðu viðmóti (Mumford og Gustafson, 

1988; Anderson og West, 1998). Þess vegna er samvinna kennara svo mikilvæg þegar kemur 

að úrbótum í kennslu og við að efla nám nemenda. Þegar kennarar ræða saman um kennsluna, 

deila þekkingu sinni, skoða vinnu hvers annars og þeim er umhugað um gengi hvers annars 

sjást ummerki lærdómssamfélagsins hvað best. Þessi samvinna er forsenda þess að skapa 

lærdómssamfélag og er í raun límið sem heldur því saman. Þegar kennarar eru þátttakendur í 

öflugum hópi samstarfsfélaga fer að bera meira á styrk þeirra, þeir fá meiri viðurkenningu og 

ánægju og árangur verður sýnilegri (Barth, 2006).  
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5 Mín vegferð í að verða kennari 

Það hefur alltaf blundað í mér að verða kennari en mér fannst ég einhvern veginn ekki getað 

sett mig í þennan kassa að vera „bara“ lærð sem kennari því ég hef alltaf viljað læra allskonar, 

eins og ég segi svo oft. Fyrir einskæra tilviljun bauðst mér starf í Mýrarskóla sem 

stærðfræðikennari strax að loknu BS námi í viðskiptafræði og ég þáði starfið. Við mér blasti 

stórt og mikið verkefni og ég sá fljótt að á mér voru ákveðnar hömlur, meðal annars að ég kom 

ekki úr hefðbundnu grunnnámi. En þrátt fyrir þessar hömlur var ég glöð að koma inn í starfið 

með annan bakgrunn því á vissum sviðum hjálpaði það mjög mikið. Þegar margir kennarar 

koma saman með ólíkan bakgrunn og ólíka sýn á starfið almennt er eins og það gerist eitthvað 

óútskýranlegt, og þá sérstaklega þegar allir fá svigrúm til að viðra sínar hugmyndir og að leggja 

til lausnir. Þessi ólíki bakgrunnur varð uppspretta að skemmtilegum undirbúningi kennslunnar 

og úr urðu oft og tíðum mjög skemmtilegar kennslustundir.  

Kennslan fór ágætlega af stað og ég var glöð í starfi þrátt fyrir mikið álag. Áskoranirnar voru 

margar og ég tók þeim eftir bestu getu og fann að ég þroskaðist mikið í starfi bara á fyrstu 

önninni. Starfið átti vel við mig og gamli kennaradraumurinn varð sterkari og togaði mikið í 

mig. Ég var í mikilli innri baráttu við sjálfa mig og hvað mig langaði að gera og verða þegar ég 

yrði stór. Þegar líða tók að jólum tók ég skrefið og skráði mig í meistaranám í faggreinakennslu 

með stærðfræði sem aðalfag. 

5.1.1 Stærðfræðikennarinn ég 

Áhugi minn á stærðfræði á rætur sínar að rekja til grunnskólagöngu minnar þegar Skúli Freyr 

Brynjólfsson var stærðfræðikennarinn minn. Kennslustundirnar hans einkenndust ekki af 

löngum fyrirlestrum uppi við töflu, heldur var hann hnitmiðaður og reyndi eftir bestu getu að 

gera allar kennslustundir skemmtilegar og áhugaverðar og það var stutt í grínið hjá honum. 

Það var eins og hann hefði ekkert fyrir því að kenna okkur. Hann skildi vel þegar við skildum 

ekki og gaf sig allan í að fá okkur til að öðlast skilning og hann gafst ekki upp fyrr en í fulla 

hnefana, en einhvern veginn fann hann alltaf leiðina að skilningnum, sama hvað það kostaði. 

Ég upplifði að hann reyndi eftir bestu getu að tengja stærðfræðina við raunveruleikann og 

hann hafði einstakt lag á að opna augu okkar fyrir stærðfræði og hversu skemmtileg hún væri 

í raun og veru. Það virkaði svo áreynslulaust hjá honum hvernig hann kenndi okkur og stýrði 

kennslunni. Hann var mjög hvetjandi og vildi engan veginn að við gæfumst upp. Hann hafði 

alltaf eitthvert tromp uppi í erminni til að koma manni áfram. Eftir að minni grunnskólagöngu 

lauk hefur Skúli enn verið minn stuðningsmaður í námi. Hann hvatti mig áfram í að fara í Keili 

og klára stúdentsprófið og hvatti mig svo enn meira í háskólanáminu og veit ég að hann er 

stoltur af mér að feta í hans fótspor. 
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Áhrifin sem Skúli hafði á mig hafa mótað hugmyndir mínar um hvað góður kennari er og 

hvernig kennari ég vil vera og hvaða augum nemendur líta mig sem kennara. Eftir mörg, mörg 

ár, þegar nemendur mínir hugsa til baka um skólagöngu sína, þætti mér vænt um, og mér 

myndi hlýna um hjartarætur, þó ekki nema aðeins einn nemandi myndi skella í bros og hugsa 

hlýtt til mín og kennslustundanna minna og vera glaður með ferðalagið okkar saman. Þá myndi 

ég vita að ég náði mínu markmiði sem kennari. Því fyrir mér snýst skólaganganum um meira 

en námsárangur, leiðir í námsmati og kennsluaðferðir. Skólinn ætti að sjálfsögðu fyrst og 

fremst að snúast um að öllum líði vel og að þeir ljúki sinni tíu ára skólaskyldu með bros á vör 

og gleði í hjarta ásamt aukinni þekkingu, leikni og hæfni sem mun gera þá að betri 

samfélagsþegnum. 

5.1.2 Mín sýn á kennarastarfið 

Kennaranámið snerist í upphafi fyrst og fremst um að öðlast kennslufræðilega þekkingu til að 

geta rammað mig meira inn og verða öruggari í kennslustundum. Á þessum stutta tíma sem 

ég starfaði sem leiðbeinandi í Mýrarskóla fór ég oft frekar óhefðbundnar leiðir í kennslu og 

reyndi eftir fremsta megni að koma nemendum mínum úr því hefðbundna formi sem ég ólst 

upp við á minni skólagöngu og ég vildi minnka álagið heima fyrir því það er ekki sjálfgefið að 

börnin hafi nægan stuðning heima við til að sinna heimanámi. Með því að sleppa heimanámi 

þá fannst mér ég vera að koma í veg fyrir mismunun barna á grundvelli faglegrar þekkingar 

foreldra þeirra á stærðfræði. Ég lagði meira upp úr góðri vinnu í kennslustundum og var lítið 

með fyrirlestra og annað. Ég reyndi að koma með stuttar og hnitmiðaðar innlagnir. Ég reyndi 

að fá nemendur mína til að vinna saman, taka samtalið og leita lausna saman og sagði þeim 

að leitin að svarinu og það samtal sem skapast þegar á leitinni stendur er næstum mikilvægari 

en svarið sjálft. Því þegar þau þeir eru í umræðum og að velta fyrir sér af hverju sumt sé svona 

og annað hinsegin, tel ég að sé einmitt stundin sem þeir öðlist þekkingu og skilning.  

Það virkaði alltaf illa á mig að sitja lengi og hlusta á langa fyrirlestra og ég hef fundið út að 

ég læri mest á stuttu spjalli, maður á mann, með því að lesa mér til um ákveðin efni eða með 

því að horfa á stutt kennslumyndbönd, til dæmis á Youtube. Það er einmitt aðferðin sem ég 

vil að nemendur mínir noti, að afla sér upplýsinganna á frekar sjálfstæðan hátt, spjalli svo 

saman eins og áður hefur fram komið, finni kennslumyndbönd, spyrji mig og fái út úr því stutt 

persónulegt spjall og læri að vera sjálfstæðari og sjálfsöruggari í vinnubrögðum. Ég lagði einnig 

mikla áherslu á að vera sanngjörn við nemendur mína. Ég vildi ekki endilega að allir færu sömu 

leiðina og að það væri allt í lagi, því engir tveir eru eins, eins og Tomlinson (2001) segir, og því 

er mikilvægt að gefa nemendum svigrúm til að fara sínar leiðir í að læra og hvetja þá til að nota 

þá námstækni sem þeir vita að henti sér best. Þó að við værum að fara eftir áætlunum og að 

þær settu ákveðinn ramma, þá vildi ég geta veitt ákveðið svigrúm þegar þess þurfti. Þegar við 

förum öll út í lífið eftir grunnskólagönguna þá þurfum við að geta bjargað okkur sjálf í 
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framhalds- og háskólanáminu. Það er enginn sem heldur í höndina á manni og leiðir mann 

áfram og þess vegna vil ég auka sjálfstæði nemenda minna á meðan þeir eru í grunnskóla og 

kenna þeim að finna réttu tækin og tólin til að hjálpa sér í stærðfræðináminu. 

Ég sá því að ómeðvitað hef ég verið aðdáandi leiðsagnarmats án þess að gera mér grein 

fyrir því. Það birtist í því að ég kýs mikið frekar að eiga samtöl við nemendur mína um 

framvindu námsins og setjast niður með þeim einslega eða í minni hópum og aðstoða þá í 

náminu, til dæmis með því að skipuleggja sig og kenna þeim að bera sig eftir björginni ef þeir 

þurfa eitthvað aukalega til að feta sig áfram í náminu. Í seinni tíð hef ég reynt að hætta að spá 

í einkunnum og lagt meira upp úr því að átta mig á því hvað það er sem ég á að læra og þjálfast 

í í mínu námi og reynt að haga mínum lærdómi út frá því, en þó verður að viðurkennast að það 

gengur misvel því það virðist vera að við séum bara ennþá of einkunnadrifin, þrátt fyrir að tala 

á blaði segi okkur lítið um okkar hæfni og þekkingu. 

5.1.3 Nýr skóli og nýjar áskoranir 

Núna er ég á þriðja kennsluárinu mínu sem leiðbeinandi og starfa núna við Mánaselsskóla og 

þar er málum öðruvísi háttað. Ég hef ekki eins mikið frjálsræði eins og í Mýrarskóla, enda allt 

annað skipulag. Í Mýrarskóla var ég sú sem réði og hafði fullt ákvarðanavald þegar kom að því 

að velja hvað ætti að gera og hvað ekki en hafði ekki mikinn faglegan stuðning eða ráðgjafa 

þegar mig vantaði stóru svörin. Í Mánaselsskóla starfa ég innan fjögurra manna teymis sem 

sinnir stærðfræðikennslu á unglingastigi og það er með ólíkindum hvað ég hef mikinn aðgang 

að faglegri þekkingu og ráðgjöf innan míns teymis. Kennslan er með hefðbundnara sniði og 

aðalinntak kennslustundanna er bein kennsla í fyrirlestra formi, og nemendafjöldinn mikill, og 

því kannski erfiðara að fara óhefðbundnari leiðir, nema með mikilli fyrirhöfn og öllu því 

skipulagi sem fylgir slíkum breytingum. Ég hef þroskast enn meira og faglega hef ég bætt mikið 

við þekkingu mína. Ég hef, eins og áður kom fram, ekki mikið frelsi til að breyta og bæta eftir 

mínu höfði, en á móti hef ég mikinn stuðning og teymið tekur sameiginlegar ákvarðanir 

varðandi það sem við kemur kennslunni, framsetningu hennar, vali á námsefni og þess háttar.  

Til þess að þroskast meira í starfi skiptir sköpum fyrir kennara að rannsaka eigið starf og 

því skiptir þessi starfendarannsókn máli til þess að ég nái að verða sá fagmaður sem ég þrái að 

vera. 
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6 Aðferðafræði 

Í þessum kafla fjalla ég um þá aðferðafræði sem rannsóknin byggist á. Ég fjalla fyrst um 

rannsóknaraðferðina og fer yfir þær aðferðir sem ég nota til gagnaöflunar og framkvæmdar 

rannsóknarinnar í heild sinni. Farið verður yfir þau áhrif sem ég hef á rannsóknina sjálfa og að 

lokum er fjallað um siðferðileg atriði sem hafa þarf í huga í rannsókn sem þessari. 

6.1 Rannsóknaraðferðir 

Aðferðafræði þessarar rannsóknar er eigindleg aðferðafræði í anda starfendarannsóknar en 

slíkar rannsóknir fela í sér að rannsakandinn rannsaki eigið starf. Ástæða þess að sú aðferð 

varð fyrir valinu er hversu vel hún hentar til að leita svara við rannsóknarspurningunni: Hvernig 

get ég unnið með fimm lykilaðferðir leiðsagnarmats Wiliams og Thompsons sem kennaranemi 

í teymi? Undirspurningin sem hjálpaði mér í rannsóknarferlinu var: Hver er ávinningur þess 

fyrir nemendur mína og hverjar eru hindranirnar? 

6.1.1 Eigindleg aðferðafræði 

Rannsóknin var byggð á eigindlegum rannsóknum (e. qualitative research) en samkvæmt 

Lichtman (2013) er það rannsóknaraðferð þar sem rannsakandinn notar sín eigin augu og eyru 

sem einhvers konar síu til að afla þekkingar á meðan hann skipuleggur, safnar og túlkar þær 

upplýsingar sem hann fær frá viðmælendum og umhverfi sínu. Denzin og Lincoln (2003) hafa 

bent á að erfitt geti verið að gefa eina skilgreiningu á eigindlegum rannsóknum og ástæða þess 

er hversu fjölbreyttar rannsóknaraðferðirnar eru, en flestar þeirra eiga það sameiginlegt að 

mikið kapp er lagt á að lýsa og skilja ákveðin mannleg fyrirbæri. Mikil áhersla er á að draga 

fram hið persónulega og það sem er hér og nú, það er að skilja hlutina eins og þeir eru en ekki 

að spá fyrir um þá. Eigindleg aðferðafræði byggir þar af leiðandi á túlkunarfræði þar sem 

rannsakandinn túlkar þann raunveruleika sem skoðaður er að hverju sinni og hann er þess 

vegna í lykilhlutverki þegar kemur að því að túlka. Rannsakandinn hefur valdið og ákveður þess 

vegna hvaða gögn séu rannsókninni nauðsynleg og hverju skal safna og hann stýrir algerlega 

ferðinni. Allar upplýsingar fara í gegnum skilningarvit hans og því verða þau óneitanlega fyrir 

áhrifum af reynslu og skoðunum hans í ferlinu (Lichtman, 2013). 

6.1.2 Starfendarannsókn 

Hugtakið starfendarannsókn (e. action research) er notað yfir rannsóknir þar sem kennarar 

eða aðrir sérfræðingar rannsaka eigið starf í þeim tilgangi að bæta og þróa það ásamt því að 

skapa nýja þekkingu. Starfendarannsókn hefur þá sérstöðu að aðferðin byggist á fagþekkingu 

kennara á vettvangi og ferli rannsóknarinnar hentar einkar vel til að halda utan um 

þróunarstarf (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Í starfendarannsóknum skoðar rannsakandi jafnt 
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og þétt sitt eigið starf með það að leiðarljósi að bæta starfsaðferðir sínar, uppgötva nýjar leiðir 

og prófa nýja hluti (McNiff, 2013). Hafdís Guðjónsdóttir (2011) segir í grein sinni að við lok 

síðustu aldar hafi ýmsir fræðimenn vakið athygli á rödd kennarans, það er hversu nauðsynlegt 

væri að hlusta betur á kennara. Fræðimennirnir töldu að rannsóknir sem framkvæmdar væru 

af utanaðkomandi aðila myndu aldrei ná yfir þá reynslu, þekkingu og skilning sem kennarar 

hafa á því sem gerist í skólastofunni og því væri nauðsynlegt að viðurkenna þátt kennara í 

þróun kennarastarfsins, ígrundun þess og túlkun. 

McKernan (1991) lýsir starfendarannsókn sem fjórum stigum sem rannsakandinn fer í 

gegnum. Fyrsta stigið er skipulag og snýst um að rannsakandi skipuleggi vinnu sína, stig tvö er 

að skilgreina rannsóknarefnið, þriðja stigið er framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnsla gagna 

og það fjórða og síðasta er ígrundun á niðurstöðum. Að því loknu notar rannsakandinn 

niðurstöður og greiningar rannsóknarinnar til að skipuleggja næstu skref sín í starfi og í raun 

fer hann aftur og aftur í gegnum þessi fjögur stig til að ígrunda starf sitt og bæta það. Hitchcock 

og Huges (1995) hafa dregið saman það ferli sem starfendarannsóknir eru byggðar á og lýsa 

þeim sem fimm þrepa vinnuferli sem tengist saman í einskonar aðferðahring sem farið er í 

gegnum aftur og aftur. Mynd 1 sýnir þrepin fimm og tengsl þeirra. 

 

Mynd 1: Fimm þrepa vinnuferli starfendarannsókna (Hitchcock og Huges, 1995) 

Starfendarannsóknir snúast meðal annars um að rannsakandi lýsi því hvað hann sé að gera, 

af hverju og hvaða aðferðum hann hyggst beita. Eitt það mikilvægasta í gagnasöfnuninni er 

rannsóknardagbók rannsakandans. Þar skráir rannsakandinn það sem er að gerast hverju sinni 

jafnt og þétt á meðan á rannsókninni stendur og dagbókin er lykilatriði þegar byrja á að greina 

rannsóknarferlið og meta starfið á gagnrýninn hátt (Hafþór Guðjónsson, 2008, 2011). Með því 

að skoða kennsluhætti hjá sjálfum sér þegar prófaðar eru nýjar aðferðir í kennslu er auðvelt 

að leggja mat á starfið og ígrunda það með því að rýna í gögn, þar með talda rannsóknardagbók 

hafi hún verið notuð, og móta þannig sjálfur eigin starfshætti. Þessi stöðuga ígrundum um 

Skipulagning
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eigið starf gerir það að verkum að hægt er að koma í veg fyrir stöðnun í starfi (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009). 

Mikil ígrundun er afar áberandi í starfendarannsóknum enda felur hún í sér að líta í eigin 

barm, rýna í og meta sjálfan sig í starfi samhliða því að spyrja sig stöðugt gagnrýninna 

spurninga til að efla fagmennsku sína. Þeir kennarar sem ígrunda eigið starf og hafa skoðun á 

sínu faglega hlutverki skilja betur eigin aðgerðir, kennslu og hvaða áhrif kennsla þeirra hefur á 

nemendahópinn (Birna María Svanbjörnsdóttir, Macdonald, A. og Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2013). Samhliða þessari miklu ígrundun um eigið starf og starfshætti er 

rannsakandinn að aðlaga sig að veruleika skólans og þeirri skólamenningu sem þar ríkir og 

hann er einnig að læra að vinna með raunverulegum nemendum, með raunverulegar og ólíkar 

þarfir og mismunandi getu. Þar með er rannsakandinn að móta sína eigin kennslufræði eins 

og Hafþór Guðjónsson (2011) greinir frá. Alla jafna hefur verið ætlast til þess að akademískir 

fræðimenn sem hafa sérstaka þekkingu á aðferðafræði rannsókna sjái um rannsóknir á 

skólastarfi og að kennarar eigi að nýta sér þær niðurstöður og þekkingu sem úr verða í stað 

þess að vera sjálfir rannsakendur. Hafþór gagnrýnir þetta og talar um mikilvægi þess að skrá 

reynslu og þekkingu kennara á vettvangi til þess að sú þekking varðveitist. Því er í raun og veru 

um tvenns konar fræði að ræða: 

Fræði (með stóru F-i) og fræði (með litlu f-i). Fræðin með stóru F-i eru 

sérfræðiþekkingin, sú þekking og þau viðhorf sem rekja má til rannsókna og 

fræðimennsku. Fræðin með litlu f-i eru afurð kennaranemans, hugmyndir sem 

hann skapar með sjálfum sér út frá eigin reynslu og af samskiptum við annað fólk, 

í návígi við raunverulegt skólastarf, en líka (þegar best lætur) í návígi við Fræðin 

(með stóru F-i). (Hafþór Guðjónsson, 2007, bls. 49). 

Það mætti því segja í afar stuttu máli að starfendarannsóknir í skólum séu að vissi leyti barátta 

gegn einangrun og fyrir samvinnu. Því tilgangur starfendarannsókna er einna helst að draga 

fram dulda og einstaklingsbundna þekkingu kennara í þeim svo hún komi fleirum að gagni og 

nýtist í þágu nemenda (Hafþór Guðjónsson, 2011). Hafþór Guðjónsson (2008) kom með góða 

og áhugaverða staðreynd um starfendarannsóknir, sem er að þær hafa í raun engan 

endapunkt, því lengi má gott bæta, eins og málshátturinn segir. Þegar einni rannsókn líkur 

opnast fyrir þá næstu. 

6.2 Gagnaöflun og greining 

Söfnun og úrvinnsla rannsóknargagna skipta miklu máli í starfendarannsóknum. Gögnin þurfa 

að vera mjög nákvæm til að hægt sér að gera sér fullkomlega grein fyrir stöðu mála og greina 

hvort einhverjar breytingar eigi sér stað (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). 
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Gagnaöflun hófst um miðjan ágúst árið 2019 þegar undirbúningstími skólaársins var að 

hefjast og ég hóf að skrifa í rannsóknardagbókina mína. Í hana skrifaði ég fram í miðjan mars, 

ásamt því að safna öðrum gögnum með samræðum við samstarfsfélaga mína og nemendur og 

einnig naut ég stuðnings rannsóknarvinar. 

6.2.1 Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbók (e. field diary) er afar gagnlegt verkfæri og kostir hennar eru margir, því 

með skrifum í rannsóknardagbók nær rannsakandi að halda utan um þær breytingar sem hann 

framkvæmir í starfi sínu og hvaða hugmyndir hann hefur um þær breytingar og framhald þeirra 

(Koshy, 2010). Í rannsóknardagbókina skráir rannsakandi vangaveltur sínar, upplifanir, 

hugmyndir og hugsanir og sumir skrá jafnvel í söguformi (e. narrative) á meðan aðrir skrá 

minnispunkta eða teikna jafnvel í bókina. Það sem rannsakandinn skráir niður er í raun það 

sem hann hefur verið að gera, hvað hann hefur lært, hindranir sem hann hefur þurft að takast 

á við, hvernig honum líður, allar þær tilfinningar sem hann hefur upplifað og túlkun hans á 

starfinu. Þannig er rannsóknardagbókin byggð á ígrundun rannsakandans um sitt eigið starf og 

er einskonar verkfæri til að halda utan um það sem gerist í starfinu (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). Góð og vel unnin rannsóknardagbók kemur að miklu gagni þegar kemur að því að skrifa 

sjálft lokaverkefnið (Koshy, 2010). 

Rannsóknardagbókin varð án efa langstærsti þátturinn í þeirri gagnaöflun sem fram fór í 

tengslum við rannsóknina. Ég skrifaði jafnt og þétt í dagbókina allan skólaveturinn, stundum 

mikið og stundum lítið, en þó alltaf eitthvað í hverri viku. Ég reyndi eftir fremsta megni að vera 

gagnrýnin á mitt starf og þeirra sem störfuðu með mér í teymi, eins skrifaði ég niður það sem 

mér þótti jákvætt og vildi upphefja á einn eða annan hátt. Í hana skráði ég einnig mikið af 

hugleiðingum tengdum kennslu og kennslufræði, markmiðum í kennslu og tengdum 

námsmati, ég skrifaði mikið um mína eigin starfskenningu, ég fjallaði um þau námskeið og 

fyrirlestra sem ég fór á, samtöl við nemendur og þær spurningar sem vöknuðu eftir þau samtöl. 

Ég skráði hjá mér punkta eftir teymisfundi stærðfræðiteymisins og ég skráði einnig niður 

punkta eftir samtöl við samstarfsfólk mitt og vangaveltur mínar eftir þau.  

6.2.2 Rannsóknarvinur 

Rannsóknarvinur er einstaklingur sem kemur að verkefninu og aðstoðar rannsakandann við 

rannsóknina og hægt er að eiga fleiri en einn rannsóknarvin. Slíkur vinur ræðir við 

rannsakandann um alla þætti rannsóknarinnar með opnum huga og reynir að vera 

leiðbeinandi í samtölum sínum (McNiff, Lomax og Whitehead, 1996). Rannsóknarvinur getur 

því verið mikilvæg uppspretta í rannsókninni þar sem hann er eins og auka sett af augum og 

eyrum þegar rannsakandinn segir frá hugsunum sínum og reynslu og reynir jafnvel að leita 

lausna (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Því eins og máltækið segir „betur sjá augu en auga“. 
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Nauðsynlegt er að rannsóknarvinurinn og rannsakandinn sjálfur setji sér ákveðnar grunnreglur 

í samskiptum til að fara eftir og séu í stakk búnir að aðstoða hvor annan í hinum ýmsu 

aðstæðum sem skapast geta í ferlinu (McNiff, Lomax og Whitehead, 1996). 

Rannsóknarvinur minn er Guðríður Svava Óskarsdóttir, sem verður hér eftir talað um sem 

Guggu. Hún er samstarfskona mín og er einnig sjálf kennaranemi að vinna í sinni rannsókn. 

Gugga starfar á unglingastigi með mér en þó í öðrum fögum og því hittumst við ekki eins mikið 

sem samstarfskonur og ég hefði viljað. Við Gugga ræddum mikið saman og þá aðallega um 

leiðsagnarmat og birtingarmynd þess í skólanum og skólastarfinu. Gugga var einnig dugleg að 

stappa í mig stálinu þegar ég virtist ekki sjá neinar lausnir og var alltaf boðin og búin að taka 

spjallið. Samvinna okkar Guggu reyndist mér mikill fengur og ég datt hreinlega í lukkupottinn 

þegar ég kynntist henni og við áttuðum okkur á að rannsóknir okkar mættust á sameiginlegum 

fleti um leiðsagnarmat. Gugga var frábær rannsóknarvinur, hvetjandi og drífandi eins og sést 

á mynd 2. 

 

Mynd 2: Hvatning rannsóknarvinkonu 

Gugga benti mér oftar en einu sinni á að að ég væri að sinna leiðsagnarmati mun meira en ég 

gerði mér grein fyrir og opnaði augu mín fyrir því oft á þessu tímabili. Þrátt fyrir stutta 

kennslureynslu okkar beggja fannst mér við vera að tala sama tungumálið og við skildum hvor 

aðra svo vel og samtöl okkar um leiðsagnarmat opnuðu svo oft augu mín. Gugga er frábær að 

öllu leyti og stutt í hláturinn hjá henni, sem létti oft lundina á erfiðum skriftímum, sem hafði 

mjög jákvæð og góð áhrif á rannsóknina.  
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6.2.3 Samræður 

Í rannsóknum sem þessari eru samræður óneitanlega stór hluti af gagnaöflun. Samræður við 

samstarfsfólk gefa oft og tíðum fjölbreytt sjónarhorn á skólamál. Þar er verið að skiptast á 

skoðunum, viðra hugmyndir, sagðar eru reynslusögur og góð ráð gefin. Skráning og markviss 

gagnasöfnun úr samræðum við samstarfsfólk getur leitt af sér ákveðinn vísi að 

rannsóknargögnum (Dalmau og Hafdís Guðjónsdóttir, 2002). 

Samræður við nemendur, samkennara og rannsóknarvin urðu oft til þess að ég greip í 

rannsóknardagbókina og skrifaði þar vangaveltur, spurningar sem höfðu vaknað eða punktaði 

hjá mér áhugaverða hluti úr samtölunum. Mér fannst ég oft læra eitthvað nýtt en stundum 

fannst mér ég vera með fleiri spurningar í kollinum en í upphafi samtalsins. Slíkar spurningar 

urðu oft til þess að samræðurnar víkkuðu og við tengdum samræðurnar við skólasamfélagið 

eða samfélagsumræðuna og gátum horft á það sem var að gerast í skólastofunni og skilgreint 

það út frá mismunandi sjónarhornum. Umræður um hin ýmsu málefni tengd 

kennsluumhverfinu, ábyrgð, stöðu og þær væntingar sem við höfum til nemendanna gátu 

opnað fyrir ný málefni, jafnvel margbreytileika kennarastarfsins og fagmennsku okkar 

kennaranna (Dalmau og Hafdís Guðjónsdóttir, 2002). 

6.3 Aðstæður/vettvangurinn 

Ég hóf störf í Mánaselsskóla núna í haust, en ég hafði ári áður komið í viku langt vettvangsnám 

og líkað vel. Ég sinni stærðfræðikennslu á unglingastigi. Með mér í teymi eru þrjár aðrar konur 

og saman myndum við stærðfræðiteymi unglingastigs. Stærðfræðiteymið sér um að 

framkvæma og stjórna daglegri kennslu og saman gerum við kennsluáætlanir, vinnum að 

námsmati og það er á okkar ábyrgð að hafa eftirlit með námsframvindu nemenda okkar. Ýmis 

störf innan okkar teymis eru þó ekki unnin í 100% sameiningu enda er teymum það í sjálfvald 

sett að ákveða hvort skipta eigi verkefnum á milli teymismeðlima, án þess að raska jafnræði, 

og að vinnuálag skiptist með réttlátum hætti. Til að mynda sé ég, ásamt einum meðlimi 

teymisins, um að útbúa kennsluáætlanir, smápróf og lokapróf fyrir 8. bekk á meðan hinar tvær 

gera slíkt hið sama, hvor í sínu lagi, fyrir 9. og 10. bekk. Verkaskiptingin þótti sanngjörn á þeim 

grundvelli að við tvær sem sjáum um námsefni tengd 8. bekk höfum minni starfsreynslu og því 

þótti ráðlagt að við hefðum stuðning frá hvor annarri með gerð áætlana og námsefnis. 

Teymið hefur sameiginlega vinnuaðstöðu í lokuðu herbergi á milli tveggja af þremur þeirra 

stærðfræðisvæða sem við höfum til umráða. Við vinnum náið saman og einu sinni í viku 

höldum við skipulagðan teymisfund þar sem við tökum á hinum ýmsu málefnum tengdum 

nemendahópunum, námsmati, verkaskiptingu, könnunum, prófum og öllu því sem vinna 

kennarans hefur upp á að bjóða hverju sinni. 
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6.4 Áhrif rannsakandans 

Í rannsókn sem þessari leitast ég sem rannsakandi við að brúa bilið milli framkvæmdar, 

kenninga og rannsóknar (McNiff og Whitehead, 2002). Það var á köflum erfitt að vera svona 

stór partur af rannsókn minni en að sama skapi tel ég það hafa verið fróðlegt og lærdómsríkt. 

Þar sem ég sinnti bæði hlutverki rannsakanda og þátttakanda mun frásögn mín geyma einstaka 

reynslu og það er mitt hlutverk að greina frá henni. Enginn annar getur gert það af sömu dýpt 

og ég, því enginn þekkir mig eins vel og ég sjálf og það er jafnframt styrkur rannsóknarinnar, 

því aðeins ég get greint frá mínum hugsunum, tilfinningum, viðhorfum og líðan. (Cochran-

Smith og Lytle, 1996). Líkt og Cochran-Smith og Lytle heldur Lichtman (2013) því fram að 

styrkur rannsóknarinnar felist í því að rannsakandinn greini frá hugsunum sínum, viðhorfi, 

tilfinningum og líðan hverju sinni og að öll gögn rannsóknarinnar verði óneitanlega fyrir 

áhrifum af þekkingu, reynslu, færni og bakgrunni rannsakandans. Það mun gera þessa 

rannsókn skemmtilega og einstaka, persónuleiki rannsakandans á bak við gagnaöflunina, 

greininguna og skrifin. Áhrif rannsakandans birtast nefnilega alltaf, algerlega óháð 

rannsóknaraðferðum (Bogdan og Biklen, 2003). 

Ég lagði mig alla fram við að gæta hlutleysis í starfi mínu en var þó ávallt með rannsóknina 

á bak við eyrað. Gagnaöflun og greining, framsetning og túlkun niðurstaðna skyldi einkennast 

af hlutlægni og virðingu. 

6.5 Siðferðileg atriði 

Í þessum kafla verður fjallað um þau siðferðilegu atriði sem höfð voru að leiðarljósi við 

undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar. 

Sigurður Kristinsson (2003) segir að hafa þurfi í huga fjórar mikilvægar reglur þegar kemur 

að því að gæta hagsmuna þátttakenda í rannsóknum. Þessar reglur eru kallaðar 

höfuðreglurnar fjórar og eru: sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og 

réttlætisreglan. Sjálfstæðisreglan snýr að sjálfum einstaklingnum og í rannsóknum þarf þar af 

leiðandi að fá upplýst og óþvingað samþykki. Einstaklingurinn þarf að fá upplýsingar um hver 

stendur fyrir rannsókninni, hver tilgangur hennar er, hvað felst í þátttöku og hvaða ávinningur 

og áhætta gæti fylgt þátttökunni. Einnig þarf að gera grein fyrir því hvernig farið verður með 

persónulegar upplýsingar og með hvaða hætti niðurstöður verða birtar. Skaðleysisreglan felur 

í sér að það skuli umfram allt forðast að valda þátttakanda skaða og að þátttaka hans í 

rannsókninni feli ekki í sér ónauðsynlega áhættu. Velgjörðarreglan fjallar um skylduna sem 

felst í að láta sem best af sér leiða og finna leiðir sem fela í sér minnstu fórnina. Síðasta reglan, 

en alls ekki sú sísta, er réttlætisreglan og hún krefst þess fyrst og fremst að vernda 

þátttakendur fyrir áhættu vegna þátttöku, og sérstaklega þá sem hafa veika stöðu í 

samfélaginu. 
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Leyfi fyrir rannsókninni var fengið hjá skólastjórn, samstarfskennurum, nemendum, 

foreldrum og forráðamönnum. Greinagóðar upplýsingar um rannsóknina, það er hvað fælist í 

þátttöku, tilgangur, framkvæmd og markmið voru veittar öllum aðilum. Ég ræddi við 

skólastjórnendur, samstarfsfólk og nemendur og fékk munnlegt samþykki fyrir rannsókninni. 

Foreldrar og forráðamenn fengu ítarlegt bréf í tölvupósti þar sem ég sagði frá rannsókninni, 

útskýrði tilgang hennar og markmið. Bréfið má sjá í viðauka A. Ég óskaði eftir að ræða við 

nemendur í hópi og þar sem þátttakendur eru grunnskólanemendur var óskað eftir að þeir 

foreldrar og forráðamenn sem óskuðu eftir að barnið sitt tæki ekki þátt myndu láta mig vita 

innan viku frá því ég sendi tölvupóstinn. Áhersla var lögð á að foreldrar og forráðamenn hefðu 

tök á að ræða við sín börn um þátttöku í rannsókninni og að nemendur hefðu sitt að segja um 

sína þátttöku. Ánægjulegt var að allir veittu samþykki sitt. Með því að óska eftir samþykki var 

meðal annars áhersla lögð á sjálfræðisregluna, en í henni felst að áhersla er lögð á virðingu 

fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Hinar höfuðreglurnar voru að sama skapi að sjálfsögðu 

hafðar að leiðarljósi og einnig var farið lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga (nr. 77/2000) og þeim reglum sem eru í gildi. 
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7 Niðurstöður 

Hér geri ég grein fyrir niðurstöðum rannsóknar minnar með því að draga saman skrif mín sem 

áttu sér stað á meðan á rannsókn stóð. Ég kem ekki með neina lokaniðurstöðu eða lokasvar 

enda er það ekki markmið starfendarannsókna en ég dreg saman skrif mín og þar mun ég 

greina frá því sem ég lærði í starfi, skilgreina, útskýra og rökstyðja þær breytingar sem hafa 

orðið í minni kennslu og námsmati ásamt því að skoða eigin kennslu og matsaðferðir í 

fræðilegu ljósi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Skrifin verða eins lifandi og hægt er miðað við 

meistaraverkefni, en ég leitast hvað mest við að lýsa nákvæmlega hvernig ég vann með fimm 

lykilaðferðir leiðsagnarmats Wiliams og Thompsons (2007) sem kennaranemi í teymi og hver 

ávinningur þess var fyrir nemendur mína og hvaða hindranir voru á vegi mínum. 

7.1 Skipulag námsmats í upphafi rannsóknar 

Í hverjum kafla fyrir sig útbúum við í stærðfræðiteyminu í Mánaselsskóla kennsluáætlun sem 

sýnir hvaða hæfniviðmið við erum að vinna með í hverri viku og hvaða dæmi eigi að reikna þá 

vikuna. Hæfniviðmið hverrar viku eru 1-3 að meðaltali. 

 

Mynd 3: Hluti úr algebru áætlun 8. bekkjar 

Í upphafi hverrar viku, og jafnvel oftar yfir vikuna, erum við með innlagnir, þá förum við 

yfir þær reglur og aðferðir sem nauðsynlegt er að kunna og hafa tök á til að reikna skammt 

vikunnar. Við kennararnir skrifum upp á töflu það sem nemendur eiga að skrá niður í 

glósubókina sína, við sýnum reglur og aðferðir og tökum sýnidæmi. Því miður skapast ekki 

miklar umræður í kennslustundunum að öllu jöfnu en einstaka sinnum fer umræðan á flug og 
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þá er virkilega gaman að sjá hvert hún leiðir okkur hverju sinni. Ég vildi óska að slíkar umræður 

myndu skapast í sem flestum kennslustundum, en ég virðist meira svara spurningum á borð 

við „af hverju erum við að læra þetta?“ frekar en spurningum sem myndu hjálpa mér að meta 

námslega stöðu nemandans á annan hátt en að meta þá með aðstoð verkefna og kannana. Að 

því sögðu ætti ég að líta í eigin barm og íhuga hvernig ég get reynt að vekja áhuga og koma 

með kveikjur að slíkum umræðum. Það er án efa mikil vinna að skapa góðan umræðugrundvöll 

og krefst mikilla æfinga að ná góðu flæði. 

Í lok hverrar viku, eða þegar þeir höfðu klárað vikuskammtinn, tóku nemendur svokölluð 

smápróf sem eiga að endurspegla þekkingu þeirra á hæfniviðmiðum vikunnar og eiga að gefa 

þeim ágætis mynd af námslegri stöðu sinni. Eftir prófið merkjum við inn í áætlunina þeirra 

hvernig þeim tókst til. Rauður þríhyrningur segir þeim að þeir hafi ekki öðlast umbeðna hæfni, 

gulur hringur segir til um að þeir þurfi á frekari þjálfun að halda og hafa náð meira en 

helmingnum rétt og grænn ferningur gefur til kynna að hæfniviðmiði sé náð og að öllum 

spurningum hafi verið rétt svarað. Í hverju smáprófi eru 3-4 dæmi sem þeir þurfa að leysa til 

að sýna fram á þekkingu og kunnáttu sína. 

 

Mynd 4: Framhlið á smáprófi 

Í upphafi vetrar leist mér vel á smáprófin og fann þeim ekkert til foráttu og skrifaði í dagbókina 

mína: „Ég er að fíla smáprófin! Mér finnst þau vera í takt við leiðsagnarmat, svona eins mikið 

og hægt er að sinna því í svona stórum nemendahópi“ (Rannsóknardagbók, 30. ágúst 2019). 

Við yfirferð á þessum smáprófum er þó einn hængur á og ég áttaði mig fljótlega á því og 

skrifaði í dagbókina mína: „Er útkoman í smáprófunum ekki örlítið skekkt ef við erum t.d. að 

meta tvö hæfniviðmið en svo virðumst við taka eitthvert meðaltal af því við „einkunnagjöf“. 
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Ég þarf að ræða þetta.“ (Rannsóknardagbók, 2. september 2019). Til frekar útskýringar á 

þessari dagbókarfærslu átti ég við að þrátt fyrir að hvert dæmi fyrir sig taki á hverju 

hæfniviðmiði er framsetningin á því þegar við komum endurgjöfinni til nemenda ekki nógu 

góð. Við metum í raun heildarhæfni en horfum ekki á hvert hæfniviðmið fyrir sig, það er, við 

tökum hálfgert meðaltal af stöðunni. Þegar við metum fyllum við inn í litaformin þrjú en þó 

bara eina merkingu fyrir heildarniðurstöðu sem inniheldur á bilinu 1-3 hæfniviðmið. Ég hefði 

talið að til þess að nemendur fengju betra leiðandi mat á stöðu sinni þyrftum við að merkja 

við hvert hæfniviðmið fyrir sig, því hver er sanngirnin í því að fá ekki að vita nákvæmlega 

hvernig gekk með hvert viðmið fyrir sig ef við ætlum yfir höfuð að vinna með leiðsagnarmat? 

Þrátt fyrir þennan litla galla í notkun smáprófanna finnst mér þau gegna ágætis hlutverki í 

leiðsagnarmati. Það getur reynst þrautinni þyngra að reyna að gefa hverjum nemanda fyrir sig 

munnlega endurgjöf á 40 mínútum þegar nemendafjöldinn er í kringum 25. Með öðrum orðum 

þá viðurkenni ég að það er með öllu ógerlegt. Þá finnst mér þessi smápróf vera góð leið til að 

gefa nemendum einhverja sýn á námslega stöðu sína. 

Þegar öllum vikum áætlunarinnar er lokið, ásamt öllum smáprófum, er komið að 

upprifjunarviku. Þá geta nemendur litið um öxl, litið á hvernig þeir stóðu sig í námsþáttum 

liðinna vikna og einbeitt sér að ákveðnum námsþáttum frekar en öðrum, allt eftir því hvernig 

þau stóðu sig í smáprófunum. Þetta þykir mér jákvætt og gefur þeim örlitla heildarsýn á 

hvernig þeir standa í námsefninu. Það er ágætt að vita svona nokkurn veginn hvaða námsþætti 

þarf að skoða betur til að vera ekki að „eyða púðri“ í upprifjun á efni sem maður hafði góð tök 

á. Ég hef heyrt á nemendum mínum að þeim þyki þetta líka gott en fór að velta fyrir mér 

möguleikum á stríðni vegna niðurstaðna og skrifaði í dagbókina mína: 

Mér finnst eins og krakkarnir kunni að meta þessi smápróf. Það er ágætt að sjá 

hvernig manni gengur en er möguleiki á að við séum að gefa færi á stríðni og 

leiðindum, t.d. varðandi sjálfstraust og niðurbrot, ef nemendur fá ítrekað 

þríhyrninginn [hæfni ekki náð] skráða í áætlanaheftið sitt? Það sést vel þegar við 

skráum í möppurnar og „hver sem er“ getur séð árangur og framvindu nemandans 

því áætlanamappan er alltaf uppi á borðinu í kennslustundum. Þetta er ekki mat 

sem á að skrá inn á Mentor og ég held að nemendur myndu síður kíkja þangað inn 

til að tékka á stöðunni. En getum við samt fundið aðra lausn eða erum við bara að 

ala upp bómullarkynslóð? (Rannsóknardagbók, 25. september 2019). 

Kannski byggir það bara upp þykkari skráp og gerir krökkunum betri grein fyrir því að enginn 

getur allt, en allir geta eitthvað. Það er sennilega ekki sjálfsagt að allir nái öllum 

hæfniviðmiðum, enda væri starfið mun auðveldara ef svo væri, að minnsta kosti að einhverju 

leyti. 
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Í lok upprifjunarvikunnar þreyta nemendur kaflapróf. Að kaflaprófi loknu metum við 

kennararnir þekkingu og hæfni nemenda og skráum inn á Mentor og notum til þess fimm tákn.  

 

Mynd 5: Fimm matstákn (InfoMentor, e.d.) 

Þegar hæfniviðmið kaflans hafa verið metin er venjan að gefa einkunn á bilinu 1-10 sem 

hleypur á hálfum. Það þykir mér algerlega á skjön við allt það sem ég hef lesið mér til um 

leiðsagnarmat og í raun tók ég ekki þátt í þessari ákvörðun eins og fram kemur í dagbókinni 

minni. 

Ég missti af teymisfundi sl. þriðjudag því ég var á málstofum meistaranema og á 

þessum fundi var ákveðið að gefa einkunnir í tölustöfum, í heilum og hálfum. Ég er 

ekki alveg nógu sátt, af hverju mega hæfniviðmiðin ekki bara tala sínu máli? Var 

þessi ákvörðun tekin á fundi þegar ég var ekki viðstödd af því að þær vita mína 

skoðun? Þær vita vel að ég vildi ekki gefa einkunnir, sama í hvaða formi þær eru. 

Ég vildi bara nota táknin við hæfniviðmiðin og reyna að minnka þessa 

einkunnagreddu sem virðist einkenna allt nám. Dísös hvað ég hefði viljað vera á 

þessum fundi! (Rannsóknardagbók, 3. október 2019). 

Mér þykir þetta gefa nemendum ranga mynd af hæfni þeirra og ekki hvetjandi fyrir þá og 

foreldra þeirra að fara inn á Mentor og skoða hvaða hæfni það var sem nemandinn hefur náð 

og hvað það var sem upp á vantaði, ef svo ber undir. Nemandi sem fær fimm á prófi hugsar 

með sér að hann kunni helminginn, en veit hann þá hvaða helming? Ég hefði viljað sleppa 

tölum og bókstöfum í þessu námsmati og merkja við hæfni nemandans inn á Mentor og hefta 

jafnvel lítið blað framan á prófið þeirra með þeim hæfniviðmiðum sem við vorum að vinna 

með og haka við þá hæfni sem þeir náðu eins og á myndinni sem sýnir fimm matstákn. Slíkt 

tel ég að myndi veita nemanda betri skilning á því hvað liggur að baki í könnuninni. 

Það sem ég hef samt undrað mig hvað mest á er sú staðreynd að nemendur fá um það bil 

10-15 mínútur til að skoða könnunina sína einhverjum dögum eða viku eftir einkunnagjöf. 

Þessi skoðun fer þannig fram að við afhendum þeim verkefninu sín, þeir skoða, gagnrýna 

jafnvel eitt og annað og svo er látið þar við sitja. Það er ekki farið yfir verkefnið í heild sinni 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuh-KqgrvlAhUJb1AKHUirAe8QjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiw9umogrvlAhUFElAKHTohDt0QjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.grv.is%2Fskrar%2Ffile%2Fnytt-namsmat%2Fleidbeiningar-vid-namsmat-fyrir-foreldra.pdf%26psig%3DAOvVaw21Q6wbe7h-i7AzUa5JmMLs%26ust%3D1572216631749274&psig=AOvVaw21Q6wbe7h-i7AzUa5JmMLs&ust=1572216631749274
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þannig að nemendum gefist tækifæri til að átta sig á stöðu sinni í náminu og þar með er lítið 

svigrúm til að vega og meta hvert framhaldið verður nema að því leyti að áætlun næsta kafla 

er byrjuð að rúlla af stað.  

Ég skil ekki þetta viðmót að fara ekki yfir prófin með nemendum. Ég fæ þau svör 

að þau læri ekkert af því. Hvað meina þær með því? Að sjálfsögðu hljóta allir að 

læra af því að leiðrétta mistök sín, er það ekki? Þetta þykir mér fara þvert gegn 

tilgangi leiðsagnarmats. (Rannsóknardagbók, 15. október 2019). 

Ég tel það algerlega ófagmannlegt af hálfu kennaranna að standa svona að námsmati og ég er 

afskaplega döpur í bragði að vera partur af hópi sem sinnir þessum hluta kennslunnar svona. 

Svörin sem ég fékk og fæ enn þegar ég bið um tíma til að fara yfir prófin með bekknum er þau 

að nemendur muni hvort eð er ekkert læra af því – og þar er ég algerlega ósammála. 

7.2 Áskoranir 

Ingvar Sigurgeirsson fjallar mikið um teymi og hversu gott sé að starfa við slíkar aðstæður og 

ég hef setið fyrirlestra hjá honum um ágæti teymisvinnu, sem og lesið greinar. Vissulega getur 

teymisvinna verið kostur og gott er að hafa stuðningsnet í kringum sig en að mínu mati sveipar 

hann teymisvinnu miklum dýrðarljóma og reynir að slá ryki í augu þeirra sem kunna að finna 

einhverja vankanta á slíkri vinnu. Ég sé mikla kosti við teymisvinnu en þó fylgja þeim áskoranir. 

Í mínu tilfelli hefur teymisvinnan skilað þó nokkrum áskorunum og erfiðleikum. Það er erfitt 

að vera kennaranemi með sterkar skoðanir og ákveðnar hugmyndir um framkvæmd 

námsmats. Að vera einn á móti þremur telst sjaldnast gott þegar aðferðin „meiri hlutinn 

ræður“ er við lýði. Ég átti erfitt með það í upphafi rannsóknar að skilja hvers vegna rödd mín 

fékk minna vægi en raddir annarra innan teymisins. Mér þótti eins og ég væri bara eitt lítið 

peð á taflborðinu með takmarkaða hreyfigetu en eftir einn kennarafund í vetur fór ég betur 

að skilja hvers vegna svo væri. Umræðuefni fundarins var sýnileiki hæfniviðmiða og leiddi það 

meðal annars að námsmati og hvernig því væri háttað innan skólans, þar sem skólinn státaði 

sig af því að vinna með leiðsagnarmat. Nokkuð áhugaverð umræða fór af stað og það sem mér 

fannst sitja mest eftir í huga mínum eftir þennan fund var sú staðreynd að ein úr mínu teymi 

hafði orð á því að hún upplifði það þannig að með innleiðingu leiðsagnarmats væri verið að 

segja við hana að öll hennar vinna síðastliðin 30 ár eða svo væri bara röng og að hennar 

aðferðir væru ekki réttar og að þetta væri bara eitt heljarinnar flopp. Annar kennari sagði að 

leiðsagnarmat væri kennsluaðferð en ekki matsaðferð (Rannsóknardagbók, 9. febrúar 2020). 

Þetta skar í eyru mín og þarna skildi ég tregðuna við að kynna sér og nota 

leiðsagnarmat og hvers vegna það var illa tekið í hugmyndir mínar og tillögur að 
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breytingum á okkar vinnuháttum. Ætli stór hluti kennara misskilji tilgang 

leiðsagnarmats og hvers vegna ætli það sé? (Rannsóknardagbók, 9. febrúar 2020). 

Ég fór að rýna í mína upplifun á leiðsagnarmati í upphafi og ákvað svo að lesa dagbókina mína, 

en 11. október 2019 fór ég á kennaraþing Kennarafélags Suðurlands og fór á málstofu um 

leiðsagnarmat. Ég taldi mig mjög heppna að geta farið á málþing um efni sem tengdist 

lokaverkefninu mínu. Ég fór og hafði mjög gaman af því sem Bjarnheiður Kristinsdóttir 

doktorsnemi hafði að segja frá og sýna. Ég hafði kynnst einhverju af þessu áður í mínu námi 

og fannst gott að fá upprifjun á aðferðinni og eins að heyra eitthvað nýtt. Að fyrirlestri loknum 

tók við vinnustofa þar sem vinna átti með hugsandi kennslustofu (e. thinking classroom). Við 

mynduðum litla hópa og fórum að takast á við hin ýmsu stærðfræðiverkefni vopnuð einum 

töflutússi, tússtöflu og munnlegum fyrirmælum frá Bjarnheiði. Ég skemmti mér vel og finnst 

þessi aðferð skemmtileg.  

Núna þegar ég hugsa til baka skil ég af hverju fólk heldur að leiðsagnarmat sé frekar 

kennsluaðferð en matsaðferð. Þar sem ég hef nú ekki langan kennsluferil að baki, né mikla 

reynslu, eða sótt mörg námskeið tengd kennslufræðum eða slíku, þá einskorðast þessi 

„alhæfing“ mín algjörlega við reynslu og hugmynd.  

Getur verið að þegar við sækjum málþing, fyrirlestra eða vinnustofur um 

leiðsagnarmat sé meira verið að kynna aðferðir til að snúa kennslunni algjörlega 

um 180 gráður til að nota leiðsagnarmat? Af hverju ekki að byrja í smáum skrefum? 

Kaflapróf og leiðsagnarmat fara ágætlega saman, þetta snýst bara um hvernig við 

vinnum úr niðurstöðum prófanna. Með þessu er ég samt ekki að segja að kaflapróf 

séu eina aðferðin til að meta nemendur. En það þarf ekki alltaf að kúvenda öllu til 

að gera breytingar eða innleiða 

nýjar aðferðir. Hins vegar er svo 

annað sem mér finnst valda 

þröngsýni þegar kemur að 

leiðsagnarmati og það er þessi 

hefð sem virðist ríkja innan 

skólanna. Hvort sem þessar hefðir 

eru komnar frá stjórnendum eða 

einum og einum kennara þá er svo 

oft verið að halda í einhverjar 

hefðir sem kannski enginn veit 

hvaðan komu. Af hverju er það 

svona mikil hefð að vera með Mynd 6: Tradition (HipDict, 2019) 
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kaflapróf, miðannapróf, lokapróf og hvað svo sem þessi próf nú heita? Erum við 

hreinlega föst í hringiðu hefða frá einhverjum löngu dauðum karli? [Mynd 6, er 

mynd sem ég klippti út og límdi inn í rannsóknardagbókina mína til að minna mig 

á að ég vildi ekki festast í hefðum]. (Rannsóknardagbók, 16. febrúar 2020).  

Kennarafundurinn opnaði augu mín, ég skildi loksins af hverju teyminu fannst þetta svona 

erfitt og var ekki reiðubúið að vinna markvisst með leiðsagnarmat. Ég ákvað því að prófa sjálf 

að vinna með leiðsagnarmat, að taka þessi litlu skref, brjóstast út úr hefðinni og sjá hvort 

sigurinn yrði minn. 

7.3 Þegar fræðin og ég urðum eitt 

Það var ótrúlega góð tilfinningin þegar ég áttaði mig á því að ég væri farin að nota fræðin í 

vinnunni ómeðvitað. Ég vildi samt óska að ég hefði sjálf áttað mig á því að ég væri að nota 

fræðin eins og ég gerði en það var ekki fyrr en ég átti samtal við rannsóknarvinkonu mína, 

hana Guggu, að hún benti mér á að ég væri komin lengra í vinnunni með leiðsagnarmatið en 

ég sjálf gerði mér grein fyrir, eins og sést á skrifum mínum. 

Ég átti spjall við hana Guggu mína núna í kvöld um nemanda sem var búinn að vera 

erlendis og missti þar af leiðandi af miklu í skólanum. Eftir að ég hafði lokið máli 

mínu benti Gugga mér strax á að þetta væri í anda leiðsagnarmats og að þetta 

væru einmitt leiðir sem ég gæti farið í leiðsagnarmati án þess að þurfa samþykki 

annarra teymismeðlima. Skrítið að ég var ekki búin að fatta að þetta væri ein 

birtingarmynd leiðsagnarmats. Er ég ekki að skrifa þessa ritgerð? Það er eins og 

það séu bara öll ljós kveikt en enginn heima! Það mætti kannski segja að þarna hafi 

ég verið með leiðsagnarmiðað námsmat? Dísös, Gugga er svo klár alltaf! 

(Rannsóknardagbók, 18. nóvember 2019). 

Þarna fannst mér ég vera að vinna með mín eigin fræði, fræði með litlu f-i (Hafþór Guðjónsson, 

2007). Til frekari útskýringar á mínum fræðum ætla ég að segja frá nokkrum atvikum þar sem 

ég tel að fræðin og ég hafi orðið eitt. 

7.3.1 Kennarinn sem gaf sér tíma 

Jónína er hress og skemmtileg stelpa með stóran og dásamlegan persónuleika. Hnyttin og segir 

alltaf réttu orðin á réttum tíma. Hún er samt ekki þannig að allir taki eftir henni, en öllum líkar 

vel við hana. Hún er algert kamelljón og vinnur vel með öllum. Eitt sinn missti hún af tveimur 

vikum í skólanum og þegar hún kom til baka fann ég að hún var óörugg í stærðfræði og mér 

fannst hún ekki standa jafn vel í báða fætur og hún hefur alltaf gert. Hún var dugleg að biðja 

um aðstoð en var komin töluvert á eftir hinum í hópnum. Hún missti af námsefni sem var meira 
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verklegt en útreikningar og það var erfitt að stökkva beint inn án þess að hafa fengið innlagnir 

eða góða kennslu í námsefninu. 

Ég fann að henni leið ekki vel með þetta og hún sagðist eiga erfitt með að ná 

þessum teikningum sem átti að gera og var viss um að hún væri betur stödd að 

sleppa þessu alfarið til að ná í skottið á hópnum. Ég fór yfir hvaða dæmi þetta voru 

sem hún átti eftir að vinna upp og tíndi til einhver dæmi sem hún átti að leggja 

meiri áherslu á og einhver sem mér þótti nóg að hún myndi einungis renna 

augunum yfir og skoða létt. Einnig bað ég hana um að taka upp símann sinn og 

saman fórum við á YouTube. Ég sýndi henni hvar hún gat fundið stutt 

kennslumyndbönd frá Gauta Eiríkssyni og hvernig hún gat leitað eftir því sem hún 

var að læra. Ég útskýrði fyrir henni að uppsetning bókarinnar er í sömu röð og 

kennslumyndbönd Gauta á YouTube og sýndi henni einnig hvernig væri hægt að 

finna annað kennsluefni ef þetta væri ekki nóg. Ásamt því fór ég og ljósritaði 

glósurnar sem ég átti með þessu námsefni og ég sá að það birti til hjá henni og hún 

var tilbúin að kíkja á þetta heima, enda var kennslustundin að taka enda. 

(Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2019). 

Tveimur dögum seinna hittumst við aftur í stærðfræði og um leið og ég var búin að merkja 

við mætingu kallaði hún á mig. Hún ljómaði af gleði og var svo ánægð með sig þegar hún sýndi 

mér að hún hafi náð að vinna upp þennan tveggja vikna skammt á tveimur dögum. Hún nýtti 

myndböndin vel og gaf sér góðan tíma í þetta. Sum myndböndin horfði hún á nokkrum sinnum 

til að ná tækninni með hringfarann og mér hlýnaði í hjartanu að heyra hana tala um hvað það 

væri gott að hafa aðgengi að svona námsefni. 

Þessi saga sagði mér ekki mikið í upphafi, en eins og fram hefur komið var það Gugga sem 

benti mér á að þarna væri ég að gefa munnlega leiðsögn. Ég hvatti hana áfram, sýndi henni 

hvernig hún gat aflað sér upplýsinga um námsefnið og kenndi henni á vissan hátt ákveðna 

námstækni með því. 

Þegar ég hugsa til baka sé ég að þarna var ég að hvetja hana til að bera ábyrgð á 

eigin námi og eigna sér eigin árangur, nákvæmlega eins og Wiliam og Thompsons 

segja að sé eitt af lykilatriðunum í leiðsagnarmati. (Rannsóknardagbók, 18. 

nóvember 2019). 

Ég hafði sjálft ekki gert mér grein fyrir því að þarna var ég komin á þann stað að vinna sjálf 

með leiðsagnarmat, því þó að teymið mitt sé ekki tilbúið að takast á við miklar breytingar í 

námsmati þá er ekkert sem ætti að stoppa mig í að nota tækni leiðsagnarmats til að valdefla 

nemendur mína í eigin námi. 
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7.3.2 Kennarinn sem lagði bókina á hilluna 

Í 9. bekk eru 79 nemendur í þremur bekkjardeildum sem hefur verið blandað þvert á hópa í 

stærðfræði. Þessi mikli fjöldi nemenda hefur gert okkur í teyminu erfitt fyrir að halda vel utan 

um kennsluna og alla þá nemendur sem við sinnum hverju sinni. Þegar aðeins var liðið á 

veturinn ákváðum við að bjóða upp á hægferð, miðferð og hraðferð í stærðfræði hjá þessum 

árgangi og nemendur fengu sjálfir að velja í hvaða hóp þau vildi fara. Niðurstaðan varð sú að 

flestir vildu fara í hægferð og því stefndi í að sá hópur yrði fjölmennastur. 

Á teymisfundi ákváðum við að prófa að skipta árganginum í fjóra hópa og fengum 

aðstoð deildarstjóra til að finna fjórða kennslusvæðið fyrir okkur. Núna getum við 

kennt í fjórum hópum, tveimur hægferðarhópum með 13 og 15 nemendum í 

hvorum hópi á meðan hinir tveir hóparnir verða með rúmlega tuttugu nemendur 

hvor um sig. Við ákváðum líka að í stað þess að rúlla á milli hópanna á þriggja vikna 

fresti myndum við „eiga“ okkar hóp yfir það tímabil sem það tekur að vinna heilan 

kafla í bókunum til að sjá hvort minna rót á kennurum og skipting nemenda í 

smærri hópa myndi hafa áhrif á námsframvindu. Ég held að þetta verði án efa 

breyting til batnaðar. (Rannsóknardagbók, 17. desember 2019). 

Eftir sem áður unnu allir nemendur þó að sömu hæfniviðmiðum og fóru í raun á sama 

hraða yfir námsefnið, en í hægferð var kennsluáætlunin stytt örlítið auk þess að hún var ekki 

lengur vikuskipt, heldur dagaskipt, þannig að nemendur sáu nákvæmlega hvaða verkefni lágu 

fyrir dag hvern og það virtist auðvelda þeim að sjá skammt dagsins og draga síður úr þeim en 

þegar þau fengu vikuskammt í einu. Skipulagið fór vel af stað og nemendur voru ánægðir með 

fyrirkomulagið. Fljótlega fórum við að sjá bættan árangur hjá nemendum, og þá sérstaklega 

þeim sem völdu hægferð. Ég tók við einum hægferðarhópnum þegar farið var í rúmfræði og 

útreikninga og ég og samkennari minn sem var með hinn hópinn fundum fljótt að þau áttu 

erfitt með dæmin í bókinni og voru hálf áhugalaus. Við ræddum þetta fram og til baka og 

reyndum hvað við gátum að vekja áhuga þeirra á námsefninu. 

Það var svo einn mánudagsmorgun sem ég var mætt fyrst til vinnu af mínu teymi, byrjuð 

að undirbúa daginn, þegar ég sá samstarfskonu mína sem var með hinn hægferðarhópinn 

koma gangandi með fangið fullt af allskonar dóti. Ég fylgdist með henni koma sér fyrir við 

skrifborðið sitt og þegar hún hafði komið öllu þessu dóti frá sér fór hún að segja mér frá 

hugmynd sem hún hafði fengið um helgina eftir vangaveltur okkur um að vekja áhuga 

nemendanna á námsefninu. Hún hafði fengið þessa frábæru hugmynd að slaufa 

kennslubókinni þennan daginn og leggja frekar fyrir nemendur verkefni sem krefðust þess að 

þau væru 2-4 saman í hópi að læra hvernig eigi að finna flatarmál, ummál og þvermál hrings. 

Hún hafði safnað saman allskyns hringlaga hlutum, hún var með misstór og alls konar lok af 
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krukkum og fötum og nokkrar dósir. Mér leist vel á þetta verkefni og var spennt að takast á 

við þetta með krökkunum. Við byrjuðum á að sýna þeim uppi á töflu hvernig reikna ætti 

flatarmál, ummál og þvermál hrings og síðan tók verkefnið við. Þau fengu sjálf að velja sig 

saman í pör eða þriggja manna hópa, fengu afhent þrjú A3 blöð og áttu svo að velja þrjá 

hringlaga hluti. Strika átti útlínur hvers hlutar á eitt blað, giska svo á hvert flatarmál, ummál og 

þvermál hringsins væru og þriðja og síðasta skrefið var að reikna út flatarmál, ummál og 

þvermál hringsins. Nemendurnir voru röskir til verka og þetta var virkilega skemmtileg 

kennslustund. Ég gekk á milli nemenda minna og fylgdist með þeim leysa þessi verkefni. Ég átti 

skemmtilegar og fróðlegar samræður við þau um námsefnið og ég sá þarna að mörg þeirra 

hafa svo miklu meiri þekkingu á námsefninu en þau vilja láta uppi og velti því fyrir mér hvort 

námsbækur geti í raun og veru drepið niður námsáhuga. 

Í lok kennslustundarinnar skiluðu þau verkefnunum til mín og ég ræddi við þau um 

frammistöðu þeirra þennan dag og hrósaði þeim mikið fyrir góða samvinnu. 

Hversu dugleg þau voru að ræða saman sín á milli og útskýra hvert fyrir öðru þegar 

einhver skildi ekki, í stað þess að segja bara svarið, því leiðin að svarinu skiptir svo 

miklu máli. Þau tóku svo undir með mér í lokin þegar ég sagði að þetta væri 

skemmtilegasta kennslustund sem ég hefði átt með þeim og við vorum sammála 

um að gaman hefði verið að líta upp úr bókunum. (Rannsóknardagbók, 12. febrúar 

2020). 

Eftir kennslustundina ræddum við kennararnir saman og vorum sammála um að þetta hefði 

verið góð kennslustund. Við sáum að þetta voru krakkar sem höfðu meira gaman af verklegum 

viðfangsefnum og sáu meiri tilgang í svona vinnu en að reikna dæmi upp úr bókum. Það voru 

líka ekki bara nemendurnir sem voru ánægðir eftir kennslustundina, heldur fann ég sjálf hvað 

svona verkefni og gleði í andlitum nemenda minna veitti mér mikla ánægju í starfi. 

7.3.3 Kennarinn sem vildi efla þekkingu á hæfniviðmiðum 

Ég átti nokkur áhugaverð og skemmtileg samtöl við umsjónarbekkinn minn meðan á 

rannsóknartímabilinu stóð. Mér fannst tilvalið að nýta mér aðgengi að einni bekkjardeild í 

heild til að taka spjallið um skipulag stærðfræðinámsins og allt sem því tengist, við nemendur 

sem voru nýir á unglingastigi og voru að kynnast nýju skipulagi. Ég hafði oft náð spjalli við einn 

til tvo nemendur um námið en mér fannst líka nauðsynlegt að tala við nemendur mína sem 

hóp, sem eina heild, sem var að koma úr allt öðru umhverfi sem einkennir kennslu á miðstigi. 

Í október átti ég fyrsta skipulagða umræðufundinn með krökkunum. Ég byrjaði á að kynna 

lokaverkefnið mitt og sagði þeim frá því að allt sem þau segðu og gerðu gæti ratað í verkefnið 

mitt en það væri á engan hátt hægt að rekja ummæli hvers og eins, því ég myndi passa mig 

virkilega vel á að útbúa dulnefni á þá og breyta jafnvel einhverju í fari þeirra ef ég þarf að fjalla 
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nákvæmlega um þá. Ég sá á sumum að þeim fannst þetta pínu skrítið og einn spurði mig hvort 

þeir væru bara tilraunarotturnar mínar. Það virtist létta á hópnum þegar ég fór að hlæja og 

vildi nú kannski ekki viðurkenna það en sagði að engu að síður væri ég að gera smá tilraunir á 

þeim, en aðallega hvernig ég væri að tala við þá og hvetja áfram.  

Ég bað krakkana um að taka upp stærðfræðiáætlunina sína og hafa hana fyrir framan sig 

og kíkja á viku fjögur í áætluninni. Að því loknu spurði ég þá hvað þeir sæju og svörin sem ég 

fékk voru „dæmin sem við eigum að reikna“, „á hvaða blaðsíðu við erum að vinna“, „hvaða 

aukadæmi við eigum að reikna í æfingaheftinu“ og auðvitað kom einn grínari með gott svar: 

„hvaða vika er í árinu“ (Rannsóknardagbók, 12. nóvember 2019). 

 

Mynd 7: Hluti úr rúmfræði áætlun 8. bekkjar 

Það vakti athygli mína að ekki einn einasti benti á að þarna stendur hæfniviðmiðið sem við 

erum að vinna með þessa vikuna, „Enginn virtist vita af hæfniviðmiðunum í áætluninni, þau 

sáu bara fullt af texta en voru ekki að skoða hann neitt frekar“ (Rannsóknardagbók, 12. 

nóvember 2019). Ég spurði því krakkana hvort þau væru ekki að spá í hæfniviðmiðunum sem 

við værum að vinna með og flest þeirra höfðu ekki veitt þeim eftirtekt því þau voru meira 

upptekin af dæmunum sem átti að reikna til að geta farið í smápróf.  

Fyrst umræðan var farin að snúast um smáprófin ákvað ég að ræða smáprófin frekar við 

þau, enda er þetta skipulag með smáprófin algjörlega nýtt fyrir þeim og slíkt hafði ekki verið 

notað með þeim á miðstigi. Ég spurði þau hvort þau vissu tilgang með smáprófunum og flest 

þeirra voru með á hreinu að þetta væri ákveðið mat á námslegri stöðu þeirra. Þarna gafst þeim 

tækifæri að svara nokkrum spurningum tengdum hæfniviðmiðum hverrar viku fyrir sig til að 

átta sig betur á stöðunni. 

Þegar ég spurði krakkana út í smáprófin sá ég að þeir flest allir ánægðir með þau. 

Þeir sögðu að smáprófin héldu þeim við efnið og sumir vilja meina að þeir séu með 

meiri „fókus“ við námið vitandi að það er smápróf í lok hverrar viku. Umræðan á 

einu borðinu fór á flug um að það væri „góð pressa“ að halda áætlun með því hafa 
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smápróf og nokkrir töluðu um að þeir skoðuðu útkomuna úr smáprófunum og 

merkinguna í áætlanaheftið þegar þeir voru að undirbúa sig fyrir kaflapróf. Ég var 

glöð að heyra þetta síðasta, því það er einmitt það sem ég sé með þessi smápróf, 

að þau eigi að gefa þeim ágætis sýn á getu þeirra eftir hæfniviðmiðum og þá er 

hægt að leggja meiri áherslu á það hæfniviðmið sem kom slakast út við 

undirbúning kaflaprófs. (Rannsóknardagbók, 12. nóvember 2019). 

Ég spurði krakkana líka út í kennslumyndböndin sem við bentum á í áætluninni, hvort þeir 

væru eitthvað búnir að nýta sér þau og bað þá sem höfðu horft á að minnsta kosti eitt 

myndband að rétta upp hönd og ég sá fjórar hendur á lofti. Ég fór yfir það með þeim hvernig 

þeir gætu fundið myndböndin en var ekki nægjanlega undirbúin fyrir þennan hluta samtalsins: 

„Ég hefði átt að vera með tölvuna mína með mér til að sýna þeim nákvæmlega hvernig þeir 

ættu að bera sig að við að finna myndböndin. Klúður hjá mér“ (Rannsóknardagbók, 12. 

nóvember 2019). Þarna sá ég að ég hefði átt að vera búin að hugsa aðeins fram í tímann og 

undirbúa mig betur, en mistök eru til að læra af þeim og ég vissi að ég þyrfti að vera betur 

undirbúin í næsta umræðutíma.  

Þegar kom að næsta umræðutíma var ég ákveðin í að fjalla aðeins um hæfniviðmiðin og 

einkunnagjöf á Mentor, því ég hafði þessa sömu viku nýtt lífsleiknitímann okkar í að aðstoða 

þá nemendur sem voru í einhverju basli með að skrá sig inn á Mentor smáforritið í símunum. 

Ég vildi vita hvernig þeir væru að nýta sér tæknina til að fylgjast með námsframvindu og hvað 

það væri sem þeir væru að skoða á Mentor. Ég byrjaði að ræða við þá mikilvægi þess að fylgjast 

vel með inná Mentor og einnig að það væri svo margt nytsamlegt þarna inni sem gæti hjálpað 

þeim mikið með námið. Að því loknu fór ég að ræða um hvað það væri sem myndi birtast á 

Mentor þegar búið væri að klára hvern kafla fyrir sig í stærðfræðibókunum og kaflapróf. Þar 

myndu bæði birtast skráningar við hæfniviðmiðin og einkunn fyrir prófið. Ég bað svo þá 

nemendur sem kíkja bara á einkunnina að rétta upp hönd, það kom mér svo sem ekki mikið á 

óvart út frá fyrri umræðutíma hversu margir skoðuðu bara einkunnina úr prófinu en ekki 

hæfniviðmiðin. Það kom í ljós að sex af þeim tuttugu sem mættir voru þennan dag skoðuðu 

hæfniviðmiðin alla jafna. Ég hefði viljað að þeir sem hefðu aðeins áhuga á einkunninni væru 

færri en þeir sem skoðuðu hæfniviðmiðin. Síðan ákvað ég að biðja þá sem einbeittu sér bara 

að því að skoða hæfniviðmiðin að rétta upp hönd og þá kom ekki ein einasta upp og ég sá að 

þeir voru frekar ráðvilltir á svip. „Ég skynjaði að þeim fannst talan skipta líka máli, þó svo að 

þeir einbeittu sér ekki eingöngu að henni. Ég er a.m.k. þakklát fyrir það að þau gefi sér tíma í 

að skoða þessi hæfniviðmið á Mentor“ (Rannsóknardagbók, 27. febrúar 2020). Ég gaf þeim til 

kynna að það væru ekki nein rétt eða röng svör við því sem ég væri að spyrja um og sagði að 

mig langaði bara að vita hvernig þeir væru að skoða þetta inni á Mentor því mér þætti það 

áhugavert út af rannsókninni minni og það var þá sem ég fékk svo góða spurningu: „Hvort er 
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mikilvægara, talan eða hæfniviðmiðin?“ Ég þakkaði kærlega fyrir þessa góðu spurningu og 

ákvað að spyrja hvað þau héldu og enn og aftur bað ég þá um að rétta upp hönd eftir því hvort 

þau héldu að væri mikilvægara. Tveir héldu að talan skipti meira máli en átján að 

hæfniviðmiðin skiptu meira máli. 

Þetta voru niðurstöðurnar sem ég bjóst svosem við, en kannski er það af því að ég 

var pínu að leiða þá þangað. Ég held samt að þeir hafi ekki verið alveg 100% 

samkvæm því sem þeir héldu í upphafi tímans, en það er ágætt ef ég hef náð að 

kveikja á perunni með hæfniviðmiðin. Það þarf að vinna með þetta viðhorf til 

einkunna alveg niður í miðstig, í það minnsta! Kannski ætti bara aldrei að gefa 

einkunnir með tölum, bara never ever! Ekki einu sinni í háskóla!! Af hverju skipta 

þessar helvítis tölur svona miklu máli? Helvítis fokking fokk! Ég þarf að finna 

einhverja töfralausn til að fá þá til að hætta að einbeita sér að tölueinkunnum, eða 

fá kennara til að afnema þetta óþarfa drasl. (Rannsóknardagbók, 27. febrúar 

2020). 

Ég spurði krakkana hvað þeir myndu gera ef þeir fengju fimm á prófi og hvað það myndi þýða. 

„Ég vissi að ég væri með leiðandi spurningu, en ég vildi fá það frá þeim að þeir myndu þá kunna 

helminginn, og guess what. Það gerðist!“ (Rannsóknardagbók, 27. febrúar 2020). Ég spurði þá 

hvorn helminginn þeir kynnu og það var lítið um svör. Ég benti þeim þá á að með hjálp 

hæfniviðmiða væri hægt að sjá nákvæmara hvernig manni miðaði áfram í námi. Talan ein og 

sér segir bara hálfa söguna, og stundum tæplega það. Ég tók sem dæmi að ef þeir væru að 

vinna með hæfniviðmiðið um að kunna forgangsröð aðgerða. Það væru fimm dæmi á prófinu 

til að þjálfa þá þekkingu sem myndu gefa fjögur stig ef allt væri rétt reiknað. Ef einhver myndi 

leysa fjögur dæmi rétt og eitt þeirra væri vitlaust reiknað vegna smá fljótfærnisvillu eða 

eitthvað í þá áttina og ég sæi samt sem áður að þau kynnu þetta vel. Einkunn úr þessu prófi 

væri 8 en ég myndi samt merkja við Hæfni náð á Mentor. Spurði svo hvort þeir væru nú 

ánægðari með að fá 8 eða Hæfni náð og hvort myndi segja þeim meira um námslega stöðu 

þeirra? Svörin stóðu ekki á sér og það voru allir sammála um að skráning við hæfniviðmið hefði 

meira að segja en sjálf talan. Í kjölfarið ræddum við um að við næstu kaflaskil myndu þeir 

einbeita sér að því að skoða hæfniviðmiðin og taka meira mark á þeim en einhverjum tölustaf.  

Ég minnti nemendur á að með því að skoða hæfniviðmiðin og nýta sér þau væri hægt að 

taka aftur upp ákveðin viðmið sem þeir hefðu ekki náð að tileinka sér. Það þyrfti ekki að demba 

sér í allan kaflann aftur og taka allt kaflaprófið, heldur væri hægt að endurtaka eitt viðmið til 

að bæta þekkingu sína. Það væri hreinlega ósanngjarnt að þeim gæfist bara eitt tækifæri til að 

taka kaflapróf sem mæti stöðu þeirra, því dagsform okkar er misjafnt og við erum bara 

misjafnlega upplögð. Einn úr bekknum, sem er ekki feiminn að eðlisfari, sagði þá upphátt að 
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hann hefði gert það fyrir stuttu og fannst bara fínt að fá annað tækifæri til að sýna hvað í 

honum býr. „Ég var þakklát Haraldi fyrir að segja frá því að hann hefði komið og tekið hluta af 

prófinu aftur. Ég held að hann muni hafa áhrif á hina og fá þá aðeins til að hugsa sig tvisvar um 

þegar þeir skoða hæfnikortið sitt á Mentor“ (Rannsóknardagbók, 27. febrúar 2020). 

7.3.4 Kennarinn sem vill alltaf gera sitt besta 

Ég hef svo oft velt því fyrir mér hvort starf mitt og rannsókn sé eins og best verður á kosið. 

Hvort ég sé að gera rétt, hvort ég sé að gera vel eða hvort þetta sé allt þess virði. Það er 

tímafrekt og erfitt að sinna námi, vera í launuðu vettvangsnámi og að gera rannsókn. Mér 

hefur oft liðið eins og ég sé föst úti á ólgusjó að troða marvaða bara til þess eins að halda mér 

á floti. Gögnin mín og allt mitt hafurtask fljótandi í kringum mig í óreiðu og eina markmiðið 

mitt er að halda mér á lífi, halda mér gangandi, koma mér í gegnum dagana. Efasemdirnar um 

að vera að sinna góðu starfi hafa oft heltekið mig og mér finnst ekkert af því sem ég geri nógu 

gott. Ég er í raun minn versti óvinur og það er rosalega slæmt að vera í „teymi“ með sínum 

versta óvini sem gerir lítið annað en að benda manni á gallana frekar en kosti. 

Ég er minn vesti óvinur stundum. En svona erum við, við erum alltaf reiðubúin að 

berja okkur sjálf niður. Traðka á okkur á skítugum skónum og finnast það bara allt 

í lagi. Við myndum aldrei tala svona við neinn annan og í sannleika sagt myndi ég 

ekki þora því! Að horfa á það jákvæða frekar en neikvæða getur verið erfitt, það er 

samt hægt, en erfitt. Þegar nóttin er dimm og dagarnir líka að þá þarf lítið til að 

gleðja. Það þarf lítið til að það birti til og þá sér maður nægjanlega vel í smá stund 

til að sjá það jákvæða og við það eykst birtan og sjáöldrin dragast saman og við 

förum að sjá hlutina skýrari. (Rannsóknardagbók, 22. nóvember 2019).  

Einn lítill tölvupóstur hafði jákvæð áhrif á mig í vetur. Þessi tölvupóstur gaf mér byr undir báða 

vængi og ýtti mér aftur á flug í því starfi sem ég var að sinna. Ég þurfti bara staðfestingu. Ég 

þurfti bara hvatningu. Ég þurfti að vita að ég væri að vinna gott starf. Ég þarf nefnilega 

hvatningu eins og nemendur mínir, því ég er líka nemandi, eins og þeir. 

Eftirfarandi tölvupóstur gaf mér orku og styrk í að halda ótrauð áfram og gaf mér 

staðfestingu á að ég væri að vinna gott og öflugt starf: 

Sæl. 

Mér datt í hug þar sem þú sendir tölvupóstinn í gær að senda aðeins á þig línu. Ég 

á Fjólu sem hefur verið hjá þér í stærðfræði. Mig langaði bara aðeins að segja þér 

að hún er svo yfir sig glöð og ánægð með stærðfræðifyrirkomulagið eins og það er 

núna. Við erum að tala um að hún var gjörsamlega að bugast undan stærðfræðinni, 

sem svo smitaðist svolítið yfir á annað í skólanum. Það voru mjög mörg skipti t.d. í 
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8. bekk þar sem hún grét undan stærðfræðikennurunum og fannst hún alls ekki 

mæta skilningi, veturinn byrjaði strembið og einhvern veginn fannst mér hún alltaf 

bogna meir og meir. Eftir að þið skiptuð þeim upp í hópana sem þau eru í núna og 

hún núna í mun minni hóp er hún öll önnur og er held ég að fá loksins það pepp 

sem hún þarf á að halda um leið og hún fær líka góðar og skýrar leiðbeiningar um 

það sem hún á að gera. Hún er náttúrulega með mikinn athyglisvanda en er á móti 

mjög viljug og vill gera vel. Reyndar ef hún fengi að ráða þá væri hún bara hjá þér 

og [...], en það er önnur saga. Mig langar að þakka þér fyrir að koma til móts við 

barnið mitt þar sem hún er og ég get ekki lýst því hvað það er mikill munur þegar 

barnið manns hættir að upplifa sig sem lúser. 

Bestu kveðjur inn í helgina. 

(Munnleg heimild [tölvupóstur], 22. nóvember 2019). 

Um leið og ég þakkaði fyrir hlý orð í minn garð, tilhlökkun mína að fá að vinna lengur með Fjólu 

og loforð mitt um að halda áfram að reyna að gera námið skemmtilegt og hvetjandi gat ég ekki 

annað en hugsað út í það að slæmt viðhorf nemanda til stærðfræði hafði áhrif á alla hennar 

skólagöngu. Fjóla upplifði sig sem „lúser“ í næstum því heilt skólaár og ekki var komið til móts 

við hana þar sem hún var stödd og á þeim forsendum sem lágu að baki. 

Það var hræðileg tilfinning að hugsa til þess en á sama tíma frábært að fá að vita 

að vera mín í skólanum og vinna mín með leiðsagnarmat hafði jákvæð áhrif á hana, 

sem smituðust út í hinar námsgreinarnar líka. Þarna fann ég að saman höfðum við 

dimmu í dagsljós breytt og höfðum staðið okkur vel. Báðar jafn mikilvægar hvor 

fyrir aðra, svona eins og Batman og Robin. (Rannsóknardagbók, 22. nóvember 

2019). 

Dagarnir og vikurnar liðu og ég hélt áfram að fylgjast með Fjólu. Ég sá birta yfir henni og 

hún var á allan hátt jákvæðari og reiðubúin að takast á við stærðfræðina á hverjum degi sem 

við hittumst. Hún er fyndin og hnyttin og oft áttum við gott spjall um eitthvað allt annað en 

stærðfræði, ég fann að hún treysti mér og ég fann á einhvern undarlegan hátt að ég treysti 

henni líka. Ég treysti henni til að leyfa mér að prufa mig áfram með aðferðirnar mínar og það 

var góð tilfinning, því hún treysti því líka að ég bæri hennar hag fyrir brjósti. 

 Ég sá að Fjóla efldist og varð öruggari í faginu og það sást einnig á hæfnikorti hennar á 

Mentor. Ég var mjög stolt af henni og fannst hún vera að uppskera eins og hún sáði og í kjölfar 

góðs gengis var ákveðið að hún færi í ögn stærri vinnuhóp þar sem hún var orðin svo sjálfstæð 

og dugleg. Ég var að taka við þessum hópi og fannst gott að hún yrði áfram undir mínum 

verndarvæng. Ég hefði betur staldrað örlítið við og velt því fyrir mér af hverju velgengni hennar 
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stafaði, en að flýta mér færa hana um hóp. Það kom svo á daginn að í stærri hópi týndist hún 

svolítið. Með auknum fjölda nemenda gafst minni tími á hvern nemanda í kennslustundum og 

þar af leiðandi fékk hún minni tíma með mér og minni stuðning. Móðir hennar hafði samband 

við stærðfræðiteymið þegar þessari námslotu var lokið og lýsti yfir áhyggjum sínum. Fjólu hafði 

gengið svo vel, en það sama var ekki uppi á teningnum eftir hópaskiptin. Móðir hennar óttaðist 

að hún færi aftur í gamla farið og upplifði sig á ný sem „lúser“. Ég hefði átt að bregðast fyrr við 

og hugsa um hennar hag, því ég fann að hún fékk ekki sömu þjónustu og hún fékk þegar við 

vorum saman í minni hópnum, sem og aðrir sem þurftu á því að halda. 

Ég finn svo mikinn mun að vera núna að vinna með stærri hóp í 9. bekk. Þó svo að 

nemendurnir séu fleiri þá eru þeir flestir getumeiri en samt er lítið sjálfstæði í 

þeim. Mér finnst ég vera á harðahlaupum á milli borða að aðstoða og stundum 

finnst mér eins og sumir þurfi bara að fá þessa staðfestingu á að þeir séu á réttri 

leið og gangi vel. Ég þarf að finna leið til að efla þá í meira sjálfstæði svo ég hafi 

meiri tíma fyrir þá sem þurfa meira á tímanum að halda, samt vil ég ekki að neinn 

upplifi það að ég hafi ekki tíma fyrir hann, sem ég hef samt í raun og veru ekki. Ég 

hef ekki tíma fyrir alla. Það er ógeðslega glötuð tilfinning að vita til þess að ég næ 

ekki að sinna öllum eins og ég vil. (Rannsóknardagbók, 6. desember 2019). 

Við í teyminu brugðumst við og færðum Fjólu aftur í minni hóp og heppnin ein réði því svo að 

hún lenti aftur í hóp hjá mér, því eftir hverja námslotu skiptum við um hópa. Ég gladdist yfir 

því og ákvað enn og aftur að gera mitt besta og bæta upp fyrir þessi mistök. Það sýndi sig þarna 

að minni hópar henta sumum betur og þegar við færðum Fjólu vorum við ekki á neinn hátt að 

koma til móts við hana eins og hún er. Þarna fór ég að horfa á getuna meira en einstaklinginn 

og mér þykir það miður. Þarna lærði ég að einkunnir á blaði segja ekki alla söguna. Ég þarf að 

horfa á hvað það var sem skapaði söguna, hvaða kringumstæður voru að baki og hvaða vinna 

var lögð í verkið. 

Vinnan í nýja, litla hópnum mínum fór ágætlega af stað. Við vorum að vinna með rúmfræði 

í nokkrar vikur og síðan var stefnan tekin á allsherjar upprifjun fyrir samræmd próf. Nemendur 

voru mis spenntir fyrir slíkri upprifjun en fljótlega sá ég að um leið og þau voru laus við 

bækurnar og fóru að vinna með vinnuhefti breyttist andrúmsloftið líkt og það hafði gert þegar 

við vorum að vinna verkefnið með hringinn. 

Er bara ein allsherjar gremja út í kennslubókina? Um leið og nemendurnir fá 

vinnuhefti eða eitthvað annað en vinnubókina breytist í þeim hljóðið og þau verða 

miklu meira tilbúin að læra, hvað er það? Hvaðan kemur þetta viðhorf? Ég finn ekki 

svona sterkt fyrir þessu í öðrum árgöngum. (Rannsóknardagbók, 5. mars 2020). 
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Dagana sem við vorum í undirbúningi fyrir samræmdu prófin fannst mér kennslustundirnar 

einkennast af léttleika og dugnaði. Ég gekk á milli, aðstoðaði nemendur og mér fannst allir vera 

að gera sitt besta og vinna vel. Fjóla var sérstaklega áhugasöm og dugleg. Hún sat á borði með 

öðrum nemanda sem hún var ekki vön að sitja hjá og þau voru að vinna saman. Ég sá að 

samvinnan gerði þeim báðum gott og var dugleg að kíkja á þau. Einn daginn þegar ég var að 

aðstoða Fjólu sagði hún mér að hún væri að fara á stærðfræðinámskeið og hún var ekki of 

ánægð með það. Ég, litli stærðfræðinördinn sem ég er, tók vel í þetta hjá henni og sagði henni 

að ég hefði sjálf farið á stærðfræðinámskeið og síðast bara fyrir nokkrum árum og að ég væri 

enn að nota aðferðir og tækni sem ég lærði þar. Það létti yfir henni, og hún sagði mér að hana 

langaði alveg smá að fara því hún vildi svo mikið bæta sig í stærðfræði. Ég sagði henni að bara 

það eitt að ákveða að fara á svona námskeið væri strax fyrsta skrefið til bóta. Að taka þessa 

ákvörðun fyrir sjálfan sig væri svo frábært og að ég væri stolt af henni og ég hlakkaði til að 

heyra hvernig væri á námskeiðinu. Vá hvað ég var stolt af Fjólu að taka svona ábyrgð á eigin 

námsframvindu.  

Móðir Fjólu sendi mér annan tölvupóst sem lýsir svo vel áhrifunum sem leiðsagnarmat 

getur haft á nemendur og augljóslega einnig á aðstandendur þeirra: „Ég finn betur og betur 

hvernig sjálfstraustið eflist hjá henni eftir að áherslunum var breytt og viðhorfið hjá henni 

gagnvart stærðfræðinni hefur breyst svo mikið. Takk fyrir að sýna barninu mínu skilning.“ 

(Munnleg heimild [tölvupóstur], 10. mars 2020).  

7.4 Kennarinn ég 

Nú er ég búin að reifa ferli rannsóknarinnar og segja frá þeim aðstæðum þar sem mér fannst 

ég vera að vinna út frá fimm lykilaðferðum leiðsagnarmats. Út frá þessum niðurstöðum dreg 

ég þá ályktun að mér hafi vegnað vel í þeirri vinnu, ég hef beitt þessum aðferðum óvitað og 

það er góðs viti að ég þurfi ekki sífellt að vera að minna sjálfa mig á að starfa eftir þessum 

aðferðum. Það gefur auga leið að vinna mín með leiðsagnarmat er hvergi nærri búin og í raun 

er ég enn á upphafsreit og get þróað þetta enn lengra og bætt mig meira í starfi þegar fram 

líða stundir. Næsta mál á dagskrá verður óneitanlega að segja teyminu mínu í máli og myndum 

hvernig lærdómsferlið mitt var og hvað ég hef þroskast mikið á þessum stutta tíma. Ég tel að 

með ákveðni og óbilandi áhuga mínum á leiðsagnarmati takist mér að fá teymið með mér í lið 

að innleiða leiðsagnarmat meira og meira í okkar daglega starfi. 

Í gegnum allt ferlið tel ég það auðsjáanlegt að aðferðir leiðsagnarmats skipta mig miklu 

máli og eins skiptir það mig miklu máli að nálgast nemendur mína á þeim stað sem þeir eru 

staddir og á þeim forsendum sem henta hverjum og einum og þar tel ég að þessar fimm 

lykilaðferðir skipta miklu máli. Hins vegar get ég ekki alhæft um að þetta sé eina leiðin til að 

nota leiðsagnarmat eða að vinna með leiðsagnarmiðaða kennsluhætti vegna þess að ég 
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prófaði einungis þessa einu aðferð, en ég get með sanni sagt að hún virkaði fyrir mig og 

nemendur mína. 

Markmiðið var einnig að sjá hvernig mér myndi ganga að sinna þessu hugarfóstri mínu ein 

míns liðs, en samt sem hluti af teymi, án þess að það kæmi niður á vinnu teymisins. Það sem 

gerðist svo óneitanlega á rannsóknartímabilinu var að starfskenning mín hefur þróast mikið og 

eins hef ég þroskast mikið í leik og starfi. 
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8 Umræður 

Í þessum kafla verður niðurstöðum rannsóknar minnar velt upp og þær fléttaðar saman við 

fræðin. Einnig mun ég leitast við að finna svar við rannsóknarspurningunni sem ég lagði af stað 

með í þetta ferli og því verður áhugavert að sjá hvernig mér gekk að vinna með fimm 

lykilaðferðir leiðsagnarmats Wiliams og Thompsons sem kennaranemi í teymi og hver 

ávinningur þess var fyrir nemendur mína og hvaða hindranir voru á vegi mínum. 

8.1 Þegar ég tileinkaði mér fræðin 

Ég fann í upphafi rannsóknar að ég var mjög pirruð og úrill. Það fór í taugarnar á mér að teymið 

mitt vildi ekki styðja mig eins og ég hefði óskað í rannsókn minni með leiðsagnarmat og áhrif 

þess á nemendur okkar. Mér fannst ég ekki hafa nægilegt vægi innan teymisins. Að endingu 

fannst mér hugmyndir mína algerlega hunsaðar þegar ákvörðun um einkunnagjöf var ákveðin 

á teymisfundi í minni fjarveru. Síðan þá ákvað ég að reyna hvað ég gæti til að vinna með 

leiðsagnarmat á mínum forsendum, algerlega óháð því hvað teymið myndi gera því ég gat ekki 

hugsað mér að vera skotin í kaf ítrekað. En eins og Mumford og Gustafson (1988) og Anderson 

og West (1998) benda á að teymisvinna hefur áhrif á þróun, samþykki og innleiðingu nýrra 

hugmynda og þegar teymismeðlimir búast við að hugmynd þeirra sé illa tekið eða hún 

gagnrýnd á neikvæðan hátt verður minna um nýjar og óvenjulegar hugmyndir vegna hættu á 

neikvæðu viðmóti. Ég fann að ég datt í þetta far, en ég ákvað samt að láta ekki deigan síga 

hvað varðar notkun á leiðsagnarmati, því mín hugsjón skiptir máli og hún skipti mig það miklu 

máli að ég ákvað að gera allt sem ég gat til að hafa kennsluhætti mína eins leiðsagnarmiðaða 

og ég gat, ein míns liðs. 

Í teymisvinnuskólum er mikil áhersla lögð á breytingar á vinnulagi og þær breytingar eru 

mikilvægur hluti af því lærdómssamfélagi skólans sem hefur það markmið að bæta nám allra 

nemenda skólans (Master, 2009). Ég vildi læra meira, skoða leiðsagnarmat betur og vinna með 

það í minni kennslu því ég ber mikla virðingu fyrir nemendum mínum og finnst þeir eiga það 

skilið að ég geri allt sem í valdi mínu stendur til að kynna mér leiðir sem geta bætt nám þeirra. 

Ég fór af stað ein míns liðs vitandi að með vinnu minni hefði ég ekki slæm áhrif á heildarmynd 

teymisins og vinna mín myndi ekki varpa skugga á það frábæra starf sem við vorum að vinna í 

sameiningu. Því teymið sem ég starfa í er virkilega faglegt og við berum sameiginlega ábyrgð 

á nemendum okkar og vinnuframlagi og starf okkar er svo sannarlega að styrkja 

lærdómssamfélag skólans í heild sinni eins og Anna Kristín Sigurðardóttir (2006) telur að 

einkenni góða samvinnu kennara. 

Þegar ég lít til baka tel ég að reynsla mín sem nemandi í skóla hafi haft meiri áhrif á mig og 

mína starfskenningu en ég raunverulega gerði mér grein fyrir í upphafi rannsóknarinnar. Í 
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kaflanum Mín vegferð í að verða kennari virðist vera sem ég geri lítið annað en að dásama 

Skúla Frey stærðfræðikennara minn í grunnskóla en það sem ég hef gert mér grein fyrir núna 

þegar rannsóknarvinnu minni er senn að ljúka er að þau hafa mótað mig í því hvernig ég kem 

fram við nemendur mína. Ég var farin að móta mín eigin fræði (með litlu f-i) löngu áður en ég 

gerði mér grein fyrir. Þessi virðing fyrir nemandanum og alúð sem þessir kennarar mínir lögðu 

í kennsluna fannst mér birtast svo vel hugmyndafræði leiðsagnarmats. 

Að því sögðu ákvað að prófa að vinna út frá fimm lykilaðferðum leiðsagnarmats Wiliams 

og Thompsons (2007)  

1. Útskýra, miðla og koma á skilningi um þau námsáform og hæfniviðmið sem þarf til að 

ná árangri í námi. 

2. Skapa góðar umræður í kennslustofu, verkefni eða athafnir sem gefa vísbendingar 

um námslega stöðu. 

3. Veita endurgjöf sem stuðlar að meira námi. 

4. Virkja nemendur í að eigna sér eigin námsframvindu. 

5. Virkja nemendur í að vera uppspretta náms fyrir hvert annað. 

Það reyndist verða mér mikil lukka að hafa þessar lykilaðferðir í huga allan rannsóknartímann 

og ég reyndi hvað ég gat að koma til móts við nemendur mína á þessum forsendum. Ég fann 

einnig að þegar ég byggði upp samband milli nemenda minna, líkt og Skúli gerði við mig á minni 

skólagöngu, fylgdi því ákveðið traust til mín sem kennara, líkt eins og ég treysti honum. Wiliam 

(2013) segir einmitt að slíkt traust skipti lykilmáli til að hvetja nemandann áfram, því nemandi 

tekur kennara frekar trúanlegan ef slíkt traust hefur myndast. 

Í köflunum hér á eftir mun ég fjalla um hverja lykilaðferð fyrir sig og segja frá sigrum mínum 

og nemenda minna og fjalla einnig um þær áskoranir sem ég stóð frammi fyrir og hvernig ég 

sé fyrir mér að ég geti þróað mig áfram í starfi kennarans. 

8.1.1 Að ná árangri í námi 

Ég hefði viljað fá tækifæri til að ræða við fleiri bekkjardeildir um hæfniviðmiðin og skilning 

nemenda á þeim. Ég fékk að fylgja umsjónarbekk hluta rannsóknartímans og seinni hluta hans 

var ég sjálf umsjónarkennari þessa bekks, þannig að þá lá beint við að nýta einstaka 

umsjónartíma okkar saman í umræður tengdar rannsókninni. Þessar umræður fannst mér í 

anda þess sem Moss og Brookhart (2009) sögðu um leiðsagnarmat, að nemendur þurfi að vita 

hvaða hæfni búi að baki hæfniviðmiðunum. Einnig fannst mér ég ná að miðla þessu áfram til 

Jónínu þegar hún var „týnd“ í náminu eftir fríið sitt og þá ræddum við saman um hvaða skref 

hún þyrfti að stíga til að komast áfram og halda síðan áfram þaðan. Mér fannst ég þó ekki gefa 

því nægjanlegan gaum að ræða við nemendur mína og sýna þeim hvað felst í góðum 
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verkefnum eins og Black og Wiliam (1998b) segja svo mikilvægt, og ég er þeim hjartanlega 

sammála. 

Ég sé grundvöll til bóta og þróunar í minni kennslu. Þó að sú aðferð sem ég beiti núna, að 

glósa upp á töflu þær reglur og reikniaðferðir sem vinna á með þá vikuna sé ágæt aðferð út af 

fyrir sig, held ég að við ættum að einbeita okkur líka að því að útskýra hvað gerir verkefni og 

svör að góðum verkefnum og góðum svörum. Nemendur þurfa að átta sig á hvað telst til 

gæðaverkefna. Það er ekki nóg að útskýra reglur og aðgerðir heldur verðum við verðum að 

vera með sýnishorn af gæðaverkefnum og útskýra hvað felst í gæðum hverju sinni eins og 

Black og Wiliam (1998b) tala um að skipti svo miklu máli. Gæðin felast ekki bara í að geta rakið 

sig í gegnum formúlur og reglur, heldur skiptir framsetningin líka miklu máli. 

8.1.2 Að finna vísbendingar um námslega stöðu 

Ég hef ekki verið nægjanlega dugleg að skapa sameiginlegar umræður í öllum 

stærðfræðihópunum sem ég kem að í kennslu. Hins vegar fannst mér ég ná að þreifa aðeins 

fyrir mér í þessum málum þegar við unnum verkefnið með hringinn í 9. bekk. Þá fannst mér ég 

ná að fylgjast með umræðum nemenda sem unnu saman sem pör eða í 3-4 manna hópum og 

oft skarst ég aðeins í leikinn og tók þátt í umræðunni og upplifði að þeir vissu oft meira en ég 

hélt. Það gladdi mig. Það var gaman að fylgjast með þeim giska á flatarmál, ummál og þvermál 

hringjanna sem þau unnu með og oft voru þau mjög nálægt því að giska á rétt svör bara með 

því að nota hyggjuvitið. Þarna fannst mér ég vera að vinna eftir því sem sálfræðingurinn David 

Ausubel (1968) sagði um þekkingu nemenda og áframhaldandi vinnu út frá því. 

Á þessu sviði leiðsagnarmats sé ég mikið tækifæri til úrbóta í kennslufyrirkomulagi 

teymisins í heild og einnig þyrfti ég sjálf að afla mér frekari upplýsinga um hvernig best sé að 

stjórna umræðum og finna fleiri verkefni sem efla nemendur í samtölum. Því það er ekki nóg 

að ég þjálfist í slíkum samtölum heldur þurfa nemendur mínir einnig að þjálfast í að ræða um 

stærðfræði.  

8.1.3 Að stuðla að meira námi 

Þessi hluti lykilaðferðanna fannst mér ég vinna hvað mest með. Ég lagði mikið upp úr 

munnlegri endurgjöf í gegnum samtöl við nemendur og mér fannst vinna mín með Jónínu og 

Fjólu sérstaklega bera þess merki. Ég var dugleg að gefa þeim stöllum munnlega endurgjöf 

samhliða námi eins og Brookhart (2008) lagði svo mikla áherslu á að væri gert, svo að það væri 

ekki „um seinan“. Mér fannst vinna mín með Jónínu og Fjólu einkennast sérstaklega af því að 

ég lagði mig fram um að veita þeim upplýsingar um aðgerðir og leiðir sem myndu færa þær 

nær námsmarkmiðum sínum en eins og Wiliam (2011) segir á endurgjöf að leiða af sér 

vitsmunaleg viðbrögð og hugsanir eða ígrundun af hendi nemandans. Það er einmitt það sem 



60 

ég upplifði svo sterkt hjá þessum stelpum, að þær voru þakklátar endurgjöfinni og hún gaf 

þeim aukin kraft í að reyna meira, afla sér frekari upplýsinga sem kom þeim áfram í náminu. 

Ég fann líka að ég náði til Haraldar með því að ræða reglulega við hann og það sýndi sig í 

bekkjarumræðunni þegar hann sagði frá því að hann hefði endurtekið hluta af kaflaprófinu til 

að ná einstaka hæfniviðmiðum. Þar fannst mér ég ná að sinna bæði hugræna og vitsmunalega 

þætti nemandans þegar hann móttekur upplýsingar um námsstöðu sína og tekur þátt í að 

ákveða hvaða skref sé æskilegt að taka í kjölfarið (Brookhart, 2008). Svo má líka velta fyrir sér 

hvort nemendum gefist tækifæri til að fá allar upplýsingar um hvað gengur vel og hverju sé 

ábótavant. Því eins og Wiliam (2011) segir, að þá felur góð og nýtileg endurgjöf í sér 

upplýsingar um aðgerðir og leiðir sem nemendur geta nýtt sér til að komast nær 

námsmarkmiðum sínum. Sú staðreynd að ekki er farið yfir kaflapróf og nemendum ekki gefinn 

kostur á að sjá og ræða eigin frammistöðu parast ekki nægjanlega vel við hugmyndir Wiliam 

og Thopmson (2007) um leiðsagnarmat, því hvernig eiga nemendur að geta metið stöðu sína 

einungis út frá því að skoða Mentor og merkingar við hæfniviðmið? Ég tel heppilegra að vinna 

með yfirferð á kaflaprófum og skoða þannig og sjá hvað felst í hæfninni á bak við það sem 

nemendur sjá á Mentor og þá fer af stað ígrundun þeirra um leiðir til að bæta sig. Því við 

megum ekki gleyma að endurgjöf ætti að hafa í för með sér meiri vinnu fyrir móttakandann 

heldur en þann sem hana gefur (Wiliam, 2011) 

Í framhaldi af þessu mætti einnig skoða hvernig merkt er við hæfni nemenda úr 

smáprófunum. Hvort það væri ekki betra að þegar fleiri en eitt hæfniviðmið liggi undir að 

spurningarnar séu merktar hverju hæfniviðmiði fyrir sig og síðan merkt inn í áætlunina hvernig 

gekk með hvert hæfniviðmið fyrir sig í staðin fyrir að telja bara fjölda réttra svara og merkja 

við út frá einhverju meðaltali. Það væri ekki mikil auka vinna að framkvæma slíkt. Mesta vinnan 

fælist í að yfirfara smáprófin og breyta áætluninni örlítið þannig að hvert hæfniviðmið fengi 

sitt rétta vægi og þá fá nemendur betri yfirsýn yfir námsframvindu sína. Því markmið 

smáprófanna er, eins og áður hefur komið fram, að styðja við námsframvindu og gefa 

nemendum örlitla sýn á það hvar styrkleikar þeirra liggja og hvað þurfi að vinna betur með 

þegar kemur að upprifjunarvikunni fyrir kaflaprófin. Smáprófin eiga jú að veita endurgjöf sem 

hvetur nemendur og aðstoðar þá áfram í námi (Wiliam, 2011). 

8.1.4 Að eigna sér eigin námsframvindu 

Í minni vegferð að verða kennari hafði ég alveg frá því ég hóf störf sem leiðbeinandi haft þá 

hugmynd um nám nemenda minna að þau verði sjálfstæð í vinnubrögðum og séu dugleg að 

afla sér frekari upplýsinga um námsefnið, tali saman og séu almennt sjálfstæð í sinni vinnu. 

Þessi hugsjón mín er alveg í anda Wiliam (2011) sem segir að árangur í námi stjórnist ekki af 

meðfæddri getu eða hæfileikum heldur af eigin vinnu og ástundun, því forsendur góðs náms 
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veltur á athöfnum nemandans. Hvað hann er reiðubúinn að gera og leggja á sig til að komast 

á þann stað sem hann vill komast á. 

Vinna Jónínu fannst mér einkennast af því að hún eignaði sér eigin námsframvindu með 

aukinni vinnu heima fyrir og hún var dugleg að afla sér upplýsinga utan kennslustundanna 

þegar hana vantaði frekari skilning eða vildi dýpka skilning sinn og það sama má segja um Fjólu. 

Fjóla tók málin algerlega í sínar hendur og þegar hún skráði sig á undirbúningsnámskeið fyrir 

samræmdu prófin í stærðfræði fann ég að þarna var stelpa sem var búin að eigna sér eigin 

námsframvindu og vissi mæta vel að þetta væri fjárfesting í hennar framtíð. Þarna tók hún 

stjórnina og gerði áætlun út frá stöðu sinni í náminu og þegar nemendur finna að þau hafa 

góða sjálfstjórn í námi valdeflir það þau, því þau finna að þá eru þau við stjórnvölin (Wiliam, 

2011). Þegar nemendur eins og þessar stelpur, og þá sérstaklega Fjóla, taka slíka stjórn þá eru 

þau að samhæfa vitsmunalega getu sína, tilfinningar sínar og aðgerðir til að vinna sig í átt að 

þeim markmiðum sem stefnt er að (Wiliam, 2011; Boekaerts og Cascallar, 2006). 

Mér fannst frábært að fá að upplifa þessa valdeflingu í gegnum nemendur mína. Það var 

hrein sælutilfinning sem fylgdi því að sjá þær verða sjálfstæðari og öruggari í náminu. Núna 

verður næsta mál á dagskrá að halda áfram þessari vinnu en ég þarf að leggja meiri vinnu í að 

eyða út þessum eilífa samanburði milli nemenda, því það eru engir tveir eins (Tomlinson, 

2001). Eins langar mig að fá þau til að sleppa þessari ofuráherslu á einkunnina, hvað sé góð 

einkunn og hvað sé slæm einkunn, og þeirri hugmynd að góðar einkunnir þeirra gleðji mig á 

einn eða annan hátt, því þar er ekki það sem ég er að sækjast eftir (Wiliam og Thompson, 

2007). Mér fannst ég ná að vinna ágætlega með þessa umræðu í 8. bekk en auðvitað er sú 

vinna enn á frumstigi. Með áframhaldandi umræðum og kennslu í að lesa úr hæfniviðmiðum, 

meiri áherslu á hæfniviðmiðin en einkunnir, tel ég að við komumst lengra í leiðsagnarmiðuðu 

námi. Því eins og ég hef sagt áður, ef þú færð fimm á prófi kanntu helminginn, en veist ekki 

hvaða helming. Þess vegna er nauðsynlegt að nemendur tileinki sér það að fylgjast með 

framvindu náms út frá hæfniviðmiðum en ekki út frá einkunnagjöf í tölum eða bókstöfum, því 

til að komast áfram í námi þarftu að hafa skilning á því hvað er gott og hvað þarf að bæta til 

að vaxa í námi. Ég er nefninlega sammála Wiliam og Thompson (2007) að það er svo mikilvægt 

að nemendur leggi áherslu á að læra og þroskast og fylgist vel með og veiti því eftirtekt þegar 

þau vaxa í námi. 

8.1.5 Að vera uppspretta náms fyrir hvert annað 

Samvinna í námi og samstarf nemenda getur skipt ótrúlega miklu máli og eins og Slavin, Hurley 

og Chamberlain (2003) sýndu fram á að þá getur það leitt til jákvæðari áhrifa í námi, svo lengi 

sem allir vinna saman sem hópur og að allir beri ábyrgð á sínu hlutverki og framlagi innan 

hópsins. Ég sá það í vinnunni okkar með hringinn að þau voru í alvörunni að kenna hvert öðru. 
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Þau voru að tala saman um verkefni, rökræða um ágiskanir hvers annars og leita leiða til að 

leysa verkefnið í sameiningu. Ég sá að það kviknaði á perunni hjá nokkrum nemendum og það 

var svo frábært að verða vitni að því, bæði þegar nemandinn öðlaðist skilning og eins þegar sá 

sem útskýrði náði að miðla þekkingunni svo vel að hann varð stoltur af vinnu sinni. Þetta er í 

anda þess sem Wiliam (2011) segir um nemendur sem hjálpast að við að miðla námsefnis til 

hvers annars. Þeir sem eru fróðir um námsefnið miðla því til hinna og um leið öðlast þeir betri 

skilning á námsefninu í gegnum það ferli að útskýra og segja betur frá.  

Mig langar að vinna meira með þennan þátt í minni kennslu og ég finn að það þarf ekki 

endilega að gerast í hverri kennslustund, en ef það er hægt að vinna út frá því reglulega að 

hafa verkefni sem virkja nemendur til samtals og að miðla sína á milli að þá erum við að gefa 

þeim svo frábært tækifæri til að þroskast og eflast í námi. 

8.2 Kennarinn sem fræðimaður 

Ég er sannfærð um að þessar fimm lykilaðferðir sem ég vann út frá hafi gagnast nemendum 

mínum við að auka áhuga þeirra á náminu og það hefur án alls efa hjálpað þeim að ná betri 

árangri í námi. Einnig er ég sannfærð um að þessar aðferðir hjálpi kennaranum að halda betur 

utan um getu nemenda sinna og styrki þá um leið í utanumhaldi á námi og kennslu. Hvað mig 

varðar þá fannst mér þetta færa mig nær nemendum mínum sem gerði mér auðveldara fyrir 

að átta mig á styrkleikum þeirra sem og veikleikum sem við unnum svo út frá. Þó að ferlið hafi 

heilt yfir gengið vel og ávinningur leiðsagnarmats augljós í mínum augum, hef ég enn svigrúm 

til að þroskast og bæta aðferðir mínar í samskiptum og námsmati nemenda minna. Ljóst er að 

innleiðing leiðsagnarmats tekur lengri tíma en eitt skólaár og því er næg vinna framundan. 

Rannsókn mín á mínu eigin starfi hefur gefið mér skýrari mynd af vinnubrögðum mínum 

og varpað ljósi á hve miklu máli það skiptir að fylgja eigin sannfæringu, leyfa sér að vinna með 

fræðin og þróa sig áfram og verða fræðimaður í sinn eigin kennslu. Að eigna sér fræðin og 

leyfa sér að viðurkenna að kennarar eru líka fræðimenn með litlu f-i sem hafa frá miklu að 

segja og sýna í verki hefur gefið mér mikið (Hafþór Guðjónsson, 2007). Þetta hefur verið 

ótrúlegt ferðalag. Ferðalag sem hefur tekið mig á hæstu hæðir og einnig dregið mig niður 

vegna vanmáttar við fræðin með stóru F-i, en þegar á hólminn er komið er ég loksins orðin 

fagmaður sem hefur eitthvað til brunns að bera og mín rödd og mín fræði skipta máli innan 

kennarastarfsins. Mínar niðurstöður skipta ekki einungis mig máli, heldur einnig skólastarfið í 

heild sinni og síðast en ekki síst nemenda minna. 



 

63 

9 Lokaorð 

Eins og fram hefur komið í þessu verkefni er leiðsagnarmat áhrifarík aðferð í námi og kennslu. 

Áhugi minn á námsmati, og þá sérstaklega leiðsagnarmati, varð til þess að ég ákvað að vinna 

sérstaklega út frá aðferðum leiðsagnarmats til að styrkja og auka getu nemenda minna til að 

ná námsmarkmiðum sínum. Samhliða því að veita þeim hvetjandi endurgjöf og sjá þá fagna 

hverjum sigrinum á fætur öðrum hafa þessar aðferðir gjörbylt því hvernig ég horfi á 

kennarastarfið í heild sinni, allt frá kennsluháttum og að þeirri umgjörð og utanumhaldi sem 

einkennir kennsluna. Skólaganga mín hafði augljóslega einnig mikið að segja um hvernig ég 

starfa sem kennari og mína sýn á kennarastarfið, því umhyggjuna sem ég fann frá mínum 

kennurum spegla ég í þeirri umhyggju sem ég sýni mínum nemendum, enda skiptir traust milli 

nemanda og kennara miklu máli þegar kemur að endurgjöf. 

Starfendarannsókn er góður grundvöllur til ígrundunar og ferlið sem rannsakandi hefur 

verið mér virkilega lærdómsríkt. Ég tel að allir kennarar ættu að sinna vinnu sinni eins og þeir 

séu að framkvæma slíka rannsókn, því sjálfskoðunin og ígrundunin við framkvæmd 

starfendarannsóknar hleypir rannsakandanum dýpra inn í sitt eigið sjálf en mig sjálfa hefði 

grunað og minnir rannsakandann stanslaust á að ígrunda og skoða eigin ákvarðanir. Slíkt tel 

ég ómissandi fyrir lærdómssamfélagið í heild sinni, því staðnaður kennari er ekki er tilbúinn að 

þróast í starfi eða sér jafnvel ekki þörfina á því. Að því sögðu má rökstyðja tillögu mína að allir 

kennarar sinni starfi sínu líkt og um starfendarannsókn sé að ræða með þeim orðum að slík 

rannsókn ýtir undir stanslausa endurskoðun á eigin vinnu, að líta í eigin barm, og með því 

verður framþróun í eigin starfi. Ég mæli með að allir kennarar kynni sér fræði Hafþórs 

Guðjónssonar (2007) um fræðimenn. Það gagnaðist mér mikið í rannsókninni að kynnast hans 

sýn á starfendarannsóknir og á kennarann sem fræðimann. 

Í framhaldinu sé ég fyrir mér að kynna þetta viðhorf sem ég hafði til kennslunnar á 

rannsóknartímabilinu og vinnu mína með leiðsagnarmat fyrir teyminu mínu og hvetja það til 

að fara í þessa vinnu með mér á næsta skólaári. Slík vinna myndi án efa hafa mikil áhrif á 

lærdómssamfélagið. Það er því í mínum höndum að kynna þetta vel og vandlega og útskýra 

hversu auðvelt þetta reyndist í raun og veru þegar hugarfarið var rétt. Því þegar kollurinn er 

rétt skrúfaður á eru okkur allir vegir færir. 

Margt smátt gerir eitt stórt og það að hafa átt þátt í að eitt barn hætti að upplifa sig sem 

„lúser“ í námi, er eins og að hafa bjargað heilli þjóð úr nauð, svo mikill er sigurinn fyrir mig. 
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Viðauki A: Bréf til forelda 

Komiði sæl, 

ég er kennaranemi á lokaári við deild faggreinakennslu í stærðfræði við Háskóla Íslands. Þetta 

skólaár fékk ég tækifæri til að fylgja Bryndísi Örnu, umsjónarkennara þíns barns, til að kynnast 

öllum hliðum í starfi umsjónarkennara ásamt því að sinna kennslu í stærðfræðiteymi 

unglingastigs. Þetta síðasta ár í kennaranáminu mun ég vinna að lokaverkefni mínu til M.ed 

gráðu þar sem ég skoða aðferðir námsmats og einbeiti mér að leiðsagnarmati. Það er einmitt 

sú matsaðferð sem Aðalnámskrá grunnskóla fjallar hvað mest um. Ég mun skoða á gagnrýninn 

hátt hvernig Sunnulækjarskóli stendur sig í notkun leiðsagnarmats í stærðfræði í unglingadeild 

og hvernig hægt væri að endurskoða notkun leiðsagnarmats. Til gamans læt ég fylgja með 

örlitlar upplýsingar um leiðsagnarmat sem teknar eru beint úr aðalnámskrá. 

Leiðsagnarmat miðar að því fylgjast með og sjá stöðuna meðan á námi stendur. 

Það er ferli við að afla upplýsinga um hvar nemandinn er staddur í námi sínu og 

túlka þær. Leiðsagnarmat þjónar þeim tilgangi að nota niðurstöðurnar til að gera 

nauðsynlegar breytingar á námi og kennslu. Mikilvægt er að nýta fjölbreyttar 

matsaðferðir og matsgögn við leiðsagnarmat, s.s. kannanir, vettvangsathuganir, 

samræður, spurningar, sjálfsmat, jafningjamat, leiðarbækur o.fl. Í raun flest allt 

sem leiðir til þess að nemandinn ígrundi þátttöku sína í náminu. Í leiðsagnarmati 

er lögð áhersla á að matið sé hluti af náminu, fari reglulega fram á námstímanum, 

skýr viðmið séu um árangur og endurgjöf sé nákvæm og lýsandi fyrir hvern 

nemanda. 

Í vinnu minni við lokaverkefnið mun ég safna gögnum, rýna í mína eigin vinnu og skoða hvernig 

mér finnst til takast. Auk þess mun ég leitast eftir skoðunum nemenda á tilteknum 

viðfangsefnum, til að mynda hvernig þeim finnst ákveðin verkefni/kannanir og hvað þau lærðu 

af þeim. Einnig mun ég ræða við þau um upplifun þeirra á skipulagi námsins og hvernig þau 

nýta sér niðurstöður úr smáprófum og námsmati á Mentor. Ég mun koma til með að nýta 

einstaka umsjónartíma 8.UBH í gagnrýnar og uppbyggilegar umræður. 

Björgvin Einar Daníelsson, skólastjóri Mánaselsskóla, og Bryndís Arna Karlsdóttir, 

umsjónarkennari á unglingastig, hafa gefið samþykki sitt fyrir rannsókninni og jafnframt mun 

ég upplýsa bekkinn. Það skiptir mig miklu máli að þau séu með mér í þessu, þau eru mínir 

bestu gagnrýnendur og gefa mér mestan innblástur í rannsóknarvinnuna. Ég mun gæta fyllsta 

trúnaðar og nafnleyndar. Niðurstöður verða birtar með þeim hætti að ekki verður hægt að 

rekja þær til einstaklinga. 



70 

Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður verkefnisins er Ingólfur Gíslason aðjunkt við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands (ingolfug@hi.is). 

Ef þið óskið eftir að ykkar barn taki ekki þátt í umræðum tengdum rannsókninni þarf að senda 

mér svar fyrir 13. september 2019. Ykkur er að sjálfsögðu velkomið að hafa samband ef þið 

óskið eftir frekari upplýsinga um rannsóknina. 

Með fyrirframþökk, 

Blaka 


