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Formáli 

Þegar ég hóf aftur nám við Háskóla Íslands, í kjölfar þess að Samband íslenskra sveitarfélaga 

veitti mér námsleyfi haustið 2015, var ætlunin að stunda einungis nám í einn vetur og ljúka 

þeim einingafjölda sem til var ætlast. Mér fannst námið krefjandi auk þess sem ég þurfti að 

tileinka mér margar nýjungar í skólaumhverfinu, sem ég þekkti ekki áður. En þegar skólaárinu 

lauk, þá var ég ekki alveg tilbúin að láta staðar numið, vegna þess að ég vissi að ef ég héldi 

ekki áfram á þessum tímapunkti, þá færi ég ekki aftur í nám. Þessi vegferð hefur verið löng 

og ströng, vegna þess að ég nýtti ekki önnur námskeið nægjanlega vel til þess að byggja upp 

þetta verkefni. Einnig hefur verið krefjandi að stunda nám með vinnu. Ég var þó í skertri 

stöðu á meðan ég vann að þessari starfendarannsókn. Á stundum hefur verið freistandi að 

gefast upp. En með hvatningu og hjálp góðra manna þá hef ég komist á leiðarenda. 

Ég þakka Sambandi íslenskra sveitarfélaga fyrir að veita mér námsleyfi og gefa mér kost á að 

afla mér frekari þekkingar og færni til þess að ígrunda starfskenningu mína. Ég þakka 

leiðbeinanda mínum, Baldri Sigurðssyni, fyrir góða leiðsögn og alla hjálpina við vinnslu þessa 

verkefnis. Eiginmanni mínum, Lárentsínusi Kristjánssyni, þakka ég fyrir hvatningu og góðar 

ábendingar í öllu námsferlinu, yfirlestur og að hafa óendanlega trú á mér. 

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

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

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

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

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 5. janúar 2021. 

 

Selma Jónasdóttir 
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Ágrip 

  

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011/13 er lögð áhersla á leiðsagnarmat í stað lokamats. Þess 

konar námsmat kallar á grundvallarbreytingar á rótgrónum viðhorfum og kennsluháttum. 

Hvergi kristallast þessar breytingar betur en í ritunarkennslu. Kennari þarf að stíga úr 

hlutverki þess sem kennir, metur og dæmir og inn í hlutverk þess sem leiðbeinir og leiðsegir. 

Um leið þurfa nemendur líka að breyta hugarfari sínu í grundvallaratriðum; að tileinka sér 

hugarfar vaxtar og taka ábyrgð á eigin námi. Ritun er öflugt tæki til náms í öllum greinum og 

þjálfar skilning og beitingu tungumálsins. Með aukinni upplýsingatækni í skólastarfi, skapast 

nýir möguleikar til að leiðbeina um ritun og birta ritsmíðar nemenda. Tilgangur þessarar 

starfendarannsóknar var að skoða eigin kennsluhætti. Rannsóknarspurningin var: Hvernig 

get ég, sem kennari í 5. bekk, breytt kennsluháttum mínum í anda hugmyndafræði 

leiðsagnarmats, til að efla kennslu í ritun þvert á námsgreinar og þannig bætt málskilning, 

orðaforða og læsi nemenda minna í samræmi við hæfniviðmið Aðalnámskrár? 

Rannsóknarþemu verkefnisins eru upplýsingar sem verða að verkfærum, valdefling í starfi og 

nemendur sem þátttakendur í eigin námi. Rannsóknarþema, sem varð mér að verkfærum í 

rannsókninni, eru leiðsagnarmat, vaxandi hugarfar, ritun og spjaldtölvur.  

Með því að ígrunda og endurnýja faglega starfskenningu mína, þá hefur starf mitt innan 

skólans færst í þá átt að nemendur mínir skapi sjálfir sína eigin þekkingu og læri af 

námsferlinu. 

Mikilvægt er fyrir kennara að eiga samtal við nemendur og deila ábyrgð með þeim á náminu, 

að kenna þeim að ræða hlutina sín á milli og vinna saman á uppbyggilegan hátt. Þegar 

kennari leiðbeinir nemendum í ritunarferlinu, með hugmyndafræði leiðsagnarmats sem 

grundvöll, skapast vettvangur til þess að ræða um ritunarferlið. Reynsla mín er sú að þá séu 

nemendur frekar tilbúnir að tileinka sér vaxandi hugarfar.  
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Abstract 

„Don´t dwell in the past nor the present; focus on the future.“ 

Practitoner research, is research where the teacher accumulates information on 

formative assessment and writing, which then become tools to change the educational 

environment or circumstances. 

The official main curriculum, for elementary schools in Iceland 2011/13, emphasizes 

formative assessment instead of summative assessment. That approach of evaluation in 

schools, calls for fundamental changes of deeply rooted attitudes and ways of teaching. 

Nowhere do these changes crystallize better than in methods used in teaching writing. 

Teachers must step away from the role of the one who teaches, evaluates and judges and 

into the role of the one who guides their students. At the same time, the students need to 

change their attitudes of fundamental points and adopt a mindset of growth and 

responsibility in their studies. Writing is a powerful tool in education in all subjects and 

develops understanding and utilization of the language. With increased information 

technology in schools, new opportunities are created for guidance in writing and distribution 

of what students are writing. 

The purpose of this practitioner research was to observe my own way of teaching. The 

research question was: How can I, as a 5th grade teacher, change my way of teaching in the 

spirit of the ideology of formative assessment, to reinforce teaching in writing across school 

subjects in order to increase comprehension, vocabulary and literacy of my students in 

accordance to the main curriculum? 

The themes of the research are information which become tools, empowerment in 

work, and students as participants in their own education. A research theme that became a 

tool in the research are formative assessment, growth mindset, writing and electronic cards. 

By contemplating and renewing my professional practical theory, my work within the 

school has moved towards the direction where my students are more themselves and create 

and develop their own knowledge and learn throughout the process. 

It is important for teachers to have a conversation with their students and share 

responsibility during their education. We need to teach them to have a conversation among 

themselves and work together in a constructive manner. When a teacher guides their 

students in the writing process with the ideology of formative assessment as a foundation, a 

platform is created to have this conversation, and in my experience, students are then ready 

and willing to adopt a mindset of growth. 
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1 Inngangur  

Í Aðalnámskrá frá 2011/2013 voru boðaðar umtalsverðar áherslubreytingar í skólastarfi. 

Þessar áherslubreytingar eru settar fram með mjög skýrum hætti og kalla á að kennarar taki 

kennsluhætti sína til endurskoðunar. Þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín 

Jakobsdóttir, fylgdi nýrri Aðalnámskrá úr hlaði með þeim orðum að engin raunveruleg þróun 

verði á skólastarfi nema að tilstuðlan kennara og skólastjórnenda. Ekki nægi að gera úrbætur 

á menntastefnu, skipulagi, námsgögnum og skólabyggingum ef breytingum og nýrri hugsun 

er ekki fylgt eftir í góðri samvinnu við þá sem bera hitann og þungann af skólastarfinu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 7). Hér verður staldrað við þrjú meginsvið nýmæla 

Aðalnámskrárinnar. 

Í fyrsta lagi hafa verið þróaðir sex grunnþættir sem mynda kjarna menntastefnunnar: 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Talið er 

mikilvægt að rækta markvisst þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkja getu einstaklinga í 

framtíðinni til að vera gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og 

lýðræðissamfélagi. Grunnþættirnir sex eiga að stuðla að því (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011/2013, bls. 7). 

Í öðru lagi var fallið frá því að vinna eftir námsmarkmiðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999). Í fyrri námsskrá var áherslan lögð á að nemendur tileinkuðu sér ákveðna þekkingu. Nú 

er þess í stað lögð áhersla á að meta heilstæða og víðtæka hæfni nemenda (Meyvant 

Þórólfsson, 2019). Áður var litið til þess hvort nemendur hefðu náð ákveðnu námsmarkmiði 

sem vottað var með lokaeinkunn. Með nýrri námskrá var ákveðið að meta hæfni nemenda á 

námsferlinum heildstætt og leiðbeina nemendum í ferlinu, þannig að þeir næðu markmiðum 

sínum. Þessi breyting, að taka upp leiðsagnarmat í stað lokamats, kallar á mjög róttæka 

endurskoðun á öllum kennsluháttum, eins og þeir hafa tíðkast í skólum landsins.  

Í þriðja lagi var skilgreind almenn lykilhæfni við lok grunnskóla, þvert á námsgreinar og 

greinasvið (Aðalnámskrá grunnskóla 2011/13, bls. 55). Lykilhæfni er sú hæfni sem 

nemandinn sjálfur býr yfir og stuðlar að alhliða þroska hans. Til lykilhæfni telst hæfni í 

tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla 

og upplýsinga og ábyrgð og mati á eigin námi. Menntagildi lykilhæfni felst meðal annars í því 

að þroska sjálfsvitund og samskiptahæfni nemenda. Markmiðið er að búa þá undir virka 

þátttöku í lýðræðissamfélagi og að nemendur geti nýtt sér styrkleika sína til áframhaldandi 

náms- og starfsþróunar þegar þar að kemur. 

Í sveitarfélaginu, þar sem ég starfa, var þó nokkur vinna lögð í innleiðingu Aðalnámskrár 

2011/13. Í upphafi var lögð áhersla á að kennarar tileinkuðu sér grunnþætti menntunar og 

síðar greinasvið hennar. Í mínu nærsamfélagi var almennt álitið að geyma ætti umræðuna 
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um námsmatið. Kennarar væntu þess að þeim yrði leiðbeint með þann þátt þegar það þætti 

tímabært í ferlinu. Einhver misskilningur varð í þeim efnum eða að minnsta kosti kom það 

aldrei til framkvæmda. Næsta skref í innleiðingunni var að meta hæfnimiðað nám samkvæmt 

Aðalnámskrá. Það skref vafðist mjög fyrir mér og nokkrum samkennurum mínum, vegna þess 

að leiðsagnarmat, sem víða er nefnt í Aðalnámskrá að skuli hafa að leiðarljósi við mat á 

hæfnimiðuðu námi, hafði ekki verið innleitt í skólana. Kennarar, sem áttu að meta nám út frá 

hæfniviðmiðum, höfðu ekki fengið nægjanlega faglega leiðsögn um hverjir væru þeir 

áhersluþættir sem þyrfti að hafa í huga og vinna eftir, til að koma á leiðsagnarmati í takt við 

Aðalnámskrá. 

Ég hef starfað sem umsjónarkennari í grunnskóla í þrjátíu ár á höfuðborgarsvæðinu. Ég 

hef aðallega kennt nemendum á miðstigi, sem eru í 5.-7. bekk. Þeim árgöngum hef ég oftast 

kennt allar bóklegar námsgreinar. Starfið, og verkefnin í grunnskólanum, hefur breyst mikið 

undanfarin ár; Breytingin er ögrandi fyrir kennara en á sama tíma þarf kjark og áræðni til 

þess að hefja sig upp úr „gömlum“ hjólförum og takast á við nýjar áskoranir.  

Ég heyrði fyrst um starfendarannsóknir þegar ég tók námskeið í aðferðafræði við Háskóla 

Íslands 2016-17 og fannst að slíkt rannsóknarsnið myndi henta mér ef ég ætlaði mér að klára 

meistaragráðu. Aðferð, sem felur í sér að skoða sjálfan sig í starfi, ígrunda og bæta starfið, 

hentar kennara sem er búinn að starfa lengi í skóla, þar sem sjaldan gefst tími í erli dagsins til 

að gera umtalsverðar breytingar á starfsháttum. Þess vegna langaði mig til þess að leggja 

mitt af mörkum til þess að endurskoða og betrumbæta þætti í kennslu og skólastarfi sem 

mér fannst ég ekki vera á réttri leið með og ekki hafa nægjanlega þekkingu á og um leið 

styrkja sjálfa mig og valdeflast í starfi. 

Mér fannst ég ekki hafa haft nægilega þekkingu á leiðsagnarmati sem ég taldi æskilegt til 

þess að geta leiðbeint nemendum mínum í ferlinu og náð viðmiðum Aðalnámskrár. Í 

Aðalnámskránni 2011/13 er mælst til þess að kennarar leiðbeini nemendum um námið 

þannig að þeir geti náð markmiðum með náminu (Aðalnámskrá 2011/2013, bls. 54). Með 

það í huga fannst mér mikilvægt að ég tileinkaði mér þá þekkingu sem þarf til að geta lagt 

mitt af mörkum. Með því að leggja áherslu á að flétta saman leiðsagnarmati og ritun, sá ég 

tækifæri til þess að breyta kennsluháttum mínum, færa mig frá því að láta námsbækurnar 

stýra kennslunni til þess að gera kennsluna meira skapandi. Mig langaði að gefa nemendum 

sterkari rödd, með því að fá þá til að skrifa og ræða um viðfangsefni sín. Mér fannst að með 

því að fylgja áhersluþáttum leiðsagnarmats í að leiðbeina nemendum um ritun, gæti orðið til 

ferli sem auðveldaði mér að meta hvort nemendur hefðu náð hæfni Aðalnámskrár 2011/13. 

Áhersluþættir leiðsagnarmatsins eru þeir að upplýsa nemendur um markmið viðfangsefna, 

vera með góðar kveikjur, kanna forþekkingu nemenda, spyrja spurninga og láta þá ræða 
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saman, gefa þeim endurgjöf, sýna nemendum viðmið um árangur og vinna að því að þeir geti 

stutt hver annan með jafningjamati og lagt mat á sín eigin verk. 

Ritunarkennsla hefur verið olnbogabarn í þeim skólum sem ég hef kynnst. Samkvæmt 

úttekt, sem Svanhildur Kr. Sverrisdóttir og Guðrún Valsdóttir gerðu árið 2012, viðurkenna 

margir kennarar að ritun sé ekki nægilega vel sinnt, og óska sjálfir eftir meiri þekkingu og 

færni á sviði ritunarkennslu. Í skólanum, sem ég starfa við, finnst mér vanta upp á að til sé 

sameiginleg stefna í ritunarkennslu. Auk þess finnst mér vanta upp á þekkingu kennara um 

leiðsagnarmat og færni í að beita því.  

Ritunarkennsla og leiðsagnarmat haldast í hendur. Í gegnum skrifleg verkefni nemenda 

hefur kennari færi á að gera sér grein fyrir stöðu nemandans og færni. Þannig er hægt að 

veita honum markvissa leiðsögn og styðja hann á markvissari hátt til að gera betur en hann 

gæti án stuðnings og leiðsagnar. Þannig leiðsögn taldi Vygotsky æskilega til þess að 

nemandinn næði að þroskast: 

Það sem börn geta gert með hjálp annarra gæti á vissan hátt jafnvel verið betri 

vitnisburður um hugarþroska (e. mental development) þeirra heldur en það sem þau 

geta gert ein og sjálf. (Vygotsky, 1978, bls. 85) 

Þegar ég skoðaði hæfniviðmið Aðalnámskrár 2011/13, sá ég tækifæri til þess að auka 

ritunarþáttinn í skólastarfinu umtalsvert. Í gegnum tíðina hefur mér fundist vanta upp á að 

nemendum sé kennd ritun í bókstaflegri merkingu. Nemendur hafa náð að tileinka sér 

ákveðna færi í ritun þegar þeir hafa lokið fyrstu fjórum námsárunum. Þó er lítið um að þeim 

sé leiðbeint um hvernig á að bera sig að til þess að þróa áfram ritunarferlið. Mér hefur einnig 

þótt erfitt að fá nemendur til þess að vinna áfram með verkefni, eftir að þeir hafa fengið 

leiðsögn. Auk þess hefur mér lengi fundist óljóst hvernig best sé að leiðbeina nemendum um 

ritun og á hvaða þætti beri að leggja áherslu. Með því að láta nemendur skrifa meira um 

viðfangsefnin, og gera ritun að ferli í leiðsagnarmatinu, tel ég mig geta skoðað og áttað mig 

betur á því hvort nemendur hafi skilið þau viðfangsefni sem verið er að vinna með. Þar að 

auki tel ég mig geta áttað mig á hvað þau eru að hugsa og séð hvort að þau hafi náð 

tilgreindum, fyrirfram ákveðnum, hæfniviðmiðum. Ég tel einnig að það megi bæta 

málskilning, orðaforða og læsi nemenda með því að skrifa og ræða meira um viðfangsefnin. 

Það rann upp fyrir mér að til þess að geta breytt ritunarkennslunni, þurfti að koma á 

leiðsagnarmati og þar með breyta þeirri námsmenningu sem er ríkjandi í skólanum. Þetta 

hélst í hendur við stærri og meiri umbreytingar á kennsluháttum og hugarfari, bæði 

nemenda og kennara. Til þess þyrfti að byrja á að vinna með hugtökin vaxandi hugarfar (e. 

growing mindset) og fastmótað hugarfar (e. fixed mindset). 
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1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Tilgangur þessa verkefnis er að nýta ritun og leiðsagnarmat í kennslu á miðstigi, þvert á 

námsgreinar, en þó sérstaklega í íslensku og samfélagsfræði, til að ná hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár fyrir 7. bekk. Ég, sem kennari til margra ára, ætla að tileinka mér og innleiða 

leiðsagnarmat í skólaumhverfið og nota það til að auka og endurskipuleggja ritunarkennslu. 

Ég sjálf er í brennidepli, rýni í eigin störf og þau gögn sem verða til á rannsóknartímabilinu. Ég 

ætla að draga fram atvik úr eigin kennslu til þess að sýna hvernig hægt er að nota ritun og 

leiðsagnarmat til þess að ná hæfniviðmiðum Aðalnámskrár. 

Ég ætla að taka sjálfa mig og kennsluaðferðir mínar á þessu sviði til rækilegrar skoðunar, 

sérstaklega í kennslu íslensku og samfélagsfræði. Ég ætla markvisst að reyna að tileinka mér 

og þróa kennsluaðferðir og námsmat sem virkja nemendur til þátttöku í eigin námi og fela í 

sér leiðsögn sem hjálpar þeim að ná lengra en þeir hefðu annars gert. Þetta er dæmigerð 

Vygotsky nálgun, þ.e. sókn inn á svæði mögulegs þroska en það er hugtak sem Vygotsky 

skýrði á eftirfarandi hátt:  

Við höldum því fram að grundvallareinkenni náms sé að það skapar svæði mögulegs 

þroska (e. zone of proximal development, zpd), með öðrum orðum, að nám veki ýmiss 

konar innri þróunarferli sem virkjast eingöngu þegar barnið á í samskiptum við fólk í 

umhverfi sínu og í samvinnu við félaga sína. (Vygotsky, 1978, bls. 90.) 

Sem fyrr segir er markmiðið með þessu verkefni er að þróa mig og efla sem kennara. Ég 

ætla að skoða sérstaklega í starfi mínu hvernig ég get eflt málskilning, orðaforða og læsi 

nemenda minna með því að gera ritun að ferli í leiðsagnarmati. Til að ná því marki hyggst ég:  

• nota fjölbreytt skrifleg verkefni í kennslunni, þvert á námsgreinar 

• leiðbeina nemendum um ritun, þannig að nemendur læri meira og verði færari í að 

hugsa og ræða um viðfangsefni sín 

• nota umræður til að efla þekkingu nemenda á viðfangsefnum 

Með notkun skriflegra verkefna í kennslu er ég að hugsa um hvernig unnt sé að nota 

fjölbreyttari skrifleg verkefni víðar í náminu og þá þvert á námsgreinar, þannig að nemendur 

fái meiri þjálfun í ritun. Með mati á verkefnum er ég að hugsa um hvernig ég get beitt 

leiðsagnarmati eða leiðbeint nemendum meira um hvernig þeir geta orðið færari í að hugsa 

og skrifa um viðfangsefni námsins, í stað þess að meta þá og dæma.  

Dregin verða fram atvik úr eigin kennslu, sem sýna hvernig til hefur tekist að koma á því 

breytingaferli sem stefnt var að. Einnig getur rannsóknin sjálf gefið vísbendingu um hvernig 

til hefur tekist um námskrárþróun í einstökum skólum., þ.e. hvernig opinberu fyrirmælin sem 

sett eru fram í Aðalnámskrá skila sér yfir í virku námskrána í skólum landsins. 

Rannsóknarspurningin er:  
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Hvernig get ég, sem kennari í 5. bekk, breytt kennsluháttum mínum í anda 

hugmyndafræði leiðsagnarmats, til að efla kennslu í ritun þvert á námsgreinar, með 

það að markmiði að auka málskilning, orðaforða og læsi nemenda minna í samræmi 

við hæfniviðmið Aðalnámskrár? 

Ég tel að ég geti stuðst við það vinnuframlag, sem verður til í ferlinu, til þess að meta 

hæfni nemenda eftir markmiðum Aðalnámskrár í íslensku og samfélagsfræði. Samkvæmt 

Aðalnámskrá á að meta hæfni nemenda í hverri námsgrein. Nemendur eiga að vera búnir að 

ná ákveðinni, skilgreindri færni í lok fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar. Hæfniviðmið í íslensku 

eru að sumu leyti metanleg með því að skoða þá vinnu nemenda sem fram fer í 

skólastofunni. Meta á hæfni nemenda í töluðu máli, hlustun og áhorfi, lestri og bókmenntum, 

ritun og málfræði (Aðalnámskrá 2011/13, bls. 101-105. Flóknara er að meta hæfni nemenda í 

samfélagsfræði. Markmið samfélagsgreina er að stuðla að skilningi nemenda á mörgum þeim 

hugmyndum og hugsjónum sem liggja til grundvallar viðhorfum okkar til umhverfisins, 

auðlinda, menningar og sögu. Annað markmið er að nemendur læri að tileinka sér réttsýni, 

gildismat og ábyrgð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 106-107). Ég tel að með því 

að láta nemendur ígrunda viðfangsefni samfélagsfræðinnar og koma hugsun sinni á blað, 

verði auðveldara fyrir kennara að gera sér raunsanna mynd af hæfni nemenda. Kennarar eigi 

þannig auðveldara með að átta sig á því hvort nemendur hafi náð þeirri hæfni sem stefnt var 

að.  

1.2 Skipulag ritgerðarinnar 

Annar kafli þessarar ritgerðar er í tveimur hlutum. Í fyrri hlutanum er fjallað um áhersluþætti 

Aðalnámskrár 2011/13 og þær breytingar sem hún kallar á í námsmati og kennsluháttum. 

Gerð er grein fyrir því hvað átt er við með hæfnimiðuðu námi og lykilhæfni. Fjallað er um það 

hvernig grunnþættir menntunar; læsi, sköpun, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 

og heilbrigði og velferð eiga að fléttast inn í allt námsferli nemenda. Gerð er grein fyrir því 

sem Aðalnámskráin segir um námsmat. Þá er uppbygging leiðsagnarmats útlistuð og hvernig 

á að meta hæfni nemenda. Í lok fyrri hluta er gerð grein fyrir hugmyndafræðinni að baki 

vaxandi og fastmótuðu hugarfari. 

Í síðari hluta kaflans er fjallað um stöðu ritunar í skólastarfi og rætt um veika stöðu 

hennar í skólum hér á landi. Gerð er grein fyrir þeim áhersluþáttum sem taldir eru geta leitt 

til aukinnar færni nemenda í ritun. Í lok síðari hluta er gerð grein fyrir því í hverju fagleg 

ígrundun starfskenninga felst.  

Þriðji kafli er helgaður aðferðafræði rannsóknarinnar. Rannsóknin er starfendarannsókn, 

sem fyrr segir. Sagt verður frá þátttakendum, þeim gögnum sem safnað var og hvernig unnið 

var úr þeim.  
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Lengsti kaflinn er niðurstöðukaflinn. Þar er allt ferlið, sem ég fór í gegnum, rakið. Allt frá 

því ég tók þá ákvörðun að skora sjálfa mig á hólm, veturinn 2016-2017, til að gera 

starfendarannsókn á því hvernig mér tækist að gerbylta kennsluháttum mínum, og þar til 

skólastarfi lauk vorið 2020, eftir mjög sérstakt tímabil í skólastarfi á vorönn í ljósi Covid-19 

faraldursins.  

Í fimmta kafla ræði ég og ígrunda hvernig niðurstöður mínar tengjast reynslu minni, 

fræðum og fyrri þekkingu á sviðinu. Þar nota ég lauklíkan Korthagens (2013) til að skipuleggja 

umræðuna. Þá ræði ég þá þýðingu sem rannsóknin hefur fyrir starfskenningu mína.  

Að lokum tek ég saman helstu lærdóma sem ég dró af rannsókninni.  
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2 Fræðilegur rammi og bakgrunnur 

Áherslubreytingar í Aðalnámskrá grunnskóla 2011/13 birtast meðal annars í orðræðu og 

orðaforða laganna. Hæfniviðmið, lykilhæfni og grunnþættir menntunar eru mikilvæg hugtök 

sem kennarar þurftu að læra að tileinka sér í starfi þegar ný námskrá var innleidd 2011/13. 

Hugmyndin um hæfni í námi gerir ákveðnar kröfur til kennsluhátta og námsmats. Lykilhæfnin 

er byggð á framangreindum sex grunnþáttum menntunar og áhersluþáttum 

grunnskólalaganna. Hún hefur áhrif á alla þætti skólastarfsins. Grunnþættir menntunar kalla 

á breytt viðhorf til kennsluhátta og vinnubragða. 

Megintilgangur námsmats er almennt sá að leiðbeina nemendum um námið og hvernig 

þeir geta náð markmiðum þess (Aðalnámskrá grunnskóla 2022/13, bls. 54 og 57) og áhersla á 

leiðsagnarmat. Rannsóknir (Black og Wiliam, 1998) á leiðsagnarmati, hafa sýnt fram á að 

kennsla og námsmat eru samofin. Leiðsagnarmat snýst ekki bara um námsmat heldur um 

árangursríka kennsluhætti.  

Umræða hefur verið um það innan skólasamfélagsins að ritunarkennslu sé ábótavant í 

skólunum og að hægt væri að nýta ritun á markvissari hátt sem námsaðferð, heldur en gert 

er í dag. 

Áherslubreytingar í Aðalnámskrá grunnskóla 2011/13 kalla á endurskoðun starfshátta. 

Óhjákvæmlegt er að kennarar og starfsfólk skóla ígrundi faglega starfskenningu sína. Fagleg 

starfskenning þróast kerfisbundið í gegnum víðtæka gagnrýna ígrundun og samræður 

fagmanna. Hún er nauðsynleg til þess að skólastarf geti þróast í þá átt sem hugmyndafræðin 

um skóla framtíðarinnar stefnir að. 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla – áhersluþættir 

Með tilkomu nýrrar Aðalnámskrár árið 2011 og greinasviða árið 2013 (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011/2013) boðuðu menntayfirvöld á Íslandi breytingar á námsmati í 

grunnskólum landsins.  

Þekking, leikni og hæfni eru þau grundvallarhugtök sem byggt er á. Þekking er skilgreind í 

Aðalnámskrá (2011/2013, bls. 39) sem safn aðferða, kenninga, lögmála og staðreynda, sem 

hægt er að miðla á margvíslegan hátt, eins og skriflega, munnlega eða verklega. Leikni getur 

verið vitsmunaleg eða verkleg. Hún felst í því að nemandi getur beitt aðferðum, verklagi og 

rökréttri hugsun. Hæfni snýr að nemandanum sjálfum. Í henni felst að hann hafi getu til að 

hagnýta og miðla þekkingu og leikni.  
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2.1.1 Hæfnimiðað nám  

Hæfni gerir kröfur um ábyrgðartilfinningu, virðingu, víðsýni, sköpunarmátt, siðferðisvitund, 

félagsfærni, frumkvæði, virkni og skilning nemandans á eigin getu (Aðalnámskrá 2011/13, 

bls. 25). Einnig er gerð krafa um að allir áfangar í einstökum þáttum námsins séu skilgreindir 

sem viðmið um hæfni í hverjum þætti, miðað við aldursstig. Með því að skilgreina hæfni er 

stefnt að því, frá upphafi skólagöngu, að leggja grunn að heildstæðri framvindu í almennri 

menntun nemenda. 

Hæfniviðmið eru skilgreind og sett upp í þrjá flokka fyrir hvert námssvið við lok fjórða, 

sjöunda og tíunda bekkjar, fyrir utan erlend tungumál. Þar eru hæfniviðmið sett fram í 

stigum. Hæfniviðmið tengjast einnig grunnþáttunum sex í aðalnámskránni, sem getið er að 

framan, og eiga að endurspeglast í öllu skólastarfi á öllum skólasviðum.  

Innan hverrar námsgreinar, eða námssviðs, er tilgreint hvaða hæfni vænst er að nemandi 

búi yfir við lok hvers stigs. Hæfniviðmið eru sett fram í mismörgum flokkum eftir 

námsgreinum. Til dæmis eru hæfniviðmið fyrir íslensku sett fram í fjórum flokkum: Talað 

mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, og ritun og málfræði. Hæfniviðmið 

samfélagsgreina tengjast grunnþáttum menntunar. Þau skiptast í þrjú svið eða heima. Í fyrsta 

lagi reynsluheim þar sem áhersla er lögð á að nemendur skilji veruleikann út frá umhverfinu. 

Í annan stað hugarheim en í því sambandi er lögð áhersla á sjálfsmynd nemenda. Í þriðja lagi 

félagsheim, en þar á að tengja námsþættina við samskiptahæfni nemenda. Við skipulagningu 

samfélagsgreina, líkt og annara námsgreina, ber að taka tillit til allra grunnþátta menntunar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 196). 

2.1.2 Lykilhæfni  

Lykilhæfni er nýtt hugtak í Aðalnámskránni. Hún er skilgreind sem hæfni sem varðar 

nemandann sjálfan og stuðlar að alhliða þroska hans. Lykilhæfni tengist öllum námssviðum. 

Hæfniviðmið fyrir lykilhæfni skiptist í fimm flokka (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, 

bls.55):  

• Tjáningu og miðlun, sem felst í því að nemandi öðlist hæfni til þess að tjá hugsanir 

sínar, tilfinningar og skoðanir, munnlega, skriflega og á annan hátt.  

• Skapandi og gagnrýnin hugsun. Þá eiga nemendur að geta notað þekkingu og leikni, 

dregið ályktanir, sýnt áræðni til að leita nýrra lausna og beitt gagnrýninni hugsun og 

röksemdafærslu.  

• Sjálfstæði og samvinna felst í því að vinna sjálfstætt og með öðrum undir leiðsögn.  

• Nýting miðla og upplýsinga. Þá eiga nemendur að geta notað margvíslega miðla í 

þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun. Þeir eiga ennfremur að geta notað upplýsingar á 

ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt.  
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• Ábyrgð og mat á eigin námi. Nemandinn á  að geta borið ábyrgð á eigin námi og vera 

fær um að leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu.  

2.1.3 Grunnþættir menntunar 

Í almennum hluta Aðalnámskrár 2011, var reynt að skilgreina betur en áður hvað átt er við í 

markmiðsgrein grunnskólalaga (2. gr.) um hlutverk grunnskóla. Greinin hefst svo: „Hlutverk 

grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku 

þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun.“ Þessi fögru orð um hlutverk grunnskólans 

hafa lengi þótt svolítið óljós. Þó má segja að þau fái dýpri merkingu í þeim sex grunnþáttum 

menntunar sem skilgreindir eru í Aðalnámskrá 2011, sbr. eftirgreint: 

Sagt er að læsi hafi löngum verið tengt við þá kunnáttu og færni sem fólk þurfi að búa yfir 

til þess að geta fært hugsun sína í letur (ritað) og skilið prentaðan texta (lesið). Læsi krefst 

skriffæra, efnis til þess að skrifa á og miðils, t. d. bókar, til að koma ritsmíðinni á framfæri. Að 

hluta til snýst það því um tæknimiðla og verkkunnáttu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, 

bls. 16). Lögð er áhersla á að stafræn tækni hafi breytt því umhverfi. Ritun og lestur er hægt 

að útfæra á mun fjölbreyttari hátt en áður var, við úrvinnslu verkefna í dag. Þetta breytir þó 

ekki mikilvægi lesturs og ritunar í skólastarfinu. 

Sköpun felst í að móta viðfangsefni, miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi 

en viðkomandi kann, eða hefur gert áður. Sköpun, sem grunnþáttur, skal stuðla að ígrundun, 

persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi. Sköpunin þarf að fléttast vel saman við 

menntun til sjálfbærni og læsi í víðum skilningi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 

24). 

Markmið sjálfbærnimenntunar felst meðal annars í því að skapa samábyrgt samfélag. 

Nemendur læra að takast á við álitamál og ágreiningsefni. Kennsla og starfshættir í skólum 

eiga að fléttast saman við það viðhorf, að markmið menntunar sé geta til aðgerða 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 18). 

Með jafnréttismenntun á að skapa tækifæri fyrir alla til þess að þroskast á eigin 

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

umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 21-22). 

Lýðræðis- og mannréttindamenntun byggist á gagnrýninni hugsun og ígrundun um 

grunngildi samfélagsins. Skólum ber að rækta það viðhorf að samfélagið eigi að vera 

lýðræðislegt og einstaklingarnir gagnrýnir og með framtíðarsýn (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011/2013, bls. 21). 

Allt skólastarf þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan. Kennarar 

þurfa að vera meðvitaðir um hvað felst í heilsutengdum forvörnum og geta nýtt sér þætti 

sem hafa áhrif á heilbrigði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 23).  
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Með grunnþáttum menntunar er verið að skilgreina og víkka út hugmyndafræðina um 

það sem þarf til þess að nemendur nái alhliða þroska og geti tekið þátt í síbreytilegu 

samfélagi. Skólinn, ásamt foreldrum, hafa sameiginlega það hlutverk með höndum að hjálpa 

nemendunum að tileinka sér víðtæka færni sem nýtist þeim í framtíðinni. 

2.1.4 Námsmat 

Hugtakið námsmat hefur víðtæka merkingu sem er háð samhengi. Það felur í sér að afla 

upplýsinga um nám nemandans, námsárangur og framvindu í námi. Það snýst einnig um að 

túlka upplýsingar eða gögn út frá gefnum viðmiðum. Þá er talað um ólíkan tilgang mats eftir 

því hvort um er að ræða mat á ferli (e. process) eða mat á afurð (e. product), (Meyvant 

Þórólfsson, 2015). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013, bls. 54 og 57) segir að megintilgangur námsmats 

sé að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir nái markmiðum þess. Þar kemur fram 

að námsmat skuli fara fram jafnt og þétt á námstímanum. Leggja á áherslu á leiðsagnarmat. Í 

því felst að nemendur velti reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til þess að 

nálgast eigin markmið í námi og ákveða hvert skuli halda. Einnig kemur fram að nemendum 

eigi að vera ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar matinu. Í námskránni eru hins vegar 

ekki miklar upplýsingar um leiðsagnarmat. Því er ekki á miklu að byggja fyrir kennara sem 

vilja þróa kennsluhætti sína með áherslu á leiðsagnarmat.  

Í umfjöllun um námsmat er því gjarnan skipt í tvennt, lokamat og leiðsagnarmat. 

Lokamat hefur þann tilgang að meta stöðu nemandans í náminu. Litið er til þess, að hve 

miklu leyti hann hefur tileinkað sér námsefnið, og hvar hann stendur miðað við aðra í sama 

hópi. Þetta er hin hefðbundna tegund mats sem skólar og kennarar nota, til dæmis við að 

flokka nemendur. Yfirvöld menntamála, innlend jafnt sem alþjóðleg, beita lokamati til að 

safna upplýsingum um frammistöðu nemenda, kennara, skóla eða jafnvel skólakerfi ríkja, 

eins og PISA-prófin eru dæmi um. Lokamat getur vissulega verið upplýsandi fyrir nemandann 

sjálfan. Það getur gefið nemandanum betri mynd af stöðu sinni. Það hjálpar honum þó 

takmarkað til að bæta sig því í því felast engar leiðbeiningar um það hvernig hann getur bætt 

sig. 

Í Aðalnámskrá er ætlast til þess af íslenskum kennurum að þeir taki upp leiðsagnarmat. 

Óhjákvæmilega verða þeir þá að breyta kennsluháttum sínum í samræmi við það. Vafalítið er 

misjafnt hversu miklu hver og einn kennari eða skóli þarf að breyta í kennsluháttum sínum. 

Hér verður leitast við að skýra mikilvægustu þættina í þessum breytingum á kennsluháttum. 

2.1.5 Leiðsagnarmat 

Á síðustu áratugum liðinnar aldar komust skólamenn að því, að mat, sem tengt er kennslunni 

sjálfri og samofið henni, er miklu gagnlegra fyrir nemandann sjálfan og nám hans en það 
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lokamat sem algengast var (Black og Wiliam, 1998). Samhliða meiri umræðu um gæði 

kennslu og uppgangi kennslufræðinnar sem fræðigreinar, var farið að gefa þessari tegund 

mats meiri gaum. Hún hefur verið kölluð leiðsagnarmat á íslensku (e. formative assessment). 

Lokamat og leiðsagnarmat eru tvær ólíkar tegundir mats. Matstækin eru ólík, þau er ekki 

lögð fyrir á sama hátt og ekki á sama tíma. Mestu munar að niðurstöður leiðsagnarmatsins 

eru allt annars eðlis en niðurstöður lokamats. Þeim er miðlað á annan hátt og þær notaðar 

öðruvísi. Niðurstaða lokamats getur verið talnaeinkunn eða umsögn, sem táknar að verkefni 

sé lokið. Niðurstaða leiðsagnarmats er endurgjöf, sem verður hluti af námsferlinu. Þar er 

nemandinn sjálfur þátttakandi. Leiðsögn, leiðsagnarmat og endurgjöf eru þrjú hugtök sem 

samofin eru kennslu þar sem nemandinn sjálfur er í brennidepli.  

Mikilvægt stökk á sviði leiðsagnarmats var tekið með yfirlitsrannsókn Blacks og Wiliams 

(1998). Þar fóru þeir yfir niðurstöður 250 rannsókna á námsmati og kennslu, sem gerðar 

höfðu verið áratugina þar á undan. Þeir greindu þessar rannsóknir, aðferðir og árangur, til 

þess að geta sett fram heildstæða fræðilega kenningu um hvernig kennsla og námsmat eru 

samofin og hafa áhrif á árangur nemenda. Umfjöllun þeirra snýst ekki aðeins um námsmat, 

heldur miklu fremur um árangursríka kennsluhætti. Af þeim rannsóknum sem þeir skoðuðu 

var ótvírætt að leiðsagnarmat, í stað lokamats, gat bætt árangur nemenda stórlega. 

Jafnframt varð ljóst að þessi grundvallarbreyting á námsmati hefði mjög djúptæk áhrif á 

ríkjandi kennsluhætti. Niðurstaða þeirra var sú að taka myndi mörg ár að festa í sessi breytt 

vinnubrögð, þannig að þau yrðu hluti af daglegum kennsluháttum og viðhorfum kennara.  

Fyrrnefndar rannsóknir sýndu að það er mikilvægt að námsmarkmið snúist um það sem 

nemendur eiga að læra, frekar en hver lokaafurðin verður (Black og Wiliam, 1998, bls. 22-

23). Nemendur, sem hafi vinnutengd markmið, geri sér betur grein fyrir mikilvægi námsins, 

þeir tengi árangur við vinnuframlag og hafi jákvæð viðhorf til náms. Þeir, sem hugsa hins 

vegar fyrst og fremst um lokaafurðina, tengi nám frekar við hæfileika og leggi áherslu á að 

standa sig betur en aðrir nemendur.  

Í þeim rannsóknum, sem Black og Wiliam (1998) skoðuðu, sögðust margir kennarar beita 

leiðsagnarmati. Í vinnubrögðum þeirra mátti þó greina nokkra veikleika, einkum fernt: 

• Námsmat í bekk stuðlaði að utanbókarlærdómi. Nemendur lögðu þá áherslu á að 

muna einstök smáatriði, venjulega atriði sem þeir voru fljótir að gleyma.  

• Kennarar endurskoðuðu yfirleitt ekki spurningarnar, sem þeir notuðu við matið, og 

ræddu þær ekki gagnrýnið við samstarfsmenn. Því átti lítil ígrundun sér stað um matið.  

• Of mikil áhersla var á einkunnagjöfina en of lítil á námsferlið.  
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• Tilhneiging var til að endurgjöf miðaðist við staðalframmistöðu frekar en árangur 

nemandans sjálfs. Þessi nálgun hvatti til samkeppni milli nemenda, í stað þess að hver 

reyndi að bæta sig. Með þessu verklagi fengu slakir nemendur enn eina staðfestingu á 

veikleikum sínum en ekki hvatningu eða leiðbeiningar til að gera betur. Þeir misstu því 

áhugann.  

Black og Wiliam (2008) leggja áherslu á að umræða um leiðsagnarmat snúist fyrst og 

fremst um leiðsegjandi kennsluhætti. Slíka kennsluhætti skilgreina þeir svo (bls. 7): 

Starfshættir í skólastofu eru leiðsegjandi að því marki að upplýsingum (e. evidence) 

um árangur nemanda er lyft fram, þær túlkaðar og notaðar af kennurum, nemendum 

eða félögum þeirra til að taka ákvarðanir um næstu skref í kennslunni sem líkleg eru 

til að verða betri, eða betur grunduð en ákvarðanir sem hefðu verið teknar án 

þessara upplýsinga. 

Lýsing á leiðsegjandi kennsluháttum er margþætt og flókin. Þó má byrja á þremur 

lykilatriðum, sem kennari þarf að kortleggja og greina. Þessi atriði kallaði Ramaprasad (1983) 

þrjá lykilferla um nám og kennslu: 

1. Hvar eru nemendur staddir í námi sínu?  

2. Hvert eru þeir að fara? 

3. Hvað þarf að gera til að koma þeim þangað?  

 

Kennari þarf að gera sér ljóst, að ekkert nám á sér stað nema nemandi taki sjálfur virkan 

þátt í því. Til þess þarf ekki bara að vekja áhuga nemandans á náminu, heldur að gera hann 

samábyrgan fyrir því að árangur náist. Kennari þarf ekki bara að virkja einstaka nemendur til 

ábyrgðar á eigin námi, heldur einnig að hvetja til samábyrgðar allra nemenda í bekknum. 

Kennarinn verður að byrja á að útskýra til hvers er ætlast og fá nemandann til að samþykkja 

markmiðin (Wiliam og Thompson, 2007; Black og Wiliam, 2008). Leiðsagnarmat er oft nefnt 

mat í þágu náms (e. assessment for learning) eða mat samtvinnað námi (e. assessment as 

learning) sem vísar til þess að námsmatið er hluti af námsferlinu sjálfu, og er notað til að 

bæta nám nemenda, með virkri þátttöku nemendanna sjálfra. Árangurinn er undir því 

kominn að nemendur viti til hvers er ætlast, eða eins og Black og Wiliam (2008, bls. 7) lýsa 

þessari samábyrgð:  

Kennari ber ábyrgð á að skapa áhrifaríkt umhverfi til náms og nemandi ber ábyrgð á 

að læra í því umhverfi þar sem þeir deila ábyrgð á að árangur náist, hvílir það á 

báðum aðilum að hjálpast að og gera lítið úr eða milda áhrif af mistökum hins.  

Vinnuferli við leiðsagnarmat má til skýringar setja fram í fimm liðum eins og Black og 

Wiliam (2008) gera, og skilgreina um leið hlutverk og ábyrgð kennara, nemanda og félaga.  
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2.1.5.1 Kennari skýrir fyrirætlanir um nám og viðmið um árangur. 

Mikilvægt er, í upphafi hvers áfanga, að útskýra fyrir nemendum, ekki aðeins í hverju næsta 

verkefni er fólgið, heldur líka markmið eða hæfniviðmið áfangans eða verkefnisins. 

Nauðsynlegt er að  fá þá til að taka þátt í þeirri vegferð sem framundan er að markinu. Hafi 

kennari, eins og sumir kennarar gera, farið yfir hæfniviðmið aðalnámskrár, er unnt að setja 

markmið með hverju verkefni í samhengi við þau. Til þess að nemendur nái árangri, er 

mikilvægt að markmið og viðmið séu skýr. Kennarar þurfa að hafa skýra kennslu- og 

námsáætlun til langs og skamms tíma. Áætlanir nemenda sjálfra eru líka mikilvægar. Kenna 

þarf þeim að setja sér markmið, finna leiðir til þess að ná þeim og hjálpa nemendum að 

skipuleggja nám sitt bæði til lengri og skemmri tíma. 

2.1.5.2 Kennari skipuleggur skilvirkar umræður í bekk og önnur námsverkefni sem leiða í ljós 
staðfestingu á því hvað nemendur hafa skilið.  

Kennari þarf að kortleggja skilning eða bakgrunnsþekkingu, bæði einstaklinga og bekkjarins í 

heild. Þessi undirbúningsvinna getur orðið sameiginlegur grunnur að vinnu með verkefnin. 

Kennari getur til dæmis sett af stað umræður í bekknum, spurt yfir bekkinn, farið yfir eða 

hlýtt yfir eitthvað sem bekkurinn á að hafa lesið.  

Hvorki kennsla né námsmat fara fram án þess að nemendur séu spurðir spurninga. Þær 

gegna lykilhlutverki, vegna þess að leiðsagnarmat grundvallast meðal annars á samræðu á 

milli nemenda og kennara og milli nemenda sjálfra. Spurningarnar þurfa að vera opnar og 

krefjast ígrundunar og rökhugsunar.  

2.1.5.3 Kennari veitir endurgjöf eða umsögn sem skilar nemanda áfram.  

Sjálf endurgjöfin getur verið með ýmsu móti. Munur á lokamati og leiðsagnarmati er meðal 

annars sá að lokamat felur í sér „dóm“ um verkefnið, jafnvel þótt það sé orðað eins og 

umsögn. Leiðsagnarmat felur hins vegar í sér ábendingu eða tillögu um framhald og 

spurningar sem þarf að svara.  

Námsmatsfræðingar telja markvissa endurgjöf er einn mikilvægasta þáttinn í 

leiðsagnarmati (Black og Wiliam, 1998; Clarke, 2001, 2005). Forsenda slíkrar endurgjafar er 

að markmið og viðmið séu skýr, endurgjöfin feli í sér leiðbeiningu um hvað nemendur þurfa 

að gera til að brúa bilið á milli frammistöðu sinnar og markmiða. Endurgjöf getur á sama hátt 

byggt nemendur upp eða brotið þá niður. Þess vegna er mikilvægt að nemendur geti nýtt sér 

endurgjöfina. Hún þarf að veita leiðsögn um það hvernig hægt er að brúa bilið á milli 

núverandi stöðu nemenda og þess sem krafist er af þeim.  

Lokamat eða próf geta gegnt leiðsagnarhlutverki ef þau eru notuð til þess að greina stöðu 

nemenda, gera þá meðvitaða um sína eigin þekkingu og ef markvisst er unnið með þá þætti 

sem nemandinn þarf að bæta.  



 

23 

2.1.5.4 Kennari virkjar nemendur sem kennslukrafta hver fyrir annan.  

Um leið og kennari gerir nemendur sjálfa ábyrga fyrir námi sínu, finna nemendur líka til 

ábyrgðar gagnvart samnemendum sínum. Þetta getur kennari notfært sér til að auka 

afrakstur námsins með því að stuðla að samvinnu og samhjálp í nemendahópnum. Dæmi um 

slíka samvinnu eru jafningjamat, samvirkt nám, og gagnkvæm kennsla.  

Þeir, sem hafa fjallað um leiðsagnarmat, eru sammála um mikilvægi sjálfsmats og 

jafningjamats (Black og Wiliam, 1998, 2008; Shepard, 2000). Nemendur þurfa að fá þjálfun í 

að meta nám sitt, framvindu þess og uppskeru og læra að meta hver annan á uppbyggilegan 

hátt. Forsendan fyrir því er að nemendur setji sér skýr markmið sem þeir skilja. Þeir þurfa að 

hafa skýra mynd af því hvaða árangur er talinn góður og hvaða viðmið þarf að uppfylla til 

þess að ná honum. Ef það næst að uppfylla þessi skilyrði, ætti námsvitund nemenda að 

aukast. Hún er vel til þess fallin að stuðla að virku námi og auknum námsárangri og eflir um 

leið áhuga og sjálfsmat nemenda.  

2.1.5.5 Kennari virkjar nemendur sem eigendur eigin náms (gerendur í eigin námi, með vald 
á eigin námi).  

Um leið og nemendur velta fyrir sér markmiðum eða hæfniviðmiðum námsins og máta sig 

við þau, öðlast þeir sérstaka innsýn eða vitund um nám sitt (e. metacognition), sem hefur 

áhrif á áhuga þeirra og viðhorf til sjálfra sín og námsins.  

Þessir fimm liðir í ferli leiðsagnarmats, eru grunnstef í skrifum fræðimanna um 

leiðsagnarmat og í leiðbeiningum til kennara. Ég ætla að fylgja þessum grunnstefjum Blacks 

og Wiliams (2008) við að innleiða og tileinka mér leiðsagnarmat. Heritage (2010) teiknar 

svipað ferli upp í sex þrepum og ég tel rétt að ljúka þessari umfjöllun með því að gera 

stuttlega grein fyrir líkani hennar. Hún lýsir kennsluháttum sem byggjast á leiðsagnarmati 

sem hringferli endurgjafar (e. feedback loop), sjá mynd 1. 
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Efst til vinstri á mynd 1 má sjá þann ytri ramma námskrár sem skilgreinir framvindu náms, 

markmið og viðmið um árangur, sem í íslenskri Aðalnámskrá eru kölluð hæfniviðmið.  

Heritage lýsir námi nemandans sem stuttum skrefum, sem miðast við hæfni eða getu 

nemandans á hverjum tíma. Í hverjum áfanga námsins, skrefi eða hring endurgjafar, byrjar 

ferlið á að kennari dregur fram vitneskju eða upplýsingar um nám nemandans eða stöðu 

hans. Að því loknu túlkar kennarinn þær upplýsingar og greinir hvaða bil þarf að brúa til að 

nemandi uppfylli þau viðmið sem sett eru í námskrá. Nemandi færir endurgjöf til samræmis 

við það og viðfangsefnin eru aðlöguð námsþörfum nemandans. Nemandi fær aðhæfðan 

stuðning (e. scaffolding). Þessi stuðningur gerir honum kleift að ná skilgreindu marki innan 

þess ramma sem mögulegur eigin þroski gefur honum tækifæri til og þar með er hægt að 

loka bilinu. Um leið og tekst að loka bilinu opnast næsta bil og þannig koll af kolli.  

Í skólastarfi felst stöðug viðleitni til að loka því bili sem er á milli getu nemandans og 

hæfniviðmiðanna, sem færast undan jafnskjótt og nemandi nær þeim og þá hefst nýr 

hringur. Kennarinn þarf á hverjum tíma að greina hæfni eða stöðu nemandans og setja 

markið hæfilega hátt miðað við þá möguleika sem getustig nemandans gefur tilefni til með 

aðhæfðum stuðningi kennara eða félaga. Neðst til hægri á mynd 1 sést að gert er ráð fyrir að 

Mynd 1. Hringferli endurgjafar skv. Heritage (2010 ). Formative assessment: Making it 
happen in the classroom, bls. 11.  
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kennarinn, nemandinn sjálfur og félagar hans taki þátt í að meta upplýsingar um nám 

nemandans.  

Leiðsagnarmat er stöðugt mat, sem gefur bæði kennara og nemendum upplýsingar sem 

þeir geta nýtt, til að fá endurgjöf um það sem þarf að bæta í náminu eða kennslunni. 

Tilgangurinn er að brúa bilið milli þess sem nemandinn veit og þess sem hann þarf að læra til 

að ná settum markmiðum (Heritage, 2010, bls. 7-10). Þetta stöðuga mat getur verið ýmist í 

samtíma (e. synchronous) eða mistíma (e. asynchronous) (Black og Wiliam, 2008). 

Leiðsagnarmat í mistíma fer til dæmis fram þegar kennari tekur verkefni nemenda til sín, fer 

yfir þau og metur. Nemendur fá svo matið þegar verkefni er skilað. Kennari hefur tíma til að 

ígrunda matið eða endurgjöfina og getur lagt línur fyrir vinnu nemandans til lengri tíma. 

Námsmat í samtíma vísar til þess að kennarinn metur nemanda gegnum samskipti í 

kennslustund, jafnóðum. Allt sem nemandinn skrifar, segir eða gerir, veitir kennaranum 

upplýsingar um stöðu nemandans í náminu, hugmyndir hans og hugsun. Viðbrögð kennara í 

samskiptum við nemandann, leiðbeiningar og endurgjöf, geta falið í sér leiðsagnarmat, í 

þeim skilningi að kennarinn er alltaf að leiðbeina eða kenna. Leiðsagnarmat í samtíma reynir 

því mikið á hvernig kennari túlkar þær upplýsingar sem hann fær frá nemandanum um það 

sem hann er að hugsa eða gera á hverri stundu, og hvort hann bregðist rétt við.  

Gerð var úttekt á tilgangi og stefnumörkun skóla um námsmat (Meyvant Þórólfsson, 

Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Niðurstaðan var sú að fáir skólar höfðu þá 

náð að tileinka sér leiðsagnarmat eins og lögð var áhersla á í Aðalnámskrá:  

„Megintilgangur námsmats [væri] að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið og 

örva þá og hvetja til að leggja sig betur fram“ (Aðalnámskrá grunnskóla/1999). Sumir 

kennarar höfðu náð að tileinka sér þá áherslubreytingu í skólastarfinu, að leiðbeina 

nemendum í ferli leiðsagnarmats. Mörgum hafði þó reynst það erfitt og héldu fast í 

lokamatshefðina, sem felst í því að votta um árangur nemenda með táknum eða tölum. Í 

úttektinni mátti finna texta í skólanámskrám sem hljóðaði þvert á þetta meginmarkmið. Víða 

hefur komið í ljós sterk tilhneiging til að meta magn fremur en gæði og gefa formlegar 

einkunnir fremur en óformlegar eða uppbyggilegar umsagnir (Meyvant Þórólfsson og fl., 

2009). Þessi niðurstaða kemur heim og saman við niðurstöður Blacks og Wiliams (1998). Í 

úttektinni er bent á að hugsanlega þurfi að bjóða kennurum upp á endurmenntun til þess að 

gera þá færari um að koma á virku leiðsagnarmati og þar með leiðsagnarnámi.  

Í mínu skólasamfélagi eru kennarar markvisst að reyna að innleiða og þróa starfshætti 

leiðsagnarnáms. 
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2.1.6 Vaxandi hugarfar 

Á undanförnum árum hafa umræður um að greind geti breyst og þroskast vakið athygli. 

Sálfræðingurinn Carol Dweck á stóran þátt í því. Árið 2006 gaf hún út bók, sem heitir 

Mindset, the new psychology of success. Hún fjallar um það hvernig hægt sé að beita nýjum 

áherslum til þess að ná árangri. Hugarfar (e. mindset) er samsett úr hugmyndum sem fólk 

hefur um sjálft sig, sem hafa mikil áhrif á hegðun þess, sýn og andleg viðhorf. Fólk trúir að 

það sé annað hvort svona eða einhvern veginn öðruvísi.  

Talað er annars vegar um fastmótað hugarfar (e. fixed mindset). Þetta hugtak er notað 

um það þegar fólk trúir því að það hafi ákveðnar gáfur sem ráða því hvernig árangri það nær í 

lífinu, og því verði ekki breytt. Talið er að sá, sem hefur fastmótað hugarfar, fyllist 

örvæntingu ef á móti blæs, gefist upp, sé illa við áskoranir, tali sig niður ef hann geri mistök, 

finnist sér ógnað ef öðrum gengur betur en honum, líki að vera lofaður og finnist gáfnafar 

hans skilgreina hann sem manneskju.  

Hins vegar er talað um vaxandi hugarfar (e. growth mindset). Slíkt hugarfar lýsir því að 

fólk trúir því að það geti þróað færni sína með því að leggja sig fram í námi og vinnu. Þannig 

náist árangur. Sá, sem tileinki sér vaxandi hugarfar, trúi því að hann geti lært allt sem hann 

vilji með því að temja sér hugarfar vaxtar. Það felst í því að halda ótrauður áfram þótt honum 

mistakist. Hann lærir af mistökum og áttar sig á því að það tekur tíma að ná árangri. Viðhorf 

hans, framlag, hvatning og innblástur hafi áhrif á árangurinn.  

Kennari, sem hefur tileinkað sér hugarfar vaxtar, trúir því að allir geti bætt greind sína og 

hæfni með því að vinna af þrautseigju, með góðum stuðningi og réttum aðferðum. 

Kennsluaðferðir leiðsagnarmats hentar þeim kennara vel, vegna þess að hann sér að þær 

styðja við nám allra nemenda. Kennarinn býr til andrúmsloft þar sem litið er á mistök sem 

lærdómstækifæri. Hann notar skilgreind viðmið um árangur til þess að gefa öllum 

nemendum tækifæri til þess að ná þeim. Kennari, sem hefur tileinkað sér hugarfar vaxtar, 

lítur svo á að lærdómur sé ferli og kennarinn geti stutt við nemendur í því ferli. Hann segir 

nemendum hvað sé vel gert og hvað megi laga, út frá viðmiðum sem hafa verið sett. Hann 

fellir ekki dóm yfir úrlausn nemandans. Endurgjöfin eða matið er eitt af þeim verkfærum sem 

kennarinn notar til þess að gera nemendum kleift að bæta sig (Dweck, C. 2006).  

2.2 Ritun í skólastarfi 

2.2.1 Mikilvægi ritunar í námi 

Fisher og Frey (2012, bls. 144) halda því fram að margir kennarar, sem kenna aðrar 

námsgreinar en móðurmálið, vanræki ritun og sjái ekki samhengið á milli ritunar og náms. 

Þeir komi ekki auga á það hve árangursríkt það er að skrifa niður hugsanir sínar, til þess að 

skilja viðfangsefnið og koma hugsunum sínum skipulega á blað. Úttekt, (Svanhildur Kr. 
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Sverrisdóttir og Guðrún Valsdóttir, 2012, bls. 3-4), sem gerð var á Íslandi, sýnir að þetta á 

einnig við hér á landi. Fram kemur í úttektinni að kennurum finnst þá vanta færni til þess að 

kenna nemendum að vera skapandi og koma hugsunum sínum á blað.  

Ritun gefur bæði möguleika á að efla gagnrýna hugsun og nám. Færa má rök fyrir því að 

nýta megi ritun á markvissari hátt sem námsaðferð heldur en gert er hér á landi. Þegar við 

skrifum, erum við að setja hugsanir á blað. Við virðum þær fyrir okkur, greinum í sundur ólík 

atriði, sameinum þekkingaratriði, skerpum athygli okkar og sýn á umfjöllunarefnið, tjáum 

skoðanir okkar, notum tungumálið sem skapandi tjáningarmáta og þjálfum okkur í 

gagnrýninni hugsun og vinnubrögðum. Við kennslu í samfélagsgreinum mætti leggja meiri 

áherslu á að láta nemendur skrifa um það sem verið er að fjalla um, í stað þess að svara 

endalaust fyrirframgefnum spurningum. Þannig mætti kanna skilning nemenda og viðhorf til 

viðfangsefnisins. Nemendur þurfa að fá leiðsögn um hvernig þeir geta þróað brotakennda 

textagerð sína, innihald og form, og læra hvernig textabrot getur orðið að stærra verki 

(Solheim, 2009). Þetta kemur ekki af sjálfu sér, það þarf að kenna eins og annað. Þjálfa þarf 

vinnubrögð sem leiða til þess að eftir sitji raunveruleg þekking á viðfangsefninu (Sigrún Björk 

Cortes, 2016). Þegar líður á grunnskólagöngu nemenda, standa þeir frammi fyrir 

margvíslegum texta, ritmenningu og orðræðu, sem þeir þurfa að tengja sig við. Markmiðið 

með ritun skiptir einnig máli. Þrír þættir, (Ongstad, 2004), eru taldir einkenna alla tjáningu og 

allar textagerðir, þ.e.: 

• um hvað fjalla þær (innihald) 

• hvernig tjáir höfundur sig (form) 

• hvernig á að nota textann (verknaður eða gagnsemi) 

Ongstad (2004) setti þessa þætti fram í svokölluðu þrennulíkani, sem hægt er að styðjast 

við þegar verið er að greina ritunaraðstæður og texta. Líkanið nýtist einnig sem hugsanalíkan 

í samræðum við kennara og nemendur (Smidt, 2011). Með því að kenna nemendum að 

tileinka sér þrennulíkanið í ritunarferlinu og fylgja áherslum leiðsagnarmats, þvert á 

námsgreinar, þjálfist nemendur í gagnlegum vinnubrögðum. Þar má nefna atriði eins og að 

ræða saman, deila skoðununum og temja sér gagnrýna hugsun. Þannig megi ýta undir getu 

nemenda til að bæta við þekkingu sína á ritunarefninu. 

Margir erlendir fræðimenn hafa rannsakað gagnsemi ritunar í námi. Þeir segja að ritun 

komi að gagni í námi í víðtækum skilningi og dýpki skilning nemenda á viðfangsefninu. Með 

því að skrifa, fara nemendur að hugsa á annan hátt um viðfangsefnið. Þeir þurfa að finna orð 

til þess að útskýra hvað þeir hafa lært, hvað þeir hafa skilið í ferlinu og hvað þeir hafa 

meðtekið af námsefninu (Mitchell, 1996, bls. 93). Þegar kennarar nota ritunarverkefni 

markvisst í námi, er talað um ritun til náms, eða ritun til að læra.  
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Ritun í námi/námsferlinu hjálpar kennurum að átta sig á því hvað nemendur eru að hugsa 

og sjá hvaða orðaforða þeir hafa á færi sínu til að tjá hugsun sína og skilning. Með því að 

mæta hugsun nemenda í gegnum ritun, hefur kennari tækifæri til að skoða orðnotkun 

nemenda og vinna út frá bæði orðaforða og skilningi nemenda. Þannig má sjá hvað þeir skilja 

og gera í tímum. Þannig er hægt að leiðbeina þeim á markvissari hátt (Fischer og Frey, 2012, 

bls. 155–156). Ritun í námi getur annað hvort verið til birtingar fyrir aðra eða nemandi 

skrifar, sjálfum sér til glöggvunar. Í því tilviki hefur sá sem skrifar þá oftast einn lesanda – það 

er hann sjálfur. Með því er lesandinn eða nemandinn að búa til sína eigin þekkingu og gera 

hana sýnilega fyrir sjálfum sér. Að skrifa er leið til þess að hugsa og átta sig á viðfangsefninu. 

Það reynir á athyglisgáfu og minni og krefst þess að tengd séu saman ólík atriði. Ritun er líka 

ein notadrýgsta námsaðferðin vegna þess hve mikið situr eftir af því sem var skrifað. Ritunin 

felur í sér bæði tjáningu og sköpun, sem nýtist til þess að þjálfa gagnrýna og frjóa hugsun 

(Rúnar Helgi Vignisson, 2012). 

2.2.2 Umræðan um stöðu ritunarkennslu  

Undanfarin ár hafa verið uppi miklar vangaveltur meðal kennara um ritunarkennslu. Nokkrar 

rannsóknir og úttektir hafa verið gerðar. Kennarar hafa áttað sig á að kennsla í ritun hefur 

ekki skilað nægilegum árangri og framförum hjá nemendum. Nemendur ná ekki tökum á 

þeim aðferðum, sem þeim er ætlað að nota við ritun, af sjálfu sér.  

Í rannsókn á þróun textaritunar barna í 2.-4. bekk, var börnunum fylgt eftir í tvö ár. Borin 

var saman frammistaða þeirra í tveimur ólíkum textagerðum. Þar var um að ræða 

frásagnartexta annars vegar og upplýsingatexta hins vegar (Rannveig Oddsdóttir o.fl., 2013). 

Lengd, bygging og samloðun í textunum var metin. Þær niðurstöður voru notaðar til að draga 

fram helstu einkenni textanna og meta frammistöðu barnanna í ritun textategundanna 

tveggja. Niðurstöður sýndu framfarir í ritun á báðum textagerðunum. Nemendur áttu þó 

auðveldara með að skrifa frásögn heldur en upplýsingatexta. Sú niðurstaða er í samræmi við 

erlendar rannsóknir. Rannsakendur segja að rannsóknir sýni að frammistaða nemenda í 

textagerð sé háð þeirri kennslu og þjálfun sem nemendur fá í skóla. Leiða má líkum að því að 

ólíkar hefðir í kennsluháttum hafi áhrif á þróun ritunar hjá ungum börnum (Rannveig 

Oddsdóttir og fl., 2013).  

Í úttekt á ritun, í tólf grunnskólum, kom fram að ritunarkennslu var víða ábótavant. Of 

mikið var um afritanir og brotakennda ritun (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir og Guðrún 

Valsdóttir, 2012, bls. 3-4). Samt töldu flestir kennarar sig vel í stakk búna til þess að kenna 

ritun. Þó sögðu sumir sig skorta úrræði til að kenna sköpunarþáttinn, sem er einn af 

grunnþáttum menntastefnunnar og á að stuðla að ígrundun, persónulegu námi og 

frumkvæði í skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 24). Úttektaraðilar töldu 

að ritun væri „almennt vel sinnt í grunnskólum“ og sögðu að „hvergi  [mætti] greina 
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alvarlega vankanta þótt ýmislegt  [mætti] bæta“ svo vitnað sé í orð höfunda (bls. 59). 

Úttektaraðilar tilgreindu bæði þá veikleika og styrkleika ritunarkennslu í grunnskólum, sem 

þær urðu varar við, og komu með tillögur til úrbóta. Veikleikar ritunarkennslu fólust að þeirra 

mati m.a. í að:  

• ritunarferlið væri ekki nægilega umfangsmikið, þ.e. ferlið frá útgáfu til birtingar, 

• umfjöllun um ritun í skólanámskrá þyrfti að vera innihaldsmeiri. Móta þyrfti 

heildstæða stefnu um ritun og ritunarkennslu frá 1.-10. bekk,  

• formleg stefna um ritun væri ekki til staðar, 

• það vantaði samstarf og samvinnu þvert á námsgreinar, 

• leggja þyrfti meiri áherslu á það við nemendur að þeir hefðu viðtakanda textans í huga 

og að ritun yrði að hafa sjálfstæðan og gagnmerkan tilgang, 

• kenna þyrfti nemendum að umgangast eigin texta og annarra af virðingu, 

• nemendur þyrftu að hafa fyrirmyndir, 

• nemendur þyrftu að geta tekið tilsögn, 

• nemendur hefðu ákveðna forþekkingu á viðfangsefni sem byggð væri á reynslu þeirra 

og ef engin forþekking væri til staðar, væri mikilvægt að byggja hana upp með 

samræðum og ígrundun (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir og Guðrún Valsdóttir, 2012, bls. 

59–62). 

Í athugun á hvað einkennir hefðbundnar kennsluaðferðir, í grunnskólum hjá 

Reykjavíkurborg, (Birna Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 8-9) kemur fram að töluvert vanti upp á að 

kennsluhættir geti talist fjölbreyttir og að nemendur séu virkir í eigin námi. Þjálfun í 

samvinnu og sjálfstæði í verkefnavinnu og úrvinnslu verkefna sé áfátt. Þetta eru þó 

færniþættir sem ætlast er til að nemendur tileinki sér samkvæmt Aðalnámskrá til þess að 

þeir nái alhliða þroska. Hefðbundnir kennsluhættir, sem felist í því að kennarinn sé í 

aðalhlutverki og nemendur að mestu leyti viðtakendur þeirrar fræðslu sem á borð er borin, 

hafi einkennt flestar kennslustundir sem höfundar höfðu orðið vitni að í heimsóknum sínum í 

skóla á árunum 2009-2013. 

Í rannsókn, sem ætlað var að varpa ljósi á tómstundaritun 12 til 15 ára nemenda og 

tengsl hennar við ritun nemenda í skólanum, var tómstundaritun skilgreind sem sú ritun sem 

nemendur iðka heima hjá sér, sjálfum sér til gagns og ánægju (Guðmundur B. Kristmundsson, 

2011). Spurt var hvernig tómstundaritun væri háttað meðal nemenda, hvort þeir hefðu 

fyrirmyndir heima og hvort nemendur lærðu ritun í skólanum, sem þeim nýttist í tómstunda-

ritun. Einnig var kannað hvort hægt væri að greina tengsl á milli skólaritunar og tómstunda-

ritunar og hvort tómstundaritun hefði áhrif á ritun í skóla. Niðurstöður sýndu að nemendur 

skrifa þó nokkuð í tómstundum, eins og t.d. dagbækur, ljóð, skilaboð og færslur á samskipta-

miðlum. Í skólanum skrifuðu nemendur talsvert í flestum námsgreinum. Þar má nefna glósur, 

minnisatriði og þekkingaratriði. Hefð skorti þó fyrir kennslu í ritun og hún virtist vera frekar 
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tilviljanakennd, ómarkviss og nánast eingöngu tengd íslensku. Nemendur töldu sig ekki geta 

nýtt það, sem þeir lærðu um ritun í skólanum, þegar þau skrifuðu í tómstundum. Þeir töldu 

fyrirmyndir sínar í ritun vera eldri systkini frekar en foreldra. Í ljós kom að hægt var að greina 

nokkurn mun á tvenns konar vettvangi ritunar, skólaritun og tómstundaritun. Í því sambandi 

nefndu nemendur að þegar þeir væru að skrifa í skólanum, væru þeir að skrifa fyrir einn 

lesanda. Í tómstundum væri ritsmíðin ætluð fleirum. Einnig sögðust nemendur skrifa öðruvísi 

þegar þeir væru í samskiptum við fullorðna heldur en jafnaldra . Þetta gefur til kynna að 

nemendur þekki ákveðin bókmenntahugtök. Guðmundur bendir á að með tilkomu 

samfélagsmiðla sé ennþá mikilvægara en áður að allir nemendur verði vel ritfærir. Auk þess 

þurfi þeir að læra að vera meðvitaðir um gildi og hlutverk eigin ritunar og taka ábyrgð á 

henni (Guðmundur. B. Kristmundsson, 2011). Hann bindur vonir við að hægt sé að tengja 

saman ritun í skólanum og ritun í tómstundum. Í dag virðast þetta vera tveir ólíkir heimar, 

með tvenns konar menningu. Hann telur því þörf fyrir að efla og þróa ritunarkennslu, með 

hliðsjón af því að nemendur skrifa ekki bara í skólanum. 

Þótt kennarar hafi viljað gera breytingar og tekið upp aðrar áhersluþætti, eins og að 

leggja áherslu á uppbyggingu texta, hafa þeir komist að því að þeir leggja enn áherslu á 

tæknilegu hlið ritunar. Ekki er hlúð nægilega vel að sköpunarþættinum, sem er svo 

mikilvægur hluti ritunar og forsenda þess að nemendur finni eigin „rödd“ í gegnum skrifin. 

Edda Kjartansdóttir (2011) vildi breyta ritunarkennslu sinni, hætta að eltast við stafsetningu 

og önnur tæknileg atriði, en leggja meiri áherslu á inntak textans og skapandi hugsun 

nemenda. Á ákveðnum tímapunkti fannst henni hún vera að vinna stórvirki með því að leggja 

áherslu á upphaf, miðju og endi, en komst svo að því að hún var enn að leggja áherslu á 

tækniatriði en ekki að leiðbeina nemendum um ritun.  

Þetta sýnir að jafnvel einlægur og meðvitaður ásetningur kennara, til að breyta 

kennsluháttum, dugar stundum ekki til að komast upp úr hjólförum hefðarinnar og vanans.  

Með því að fylgja grunnstefjum leiðsagnarmats við að leiðbeina nemendum um ritun, 

þvert á námsgreinar, tel ég að verði áherslubreyting á kennsluháttum mínum. Ég tel að þá 

verði til vinnuferli hjá nemendum, sem gefi mér möguleika á að sjá hvort að farið sé eftir 

fyrirmælum, hvort og hvernig nemendur skilja viðfangsefnið og ég geti fylgst betur með 

þróun vinnuferlisins. Með því að veita innhaldi texta nemenda meiri athygli heldur en ég hef 

áður gert og leiðbeina þeim í ferlinu, tel ég mig geta hjálpað nemendum að ná framförum í 

að skrifa eigin texta, kveikt áhuga þeirra á að nota ritmál sem tjáningartæki, kennt þeim að 

blása lífi í skrif sín og nota eigin skrif til þess að skilja og túlka þann veruleika sem þeir búa í 

(Edda Kjartansdóttir, 2011). Í slíku vinnuferli getur kennarinn rætt við nemendur, sýnt 

viðfangsefninu áhuga, gefið endurgjöf á verkefnið og hjálpað nemendum að gera skrifin 

umfangsmeiri og innihaldsríkari. 
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2.2.3 Ritun, læsi, lesskilningur og orðaforði  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, kaflanum um menntagildi og megintilgang íslensku í skólastarfi 

(2011/2013, bls. 97), segir að kunnátta í móðurmáli sé meginundirstaða staðgóðrar mennt-

unar og forsenda þess að einstaklingar geti tekið þátt í samfélaginu. Þar segir einnig að 

samfélagið geri þær kröfur að fólk geti skrifað margvíslegan texta og tjáð sig skriflega í námi, 

starfi, félagslífi og einkalífi. Þeir, sem hafi gott vald á rituðu máli, geti miðlað efni til annarra. 

Þeir sem ná góðri hæfni í ritun séu líklegri til að njóta þess sem vel er gert og meta það sem 

aðrir birta. Á þann hátt tengist lestur og ritun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 99). 

Kunnátta í eigin móðurmáli er forsenda þess að geta verið virkur þátttakandi í samfélagi og 

geta notið þess sem það hefur upp á að bjóða. Móðurmál okkar, íslenskan, á undir högg að 

sækja á margvíslegan hátt. Því er mikilvægt að vekja áhuga ungmenna á tungumáli okkar í 

sem víðtækustum skilningi. Hlutverk mitt, sem kennara, er að búa til hvetjandi náms-

umhverfi þar sem nemendur sjá tilgang með viðfangsefnum sínum og þau koma til með að 

gagnast þeim í framtíðinni. 

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 

skilgreinir lesskilning (lesleikni) á eftirfarandi hátt: 

„Hæfni til að skilja og nota ritmál tungunnar í samræmi við kröfur samfélagsins og 

óskir einstaklings. Ungir lesendur geta tileinkað sér ýmiss konar texta og lagt í hann 

merkingu. Þeir lesa til að læra, til að taka þátt í samfélagi lesenda í skóla og daglegu 

lífi og þeir lesa sér til ánægju “ (Brynhildur Scheving Thorsteinsson og Júlíus 

Björnsson, 2007). 

Til að raunverulegur skilningur verði að veruleika, þarf lesandinn bæði að skilja og geta 

nýtt sér það sem hann les bæði í leik og starfi (Cain, 2010). Lesskilningur er til staðar þegar 

lesandi sér fyrir sér mynd af því sem hann les. Þessi huglæga mynd byggist á 

bakgrunnsþekkingu lesandans. 

Skilgreiningin á lesskilningi hefur breyst undanfarin ár. Rótin að því er þróun þekkingar 

sem og breytingar í samfélaginu. Nú hefur sú skoðun rutt sér rúms að í lesskilningi sé fólgin 

meiri hæfni en áður til að hugleiða, hugsa rökrétt, leggja mat á og draga ályktanir af því sem 

lesið er. Skilningur feli jafnframt í sér túlkun og tjáningu. Lesskilningur nær ekki lengur bara 

yfir það að lesa og skilja, heldur líka yfir það að vinna úr því sem lesið er (Sigríður Ólafsdóttir 

og Baldur Sigurðsson, 2017, bls. 4). 

Orðaforðinn er sá málþáttur sem talinn er hafa einna mestu áhrifin á lesskilning og hefur 

forspárgildi fyrir þróun lesskilnings (Sigríður Ólafsdóttir,2015; Uccelli o.fl. 2015; Freyja 

Birgisdóttir, 2016; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017). Að lesa sér til skilnings er 

flókið ferli. Það felur í sér að hugurinn vinnur úr tungumálinu. Lesandinn túlkar merkingu 

orða, setninga og heildartexta og tengir upplýsingarnar við bakgrunnsþekkingu sína og fyrri 
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reynslu. Lesandinn þarf því að samþætta þessi flóknu ferli meðan á lestri stendur. Til að túlka 

texta, þarf lesandinn að beita ályktunarhæfni sinni. Hann þarf að tengja saman það sem fram 

kemur í textanum, allar staðreyndir og hugmyndir, ásamt því að fylla í eyðurnar þegar upp á 

vantar. Færir lesarar gera þetta sjálfkrafa og án fyrirhafnar meðan þeir lesa og byggja skilning 

sinn á ályktunum sem þeir draga út frá innihaldi textans (Cain, 2010). LaRusso o.fl. (2016) 

skoðuðu þrjár breytur sem hafa áhrif á djúpan lesskilning meðal nemenda í fjórða til sjöunda 

bekk. Litið var til námstengds tungumáls/orðaforða (e. academic language), færni í að taka 

mið af ólíkum sjónarhornum (e. perspective taking) og flókinnar rökhugsunar (e. complex 

reasoning). Með öðrum orðum er lesskilningur að miklu leyti fólginn í hæfileikanum til að 

nýta bakgrunnsþekkingu sína til að ígrunda og túlka texta. Allar þessar breytur höfðu 

forspárgildi fyrir lesskilning en mesta forspárgildið gaf skilningur nemenda á námstengdu 

tungumáli/orðaforða (LaRusso o.fl.,2016, bls. 215). Námstengdur orðaforði er líka kallaður 

hærra stigs orðaforði (e. higher order eða academic vocabulary). Þar er vísað til þess að hann 

er meiri en svo að hann rúmist innan algengasta orðaforða talmáls (Roessingh, Elgie og 

Kover, 2013). Með því að læra að beita tungumáli af mismunandi gerð og í ýmsum tilgangi, 

sem sameiginlegur er í munnlegum og skriflegum skólaverkefnum í öllum námsgreinum, 

öðlast nemendur meiri leikni og skilning á hærra stigs orðaforða (Sigríður Ólafsdóttir og 

Baldur Sigurðsson, 2017; Uccelli,, Barr, Dobbs, Galloway, Meneses, og Sánches, 2015, bls. 

1079). 

Ritun er ein leið til þess að vinna með merkingu texta og orðaforða. Með því að fylgja 

fimm grunnstefjum leiðsagnarmats og flétta saman við ritunarferlið, myndast tækifæri til 

þess að blása merkingu í texta og orðaforða nemenda. Í ritunarferlinu er nemendum gerð 

grein fyrir markmiðinu með viðfangsefninu. Kennarinn kemur með kveikjur og spyr 

spurninga. Hann kannar bakgrunnsþekkingu og reynslu nemenda, gefur nemendum tækifæri 

til samræðna og leggur til hugtök. Í ferlinu fá nemendur endurgjöf á verkefnið og í 

framhaldinu tækifæri til þess að vinna áfram með það. Í gegnum jafningjamat geta 

nemendur lært hver af öðrum, unnið saman og lagt mat á eigin verkefni. Talið er mikilvægt 

að nemendur skrifi um það sem þeir hafa áhuga á. Þeir þurfa að sjá tilgang með skrifunum og 

að það sem þeir skrifa, sé lesið upphátt fyrir samnemendur þeirra. Með því að höfða til 

áhugasviðs nemenda og gefa þeim tækifæri til þess að skrifa um þau, öðlast nemendur 

tækifæri til og færni í að koma hugmyndum sínum á framfæri og heyra um hugmyndir 

annarra. Með því að skrifa á þann hátt eru meiri líkur á bættu málfari og fjölbreyttari 

orðaforða. Nemandinn vandar sig meira ef sýndur er áhugi á því sem hann er að skrifa um 

auk þess sem nemendur læra hver af öðrum. Mikilvægast er að nemandinn átti sig á að orðin 

sem hann notar, skipta máli (Graves, 2006).  
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2.2.4 Ritun í samfélagsfræðigreinum 

Hlutverk kennarans í samfélagsfræðigreinum er að gefa nemendum tækifæri til þess að 

þroska hæfni sína, eiga í innihaldsríkum samskiptum við aðra, veita þeim leiðsögn í 

lýðræðislegum vinnubrögðum og ljá þeim verkfæri til þess að þróa skilning á sjálfum sér, 

öðru fólki og því umhverfi og samfélagi sem þeir hrærast í (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011/2013, bls. 203).  

Þær kennsluaðferðir, sem taldar eru gagnast til þess að ná þessum markmiðum, eru um-

ræður og spurnaraðferðir. Í gegnum þær má þjálfa samræður og gagnrýna hugsun. 

Hópavinna getur einnig stuðlað að samkennd, samræðum, tjáningu og dýpri skilningi 

nemenda á viðfangsefninu. Talið er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til þess að ræða 

efnið sem unnið er með og þeir vinni saman í hópum eða pörum að lausn verkefna. 

Leitaraðferðir eru taldar henta vel til þess að kynna nemendum vísindaleg vinnubrögð. Þá fá 

nemendur rannsóknarefni til athugunar. Þeir koma með tilgátur um rannsóknarefnið, 

athugun er gerð og síðan unnið úr gögnum og að lokum dregnar ályktanir (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Leitaraðferðir eru taldar veita þjálfun í að afla upplýsinga og vinna 

skipulega úr þeim. 

Að vinna með heimildir er mikilvægur hluti í kennslu samfélagsgreina (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011/2013, bls. 203-4 ). Ekki er komið beint inn á læsi og ritun í umfjöllun um 

kennsluaðferðir í samfélagsfræðigreinum, að öðru leyti en því að sagt er að nemandinn eigi 

að geta: 

tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra 

(Aðalnámskrá, 2011/13, bls. 202). 

Samkvæmt Aðalnámskrá gegna læsi og ritun veigamiklu hlutverki í öllum námsgreinum. 

Kenna þarf nemendum orðaforða og hugtök í öllum námsgreinum. Nauðsynlegt er að þjálfa 

notkun orðaforðans, munnlega og skriflega. Til þess að kennarar geti metið hvort að nem-

endur hafi áttað sig á, greint, geti skýrt, lýst, gert sér grein fyrir, tileinkað sér, tjáð, vegið og 

metið ákveðna hæfni, sem tilgreind er í Aðalnámskrá 2011/13 (bls. 198-203), er mikilvægt að 

nemendur hafi fengið þjálfun í að skrifa hugleiðingar og ígrunda þekkingu sína. Þegar 

nemendur hafa öðlast ákveðna færni í ritun, þá geta kennarar glöggvað sig á því hvar 

nemendur eru staddir í námsferlinu og hvað þarf að gerast til þess að þeir nái þeim 

viðmiðum sem tilgreind eru í Aðalnámskrá 2011/13 og nemendur eiga að hafa náð fyrir lok 

grunnskólanáms.  

Í samfélagsgreinakaflanum (Aðalnámskrá 2011/13, bls. 194-207), gegnir læsi og ritun 

mikilvægu hlutverki. Mikilvægt er að vekja athygli nemenda á mismunandi textagerðum, 

bæði er varðar lestur og ritun. Lögð er áhersla á að námsmat sé hluti af náms- og kennslu-
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ferlinu og skipulagt sem mest í samræmi við námskrá, hæfniviðmið og viðfangsefni nem-

enda. Námsmatið á að vera fjölbreytt og veita upplýsingar um stöðu nemenda. Nota á 

niðurstöðurnar til þess að leiðbeina nemendum um námið, til þess að þeir nái markmiðum 

sínum, sem sagt: leiðsagnarmat.  

2.2.5 Leiðir til að efla ritunarkennslu 

Undanfarin ár hafa verið umræður víða um heim, um mikilvægi þess að fólk geti tjáð sig í 

rituðu máli í meira mæli heldur en hingað til og öðlist betri færni í ritun eftir námsgreinum. 

Fræðimenn hafa velt fyrir sér hvaða lykilfærni börn og unglingar þurfi að ráða yfir, til þess að 

taka þátt í því þekkingarsamfélagi sem við búum í. Á Norðurlöndum hefur umræða um hvað 

menntun er, fengið nýtt inntak. Markmiðið með þróun og menntun er að ungt fólk geti tekið 

þátt í lýðræðissamfélagi. Það á að geta hugsað og leyst verkefni sjálfstætt og í samstarfi við 

aðra. Ungt fólk þarf einnig að geta tileinkað sér nútímatækni í upplýsingaöflun og notkun 

tækja. Áhersla er lögð á að hver manneskja verði sjálfstæð, hugsandi og gagnrýnin og geti 

skipst á skoðunum við aðra á opinberum vettvangi (Habermas, 2003; Jordheim, 2008). 

Svipaðar hugmyndir um hugtakið læsi (e. literacy) hafa fengið brautargengi í hinum 

enskumælandi heimi (Smidt, 2011). 

Fræðimenn á Norðurlöndum hafa fengist við rannsóknir á ritun. Þar hafa Norðmenn verið 

framarlega í flokki. Til þess að bæta textaskilning og færni í fagkennslu, hjá starfandi og 

verðandi kennurum, skoðuðu þeir hvernig ritunarkennslu var háttað í skólunum (Smidt, 

2011). Fylgst var með kennslu á leikskólastigi og allt upp á framhaldsskólastig í tvö ár. 

Markmiðið var að fá yfirsýn yfir það hvernig ritun þróaðist sem alhliða færni meðal 

nemenda. Skoðað var m. a. hvernig ritunarverkefni og textategundir nemendur fengu til þess 

að glíma við og hverjum þeirra var best fylgt eftir. Einnig voru forsendur ritunarvinnu 

kannaðar og skipulag hennar. Athugað var hvernig mismunandi textategundir voru notaðar í 

einstökum námsgreinum og hvernig skilningur nemenda þroskaðist á faginu og faglegum 

hugtökum ritunar.  

Rannsakendurnir komust að því að svokölluð brotakennd ritun var algeng. Brotakennd 

ritun getur falist í stuttum úrlausnum verkefna, skilgreiningum á staðreyndum, listum, 

lykilorðum, minnisatriðum og hugarkortum. Ritun af þessu tagi getur verið gagnleg en þarf 

að vera læsileg. Leiðbeina þarf nemendum um bæði form og innihald. Einnig var mikið um að 

nemendur afrituðu texta eftir töflu. Það getur verið nauðsynlegt en á ekki ávallt við. Notkun 

fyrirmynda er lykilatriði í ritunarkennslu. Mikilvægt er að kenna nemendum að endur- og 

umorða texta sem verið er að vinna með og láta lestur og ritun vinna saman. Tungutak 

námsgreinanna var algengt viðfangsefni nemenda í skólunum, sem talið er mjög mikilvægt 

(Smidt, 2011). 
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Ritun er flókið ferli og kennsla ritunar vandasöm. Nota má líkön til að glöggva sig á 

fyrirbærinu ritun og hvernig unnt er að nálgast það í kennslu. Hér verður bent á tvö dæmi um 

slík líkön eða verkfæri sem hægt er að nota í ritunarkennslu; þrennulíkan og rithring og þá er 

horft til innihalds, forms og gagnsemi. 

Rannsakendurnir telja að þrennan; innihald, form og gagnsemi (verknaður/notkun), sé 

mjög mikilvæg í ritunarferlinu. Miklu skipti HVAÐ börn og unglingar skrifa, HVERNIG þau 

skrifa og HVERS VEGNA. Ástæða þykir til að benda sérstaklega á að veita markmiði (innihaldi) 

og gagnsemi ritaða textans athygli. Talið er að til þess að fá áhuga á að skrifa, og skrifa vel sé: 

• nauðsynlegt að skrifa um eitthvað sem skipti máli,  

• geta notað gilt og gagnlegt tungutak,  

• vitað hvaða textategund hæfir aðstæðum,  

• skilið og tengt sig við ritunaraðstæður og markmið  

Til þess þurfi nemendur að fá nauðsynlega leiðsögn í ritunarferlinu (Smidt, 2011, bls. 26), 

sjá þrennulíkan á mynd 2. 

Mynd 2. Þrennulíkanið. 

Til að skilgreina ritun og ritunarfærni nánar, þróaði hópur norskra fræðimanna líkan sem 

þeir kalla ritunarhringinn, eða skrivehjulet (Berge, 2005, Evensen, 2010). Ef mótuð væri 

heildstæð stefna fyrir ritun í skólum, gæti ritunarhringurinn tekið við af þrennulíkaninu. Hann 

gæti hentað við skipulagningu og mótun þekkingar á unglingastigi. Hringurinn byggist á því 

sem var áður þekkt um ritun. Hann á að sýna sjónrænt virkni ritunarinnar sem samspils 
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aðgerða og markmiðs og getur verið gagnlegt hugsunarlíkan til að öðlast breiðari skilning á 

ritun. 

Mynd 2. Ritunarhringurinn minnir okkur á hversu mikilvægt er að nota ritun til þess að 

skipuleggja og móta þekkingu (Smidt, 2011. bls. 27). 

Allir greinakennarar eru sérfróðir í rithefðum sinnar námsgreinar. Ritunarhæfni úr einni 

námsgrein rennur þó ekki fyrirhafnarlaust inn í þá næstu; hana þarf að kenna. Talið er að 

kennarar sem kenna móðurmálið séu í lykilstöðu þegar kemur að því að efla textaskilning og 

læsi en að mikilvægt sé að kennarar í mismunandi greinum beri saman bækur sínar um ritun. 

Bæði til þess að átta sig á mismunandi gildismati þegar texti er annars vegar og einnig til þess 

að staðfesta sameiginleg viðhorf til mismunandi námsgreina (Øgreid og Hertzberg, 2009).  

Talið er að sú áskorun sem tungumál [norskan] standi frammi fyrir í breytilegum 

heimi sé að skapa og þróa víðáttumikið samtal um innihald, form og gagnsemi í þeim 

margbrotnu textum í margháttuðum miðlum sem nemendur standa frammi fyrir og 

hjálpa nemendum að verða sjálfir gagnrýnir textasmiðir í þessu ferli (Smidt, 2011, bls. 

27). 

Samtalið er þungamiðja í allri þekkingarsköpun, og síðan þarf að skoða hvaða leiðir eru 

færar til að setja fram og þróa áfram þá þekkingu sem verður til í gegnum samtal innan 

ákveðinna aðstæðna. 

2.2.6 Ritun sem tæki til náms í öllum greinum 

Ritun í öllu námi, RÖN (e. Writing across the curriculum, WAC), er stefna um nám sem rutt 

hefur sér mjög til rúms á Vesturlöndum undanfarin ár. Meginatriði stefnunnar er að nota 
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skrifleg verkefni og hvers konar ritun markvisst í öllu námi til að stuðla að auknum skilningi 

nemenda á viðfangsefnum sínum og aukinni færni til að miðla þekkingu sinni.  

Talið er að notkun skriflegra verkefna í kennslu skipti miklu fyrir nám nemenda og hæfni 

þeirra til að fjalla um viðfangsefni námsins. Þau eru talin henta öllum skólastigum. Í norskum 

reglum eru ákvæði um að nemendur eigi að skrifa þvert á námsgreinar. Tilgangurinn er ekki 

einvörðungu að styrkja skriftarfærnina, heldur að auka færni nemenda í tungumálinu og 

styrkja þekkingu sína í öllum námsgreinum. Meiri ritfærni nemenda eykur sjálfstæði þeirra 

og sköpunarkraft sem þátttakenda í skólasamfélaginu. Þannig verði þeir tilbúnari til þess að 

vera virkir í samfélaginu og taka ábyrgð á sjálfum sér í framtíðinni (Lorentzen og Smidt, 2006, 

bls. 9).  

Ritun á ekki að fara fram sjálfrar sín vegna, heldur verður hún að hafa tilgang samkvæmt 

meginboðskap hugmyndafræðinnar um að skrifa þvert á námsgreinar. Forsenda fyrir því að 

vaxa og auka færni sína sem námsmaður felst í því að forma hugsun sína og setja hana niður 

á blað. Þannig getur ritun hjálpað nemendum að skilja betur viðfangsefni sem verið er að 

vinna með og koma túlkun sinni og rökum á framfæri (Lorentzen, og Smidt, 2006, bls. 18). Í 

því sambandi má minna á að nemendur eiga að læra að tjá sig munnlega og skriflega í öllum 

námsgreinum, samkvæmt Aðalnámskrá.  

Samræður á milli nemenda er ný nálgun í kennslu sem þykir skila árangri. Samræðufélagi 

í ritunarferlinu, hvort sem það er jafningi, hópur samnemenda eða kennari er mikilvægur í 

náminu. Fræðimenn telja að samræður geti aukið víðsýni nemenda og hjálpað þeim að 

byggja upp þekkingu á því viðfangsefni sem verið er að vinna með (Lorentzen, og Smidt, 

2006, bls. 11). Rannsóknir (Dale, 1956, bls. 43) hafa sýnt að nemendur muna frekar það sem 

þeir ræða saman um heldur en það sem þeir lesa, heyra og sjá. Talið er að nemendur muni 

um 70 prósent af efni þeirra samræðna sem þeir eiga við aðra.  

2.3 Upplýsinga- og tæknimennt 

Vinna með tungumál, bæði lestur og ritun, hefur á síðustu árum færst af pappír yfir á skjá. 

Við þessu hefur menntakerfið brugðist með því að innleiða kennslu í upplýsinga- og 

tæknimennt. Í mínum skóla hafa nemendur fengið í hendur spjaldtölvur til þess að auðvelda 

þeim að vinna verkefni sín, sækja sér upplýsingar og skila skriflegum verkefnum.  

Megintilgangur kennslu í upplýsinga- og tæknimennt, er að efla upplýsinga- og miðlalæsi 

nemenda og hjálpa þeim að öðlast almenna, góða tæknifærni og tæknilæsi. Með tæknifærni 

er átt við að nemendur geti nýtt sér ýmis tæki, tæknibúnað og fjölbreyttar úrvinnsluleiðir. 

Með tæknilæsi er átt við að nemendur læri að nýta tækjabúnað til að afla sér þekkingar og 

miðla henni. Kennsla í upplýsingalæsi felur í sér að kenna nemendum að afla, flokka og vinna 

úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. Aftur á móti felst miðlalæsi í hæfni í að 
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greina, ná í, meta og búa til miðlaskilaboð. Upplýsingatækni á að stuðla að sveigjanleika, 

jafnrétti í námi og gefa rými til sköpunar á mörgum sviðum (Aðalnámskrá grunnskóla 

2011/2013, bls. 225). 

Með upplýsinga- og tæknimennt öðlast nemandi hæfni í að tileinka sér, umskrifa og 

skapa þekkingu, miðla henni á fjölbreyttan hátt í samræmi við eðli tækninnar og stafrænt 

umhverfi. Hafa skal grunnþætti menntunar í huga, sem settir eru fram í almennum hluta 

aðalnámskrár og tengsl þeirra við upplýsinga- og tæknimennt. Auk þess þarf að taka tillit til 

allra hæfniviðmiða (Aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013, bls. 224-225). 

2.4 Fagleg starfskenning  

Fagleg starfskenning kennara er sá skilningur sem mótast við stöðugt samspil fagþekkingar, 

framkvæmdar, ígrundunar og gilda. Meðvituð fagleg starfskenning þróast kerfisbundið í 

gegnum víðtæka, gagnrýna ígrundun og samræður fagmanna sem verður til þess að 

fagmaðurinn þróast, byggir upp faglega þekkingu sína og framkvæmir (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2004). 

Fagleg ígrundun (e. professional reflection) er virkt ferli sem getur opnað kennurum nýjan 

skilning, leitt til betra starfs og stöðugrar ígrundunar (Laughran og Northfield, 1998). Ferlið er 

talið öflugt þróunarlíkan og leiðarvísir sem byggist á virðingu fyrir persónulegri reynslu. Það 

nýtist einnig sem undirstaða til þess að búa til nýja þekkingu og nýjan skilning. Fagleg 

ígrundun er ferli sem byggist á ákveðnum lykilatriðum. Þau eru þekking á kennslu- og 

uppeldisfræði, meðvitund um félagslega menningu og söguleg áhrif á menntun, skilningur á 

kerfisbundinni greinandi ígrundun og tengslum á milli nauðsynlegra forsendna og fræðilegs 

skilnings (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Lyftulíkan Korthagens má nýta til að ígrunda kennslu. Í því er talað um þrjár víddir sem 

eru hugsun, tilfinning og löngun. Þær fléttast saman og mynda fagvitund kennarans 

(Korthagen, 2013). Neikvæðar tilfinningar eða hugsanir geta stundum staðið í vegi fyrir 

löngunum eða óskum einstaklings en geta líka oft verið vísbending um að við séum ekki að 

ná þeim markmiðum sem við viljum ná í kennslustundinni. Það er því gagnlegt að vera 

meðvitaður um víddirnar þrjár því þær eru til staðar hjá hverjum einstaklingi.  
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður sagt frá markmiðum rannsóknarinnar, rannsóknarspurningunum og 

rannsóknarsniði en rannsóknin er svokölluð starfendarannsókn. Starfendarannsóknir tengja 

saman starf og rannsóknir, þannig að úr verði rannsóknarferli. Rannsakendur skoða þá eigið 

starf og ígrunda aðgerðir sínar og aðstæður. Í kaflanum eru þátttakendur í rannsókninni 

jafnframt kynntir auk þess sem greint er frá því hvernig gagnaöflun og úrvinnsla gagna fór 

fram. Að lokum er fjallað um siðferðileg atriði sem snúa að rannsókninni. 

3.1 Rannsóknarspurning og markmið 

Tilgangurinn með þessu verkefni er að breyta starfsháttum mínum. Ég stefni að því að hverfa 

frá ríkjandi menningu kringum námsmat í skóla, með því að tileinka mér aðferðafræði 

leiðsagnarmats, sem er leiðarstef í Aðalnámskrá grunnskólans 2011/13. Með þessu verkefni 

vil ég jafnframt leggja mitt af mörkum til þess að þróa starfið í skólanum mínum í þá átt sem 

stefnt er að í Aðalnámskrá. 

Markmiðið með þessu verkefni er að tileinka mér að beita leiðsagnarmati markvisst í 

kennslu, þvert á námsgreinar. Ég veit að ég þarf að gera áherslubreytingar á kennsluháttum 

mínum. Sérstaklega á þetta við um það hvernig ég kenni og leiðbeini nemendum um ritun. 

Þar ætla ég að leggja áherslu á að flétta saman tvö ferli; ritunarferlið og ferli leiðsagnarmats.  

Ég tel að með þessum hætti takist mér að bæta mína eigin kennslu og efla ritun nemenda 

minna. Fjölbreytt ritun nemenda, í tengslum við námið, eykur færni þeirra á mörgum sviðum. 

Með því að láta þá ígrunda og skrifa meira um þau viðfangsefni sem verið er að vinna með, 

eykst málskilningur, orðaforði og læsi nemenda. Rannsóknarspurningin er:  

Hvernig get ég, sem kennari í 5. bekk, breytt kennsluháttum mínum í anda 

hugmyndafræði leiðsagnarmats til að efla kennslu í ritun þvert á námsgreinar, með 

það að markmiði að auka málskilning, orðaforða og læsi nemenda minna í samræmi 

við hæfniviðmið Aðalnámskrár? 

3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin sem ég ætla að gera er, sem fyrr greinir, starfendarannsókn. 

Starfendarannsóknir kennara (e. practioner research) eru stundum kallaðar 

kennararannsóknir (e. teacher research) vegna þess að oft eru það kennarar sem nýta slíkt 

rannsóknarsnið til að skoða eigin starfshætti. Í aðferðinni felst að ígrunda eigið starf (McNiff, 

2010, bls. 5-6). Starfendarannsókn er því hagnýt leið til breytinga og þróunar í starfi. 

Langtímamarkmiðið með rannsókninni er að nýta niðurstöðurnar til að breyta 

kennsluháttum til betri vegar og að kennarinn eflist í starfi (McNiff, 2010). 



40 

Sýnt hefur verið fram á, að breytingar í skólastarfi skila ekki þeim árangri sem stefnt er 

að, nema að yfirvöld og skólafólk starfi saman að stefnumótun og breytingum (Fullan, 2005.). 

Mikilvægt sé að kennarar taki virkan þátt í stefnumótun og rannsóknum. Þeir þurfi að gegna 

meginhlutverki í ferlinu, öllum undirbúningi, framkvæmd og mati til þess að raunveruleg 

þróun skólastarfs eigi sér stað. Starfendarannsóknir eða rannsóknir kennara á eigin 

starfsháttum, er ein leið til að vinna með fólki að stefnumótun og breytingum á 

starfsvettvangi. 

Grunnhugmyndin með starfendarannsókn er að læra í starfi, skoða og íhuga þá reynslu 

sem skapast, til þess að skilja betur það sem maður er að gera og átta sig á þeim afleiðingum 

sem það hefur (Hafþór Guðjónsson, 2008). Kennarar, sem taka þátt í slíkum rannsóknum, 

beina athyglinni að eigin starfsháttum og áhrifum þeirra á nemendur. 

Hafþór Guðjónsson (2011) telur nauðsynlegt að kennarar taki þátt í að rannsaka skóla-

starf, vegna þess að með því eflist þeir sem fagmenn og rannsóknir þeirra stuðli að betri 

skilningi á skólastarfi. Hann segir að kennarar, sem stunda starfendarannsóknir, geri það sem 

kennarar og í þeim tilgangi fyrst og fremst að þróa starfshætti sína. Þetta eigi það jafnt við þá 

sem eru búnir að starfa lengi í skólum og þá sem eru nýliðar. 

Hafþór dregur fram ólíkar víddir starfendarannsókna og útskýrir hvernig hver vídd gefur 

tækifæri til ólíkrar, mismunandi rýni (e. inquiry). Í fyrsta lagi talar hann um starfsrýni, þar 

sem kennarar leggja sig fram um að rýna í og þróa eigin starfshætti. Í öðru lagi sjálfsrýni, þar 

sem kennarar rannsaka eigin viðhorf og gildi. Í þriðja lagi þekkingarrýni, þar sem 

starfsþekking er gerð sýnileg og ný þekking búin til. Í fjórða lagi talar hann um 

menningarrýni, sem felst í því að skoða og rýna í ríkjandi hugmyndir og hugmyndafræði. Að 

lokum bendir hann á stéttarrýni. Þá er tilgangurinn að efla fagmennsku og sjálfsvirðingu 

kennarastéttarinnar (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Tilefni starfendarannsókna eru mismunandi og upphaf þeirra getur verið á ólíkum stað í 

breytingar- eða þróunarferlinu. Talað er um tvenns konar starfendarannsóknir. Annars vegar 

um framvirkar starfendarannsóknir (e. proactive action research). Þá er byrjað á  því að safna 

upplýsingum um ferli, framkvæmd og vinnubrögð og athugað hvernig gengur með því að 

greina og meta upplýsingarnar (Schmuck, 2006). Að lokinni ígrundun eru gerðar breytingar til 

þess að bæta stöðuna. Hins vegar er talað um gagnvirkar starfendarannsóknir (e. responsive 

action research) þegar byrjað er á því að safna upplýsingum eða gögnum um kennslu eða 

framkvæmd, með því að greina gögnin, túlka og leggja mat á niðurstöðurnar. Út frá þeim 

upplýsingum eru svo gerðar breytingar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Schmuck, 2006). 

Í þessari starfendarannsókn ætla ég að endurskoða og ígrunda starfshætti mína. Ég ætla 

að vinna að stefnumótun og breytingu á starfsvettvangi mínum með því að tileinka mér 

leiðsagnarmat og gera ritun að öflugra verkfæri í námi nemenda en verið hefur.  
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Ég ætla að einbeita mér að því að skoða vinnubrögð mín við ritunarkennslu með það að 

markmiði að nýta ritun markvissar í námi nemenda. Einnig rýni ég í hvernig ég hef notað 

leiðsagnarmat í starfi til þessa. Þannig tileinka ég mér frekari þekkingu og færni í 

leiðsagnarmati. Með þessari starfsrýni er ég að gera umbætur í starfi mínu, þróa og breyta 

kennsluháttum mínum bæði við ritunarkennslu og leiðsagnarnám, flétta þeim saman og 

skapa með því ferli þvert á námsgreinar.  

Þessi gagnvirka starfendarannsókn (e. proactive action research) er byggð á reynslu 

minni á vettvangi til margra ára. Ég bý að upplýsingum og gögnum um hvernig ritunarkennslu 

hefur verið háttað í skólanum um árabil. Ég hef lengi viljað að ritunarkennsla væri öflugri og 

markvissari í skólastarfinu. Einnig finn ég að hugmyndafræði og framkvæmd leiðsagnarmats 

hefur ekki náð að festa sig í sessi í skólanum. Með túlkun og greiningu minni, á stöðu ritunar 

og leiðsagnarnáms í starfi mínu, ætla ég að gera breytingar sem felast í því að tileinka mér 

leiðsagnarmat og innleiða í starf mitt. Í því ferli ætla ég að vinna markvisst með ritun út frá 

þeim áhersluþáttum sem taldir eru árangursríkir.  

Með því að þróa og ígrunda starf mitt á grunni framangreinds vil ég auka fagmennsku 

mína og taka ábyrgð á því að koma á þeirri stefnubreytingu sem birtist í Aðalnámskrá 

2011/13. Með þessum aðferðum tel ég að til verði afurð sem byggist bæði á samtali á milli 

kennara og nemenda og sýnilegra verka nemenda. Það gerir mér kleift að meta hæfni 

nemenda samkvæmt þeim hæfniviðmiðum sem skilgreind eru í Aðalnámskrá. 

3.3 Þátttakendur og umhverfi 

Rannsókn þessi var gerð á tímabilinu frá upphafi haustannar 2019 til loka skólaárs 2020. 

Fyrirkomulagið í skólanum, þar sem ég vinn, er að umsjónarkennarar fylgja sömu nemendum 

í tvö til þrjú ár. Við upphaf rannsóknar um haustið hafði ég nýtekið á móti nýjum hópi, þ.e. 5. 

bekk. Ég var því einungis búin að kenna þeim í stuttan tíma þegar rannsóknin var gerð. Í 

þessum árgangi eru 48 nemendur, sem var skipt í tvo bekki. Í mínum bekk var jöfn 

kynjaskipting, tólf stúlkur og tólf drengir. Námsleg staða flestra nemenda var góð en tveir 

nýir nemendur höfðu bæst í hópinn um haustið. Annar hafði verið búsettur í Danmörku í 

nokkur ár en hafði góða færni í móðurmálinu. Hinn nemandinn er með spænsku sem 

móðurmál og hafði einungis dvalið nokkrar vikur á Íslandi áður en hann hóf skólagönguna. 

Nemandinn hafði enga færni í ensku. Fáir nemendur þurftu sérkennslu en nokkrir nemendur 

voru með sérúrræði vegna hegðunarvandamála. Ákveðin skil verða á skipulagi námsins þegar 

nemendur færast af yngsta stigi grunnskólans yfir á miðstig, eða frá fjórða yfir í fimmta bekk. 

Gerðar eru auknar kröfur til sjálfstæðra vinnubragða nemenda. Við, sem tókum við þessum 

árgangi, höfum starfað mikið saman undanfarin ár og höfum átt gott samstarf. 

Samstarfsmaður minn tók virkan þátt í verkefninu með mér. 
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Um miðjan mars 2020 urðu umfangsmiklar breytingar á skólastarfi vegna Covid-19 

faraldursins. Skólasókn nemenda var skert og stórum bekkjum þurfti að skipta upp í minni 

einingar. Ekki máttu vera fleiri en 20 saman á svæði. Mínum bekk var skipt í tvo hópa og var 

ég einungis með tólf nemendur í einu. Hóparnir voru til að byrja með blandaðir en eftir páska 

var ákveðið að kynjaskipta hópnum. Þá var sérstaklega horft til félagslegra þátta eins og 

samskipta nemenda í páskafríinu. Fyrir þann tíma var ég búin að innleiða alla þætti 

leiðsagnarmats og var við það að fara af stað með að leiðbeina nemendum um ritun og flétta 

saman við leiðsagnarmatið. Mér hafði fundist mjög krefjandi að innleiða leiðsagnarmat með 

svona stórum nemendahóp fyrr um veturinn. Því fannst mér gott að fá tækifæri til þess að 

leiðbeina nemendum um ritun í fámennari hóp. Með því móti hafði ég meiri tíma fyrir hvern 

og einn og hafði meiri yfirsýn yfir það hvað hver og einn var að gera. 

Í rannsókninni legg ég aðaláherslu á sjálfa mig, hvernig mér tekst að innleiða 

leiðsagnarnám auka færni í ritun hjá nemendum mínum. Þátttakendur í þessari rannsókn eru 

því ég og þeir nemendur sem ég kenndi. á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. 

3.4 Gagnaöflun 

Lykilþáttur í rannsóknarferli starfendarannsókna er söfnun og úrvinnsla rannsóknargagna. 

Mikilvægt er að rannsóknargögn hæfi viðfangsefninu og svari rannsóknarspurningunum 

(Mayoux, 2006). Til þess að greina stöðuna í upphafi rannsóknar, þarf að safna gögnum og 

setja fram hugmyndir um það hver íhlutunin verður. Hver sem gögnin eru, skipta ígrundun og 

sjálfsrýni mestu máli við að byggja upp þekkingu og skilning (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013). 

Þau gögn, sem rannsóknin byggist á, eru af fimm tegundum: rannsóknardagbók, 

greinandi minnisblöð, samræður við rannsóknarvini og samstarfsfólk, umræður úr 

rýnihópum og viðhorfskannanir. 

3.5 Greinandi minnisblöð 

Greinandi minnisblöð eru skyld dagbókarskrifum. Þau hafa þann tilgang að rannsakandinn 

staldri við í rannsóknarferlinu, líti yfir farinn veg, greini stöðu mála á hverjum tíma og hyggi 

að næstu skrefum. Elliott (1991) lýsir ferns konar tilgangi greinandi minnisblaða. Þ.e. að 

draga fram ný sjónarhorn á núverandi stöðu mála, setja fram nýjar hugmyndir sem þarf að 

velta fyrir sér, taka ákvörðun um hvers konar gagna þarf að afla, umfram þau sem til eru og 

að lokum að greina helstu vandamál sem við er að etja í rannsókninni (Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2013). 

Gögnin, sem ég kalla nú greinandi minnisblöð, voru upphaflega dagbókargögn og 

verkefni. Þau voru unnin í tengslum við aðra starfendarannsókn, sem gerð var á vorönn 
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2018, á námskeiði um starfendarannsóknir. Í þeirri rannsókn má segja að ég hafi rekist á 

vegg í rannsóknarferlinu. Ég þurfti virkilega að staldra við og fara yfir stöðu mála hjá sjálfri 

mér. Ég þurfti að afla mér gagna til þess að ná settum markmiðum um að læra að meta 

nemendur eftir hæfniviðmiðum. 

3.6 Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbók er tæki til að halda utan um það sem gerist í starfi, í þessu tilfelli kennsl-

unni. Rannsakandinn skráir hjá sér það sem hann hefur verið að fást við, spurningar og hug-

myndir sem vakna í kennslunni og hvað hann hefur lært (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Ég er 

búin að halda rannsóknardagbók frá því að ég kynntist starfendarannsóknaraðferðinni fyrri 

hluta ársins 2018. Þá lagði ég af stað með álíka verkefni, sem þróaðist út í það viðfangsefni 

sem ég vinn að núna.  

Ég hef skrifað í rannsóknardagbókina hugleiðingar mínar, sett niður minnispunkta, 

vangaveltur, spurningar og ígrundun um rannsóknina sem hafa orðið til á meðan ég hef 

unnið þetta verkefni. Ég hef skrifað niður þá verkferla sem ég hef sett af stað skref fyrir skref, 

og ég er að vinna að hverju sinni. Ég hef skráð hvernig til hefur tekist og hvaða spurningar 

hafa vaknað og viðbrögð mín við þeim. Einnig hef ég skrifað niður það sem ég hef lesið, og 

tengist rannsókninni, til þess að auka skilning minn á viðfangsefninu. Þannig get ég einnig 

gert textann sem ég les, meira að mínum, með því að endursegja hann, íhuga og meðtaka 

hann og draga af honum ályktanir en það er hlutverk lestrardagbókar. 

Með því að skrifa niður í dagbókina, það sem ég hef verið að lesa, rætt við aðra um, 

prófað og íhugað, hef ég smám saman tileinkað mér þekkingu og heildarmynd í vinnuferlinu. 

Með dagbókarskrifum náði ég að safna saman þekkingu og halda utan um hana, auk þess 

sem ég „ræddi“ við dagbókina um það sem ég var að íhuga. Ég hef náð að nýta mér þá 

þekkingu, sem ég hef öðlast á langri starfsævi. Við hana bætast þær upplýsingar og þau fræði 

sem ég hef aflað mér nýverið. Samanlagt hafa þessir þættir orðið til þess að ég hef byggt upp 

heildarsýn á það hvernig ég get leiðbeint nemendum mínum til þess að þeir nái 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 2011/13. 

Í samræðum mínum við vinnufélaga mína koma oft fram fjölbreytt sjónarmið um 

skólamál. Með því að skrá og safna markvisst gögnum, úr samræðum við samstarfsfólk, getur 

orðið til vísir að rannsóknargögnum. Mikilvægt er að samræðurnar séu settar í samhengi við 

uppeldis- og kennslufræði og grundvallarkenningar um nám og kennslu hafðar að leiðarljósi í 

umræðunni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; 2011). 

Í gegnum þetta ferli hef ég rætt við marga samkennara og aðra kennara um 

leiðsagnarnám og ritunarkennslu. Umræðurnar hafa hjálpað mér til að átta mig betur á 

verkefninu, eða eins og sagt er, gert þau sýnilegri sjálfri mér, þar sem ég fæ tækifæri til þess 
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að tala um það sem ég er að vinna með. Allt ferlið var ég að leita eftir upplýsingum um 

verklag annarra kennara, hvort þeir þekktu verkferla leiðsagnarmats og gætu beitt því heild-

stætt. Ég velti líka oft fyrir mér hvort ég hefði misst af upplýsingafundum eða námskeiðum 

um leiðsagnarmat, vegna þess að mér fannst ég sjálf ekki hafa nægjanlega þekkingu á 

leiðsagnarmati. Einnig átti ég samtöl við fyrri samstarfsmenn, til þess að rifja upp hvernig við 

hefðum unnið með ritun áður fyrr. Markmiðið með því var að fá staðfestingu á að við 

hefðum verið að gera sambærilega hluti.  

Þegar ég skoðaði punktana, sem ég skrifaði niður, komst ég að því að flestir voru á sama 

stað og ég í ferlinu varðandi leiðsagnarmat. Nokkrir töluðu um að þeir væru alltaf að leið-

beina nemendum í náminu, sem gæti talist leiðsagnarmat. Flestir sem ég ræddi við töldu að 

það þyrfti að láta nemendur skrifa meira og leggja þyrfti meiri áherslu á að kenna nemendum 

hvernig það væri best gert. Samstarfsfólk mitt var áhugasamt um vangaveltur mínar um það 

að vinna meira og markvissar með ritun í skólastarfi. Auk þess sögðust margir vilja auka færni 

sína með því að tileinka sér leiðsagnarmat. 

3.7 Rannsóknarvinur 

Rannsóknarvinur, eða bandamaður (e. critical friend), er sá sem hjálpar til við vettvangs-

athugun, skoðar og skráir atferli og samskipti við nemendur og getur gefið nýja sýn inn í 

skólastofuna. Hann getur séð eða heyrt ýmislegt sem annars gæti farið framhjá 

kennara/rannsakanda. Einnig getur slíkt samstarf víkkað og dýpkað skilninginn á því sem 

gerist í skólastofunni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Rannsakandinn verður ekki eins einmana 

og fær tækifæri til þess að bera hugmyndir sínar upp við bandamenn sína. Þar að auki fær 

hann viðbrögð við verkefninu (Foulger, 2009; Sagor, 1992). 

Ég hef átt tvo rannsóknarvini við vinnslu þessa verkefnis. Annar er samstarfsmaður minn í 

árganginum, sem hefur fylgt mér í ferlinu. Hinn rannsóknarvinur minn er verkefnastjóri 

tölvuspjalda sem hefur leitt okkur áfram, skref fyrir skref, við að koma rafræna skólanum í 

gang. Hann hefur hvatt mig áfram, gefið mér góð ráð og verið óspar á að láta ljós þá skoðun 

sína að ég væri að vinna gott starf. Við ræddum einnig á faglegan og uppbyggilegan hátt um 

hugsanlegt framhald og áframhaldandi þróun verkefnisins. 

Ég, og samstarfskona minn í árganginum og rannsóknarvinur, höfum báðar haft metnað 

og vilja til þess að koma á virku leiðsagnarmati. Við höfum lagt okkur fram við að koma þeim 

verkferlum í gagnið, skref fyrir skref, sem til hefur verið ætlast hverju sinni.  

3.8 Rýnihópur 

Samræður eða viðtöl í rýnihópum (e. focus group) eru leið til þess að fá fram skoðun margra 

eða reynslu. Þá koma nokkrir saman til þess að ræða fyrirfram ákveðið málefni. Reynt er að 
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fá fram skoðun eða reynslu allra af málefninu (Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 

2010). 

Upphaflega ætlaði ég að leggja áherslu á að kalla til fólk til þess að ræða um viðfangsefni 

mín og var búin að fá ákveðna áhugasama einstaklinga til þess að sitja í rýnihópnum. Vegna 

þess að breyting varð á skólahaldi og samskiptum innan skólans vegna Covid-19, frá því um 

miðjan mars og fram í maí 2020, gafst lítið svigrúm til þess. Ég náði samt að halda tvo fundi, 

þar sem farið var yfir hvernig innleiðingu leiðsagnarnáms hefði undið fram og hver okkar 

næstu skref yrðu.  

Fyrri fundurinn var með kennurum á miðstigi. Fram kom að þeim hefði ekki gengið 

nægjanlega vel að tileinka sér þá verkferla sem lagt var upp með að kennarar fylgdu. Á 

fundinum kom fram, að gott hefði verið að allir hefðu fengið lesefni um viðfangsefnið. Það 

var réttmæt gagnrýni. Einnig kom fram að nokkrir nýir kennarar, sem höfðu bæst í kennara-

hópinn um haustið og þeir sem höfðu ekki farið í námsferð til Brighton vorið 2019, töldu sig 

þurfa frekari upplýsingar og leiðbeiningar um framkvæmdina. Seinni fundurinn var með þeim 

sem voru í leiðsagnarmatsteyminu. Þar var farið yfir hvernig til hefði tekist. Allir voru 

sammála um að leiða þyrfti fólk meira áfram. Gæta þyrfti þess að upplýsa og leiðbeina öllum. 

Mikilvægt væri að hafa reglulega fundi og stofna þyrfti rýnihópa til þess að gefa starfsfólki 

tækifæri til þess að ræða saman. 

3.9 Viðhorfskannanir 

Mikilvægt er að afla gagna til þess að greina stöðu mála, fylgjast með framvindu þeirra og 

meta áhrif aðgerða. Til þess henta viðhorfskannanir vel (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013). Til þess að átta mig á stöðunni og meta skilning nemenda, lagði ég fyrir þá 

þrjár viðhorfskannanir. Eftir að hafa unnið vandlega með hugtakið hugarfar gerði ég könnun 

á því hvort að vinnan og umræðan hefði skilað sér til nemenda. Viðhorfskönnunin var gerð 

eftir þemadaga í apríl 2020. Ég kannaði hvernig þeim sjálfum fyndist ganga að vera 

námsfélagi. Einnig kannaði ég viðhorf nemenda til ritunar áður en ég breytti vinnubrögðum 

mínum við ritunarkennslu. 

3.10 Leyfisöflun og siðferðileg atriði 

Ég hef fengið leyfi hjá skólastjóra til þess að vinna að þessu verkefni. Ég hef einnig upplýst 

hann um að ákveðnir kennarar séu tilbúnir að vera þátttakendur í rýnihóp sem ég ætla að 

leiða. Einnig sendi ég bréf til foreldra og upplýsti þá um verkefnið. Ég fékk í kjölfarið 

góðfúslegt leyfi frá þeim. 
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3.11 Gagnagreining 

Ég las yfir gögnin mín og fannst í fyrstu nokkuð ljóst hver þemu þessa verkefnis væru. Ég áleit 

að þau væru eftirtalin: hæfni, leiðsagnarmat, ritun og rafrænn skóli. Á endanum komst ég að 

þeirri niðurstöðu að þau gæfu ekki rétta mynd af verkefninu. Við meiri íhugun og lestur 

birtist mér ný sýn á gögnin og ég fann að ný þemu risu upp úr gögnunum. Ég áttaði mig á að 

leiðarstef verkefnisins var frekar það að ég væri að afla mér upplýsinga og þekkingar um 

leiðsagnarmat, vaxandi hugarfar, ritun og færni í að nota spjaldtölvur í skólastarfi. Þessar 

upplýsingar urðu mér síðan í ferlinu að verkfærum til þess að hjálpa mér að koma á 

breytingum í námsumhverfi nemenda. Þær hafa orðið til þess að nemendur hafa lært að taka 

þátt í samræðum og að vinna meira saman.  

Með þessum verkfærum: leiðsagnarmati, vaxandi hugarfari, ritun og spjaldtölvur varð til 

nýtt vinnuumhverfi. Þar fékk ég, sem kennari, tækifæri til þess að leiðbeina nemendum í 

ferlinu. Ég hafði líka möguleika á því að ræða við hvern og einn um námið og framvindu þess. 

Þess utan urðu samræður nemenda markvissari en áður og tækifærum nemenda, til þess að 

læra hver af öðrum, fjölgaði. Með því að tileinka mér notkun þessara verkfæra, hef ég eflst í 

starfi. Sjálfsmynd mín hefur styrkst og mér sjálfri finnst ég nú vinna samkvæmt 

hugmyndafræði Aðalnámskrár 2011/13.  

Niðurstaðan er því sú að þemu verkefnisins eru þrjú: Upplýsingar sem verða að verk-

færum, valdefling í starfi og nemendur sem þátttakendur í eigin námi. Hugleiðingar mínar úr 

fyrstu skrifum, í rannsóknardagbók, sem ég kalla í þessu verkefni greinandi minnisblöð, urðu 

til þess að ég áttaði mig á fáfræði minni um leiðsagnarmat. Jafnframt hvöttu þær mig til að 

afla mér þekkingar á leiðsagnarmati. Í rannsóknarbókina skrifaði ég upplýsingar um allt sem 

ég las um leiðsagnarmat, vaxandi hugarfar og ritun, og hugleiðingar mínar í sambandi við það 

og framkvæmdaferlið.  

Rannsóknarvinur minn, sem sá um innleiðingu á rafrænum skóla, leiðbeindi mér og 

studdi í ferlinu, sérstaklega varðandi ritunarþáttinn. Hún benti mér stöðugt á hvað var að 

gerast í námsumhverfinu, sem ég sjálf var ekki alltaf meðvituð um. Nemendur væru að ræða 

saman, vinna saman og skapa sér sína eigin þekkingu. Ég og samkennari minn í árganginum 

og rannsóknarvinur, fylgdumst að og drifum hvor aðra áfram í erli dagsins við að koma á 

leiðsagnarmati. Við ræddum margoft saman um framkvæmdina og framvinduna. Í gegnum 

þau samtöl áttaði ég mig enn betur á því hve mikilvægt það er að vinna að breytingum með 

samstarfsfólki mínu. Samtöl mín við samstarfsfólk styrktu tilfinningu mína fyrir því að fleiri 

hefðu verið og væru á þeim stað, varðandi leiðsagnarmat og ritun, þar sem ég sjálf hafði 

verið, áður en ég byrjaði á þessu verkefni. 
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4 Niðurstöður  

Sú ákvörðun var tekin á mínum vinnustað, í lok skólaársins 2018–19, að vinna heildstætt að 

því að innleiða vaxandi hugarfar og leiðsagnarmat á næsta skólaári, þ.e. skólaárið 2019-20. 

Kennarar skólans sóttu námskeið til Brighton í upphafi júnímánaðar 2019. Markmiðið var að 

efla færni kennara í að innleiða vaxandi hugarfar og leiðsagnarmat. Sett var á fót teymi til 

þess að leiða verkefnið í skólanum. Edda G. Kjartansdóttir sem var annar af tveimur 

umsjónarmönnum þróunarverkefnis um leiðsagnarmat í grunnskólum Reykjavíkur, var 

fengin, á haustdögum 2019, til þess að hrinda verkefninu af stað, með góðri umfjöllun um 

efnið.  

Við innleiðingu leiðsagnarmatsins hefur verið unnið eftir verkferlum og leiðbeiningum 

Outstanding Formative Assessment eftir Shirley Clarke (2014). Til þess að koma á breyttri 

námsmenningu hafa áherslur Carol S. Dweck (2006), Mindset: The New Psychology of 

Success og Mary Cay Ricci, Mindsets in the Classroom (2017), verið hafðar að leiðarljósi. Lögð 

hefur verið áhersla á að kennarar skipuleggi kennslu sína út frá markmiðum og 

hæfniviðmiðum en ekki námsbókum. Mælst er til þess að kennarar skrifi skipulag 

kennslunnar niður samkvæmt ákveðnum reglum sem gilda um leiðsagnarmat (fylgiskjal 3). 

Áhersla var lögð á að nemendur lærðu að þekkja markmiðin sem að er stefnt. Kennarar þurfi 

að leiðbeina þeim við að meta eigin frammistöðu í ljósi námsmarkmiða eða hæfniviðmiða. 

Einnig þurfi kennarar að skapa traust á milli nemenda til þess að þeir geti metið hver annan. 

Áhersla var lögð á að ná ætti ákveðnum markmiðum. Kennarar þyrftu að koma með góðar 

kveikjur og spurningar fyrir nemendur og nemendur ættu að fá að ræða viðfangsefnið við 

námsfélagana. Æskilegt væri að nemendur fengju að sjá fyrirmyndir að verkefnum svo þeir 

gætu áttað sig betur á því hvernig þeir gætu gert vel. Í lok kennslustundar var talið mikilvægt 

að taka saman með nemendum hvað þeir hefðu lært. Í námssamfélagi, þar sem gagnkvæmt 

traust ríkir, verður sjálfsmat og jafningjamat hluti alls námsmats.  

4.1 Innleiðing á grundvallarhugtökum leiðsagnarmats 

4.1.1 Vaxandi hugarfar 

Í upphafi skólaársins 2019-2020, þegar ég byrjaði að kenna nýjum árgangi í 5. bekk, byrjaði 

ég að undirbúa jarðveginn fyrir þessa starfendarannsókn. Mér fannst mikilvægt að 

nemendur tileinkuðu sér vaxandi hugarfar áður en ég byrjaði markvisst að innleiða 

leiðsagnarmat og leiðbeina nemendum um ritun. Ástæðan var sú að mér finnst ríkjandi 

námsmenning meðal nemenda ennþá bera merki þess að þeir hefðu fastmótað hugarfar. 

Það þyrfti að efla trú þeirra á eigin getu til náms. Oft hefur verið erfitt að fá nemendur til 

þess að endurvinna og betrumbæta verkefni. Þess utan hafa margir hafa neikvætt viðhorf til 
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þeirra námsgreina sem þeim gengur ekki nægjanlega vel í og þurfa að hafa fyrir að tileinka 

sér. Ég byrjaði því á að kynna fyrir þeim hugtakið vaxandi hugarfar og einnig andstæðu þess, 

fastmótað hugarfar. Ég sagði að mikilvægt væri að tileinka sér vaxandi hugarfar vegna þess 

að við værum alltaf að læra, við værum öll mismunandi, við þyrftum mismikinn tíma til þess 

að læra; það væri í lagi að gera mistök og hægt væri og jafnan nauðsynlegt að læra af þeim. 

Til væru margs konar aðferðir til þess að læra og hjálpa nemendum að ná settu markmiði. 

Allir gætu oftast náð markmiðum sínum að lokum með þrautseigju. Ég hengdi upp 

myndspjöld með orðræðu eins og: 

• Ég þarf að spyrja hin hvernig þau fara að því að læra þetta 

• Þetta er erfitt og á eftir að taka tíma 

• Ég þarf að nota aðrar aðferðir 

• Ég er ekki ennþá búin að ná þessu 

• Mistök hjálpa mér að læra 

 

Tilgangur þessa var að minna þau á að temja sér hugarfar vaxtar og þá orðræðu að þau 

gætu þetta kannski ekki ennþá en þau væru að læra. Áhersla var lögð á umræðuna um að 

heili væri öflugur vöðvi sem þyrfti sífellt að þjálfa og móta.  

Ákveðið var af skólasamfélaginu, í febrúarmánuði 2020, að leggja áherslu á að gera 

hugarfar vaxtar sýnilegt í umhverfi skólans á þemadögum; að sýna öllum að við værum skóli 

sem legði áherslu á hugarfar vaxtar. Nemendur unnu með hugtök sem tengjast því að temja 

sér hugarfar vaxtar eins og réttsýni, tillitssemi, jákvæðni og þolinmæði á margvíslegan hátt . 

Þeir voru duglegir að búa til veggspjöld með slagorðum um að gefast aldrei upp, hugsa í 

lausnum og læra af mistökum.  

Eftir að vera búin að vinna lengi og markvisst að því að kenna nemendum að tileinka sér 

vaxandi hugarfar lagði ég fyrir nemendur eftirfarandi spurningar: 

• Hvað manst þú um það sem við höfum sagt um vaxandi hugarfar? 

• Hugsar þú þannig þegar þú skilur ekki það sem þú átt að gera? 

• Gagnast það þér? 

 

Flest svör nemenda bentu til þess að þau vissu hvað hugtakið vaxandi hugarfar stæði fyrir 

og sögðust nota slíkt hugarfar og fannst það gagnast þeim. Eftirfarandi svör og hugleiðingar 

eru frá tveimur nemendum úr bekknum mínum:  

• Vaxandi hugarfar er að hugsa: Ég get þetta ekki ennþá en mér mun takast það.  

Já, ég hugsa þannig ef ég skil ekki eitthvað. Vaxandi hugarfar hjálpar mér ekki mikið en 

samt pínu. (Nemandi A, 2. apríl 2020.) 
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• Ekki gefast upp og hugsa jákvætt. Því miður geri ég það ekki oft en ég ætla að bæta 

mig. Já, það gagnast mér að hugsa jákvætt, þá geri ég meira. (Nemandi B, 2. apríl 

2020.) 

Fyrra svarið kemur frá nemanda sem nálgast alltaf viðfangsefni með jákvæðu hugarfari, 

er snöggur að vinna og fer alltaf eftir fyrirmælum. Hið seinna er skrifað af nemanda sem 

hafði mjög fastmótað hugarfar, hafði fram til þessa verið lengi að koma sér að vinnu og talaði 

allt niður sem hann var að gera, þrátt fyrir að hafa mjög góða færni á flestum sviðum. Mér 

finnst svar hans bera vott um mikla viðhorfsbreytingu, sem ég veit að lofar góðu fyrir hann 

sjálfan. 

Við vorum ánægðar með afrakstur vinnunnar á þemadögunum. Mér og samstarfsmanni 

mínum og rannsóknarvini, fannst vinnan skila tilsettum árangri og að nemendur hefðu verið 

áhugasamir og skapandi. Við skiptumst á verkefnum milli bekkja og var gaman að fylgjast 

með hvernig góðar fyrirmyndir höfðu áhrif á sköpun nemenda. Kennari, sem kom að 

nemendahópnum okkar, hafði á orði við okkur að gaman hefði verið að fylgjast með 

viðfangsefni, sem lét í upphafi lítið yfir sér, verða að svona umfangsmiklu og skemmtilegu 

verkefni, sem nemendur lögðu sig alla fram við að leysa vel af hendi. 

4.1.2 Samábyrgð nemenda á námi 

Í upphafi skólaársins bjó ég nemendur undir það að vera virkir þátttakendur í leið-

sagnarnámi, sbr. 4. og 5. þrep hjá Black og Wiliam (2008). Ég kynnti fyrir þeim hugmyndina 

um hlutverk námsfélaga og markmiðið með því að tala saman um viðfangsefni sem 

kennarinn hefur ákveðið. Markmiðið væri að læra hvort af öðru. Allir vissu eitthvað og með 

því að deila þekkingu og hugmyndum ykist þekking allra.  

Unnið hefur verið að því að þjálfa nemendur í að vera námsfélagar (e. talk partner). Í því 

felst að vinna saman og ræða viðfangsefnið. Nemendum hefur verið kynnt hvernig 

nemendur eru skipulega valdir til þess að segja frá hugmyndum sem komið hafa fram í 

umræðunum. Mælt er með að kennarar noti merkta spýtu/tunguspaða með nöfnum allra 

nemenda til þess að velja þann sem fær orðið. Þannig fá allir jöfn tækifæri til þess að segja 

frá. Það gengur á ýmsu þegar ég dreg tunguspaðana. Iðulega vilja ákveðnir nemendur alltaf 

hafa orðið. Þeim finnst þessi aðferð ósanngjörn og telja á sig hallað.  

Mikilvægt er að kenna nemendum hvernig þeir eigi að bera sig að sem námsfélagar. Ég 

hef haft sýnikennslu í því hvernig námsfélagar eiga að bera sig að, æft líkamsstöðu og 

líkamstjáningu: 

 

• Þeir eigi að sitja hvor á móti öðrum 

• Hlusta vel, spyrja spurninga um viðfangsefnið 
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• Kinka kolli til merkis um að þeir skilji 

• Horfa á námsfélagann þegar þeir ræða saman (Clarke, 2014, bls. 61). 

Nemendur áttu misauðvelt með að fylgja þessu verkferli: 

Það hefur gengið erfiðlega að fá nemendur til þess að ræða saman. Þau hafa verið 

feimin hvert við annað. Sérstaklega á þetta við ef stelpa og strákur hafa átt að ræða 

saman. Ég ætla að prófa mig áfram, með því að velja saman tvær stelpur eða tvo 

stráka og sjá hvernig það gengur. (Dagbók, október 2019.)  

 

Ég fylgdi þessu inngripi eftir með því að leita eftir svörum frá nemendum um hlutverk 

námsfélagans, hvort þau væru góðir námsfélagar og hvað þau gætu bætt í fari sínu. Flestallir 

vissu hvert hlutverk námsfélagans er. Þeir töldu sjálfa sig góða námsfélaga en að þeir gætu 

bætt sig. Eftir páska var ég með hópinn kynjaskiptan. Það fannst mér gott vegna þeirrar 

feimni sem ég hafði orðið vör við meðal nemenda þegar ég var að þjálfa þá í hlutverki 

námsfélaga. Mér fannst ríkja meira traust innan hópsins þegar hann var kynjaskiptur.  

Munur að hafa bara helminginn af bekknum, þ.e. tólf nemendur. Mér finnst ég hafa 

góða yfirsýn yfir það sem hver og einn er að gera og finnst ég geta leiðbeint þeim í 

ferlinu og rætt við hvern nemanda. (Dagbók, apríl 2020) 

 

Þegar leið á vorið greindi ég framfarir hjá nemendum frá degi til dags. Þó er þetta ferli 

sem hefur þurft að endurtaka oft. Mér finnst framfarirnar felast í því að þau vita til hvers er 

ætlast af þeim. Upphaflega var ekki laust við að þau væru stressuð yfir að þeirra nafn yrði 

dregið. Þetta breyttist og í lok tímabilsins vildu þau vera dregin. Þegar komið var undir vor 

skrifaði ég: 

Mér finnst ég hafa náð að virkja nemendur sem kennslukraft hver fyrir annan (Black 

og William, 1998, 2008; Sephard, 2000). Mér finnst ég hafa kennt þeim að vinna 

saman. Þegar ég segi nemendum að nú séu þeir námsfélagar og eigi að skoða 

verkefni hvor annars, lesa yfir og ræða saman, skilja þau hvað ég á við og fylgja 

fyrirmælum. Einnig get ég beðið nemendur, sem eru bæði fljótir og færir í að vinna og 

ljúka verkefnum sínum, að aðstoða aðra við verkefni … Gaman er að sjá hvernig 

nemandi A og B sitja saman og þeir eiga samtal um verkefnið. Þeir eiga í samræðum 

um hverju nemandi B geti bætt við frásögn sína og blásið hana út … nemandi A er 

mjög hvetjandi og ég merki að sá sem fær hjálpina er mjög sáttur. (Dagbók, maí 

2020.) 

 

Það krefst mikils aga að koma á breytingaferli í skólastarfi og getur tekið lengri tíma 

heldur en maður gerir ráð fyrir. Á hinn bóginn er hvetjandi að sjá verkferlið skila sér í 

skólastarfinu og það fær mann til þess að vilja halda áfram.  
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4.1.3 Jafningjamat og sjálfsmat 

Mér hefur fundist erfitt að koma jafningjamati og sjálfsmati í framkvæmd. Ég hef ekki verið 

sátt við það hvernig það hefur almennt verið gert þar sem ég þekki til. Verklagið hefur 

aðallega falist í því að nemendur krossa við á ákveðnu blaði hvort þeir hafi náð að tileinka sér 

ákveðna þætti í náminu. Með leiðbeiningum (Clarke, 2014) sé ég tækifæri til þess að kenna 

nemendum hvernig þeir geta metið eigin árangur og annarra á sjálfstæðari hátt og útskýra 

fyrir þeim hvers vegna það er gagnlegt. 

Ég hef viljað kenna nemendum markvisst og með nærgætni, að meta verk sjálfra sín og 

annarra vegna þess að mér hefur fundist að ekki séu allir í bekknum tilbúnir í slíkt mat. Ég tel 

því nauðsynlegt að leiða nemendur gegnum ferlið. Ég legg áherslu á að traust ríki á milli 

nemenda og að þeir viti í hverju slíkt mat felst. Ég ákvað einnig að nýta tækifærið, meðan ég 

var með fámennari hópa vegna Covid-19 faraldursins, til þess að þjálfa þau í að meta vinnu 

hvers annars, þ.e. í jafningjamati og einnig í að meta sína eigin vinnu.  

Ég paraði saman tvo og tvo nemendur og sagði þeim að skoða verkefni sem nemendur 

höfðu unnið heima. Verkefnið fólst í því að þau tóku viðtöl við foreldra sína til þess að kanna 

hvaða bækur væru foreldrum þeirra minnisstæðastar frá því þau voru ung. Ég lagði áherslu á 

að nemendur ættu að sitja hlið við hlið, skoða og lesa verkefnið hvort hjá öðru, íhuga og 

betrumbæta verkefnið. Markmiðið var bæði að fræðast og hjálpast að við að laga 

málsgreinar og stafsetningu með því að lesa frásagnirnar upphátt, til þess að finna flæðið í 

textanum og rýna í hann.  

Verkferlið var þeim ekki alveg ókunnugt, vegna þess að ég hafði sjálf unnið með 

hverjum og einum á þennan hátt, þannig að þau höfðu fyrirmynd. Ég tel að þetta séu 

góð skref til þess að byrja með, sem eigi eftir að geta þróast áfram með frekari 

þjálfun. (Dagbók, apríl 2020.) 

 

Þegar leið á skólaárið mátti greina framfarir hjá þeim í framsögn. Þegar nemendur ræddu 

saman notuðu þeir fleiri orð og heilar setningar þegar þeir voru dregnir til þess að segja frá 

og vinna saman (Baldur Sigurðsson , 2019). 

4.1.4 Samantekt  

Ég tel að ég hafi náð að tileinka mér þekkingu á og leikni og hæfni í áhersluþáttum 

leiðsagnarmats á meðan verkefninu stóð. Mér finnst ég hafa skapað áhrifaríkt umhverfi til 

náms með þátttöku nemenda og með áhersluþætti leiðsagnarmats að leiðarljósi. Ég hef lagt 

áherslu á að fylgja vinnuferli Blacks og Wiliams (2008) við leiðsagnarmat. Þar er hlutverk og 

ábyrgð kennara nemenda og félaga talið felast í að: 

• gefa nemendum skýr fyrirmæli og viðmið um árangur 
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• skipuleggja skilvirkar umræður í bekknum til þess að kortleggja skilning og 

bakgrunnsþekkingu nemenda 

• veita nemendum endurgjöf og umsögn um verkefni 

• virkja nemendur sem kennslukrafta hvern fyrir annan og  

• virkja nemendur sem áhrifavalda á eigin nám. 

 

Ég tel mig hafa undirbúið nemendur með því að þjálfa þá í að tileinka sér vaxandi 

hugarfar, kennt þeim hvað felst í því að vera námsfélagi og leiðbeint þeim í að meta hvor 

annan og sína eigin vinnu. 

4.2 Rafrænar leiðir við kennslu, þvert á námsgreinar 

Í bæjarfélaginu, þar sem ég starfa, hefur verið lögð áhersla á að kenna nemendum að tileinka 

sér þá tækni sem nú hefur rutt sér til rúms í samfélaginu. Einkum er þar vísað til notkunar á 

veraldarvefnum. Nemendur hafa fengið spjaldtölvur (ipad) til umráða í skólanum til þess að 

nota í skólastarfinu. Áhersla er lögð á að þetta tæki sé námsgagn sem nemendur hafi til að 

afla sér gagna og til að vinna verkefni sem kennarinn leggur fyrir. Innleiðingin hefur verið 

fagleg og kennarar fengið hjálp við að tileinka sér að nýta þetta verkfæri á markvissan hátt.  

Þar sem við erum nýlega orðin rafrænn skóli, hefur farið tími í að tileinka sér þá tækni 

sem þarf til þess að nýta þær spjaldtölvur sem nemendur hafa fengið til umráða en ekki síður 

að aðstoða nemendur við það. Ég hef, með hjálp verkefnastjóra innleiðingar spjaldtölva, látið 

nemendur búa til rafrænar stílabækur í þeim fögum sem ég kenni, þ.e. íslensku, stærðfræði 

og samfélagsfræði. Rafrænu stílabækurnar virka þannig, að ég get búið til þau verkefni sem 

ég vil láta nemendur vinna og sent þeim rafrænt þegar mér hentar, fylgst með vinnu 

nemenda í rafrænu stílabókinni og einnig látið þau skila mér völdum verkefnum rafrænt til 

baka á skilvirkan hátt.  

Mikil spenna var meðal nemenda í upphafi en verkefnastjórinn okkar lagði áherslu á að 

við hjálpuðumst öll að, við lærðum hvert af öðru, nemendur ættu að spyrja þrjá 

samnemendur áður en kennarinn væri beðinn um hjálp. Áhersla var lögð á reglur um 

umgengni við spjaldtölvurnar. Viðurlög voru við því ef ekki var farið eftir reglunum. Þetta 

tókst ótrúlega vel. Jafnvel má segja að undur og stórmerki hafi gerst, sem komu mér 

vissulega á óvart og gera það enn. Við byrjuðum með lítil verkefni. Smám saman urðu þau þó 

viðameiri. Nemendur fengu ýmis ritunarverkefni í tengslum við námsgreinarnar sem þau 

unnu vel. Sjálf voru þau dugleg að finna myndir sem tengdust viðfangsefninu og teiknuðu 

sjálf myndir í forritum sem eru tiltæk í spjaldtölvunni. Afraksturinn kom mér skemmtilega á 

óvart. Bæði hvað varðar gæði myndanna og hvað þau voru snögg að vinna verkefnin. Auk 

þess voru samvinna og hjálpsemi meðal nemenda allsráðandi:  
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Mér finnst spjaldtölvurnar (ipad) og aðgangur að rafrænum miðlum gefa mér ný 

tækifæri í að leiðbeina nemendum um ritun í skólastarfinu. Tækifæri, eins og að láta 

nemendur afla sér frekari upplýsinga varðandi viðfangsefni, fá nemendur til að 

umorða og hreyfa texta sem þau hafa unnið og gefa nemendum tækifæri til 

fjölbreyttra útfærslna á verkefnum, auk þess sem þau eru ótrúlega útsjónarsöm í að 

finna nýjar leiðir og hjálpa hvert öðru. (Dagbók, nóvember 2019.) 

 

Allan veturinn 2019-2020 lét ég nemendur vinna í ritun, þvert á fyrrnefndar námsgreinar 

sem ég kenndi, þ.e. íslensku, stærðfræði og samfélagsfræði. Ég lagði áherslu á að láta 

nemendur koma hugsun sinni í orð. Ég áttaði mig á að með tilkomu þessa nýja námsgagns 

hafði orðið umbylting í að láta nemendur endurvinna verkefni, endurskrifa og hreyfa 

textann, þ.e. breyta og laga. Fyrir tíma spjaldtölvanna var ómögulegt að fá nemendur til þess 

að skoða þá leiðsögn sem kennarinn gaf, með það að markmiði að gera textann betri. Nú 

hafði skapast tækifæri til þess að gera skólastarfið fjölbreyttara og meira skapandi. 

Í stærðfræði hafði ég jafnt og þétt sett verkefni inn í rafrænu stærðfræðistílabókina. 

Nemendur þurftu að útskýra viðfangsefnið sem verið var að vinna með í stærðfræðitímunum 

og mér fannst færni þeirra aukast eftir því sem þau gerðu fleiri verkefni. Nemendur áttu að 

útskýra tugabrot með orðum og búa til orðadæmi og tengja dæmin við það hvernig þau 

notuðu tugabrot í daglegu lífi. Það reyndist nemendum erfitt í fyrstu, eða eins og einn sagði: 

Ég veit hvað ég er að gera þegar ég á að reikna … en ég get bara ekki skrifað það niður 

og sagt hvað ég er að hugsa. (Nem.  23. janúar 2020.) 

 

Annar nemandi, sem hefur góða færni í stærðfræði, ráfaði um á eftir mér úrræðalaus um 

hvað hann ætti að gera. Þá sýndi ég honum vel unnið verkefni frá öðrum nemenda, sem 

gerði það að verkum að hann áttaði sig á verklaginu.  

Samfélagsfræðin er viðamikil námsgrein sem spannar mörg viðfangsefni. Þar má nefna 

sögu, landafræði, trúarbragðafræði og lífsleikni. Fyrri hluta vetrar lásum við og lærðum um 

víkingaöldina. Með auknum aðgangi að vefmiðlum í skólastofunni fjölgaði tækifærum til þess 

að vinna verkefnið á fjölbreyttan og skapandi hátt. Nemendur héldu utan um vinnu sína og 

verkefni, bæði í venjulegri stílabók og rafrænt. Verkefnin, sem ég lagði fyrir þau, kröfðust 

þess að þau leituðu í textanum að svörum og í mörgum tilfellum að þau íhuguðu 

umræðuefnin og settu sig í spor annarra. 

Í íslensku var fjallað um drauga og draugasögur í námsbókinni Orðspor 1 (Ása Marín 

Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir, 2015). Ég fylgdi fyrirfram ákveðnu verkskipulagi 

(fylgiskjal 3) þegar við fjölluðum um Reynisstaðabræður (Orðspor 1, lesbók, bls. 36). Ein 

kveikjan sem ég notaði, var rafmagnsleysið í gamla daga, myrkrið og hvernig auðvelt var að 

búa til sögur um það sem fólk hélt að það fyndi eða sæi. Eftir umræður og samtal við 
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námsfélaga, áttu nemendur að skrifa draugasögu og máttu nota spjaldtölvuna til þess. 

Afraksturinn kom mér gríðarlega mikið á óvart. Þau notuðu ímyndunaraflið kröftuglega, 

afköstin voru mikil og skemmtu nemendur sér vel við skriftirnar. Ég valdi nokkrar 

draugasögur og fékk leyfi til þess að lesa þær upp fyrir hina. Það varð enn meira hvetjandi 

fyrir nemendur. Einn nemandi, sem hafði komið litlu niður á blað, skrifaði heilmikið. Ég var í 

fyrstu efins um að þetta væru hans skrif. Við nánari skoðun sá ég að það sem hann sagði 

stóðst. Þetta voru hans skrif og greinileg vísbending um að spjaldtölvan hentaði honum mjög 

vel til þess að koma frá sér hugsunum sínum. 

Ég sá að með því að leyfa nemendum að nota spjaldtölvur virtust þau eiga auðveldara 

með að koma frá sér vinnuframlagi og hugmyndum … sumir, sem hafa litlu sem engu 

komið frá sér, sýna mér nýja hlið á sjálfum sér, færni sem ég vissi ekki að þau hefðu … 

eða þá að þau hafi meiri ánægju af því að skrifa á spjaldtölvurnar. Eins og fram kom í 

viðhorfskönnun, sem ég var búin að leggja fyrir nemendur, nefndu nokkrir að þeim 

yrði illt í hendinni við það að skrifa mikið. (Dagbók, mars 2020.) 

Á þessum tímapunkti, um mánaðamótin febrúar-mars, var uppsetning nemenda á 

frásögnum sínum ennþá ófullnægjandi, enda hafði ég ekki enn gripið inn í ferlið en það var 

næst á dagskrá.  

4.3 Skipulag leiðsagnarnáms í stærðfræði 

Mér fannst tilvalið að nota haustið 2019 til að æfa mig í að nota vinnuferla leiðsagnarmats 

skv. Black og Wiliam (2008) í stærðfræði, vegna þess að í þeirri námsgrein finnst mér ég hafa 

verið að nýta marga áhersluþætti leiðsagnarmats. Mig langaði að sjá heildstætt vinnuferli í 

þeirri námsgrein sem ég gæti síðan yfirfært á samfélagsfræði og íslensku. Vinnuferli Blacks 

og Wiliams (2008) er í fimm liðum eða þrepum, sem fjallað er um í kafla 2.1.5. Hlutverk mitt, 

sem kennara í leiðsagnarmati, var í upphafi skólaárs að kynna fyrir nemendum markmið eða 

hæfniviðmið verkefnisins. Tilgangurinn er sá að þeir gerðu sér grein fyrir þeirri vegferð sem 

væri framundan, hvað varðar kennslu- og námsmarkmið til langs og skamms tíma. 

Á fyrsta þrepi vinnuferlisins skýrir kennari fyrirætlanir um nám og viðmið sín um árangur. 

Langtímamarkmiðið í stærðfræðitímunum var uppsetning í reikningsbók nemenda. Ég hafði 

rekið mig á það, árin á undan, þegar ég tók við sjöunda bekk, að mér fannst vinnubrögð 

margra nemenda óásættanleg og erfitt að fá þá til þess að gera betur. Því fannst mér 

mikilvægt að nemendur í fimmta bekk, sem væru að byrja að setja upp dæmi í reikningsbók, 

fengju skýra leiðsögn um það hvernig uppsetningin ætti að vera. Ég skrifaði upp á flettitöflu 

að merkja ætti hvaða blaðsíðu væri verið að vinna, númera dæmin, nota reglustiku og nota 

rúðurnar. Á haustfundi með foreldrum lagði ég áherslu á uppsetninguna og fékk aðstoð hjá 

foreldrum við að ítreka mikilvægi þess að setja dæmin vel og snyrtilega upp. Ég sagði þeim 

að markmiðið væri að við gætum skoðað og fundið aftur það sem við værum búin að vinna 
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þegar við þyrftum að rifja upp eða fara yfir. Í framhaldi af þessu voru næstu hæfniviðmið í 

stærðfræði kynnt nemendum, skref fyrir skref.  

Á öðru þrepi vinnuferlisins er áhersla lögð á skipulag og skilvirkar umræður í bekknum um 

viðfangsefnið. Það gerði ég við upphaf hvers nýs viðfangsefnis. Þá fylgdi ég verkferlinu 

(fylgiskjal 3) þar sem ég kannaði forþekkingu, spurði spurninga og lét nemendur ræða saman 

og hlýddi þeim yfir. Nemendur fengu síðan ítarlega áætlun sem þeir höfðu lært að vinna eftir 

og fylgja. 

Á þriðja þrepi ferlisins er gert ráð fyrir endurgjöf. Endurgjöf og umsögn í samtíma fengu 

nemendur daglega með því að ég gekk um, settist hjá þeim og skoðaði verklag nemenda og 

leiðbeindi þeim jafnóðum um það sem þyrfti að bæta. Þegar ég sá fyrirmyndarvinnu, fékk ég 

leyfi hjá nemendum til þess að sýna hinum. Ég sá að góð fyrirmynd skilaði sér til nemenda í 

að gera enn betur. Einnig fengu nemendur leiðsögn í mistíma þegar ég tók bækurnar þeirra 

og fór yfir þær og leiðbeindi þeim í ferlinu, svo hægt væri að brúa bilið á milli stöðu nemenda 

og þess sem ég krafðist af þeim, eins og Black og Wiliam (2008) segja að eigi að gera. Auk 

þess lagði ég fyrir nemendur kannanir, til þess að greina stöðu þeirra í námsferlinu.  

Á fjórða þrepi vinnuferlisins er gert ráð fyrir samvinnu og samhjálp nemenda. Nemendur 

hafa fengið tækifæri til þess að vinna saman að viðfangsefni stærðfræðinnar, þeir ræða 

saman, bera saman svör sín og keppast að því að ná þeim viðmiðum sem þeim eru sett. 

Viðmiðin eru skýr og þeir þekkja þau, meta hver annan og sjálfa sig. Samvinna og samhjálp 

hafa verið ríkjandi í skólastofunni og mér finnst hafa tekist að virkja nemendur til þess að 

hjálpast að og vinna saman eins og æskilegt er samkvæmt fjórða skrefi í líkani Blacks og 

Wiliams (2008).  

Á fimmta þrepi er talað um að nemendur verði meðvitaðir gerendur og áhrifavaldar eigin 

náms. Mér finnst þetta hafa tekist. Nemendur fengu áætlun í stærðfræði sem þeir áttu að 

fylgja og áttu að vera búnir að klára ákveðin viðfangsefni fyrir tilgreindan tíma. Nemendur 

áttu sjálfir að fara yfir verkefni sín og fengu lausnahefti til þess. Flestallir sýndu metnað og 

vilja til þess að ljúka verkefnum sínum á tilsettum tíma, fara samviskusamlega yfir, leita 

lausna og lagfæra. Sumir höfðu ekki náð að vinna eftir áætlun og voru ennþá að vinna dæmi 

eftir dæmi á blaðsíðunum. 

Ég horfi yfir hópinn og sé að flestallir eru mjög kappsamir við vinnuna. Nemendur 

vinna og tala saman um viðfangsefnið. Nemendur sýna ábyrgð við að fara yfir og biðja 

mig um hjálp ef þeir þurfa. Þeir sem ná ekki að klára, fara heim með verkefnið og 

ljúka því þar. Vinnubrögð flestra eru til fyrirmyndar og nemendur para sig sjálfir 

saman með nemendum sem eru staddir á svipuðum stað og þeir. (Dagbók, desember 

2019.)  

Umræður höfðu verið í bekknum um að sumir svindluðu með því að sleppa dæmum og 

aðrir hefðu orðið leiðir yfir því að þurfa að vinna verkefni sem átti ekki að gera samkvæmt 
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áætlun. Þá hafði ég á orði við þau að sá sem svindlar, svindli á sjálfum sér og sá sem gerir 

aukaverkefni græði. Mér finnst þau vera farin að átta sig á því sjálf. 

Á heildina litið finnst mér hafa tekist vel að koma á vinnubrögðum leiðsagnarnáms í 

stærðfræðinni. Ég er sátt við þau vinnubrögð sem eru ríkjandi í námsumhverfinu. Segja má 

að þetta fyrirkomulag hafi lengi verið í mótun. Ég hef nýtt reynsluna og fléttað saman við 

nýja áhersluþætti sem ég hef lesið og lært um að séu mikilvægir. Með frekari ígrundun og 

vilja, vinnu og metnaði til þess að koma á alvöru leiðsagnarmati, hefur mér tekist að raða 

saman fyrri þekkingu og reynslu saman við þá áhersluþætti leiðsagnarmats sem þarf til þess 

að ég geti sagt að leiðsagnarmat sé leiðandi og ríkjandi í námsumhverfi nemenda minna. Um 

mánaðamótin nóvember-desember var ég komin með skýra sýn á ferlið sem ég þurfti síðan 

að yfirfæra á aðrar námsgreinar. 

Með upplýsingar og þekkingu á leiðsagnarmati að leiðarljósi, er næsta skrefið í þessu 

verkefni að flétta saman leiðsagnarmati og ritunarkennslu. Leiðbeina þarf nemendum um 

ritun þvert á námsgreinar, með það að markmiði að nemendur nái þeirri hæfni sem tilgreind 

er í Aðalnámskrá 2011/13 og skólanámskrá míns eigin skóla.  

4.4 Ritun og ritunarkennsla 

4.4.1 Lykilhæfni Aðalnámskrár 

Ritunarkennsla, þvert á allar námsgreinar, tekur mið af því leiðarljósi Aðalnámskrár 

(2011/13) sem finna má í kaflanum um lykilhæfni. Sú hæfni á við allt nám nemenda. 

Lykilhæfni gefur heildstæða sýn á það hvaða hæfni nemendur eiga að ná fyrir lok fjórða, 

sjöunda og tíunda bekkjar, þvert á námsgreinar. Við skipulag kennslu í fimmta bekk þarf 

kennari að vinna með þá lykilhæfni sem nemendum er ætlað að ná við lok sjöunda bekkjar 

samkvæmt Aðalnámskrá 2011/13. Hún er flokkuð er í fimm þætti: 

 

Tjáning og miðlun. Nemandi geti …  

• tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og á viðeigandi hátt, með ýmsum miðlum  

• hlustað eftir rökum og upplýsingum í samræðum, byggt upp röksemdafærslu í máli 

sínu og tekið tillit til ólíkra sjónarmiða 

• tekið mið af og lagað framsetningu að kröfum eða þörfum viðmælenda og notað 

viðeigandi hugtök og orðaforða sem tengist umfjöllunarefni hverju sinni  

• gert grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum og 

tilfinningum á þann hátt sem við á hverju sinni. 

Skapandi og gagnrýnin hugsun. Nemandi geti …  

• spurt spurninga og sett fram áætlun um efnistök og úrlausn verkefna 
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• skilgreint viðmið um árangur 

• lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt 

• áttað sig á mismunandi túlkunum og greint milli staðreynda og skoðana með rökum 

• vegið og metið hvort aðferð við verkefnavinnu hafi borið árangur og tekið þátt í mótun 

og miðlun viðfangsefna á skapandi hátt. 

Sjálfstæði og samvinna. Nemandi geti …  

• gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og skólastarfi og hagað námi sínu og 

störfum í samræmi við það 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum með það að markmiði að efla og byggja upp 

sjálfsmynd sína 

• unnið með öðrum og lagt sitt af mörkum í samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi 

innan skóla 

• gert sér grein fyrir eigin hlutverki í samstarfi og tekið þátt í að útfæra leiðir að 

sameiginlegum markmiðum 

• haft á virkan hátt áhrif á skólasamfélag sitt með þátttöku í leik og starfi  

• tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt. 

Nýting miðla og upplýsinga. Nemandi geti …  

• notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun upplýsinga og til 

stuðnings við nám 

• notað ýmsa miðla við nýsköpun, þróun og framsetningu upplýsinga og hugmynda  

• sýnt ábyrgð í meðferð og dreifingu upplýsinga, hvort sem er til persónulegra nota eða 

verkefnavinnu og nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð. 

Ábyrgð og mat á eigin námi. Nemandi geti …  

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvernig hann getur nýtt sér þá í námi 

• sett sér markmið í námi og unnið eftir þeim 

• skipulagt eigið nám með hliðsjón af hæfniviðmiðum Aðalnámskrár (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011/13, bls. 87-90). 

 

Vinnuferli leiðsagnarmats hefur allar forsendur til að fanga alla fimm þætti 

lykilhæfninnar. Með því að fylgja ferlinu er unnið með tjáningu og miðlun, nemendur læra að 

vera skapandi og gagnrýnir í hugsun, nemendur læra sjálfstæði og samvinnu, þeir fá tækifæri 

til þess að nota mismunandi miðla til þess að afla sér upplýsinga auk þess sem þeir læra að 

taka ábyrgð og meta eigið nám. 

Segja má að sú heildarsýn, sem birtist sem lykilhæfni í Aðalnámskrá 2011/13, birtist að 

mestu aftur fyrir hverja námsgrein á greinasviðunum. Þegar leið á veturinn ígrundaði ég 

lykilhæfnina í dagbókinni: 
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Mörg álitamál varðandi Aðalnámskrá 2011/13 eru enn óútkljáð meðal skólamanna. 

Umræður eru ennþá um innleiðingu námskrárinnar, námsmat, hæfni, hæfniviðmið, 

lokamat og leiðsagnarmat og sitt sýnist hverjum (Meyvant Þórólfsson, 2019)! Það er 

ekki skrýtið að kennarar eins og ég eigi erfitt með að fóta sig í þessu nýja umhverfi … 

það er eins og ágreiningurinn sé um hvort kennarar líti á markmið Aðalnámskrár 

heildrænt eða sundurgreint … áherslan í mínum skóla hefur verið á metanleg 

hæfniviðmið!!! Að velja metanleg hæfniviðmið er sú orðræða sem hefur hljómað. 

(Dagbók, mars 2020.) 

Markmiðið með þessu verkefni er að ég innleiði leiðsagnarmat markvist í bekkinn minn. 

Ætlunin er að leggja sérstaklega áherslu á að leiðbeina nemendum í ritunarferlinu. Í þessu 

ferli á að verða til vinna og framlag nemenda, sem gerir mér kleift að meta hæfni nemenda á 

faglegri hátt heldur en ég hef gert áður. Með þvi að bjóða nemendum hlutdeild í matsferlinu 

fá þeir líka hlutdeild í þeirri þekkingu sem ég afla mér um stöðu þeirra. Þannig hafa þeir 

forsendur til að leggja sitt af mörkum til að komast nær settu marki. 

4.4.2 Ritun í skólanámskrá  

Í skólanámskrá skólaársins 2019-2020, hjá þeim skóla sem ég starfa við, kemur fram að 

nemendur á fimmta námsári eigi að vinna ýmis ritunarverkefni, bæði í skóla og heima og að 

ritunarverkefnin séu annað hvort frjáls eða ákveðin af kennara. Kenna eigi nemendum þær 

stafsetningarreglur sem hæfa aldri nemenda. Nemendur eiga að þjálfast í skriftarhraða og 

læra að vanda frágang.  

Tilgreint er að nemendur eiga að:  

• læra að rita texta upp eftir upplestri og eftir réttum texta 

• rita bréf frá eigin brjósti, sögur, ljóð, sendibréf, póstkort og um atburði úr eigin lífi 

• læra að vinna söguþráð, með aðal- og aukapersónur, upphaf, miðju og sögulok  

• fá tækifæri til þess að vinna við ritsmíðar á rafrænan hátt.  

 

Ætlaður tími til ritunarkennslu í fimmta bekk er einn tími á viku samkvæmt 

skólanámskránni. 

Markmið með ritunarkennslu í öðrum árgöngum skólanámskrár 2019-2020 eru mjög 

áþekk þeim sem sett eru fram fyrir fimmta bekk. Á unglingastigi er lögð áhersla á að 

nemendur tileinki sér skiptingu ritsmíða í inngang, meginmál og lokaorð þegar unnið er að 

ritun. Sérstaklega er tekið fram að nemendur fái hefti eða bækling með upplýsingum um 

hvernig setja eigi upp heimildaritgerð. 

Upplýsingarnar, sem komu fram um ritunarkennslu í skólanámskránni 2019-2020, 

endurspegla ekki endilega það starf sem í raun og veru var unnið í skólanum það skólaárið 

eða undanfarin ár. 
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4.4.3 Kennsluefni um ritun 

Beinagrindur – handbók um ritun, eftir breska rithöfundinn Sue Palmer (2011), er bók til þess 

að upplýsa og kenna nemendum mismunandi textategundir og uppbyggingu þeirra. Niður-

stöður rannsókna hafa sýnt að enn vantar upp á að nemendum í grunnskóla sé kenndur 

munur á textategundum (Rannveig Oddsdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Freyja 

Birgisdóttir, 2013). Þetta tók ég algjörlega til mín og ákvað að vinna að því að auka þekkingu 

og leikni nemenda í vinnu með mismunandi textagerðir. 

Í bókinni eru góðar skýringarmyndir sem þýðendur kalla beinagrindur. Þetta eru ritunar-

rammar sem ætlað er að hjálpa nemendum við að skipuleggja ritun. Ritunarferlið er skýrt frá 

upphafi til enda. Þýðendur telja að ritunarrammarnir gagnist nemendum við lestur, styðji við 

lesskilning og hjálpi nemendum að átta sig á því hvers konar texta þeir eru að lesa.  

Í bókinni eru sex kaflar, sem fjalla um mismundandi textagerðir. Þær eru: 

• Frásögn 

• Fræðitexti 

• Leiðbeiningar 

• Útskýringar  

• Sannfæring 

• Rökræður 

 

Kaflarnir hafa sömu uppbyggingu og henta vel til þess að leggja inn ritun og sem handbók 

um ritun. Í kaflanum um frásögn eru gefin dæmi um hvað geti talist til frásagnar, svo sem 

ferðasaga, bréf, dagbók og blaðagrein. Farið er yfir hvert markmið frásagnar er og áminnt um 

að það geti breyst eftir því hvert verkefnið er. Síðan er farið yfir það sem þarf að hafa í huga 

þegar rituð er frásögn. Í bókinni er reifað hvað sá sem ritar þarf að hafa í huga, áður en 

ritunin hefst. Það sem þarf er að vekja áhuga lesandans. Huga þarf að upphafinu (hver, hvað, 

hvenær, hvar og hvers vegna er það mikilvægt), ákveða þarf tímaröð atburða og efnisgreinar 

þurfa að vera í samræmi við tímaröð. Efnisgreinar þurfa ennfremur að byrja á kjarnasetningu 

og síðan þarf að greina frá niðurstöðu. Lögð er áhersla á að við ritun þurfi að hafa lesandann 

í huga, t.d. aldur hans, áhugamál og fyrri þekkingu. Einnig þarf að gera sér grein fyrir hvort 

verið sé að skrifa formlegan eða óformlegan texta eða þá hlutdrægan eða hlutlausan 

(Palmer, 2011, bls. 2-4). 

4.4.4 Undirbúningur ritunarkennslu og staða nemenda 

Fyrri hluti skólaársins fór í að koma á leiðsagnarmati, kynnast nemendum og að íhuga þær 

aðferðir og þá áhersluþætti sem ég vildi styðjast við til þess að koma þeim áfram í 

ritunarferlinu og marka leiðir að settu markmiði (Black og Wiliam, 2008, Wiliam og 
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Thompson, 2007). Ég hafði greint að sumir nemendur höfðu þegar náð góðri færni í 

frásögnum. Aðrir höfðu enn frumstæða frásagnarfærni, takmarkaða færni í uppbyggingu 

frásagnar, uppsetningu á efni og tækniatriðum eins og stafsetningu.  

Í janúar 2020 ákvað ég að láta nemendur skrifa lengri frásagnir heldur en ég hafði áður 

gert. Tilgangurinn var að átta mig betur á stöðu þeirra og að sjá hvort ég gæti greint framfarir 

hjá nemendum í ritun, þegar ég væri búin að innleiða þá þætti sem ég taldi nauðsynlega, til 

þess að hafa áhrif á frásagnartexta nemanda. Ég gerði ráð fyrir að allir nemendur vissu 

eitthvað um handbolta enda handbolti vinsæl íþróttagrein í bæjarfélaginu. EM í handbolta 

var einnig að hefjast og mikil umræða í fjölmiðlum um þátttöku Íslendinga í mótinu. 

Viðbrögð nemenda komu mér á óvart. Margir sögðust ekkert vita um handbolta þannig að ég 

samþykkti að þau mættu skrifa um aðrar íþróttagreinar. Þegar ég rýndi í afrakstur nemenda 

kom margt á óvart í sambandi við framsetningu viðfangsefnisins. Textarnir voru frá einni 

setningu upp í tuttugu setningar á lengd. Lítið sem ekkert skipulag var á frásögn nemenda, 

vaðið úr einu í annað og reynt að klóra í bakkann með frásögn álíka þessari: 

Handbolti er andstæðan við fótbolta. Það á að kasta í markið hjá hinu liðinu. Það eru 

sjö í einu liði, einn í marki og sex frammi. (Nem. V, jan. 2020)  

Mér fannst hins vegar eftirfarandi frásögn geta uppfyllt kröfu um gott upphaf þó svo að 

inngangur hefði ekki verið afmarkaður frá því sem á eftir kom: 

 

Núna er EM í handbolta íslenska landsliðið er að keppa við erum búin að vinna 

Danmörk með 1 marki og Rússland með 4 mörkum við keppum í kvöld miðvikudag kl 

17:05 ef við vinnum förum við með 2 stig áfram í milliriðil“. (Nem. E, jan. 2020.) 

 

Við yfirlestur þessa verkefnis sá ég að kenna þurfti nemendum ýmislegt um undirbúning 

og gerð lengri frásagnar. Til dæmis að hefja frásögn og byggja hana skipulega upp. 

Nauðsynlegt hefði verið að kanna forþekkingu nemenda um efnið í byrjun. Góð kveikja hefði 

skilað miklu, auk þess sem samtal við námsfélaga hefði getað hjálpað nemanda að móta 

frásögnina betur.  

Markmiðið með þessari ritun var að safna upplýsingum um stöðu nemenda í upphafi 

rannsóknarinnar. Ég var með það í huga að kanna tæknilega færni þeirra með því að telja 

setningarnar sem nemendur náðu að koma á blað, skoða hvernig samtengingar þeir notuðu, 

og samloðun textans (Rannveig, Hrafnhildur og Freyja 2013). Auk þess vildi ég kanna hvort ég 

gæti greint viðhorf og þekkingu nemenda á viðfangsefninu.  

Með þessari ritun sá ég að ég gat auðveldlega greint viðhorf til og þekkingu nemenda 

á viðfangsefninu og áttaði mig líka á leikni þeirra varðandi tæknilega þætti ritunar, 

sem var mjög mismunandi. Sumir nemendur áttu erfitt með að koma sér af stað, 
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vissu ekki hvað þeir áttu að skrifa, á meðan aðrir vildu fá aukatíma til þess að klára. 

(Dagbók, jan. 2020.)  

Í framhaldi af þessari reynslu fannst mér mikilvægt að láta nemendur skrifa daglega til 

skiptis, í námsgreinunum íslensku, stærðfræði og samfélagsfræði, til þess að skoða hvort ég 

gæti greint framfarir hjá nemendum með því að bera saman það sem ég lét þau skrifa í 

upphafi. 

Nokkru seinna, eða nánar tiltekið í febrúar, kannaði ég einnig viðhorf nemenda til ritunar, 

þ.e. hvernig þeim fyndist að skrifa, og bað þau um að ígrunda hvers vegna þau eru látin skrifa 

í skólanum. Þar kom fram:  

 … að það sem væri erfiðast við að skrifa væri að þeim yrði illt í hendinni ef þeir væru 

látnir skrifa mikið … flestum nemendur þótti gaman að skrifa texta og sumum „rosa 

gaman“ og einnig kom fram að þeim fyndist auðvelt að finna söguþráð en það væri 

erfitt að byrja og enda frásögnina... (Nemendur í 5. SJ feb. 2020.) 

Þegar ég spurði nemendur, hvers vegna þeir væru látnir skrifa, nefndu nokkrir að það 

væri til þess að auka íslenskuskilning þeirra. Sumir nefndu að það væri til þess að æfa skrift, 

stafsetningu og ímyndunarafl en aðrir nefndu að þetta væri undirbúningur fyrir 

ritgerðasmíðar sem nemendur þyrftu að ráðast í seinna á námsferlinum. 

4.4.5 Nemendum leiðbeint um ritun, nokkur grunnatriði  

Í framhaldi af könnun minni á stöðu nemenda, velti ég fyrir mér hvernig ég gæti breytt og 

bætt kennslu mína í ritun og hvernig ég gæti leiðbeint þeim. Ég hafði hliðsjón af þeim 

líkönum af ritun og ritunarkennslu sem fjallað er um í kafla 2.2.6, til að dýpka ígrundun mína 

um kennsluhætti og rökstyðja þá. Þannig studdist ég bæði við þrennulíkanið (mynd 2) og 

ritunarhringinn (mynd 3). Nokkur grunnatriði þurfti að fara yfir og þjálfa.  

Í fyrsta lagi kynnti ég fyrir nemendum mun talmáls og ritmáls. Við skoðuðum talmál sem 

hafði verið skrifað niður og ræddum muninn á ritmáli og talmáli. Nemendur áttu auðvelt 

með að átta sig á muninum. Ég lét síðan tvo og tvo nemendur vinna saman. Þeir áttu að taka 

upp samtal sitt á spjaldtölvuna (iPad), tala saman í tvær mínútur og hlusta síðan á samtalið 

og skrifa upp. Áhersla var á að nemendur skrifuðu samtalið nákvæmlega upp, settu punkta 

fyrir þagnir eða skrifuðu „þögn“. Mikilvægt væri að skrifa ALLT upp, endurtekningar og fleira. 

Síðan áttu nemendur að greina frá hvað hefði vakið athygli þeirra. Þau áttuðu sig strax á 

stuttum og ófullkomnum málsgreinum, einfaldri orðanotkun og endurtekningum sem við 

gátum sett orð yfir, „hikorð“.  

Ég sá að með þessu litla verkefni, þar sem markmiðið var að vekja athygli á 

mismunandi textagerð, fannst mér nemendur átta sig vel á muninum á því hvernig við 

tölum og skrifum (Þórunn Blöndal, 2010) og ég sá líka að þau höfðu gaman af þessari 

vinnu og sérstaklega þegar þau sáu muninn … og ég finn hvað það er miklu 
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auðveldara að leiðbeina nemendum og halda utan um vinnuferlið þegar verið er að 

vinna með svona fáa í einu … það liggur tækifæri í þessu fyrir mig í rannsóknarferlinu. 

(Dagbók, mars 2020.) 

Í öðru lagi kynnti ég fyrir nemendum þrennulíkanið. Ég sagði að við ættum eftir að fylgja 

verkferli þess og vinna út frá því næstu skólaárin. Ég sagði að krakkar á þeirra aldri væru 

mjög færir um að skrifa frásagnir, allar rannsóknir sýndu það. Þó sýndu þær einnig að það 

væri mikilvægt að kenna þeim hvernig ætti að segja frá, þ.e. að skipuleggja það sem þau 

ætluðu að segja. Þau þyrftu að læra að hafa í huga hvert væri innihald skrifanna, hvað ætti 

að skrifa um, síðan væri það frásögnin sjálf, formið, hvernig ætti að segja frá og hvers vegna 

ætti að skrifa, hvert væri markmið og gagnsemi/notagildi skrifanna (Smidt, 2011, bls. 26). 

Nemendur teiknuðu þrennulíkanið upp í stílabók og ég ítrekaði við þau að við ættum eftir 

að skoða það oft í vinnsluferlinu. Ég lagði áherslu á að til væru margs konar textagerðir en við 

værum að vinna með frásagnartexta núna sem væri t.d. ferðasaga, endurminning, dagbók 

eða bréf. 

Í þriðja lagi kynnti ég nemendum svokölluðu H-orðin fimm; hver, hvað, hvenær, hvar og 

hvers vegna, sem hafa þyrfti í huga þegar nemendur skrifuðu inngang eða innihald. Við 

æfðum okkur saman í að nota orðin með því að spyrja okkur spurninga.  

Í fjórða lagi ræddi ég við nemendur um efnisgreinar, mikilvægi þess að skipta frásögninni í 

efnisgreinar og að í hverri efnisgrein ætti að vera eitt meginatriði sem efnisgreinin fjallaði 

um. Ég teiknaði ferlið upp á flettitöflu, gaf dæmi og sagði þeim að mikilvægt væri að afmarka 

hverja efnisgrein með því að hafa aukalínu á milli. Áður en þau byrjuðu að skrifa 

efnisgreinarnar, áttu þau að gera lítið hugarkort til þess að vera búin að ákveða hvað þau 

ætluðu að hafa í hverri efnisgrein. Ég rifjaði upp með þeim hugtakið málsgrein, þ.e. að þær 

byrji á stórum staf og endi á punkti. Ég lagði einnig áherslu á að nemendur gæfu frásögninni 

gott og grípandi nafn.  

4.4.6 Ritunarferli fer af stað 

Nemendur áttu að skrifa um gæludýrið sitt eða þá um uppáhaldsleikfang. Ég sagðist sjálf vera 

byrjuð að skrifa frásögn um hundinn minn, sem ég ætlaði að lesa fyrir þau næsta dag. Þetta 

var hugsað sem fyrirmynd að skrifum. 

Ég þurfti að hjálpa mörgum til þess að komast af stað. Ég gat með góðu móti leiðbeint 

nemendum í ferlinu með því að ræða við þau og máta með H-orðunum hvort þau væru búin 

að svara öllum spurningunum. Þegar innihaldslýsingin var tæmd þurfti ég að hjálpa nokkrum 

nemendum við að finna út hvað þau gætu haft í hverri efnisgrein. Ég var búin að segja þeim 

að þau þyrftu að skrifa tvær til þrjár efnisgreinar. 

Þegar ég skoðaði vinnu nemenda sá ég að einungis einn nemandi hafði fylgt öllum 

fyrirmælum sem lagt var upp með. Við yfirferð verkefnisins hjá nemendum sem ekki 



 

63 

höfðu náð að fylgja fyrirmælum, reyndi ég að merkja litla krossa þar sem hugsanlega 

væri hægt að skipta upp í efnisgreinar. (Dagbók, mars 2020.) 

 

Verkefnið höfðu nemendur skrifað í stílabók. Til þess að vinna áfram með þetta verkefni 

lét ég nemendur skrá frásögnina á spjaldtölvuna. Þar fengu þeir tækifæri til þess að vinna 

áfram með textann sinn, með minni hjálp.  

Alveg nýtt að gerast í minni skólastofu!! Það, sem hefur oft verið þröskuldur í 

skólastarfi, er að fá nemendur til þess að betrumbæta texta og vinna áfram með 

verkefni og minnist ég þess fyrir ári síðan, áður en ég tileinkaði mér ný vinnubrögð, að 

ég lagði þá mikla vinnu í að skrifa endurgjöf til nemanda míns í sjöunda bekk varðandi 

ritunarverkefni sem hann hafði skilað mér, nemanda sem var mjög ritfær en var alltaf 

að tala sig niður … hafði fastmótað hugarfar … Nemandinn kom ekki á skólaslit og ég 

fór með vitnisburðarblað og ritunarverkefnið á skrifstofuna með þeim fyrirmælum að 

mikilvægt væri að nemandinn læsi orðsendinguna frá mér … Um haustið hitti ég 

nemandann og spurði hvort hann hefði lesið orðsendinguna en það hafði hann ekki 

gert … !! Nú hins vegar skynjaði ég í vinnu minni að eitthvað nýtt var að gerast og 

atvik sem þetta myndi síður eða jafnvel alls ekki endurtaka sig. (Dagbók, mars 2020.) 

 

Til urðu frásagnir með afmörkuðum efnisgreinum, málsgreinar voru lagfærðar og 

nemendur bættu inn í textann orðum sem lengdu hann; textinn óx að umfangi í ferlinu. Ég sá 

drengi, sem áður höfðu skrifað bæði örfáar málsgreinar og óskipulegan texta, rýna 

áhugasama á þetta nýja verklag og ásýnd verkefnisins. Ég hafði á tilfinningunni að þeim hefði 

fundist þeir vera komnir með verkfæri sem gæti hjálpað þeim við áframhaldandi ritun 

frásagnar.  

4.4.7 Ritun frásagna 

Í framhaldinu hélt ég áfram að vinna með frásagnartexta og þá þætti sem mikilvægt er talið 

að skerpa á. Þeir eru innihald/inngangur og gagnsemi/markmið/lokaorð. Í námsbókinni 

Orðspor 1, (Ása Marin Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir, 2015. Vinnubók, bls. 94-

95), eru góð verkefni. Þau fengu nemendur til þess að íhuga enn frekar mikilvægi þess að 

hafa H-orðin í huga við upphaf frásagnar. Bæði við að spyrja sig hver, hvað, hvenær, hvar og 

hvers vegna og einnig til þess að búa til H-orða spurningar út frá uppgefnum svörum. Hvort 

tveggja reyndi mikið á þau. Það segir manni að það þurfi sífellt að endurtaka verklag fyrir 

nemendum til þess að það nái að síast inn, skref fyrir skref.  

Ég hef verið mjög hrifin af námsefninu Orðspor (Ása Marin Hafsteinsdóttir og 

Kristjana Friðbjörnsdóttir, 2015) …en var ekki búin að skoða það heildstætt. Ég byrjaði 

að vinna með Orðspor 3 í sjöunda bekk, þegar efnið var nýkomið út og var þá með 

annað námsefni sem stýrði kennslunni, eyðufyllingar og afritanir … en þegar ég skoða 
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Orðspor 1 heildstætt sé ég að þeir áhersluþættir, þ.e. mismunandi textagerð, sem 

umræða er um að skipti máli, endurspeglast þar!! Síðastliðinn vetur studdist ég 

aðallega við námsbókina Orðspor 1 og vinnubókina sem fylgdi með. Það var freistandi 

að grípa til annars námsefnis en ég er ánægð með að við héldum því til streitu að 

henda ekki endalaust í nemendur námsbókum með eyðufyllingum, heldur vinna með 

málfræðiþætti og stafsetningu í gegnum ritun. (Dagbók, apríl 2020.) 

 

Um miðjan aprílmánuð 2020 átti fyrrum forseti lýðveldisins, Vigdís Finnbogadóttir, 90 ára 

afmæli. Það varð kveikja að frásögn um Vigdísi og feril hennar. Í námsbókinni Orðspor 1, 

lesbókinni (Ása Marín Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir, 2015, bls. 80-81), er 

fjallað um Vigdísi og framlag hennar til íslenskrar tungu. Í fjölmiðlum var mikið fjallað um 

Vigdísi í kringum afmælið og urðu skemmtilegar umræður í hópnum um líf hennar og starf.  

Á þessum tímapunkti fann ég að nemendur áttu auðveldara með að nota H-orðin og 

má segja að allir hafi náð að nota þau öll í þessari frásögn, þ.e. hver, hvað, hvar, 

hvenær og hvers vegna. (Dagbók, apríl 2020.) 

Fyrirmælin voru þau að þau ættu að skrifa a.m.k. fjórar efnisgreinar, teikna upp 

hugtakakort og velja sér efni til þess að fjalla um. Nemendur máttu nota vefmiðla til þess að 

ná sér í frekari upplýsingar um Vigdísi. Segja má að fyrsta efnisgreinin hafi heppnast vel 

vegna þess að auðvelt var að svara spurningunum fimm, þ.e. Vigdís, forseti, Íslands, 1980-

1996, fyrsti kvenforsetinn, níutíu ára afmæli.  

Enn og aftur voru nemendur í vandræðum með að afmarka efnisgreinar en ég varð að 

hafa í huga að ekki höfðu allir nemendur verið í skólanum þegar ég lagði það hugtak 

inn vegna Covid-19 faraldursins og þau voru ekki búin að fá leiðsögnina. (Dagbók, 

apríl 2020.)  

Ég lagði áherslu á að nemendur veltu fyrir sér heiti sögunnar. Mikilvægt væri að fá 

lesendur til þess að lesa frásögnina. Það þyrfti líka að hugsa um það fyrir hvern væri verið að 

skrifa.  Var verið að skrifa fyrir einhvern sem vissi ekkert um Vigdísi eða þann sem hefði 

einhverja forþekkingu? Skemmtilegar fyrirsagnir birtust, eins og til dæmis „Baráttukonan“, 

„Fyrsti kvenforsetinn“ og „Vigdís sú ótrúlega“. 

Mér er orðið enn frekar ljóst að það þarf sífellt að endurtaka fyrirmæli við nemendur 

en þegar ég sé nemendur rýna, íhuga og leggja sig fram, þá finnst mér ég sjá árangur 

og gleðst … þótt bara einn og einn skilji, kemur að því að fleiri skilja … það þarf að 

taka lítil skref í einu við að auka færni þeirra í öllum textagerðum, skref fyrir skref. 

(Dagbók, 20. apríl 2020.) 

 

Ég hef áttað mig á því, í þessu ferli, að það þarf virkilega að halda sig við efnið til þess að gera 

breytingar á kennsluháttum. Það er svo auðvelt að fara ofan í gömlu hjólförin. Þess vegna er 
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svo gott að hafa samstarfsmann sem fylgir manni í verkferlinu og spjallar við mann um 

framgang verkefnisins. 

4.4.8 Dagbók í faraldri 

Þegar breytingar urðu á skólahaldi, vegna Covid-19 faraldursins í mars 2020, ákváðum ég og 

samkennari minn og rannsóknarvinur, að láta nemendur skrifa dagbók sem þeir skiluðu 

okkur rafrænt daglega. Verkefnið gekk mjög vel og var ótrúlega gaman að fylgjast með 

skrifum þeirra, hvernig þau sögðu frá daglegu lífi sínu, lærdómi, samskiptum og líðan. Ég lét 

þau vita hvað mér fyndist skrif þeirra áhugaverð og það sem þau voru að skrifa um hefði 

hvetjandi áhrif á mig. Þar má nefna skrif um hreyfingu og tiltekt heima fyrir. Ég skrifaði 

orðsendingar og endurgjöf til þeirra jafnóðum og ég las dagbókarfærslurnar. Ég gat greint 

framfarir í ritun hjá nemendum á þessum vikum. Ég fann að þeir, sem höfðu verið mjög 

duglegir að sinna þessu verkefni, gengu rösklega til sambærilegra verka þegar venjulegt 

skólahald hófst aftur.  

Ég gladdist yfir því þegar einn nemandi skrifaði nokkrum sinnum: „ … og síðan skrifaði 

ég í þessa ágætu dagbók“ … og mér finnst líka að ég hafi kynnst nemendum mínum 

miklu betur í gegnum skrif þeirra … bæði persónulegum högum þeirra, auk þess sem 

ég átta mig betur á hæfni þeirra varðandi ritaðan texta og þá sérstaklega í 

tæknilegum atriðum eða það sem nefnd eru metanleg hæfniviðmið í 

skólasamfélaginu. (Dagbók, apríl 2020.)  

Við höfum haldið áfram að láta nemendur skrifa í dagbók þótt skólahaldið sé komið í 

fastar skorður. Hver nemandi hefur byggt upp umfangsmikið safn ritsmíða um þennan 

fordæmalausa tíma sem við upplifum núna. Ég hef einnig látið nemendur lesa saman 

dagbókina í þeim tilgangi að betrumbæta textann, þjálfa nemendur í því að meta hvor annan 

og til þess að auka þor þeirra til þess að sýna öðrum texta sem þeir hafa skrifað. 

4.4.9 Lokaverkefni  

Mér fannst nauðsynlegt að láta nemendur skrifa einhvers konar heildarverk áður en 

skólaárinu lyki, þar sem allir þættirnir, sem ég hafði verið búin að leggja áherslu á, væru 

virkjaðir. Búið var að sameina hópana, þannig að nú var ég með allan bekkinn minn og einn 

nemanda til viðbótar sem hafði bæst við. Því voru þau orðin tuttugu og fimm. Ég ákvað að 

láta þau skrifa frásögn um Covid-19. Nemendur höfðu sýnt í dagbókarskrifunum að þau 

höfðu þó nokkra þekkingu á viðfangsefninu. Við gerðum í sameiningu hugtakakort um það 

sem hægt væri að segja frá. Áhersla var lögð á að þetta þyrfti ekki að vera tæmandi frásögn. 

Nemendur mættu ráða hverju þeir segðu frá. Textinn gæti verið fræðilegur eða 

persónulegur.  
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Með þessu verkefni reyndi á alla þætti lykilhæfninnar. Nemendur höfðu tileinkað sér 

þekkingu, leikni og hæfni í einstaka þáttum. Viðfangsefnið snerti grunnþætti menntunar, þ.e. 

læsi, sjálfbærni, sköpun, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, og heilbrigði og velferð. 

Fylgt var ferli leiðsagnarmats þar sem ég, kennarinn, gaf skýr fyrirmæli um viðmið um 

árangur. Þá höfðu skilvirkar umræður farið fram og ég var búin að kortleggja skilning 

nemenda á viðfangsefninu. Nemendur fengu endurgjöf í ferlinu og tækifæri til þess að brúa 

bilið á milli frammistöðu og markmiða. Nemendur voru virkjaðir sem kennslukraftur, hver 

fyrir annan, auk þess sem nemendur lærðu að leggja mat á eigin vinnu. Markmiðið var að 

frásögnin yrði að minnsta kosti fjórar efnisgreinar og tuttugu og fimm málsgreinar. Ég sagði 

þeim einnig að við ætluðum að birta frásagnirnar þeirra í blaði sem skólinn gefur út og heitir 

Setbergsannáll. Að sjálfsögðu yrðu þau að gefa leyfi fyrir birtingu. Við unnum í þessu verkefni 

í nokkra daga. Sumir voru snöggir að klára en þá fékk ég þá til þess að hjálpa samnemendum 

sínum.  

Einn nemandi hafði tölusett hverja málsgrein með það að markmiði að ná tuttugu og 

fimm málsgreinum. Málsgreinarnar voru stuttar og hnitmiðaðar og búið að skipta þeim upp í 

þrjá hluta. Mér fannst þetta ekki alveg samræmast fyrirmælum mínum en fannst þetta samt 

tilkomumikið. Ég sýndi rannsóknarvini mínum, sem sér um innleiðingu á spjaldtölvum, verk-

efni nemandans. Henni fannst, eins og mér, þessi útfærsla nemandans alveg frábær. Úr varð 

að nemandinn fékk leiðsögn í ferlinu til þess að vinna áfram með sköpun sína, með því að 

bæta við tónlist. 

Verkefnisstjóri spjaldtölvanna var aðalhvatamaðurinn að því að birta verkefnið. Verkefnið 

var síðan birt á heimasíðu skólans, Setbergsannálnum, þar sem allir gátu skoðað það, jafnt 

nemendur, foreldrar og kennarar. Auk þess hefur verkefninu verið deilt sérstaklega til 

kennara skólans, með það í huga að hvetja þá til að vinna sambærileg verkefni. 

Verkefnið var unnið í lok skólaársins, undir tímapressu. Það átti meira við rannsóknarvin 

minn og samstarfskennara, sem fylgdi mér í ferlinu, heldur en mig sjálfa. Þegar við hittumst 

eftir sumarfrí, hafði hann á orði við mig ,eftir að hafa skoðað þetta nýverið, hvað þetta væri 

flott útkoma hjá nemendum. Með því að smella á eftirfarandi slóð, er hægt að skoða 

verkefnið: 

https://read.bookcreator.com/0HpyeicnVgec8NtyRc5KdjrU0Up2/emQYrys6Qbq5PW5Sy5zD

Kg 

https://read.bookcreator.com/0HpyeicnVgec8NtyRc5KdjrU0Up2/emQYrys6Qbq5PW5Sy5zDKg
https://read.bookcreator.com/0HpyeicnVgec8NtyRc5KdjrU0Up2/emQYrys6Qbq5PW5Sy5zDKg
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður starfendarannsóknarinnar dregnar saman og 

jafnframt verður fjallað um þær í fræðilegu samhengi. Markmið rannsóknarinnar var að þróa 

mig og efla sem kennara, með því að skoða sérstaklega í starfi mínu hvernig ég get eflt 

málskilning, orðaforða og læsi nemenda minna. Markmiðið var að gera þetta í gegnum ritun 

með því að flétta saman ritunarferli nemenda og leiðsagnarmat.  

Rannsóknarspurningin er: Hvernig get ég, sem kennari í 5. bekk, breytt 

kennsluháttum mínum í anda hugmyndafræði leiðsagnarmats, til að efla kennslu í 

ritun þvert á námsgreinar með það að markmiði að auka málskilning, orðaforða og 

læsi nemenda minna í samræmi við hæfniviðmið Aðalnámskrár? 

Þegar ég dreg nú saman þræðina úr rannsókninni, fræðilegan bakgrunn hennar og helstu 

niðurstöður og ígrunda hana í samhengi við starfskenningu mína sem kennara, langar mig að 

nota lauklíkan Korthagens (2013) til að koma efninu til skila. Líkanið er til þess hugsað að 

hjálpa kennurum að ígrunda starfskenningu sína eða eins og hann nefnir það, að iðka 

kjarnaígrundun (e. core reflection). Ég ætla að styðjast við laukmódelið þegar ég ígrunda það 

ferli sem ég hef farið í gegnum við vinnslu þessa verkefnis. 

Lauklíkanið snýst um að skipta umræðunni í sex lög, frá hinu ysta til hins innsta: umhverfi, 

hegðun, færni, viðhorf, sjálfsmynd og köllun. Í ysta laginu, umhverfi, greini ég umhverfi mitt í 

skólanum og þær áskoranir sem ég þarf að takast á við. Í næsta lagi, hegðun, greini ég 

hvernig ég hef brugðist við og hvað ég hef gert. Í þriðja laginu, færni, greini ég færni mína til 

að takast á við áskoranir mínar í starfi. Í fjórða laginu greini ég viðhorf mín til starfsins og 

hvernig þau hafa breyst. Í fimmta laginu fjalla ég um sjálfsmynd mína sem kennara og 

hvernig hún hefur breyst. Í sjötta og síðasta laginu greini ég köllun mína eða sannfæringu í 

starfi, það sem drífur mig áfram, og þar með er ég komin að kjarna málsins sem er starfs-

kenning mín sem kennara.  

5.1 Umhverfi 

Ég er starfandi umsjónarkennari í skóla þar sem mikið og gott þróunarstarf hefur farið fram í 

lestri og lestrarkennslu. Þetta starf hefur vakið verðskuldaða athygli og hafa kennarar í 

skólanum leitt þetta þróunarverkefni á vegum sveitarfélagsins. Lestrarfærni íslenskra barna 

hefur verið mikið áhyggjuefni undanfarin ár og þá sérstaklega lesskilningur nemenda. Lögð 

hefur verið lögð áhersla á að reyna að auka þá færni. Þrátt fyrir að Menntamálastofnun, 

sveitarfélögin og starfsfólk skóla hafi einbeitt sér að því að auka færni nemenda, með margs 

konar inngripi, sýna nýjustu PISA mælingar (2019) að ekki hefur tekist að ná ásættanlegum 

árangi í lesskilningi nemenda.  
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Viðurkennt er að innleiðing nýrra áhersluþátta í kennslu tekur tíma og gengur misvel að 

koma þeim í framkvæmd. Þar að auki getur skilningur og túlkun manna á nýjum lögum verið 

mismunandi (Meyvant Þórólfsson, 2019). Þær breytingar sem mér finnst ég hafa staðið 

frammi fyrir, við upphaf þessa verkefnis, voru fyrst og fremst þrjár. Spjaldtölvuvæðing skóla í 

sveitarfélaginu, innleiðing Aðalnámskrár, og innleiðing leiðsagnarmats í framhaldi af henni.  

Sveitarfélagið, sem ég starfa hjá, tók þá ákvörðun fyrir tveimur árum að tæknivæðast og 

leggja nemendum til spjaldtölvur (e. ipad) til afnota við námið. Verkefnið hefur skilað þeim 

árangri að nemendur og kennarar hafa náð að tileinka sér góða færni í notkun spjaldtölva 

sem gefur færi á að gera skólastarfið meira skapandi. Spjaldtölvurnar gefa kennurum nýja 

möguleika á því að láta nemendur vinna endurtekið með sama texta og ígrunda það sem þau 

eru að vinna að. 

Þótt að sveitarfélagið, sem ég starfa hjá, hafi lagt þó nokkra vinnu og tíma í að styðja 

kennara í bæjarfélaginu til þess að tileinka sér nýja áhersluþætti Aðalnámskrár grunnskóla 

2011/13, vantaði töluvert upp á til þess að kennarar næðu að tileinka sér þessa nýju nálgun. 

Lögð var áhersla á það, í upphafi innleiðingarferlisins, að horfa til grunnþátta menntunar og 

síðan að líta á hæfniviðmiðin fyrir hverja námsgrein. Kennarar veltu fyrir sér hvernig ætti að 

meta þessi umfangsmiklu hæfniviðmið og svörin voru ætíð þau að þann þátt ætti að geyma 

og við skyldum horfa til þeirra þátta sem væru metanlegir í hverri námsgrein!  

Í Aðalnámskrá er lögð áhersla á að kennarar tileinki sér leiðsagnarmat og hefur verið lagt 

af stað með það verkefni. Kennarar hafa þó, að mínu mati, ekki fengið nægjanlegan stuðning 

til að tileinka sér leiðsagnarmat. Reikna má með að stór hluti stéttarinnar hafi þurft og þurfi, 

endurmenntun til þess að komið verði á leiðsagnarmati. Kennarar í skólanum mínum deila 

hvorki reynslu sinni né fræðilegri þekkingu svo neinu nemi, hverju sem það er um að kenna. 

Þegar kennari, sem hefur starfað lengi á vettvangi, lendir í öngstræti við þessar aðstæður, er 

ekkert annað í boði en að vinna sig út úr aðstæðum og afla sér upplýsinga um verklag 

leiðsagnarmats, í stað þess að finna stuðning á vinnustaðnum, a.m.k. upp að vissu marki. 

Ég stóð frammi fyrir því að eiga að meta nám nemenda á annan hátt heldur en ég hafði 

gert áður. Meta átti hæfni nemenda í víðtækum skilningi. Það krafðist annarrar nálgunar 

heldur en hefð hefur verið fyrir í skólum. Á sama tíma og áherslubreyting varð í námsmati, 

bættist við umfangsmikil rafræn skráning (í forritinu Mentor) sem halda átti utan um nýja 

námsmatið. Nýja skráningarkerfið samræmdist ekki þeirri menningu kringum námsmat sem 

hefur verið ríkjandi í skólanum. Margar óánægjuraddir heyrðust meðal kennara. Gremja 

margra, og þar á meðal mín, beindist að því að fyrirtæki úti í bæ væri farið að stjórna 

skólastarfinu.  
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5.2 Hegðun  

Ég sjálf, ásamt mínum nánasta samstarfsmanni, hef markvisst unnið að því með nemendum 

að koma á virku leiðsagnarmati. Skólasamfélagið hefur hins vegar að mínu mati sem heild, 

ekki verið nægjanlega móttækilegt, til að tileinka sér það verklag sem þarf til þess að koma á 

leiðsagnarmati með góðu móti. Sumir eru enn bundnir á klafa þess að útdeila þekkingu til 

nemenda með áherslu á lokamat. Eftir að hafa staldrað við og íhugað þær hindranir, sem 

hafa staðið í vegi mínum undanfarin ár og orðið til þess að mér hefur fundist ég ekki hafa náð 

að þróa mig áfram í starfi, þá ákvað ég að leggja mitt að mörkum til þess að hafa áhrif á 

framvindu leiðsagnarmats í skólanum. Ég hef margoft rætt leiðsagnarmat við starfsfélaga 

mína undanfarin ár og þessar umræður urðu til þess að stjórnendur ákváðu að reyna að 

koma á virku leiðsagnarmati.  

Farið var í námsferð til Brighton í lok skólaárs 2019, sem áður var getið. Kennarar fengu 

fræðslu um hugarfar og leiðsagnarmat. Skipað var teymi innan skólans til þess að koma 

kennurum af stað með leiðsagnarmat og er ég hluti af því teymi. 

Ég stóð frammi fyrir því að hópurinn, sem ég hef umsjón með, er stór og krefjandi. Það 

tekur tíma að koma verkferlunum af stað. Þetta á bæði við um að innleiða leiðsagnarmat og 

að leiðbeina nemendum um ritun, sem er tilgangur verkefnisins. Ég sjálf hef haft mikinn 

áhuga á að bæta og endurskoða ritunarkennslu mína, vegna þess að ég tel að hægt sé að ná 

meiri árangri á fleiri sviðum með öflugri og markvissri ritunarkennslu. Þá á ég við að með því 

að nemendur skrifi hugsanir og hugmyndir sínar niður, verða þær aðgengilegri kennaranum. 

Auk þess þurfa nemendur að læra að koma hugsun sinni skipulega frá sér og skapa sér sína 

eigin þekkingu.  

Ég vissi ekki í upphafi hvaða umbótum í ritunarkennslu ég ætlaði að beita mér fyrir. Með 

því að lesa mér til, íhuga það sem ég hef verið að gera og hvað ég vildi gera, þá komst ég að 

niðurstöðu. Ég ákvað að láta nemendur skrifa mikið, láta þá skrifa niður hugsanir sínar þvert 

á námsgreinar, vinna með mismunandi textagerðir og skipuleggja textasmíðar sínar með 

áherslu á að afmarka efnisgreinar.  

Ég sá að ég var ekki ein í vangaveltum mínum. Stór úttekt á ritunarkennslu í grunnskólum 

sýndi að ritunarkennslu var víða ábótavant (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir og Guðrún Valsdóttir, 

2012). Önnur rannsókn sýndi að nemendum fannst sú kennsla, sem þeir fengu í grunnskól-

anum, ekki nýtast þeim við ritun utan skóla (Guðmundur B. Kristmundsson, 2011). Í þriðja 

lagi fann ég til skyldleika við Eddu Kjartansdóttur (2011) sem vildi breyta ritunarkennslu sinni, 

hætta að eltast við stafsetningu og önnur tæknileg atriði, en leggja meiri áherslu á inntak 

textans og skapandi hugsun nemenda.  
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Hvað stefnu átti ég að taka? Vísi að leiðsögn fann ég í norskri rannsókn á kennslu ritunar 

þar í landi. Þar kemst höfundur að þeirri niðurstöðu, að til að skapa árangursríka ritunar-

kennslu, þurfi að leggja meiri áherslu á textaform, innihald texta (inngang) og niðurstöðu 

(gagnsemi, markmið, lokaorð) og þá sérstaklega tvo síðastnefndu þættina. Höfundur nefndi 

einnig að þrennulíkanið væri heppilegt verkfæri til að vinna eftir (Smidt, 2011).  

Með þessar upplýsingar í farteskinu uppgötvaði ég að ekki væri endilega fyrirliggjandi ein 

leið, sem allir væru sammála um að fylgja. Því voru viðbrögð mín þau að bregðast við öllum 

þessum þráðum og skapa mér mitt eigið ferli sem byggt væri á eigin reynslu og þeim upplýs-

ingum sem ég hafði aflað mér. 

5.3 Færni  

Færni mín liggur í því að ég hef mikla reynslu í að kenna nemendum á miðstigi, í 5.-7. bekk. 

Ég fékk námsleyfi skólaárið 2015-16 sem ég gat notað til að sökkva mér niður í fræðin. Ég gat 

bætt fræðunum ofan á reynsluna og styrkt starfskenningu mína. Með mikla reynslu í kennslu 

og þó nokkra nýlega endurmenntun, taldi ég mig hafa gott veganesti til þess að koma á virku 

leiðsagnarmati og efla færni nemenda minna í ritun. Ég taldi mig einnig geta haft áhrif á aðra 

sem gæti orðið til þess að fleiri tileinkuðu sér leiðsagnarmat og endurskoðuðu ritunarkennslu 

sína. 

5.4 Viðhorf  

Litlar umræður hafa verið um ritun í skólanum sem ég starfa við og ekki hefur verið mörkuð 

stefna um ritunarkennslu. Áherslan hefur verið lögð á að nemendur lesi mikið og að þeir lesi 

hratt. Spurningin er, hvort skilningur og orðaforði nemenda eykst ef þeir fá meiri tíma til að 

ígrunda hvert viðfangsefni betur og lögð er áhersla á að þeir skrifi um það sem verið er að 

vinna að. Ég tel að með því að nemendur staldri við og geri „minna“ geri nemendur í rauninni 

„meira“. 

Ég trúði lengi og beið eftir því að mér yrðu færð verkfæri á silfurfati sem gerðist ekki. Ég 

hélt að mér yrði leiðbeint um það hvernig standa bæri að leiðsagnarmati. Þegar betur var að 

gáð, sá ég að fyrirtækið Mentor, sem bauð upp á rafrænt utanumhald um nám nemenda, var 

ekki aðalhindrunin eða eina, líkt og mér fannst á þeim tíma. Ég áttaði mig á því að ég sjálf var 

ekki búin að tileinka mér þau nýju vinnubrögð og hugsunarhátt sem þurfti, til þess að geta 

metið hæfni nemenda á þann hátt sem tilgreind er í Aðalnámskrá grunnskóla 2011/13. Ég 

tók þá ákvörðun að vinna að því markvisst að tileinka mér leiðsagnarmat og koma því í 

framkvæmd í minni skólastofu. Það hefur krafist mikils sjálfsaga að fylgja eftir öllum þeim 

þáttum sem þarf að innleiða, til þess að koma á leiðsagnarmati. Sérstaklega á þetta við í 

stórum nemendahópi. Með litlum skrefum og með því að endurtaka hvern þátt mörgum 
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sinnum, lít ég svo á að ég hafi náð að tileinka mér flesta þá þætti sem þarf til þess að veita 

nemendum virkt leiðsagnarmat. 

Ég tel að hægt sé að nota ritun meira í skólastarfi en ég hef gert hingað til. Nauðsynlegt er 

að kenna nemendum ritun. Kunnáttan kemur ekki sjálfkrafa, eins og má segja að hafi lengi 

verið viðhorf margra; annað hvort geti nemendur þetta eða ekki. Ég veit að þetta er ekki 

svona. Það þarf að kenna nemendum ritun og þeir geta lært það sem þeim er kennt en þeir 

læra að jafnaði ekki það sem þeim er ekki kennt. Sjálf hef ég með athugunum mínum, lestri, 

rannsóknum sem og vinnu á vettvangi, fundið mér leið og áhersluþætti sem ég tel að geti 

bætt færni nemenda í að setja fram texta á skipulegan og markvissan hátt. Einnig tel ég mig 

hafa fundið mér leið til þess að átta mig á því hvort að nemendur skilji viðfangsefni. Mér 

hefur fundist ég hafa kynnst nemendum mínum betur í gegnum skrif þeirra eftir áramótin og 

sérstaklega undir vorið þegar ég fékk að kenna minni hópum.  

5.5 Sjálfsmynd 

Ég er íslenskukennari og umsjónarkennari með mikla reynslu í að kenna allar námsgreinar á 

miðstigi. Ég hef alltaf haft gaman af starfinu og reynt að sinna því samviskusamlega og vel. 

Sjálfsmynd mín hefur verið góð lengi vel og þá sérstaklega á þeim tíma þegar skólastarf var 

nokkuð stöðugt. Undanfarin ár hafa orðið miklar breytingar almennt á hlutverki fólks í 

samfélaginu og þar með kennarastarfinu, sem hefur orðið flóknara með árunum. 

Hlutverk kennarans hefur breyst, frá því að vera uppspretta þekkingar, til þess að vera 

meira sá sem býr til aðstæður fyrir nemendur til þess að þeir geti tileinkað og skapað sér 

eigin þekkingu. Skólinn hefur einnig fengið stærra hlutverk við uppeldi barna vegna lengri 

viðveru nemenda í skólanum. Samkvæmt lögum á skólinn að styðja við uppeldi barna. Í 

þessari nýju umgjörð hefur tekið tíma fyrir mig, sem og sjálfsagt flesta kollega mína, að 

aðlagast þessum breytingum og einnig að átta mig á hvernig ég gæti mætt þessum nýju 

aðstæðum. 

Með því að leggjast undir feld og grandskoða hvernig ég get mætt þeim nýju áherslum í 

skólastarfi sem blasa við, hefur sjálfsmynd mín styrkst og orðið öflugri. Ég trúi því að mér hafi 

tekist, með sérþekkingu og reynslu að vopni, að innleiða leiðsagnarmat í skólastofuna mína. 

Þar hef ég m.a. byggt á kenningum og skrifum fræðimanna. Ég hef einnig aukið færni mína 

og þekkingu við að leiðbeina nemendum mínum um ritun. Það varð til þess að kennslan í 

íslenskutímum breyttist, varð meira gefandi og nemendur vinna nú að því að búa til sína 

eigin þekkingu, skref fyrir skref, undir leiðsögn minni. Þar með hefur námsbókin ekki fengið 

að stýra kennslunni. 
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5.6 Köllun 

Það sem hvetur mig áfram í starfi er að mér þykir gaman að vinna með börnum og vera í 

samskiptum við þau. Það sem mér hefur fundist erfiðast í starfinu í gegnum tíðina, eru þessar 

endalausu mælingar á nemendum. Þær hafa orðið til þess að mér hefur fundist að 

sjálfsmynd margra nemenda hraki, þeir missi trúna á eigin getu og gefist upp. Það sem 

hvetur mig áfram er að koma á þeirri námsmenningu í mínu umhverfi um að allir geti lært, 

skref fyrir skref og uppskera hvers og eins byggist einkum á eigin vinnuframlagi. Það er mitt 

hlutverk að búa til aðstæður til þess að allir fái hvetjandi verkefni við hæfi hvers og eins og 

að nemendur læri að þeir eru þátttakendur í eigin námi og bera ábyrgð á því.  

5.7 Starfskenning mín 

Eftir að hafa starfað í meira en þrjátíu ár við kennslu, er að mínu mati bæði gefandi og 

krefjandi að fá tækifæri til þess að ígrunda starfskenningu sína. Umræða hefur verið um að 

kennarar séu fastir í því að miðla þekkingu til nemenda, frekar en að þeir beini athyglinni að 

nemendunum og skoði hvernig þeim gangi að byggja upp sína eigin þekkingu, með því að 

kanna forhugmyndir þeirra en það er talið vænlegt til þess að nemendur nái árangri (Hafþór 

Guðjónsson, 2007). 

Á undanförnum árum hafa verið boðaðar áherslubreytingar á námi og kennslu eins og 

fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla 2011/13. Þar með er ekki sagt að sú boðaða breyting 

hafi náð fram að ganga í skólakerfinu. Ég sjálf hef staldrað við og hugsað um hvers vegna ég, 

sem hef að eigin dómi unnið samviskusamlega alla tíð, eftir þeim ferlum og menningu sem 

ríkt hefur á hverjum stað og á hverjum tíma, upplifi tilfinningalegt rót og hafi samviskubit, 

vegna þess að mér finnist ég ekki vera búin að ná að tileinka mér þá þekkingu sem þarf, til 

þess að koma á nauðsynlegri áherslubreytingu í skólastarfinu. 

Mér hefur fundist ég hafa allt of lengi byggt kennslu mína á reynslunni og gefið 

fræðunum og rannsóknum of lítinn gaum. Ég kynntist kennslufræðum og kenningum í 

grunnnámi mínu (1985-88) en fannst það ekki gagnast mér að ráði í starfinu. Ég upplifi það 

með aukinni reynslu að gagnlegt sé að byggja á fræðunum með reynslunni, líkt og Korthagen 

og Kessel (1999) í Hollandi mæla með fyrir kennaranema. Þeir leggja áherslu á að nemarnir 

byrji námið úti í skólunum með ákveðin verkefni. Þeir búi til sín eigin fræði og komi síðan og 

kynnist kenningum og rannsóknum. Mér finnst vel hægt að heimfæra þessa hugmyndafræði 

upp á kennara sem eru búnir að starfa lengi. Ég tel að nauðsynlegt sé fyrir þá kennara að fá 

tækifæri til þess að endurmenntast innan háskólasamfélagsins, með því að rifja upp gamlar 

kenningar og tileinka sér nýjar. Þá sjái þeir reynslu sína í nýju ljósi. Endurmenntun í 

kenningum og fræðum hjálpaði mér að vinna úr reynslu minni og átta mig á hvers virði hún 
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er. Reynsla, án fræðilegrar ígrundunar, verður brotakennd og lærdómar takmarkaðir. Á sama 

hátt verða kenningar og fræði til lítils gagns ef þau styðjast ekki við reynslu af vettvangi.  

5.8 Ytri og innri hindranir við að tileinka sér leiðsagnarnám 

Meðan á þessu rannsóknarverkefni mínu stóð, fannst mér ég standa frammi fyrir bæði ytri 

og innri hindrunum (e. outer / inner obstacles) við að þróa starfskenningu mína. Þetta hafði 

áhrif á sjálfsmynd mína og mér fannst að það sem ég hefði staðið fyrir í starfi hefði veikst 

(Korthagen, 2013). Ég beindi lengi sjónum mínum mest að ytri þáttunum, þ.e. umhverfinu. 

Ég kenndi þeim um sem lögðu línurnar og mótuðu stefnu í menntamálum. Mér fannst þeir 

ekki standa sig við innleiðingu nýrra áherslna í skólastarfi og við endurmenntun kennara. 

Innri hindrunin fólst í því að ég hafði sjálf ekki verið nægjanlega dugleg eða áhugasöm um að 

skoða eða lesa fræðin og tileinka mér þau. Mér fannst að leiðsagnarmatið hefði átt að 

innleiða miðlægt. Þegar ég horfi til baka, má segja að ekki hafi verið nógu gott flæði á milli 

hugsana minna, tilfinninga og löngunar (Korthagen, 2013). Ég áttaði mig á því að ég hafði 

ekki nægjanlega þekkingu á því hvernig markvisst leiðsagnarmat var útfært og leið illa með 

það.  

Ég áttaði mig á því að ef ég vildi láta til mín taka og láta þekkingu mína flæða (e. flow), 

þyrfti ég að ígrunda bæði mínar ytri og innri hindranir til þess að geta haft áhrif á framvindu 

þeirra þátta, sem ég hafði áhuga á að koma í verk.  
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6 Lærdómar og lokaorð 

6.1 Aðalnámskrá 

Sýnt hefur verið fram á, að breytingar í skólastarfi skili ekki þeim árangri sem stefnt er að 

hverju sinni, nema yfirvöld og starfsmenn skóla starfi saman að stefnumótun og innleiðingu 

þeirra. Mikilvægt er að kennarar taki virkan þátt í stefnumótun og rannsóknum og í raun 

ferlinu öllu, undirbúningi, framkvæmd og mati (Fullan, 2005). Einnig hefur verið sýnt fram á 

það að kennarar geta haft áhrif á stefnumótun skóla með því að gera sjálfir rannsóknir á 

skólastarfi og auka þannig skilning sinn á eðli skólastarfs og kennsluhátta. Markmið 

kennararannsókna (e. teacher research) er að skapa tækifæri til að innleiða breytingar í 

skólastofunni, virkja kennara til að setja fram nýjar hugmyndir, hrinda þeim í framkvæmd og 

um leið að öðlast nýja sýn á eigin þekkingu. Samkvæmt því geta rannsóknir, sem gerðar eru 

af starfandi kennurum, gefið þeim tækifæri til þess að koma skoðunum sínum og reynslu á 

framfæri og fært okkur einstaka þekkingu um nám og kennslu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, 

bls. 29).  

Starfendarannsóknir hafa verið notaðar til starfsþróunar í skólum (Hafþór Guðjónsson, 

2008; 2011). Þær eru taldar geta stuðlað að auknum áhrifum kennara á eigið starf, 

fagmennska þeirra aukist og að þeir verði færari að axla ábyrgð á starfi sínu (Edda 

Kjartansdóttir, 2010).  

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að leiðbeina nemendum um ritun, til þess að þeir 

næðu hæfniviðmiðum Aðalnámskrár. Þegar ég lagði af stað með þetta verkefni, fannst mér 

Aðalnámská vera frekar snúin. Ég var eins og margir kennarar af minni kynslóð, föst í annarri 

hugmyndafræði og menningu um skólastarf. Ég hafði ekki náð að tileinka mér nægjanlega vel 

nýjar, árangursríkar kennsluaðferðir, eins og leiðsagnarmat. Sú menning, að láta nemendur 

taka bæði lokapróf úr námsefninu og að taka frá sérstaklega námsmatsdaga, til þess að láta 

nemendur taka próf, hefur tíðkast lengi. Þó er einnig tekið fram í skólanámskrá að unnið sé 

eftir hugmyndafræði leiðsagnarmats. Einnig hefur lengi verið við lýði sú hefð í skólanum að 

láta nemendur vinna ritgerðir. Sú vinna hefur oftast farið fram heima við. Nemendur hafa 

komið í skólann með fullkláraða ritsmíð og fengið litla sem enga leiðsögn í skólanum. 

Þegar ég sótti námskeið í starfendarannsóknum við Háskóla Íslands (2018), lagði ég af 

stað með rannsóknarspurningu um hvernig ætti að kenna og meta hæfnimiðað nám. Ég lagði 

þar sérstaka áherslu á samfélagsfræðina. Á þessum tíma var ég að kenna 7. bekk. Ég taldi að 

auðvelt væri að velja markmið úr Aðalnámskrá og vinna út frá þeim og meta síðan hæfni 

nemenda. Rökin mín voru þau að ekki væri eins mikilvægt að gefa nemendum einkunn í 

tölustöfum eða, eins og tíðkaðist, að setja á nemendur merkimiða sem sýndi stöðu þeirra í 

námsgreininni. Þegar ég kynnti nemendum hæfniviðmið landafræðinnar, sem var 
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viðfangsefnið, og ítrekaði reglulega að hverju væri stefnt, fann ég fyrir meiri áhuga nemenda 

á viðfangsefninu. Ég skrifaði á þeim tíma: 

Finnst efnið höfða meira til nemenda þegar unnið er með markmið viðfangsefnisins 

og þau tengja betur við tilgang vinnunnar þegar unnið er út fá markmiðum og 

umræður skapast um lykilorðin sem koma fram í markmiðunum … Þegar kennslan 

stýrist af markmiðum, finnur maður fyrir minna stressi, það skiptir ekki öllu máli að 

klára hverja blaðsíðu í vinnubók … Markmiðið var að læra að lesa á kort, nemendur 

áttu að ná þeirri hæfni! (Greinandi minnisblöð, mars 2018.) 

Á þessum tíma hélt ég áfram að vinna að því að meta hæfni nemenda eftir 

markmiðum/hæfniviðmiðum. Ég áttaði mig þá á því, að þótt ég teldi mig nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, eins og samvinnu og hópavinnu og teldi mig leiðbeina nemendum í ferlinu, 

var hugmyndafræði leiðsagnarmats ekki nægjanlega skýr fyrir mér.  

Á einhvern hátt var ég að þröngva nýrri hugmyndafræði um námsmat inn í það sem hefur 

viðgengist lengi í skólum og hefð er fyrir, þ.e. lokapróf. Það rann upp fyrir mér að nýja og 

gamla hugmyndafræðin um námsmat stönguðust á. Þess vegna reyndist mér erfitt að 

tileinka mér og meta nýja áhersluþætti í Aðalnámskrá 2011/13.  

Í lok námskeiðsins, vorið 2018, hafði mér lítið miðað áfram í að finna lausn á því hvernig 

ég ætti að bera mig að við að meta hæfni nemenda. Á þeim tímapunkti má segja að ég hafi 

áttað mig á að til þess að geta metið hæfni nemenda, samkvæmt Aðalnámskrá 2011/13, 

þyrfti ég að afla mér þekkingar um leiðsagnarmat og þjálfast í að beita því. Hugsanir mínar 

um leiðsagnarmat höfðu þá þróast í þá átt, að ég sá að leiðsagnarmat var leiðarstef 

Aðalnámskrár 2011/13 í sambandi við námsmat. Á þeim tímapunkti skrifaði ég: 

Ég sé núna að leiðsagnarmat getur hjálpað mér að meta hæfni nemenda … ég set 

kennsluaðferðina og námsmatið meira í samhengi … sé þetta meira sem ferli … Ég 

finn fyrir meiri ánægju þegar áherslan er að vinna út frá markmiðum/hæfniviðmiðum 

og bókin stýrir ekki kennslunni. (Greinandi minnisblöð, mars 2018.) 

Með því að leggjast í rannsóknarvinnu hef ég lært að leiðsagnarmat er heildstæð 

kennsluaðferð sem byggist á fyrirfram ákveðnu ferli sem gerir mér kleift að meta hæfni 

nemenda jafnt og þétt. Í vinnunni með nemendum hefur mér tekist að tileinka mér 

leiðsagnarmat, þar sem áhersla er lögð á að vinna út frá nemendamarkmiðum Aðalnámskrár 

2011/13 en ekki námsmarkmiðum, eins og hefð hefur verið fyrir.  

6.2 Leiðsagnarmat 

Eins og fram hefur komið, komst ég að því í þessari löngu vegferð, að leiðarstefið í 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011/13 er leiðsagnarmat. Hjá því verður ekki komist að afla sér 

þekkingar og leikni í þeirri hugmyndafræði. Mér sjálfri finnst leiðsagnarmat villandi hugtak 

eins og fleirum og fyndist leiðsagnarnám vera meira lýsandi fyrir þá hugmyndafræði sem 
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liggur að baki. Ég heyrði nýlega útfærslu á þessu hugtaki, sem var á þá leið að talað væri um 

leiðsagnarkennslu þegar kennari beitir aðferðinni, leiðsagnarnám þegar hugmyndafræðin 

sneri að nemandanum og leiðsagnarmat þegar nám nemenda væri metið. Sú útfærsla þykir 

mér nokkuð góð. Hugmyndafræðin, sem birtist í Aðalnámskrá grunnskóla 2011/13, skarast á 

við þá menningu sem ennþá er ríkjandi í mörgum skólum landsins og felst í því meta getu 

nemenda eftir námsmarkmiðum en ekki nemendamarkmiðum. Lögð er áhersla á 

lokaafurðina en ekki námsferlið. Ég tel að í upphafi innleiðingarinnar hefði verið mjög 

mikilvægt að leiðbeina kennurum um það hvernig þeir gætu tileinkað sér leiðsagnarmat. Það 

hefði gert innleiðinguna auðveldari fyrir kennara, því það er erfitt að vinna eftir 

hugmyndafræði sem stangast á við þá sem fyrir er. Segja má að það sé ekki nóg að segjast 

vera að vinna eftir hugmyndafræði leiðsagnarmats en vera fastur í hugmyndafræði lokamats 

eins og komið hefur í ljós (Meyvant Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009). Þegar verkfæri vantar í verkfærakistuna, má segja að lítið svigrúm sé til þess að koma 

á nýjungum. 

Leiðsagnarmat kallar á nýja nálgun í kennslu og krefst þess að aðferðafræðin sé fléttuð 

inn í allt nám nemenda. Mér fannst að með því að leggja áherslu á að leiðbeina nemendum 

um ritun, næði ég að láta leiðsagnarmatið flæða í gegnum ritunina og með því móti yrði 

sýnileg áherslubreyting á kennslu minni. Löngunin til þess að vinna markvissar, faglegar og 

skipulegar með ritun, með þá trú í forgrunni að það væri góð leið til þess að efla læsi, 

orðaforða og lesskilning, varð til þess að ég lagði áherslu á að fylgja vinnuferli leiðsagnarmats 

þegar ég leiðbeindi nemendum mínum um ritun.  

Þegar ég leiðbeindi nemendum í ritunarferlinu, tók ég eftir því að leiðsögnin náði að 

fanga svokallaða metanlega þætti. Ég fékk tækifæri til að leiðbeina hverjum og einum 

nemanda til þess að ná sínum markmiðum, frá þeim stað sem þeir voru staddir á í ferlinu. Ég 

tel, að ef kennarinn hefur heildarsýnina að leiðarljósi og lætur lykilhæfni vera vegvísinn, 

þegar unnið er að því að ná ákveðinni hæfni hjá nemenda, sé auðveldara að meta nemendur 

eftir nemendamarkmiðum frekar en námsmarkmiðum, eins og kveðið er á um í Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011/13. 

Með því að fylgja öllum verkferlum leiðsagnarmats (Black og Wiliam, 2008), skref fyrir 

skref, vann ég að því að nemendur mínir næðu þeirri lykilhæfni (Aðalnámskrá, 2011/13) sem 

stefnt er að á miðstigi. Með því að bera saman vinnuferli leiðsagnarmats og lykilhæfnina, má 

greinilega sjá samhljóm. Leiðsagnarmat gefur nemendum tækifæri til þess að tjá sig, vera 

skapandi og gagnrýnir, vinna sjálfstætt og starfa með öðrum á fjölbreyttan hátt. Það kennir 

þeim að taka ábyrgð á eigin námi og þau læra að leggja mat á sinn eigin námsferil. Það er 

einmitt sú lykilhæfni sem stefnt er að í Aðalnámskrá grunnskóla (2011/13, bls. 87-90), þvert 

á námsgreinar. 
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6.3 Ritunarkennsla  

Segja má að ég hafi ekki áttað mig nákvæmlega á því, þegar ég lagði af stað með þetta 

verkefni, hvaða nýju þætti ég ætlaði að leggja áherslu á þegar ég kenndi nemendum ritun. Í 

vegferðinni fann ég vörður sem auka færni nemenda í ritun. Bæði það að láta nemendur 

skrifa mikið, leiðbeina þeim um uppbyggingu texta, kynna fyrir þeim mismunandi 

textagerðir, hvetja þá til að koma hugsunum sínum skipulega á blað, bæði til þess að geta 

skoða aftur og til þess að þeir og kennarinn geti áttað sig á hvort að nemandinn hafi skilið 

viðfangsefnið. Einnig hef ég tileinkað mér þá hugsun, að mikilvægt sé að nemendur skrifi og 

fái leiðsögn um ritun í öllum fögum. 

Með því að afla mér upplýsinga um þá umræðu og áhersluþætti í ritunarkennslu, sem 

taldir eru skipta máli, fann ég mér gagnleg verkfæri til að leiðbeina nemendum í ferlinu. Að 

kenna nemendum að vinna með mismunandi textagerðir, er talið skipta máli fyrir bæði læsi 

og ritun. Í þrennulíkaninu er einnig hvatt til þess að kennarar leggi áherslu á uppbyggingu 

texta en þá er talið mikilvægt að horfa til innihalds, forms og notkunar eða gagnsemi textans 

(Ongstad, 2004).  

Það sem gerði gæfumuninn að mínu mati, í að leiðbeina nemendum í ritun, var að 

nemendur voru búnir að fá spjaldtölvur (ipad) til umráða. Við vorum orðin það sem við 

köllum rafrænn skóli. Nemendur höfðu verið búnir undir að vinna með þetta nýja námsgagn. 

Í raun má segja að í fyrsta skipti á löngum starfsferli, hafi ég þá getað fengið nemendur til 

þess að vinna áfram með texta. Það var ekkert mál fyrir mig að biðja nemendur að skrifa upp 

á spjaldtölvurnar það sem þau höfðu áður handskrifað og vinna áfram með textann, hreyfa 

sig í textanum, blása hann út og lagfæra tæknileg atriði.  

Með því að láta nemendur skrifa oft og mikið síðastliðinn vetur, safnaði ég góðum 

upplýsingum um stöðu nemanda í náminu. Með því að nota þær upplýsingar sem ég kalla 

verkfæri, vann ég að breytingum í námsumhverfi nemanda og virkjaði þá til þess að vera 

þátttakendur í leiðsagnarmati. Ég lagði áherslu á að efla ritunarkennslu í ferlinu. Ég fékk 

innsýn í hugsun og hugmyndir þeirra, gat brugðist við og leiðbeint þeim. Ég tel mig nú hafa 

verkferla til þess að átta mig á hæfni nemenda, þannig að sá þröskuldur, sem mat á hæfni 

nemenda var mér á stundum áður fyrr, er ekki lengur til staðar.  

Segja má að ég hafi séð alla þræðina koma saman, þegar ég leiðbeindi nemendum í 

ritunarferlinu á rafrænan hátt með hugarfari vaxtar, og hafði grunnþætti menntunar: læsi, 

sköpun, sjálfbærni, menntun, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð auk  

lykilhæfni Aðalnámskrá, að leiðarljósi í vinnuferlinu. Ég sá að nemendur öðluðust aukna 

færni í ferlinu og með þekkingu og leikni unnu þeir að marki sínu, að ná þeirri lykilhæfni sem 

lýst er í Aðalnámskrá 2011/13. 
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6.4 Starfskenning, heildarsýn 

Í þessu verkefni þurfti ég að íhuga starfskenningu mína til þess að efla faglega sýn mína. Ég 

þurfti að skoða eigin gildi og líta inn á við. Með því að fletta í gegnum lög lauklíkans 

Korthagens (2013), áttaði ég mig á að ég hafði lengi verið föst í efstu tveimur lögunum. Það 

er að segja, umhverfinu sem ég starfaði í og minni eigin hegðun, sem ég tala um sem ytri og 

innri hindranir í starfi. Ég staldraði við fimmta lagið sem snýr að sjálfsmyndinni og er talin 

mikilvægasta hindrunin í breytingaferlinu. Það rann upp fyrir mér að í sjálfsmyndinni lá 

hindrunin sem stóð í vegi fyrir því að ég gæti þróað faglega starfskenningu mína. Ég þurfti að 

efla fagþekkingu mína á leiðsagnarmati, kynna mér árangursríkar aðferðir við kennslu ritunar 

og koma þeim í framkvæmd. Ég vissi að ég gat tekist á við þetta verkefni en ég þurfti að 

breyta viðhorfi mínu. Mikilvægast var að átta sig á því að hver og einn er ábyrgur fyrir því að 

þróa sína faglegu starfskenningu og móta eigin hugmyndir um það fyrir hvað hann vill 

standa. Með því að iðka faglega ígrundun (e. professional reflection) gat ég nýtt persónulega 

reynslu mína af kennslu til þess að búa til þekkingu og skilning sem byggð er á fræðunum. 

Þannig gat ég tekist á við nýjar áskoranir sem fólgnar eru í Aðalnámskrá grunnskóla 2011/13.  

Með því að ígrunda starfskenningu mína, jókst fagvitund mín og ég valdefldist í starfi. 

Með því að afla mér upplýsinga um hugarfar vaxtar, leiðsagnarmat, kennslu ritunar og leikni í 

notkun spjaldtölva, fékk ég verkfæri í hendur og gat virkjað nemendur sem þátttakendur í 

eigin námi. Þegar ég fékk nemendur til þess að temja sér hugarfar vaxtar, fann ég að þeir 

urðu hugrakkari að tjá sig og leita eftir aðstoð. Þeir nálguðust viðfangsefnin ekki eins og þau 

ættu að kunna allt, heldur voru þau meðvituð um að þau væru að læra í ferlinu. Með því að 

fylgja verkferlum leiðsagnarmats, lærðu nemendur hvernig verkefnum var fylgt úr hlaði og 

hvers var vænst af þeim. Nemendur lærðu að taka leiðsögn þegar þeir fengu endurgjöf frá 

mér, lærðu að spyrja spurninga og svara, þjálfuðust í að ræða við námsfélaga, taka þátt í 

jafningjamati og leggja mat á sitt eigið nám. 

Þegar allir þræðirnir komu saman í ferlinu og fóru að virka á þann hátt, að ég var í virkum 

samskiptum við nemendur mína og leiðbeindi þeim í ferlinu, auk þess sem nemendur mínir 

voru farnir að spjalla saman um viðfangsefnið og vinna saman, upplifði ég að ég væri komin 

upp úr „gömlu“ hjólförunum og gæti horft fram á veginn.  
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7 Eftirmáli 

Þegar ég fékk námsleyfi, haustið 2016, var ætlunin einungis að stunda nám í eitt ár og 

uppfylla kröfur leyfisveitanda, þ.e. Sambands íslenskra sveitarfélaga, um að ljúka 60 eininga 

námi. Námið var að mínu mati nokkuð strembið. Mér fannst erfitt að setjast aftur á 

skólabekk. Í námsleyfinu kynntist ég öflugum og metnaðarfullum kennurum, sem voru í 

námsleyfi eins og ég. Þeir stefndu að því að ljúka meistaragráðu en það var alls ekki á dagskrá 

hjá mér. Þegar námsleyfinu lauk, var ég þó ekki tilbúin að segja skilið við endurmenntunina. 

Ég ákvað að taka eitt námskeið á hverri önn, með fullri vinnu, með það að markmiði að ljúka 

meistaraprófi. 

Vorið 2018 var ég búin að ljúka 90 einingum og átti eftir 30 eininga ritgerð til þess að 

klára námið. Eftir námskeið í aðferðafræði fann ég að starfendarannsóknarsnið myndi 

gagnast mér best sem starfandi kennara. Ástæðurnar eru í fyrsta lagi að ég hef langa 

starfsreynslu og í öðru lagi langaði mig til þess að takast á við nýjar áskoranir í skólastarfi. Ég 

sá tækifæri í því að nýta verkefnið til þess að afla mér þekkingar um leiðsagnarmat og 

tileinka mér það í starfi. Í vegferðinni áttaði ég mig á því að í leiðsagnarmati fólst heildstæð 

kennsluaðferð. Hún bauð upp á tækifæri til þess að breyta áherslum mínum í öðrum þáttum 

skólastarfsins, á borð við ritunarkennslu. 

Þessi vegferð hefur verið löng og ströng og oft hefur legið við að ég hafi lagt árar í bát. Þá 

hef ég gripið til hugarfars vaxtar og talið kjark í sjálfa mig. Verkefnið hefur tekið lengri tíma 

heldur en ég ætlaði. Oft á tíðum hefur mér fundist lítið til þess koma sem ég hef verið að 

gera og mér miða hægt áfram. Mér hafa fundist breytingarnar gerast hægt inni í 

skólastofunni og mikil orka hafa farið í að koma þeim í farveg. Þá hefur reynt mjög á 

framkvæmdaþáttinn vegna þess að nemendahópurinn er stór og fjölbreyttur. 

Þegar ég horfi til baka, sé að mikið hefur gerst á þessari vegferð, sem ekki hefði gerst ef 

ekki hefði verið lagt upp í hana. Þá hefði ég spólað áfram í „gömlu“ hjólförunum en í staðinn 

komst ég upp úr þeim og áfram veginn. Þetta birtist í því að námsumhverfið í skólastofu 

minni hefur breyst til batnaðar. Námsvitund nemenda er önnur og að mínu mati mun betri. 

Þessi starfendarannsókn snýst um mig, þar sem ég ígrunda starfskenningu mína, með það að 

markmiði að endurnýja og þróa mig í starfi. Mér finnst að mér hafi tekist að ná þeim 

markmiðum sem ég stefndi að fyrir sjálfa mig og hlakka til að halda áfram að vinna og þróa 

leiðsagnarmat, hugarfar vaxtar og ritunarferlið. 
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9 Fylgiskjöl  

9.1 Fylgiskjal 1. Leyfisbréf til skólastjóra  

 

Hafnarfirði, 2020. 

Ég undirrituð er meistaranemi, á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, á 

kjörsviðinu Íslenska fyrir kennara með leyfisbréf. Leiðbeinandi minn er Baldur 

Sigurðsson, dósent í íslensku og læsi við Háskóla Íslands. 

Lokaverkefni mitt snýr að því að skoða sérstaklega í starfi mínu, hvernig ég get 

eflt málskilning, orðaforða og læsi nemenda minna. Markmiðið er að svara því 

hvernig unnt er að nota fjölbreyttari skrifleg verkefni víðar í náminu og þá þvert á 

námsgreinar, þannig að nemendur fái meiri þjálfun í ritun. Í stað þess að meta 

nemendur og dæma, vil ég beita svokölluðu leiðsagnarmati. Í því felst að 

leiðbeina þeim meira um hvernig þeir geti orðið færari í að hugsa og skrifa um 

viðfangsefni námsins. Með auknum umræðum í skólastofunni vil ég stuðla að því 

að nemendur geti aukið víðsýni sína  og þekkingu á viðfangsefnum sínum, sem 

nýst getur þeim í starfi. 

Áætlað er að vinna með ritun fjórum sinnum í viku, í þeim námsgreinum sem ég 

kenni þeim, þ.e. íslensku, samfélagsfræði og stærðfræði. Ég mun einnig leita eftir 

hugmyndum þeirra um stöðu þeirra og viðhorf til ritunar. Ég mun skoða verkefni 

nemenda til að sjá hvernig hugmyndir þeirra og orðalag þróast í gegnum 

ritunarferlið. Meðan á verkefninu stendur verða nemendur með í ráðum um 

verkefni og mat á þeim. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Ítrustu nafnleyndar verður 

gætt, þannig að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til einstaklinga. Öllum 

gögnum, sem safnað verður, er vandlega gætt á meðan á rannsókn minni 

stendur. Enginn mun hafa aðgang að þeim nema ég og leiðbeinandi minn í 

rannsókninni.  

Ég vona að verkefnið þyki áhugavert og vel verði tekið í þessa málaleitan. 

 

______________________________ 

Selma Jónasdóttir 

meistaranemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Sími: 895 5604 

Netfang: sej21@hi.is 
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9.2 Fylgiskjal 2. Leyfisbréf til foreldra  

 

Kæru foreldrar/forráðamenn.  

Ég hef undanfarin ár stundað meistaranám á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

á kjörsviðinu Íslenska fyrir kennara með leyfisbréf.  

Lokaverkefni mitt snýr að því að skoða sérstaklega í starfi mínu, hvernig ég get 

eflt málskilning, orðaforða og læsi nemenda minna.  

Markmiðið er að svara því hvernig unnt er að nota fjölbreyttari skrifleg verkefni 

víðar í náminu og þá þvert á námsgreinar, þannig að nemendur fái meiri þjálfun í 

ritun. Í stað þess að meta nemendur og dæma, vil ég beita svokölluðu 

leiðsagnarmati. Í því felst að leiðbeina þeim meira um hvernig þeir geti orðið 

færari í að hugsa og skrifa um viðfangsefni námsins. Með auknum umræðum í 

skólastofunni vil ég stuðla að því að nemendur geti aukið víðsýni sína  og 

þekkingu á viðfangsefnum sínum, sem nýst getur þeim í starfi. 

Áætlað er að vinna með ritun fjórum sinnum í viku, í þeim námsgreinum sem ég 

kenni þeim, þ.e. íslensku, samfélagsfræði og stærðfræði. Ég mun einnig leita eftir 

hugmyndum þeirra um stöðu þeirra og viðhorf til ritunar. Ég mun skoða verkefni 

nemenda til að sjá hvernig hugmyndir þeirra og orðalag þróast í gegnum 

ritunarferlið. Meðan á verkefninu stendur, verða nemendur með í ráðum um 

verkefni og mat á þeim. 

Með þessu bréfi leita ég eftir samþykki ykkar til að vinna með barninu ykkar að 

ritunarverkefnum.  

Ef þið hafið einhverjar athugasemdir eða spurningar varðandi rannsóknina, þá 

setjið ykkur í samband við mig í síma 895-5604 eða í tölvupósti á netfangið mitt 

sej21@hi.is  eða selma@setbergsskoli.is. 

Vinsamlegast sendið mér tölvupóst ef þið óskið þess að barnið ykkar taki ekki 

þátt í þessari rannsókn. 

Með fyrirfram þökk,  

Selma Jónasdóttir,  

umsjónarkennari í 5. SJ.  

mailto:sej21@hi.is
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9.3 Fylgiskjal 3. Dæmi um plagg til að skipuleggja kennslustund sem 
einkennist af námsmenningu leiðsagnarmats – leiðsagnarnámi  

 

Athugið að mögulegt er að flétta suma þessara þátta saman. 

 

Viðfangsefni Útfærsla 

Markmið kennslustundar 

 

 

 
 

 

 

Kveikja 

 

 

 

 

 

 

 

Könnun forþekkingar 

 

 

 

 

 

Spjallfélagar 

 

 

 

 

 

Viðmið um árangur 

 

 

 

 

Fyrirmyndir 

 

 

 

 

Endurgjöf 

 

 

 

 

 


