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yngri barna við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Um er að ræða eigindlega rannsókn með 
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Ágrip 

Verkefnið er eigindleg rannsókn um innleiðingu leiðsagnarnáms (e. formative assessment) í 
þremur grunnskólum í Reykjavík. Markmiðið var að skoða hver viðhorf og upplifun 

grunnskólakennara er af innleiðingu leiðsagnarnáms og hvernig það birtist í kennslu þeirra. 

Leiðsagnarnám er námsmatsaðferð sem lýsir sér meðal annars í stöðugri endurgjöf þar sem 

nemendur taka virkan þátt í eigin námi og ríkri námsmenningu. Tekin voru hálfopin viðtöl við 

þrjá grunnskólakennara sem starfa í grunnskólum sem tóku þátt í þróunarverkefni um 

innleiðingu leiðsagnarnáms. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leiðsagnarnám 

sé árangursrík og gagnleg aðferð fyrir kennara sem vilja stuðla að ríkri námsmenningu sem 

einkennist meðal annars af fjölbreyttu og árangursríku námsmati, aukinni námsábyrgð og 

virkni nemenda og vaxandi hugarfari. Niðurstöðurnar styðja það að auka þurfi þekkingu á 

leiðsagnarnámi í kennaranáminu. Enn fremur er nauðsynlegt að kennarar fái viðeigandi 

stuðning og eftirfylgni við framkvæmd þess og að skólastarfið sé í stöðugri þróun. 
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Abstract 

„If you walked into my classroom you should be able to see that a formative assessment 
is taking place“: The Learning Culture and Teachers Beliefs about Formative Assessment. 

This project is a qualitative research about the implemantation of formative assessment in 

three elementary schools in Reykjavík. The aim was to examine the teachers‘ beliefs and 

experiences of the implementation process and how formative assessment is displayed 

within their classrooms. Formative assessment is a method with the goal that students 

recieve continuous feedback, they actively participate in their own learning and it contains a 

rich learning culture. Three elementary school teachers participated in semi-open 

interviews. They are currently participating in a development project on the implementation 

of formative assement within their elementary schools. The main results indicate that 

formative assessment is an effective and useful method for teachers that want to promote a 

rich learning culture. A prominent example of the learning culture is its diverse and effective 
assessment, increased student responsibility and participation, along with growth mindset. 

The results support the importance of increasing knowledge on formative assessment in 

teacher education. Furthermore, it is necessary for teachers to recieve appropriate support 
and follow-ups during the implementation process and for schools to be constantly evolving. 
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1 Inngangur  

Námsmat þarf að þróast í takt við nýjar áherslur í nútímasamfélagi. Í gegnum árin hefur 
einsleitt námsmat tíðkast í grunnskólum landsins, oftast í formi skriflegra prófa (Rúnar 

Sigþórsson, 2008). Með fjölbreyttu námsmati má stuðla að auknum árangri og hæfni 

nemenda sem leiðir til þess að þeir verða vel í stakk búnir til þess að takast á við líf og starf í 

samfélaginu. Í þessu samhengi er afar mikilvægt að námsmat sé órjúfanlegur hluti 

námsferlisins. Þar skiptir undirbúningur kennara, skýr stefna skóla um námsmat og 

námsmatsáætlun afar miklu máli (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

Áhersla er lögð á leiðsagnarnám í aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013) og skýrslu um námsmat sem starfshópur á vegum Mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins gaf út og ber heitið Famtíðarstefna um samræmt námsmat 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2020). Þar kemur fram að æskilegt sé að námsmat sé 
í formi leiðsagnarmats þar sem áhersla er lögð á markvissar umbætur, sveigjanlega og 

fjölbreytta kennsluhætti og nemendamiðað nám (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2020). Þetta kemur heim og saman við það sem fram kemur í leiðarvísi grunnskólakennara, 
aðalnámskrá grunnskóla frá 2013. Þar segir að með leiðsagnarmati er „fylgst jafnt og þétt 

með stöðu og framförum nemenda og á grundvelli þess tekin ákvörðun um næstu skref.“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013: 135). Auk þess er kveðið á um að kennarar eigi 
að leggja áherslu á það í skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Því virðist 

ljóst að leiðsagnarnám hefur mikið vægi. Í handbók Nönnu Kristínar Christiansen (2021) 

kemur fram að undanfarin ár hefur verið sívaxandi áhugi á leiðsagnarnámi meðal íslenskra 
kennara og skólastjórnenda. Mér þykir því brýnt að skoða viðfangsefnið nánar; eðli þess, 

styrkleika, vankanta og menninguna sem það felur í sér. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 
Í meistaraverkefni þessu verður greint frá rannsókn á upplifun grunnskólakennara, í þremur 

skólum, af innleiðingu leiðsagnarnáms. Rannsakandi leitaði eftir viðhorfi og reynslu 

kennaranna af framkvæmdinni. Leiðsagnarnám er námsmatsaðferð en á sama tíma er hún 
miklu meira en það. Leiðsagnarnám einkennist af sérstakri námsmenningu. Í aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2013 stendur: „Mat er órjúfanlegur þáttur í starfi skóla og námi barna og 

ungmenna.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013: 27). Segja má að áherslur 
leiðsagnarnáms kristallist í þessari setningu, því það hverfist um nám, kennslu og skólastarfið 

allt. Leiðsagnarnámi hefur verið líkt við langt ferðalag, þar sem áfangastaðurinn er skýr. 
Ferðalagið verður að einkennast af góðum anda, góðri leiðsögn og nauðsynlegum útbúnaði. 

Traust og virðing þarf að ríkja meðal ferðalanga (Nanna Kristín Christiansen, 2021). 



10 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á áherslur leiðsagnarnáms og hvernig hægt er 

að stuðla að aukinni þátttöku nemenda þegar áherslur þess eru hafðar að leiðarljósi. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hver viðhorf og upplifun grunnskólakennara er af 
innleiðingu leiðsagnarnáms og hvernig það birtist í kennslu þeirra. Í því samhengi verður 

meðal annars hugað að þeirri námsmenningu sem einkennir leiðsagnarnám. Ég hef lengi haft 

áhuga á hugarfari nemenda og hvernig kennarar geta aðstoðað nemendur í að efla eigin 
færni og þekkingu með árangursríkum aðferðum. Að mínu mati er brýnt að kennarar gefi 

nemendum aukin tækifæri til áhrifa og virkni í námi og kennslu. Segja má að leiðsagnarnám 

sé leiðarvísirinn að þessum markmiðum.  

Reynt verður að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

• Hvernig mótast námsmenning og viðhorf til leiðsagnarnáms í skólum sem vinna að 
innleiðingu leiðsagnarnáms? 

Einnig undirspurningum: 

• Hvernig birtist leiðsagnarnám hjá þremur kennurum í skólum sem vinna að 

innleiðingu leiðsagnarnáms? 

• Hvert er viðhorf kennaranna til og upplifun af innleiðingu leiðsagnarnáms?  

1.2 Uppbygging verkefnis 
Verkefnið er byggt upp á þann hátt að fyrst er fræðileg umfjöllun um námsmat og endurgjöf 
þar sem meðal annars er stuðst við aðalnámskrá grunnskóla frá 2013. Næst er 
leiðsagnarnám skilgreint, meginhugmyndir þess eru færðar í rit og áherslur þess reifaðar. Þar 

á eftir verður fjallað um námsmenninguna. Að lokum verður gerð grein fyrir verkfærum 

leiðsagnarnáms, sú umfjöllun er ef til vill hagnýtasti hluti verkefnisins en er þó fræðilegur í 
senn. Seinni hluti verkefnisins er tileinkaður rannsókninni. Fyrst verður rannsóknarsniði, 

þátttakendum, gangaöflun og framkvæmd gerð skil. Meginniðurstöður rannsóknarinnar 

verða settar fram. Niðurstöður verðar svo settar í samhengi við fræðilega umfjöllun. Í 
lokaorðum verða niðurstöður reifaðar enn frekar og efnið dregið saman.  
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2 Námsmat 

Samkvæmt Black og Wiliam (1998a) er námsmat meginatriði í námi nemenda. Áður en vikið 
er að umfjöllun um leiðsagnarnám og öllu sem hverfist um það er nauðsynlegt að skilgreina 

námsmat (e. assessment) og endurgjöf (e. feedback) í almennu samhengi. Til þess að átta sig 

á markmiðum, áherslum og mikilvægi leiðsagnarnáms þarf að hafa haldbæra þekkingu á 

undirstöðu þess, námsmati.  

Ýmsar skilgreiningar eru á sveimi um námsmat. ARG (UK Assessment Reform Group, 

2002) skilgreindi endurgjöf eða námsmat sem ferli þar sem viðfangsefni er túlkað fyrir 

nemendur og kennara og notað til að ákvarða hvar nemendur eru staddir í náminu, hvert 
þeir stefna og hvernig best er að komast þangað. Klenowski (2009) bætti við þessa 

skilgreiningu og sagði námsmat vera hluta af daglegu skólastarfi þar sem kennarar, jafningjar 

og einstaklingar bera ábyrgð á því. Einnig hefur verið gerður greinarmunur á námsmati í þágu 
náms (e. assessment for learning) og námsmat á námi (e. assessment of learning) (Earl, 

2003; Bloom, Hasting og Madaus, 1971). Námsmat í þágu náms er talið styðja við nám 

nemenda en námsmat á námi er talið vera í formi einkunna, tilvalið fyrir skýrslugerðir og 
annað (Earl, 2003; OECD, 2005). Námsmat í þágu náms er hlaðið aðferðum til þess að efla 

námið (OECD, 2005). Það fellur einnig vel að hugmyndum félags-menningarkenninga (e. 

sociocultural perspective) þar sem með námsmati í þágu náms eru nemendur og kennarar 
samverkamenn í náminu (Clarke, 2005; Curriculum Corporation, 2010; Tillema, 2015). Þessar 

skilgreiningar um námsmat ríma við það sem kveðið er á um í aðalnámskrá grunnskóla frá 

2013. Þar segir að námsmat gefi upplýsingar um árangur nemenda og hvernig þeim tekst að 
uppfylla námsmarkmið. Þá á námsmat einnig að hvetja nemendur áfram í náminu og 

kennarar eiga að geta nýtt það til að styðja við frekari framfarir þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (e. OECD) (2013) kemur fram að námsmat 
eigi að vera heildstætt ferli, niðurstöður þess eigi að nota til umbóta, fyrir árangur nemenda, 

nám og kennslu. Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 er kveðið á um að leggja skuli áherslu á 

leiðsagnarmat. Mikilvægt er að nemendur velti námi sínu fyrir sér reglulega með kennurum 
til þess að ná markmiðum sínum og ákveða svo hvaða stefnu þeir taka í framhaldinu. 

Námsmat á að vera leiðbeinandi. Einnig er brýnt að kennarar hafi haldbæra þekkingu á 

viðfangsefninu og sýni fagmennsku (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Það sem einkennir vandað námsmat er meðal annars að tilgangur þess verður að vera 

ljós og hvaða upplýsingar eiga að nýtast í námsmatið. Nauðsynlegt er að kennarar spyrji sig 

hvort námsmatið eigi að veita nemendum upplýsingar um árangur sinn á tilteknum tíma eða 

hvort það eigi að leiðbeina þeim (Chappuis, Chappuis og Stiggins, 2009). Út frá 
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leiðsagnargildi matsins þarf kennari að setja skýr markmið sem grundvöll þess. Brýnt er að 

nemendur taki þátt í námsmatinu, það er kennari verður að útskýra námsmarkmið fyrir þeim 

og stuðla að því að þeir fylgist með eigin framförum og setji sér markmið. Þá þarf að 
skipuleggja ferli námsmatsins og hvaða námsmatsaðferðir verða notaðar. Námsmatsaðferðir 

þarf að velja út frá tilgangi og markmiðum þess sem metið er. Námsmatinu þarf svo að miðla 

á skýran hátt og þær upplýsingar sem koma fram þurfa að segja nemendum til um næstu 
skref námsins (Chappuis, Chappuis og Stiggins, 2009). Knight (2010) telur að markmið 

námsmats sé ekki endilega að komast að mælanlegri niðurstöðu heldur að veita upplýsingar.  

Hattie og Timperley (2007) skilgreina endurgjöf sem upplýsingar um frammistöðu, 
skilning eða hæfni sem kennarar, jafningjar, foreldrar, sjálfsmat eða annað veitir einstaklingi. 

Markmiðið er að draga úr því misræmi sem ríkir milli þess sem nemandi hefur skilið og þess 

sem hann reynir að öðlast skilning á. Nemendur eiga það til að finnast endurgjöf vera á 

ábyrgð einhvers annars en þeirra sjálfra – oftast kennara og að það sé þeirra hlutverk að 
veita endurgjöf um hvernig nemendur standa sig. Endurgjöf snýst um hin brýnu samskipti 

milli nemenda og kennara þar sem markmiðið er að stuðla að auknu námi (Hattie og 
Timperley, 2007). Mikilvægi endurgjafar snýst ekki einungis um hvernig og hvenær hún er 
gefin heldur hvernig og hvenær tekið er á móti henni (Andrade, 2010; Hattie og Gan, 2011). 

Endurgjöf skilar árangri ef nemendur fá tækifæri til að nýta hana og efla þannig þekkingu 
sína og hæfni. Mikilvægt er að velta fyrir sér eftirfarandi spurningum: Hvert er ég að stefna? 
(hver eru markmiðin?), hvernig ætla ég þangað? (hvert er ferlið að árangrinum?) Og hvert 

ætla ég næst? (hvað þarf að gera til þess að ná auknum árangri?). Ef endurgjöf á að skila 
árangri þá þarf hún að vera skýr, markviss, hafa þýðingu og falla að fyrri þekkingu nemenda 

svo þeir geti myndað merkingarbærar tengingar. Námsumhverfið og bekkjarbragur hefur 
áhrif á endurgjöf; nauðsynlegt er að hvetja til jafninga- og sjálfsmats og gefa mistökum rými í 

námi og kennslu, að minna nemendur á að mistök eru tækifæri til náms (Hattie og Timperley, 

2007). Kennarar þurfa að hafa ýmislegt í huga þegar kemur að námsmati. Endurgjöf þeirra 

getur haft jákvæð áhrif á námsárangur nemenda ef þeim gefst tækifæri til þess að vinna úr 

henni og nýta upplýsingar hennar í námi sínu.  

Af þessari umfjöllun má sjá að námsmat gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki innan 
grunnskóla. Ef námsmat er notað á réttan hátt þá geta nemendur bætt námsárangur sinn. 

Námsmat á að gera nemendum kleift að efla nám sitt. Því er mikilvægt að það endurspeglist í 
námi og kennslu og að nemendur og kennarar beri sameiginlega ábyrgð á því. Nemendur 

verða að fá tækifæri til þess að hafa áhrif á nám sitt.  
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3 Leiðsagnarnám 

Hér að ofan hefur verið fjallað um gildi námsmats fyrir námsárangur nemenda. Ljóst er að 
það skiptir afar miklu máli hvenær í námsferli nemendur fá endurgjöf. Endurgjöf og námsmat 

á að gefa nemendum upplýsingar um hvar þeir eru staddir í náminu og markmið svo þeir viti 

hvernig þeir geti bætt sig. Til þess að þetta gangi vel fyrir sig er því afar mikilvægt að 

samskipti kennara og nemenda séu gagnvirk og byggi á trausti. Leiðsagnarnám (e. formative 

assessment) byggir á þessum áherslum. 

Í kaflanum verður fjallað um leiðsagnarnám í fræðilegu ljósi. Mikilvægt er að vita hvað 

leiðsagnarnám er og hvað felst í því fyrir rannsókn þessa verkefnis.  

3.1 Fræðileg umfjöllun 
Námsmati er gjarnan skipt annars vegar í lokamat og hins vegar í mat í þágu náms. 

Leiðsagnarnám fellur undir mat í þágu náms (Heritage, 2010). Leiðsagnarnám er gagnvirkt 
ferli, það er hluti af námsferlinu og samofið því. Það hefur ekki einungis áhrif á vitræna 

hæfileika heldur einnig félagslega hæfileika nemenda, svo sem áhugahvöt, viðhorf til náms 

og samvinnu í námi (Bloom o.fl., 1971). Til frekari glöggvunar má bera leiðsagnarnám saman 
við lokamat (e. summative assessment). Leiðsagnarnám einkennist af því að nemendur fá 

upplýsingar og endurgjöf um hvernig þeir geta endurskoðað og bætt námsárangur sinn. 
Þetta á sér stað áður en þeir hefjast handa, í miðju ferli og að því loknu. Lokamat, einkennist 
hinsvegar af því að það segir til um hvernig nemendum gekk að ferlinu loknu. Tilgangur 

leiðsagnarnáms er að nemendur efli nám sitt, kennari reynir að styðja við nám þeirra og 
nemendur fá tækifæri til að efla eigin hæfni og dýpka þekkingu sína. Tilgangur lokamats er að 
veita upplýsingar um ákveðið nám sem fór fram á tilteknum tíma (Dolin, Black, Harlen og 

Tiberghien, 2018). Á mynd 1 má sjá muninn á leiðsagnarnámi og lokamati. Ljóst er að 

leiðsagnarnám er gagnvirkur þáttur í námi og kennslu. Það lýsir sér í stöðugri endurgjöf í 
gegnum námsferlið en ekki einungis í lok þess. Með leiðsagnarnámi fá nemendur því aukið 

tækifæri til þess að nýta upplýsingar endurgjafarinnar.  

Einnig hefur námsmati verið skipt í formlegt og óformlegt mat. Formlegt mat er til dæmis 
próf eða kannanir þar sem hæfni nemenda er metin á kerfisbundinn hátt með hlutbundnum 

mælikvörðum. Nemendur fá oft tækifæri til að undirbúa sig fyrir formlegt mat. Kennari getur 

svo lagt óformlegt mat á frammistöðu nemenda á meðan á námsferli stendur, án fyrirvara 
(Lysne, 2006). 
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                         Leiðsagnarnám <-------------------------------------------------------------> Lokamat 

 Óformlegt 

leiðsagnarnám 

Formlegt 

leiðsagnarnám 

Óformlegt 

lokamat 

Formlegt lokamat 

Megin 
áhersla 

Hver eru næstu skref í náminu? Hverju hefur verið áorkað á þessum 
tímapunkti? 

Tilgangur Leiðbeina um 
næstu skref í 

kennslu og 
námi 

Leiðbeina um 
næstu skref í 

kennslu og 
námi 

Fylgjast með 
árangri með 

hliðsjón af 
áætlunum 

Mæla árangur 
einstaklinga 

Hvernig 
gögnum er 

aflað  

Eðlilegur hluti 
af námsferlinu 

Kynnt í 
bekkjarstarfi 

Kynnt í 
bekkjarstarfi 

Aðskilið verkefni 
eða próf 

Grundvöllur 
mats 

Vísað til 
nemenda og 
viðmiða 

Vísað til 
nemenda og 
viðmiða 

Vísað til 
viðmiða og 
nemenda 

Vísað til viðmiða 

Sá sem 
metur 

Nemendur og 
kennari 

Kennari og 
nemendur 

Kennari  Kennari eða 
utanaðkomandi 

prófdómari 

Aðgerðir 
sem teknar 

eru  

Endurgjöf fyrir 
nemendur og 

kennara 

Endurgjöf fyrir 
nemendur og 

fyrir 

kennsluskipulag 

Endurgjöf fyrir 
nemendur og 

fyrir 

kennsluskipulag 

Tilkynning/skirteini 
fyrir nemendur, 

foreldra, aðra 

kennara o.s.frv. 

Dæmi um 
endurgjöf 

Tafarlaus 
endurgjöf 

Skrifleg 
endurgjöf á 

verkefni 

nemenda 

Svar við 
óformlegu prófi 

eða könnun 

Samstilltar skýrslur 
um markmið 

námskeiðs 

Mynd 1. Leiðsagnarnám (e. formative assessment) og lokamat (e. summative assessment). 

(Þýðing á töflu Dolins og Evans (ritstjórar), 2018, úr bókinni Transforming Assessment, bls. 68). 

 

Leiðsagnarnám gerir kennurum kleift að sjá skýrt hvar nemendur standa í náminu og hvaða 

áhrif kennsluhættir þeirra hafa á nám nemenda. Þar sem leiðsagnarnám er gagnvirkt ferli og 

einkennist meðal annars af stöðugri endurgjöf og samræðum kennara og nemenda þá getur 

kennari endurskoðað kennsluaðferðir sínar. Hann fær tækifæri til þess að breyta kennslunni 
til þess að stuðla að því að nemendur nái settum viðmiðum (Assessment Reform Group, 
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2002; Dolin o.fl., 2018). Í leiðsagnarnámi ákveða kennari og nemandi í sameiningu hvaða 

skref nemandi þarf að taka til þess að ná árangri og árangursviðmiðum. Með tímanum verða 

nemendur einnig hæfari í að meta eigið nám og finna út úr því hvað þeir geta gert til þess að 
ná árangri. Nemendur efla eigið sjálfstæði og með tímanum byrja þeir að taka meiri ábyrgð á 

eigin námi (Dolin o.fl., 2018). Á mynd 2 má sjá feril leiðsagnarnáms; hvernig áhugahvöt 

nemenda, regluleg endurgjöf, kennsluaðferðir og árangur, virk þátttaka og metnaður 
nemenda spilar allt saman.  

Samkvæmt Dweck (2000) getur endurgjöf í formi einkunna haft neikvæð langtíma áhrif á 

trú nemenda á eigin getu í námi. Það sem á sér stað er að nemendur leita eftir viðbrögðum í 
stað aðstoðar við að efla hæfni sína og þekkingu; þeir einblína á tölur (eða bókstafi) og líta 

fram hjá skriflegri umsögn (Dweck, 2000). Í leiðsagnarnámi er áhersla lögð á endurgjöf í 

formi umsagnar, það er hvað nemendur geta gert til þess að bæta sig. Draga má þá ályktun 

að leiðsagnarnám ýti undir trú nemenda á eigin getu og hæfni þeirra styrkist frekar en þegar 
námsmat er í formi einkunna að verkefnum og öðrum viðfangsefnum loknum. 

 

 

Mynd 2. Ferill leiðsagnarnáms. 
(Þýðing á mynd Cauley og McMillan, 2010, sótt af 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00098650903267784). 

 

Leiðsagnarnám á að stuðla að auknum námsárangri nemenda. Nemendur þurfa að efla æðra 
stig hugsunar sinnar (e. higher order thinking  skills) þannig verða þeir betri námsmenn og 

eiga auðveldara með að yfirfæra þekkingu sína á önnur svið (Clarke, 2008). Áhersla er lögð á 
hvernig nemendur læra, skólastarfið er umvafið leiðsagnarnámi og aðferðum þess, það er 

uppbyggjandi og ýtir undir innri áhugahvöt nemenda. Nemendur skilja hæfniviðmið og 

Áhugahvöt 
nemenda 

Umbætur í kennslu 
kennara og námi 

nemenda 

Áframhaldandi 
endurgjöf 

Áframhaldandi 
námsmat 

Áframhaldandi 
þátttaka, vinna 

og árangur 
nemenda 
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árangursviðmið betur og þeir öðlast betri skilning á hvernig þeir geta bætt sig (Assessment 

Reform Group, 2002). Það sem einkennir einnig leiðsagnarnám er að kennari byggir nám og 

kennslu á hugmyndum nemenda og gefur þeim reglulega endurgjöf til þess að þeir geti eflt 
nám sitt (Shepard, 2000).  

Boud og Falchikov (2006) telja upp nokkra þætti sem kennarar ættu að temja sér í 

leiðsagnarnámi. Þættirnir byggjast á því að kennarar skipuleggi kennslu út frá 
árangursviðmiðum, hæfniviðmiðum og samhengi. Námið efli samvinnu og ýti undir ólíka 

framsetningu og útfærslu á vinnu nemenda. Markmið og tilgangur námsins séu skýr sem og 

uppsetning verkefna. Enn fremur er nám og kennsla skipulagt með það í huga að nemendur 
myndi tengingar, séu virkir þátttakendur í náminu og fái tækifæri til að hafa áhrif á það. 

Nemendur eru þá einnig hvattir til þess að vera óhræddir við að taka áhættu og líta á mistök 

sem tækifæri til náms. Endurgjöf er viðeigandi og fjölbreytt og nemendur fá tækifæri til að 

vinna úr henni (Boud og Falchicov, 2006).  

Boud og Falchikov (2006) fjalla einnig um að kennarar þurfi að veita því meiri athygli 

hvernig þeir geti undirbúið nemendur fyrir það nám sem þeir eiga eftir að stunda í 

framtíðinni. Þeir telja námsmat gegna þar mikilvægu hlutverki. Þegar kennarar skipuleggja 
heildstætt námsmat geta þeir stuðlað að því að nemendur efli þekkingu sína og færni og geti 

þannig nýtt í áframhaldandi námi. Því er mikilvægt að samræma námsmat bæði við 

hæfniviðmið og hafa í huga að nám er langtímaferli. Það þarf að undirbúa nemendur og 
styðja þá við að meta sjálfa sig og þannig er hægt að leggja grunn að farsælu áframhaldandi 

námi (Boud og Falchikov, 2006). Draga má þá ályktun að leiðsagnarnám stuðli að þessu. Um 

er að ræða heildstæða aðferð sem ýtir undir það að nemendur efli eigin færni, þekkingu, 

virkni og áhrif í námi bæði til skamms og lengri tíma litið. Samkvæmt Boud og Falchikov 
(2006) er þó lykilatriði að nemendur séu virkir þátttakendur í ferlinu. 

Clarke (2008) fjallar mikið um það að leiðsagnarnám einkennist af námsmenningu þar 
sem nemendur eru virkir þátttakendur í eigin námi og ýmsar aðferðir eru nýttar til þess að 

stuðla að námsárangri þeirra. Sem dæmi má nefna sjálfs-, jafningja- og kennaramat. Hún 

segir einnig brýnt að kennarar stuðli að vaxandi hugarfari í skólastofunni og að skólastarfið 

einkennist af góðu skipulagi sem nemendur fá að hafa áhrif á. Þá er einnig gagnlegt að 

innleiða ýmsar samræðuaðferðir og reglulega endurgjöf sem nemendur geta nýtt í 

námsferlinu (Clarke, 2008). 

Ljóst er að mikill samhljómur er á milli þess sem birtist í skýrslunni Framtíðarstefna um 
samræmt námsmat (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2020) og nýrra rannsókna um 

leiðsagnarnám. Sjá má að leiðsagnarnám er viðamikil aðferð sem einskorðast ekki við 

námsmat heldur tekur einnig mið af kennsluaðferðum, hugarfari og hugmyndum nemenda 

og sambandi þeirra við kennara. Ennfremur fá nemendur tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt. 
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Þeir setja sér markmið og fá tækifæri til þess að bæta sig og verða virkari þátttakendur í eigin 

námi fyrir vikið. Einnig má sjá að brýnt er að kennarar noti sveigjanlegar aðferðir í námi og 

kennslu til þess að stuðla að auknum námsárangri. Þá virðast rannsóknaniðurstöður, sem hér 
að framan var greint frá, ríma vel við það sem kveðið er á um leiðsagnarnám, og námsmat 

almennt, í aðalnámskrá grunnskóla frá 2013. Þar kemur fram að leiðsagnarnám felist í eftirliti 

með hvar nemendur standa í náminu hverju sinni og þeim framförum sem þeir taka. Út frá 
því er ákvörðun tekin um hvað vænlegast sé að gera í framhaldinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

3.2 Rannsóknir 
Margar rannsóknir hafa verið gerðar á leiðsagnarnámi en fáar hafa farið fram á Íslandi. Rúnar 

Sigþórsson (2008) rannsakaði áhrif samræmdra prófa á hugmyndir kennara á kennslu, 

kennsluskipulag og nám nemenda. Niðurstöður hans leiða í ljós að námsáhugi nemenda var 
lítill í þeim skólum sem einkenndust af námsmenningu þar sem áhersla var lögð á einkunnir 

frekar en nám. Kennararnir lögðu áherslu á efnisþætti sem þeir töldu reyna mikið á í 
samræmdum prófum á kostnað annarra þátta í aðalnámskrá. Vísbendingar voru um að 
þekking nemenda á viðfangsefnunum væri takmörkuð. Enn fremur voru litlar kröfur gerðar 

til nemenda hvað varðar ígrundun, sköpun, mat, lausnaleit og djúpan skilning. Samkvæmt 
Meyvant Þórólfssyni (2013) bætast stöðugt við nýjar áherslur í námskrám en eldri áherslur 

halda rótfestu og lítil blöndun verður á milli þeirra. Þetta leiðir til þess að kennarar þurfa að 
takast á við flóknar kröfur en eru ekki nægilega undirbúnir til þess. Draga má þá ályktun að 
mikilvægt er að styðja við kennara þegar breytingar eru gerðar á námskrá. 

Rannsóknir á leiðsagnarnámi sýna flestar fram á mikilvægi þess, upplifun kennara af því 
og hvaða áhrif það hefur á námsárangur nemenda. Sem dæmi má nefna komust Black og 

Wiliam (1998a) að því að leiðsagnarnám eykur árangur í prófum og mælanlegur 
námsárangur hækkar. Leiðsagnarnám hjálpar einnig nemendum með áframhaldandi nám 

sem og að mynda tengingar og yfirfæra færni sína á önnur svið. Þar að auki má stuðla að trú 

nemenda á eigin hæfni í gegnum leiðsagnarnám (Black og Wiliam, 1998a). Endurgjöf sem 
gefur nemendum upplýsingar um það sem þeir eru að fást við og hvernig þeir geta bætt sig 

virðist skila auknum námsárangri. Þá hafa rannsóknir einnig leitt í ljós að það leiðir til lítils 

árangurs þegar endurgjöf er einungis í formi umbunar, hróss eða refsingar (Hattie og 
Timperley, 2007; Kluger og NeNisi, 1996). Þessar niðurstöður styðja við það sem hefur verið 

fjallað um hér að ofan, það er mikilvægi þess að nemendur fái endurgjöf sem þeir geta unnið 

úr og nýtt í námi sínu. Tímasetning endurgjafar skiptir því augljóslega afar miklu máli; 

mikilvægt er að endurgjöf sé hluti af námsferlinu en þannig geta nemendur unnið úr 

upplýsingum hennar.  
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Ef vikið er að upplifun nemenda á námsmati og endurgjöf þá benda niðurstöður 

rannsóknar Gamlem og Smith (2013) á það að nemendur fá ekki nægan tíma til að vinna úr 

endurgjöf frá kennurum. Þetta leiðir til þess að nemendur líta á endurgjöf sem léttvæga þar 
sem þeir fá ekki tækifæri til þess að nota upplýsingarnar úr endurgjöfinni. Nemendur telja 

námsmat og endurgjöf oftast vera í formi lokamats. Að mati nemenda ætti endurgjöf frá 

kennurum og jafningjum að vera skýr og byggð á leiðsögn um hvernig þeir geti bætt sig – 
annars töldu þeir endurgjöfina vera tilgangslausa. Endurgjöf í formi einkunna og án 

umsagnar var einnig talin hafa lítinn tilgang og nemendum fannst hún ekki hafa mikil áhrif á 

áframhaldandi þekkingaröflun sína, færni og skilning. Nemendum fannst þeir læra mest af 

því þegar endurgjöf var hluti af námsferlinu og þegar þeir fengu tækifæri til að ræða saman 
um námið við kennara og bekkjarfélaga. Enn fremur fannst nemendum jafningjamatið oft 

vera of jákvætt. Til að koma í veg fyrir það er brýnt að viðmið verkefna séu skýr og að 

nemendur fái leiðsögn við að gefa uppbyggilega gagnrýni (Gamlem og Smith, 2013). Í 
rannsókn Cowie (2005) kom fram að nemendur sem einbeittu sér að námsmarkmiðum litu á 

námsmat sem sameiginlega ábyrgð nemenda og kennara. Þessir nemendur kusu að 

endurgjöf kennara væri í formi ábendinga og umsagnar – þannig fannst þeim þeir viðhalda 
virkum þætti í þekkingaröflun sinni. Nemendur sem einblíndu á árangursmarkmið, það er 

hversu vel þeir stóðu sig, töldu námsmat einungis vera ábyrgð kennara. Þessir nemendur sáu 

ekki eigin hlutverk í námsmati eða í að skapa þekkingu sína. Þeir vildu frekar fá endurgöf um 
hvernig þeir ættu að ljúka tilteknu viðfangsefni (Cowie, 2005). Enn fremur komst Cowie 

(2005) að því að nemendur lögðu víða merkingu í námsmat – þeir töldu það eiga stóran þátt í 

því hvernig komið er fram við þá og hvernig horft er á þá í kennslustofunni. Þá hafði 

námsmat einnig áhrif á eigin líðan, sjálfsmynd og hugmyndir. Mikilvægi þess að kennarar noti 
endurgjöf þar sem nemendum eru veittar upplýsingar um stöðu sína og hvernig þeir geta 

bætt sig kemur skýrt fram í rannsókn Lee, Leong og Song (2016). Þar kemur meðal annars 
fram að brýnt sé að kennarar færi einkunnir úr brennidepli og einblíni meira á endurgjöf sem 

styður við bættan námsárangur nemenda. Skólastjórnendur þurfa að styðja vel við kennara í 

þessum efnum (Lee, Leong og Song, 2018).  

Niðurstöður úr rannsókn Carless (2006) leiddu í ljós að nemendur í Hong Kong vilja fá 

tækifæri til þess að ræða við kennara um námsmatið, þeir meta það mikils að fá að hafa áhrif 

á hversskonar námsmat kennari beitir og hvernig endurgjöf kennari gefur (Carless, 2006). 

Draga má þá ályktun að nemendur allstaðar í heiminum hafi svipaða skoðun á þessu. 

Leiðsagnarnám býður upp á þessar samræður, það er að kennari og nemendur séu 
samverkamenn í náminu, hlutverk námsmats er að styðja við nám og nemendur eiga að geta 

nýtt það til betri árangurs. Ásamt þessu hafa rannsóknir sýnt fram á að í leiðsagnarnámi eflist 
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vitsmunaþroski nemenda. Það má rekja til þess að aðferðir leiðsagnarnáms ýta undir það að 

nemendur hugsi um eigin hugsanir, ígrundi nám sitt og efli virka hlustun (Alexander, 2004). 

Athuganir Jonsson (2013) bentu til þess að nemendur skorti aðferðir til að vinna úr 
upplýsingum endurgjafar. Þeir nýttu þær því ekki á uppbyggilegan hátt. Í þessu samhengi 

komst Jonsson (2013) að því að mikilvægt er að nemendur viti hvað kennari er að meta. Ef 

þeir eru ekki meðvitaðir um til hvaða þátta kennari horfir þá geta þeir ekki tekið ábyrgð á 
náminu. Kennari og nemendur verða að vinna saman að sameiginlegum námsmarkmiðum 

(Jonsson, 2013). Enn fremur benda niðurstöður heimildarannsóknar Jonsson (2013) til þess 

að nemendur kjósi að endurgjöf sé skýr, ítarleg og einstaklingsmiðuð. 

 

3.2.1 Viðhorf og hlutverk kennara  

Vert er að skoða viðhorf kennara til leiðsagnarnáms. Niðurstöður ASSISST-ME (Dolin o.fl., 
2018) verkefnisins leiddu meðal annars í ljós að kennarar töldu helstu hindranir 

leiðsagnarnáms vera tímaleysi. Þeir voru sammála um að leiðsagnarnám væri árangursrík 

námsmatsaðferð en að það tæki meiri tíma að undirbúa leiðsagnarnám en annað námsmat. 
Þá fannst kennurunum þeir ekki fá nægan tíma fyrir þennan undirbúning. Þeir litu á 

leiðsagnarnám sem viðbót við kennsluna í stað þess að leiðsagnarnám væri samofið námi og 

kennslu. Kennararnir töldu nemendur þó njóta góðs af leiðsagnarnámi og töldu áhuga þeirra 

hafa aukist með leiðsagnarnáminu (Dolin o.fl., 2018).  

Rannsókn á innleiðingu leiðsagnarnáms árið 2016 leiddi í ljós að kennarar gerðu ýmsar 
breytingar í kennslunni við innleiðinguna (Furtak, Kiemer, Cirzi, Swanson, León, Morrison og 

Heredia, 2016). Sem dæmi má nefna jók meirihluti kennara gæði endurgjafa. Þeir notuðu 

einnig fleiri og gæðameiri spurnaraðferðir og nýttu hugmyndir nemenda meira í námi og 

kennslu en áður. Í kjölfar nýrra aðferða og áherslna kennara varð námsárangur meirihluta 

nemenda meiri. Jákvæð fylgni var því milli tíðra endurgjafa og árangurs nemenda. 

Kennararnir virtust dýpka eigin þekkingu og fagþróun þeirra styrktist (Furtak o.fl., 2016). 

Þessar niðurstöður eru athyglisverðar því þær styðja við það sem fram hefur komið um 
leiðsagnarnám, það er að leiðsagnarnám hverfist um fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

reglulega endurgjöf. Gæði spurninga gegna einnig mikilvægu hlutverki í leiðsagnarnámi og 
því er áhugavert að sjá að kennarar rannsóknarinnar lögðu áherslu á betri spurningatækni 

við innleiðinguna. Powell (2018) fjallar um mikilvægi þess að kennarar beiti vel orðuðum, 

opnum spurningum sem gefa nemendum tækifæri til þess að beita gagnrýninni hugsun og að 
þeir fái nægan tíma til umhugsunar.  

Gamlem (2015) komst að svipaðri niðurstöðu og Furtak og félagar (2016). 
Kennsluaðferðir og kennsluhættir kennara breyttust þegar þeir hófu að nota aðferðir 
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leiðsagnarnáms. Kennararnir ígrunduðu eigin kennslu, þróuðu og mátu hlutverk sín sem og 

nemenda sinna í námi og kennslu – juku og víkkuðu þau út. Endurgjafir urðu markvissari og 

studdu þar af leiðandi betur við nám nemenda (Gamlem, 2015). 

Samkvæmt Hattie (2012) er mikilvægt að nám sé sýnilegt (e. visibile learning) kennurum 

og nemendum; að þeir sjái að nám fari fram. Það er ábyrgð kennara að stuðla að þessu, því 

er nauðsynlegt að þeir horfi á nám frá sjónarhóli nemenda. Þegar nám er sýnilegt þá gera 
nemendur sér grein fyrir að kennsla er lykilinn að því þeir dýpki þekkingu sína og hæfni. 

Hattie (2012) segir það skipta sköpum þegar kennarar verða nemendur í eigin kennslu og 

nemendur verða eigin kennarar. 

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var í Englandi sýndu fram á það að 
námsárangur nemenda varð betri eftir innleiðingu leiðsagnarnáms. Kennarar 

rannsóknarinnar komust að því að spurningatækni þeirra gegndi mikilvægu hlutverki í 

kennslunni. Þeir tóku meðal annars eftir því að nemendur fengu oft ekki nægan tíma til 
umhugsunar í kjölfar spurninga og að spurningar voru oft lokaðar (spurningar sem bjóða upp 

á já/nei svör eða leitast eftir staðreyndum) (Black, Harrison, Lee, Marshall og Wiliam, 2003). 

Þegar umhugsunartími nemenda er lengdur geta kennarar tryggt að sem flestir nemendur fái 
tækifæri til þess að svara, í kjölfarið getur kennari svo byggt samræður út frá svörum þeirra 

með það að markmiði að dýpka þekkingu þeirra (Black o.fl., 2003). Sambærilegar niðurstöður 

má finna í rannsókn McGatha, Bush og Rakes (2009). Mikilvægi spurninga kom skýrt fram – 
þær þurfa að stuðla að því að nemendur efli rökhugsun sína. Einnig komust rannsakendur að 

mikilvægi þess að kennarar byggi spurningar á samræðum nemenda. 

Coomb, DeLuca og MacGregor (2019) komust að því að kennaranemar sem voru 22 ára 
eða yngri voru líklegri til að nota nútímalegri nálganir í námsmati en eldri kennaranemar. Þeir 
drógu þá ályktun að ástæðan gæti verið sú að upplifun af skólagöngu er nær yngri 

kennaranemum í tíma en þeim eldri. Kennarar í rannsókn Sach (2013) töldu leiðsagnarnám 

vera afar gagnlega aðferð við námsmat. Meginþemu í niðurstöðum rannsóknarinnar leiddu 

meðal annars í ljós að kennsluaðferðir styrktust í gegnum leiðsagnarnám, ábyrgð nemenda í 

náminu efldist sem og námsmenning og bekkjarbragur. Einnig nefndu kennararnir að 

skipulag og samstarf varð betra eftir að þeir innleiddu leiðsagnarnám. Þrátt fyrir þetta virtust 

kennarar mæta ýmsum hindrunum sem fólst til dæmis í ágreiningi og spennu gagnvart 

stefnu stjórnvalda. Þetta hamlaði árangri við innleiðingu leiðsagnarnáms (Sach, 2013). 

Torrance og Pryor (2001) könnuðu viðhorf kennara til leiðsagnarnáms. Kennararnir sem 
tóku þátt í rannsókninni sögðu meðal annars að þeir hefðu orðið mun meðvitaðari um nám 

nemenda, það er hvernig þeir hugsa og hvaða aðferðir þeir nota til þess að öðlast skilning. 

Mikilvægi opinna spurninga var einnig rætt. Kennarar töldu sig ekki vera nógu duglega að 

nota opnar spurningar áður en þeir innleiddu leiðsagnarnám. Niðurstöðurnar leiddu einnig í 
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ljós að námsmarkmið fengu aukið vægi við innleiðinguna. Kennararnir áttuðu sig á mikilvægi 

þess að nemendur viti nákvæmlega hver námsmarkmiðin eru áður en þeir takast á við 

viðfangsefni kennslustundarinnar. Þá fannst kennurum rannsóknarinnar tímafrekt og erfitt 
að vísa stöðugt í námsmarkmið. Þrátt fyrir þetta sáu kennarar að afrakstur og árangur 

nemenda var meiri þegar þeir voru kynntir fyrir námsmarkmiðum. Það kom meðal annars í 

veg fyrir að nemendur kláruðu verkefni einungis til þess að ljúka þeim af, nemendur lögðu 
meiri þunga í að vanda sig og standast kröfur. Námsmarkmiðin gegndu einnig stóru hlutverki 

þegar kom að endurgjöf og námsmati. Kennarar rannsóknarinnar áttuðu sig á því að ef 

námsmat ætti að virka sem skildi þyrftu námsmarkmið að vera skýr (Torrance og Pryor, 

2001). 

Kennarar virðast oft líta á sig sem stjórnendur í skólastofunni og að þeir skipi 

meginhlutverk í námsmati. Þetta hefur hamlandi áhrif á sjálfstæði og áhrif nemenda og 

dregur úr möguleikanum á því að nemendur taki aukna ábyrgð á námi sínu (Davis og Neitzel, 
2011). Stiggins (1995) fjallar um mikilvægi þess að kennarar fái viðeigandi þjálfun við 

innleiðingu námsmats, þeir þurfa að fá tækifæri til undirbúnings og þeir þurfa að fá fræðslu 
um það sem einkennir gott og upplýsandi námsmat. Hlutverk háskóla er mjög mikilvægt í að 
undirbúa kennaranema (Stiggins, 1995). Í skýrslunni Framtíðarstefna um samræmt námsmat 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2020) kemur fram að mikilvægt sé að styðja við 
starfsþróun kennara með það í huga að þeir efli námsmatslæsi sitt (e. assessment literacy). Í 
námsmatslæsi felst að kennarar þekki fjölbreyttar aðferðir við námsmat og geti þannig notað 

þekkingu sína til að velja viðeigandi námsmatsaðferð sem rímar við þá kennsluhætti sem þeir 
nota hverju sinni. Í íslenskri rannsókn sem framkvæmd var árið 2017 kemur fram að 

kennarar virtust misskilja leiðsagnarnám. Flestir þeirra tengdu leiðsagnarnám við Mentor, 
það er nemendur og foreldrar settu sér markmið í gegnum Mentor í stað þess að kennari og 

nemendur tækju þátt í gagnvirku samstarfi innan skólans (Auður Lilja Harðardóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2019). Draga má þá ályktun að endurmenntun kennara og aukið 

upplýsingaflæði skipti afar miklu máli í tengslum við nýja strauma í íslensku skólastarfi. 

Leiðsagnarnám er ekki nýtt en skerpt hefur verið á áherslum þess í gegnum árin. Innleiðing 

þess er einnig tiltölulega ný hér á landi (Nanna Kristín Christiansen, 2019). Brýnt er að 

kennarar kynni sér nýjungar í fræðasamfélaginu. 

Black og Wiliam (1998b) telja að kennarar þurfi að nálgast leiðsagnarnám á raunsæjan 
hátt. Þeir verða að kynnast nemendum sínum og finna út hver bakgrunnsþekking þeirra er. 

Þá segja þeir að afar mikilvægt sé að kennarar hafi framsækið viðhorf til náms. 

Leiðsagnarnám skilar litlu ef kennarar halda því fram að undirstaða góðrar kennslu sé að nám 

fari fram með miðlun þekkingar, að skilningur eflist eftir á og að umbun komi í lok 

viðfangsefna. En ef kennarar horfa á nám sem samspil þekkingar, hæfni og yfirfærslu þá geta 



22 

þeir stuðlað að áhrifaríkri kennslu og auknum árangri nemenda. Nauðsynlegt er að kennarar 

taki tillit til og komi til móts við ólíkar þarfir nemenda. Það sem skiptir einna mestu máli er að 

kennarar skapi námsmenningu sem einkennist af djúpri hugsun og spurningum sem ýta undir 
ígrundun. Nemendur efla eigin færni í gegnum umræður við kennara og jafningja. 

Leiðsagnarnám er gagnleg aðferð til þess að efla þessa þætti (Black og Wiliam, 1998b). 

 Innleiðing leiðsagnarnáms í Skotlandi bar ekki tilætlaðan árangur. Kennarar voru afar 
áhugasamir þegar þeir hófu ferlið en þegar á leið fannst þeim innleiðingin vera íþyngjandi og 

flókin. Kennararnir fóru aftur í sama farið og áður, það skorti eftirfylgni með innleiðingunni 

(Hayward, 2015). Niðurstöður Hayward (2015) sýndu fram á að framkvæmd leiðsagnarnáms 
hefur tilhneigingu til að vera tæknilegt fyrirbæri. Leiðsagnarnám ber ekki árangur ef það 

skortir hinn sanna „anda“ leiðsagnarnáms, eða námsmenninguna sem það þrífst í sem 

mikilvægt er að hafa í forgrunni.  

Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að leiðsagnarnám virðist vera gagnleg 
aðferð meðal annars til þess að stuðla að námsánægju nemenda og góðum námsárangri. 

Aðferðir leiðsagnarnáms styrkja trú nemenda á eigin getu, til dæmis vegna þess að þeir fá 

tækifæri til þess að vinna úr endurgjöf kennara og taka ábyrgð á eigin námi. Auk þess sýna 
rannsóknirnar fram á það að þegar kennarar innleiða leiðsagnarnám virðast þeir bæta við 

gagnreyndum og áhrifaríkum aðferðum í kennsluna. Þeir ígrunda eigin kennslu og breyta 

áherslum sínum í samhengi við markmið leiðsagnarnáms, til þess að styðja vel við nám 
nemenda sinna. Brýnt er að kennarar stuðli að bekkjarbrag sem einkennist af námsmenningu 

leiðsagnarnáms svo aðferðin beri árangur. 
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4 Námsmenning 

Í kaflanum verður gerð grein fyrir námsmenningu (e. learning culture) en Clarke (2008; 2014) 
telur leiðsagnarnám ekki einungis vera námsmatsaðferð heldur aðferð sem einkennir allt 

skólastarf og endurspeglast þar af leiðandi í námsmenningunni. Eitt af einkennum þeirrar 

námsmenningar sem er sköpuð í leiðsagnarnámi er áherslan á vaxandi hugarfar, geta 

nemenda til að læra af mistökum og námsgryfjan (e. learning pit). Orðanotkun kennara og 

fjölbreyttir kennsluhættir hafa einnig áhrif á námsmenninguna. 

Kennarar og nemendur verða að hjálpast að við að skapa námsmenninguna. Líkt og áður 

hefur verið sagt er ein af grunnstoðunum í leiðsagnarnámi að nemendur taki virkan þátt í 
náminu og fái tækifæri til að hafa áhrif á nám og kennslu. Í námsumhverfi sem byggist á 

áherslum leiðsagnarnáms skapast andrúmsloft þar sem áhrifarík þátttaka, ígrundun, 

skoðanaskipti og viðeigandi leiðsögn á sér stað (Clarke, 2008). Pardoe (2005) telur að besta 
leiðin til þess að búa til gott námsumhverfi sé að kennarar ræði við nemendur um líf þeirra 

og námið. Samband kennara og nemenda styrkist og hægt er að nota upplýsingar úr 

samræðunum til að skipuleggja skólastarfið. Pardoe (2005) leggur fram þrjár spurningar sem 
gagnlegt getur verið fyrir kennara að spyrja nemendur og með því móti má stuðla að 

jákvæðu námsumhverfi: Hvernig viltu að kennarinn þinn sé? Hvernig viltu að skólastofan líti 

út? Hvað getur þú gert til þess að láta óskir þínar rætast? Nemendur vinna síðan í litlum 
hópum að því að greina hvað hjálpar þeim að læra og hvað hindrar þá í að læra (Pardoe, 

2005). Clarke (2008) telur hlutverk nemenda í náminu og að hlustað sé á þarfir þeirra og 

skoðanir hafi mikil áhrif á námsmenninguna. 

4.1 Vaxandi hugarfar 
Mikilvægur hluti af leiðsagnarnámi er að nemendur tileinki sér vaxandi hugarfar (e. growth 

mindset). Dweck (2006) bendir á að rannsóknir síðustu 30 ára sýni að það sem skiptir lang 
mestu máli þegar kemur að metnaði nemenda er hugarfar þeirra. Hún skipti hugarfari 

nemenda niður í tvo flokka eftir því hvort nemendur höfðu jákvætt viðhorf til náms, hindrana 

og mistaka eða ekki. Þeir sem búa yfir vaxandi hugarfari eru tilbúnir til að takast á við 
verkefni sem geta reynst sem áskorun eða erfið. Þeir skilja að mistök eru tækifæri til náms og 

þeir sækjast eftir að dýpka skilning sinn og hæfni. Þeir efla þannig seiglu og þrautseigju sína. 

Fastmótað hugarfar (e. fixed mindset) einkennir þá sem forðast hindranir og mistök í námi, 
þeir vilja aðeins takast á við verkefni sem þeir þekkja eða vita hvernig á að leysa (Dweck, 

2006). Á mynd 3 má sjá muninn á fastmótuðu hugarfari og vaxandi hugarfari. 

Markmið kennara ætti að vera að stuðla að því að nemendur efli vaxandi hugarfar sitt. 

Námsmatsaðferð líkt og leiðsagnarnám getur stutt við þetta. Black og Wiliam (1998b) benda 
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einnig á þetta. Þeir segja að með leiðsagnarnámi sé hægt að stuðla að vaxandi hugarfari 

nemenda en það þurfi að gera það vandlega og nota réttar aðferðir til þess. Sem dæmi má 

nefna að endurgjöf ætti einungis að endurspegla vinnu þess nemenda sem verið er að meta. 
Samanburður við verkefni annarra nemenda getur ýtt undir fastmótað hugarfar (Black og 

Wiliam, 1998b). 

Dweck (2006) framkvæmdi rannsókn þar sem einstaklingar voru spurðir erfiðra spurninga 
og síðan var þeim gefin endurgjöf í tengslum við það sem þeir svöruðu. Fylgst var með 

heilabylgjum þeirra á meðan rannsókninni stóð. Einstaklingar með fastmótað hugarfar sýndu 

einungis áhuga á endurgjöf sem endurspeglaði getu þeirra – þegar þeim var sagt hvort þeir 
svöruðu rétt eða rangt. Þeir sýndu engan áhuga þegar endurgjöfin var í formi umsagnar um 

hvernig þeir gætu bætt sig. Einstaklingar sem bjuggu yfir vaxandi hugarfari fylgdust afar vel 

með þegar þeim var sagt hvernig þeir gætu eflt þekkingu sína (Dweck, 2006). Mistök geta 

reynst einstaklingum með vaxandi hugarfar erfið en munurinn á þeim og einstaklingum sem 
búa yfir fastmótuðu hugarfari er að þeir sem hafa vaxandi hugarfar vita að mistök skilgreina 

þá ekki. Þeir skilja að það þarf að horfast í augu við mistökin, takast á við þau og læra af þeim 
(Dweck, 2006). 

Clarke (2008) leggur áherslu á að kennarar sýni áhuga á því þegar nemendur takast á við 

áskoranir í náminu. Þegar nemendur gera mistök er býnt að kennarar útskýri fyrir 

nemendum að það sé gagnleg reynsla að gera mistök og að þeir hjálpi nemendum að taka 
þeim fagnandi. Þá verða kennarar að vara sig á að sýna nemendum ekki samúð þegar þeir 

gera mistök í náminu eða mæta hindrunum. Nemendur geta þróað og eflt vitsmuni sína og 

því er mikilvægt að kennari reyni að skapa námsumhverfi sem einkennist af vaxandi 

hugarfari (Clarke, 2008). Dweck (2006) og Boaler (2016) hafa fjallað um ýmsar aðferðir sem 
kennarar geta inleitt í kennslu sína þegar reynt er að styrkja vaxandi hugarfar nemenda. Sem 

dæmi má nefna verðug (e. powerful) verkefni, verkefni þar sem nemendur kafa á dýptina og 
geta tekist á við á mismunandi hátt, byggt eigin reynslu og færni. Sumir nemendur fást við 

grundvallaratriði og aðrir þróa verkefnin áfram (e. low threshold, high ceiling tasks). Einnig er 

mikilvægt að kenna nemendum um heilann og að hægt sé að líkja honum við vöðva, segja 
nemendum frá fyrirmyndum sem hafa þurft að takast á við áskoranir en náð frábærum 

árangri fyrir vikið. Einnig nefna þær að brýnt sé að kennarar hugi að því hvernig þeir orða 

hvatningu, leiðsögn, endurgjöf og svo framvegis (Dweck 2006; Boaler 2016). 
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Mynd 3. Munurinn á fastmótuðu hugarfari (e. fixed mindset) og vaxandi hugarfari (e. 
growth mindset). 

 (Þýðing á mynd Nottingham, 2017, í bókinni The Learning Challenge, bls 12). 

 

4.2 Orðanotkun kennara 
Kennarar þurfa að vanda orðaval sitt þegar þeir hrósa nemendum. Að hrósa nemendum fyrir 
vitsmuni eða greind hefur neikvæð áhrif á metnað og frammistöðu þeirra. Ef þetta er gert þá 

missa nemendur sjálfstraustið um leið og þeir mæta hindrunum í náminu. Ef þeir fá þau 

skilaboð að góður árangur gefi til kynna að þeir séu gáfaðir þá benda mistök að sama skapi til 

að þeir séu það ekki. Hvatning sem þessi ýtir undir fastmótað hugarfar (Dweck, 2006; Clarke, 
2008). Dweck (2006) tekur dæmi um þetta. Ef nemendum er hrósað á eftirfarandi hátt: „Þú 

varst svo fljót/ur að læra þetta! Þú ert sko aldeilis snjöll/snallur!“ þá eiga þeir til að taka því 

þannig að vera fljótir að læra jafngildi því að vera snjallir. Þar af leiðandi er afar mikilvægt að 
hvetja nemendur og hrósa fyrir þann árangur sem þeir hafa náð og þær aðferðir sem þeir 

hafa notað. Sem dæmi: „Glæsilegt! Þú lagðir þig alla/n fram við þetta verkefni“ (Clarke, 

2008). Ef nemendur eru fljótir að klára verkefni þá ætti kennari frekar að biðjast afsökunar á 
að eyða tíma þeirra í verkefni sem var ekki nógu mikil áskorun fyrir þá en að hrósa þeim fyrir 

að vera fljótir að leysa þau. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að takast á við verkefni sem 

reyna á í stað verkefna sem auðvelt er að leysa (Dweck, 2006; Clarke, 2008).  

Að bæta „ennþá“ aftan við setningar nemenda sem virðast ekki trúa á eigin getu hefur 

einnig reynst vera gagnleg leið til þess að hvetja nemendur áfram og stuðla að því að þeir efli 

vaxandi hugarfar sitt. Þegar nemendur segja „Ég get þetta ekki“ þá bætir kennari við „. . . 
ennþá“ (e. I can‘t do this. . . yet) (Dweck, 2006; Clarke, 2014). Kennari minnir nemendur á að 
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það þarf ekki að ná tökum á viðfangsefninu strax. Það er mikilvægt að gera mistök, mæta 

hindrunum og áskorunum og dýpka þannig þekkingu sína og efla hæfni. 

4.3 Námsgryfjan 
Þegar nemendur fást við viðfangsefni sem þeir hafa náð tökum á þá eru þeir að æfa sig. 

Þegar þeir afla sér nýrrar þekkingar og hæfni þá þurfa þeir að takast á við viðfangsefni sem 
eru utan þægindahrings þeirra, það eru viðfangsefni sem þeir hafa ekki enn náð tökum á 

(Nottingham, 2017). Nemendur þurfa því að fá tækifæri til að taka áhættu, gera mistök og 

fást við verkefni sem reynir á að takast á við (Nottingham, 2017; Boaler, 2016). Út frá þessu 
setti Nottingham (2017) fram hugmyndina um námsgryfjuna (e. the learning pit). Gryfjan er í 

miðju ferli námsáskorunar, þegar nemendur fást við verkefni sem reyna á getu þeirra og 

hæfni. Nemandi prófar ólíkar aðferðir og reynir af fremsta megni að komast að niðurstöðu 

um hvaða leið sé best. Nemendur eru ekki komnir ofan í gryfjuna þegar þeir vita ekki hvað 
þeir eiga að gera eða hvaða aðferð þeir eiga að nota til að takast á við ákveðið viðfangsefni. Í 

gryfjunni á lærdómurinn sér stað, þar prófar nemandi sig áfram og myndar tengingar. 
Námsgryfjan er því góð leið fyrir kennara að stuðla að seiglu nemenda (Nottingham, 2017). 
Þeir sem fara ekki ofan í gryfjuna öðlast ekki reynslu af að takast á við viðfangsefni eða 

verkefni sem reyna á heilann. Námsgryfjan er því hluti af námsmenningu leiðsagnarnáms. 
Kennari hvetur nemendur til þess að vera óhrædda við námsgryfjuna. Í gryfjunni nota 

nemendur bæði rökhugsun og gagnrýna hugsun (Nottingham, 2017). Sökum þess að 
nemendur byggja upp færni og skilning á mismunandi hraða, eru nemendur mislangan tíma 
ofan í námsgryfjunni. Þegar nemendur hafa svo náð tökum á því sem þeir eru að fást við þá 

klifra þeir upp úr gryfjunni. Þar ígrunda nemendur það sem þeir voru að takast á við ofan í 
gryfjunni, þeir velta því fyrir sér hvernig þeir geta yfirfært þessa nýju þekkingu eða hæfni yfir 

á önnur viðfangsefni (Nottingham, 2017). Áríðandi er að kennari stuðli að því að nemendur 

efli vaxandi hugarfar sitt. Þegar nemendur eru ofan í gryfjunni er mikilvægt að þeir hræðist 

ekki mistök og hindranir. Á mynd 4 má sjá feril nemenda í námsgryfjunni. 
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Mynd 4. Námsgryfjan. 
(Þýðing á mynd af vefsíðu Nottingham, (e.d.), sótt af: https://www.challenginglearning.com/learning-pit/). 

 

Hlutverk kennara er að leiðbeina nemendum í gegnum námsferlið. Þegar nemendur eru ofan 
í gryfjunni er mikilvægt að þeir láti reyna á eigin vitsmuni og prófi sig áfram en kennari er 
þeim innan handar. Hér má finna samhljóm með kenningu Vygotsky (1978) um svæði hins 

mögulega þroska. Þegar nemendur fást við verkefni sem eru þeim auðveld þá taka þeir ekki 

jafn miklum framförum og þegar þeir vinna verkefni sem krefjandi er að takast á við og þeir 
þurfa leiðsögn við (Vygotsky, 1978). Þegar kennarar kynna nemendum námsgryfjuna er mikil 
áhersla lögð á það að námsferlið sé alveg jafn mikilvægt og afraksturinn. Ofan í gryfjunni fá 

nemendur tækifæri til þess að spyrja spurninga og skora á sjálfa sig og aðra. Afraksturinn er 

aukaatriði, lærdómurinn sem fer fram ofan í gryfjunni er það sem skiptir aðal máli. Nám, 

framfarir og þekkingaröflun fer fram þó nemendur séu langan tíma að komast upp úr 

gryfjunni (Nottingham, 2017). Hér hefur orðanotkun kennara mikil áhrif. 

Með því að skapa námsmenningu sem einkennist af því að nemendur átti sig á því hvað 
felst í námsgryfjunni þá hefur kennari fært áhersluna frá kennslunni yfir á námið. Í 
myndlíkingunni með námsgryfjuna felst að þegar nemendur eru ofan í námsgryfjunni þurfi 

þeir að sökkva sér í viðfangsefnið, nota rökhugsun sína, læra af mistökum sínum, spyrja 
spurninga og efla þannig hæfni sína og seiglu. Kennarinn er ekki í aðalhlutverki heldur nám 
nemenda. Hattie (2012) segir að mikilvægt sé að kennarar noti tungumál námsins (e. the 

language of learning) í stað tungumál kennslunnar. Rannsóknir hans hafa sýnt fram á aukinn 
námsárangur nemenda þegar áhersla er lögð á námið í stað kennslunnar (Hattie, 2012).  
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4.4 Nemendamiðað nám 
Tomlinson (2014) hefur lengi rannsakað og fjallað um nemendamiðað nám (e. differentiated 
learning). Áherslur leiðsagnarnáms ríma við markmið nemendamiðaðs náms. 

Nemendamiðað nám einkennist af því að kennari gerir sér grein fyrir því að nemendur 

eru ólíkir. Hann reynir að koma til móts við þetta með því að skipuleggja kennsluhætti, nám 

og skólastarf út frá þessari vitneskju. Það gerir hann meðal annars með fjölbreyttum og 

sveigjanlegum kennsluaðferðum. Kennari er afar meðvitaður um að nemendur bregðast á 

ólíkan hátt við eftir því hvaða kennsluaðferðum er beitt og að sama skipulag og vinnubrögð 

hentar ekki öllum. Með því að leggja áherslu á fjölbreytileika í þeim aðferðum sem hann 
velur og því starfi sem fram fer getur hann mætt þörfum nemenda (Tomlinson, 2014). 

Mikilvægt er að fjölbreyttar kennsluaðferðir einkenni námsmenningu leiðsagnarnáms. 

Auðvelt er að aðlaga kennsluaðferðir að ólíkri hæfni nemenda með reglulegri endurgjöf. 
Endurgjöf er því í raun bæði fyrir nemendur og kennara. Með endurgjöf til nemenda fær 

kennari skýra mynd á hvar nemendur eru staddir og getur þannig gert viðeigandi ráðstafanir. 

Við skipulagningu nemendamiðaðs náms er brýnt að kennarar tengi það við áhugasvið 
nemenda. Því er nauðsynlegt að kennarar hlusti á hugmyndir nemenda og gefi þeim tækifæri 

til þess að hafa áhrif á nám sitt. Þessir þættir hafa áhrif á námsárangur nemenda, þar sem 
áhugi nemenda hvetur þá áfram í námi. Því þurfa kennarar að gæta þess að jafnvægi ríki milli 

kennarastýrðra og nemendastýrðra verkefna (Tomlinson, 2001; Tomlinson, 2014). Ljóst er að 
kennarar sem leggja áherslu á leiðsagnarnám þurfa að tileinka sér sveigjanlegar og 
fjölbreyttar kennsluaðferðir. Kennarar þurfa því að mæta nemendum þar sem þeir eru 

staddir í náminu og leiðbeina þeim með viðeigandi orðanotkun og endurgjöf í átt að 
framförum. 

Í nemendamiðuðu námi velur kennari og skipuleggur verðug verkefni þar sem nemendur 
fá að vinna á eigin forsendum. Það þarf að vera krefjandi að fást við verkefnin, kennarinn 

minnkar ekki kröfur til nemenda heldur sér til þess að verkefnin séu þannig gerð að 

nemendur geti stöðugt eflt hæfni sína (Tomlinson, 2014; Boaler, 2016). Vert er að kennarar 
horfi á ólíka hæfni nemenda sem gagnlega fyrir bekkinn í heild vegna þess að út frá ólíkri 

hæfni spretta upp fjölbreytt sjónarmið, hugmyndir og lausnir. Í fjölbreyttum hópi nemenda 

skapast grundvöllur fyrir djúpum umræðum og ígrundun (Stigler og Hiebert, 1999; Clarke, 
2014). Clarke (2008) bendir á að virkni og þátttaka nemenda, umræður, ígrundun og regluleg 

endurgjöf einkennir leiðsagnarnám. Draga má þá ályktun að með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum stuðli kennarar vel að þessum mikilvægu þáttum leiðsagnarnáms. 

Það er því ákveðinn samhljómur í hugmyndafræði um nemendamiðað nám og 
leiðsagnarnám. Leiðsagnarnám er ekki einungis námsmatsaðferð heldur nær til fleiri þátta 

svo sem virkni og áhuga nemenda auk fjölbreytileika og sveigjanleika í kennsluaðferðum sem 
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stuðla að auknum námsárangri. Enn fremur segir Tomlinson (2014) í bók sinni að það 

námsmat sem hentar einna best í nemendamiðuðu skólastarfi sé leiðsagnarnám. Hún leggur 

áherslu á það að námsmat sé hluti af námsferlinu en ekki einungis í formi einkunna í lok þess. 
Þá telur Tomlinson (2014) mikilvægt að byggja kennsluna á upplýsingum úr námsmatinu og 

að nemendur séu þátttakendur í því. Nemendur eiga að geta nýtt námsmatið til þess að efla 

nám sitt. 
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5 Verkfæri leiðsagnarnáms 

Nú hefur komið fram að leiðsagnarnám er námsmenning og endurspeglast í skólastarfinu 
öllu og þá er brýnt að kynna þau verkfæri sem kennarar geta notað í leiðsagnarnámi. 

Verkfærin eða kennsluaðferðirnar leika ekki síðra hlutverk í þeirri námsmenningu sem 

leiðsagnarnám er. 

Clarke (2014; 2008) telur lykilþætti leiðsagnarnáms vera að skipuleggja pör námsfélaga 
og að nemendur taki þátt í skipulagi námsins. Einnig nefnir Clarke (2014; 2008) að afar brýnt 

sé að nemendur viti hver námsmarkmið og árangursviðmið námsins eru, þau þurfa að vera 

mjög skýr og endurgjöf þarf að vera regluleg. 

5.1 Námsfélagar  
Umræður meðal nemenda er hringamiðja virks náms (e. active learning). Ein fyrsta aðferð 

sem kennarar nota þegar þeir innleiða leiðsagnarnám kallast námsfélagar (e. talk/learning 
partners) enda afar gagnleg og áhrif hennar má sjá skjótt. Clarke (2008) mælir með því að 

kennarar velji námsfélaga af handahófi og breyti félagapörum annað hvort vikulega eða á 

tveggja vikna fresti. Kennari parar saman tvo og tvo nemendur en gerir stundum 
undantekningu á því, svo sem ef um er að ræða nemendur sem hafa ekki góð tök á 

tungumálinu eða standa mjög höllum fæti í náminu, þá vinna þrír nemendur saman. Í 
upphafi námsferils eða á meðan því stendur getur kennari varpað fram til nemenda 
markvissum spurningum eða viðfangsefnum sem námsfélagar eiga að ræða saman um. 

Kennari velur svo nokkra námsfélaga til að segja frá niðurstöðum sínum (Clarke, 2008). 
Clarke (2008) mælir með því að kennarar skrifi nöfn nemenda til dæmis á íspinnaprik og velji 
þannig námsfélaga af handahófi til þess að deila því sem þeir ræddu um. Miklu máli skiptir 

að búa til árangursviðmið um námsfélagavinnuna og leggja áherslu á virðingu og 

umburðarlyndi þegar aðrir hafa orðið. Kennari verður að spyrja opinna spurninga til þess að 
nemendur fái tækifæri til að dýpka skilning sinn (Clarke, 2008). Ljóst er að afar mikilvægt er 

að námsfélagar viti til hvers er ætlast af þeim og að námsmarkmið séu skýr. 

Þegar námsfélagar vinna saman þá beita þeir ígrundun, rökhugsun og mynda tengingar. 
Nemendur eru virkir í náminu. Í hefðbundinni skólastofu er rödd kennarans oft meginatriði. 

Með námsfélögum er nemendum gefin þessi mikilvæga rödd – þeir fá stjórn á eigin námi og 

áhugi þeirra eykst. Með námsfélögum er einnig komið í veg fyrir að þeir sem eru frakkastir 
tali mest. Því er mikilvægt að kennarar hætti að biðja nemendur um að rétta upp hönd – það 

eru oftast sömu nemendurnir sem vilja svara. Kennarar geta fylgst vel með hver skilningur og 

geta nemenda er með því að hlusta á þá ræða saman. Þannig má gefa nemendum tíða 
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endurgjöf meðan á námsferlinu stendur. Kennarar fá þá einnig tækifæri til að sjá hvernig þeir 

þurfa að aðlaga kennslu sína til að mæta þörfum nemenda (Clarke, 2008). 

Alexander (2004) segir samræður í kennslu vera góða aðferð til að koma á sameiginlegri 
ábyrgð í náminu; kennarar og nemendur ræða um námsefni saman. Hann segir námið einnig 

verða gagnkvæmt þar sem kennarar og nemendur hlusta hver á annan, deila hugmyndum og 

íhuga önnur sjónarhorn. Traust bekkjarins eflist og nemendur finna fyrir auknum stuðningi. 
Þeir vita að þeir geta tjáð sig án þess að óttast það að svara vitlaust. Nemendur og kennarar 

hjálpast að við að byggja upp skilning. Mikilvægt er að kennarar skipuleggi kennsluna með 

vel valin árangursviðmið í huga (Alexander, 2004). Enn fremur fjallar Alexander (2004) um 
undirstöðu samræðu í kennslu. Hann telur að nauðsynlegt sé að kennarar séu tilbúnir til að 

breyta fyrirkomulagi kennslustofunnar en það getur styrkt fjölbreytt verkefni og samræður. 

Inntak kennslu þarf að vera vel skipulagt og taka mið af forhugmyndum nemenda. Kennarar 

verða einnig að gera sér grein fyrir að þeir eru fyrirmyndir nemenda og því getur það haft 
mikið að segja hvar kennarar standa í skólastofunni, líkamsbeiting þeirra og svipbrigði. 

Námsfélagar efla hæfni sína í að segja frá, útskýra, ígrunda og leiðbeina. Þeir þjálfast í að 
spyrja fjölbreyttra spurninga, rökræða, draga ályktanir, komast að samkomulagi og rannsaka. 
Til þess að öðlast þessa hæfni þurfa þeir að hlusta og fylgjast vel með, vera opnir fyrir ólíkum 

sjónarmiðum og gefa öðrum tíma til að hugsa og tjá sig (Alexander, 2004). Kennari verður að 

gefa nemendum nægan tíma til þess að hugsa sig um, þessi umhugsunartími verður 
árangursmeiri þegar námsfélagar ræða saman. Nauðsynlegt er að finna milliveginn því ef 

umræðutími námsfélaga er of langur þá hættir nemendum til að fara út fyrir efnið 

(Alexander, 2004; Clarke, 2008). Kennarar fá tækifæri til að hlusta á nemendur, leiðrétta 

misskilning og finna út hver þekking og hæfni þeirra er. Nemendur fá að tjá sig meira og þeir 
kynnast hver öðrum betur (Clarke, 2008). 

5.2 Endurgjöf 
Í leiðsagnarnámi þarf endurgjöf (e. feedback) að vera stöðug og regluleg meðan á námi 

stendur. Þannig má gera áhrifaríkar breytingar. Ef endurgjöf er aðeins gefin í lok námsferlis 

er það of seint til að gera breytingar og fyrir nemendur að bæta sig (Clarke, 2008). Brýnt er 

að nota margvísleg gögn og aðferðir við leiðsagnarnám. Sem dæmi má nefna jafningjamat, 

sjálfsmat, samtöl og kynningar, endurgjöf og matskvarða (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Hér á eftir verður rætt um nokkrar gerðir af endurgjöf sem allar eru hluti af 
leiðsagnarnámi. Fjallað verður um jafningjamat, sjálfsmat, miðtímamat og orðanotkun 

kennara. 
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5.2.1  Jafningjamat 

Jafningjamat (e. peer-assessment) gegnir mikilvægu hlutverki innan leiðsagnarnáms. Þegar 

nemendur taka þátt í jafningjamati þá taka þeir virkan þátt í námsmatsferlinu (Tillema, 
2014). Áhugi nemenda á eigin námi eykst með virkri þátttöku í námsmati (Segers og Tillema, 

2011; McMillan, 2007). Jafningjamat er skilgreint sem námsmat þar sem nemendur meta og 

gefa samnemendum sínum endurgjöf (Regier, 2012). Jafningjamat getur falist í einfaldri 
einkunnagjöf til uppbyggilegrar umsagnar út frá settum árangursviðmiðum (Regier, 2012). 

Ljóst er að uppbyggilegar umsagnir eiga frekar heima innan leiðsagnarnáms. Sivan (2000) 

segir að nemendur geti dýpkað skilning þegar þeir taka þátt í jafningjamati og þeir fá aukna 
ábyrgð í námi og kennslu. 

Ein aðferð innan jafningjamats sem oft er notuð í leiðsagnarnámi byggist á því að 
nemendur gefa samnemendum tillögu um hvernig þeir geta bætt sig og hrós fyrir það sem 

þeir hafa gert vel (Clarke, 2008). Þessi aðferð hefur til dæmis fengið nafnið þrjár stjörnur, ein 
ósk. Nemendur gefa þá jafningjum þrjú hrós (þrjár stjörnur) fyrir verkefnið sitt og eina ósk 

um það sem má gera betur (Palmer, 2011). 

5.2.2 Sjálfsmat 

Black og Wiliam (1998b) telja að ekki sé hægt að komast hjá því að nota sjálfsmat í 
leiðsagnarnámi, það er nauðsynlegur hluti af því. Til þess að stuðla að árangursríku 

leiðsagnarnámi er brýnt að nemendur þjálfist í sjálfsmati (Black og Wiliam, 1998b).  

Sjálfsmat (e. self-assessment) skiptist í tvennt: mat á sjálfsvirði (e. self-appraisal) og 
sjálfsstjórnun (e. self-management). Mat á sjálfsvirði er ferli þar sem nemendur fara yfir og 

meta eigin getu, skilning og vitsmunahæfni. Sjálfsstjórnun er ferli sem fer fram á meðan námi 
stendur, nemendur fylgjast með og hugsa um námið og þær aðferðir sem þeir beita. Þeir 

skipuleggja sig, leiðrétta mistök og prófa mismunandi aðferðir ef sú fyrsta virkaði ekki (Paris 

og Winograd, 1990). Nemendur ígrunda eigið nám út frá settum námsmarkmiðum eða 
hæfniviðmiðum. Það má meðal annars gefa nemendum matskvarða sem þeir fylla út í við 

sjálfsmatið. Mikilvægt er að nemendur meti skilning sinn og hæfni. Með sjálfsmati fá 
kennarar góða sýn á hvar nemendur eru staddir í náminu og geta þannig skipulagt hvað sé 
vænlegast að gera í framhaldinu (Regier, 2012). 

Þegar unnið er með sjálfsmat er mikilvægt að nemendur viti nákvæmlega hver 
námsmarkmiðin eru. Þeir verða að vita að hvaða námsmarkmiðum þeir eru að vinna að og 
hvers vegna. Það eykur námsárangur, vinnusemi og metnað nemenda þegar þeir fá tækifæri 

til að meta verkefni sín út frá skýrum námsmarkmiðum (Black og Wiliam, 1998b).  
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5.2.3 Miðtímamat 

Miðtímamat (e. mid-lesson learning stops) er námsmat sem fer fram í miðju námsferlinu og 

er einkennandi fyrir leiðsagnarnám. Gott er að nota bókvarpa, skjávarpa eða aðra tækni í 
miðtímamati. Verkefni eins nemenda er valið af handahófi og varpað upp um miðbik 

kennslustundar og kennari og nemendur fara yfir það í sameiningu. Kennari biður 

námsfélaga að ræða um það sem er vel gert og það sem má bæta (Clarke, 2014). Sem dæmi 
má nefna er hægt að nota aðferðina þrjár stjörnur, ein ósk. Afar mikilvægt er að 

árangursviðmið séu skýr svo hægt sé að miða verkefnið við þau. Þegar kennari og nemendur 

hafa farið yfir hvað var vel gert og hvað má gera betur vinna námsfélagar saman og yfirfæra 
þær athugasemdir og tillögur sem fram hafa komið yfir á sín verkefni. Allir geta lært af 

mistökum annarra sem og taka það sem var gert vel til fyrirmyndar fyrir eigin verkefni 

(Clarke, 2014). 

Það eru ýmis atriði sem vert er að kennarar hafi í huga þegar nota á miðtímamat. 
Nauðsynlegt er að verkefnið sem tekið er fyrir sé valið af handahófi, til dæmis með því að 

draga íspinnaprik. Þá eru allir nemendur meðvitaðir um að þeirra verkefni getur orðið fyrir 

valinu. Einnig er mikilvægt að verkefninu sé varpað upp á einhvern hátt – það hefur ekki 
sama vægi að lesa það upp fyrir bekkinn. Góð regla við miðtímamat er að byrja á því að ræða 

um það sem er vel gert annars er hætta á að nemendur telji ferlið vera neikvætt (Clarke, 

2008).  

Áhrif miðtímamats á nám nemenda eru ýmiskonar. Nefna má að miðtímamat hefur góð 
áhrif á einbeitingu nemenda þar sem þeir vita að verkefni þeirra gæti verið valið til skoðunar. 
Nemendur virðast einnig vera spenntir fyrir að verkefnið gæti orðið fyrir valinu og að 

bekkjarfélagar gefi þeim bæði hrós og uppbyggilega gagnrýni. Miðtímamat getur leitt til þess 
að nemendur vandi verkefni sín þar sem allir nemendur fá tækifæri til að bæta sig og vita 

nákvæmlega hver viðmiðin eru. Að miðtímamati loknu fara námsfélagar yfir verkefni hvors 

annars og gefa endurgjöf út frá árangursviðmiðum. Í lok kennslustundar hafa verkefni allra 
því orðið betri en í byrjun (Clarke, 2008). Ef nemendur hafa farið út af brautinni, gert mistök 

eða annað þá er miðtímamat góð aðferð til þess að gefa þeim tækifæri til að laga þetta og 

minna þá á hver viðmið og markmið tímans eru (Clarke, 2008). Clarke (2008) segir að þar 
sem nemendur eru virkir þátttakendur í náminu þá verður hegðun þeirra betri fyrir vikið. 

Nemendur verða hæfir í að gefa uppbyggilega gagnrýni sem og að taka við henni. Færri 

nemendur þurfa fullvissu frá kennara en annars þar sem þeir vita að gert verður hlé og farið 
verður yfir verkefni fyrir alla til að bæta sig. Það er þó óþarfi að nota miðtímamat ef 

verkefnið sem nemendur eru að fást við er til dæmis stórt og verklegt – mikilvægt er að 

kennari átti sig á hvenær hentar best að nota miðtímamat og hvenær það hentar ekki 
(Clarke, 2008). 
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5.3 Spurningatækni 
Eðli spurninga sem kennarar spyrja nemendur hefur mikið að segja um hversu djúpar 
umræður í kjölfarið verða. Vel orðaðar spurningar geta leitt til þess að nemendur efli 

þekkingu sína og færni. Lokaðar spurningar sem kalla á utanbókarlærdóm eða staðreyndir 

eru ekki gagnlegar ef markmiðið er að nemendur dýpki þekkingu sína. Kennarar verða að 
spyrja nemendur spurninga sem fá þá til að hugsa og efla nám sitt (Clarke, 2008). Vert er að 

skoða hvað einkennir góða spurningatækni og hvernig kennarar geta stuðlað að virkni 

nemenda með spurningum. 

Hattie (2012) segir að eitt það mikilvægasta sem kennarar gera í kennslunni sé að hlusta á 
nemendur. Hann segir að það sem einkenni framúrskarandi kennslu sé að kennari tali minna 

og stýri bekkjarumræðum í staðinn. Kennari þurfi að temja sér að hlusta á nemendur og 

hvetja til samræðna í skólastofunni. Nemendur og kennarar taki á spurningum eða 
málefnum í sameiningu, ræði um mismunandi leiðir til að takast á við og fræðist um þessi 

mál, skiptist á og meti skoðanir hvers annars og komist að samkomulagi um lausn 

viðfangsefnis. 

Það getur skipt sköpum ef kennari orðar spurningar á nemendamiðaðan hátt í stað þess 

að þær snúist um kennarann. Í stað þess að segja: „Mig langar til þess að heyra hugmyndir 
ykkar“ að spyrja: „Hvaða hugmyndir hafið þið?“. Þannig getur kennari komið í veg fyrir að 

hann sé miðpunktur kennslunnar. Markmið kennslunnar ætti að vera að nemendur deili 
hugmyndum sínum með hver öðrum en ekki eingöngu að deila hugmyndum sínum með 
kennara. Því er gagnlegt að varast spurningar í fyrstu persónu. Í stað þess að endurtaka svör 

nemenda er nytsamlegt að kinka kolli, brosa, ná augnsambandi eða annað í þeim dúr. Þannig 
má stuðla að því að nemendur sýni samnemendum sínum virka hlustun (Anderson, 2020). 

Black og Wiliam (1998b) benda einnig á það að kennarar megi ekki hræðast hið óþekkta, það 

er óþarfi að leiða nemendur að „réttu“ svari. Mikilvægt er að leyfa nemendum að segja 

kennara og bekkjarfélögum frá hugmyndum sínum. 

Spurningar geta stutt við námsmat. Sem dæmi má nefna er afar gagnlegt að kennari 
spyrji nemendur hvað þeir viti um það viðfangsefni sem þeir eru að fara vinna með. Með því 

að spyrja nemendur að þessu fær kennari upplýsingar um bakgrunnsþekkingu nemenda 

sinna, þannig getur hann fylgst með framförum þeirra. Í lokin getur kennari svo dregið efnið 
saman með því að spyrja nemendur hvað þeir hafa lært. Þetta ferli auðveldar kennara 

námsmat og hjálpar nemendum einnig að sjá heildarmynd eigin framfara og árangurs 

(Wallace og Kirkman, 2014). Í leiðsagnarnámi er nauðsynlegt að við skipulag viðfangsefna sé 
tekið mið af áhuga nemenda, þannig getur kennari stuðlað að virkni þeirra í náminu, metnaði 

og ábyrgð. Að spyrja nemendur hvað þá langar að vita um viðfangsefnið gefur kennara 
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hugmynd um áhugasvið þeirra og bakgrunnsþekkingu, þannig getur hann svo byggt 

kennsluna út frá þeim stoðum (Wallace og Kirkman, 2014).  

Líkt og áður hefur komið fram ætti kennari ekki að vera miðpunktur athyglinnar heldur 
nemendur. Þegar kennari spyr nemendur spurninga þá er kennari í hlutverki stjórnanda. 

Hann stýrir umræðunni en þarf að vara sig á því að taka hana ekki yfir (Wallace og Kirkman, 

2014). Black og Wiliam (1998b) segja að kennarar hafi tilhneigingu til þess að svara eigin 
spurningum því þeir gefa nemendum ekki nægan tíma til þess að svara. Þetta getur meðal 

annars leitt til þess að svör nemenda verði staðreyndamiðuð þar sem stuttur svartími gefur 

nemendum ekki tækifæri til að koma með vel ígrunduð svör. Einnig getur þetta ýtt undir það 
að nemendur hætti að hugsa um hugsanleg svör við spurningum kennara því þeir vita að 

kennari muni svara þeim sjálfur. Sömu nemendur eiga það til að svara og meirihlutinn hættir 

að reyna að svara því þeir vita að þeir geta ekki keppt við tímann og skjót viðbrögð fárra 

nemenda. Kennari hefur þá óljósa hugmynd um hvar nemendur standa (Black og Wiliam, 
1998b). 

Þegar nemandi svarar spurningu er gott að kennari biðji svo annan nemenda að bæta við 
svar hans. Því næst getur kennari spurt þriðja nemandann hvort hann vilji breyta einhverju 
eða bæta við svarið og þannig koll af kolli (Wallace og Kirkman, 2014). Það sem skiptir þó 

allra mestu máli er að nemendur fái nægan tíma til þess að hugsa sig um og svara. Kennari 

verður að gæta þess að spyrja ekki margra spurninga í einu (Wallace og Kirkman, 2014; 
Powell, 2018; Black og Wiliam, 1998b). Það getur einnig reynst vel að biðja námsfélaga um 

að ræða saman um spurninguna og velta fyrir sér hugsanlegum svörum. Þegar kennari 

dregur svo nafn nemenda hefur hann fengið tækifæri til þess að prófa svar sitt og býr því yfir 

auknu öryggi (Wallace og Kirman, 2014). 

Það getur reynst vel að hafa lykilspurningar sýnilegar. Sem dæmi má nefna getur kennari 

skrifað ákveðna spurningu upp á töflu áður en kennslustund byrjar. Þegar nemendur mæta 

þá sjá þeir spurninguna. Kennari spyr nemendur ekki að henni fyrr en um miðbik eða í lok 

tímans. Þannig tryggir kennari að nemendur fái nægan tíma til þess að hugsa sig um. 

Nemendur fá tækifæri til að mynda tengingar og afla sér þekkingar áður en þeir svara 

spurningunni (Wallace og Kirkman, 2014). 

5.4 Árangursviðmið 
Nemendur verða að fá tækifæri til að taka þátt í skipulagsumræðum fyrir hverja vinnulotu, 

og fá þannig hvatningu sem getur stuðlað að auknum metnaði. Þessar umræður þurfa að 

snúast um hvað nemendur vita nú þegar, hvað þá langar að vita, hvaða hæfni þá langar að 

öðlast og hvernig þeir geta mögulega farið að því að efla hæfni sína og þekkingu (Clarke, 

2008). Kennari þarf því að setja upp árangursviðmið (e. success criteria) sameiginlega með 
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nemendum. Þessi árangursviðmið þurfa að vera skýr en þau gefa nemendum til kynna hvað 

þeir þurfa að læra (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011; Clarke, 2008).  

Þegar nemendur taka þátt í að setja fram árangursviðmið eru meiri líkur á að þeir séu 
tilbúnir til að stefna að því að ná þeim en ef kennari setur þau fram einn. Því er árangursríkt 

að árangursviðmiðin séu búin til af nemendum annars hafa þau litla þýðingu og lítil áhrif á 

nám þeirra. Nauðsynlegt er þó að kennari ákveði undirstöðu viðmiða fyrst, það er þau sem 
leiða kennsluna áfram (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011; Clarke, 2008). Það má meðal annars 

fá nemendur til þess að taka þátt í að ákveða árangursviðmið með því að sýna þeim fullunnið 

verk og biðja námsfélaga að ræða um það sem þeir sjá. Þeir geta þá punktað niður hjá sér 
möguleg viðmið út frá fullunna verkefninu. Þegar námsfélagar hafa sagt kennara og 

nemendum frá því sem þeir komust að er listi búinn til sem gagnlegt er að hengja upp á vegg. 

Þennan lista má svo nota aftur, nota sömu árangursviðmið fyrir sambærileg verkefni þegar 

við á. Það hentar þó ekki fyrir öll verkefni og allar námsgreinar að sýna nemendum fullunnin 
verk (Clarke, 2008).  

Nemendur vita þá nákvæmlega hvað á að gera í kennslustundinni, hver tilgangurinn er og 
til hvers er ætlast af þeim í framhaldinu. Mikilvægt er að allir hafi sömu viðmið og markmið. 
Brýnt er að huga að nemendamiðun og sveigjanleika varðandi það hvernig nemendur fara að 

því að ná þessum viðmiðum og markmiðum (Clarke, 2008).  
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6 Rannsóknin 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir rannsóknarsniði rannsóknarinnar, fjallað verður um val á 
þátttakendum, gagnaöflun, úrvinnslu gagna og framkvæmd rannsóknarinnar. Að lokum 

verður sagt frá áreiðanleika og réttmæti þessarar rannsóknar. 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig leiðsagnarnám birtist í skólunum og 

upplifun kennaranna af því.  

6.1  Rannsóknaraðferð og rannsóknarsnið 
Rannsókn þessi byggir á hugmyndafræði eigindlegrar aðferðafræði (e. qualitative research). 

Markmið eigindlegra rannsókna er að túlka, lýsa og skilja félagsleg samhengi, það er hvernig 

fólk túlkar eigin aðstæður og umhverfi. Rannsóknir eigindlegrar aðferðarfræði einkennast af 

viðtölum eða vettvangsathugunum. Rannsakandi leggur áherslu á merkingu og dýpt við 

rannsóknina. Hann reynir að mynda tengingar og setja sig í spor þátttakenda (Lichtman, 
2013). Markmið eigindlegra rannsókna er því ekki að setja fram tölfræðilegar niðurstöður þar 

sem aðferðin byggir á túlkunarfræði. Viðfangsefni eru skoðuð í eðlilegu samhengi (Bogdan og 

Biklen, 2007). Í rannsókninni reynir rannsakandi að túlka hver upplifun kennara af 
leiðsagnarnáminu er.  

Eigindlegar rannsóknir byggja oft á því almenna og smátt og smátt er svo unnið til hins 
sértæka, þetta fyrirkomulag kallast aðleiðsla (Lichtman, 2013). Ýmislegt getur breyst í 

rannsóknarferli eigindlegra rannsókna og því er mikilvægt að rannsakandi komi að 
viðfangsefninu með það í huga (Nilssen, 2012). Það er margt sem rannsakandi þarf að hafa í 

huga við gerð eigindlegra rannsókna. Sem dæmi má nefna er nauðsynlegt að rannsakandi 

þekki sig sjálfan; hugmyndir, reynslu og skilning. Einnig er mikilvægt að rannsakandi átti sig á 

hver viðhorf og fræðasýn hans eru. Þá þarf rannsakandi að velja rannsóknaraðferð en innan 

eigindlegra rannsókna eru til mörg rannsóknarsnið. Rannsakandi þarf því að velja 

rannsóknarsnið vandlega eftir því sem hentar rannsókn hans best. Að lokum er mikilvægt að 

samræmi sé milli þeirra rannsóknaraðferða sem rannsakandi velur og gagnasöfnunaraðferða 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Rannsóknarsnið þessarar rannsóknar er tilviksrannsókn (e. case study) sem byggir á 

fyrirbærafræði (e. phenomenology). Rannsóknarsniðið er oft notað í menntarannsóknum. 

Meginmarkmiðið er að rannsaka skilning og viðhorf þátttakenda á ákveðnu tilviki eða 
upplifun (Creswell, 2013).  

Það sem átt er við með tilviksrannsókn er að tilvik eða smáatriði eru skoðuð á ítarlegan 

hátt. Áhersla er lögð á að öðlast djúpan skilning á þessum smáatriðum. Sem dæmi má nefna 

geta þessi smáatriði eða tilvik verið bekkur, samtök, fjölskylda, einstaklingur, lítill hópur eða 
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annað í þeim dúr (Lichtman, 2013). Markmið tilviksrannsókna er að auka skilning á því sem 

rannsakað er (Bogdan og Biklen, 2007). Tilvik þessarar rannsóknar eru fjórir 

grunnskólakennarar sem eru að innleiða leiðsagnarnám í eigin kennslu.  

Til eru ýmsar skilgreiningar og nálganir í fyrirbærafræði. En hinir ýmsu skólar innan 

fyrirbærafræði telja þó allir að hún snúist fyrst og fremst um að öðlast skilning á ákveðinni 

upplifun af reynslu. Í fyrirbærafræði er aðallega stuðst við viðtöl. Rannsakandi tekur viðtöl 
við nokkra þátttakendur og í gegnum þau reynir rannsakandi að lýsa reynslu frá sjónarhorni 

þeirra (Creswell, 2013). Í þessari rannsókn verður skoðað hvernig námsmenning og viðhorf 

mótast í skólum sem vinna að innleiðingu leiðsagnarnáms. Rannsakandi reynir því að öðlast 
skilning og innsýn inn í upplifun þátttakenda og hvernig leiðsagnarnám og námsmenning 

þess birtist í kennslu þeirra. 

Samkvæmt Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði mótar reynsla og upplifun einstaklinga 

og því reynir rannsakandi að setja sig í spor þátttakenda til þess að auka skilning sinn á 
tiltekinni reynslu. Gagnasöfnun fer fram í formi samræðna (e. dialogues) og þátttakendur eru 

kallaðir meðrannsakendur (e. co-researcher). Brýnt er að rannsakandi nálgist viðfangsefnið 

með opið hugarfar og láti eigin skoðanir til hliðar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

6.2 Þátttakendur 
Fjórir skólar í Reykjavík tóku þátt í þróunarverkefni um innleiðingu leiðsagnarnáms sem 

nefndist Þekkingarskólar í leiðsagnarnámi. Viðmælendur þessarar rannsóknar eru kennarar 
sem eru í innleiðingarteymum þriggja þessara skóla. Þátttakendur voru valdir út frá 
hentugleikaúrtaki. Með hentugleikaúrtaki er átt við að þátttakendur rannsóknar eru valdir út 

frá aðgengi, þá er átt við að auðvelt er fyrir rannsakanda að velja þá. Þátttakendur í 
hentugleikaúrtaki eru til dæmis oft valdir vegna þess að rannsakandi þekkir til þeirra á 

einhvern hátt, nefna má samstarfsfólk eða aðra einstaklinga sem rannsakandi hefur gott 

aðgengi að (Polit og Beck, 2010).  

Fyrsti þátttakandi þessarar rannsóknar var valinn þar sem rannsakandi þekkti til hans. 

Nanna Kristín Christiansen, sem stóð fyrir þróunarverkefni leiðsagnarnáms á vegum skóla og 
frístundasviðs Reykjavíkurborgar, benti rannsakanda á að hafa samband við einn af 

skólunum þremur. Rannsakandi hafði samband við skólann og kom deildarstjóri skólans 

rannsakanda í samband við þátttakanda tvö. Því má segja að Nanna Kristín hafi gegnt 
hlutverki hliðvarðar (e. gatekeeper). Hliðverðir eru milliliðir, oft í áhrifastöðu, sem þekkja vel 

til þess sem rannsakað er og geta bent rannsakanda á aðila sem uppfylla þarfir hans 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Fyrsti þátttakandi rannsóknarinnar benti rannsakanda svo 

á þriðja þátttakanda rannsóknarinnar. Rannsakandi setti sig þá í samband við þátttakandann 

í gegnum tölvupóst. 
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Þátttakendum verða gefin dulnefni í þessari rannsókn til þess að gæta að fullum trúnaði. 

Kennararnir verða því hér nefndir Fjóla, Sóley og Lilja. Kennararnir eru allir 

grunnskólakennarar að mennt og hafa starfað lengi við fagið. Fjóla og Sóley kenna á yngsta 
stigi grunnskóla en Lilja hefur lengst af kennt á miðstigi.  

6.3 Gagnaöflun og framkvæmd 
Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst vorið 2020. Rannsakandi byrjaði á því að búa til 

rannsóknaráætlun. Upphafleg áætlun gerði ráð fyrir að gagnaöflun færi fram í gegnum viðtöl 

og vettvangsrannsókn. Veirufaraldurinn Covid-19 kom í veg fyrir vettvangsrannsókn þar sem 
miklar samkomutakmarkanir voru í gildi í samfélaginu. Haustið 2020 setti rannsakandi sig í 

samband við fyrsta þátttakanda rannsóknarinnar. Áður en rannsóknin hófst fékk rannsakandi 

formlegt leyfi fyrir rannsókninni frá þátttakendum. Tekið var skýrt fram að þátttakendur 

gætu hætt hvenær sem þá langaði til og að þeir væru ekki skyldugir til þess að svara 
spurningum rannsakanda. Fullum trúnaði var gætt og voru þátttakendur fullvissaðir um það 

(Vísindasiðanefnd, 2014). Rannsakandi fékk upplýst samþykki frá þátttakendum varðandi 
þátttöku og hljóðritun viðtalsins (sjá viðauka A). 

Gagnaöflun þessarar rannsóknar fór fram í gegnum hálfopin (e. semi structured) 

djúpviðtöl. Með djúpviðtölum er átt við viðtöl sem tekin eru við einn þátttakanda í einu. 

Rannsakandi leitast eftir að fá ítarlegar upplýsingar um skoðun, upplifanir eða sýn 
þátttakanda á viðfangsefnið (Lichtman, 2013). Í hálfopnum viðtölum styðst rannsakandi við 

óformlegan spurningalista en markmiðið er ekki að viðtalið einskorðist við spurningar listans. 

Hann er hafður sem rammi, til stuðnings og hefur að geyma lykilspurningar viðtalsins. 

Nauðsynlegt er að spurningarnar séu opnar, þannig getur viðmælandi og rannsakandi rætt út 
frá þeim á margvíslegan hátt (Esterberg, 2002; Lichtman, 2013). Rannsakandi bjó til 

spurningalista sem notaður var til stuðnings í viðtölunum (sjá viðauka Á).  

Rannsakandi tók viðtöl við þrjá grunnskólakennara úr þremur grunnskólum. Þar sem 

veirufaraldurinn Covid-19 stóð yfir þegar rannsóknin fór fram voru viðtölin tekin í gegnum 

forritið Microsoft Teams. Hvert viðtal tók um það bil 20-30 mínútur. 

6.3.1 Skráning og úrvinnsla gagna 

Að viðtölunum loknum voru þau afrituð orðrétt í tölvu rannsakanda og upptökum eytt. 

Dulkóðun fór fram við úrvinnslu gagnanna, það er öllum persónulegum eða öðrum 

rekjanlegum upplýsingum var eytt út og dulnefni sett í staðinn. Þannig lagði rannsakandi sig 

allan fram um að gæta að trúnaði við viðmælendur (Hennink o.fl., 2011).  

Við úrvinnsluna gagnanna var opin kóðun (e. open coding) notuð (Padgett, 2008). Algengt 

er í fyrirbærafræði að setja niðurstöður fram með þemum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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Rannsakandi fór yfir viðtölin oft og vandlega með það að markmiði að finna mynstur eða 

sameiginleg þemu. Þessum þemum var svo safnað saman. Niðurstöður verða settar fram 

eftir þeim en þemun eru eftirfarandi: Ramminn, sýnileiki og skýr markmið og breytingar. 

6.4 Réttmæti og áreiðanleiki 
Rannsókn þessi er lítil og byggir því einungis á upplifun þátttakenda af leiðsagnarnámi. 
Markmiðið er einungis að varpa ljósi á atriði sem geta gagnast öðrum kennurum og 

kennaranemum til stuðnings en ekki að gefa áreiðanlega niðurstöðu.  

Líkt og áður hefur komið fram hefur rannsakandi brennandi áhuga á efninu og hefur 

unnið önnur verkefni um nátengd atriði. Þar af leiðandi má búast við því að rannsakandi búi 
yfir ákveðnum skoðunum. Að þessu sögðu reynir rannsakandi að vera hlutlaus við 

rannsóknarvinnuna og greiningu á niðurstöðum. 
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7 Niðurstöður 

Í kaflanum verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Við úrvinnslu gagna komu í ljós 
sameiginlegar áherslur í svörum viðmælenda sem mynda grunn að þemum. Niðurstöðum 

verður skipt upp eftir þessum þemum sem rannsakandi fann við greiningu gagnanna. Þemun 

eru eftirfarandi: Ramminn, sýnileiki og skýr markmið og breytingar. Í lokin er samantekt á 

niðurstöðum. 

7.1 Ramminn 
Rauði þráðurinn í svörum kennaranna þriggja var skipulagið sem þeir töldu hafa komið með 
leiðsagnarnáminu. Kennararnir sögðu að með leiðsagnarnámi takist þeim að ná góðu 

utanumhaldi um kennsluna og jafnframt nám nemenda. Leiðsagnarnámið veitir kennurunum 

hugmyndafræðilegan ramma eða leiðarljós, þannig að þeir og nemendur vita til hvers er 
ætlast. Aðferðir og áherslur leiðsagnarnáms veita kennurunum ákveðna afmörkun, 

kennararnir virðast vera meðvitaðri um hvað þeir vilja fá út úr kennslunni og hvernig þeir 

geta leiðbeint nemendum áfram. Þetta þykir kennurunum afar árangursríkt, þá verður 
námsmat og tilgangur námsins augljós. 

Þegar rannsakandi spurði hvert viðhorf kennaranna til leiðsagnarnáms væri var ljóst að 

þeir telja leiðsagnarnám vera jákvæða og skynsamlega leið til að halda utan um kennslu. 
Kennararnir ræddu mikið um að með innleiðingu leiðsagnarnáms hafi umgjörð kennslunnar 
orðið mun skýrari en áður. Í þessu samhengi sagði Fjóla meðal annars að með 

leiðsagnarnámi séu kennsla og undirbúningur alltaf innrömmuð. Aðspurð sagðist Sóley hafa 
haft góða upplifun af leiðsagnarnámi: 

 

Mér finnst þetta mjög áhugaverð aðferð eða áhugaverðir 

kennsluhættir vegna þess að þetta afmarkar nám nemenda, ef þetta 
er vel framsett þá er allt svo skýrt hvernig við ætlum að læra. 

 

Þetta er í samræmi við svör Lilju:  

 

. . .gott að börnin vita alltaf hvað þau eru að fara læra og af hverju.  

 

Þá minntist Lilja einnig á hve auðvelt það sé að halda utan um nám og kennslu með 

aðferðum leiðsagnarnáms en það þarf þó að undirbúa og skipuleggja sig vel. 
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Fjóla segir afmörkun náms og kennslu vera helsta styrkleika leiðsagnarnámsins. Fjólu 

finnst áherslur leiðsagnarnáms hafa leitt til þess að kennslan sé orðin markvissari og 

hnitmiðaðri en áður. Fjóla segir að nemendur sínir viti nú alltaf til hvers er ætlast af þeim en 
hún telur það árangursríkt fyrir nám þeirra. Það fylgja ýmsar aðferðir með leiðsagnarnámi 

sem Fjólu finnst ramma inn kennsluna. Sem dæmi má nefna taka nemendur virkan þátt í 

innlögn, þeir ræða við námsfélaga og aðstoða hvern annan í náminu. Í leiðsagnarnámi er 
mikil áhersla lögð á fjölbreytt námsmat, Fjóla segir stöðuga endurgjöf gefa sér skýra sýn á 

nám nemenda og námsmatsaðferðir í anda leiðsagnarnáms geta brotið upp kennsluna eða 

lokið henni á markvissan hátt. Frá því að kennslan hefst og þangað til henni lýkur þá styðst 

Fjóla við þessar áherslur sem henni finnst afmarka kennsluna. Aðspurð segist hún ekki sjá 
neina vankanta við leiðsagnarnám. Fjóla segist fyrst og fremst nýta kosti þess, segir því að 

hún láti kerfið ekki stjórna sér og að það valdi henni því engum truflunum í starfi.  

Að sögn Sóleyjar er einn helsti kostur leiðsagnarnáms hversu skýrt, hnitmiðað og 
markvisst námið verður. Hún segir: 

 

Við vitum hvert við stefnum, við vitum hvað þarf til að ná árangri og 
nemendur. . . maður virkjar nemendur miklu meira, verða virkir 

þátttakendur í eigin námi og verða meðvitaðir um nám sitt. 

 

Að þessu sögðu segir Sóley sig stundum festast í forminu, festast í handriti leiðsagnarnáms 
og gleymir þá ef til vill öðrum kennsluaðferðum sem hún hafði nýtt vel fyrir innleiðinguna. 
Sóley segir: 

 

. . . maður er svo fastur í að fylgja þessum leiðum, þessum vörðum 

sem leiðsagnarnámið er, maður á það til að gleyma öðru góðu sem 

maður hefur gert vel sem kennari. En eftir því sem maður verður 

flinkari þá á maður auðveldara með að taka inn annað sem eru góðar 

kennsluaðferðir. 
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Mynd 5. Skýr uppsetning á vinnulotu. 

 

Sýnileg markmið stuðla að góðu skipulagi fyrir kennarana. Lilja segir leiðsagnarnám hafa 
vakið áhuga sinn um leið og hún kynntist því. Hún varð fljótt mjög hrifin af skipulaginu sem 
því fylgir, orðræðunni sem einkennir leiðsagnarnám og hinum ýmsu verkfærum. Þá nefndi 

hún meðal annars vaxandi hugarfar, námsfélaga og þrautseigju. Lilja segir engar áskoranir 
hafa verið við innleiðingu leiðsagnarnáms: 

 

Ég hef tekið þátt í þróunarverkefnum, fundum, ráðstefnum hér og 

erlendis og já. . . þá er ekkert sem mér finnst hafa verið erfitt. Alltaf 
að taka áskorun og gera sem best fyrir nemendur, ekkert erfitt heldur 

bara til bóta . . . mér fannst þetta strax mjög spennandi.  

 

Lilja segir þó að það hafi tekið tíma að leggja leiðsagnarnámið inn, þannig að það verði 

nemendum tamt að nota vinnubrögð í anda þess. Sóley var á sama máli og Lilja varðandi 

innleiðinguna; að það sé viss áskorun að kenna nemendum vinnubrögð leiðsagnarnáms en 
þær telja afraksturinn þó vera þess virði. Lilja ræddi einnig um það að sér finnist erfitt að 

sannfæra aðra kennara um hversu frábært leiðsagnarnám er. Hún segir suma kennara ekki 

vilja breyta til heldur vilja gera hlutina eins og þeir eru vanir. Í lok viðtalsins sagði Lilja að hún 
myndi alltaf mæla með leiðsagnarnámi og að ef hún væri að fara kenna sem 
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umsjónarkennari á nýjum stað þá myndi hún taka það með sér hvort sem það væri leiðandi í 

skólanum eða ekki. 

Kennararnir töluðu allir um hversu mikilvægt og gagnlegt tól orðfæri er. Þá sögðu 
kennararnir orðfærið, það er orðalag kennara, spurningatækni, orðræða innan bekkjarins og 

hvatning, hafi orðið markvissari með leiðsagnarnáminu. Kennararnir sögðu það skipta 

sköpum að nota rétt orðalag, til dæmis í takt við vaxandi hugarfar. Sóley tekur þar dæmi um 
að það sé brýnt að hafa í huga þegar talað er við nemendur, þegar þeim er hrósað eða eru 

hvattir áfram, að leggja áherslu á framlag þeirra, vinnusemi eða aðferðir en ekki hversu hratt 

þeir vinna eða hversu snjallir þeir séu. Kennararnir töluðu allir um að það sé nú einkennandi í 
þeirra kennslu að tala um hversu mikilvægt það sé að efla eigin þrautseigju, að gefast ekki 

upp og það að takast á við áskoranir sé gagnlegt. Kennararnir sögðu að smátt og smátt síist 

þetta inn hjá nemendum og nú séu þeir flestir farnir að ræða um námið á þennan hátt. 

7.2 Sýnileiki og skýr markmið 
Þegar rannsakandi spurði þátttakendur hvernig leiðsagnarnám birtist í kennslu þeirra voru 

meginatriði svara þeirra afar svipuð. Kennararnir leggja allir áherslu á að byggja kennsluna 
upp á markvissan hátt og hafa markmið hennar skýr. Kennararnir segja nemendur sína vera 

virka þátttakendur í náminu og kennslunni – þeir vita til hvers er ætlast af þeim og hvert 

hlutverk þeirra er. Einnig styðjast þátttakendur við hin ýmsu verkfæri leiðsagnarnáms og 
móta námsumhverfið eftir áherslum þess. Kennararnir byggja upp öflugt námsumhverfi á 

þennan hátt. 

Kennararnir ræddu mikið um námsmat en þeir sögðust allir leggja áherslu á fjölbreytt 
námsmat. Þeir sögðu að námsmat sé hluti af námsferli nemenda þeirra og að þeir gefa 
endurgjöf jafnóðum. Sóley segir til dæmis að hún leggi mikla áherslu á að endurgjöf komi 

strax og að þannig geti hún leitt nemendur áfram í átt að markmiðum.  

Kennararnir nefndu meðal annars sjálfsmat, jafningjamat, endurgjöf kennara, þrjár 
stjörnur og ein ósk og miðtímamat. Lilja lýsti miðtímamati þannig að þá fara kennari og 

nemendur yfir verkefni eins nemenda í sameiningu. Sóley segir frá að í miðri vinnulotu gefi 
hún nemendum merki um að stöðva vinnu sína, hún dregur þá nafn nemenda og fær 

verkefnið hans, ef það er skriflegt. Hún setur svo verkefnið undir bókvarpa og nemendur 

hjálpa henni við að finna hvað sé vel gert út frá árangursviðmiðunum sem sett voru í byrjun 
námslotunnar. Sóley notar bleikan penna til þess að strika undir það sem er vel gert. Þá tekur 

hún stundum gulan penna og strikar undir það sem hún og nemendur telja að hægt sé að 

gera betur (sjá mynd 6). Sóley segir að það sé mikilvægt að tengja þetta allt við 

árangursviðmiðin. Hún segist einnig leggja mikla áherslu á að ræða við nemendur um það að 
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þeir séu allir að læra af þessu og tengir þetta meðal annars við vaxandi hugarfar þar sem 

lykilatriðið sé að það að gera mistök sé tækifæri til náms. 

Sóley og Lilja nefna að miðtímamat, það er þegar kennari fer yfir verkefni valið af 
handahófi með nemendum og þeir taka þátt í að veita endurgjöf, sé góð aðferð til þess að sjá 

hvað vel er gert og fá nemendur til þess að læra af mistökum. Auk þess tala þær báðar um að 

sama gildir þegar námsfélagar fara yfir verkefni hvers annars í miðri vinnulotu. Þá ræða þær 
um vaxandi hugarfar og að mistök séu tækifæri til þess að læra af. Lilja og Sóley segja þrjár 

stjörnur og eina ósk einnig vera dæmi um endurgjöf þar sem nemendur fá upplýsingar um 

það sem vel var gert. Auk þess læra þeir af mistökum annarra og sjá hvað og hvernig má gera 
betur. 

 

 

Mynd 6. Sýnileiki: Tilgangur áherslupenna og viðmið fyrir námsfélagavinnu. 

 

Að sögn Fjólu birtist leiðsagnarnám í kennslunni hennar með skýrum markmiðum. Fjóla 

skrifar markmið kennslunnar alltaf upp á töflu og telur það stuðla að markvissu námi 

nemenda. Hún segir að markmiðin þurfi alltaf að vera skýr svo það sé ljóst hver stefnan er. 
Auk þess telur hún það mikilvægt að ræða um og útskýra fyrir nemendum hvers vegna 

tiltekin markmið eru valin. Þá segir Fjóla einnig að nemendur séu virkir þátttakendur í námi 
og kennslu og hún telur hin ýmsu verkfæri leiðsagnarnáms hafa þar áhrif. Hún leggur áherslu 
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á að stuðla að virkni nemenda og fá þá til að taka þátt í kennslunni. Ásamt þessu leggur hún 

mikla áherslu á samvinnu nemenda, að þeir hjálpist að og útskýri fyrir hver öðrum.  

Sóley telur leiðsagnarnám birtast í eigin kennslu á svipaðan hátt og Fjóla talar um. Hún 
segir námsmarkmið og árangursviðmið hverrar lotu alltaf vera skýr og hún skrifar þau upp á 

töflu líkt og Fjóla. Sóley segir nemendur sína þekkja skipulagið vel, þeir viti hverju þeir mega 

búast við og séu þannig meðvitaðir um það sem þeir eru að fara læra. Sóley skrifar einnig 
uppbyggingu vinnulotunnar upp á töflu, þar kemur fram hvað á að gera í tímanum – þá á hún 

ekki endilega við blaðsíður í bókum heldur t.d. hvaða verkefni nemendur eru að fara vinna og 

röð verkefna. Þá hjálpast hún og nemendur að við að setja verkefnunum ákveðin 
árangursviðmið, hvað þarf til svo að verkefni sé vel unnið. Sóley segir það afar mikilvægt að 

fá nemendur til að vera þátttakendur í að setja árangursviðmið en hún hefur einnig viðmið 

hjá sér og ef það er eitthvað sem hún telur mikilvægt að komi fram þá ræðir hún um það við 

nemendur og bætir við. Hún passar sig þó alltaf á að hafa viðmiðin ekki of mörg og ekki of 
flókin þar sem hún kennir ungum nemendum.  

 

 

Mynd 7. Árangursviðmið og námsmarkmið, stærðfræði. 
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Mynd 8. Árangursviðmið og námsmarkmið, ritun. 

 

Sóley sagði það hafa verið áskorun í upphafi að fá nemendur til að vera virkir þátttakendur í 
vinnubrögðum leiðsagnarnáms. Hún minnist þess að það hafi verið erfitt fyrir suma 
nemendur að vera námsfélagar þegar þeir þekktu ekki vinnubrögðin. Í þessu samhengi segir 

Sóley: 

 

Að vera svona að hjálpast að, að spyrja hvorn annan og hafa ekki 

fengið æfingu í að útskýra fyrir hvort öðru, orða hugsanir sínar, tala 

upphátt, það er áskorun að kenna þeim það. 

 

Þá segir hún að það séu enn ákveðnir nemendur sem eiga erfitt með þetta og að það séu 

ýmsir aðrir þættir sem geta haft áhrif á það. Nefna má ýmsa námsörðugleika sem nemendur 
eiga við að stríða eða þroskafrávik sem þeir glíma við. Þessir nemendur geta átt erfitt með að 

taka þátt í umræðum með bekkjarfélögum. Feimni og æfingaleysi geta einnig haft áhrif á hve 

virkir nemendur eru sem námsfélagar. Sóley segir mikilvægt að nemendur læri vinnubrögð 
leiðsagnarnáms strax í upphafi 1. bekkjar. Einnig nefnir Sóley að tímastjórnun geti stundum 

verið áskorun, til dæmis að vera ekki með of langa innlögn. Þá segir hún að það skipti afar 

miklu máli að undirbúa sig vel fyrir kennsluna. 
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Leiðsagnarnám birtist því meðal annars í kennslu Sóleyjar í gegnum skýra og vel uppsetta 

kennslu. Hún telur hinar ýmsu kennsluaðferðir og kennsluhætti, sem hún kynntist við 

innleiðingu leiðsagnarnámsins, hjálpa til við að stuðla að virkni nemenda og ýta undir það að 
nemendur viti hvað þeir eru að læra og hvers vegna. Hlutverk nemenda Sóleyjar eru skýr; 

þeir vinna mikið og náið saman, hjálpast að og taka þátt í umræðum og innlögn. 

Lilja segir leiðsagnarnám vera mjög sýnilegt í skólastofunni hennar þar sem jákvæðar 
setningar í anda vaxandi hugarfars hanga til dæmis uppi á veggjum. Þá eru einnig spjöld með 

leiðbeiningum um vinnu námsfélaga á veggjum skólastofunnar. Lilja segir það afar mikilvægt 

að allt sé mjög sýnilegt og skýrt. Lilja segist einnig nota ýmsar hagnýtar leiðir í anda 
leiðsagnarnáms og nefnir notkun ísprinnaprika þegar hún dregur nöfn nemenda og stjórnar 

umræðum. Sóley og Fjóla nota þetta líka.  

Lilja segir: 

 

Ef þú kæmir inn í stofuna mína þá ættir þú að sjá að það væri 

semsagt leiðsagnarnám sem færi fram. 

 

Í því samhengi á hún meðal annars við veggspjöld á veggjum stofunnar, skýra uppsetningu á 

kennslustundum og hvernig hún notar ýmsar aðferðir og vinnubrögð í anda leiðsagnarnáms. 

Á myndinni hér að neðan má til dæmis sjá hvernig leiðsagnarnám birtist í skólastofu Lilju. 
Nemendur hennar unnu að verkefni í trúabragðafræði þar sem áhersla var lögð á 

spurningatækni. Nemendur æfðu sig að semja spurningar, bæði einfaldar og flóknar 

spurningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Birtingarmynd: Spurningatækni 
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7.3 Breytingar 
Það kom skýrt fram í svörum kennaranna þriggja að upplifun þeirra af leiðsagnarnámi er 
mjög jákvæð. Líkt og áður kom fram minntust þeir allir á að skipulag náms og kennslu í anda 

leiðsagnarnáms sé afmarkað og markvisst. Þegar rannsakandi spurði kennarana um hvernig 

kennsla þeirra hafði breyst eftir innleiðinguna þá minntust þeir allir aftur á þennan þátt. Það 
er þeim fannst kennslan orðin markvissari og römmuð inn á skýrari hátt en fyrir 

innleiðinguna. Námsmat kennaranna hefur einnig tekið breytingum eftir innleiðingu 

leiðsagnarnáms. Auk þess virðist kennurunum finnast aðferðir leiðsagnarnáms hafa góð áhrif 
á nemendur þeirra, þeim finnst bekkjarbragur meðal annars hafa eflst og ábyrgð nemenda á 

eigin námi.  

Aðspurð segir Fjóla kennsluna sína ekki hafa breyst eftir innleiðingu leiðsagnarnáms en 

þegar leið á viðtalið varð rannsakanda ljóst að ýmsar breytingar höfðu þó átt sér stað. Svör 
hennar seinna í viðtalinu stungu í stúf við svör hennar við spurningunni um breytingar á 

kennslunni við leiðsagnarnám. Fjóla nefnir meðal annars að kennslan hennar sé orðin 

afmarkaðari og nám nemenda einnig meira innrammað en fyrir innleiðinguna.  

Þegar rannsakandi spurði hvort breytingar hafi orðið á námsárangri nemenda sagði Fjóla: 

 

Áður en við fórum að gera þetta svona mikið markvisst, að segja 
börnunum hvað stæði til og svoleiðis. . . þá fannst mér námsábyrgð 
þeirra aukast. 

 

Þá er ljóst að innleiðingin hefur einnig haft áhrif á námsábyrgð nemenda hennar en Fjólu 
fannst hún ekki geta sagt til um hvort námsárangur hafi aukist þar sem hún er ekki með 

beinan samanburð og ýmsar breytur sem geta haft áhrif, að hennar sögn. Vert er að nefna að 

þegar viðtalið var tekið stóð veirufaraldurinn Covid-19 yfir og hafði áhrif á skólahald og óljóst 

er hvort eða hvernig áhrif faraldurinn hafði á námsárangur nemenda. Rannsakandi spurði um 

áhrif leiðsagnarnáms á bekkjarbrag. Fjóla sagði leiðsagnarnám hafa haft mikil áhrif á 

bekkjarbrag, þá telur hún að námsfélagavinnan gegni þar lykilhlutverki. 

Fjóla segir: 

 

Maður er markvisst og meðvitað að virkja samstarf og það verður 
markvisst og meðvitaðara en maður gerði áður. Það er enginn vafi, 

hefur áhrif á bekkjarbrag og ég held það hefur jákvæð áhrif.  
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Fjóla ræddi mikið um orðfærið sem fylgir leiðsagnarnámi og hún hefur lagt aukna áherslu á 

það eftir innleiðinguna. Hún segir það hafa mikil áhrif á hugarfar nemenda, seiglu og 

þrautseigju.  Fjóla nefnir það að hún tali mikið um það við nemendur sína að það þurfi að 
þjálfa heilann eins og aðra vöðva, þá sé mikilvægt að efla eigin þrautseigju og líta á mistök 

sem tækifæri til náms. Fjóla segir líka að þegar nemendur eru að takast á við erfiðleika í 

náminu og segja til dæmis að þeir kunni ekki eða geti ekki, þá segi hún við þá að þeir geti 
þetta ekki ennþá; að þeir þurfi æfingu, aðstoð og seiglu. Orðfæri kennara smitast svo út til 

nemenda og þeir fara smátt og smátt að nota orðfærið sem einkennir leiðsagnarnám. Svör 

Fjólu benda til þess að hún virðist leggja markvissari áherslu á vaxandi hugarfar eftir 

innleiðingu leiðsagnarnáms.  

Fjóla sagði að fyrir innleiðingu leiðsagnarnáms hafi hún ávallt lagt mikla áherslu á 

fjölbreytt námsmat og kennsluhætti. Þar af leiðandi fannst henni leiðsagnarnámið ekki hafa 

mikil áhrif á eigin sýn á námsmat og sá ekki miklar breytingar í eigin kennslu. Hún sagði 
leiðsagnarnám samræmast eigin hugmyndum sem hún hafi alltaf haft um menntun og 

kennslu. Fjóla sagðist aldrei hafa verið hrifin af prófum en að skýrt og stöðugt mat á þeim 
verkefnum sem eru í gangi hverju sinni hafi alltaf verið sinn stíll. Í þessu samhengi sagði Fjóla:  

 

Þannig að ég myndi frekar segja að það [leiðsagnarnám] hafi haft þau 
áhrif að ég hafi fengið leyfi fyrir því að mega vera eins og ég er.   

 

Í lok viðtalsins sagði Fjóla leiðsagnarnám gefa sér tækifæri til að vinna út frá áhugaverðum og 
fjölbreyttum leiðum. Að sögn Fjólu er leiðsagnarnám: 

 

 . . . eiginlega leyfið út úr námsbókinni. 

 

Sóley virtist meðvitaðari um þær breytingar sem höfðu orðið á eigin kennslu eftir innleiðingu 

leiðsagnarnáms en Fjóla. Líkt og Fjóla sagði Sóley kennslu sína alltaf hafa einkennst af 

fjölbreyttum kennsluháttum og námsmati. Sóley segist hafa lagt mikla áherslu á góðar 

kveikjur, góða innlögn og að fá nemendur til að taka þátt í umræðum og samtali við sig. Hún 

telur sig þó núna undirbúa sig betur en fyrir innleiðinguna, þá sérstaklega þegar kemur að 

umræðum og samtali við nemendur. Hún veit nú betur hvað hún vill fá út úr samtalinu sem 

og öðrum þáttum kennslunnar. Sóley hefur einnig lagt meiri áherslu á að nemendur ræði 

saman tveir og tveir eftir innleiðingu leiðsagnarnáms en það kemur einna helst fram í 
gegnum námsfélagavinnu.  
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Þá segir Sóley allt vera mun skýrara en áður, uppbygging kennslunnar, viðmið, hvað á að 

læra og hvers vegna. Þetta finnst Sóleyju hafa góð áhrif á nemendur, hún segir þá meðvitaðri 

um eigið nám en áður. Einnig telur hún nemendur nú gegna lykilhlutverki í kennslustundum 
en að hlutverk hennar sé meira að leiðbeina þeim í gegnum námið með stöðugri og 

markvissri endurgjöf. Sóley telur sig einnig ljúka kennslustundum betur núna en fyrir 

innleiðingu leiðsagnarnáms en hún notar meðal annars fjölbreyttar námsmatsaðferðir í lok 
kennslustunda sem gefa henni góða sýn á hvar nemendur eru staddir í náminu.  

Að mati Sóleyjar hefur námsmat einnig tekið breytingum sem og sýn hennar á það:  

 

Eins og áður þá var námsmat kannski, jú maður var alltaf að fylgjast 
með nemendum sínum og maður vissi kannski alveg stöðuna þeirra. 

En núna er þetta orðið svona miklu meira að nemendur eru orðnir 

meðvitaðir um að við erum alltaf í lærdómsferli og námsmatið er í 
raun, kemur bara eins og endurgjöfin, kemur alltaf jafnt og þétt. Og 

námsmat er ekki eitthvað svona eins og lokaafurð heldur hjálpar 
maður nemandanum alltaf áfram þannig það er ekki bara stöðumat í 
lokin heldur er þetta alltaf leiðsögn og endurgjöf og mun auðveldara 

fyrir nemendur að vita stöðu sína. 

 

Sóley segir að við innleiðingu leiðsagnarnáms hafi hún byrjað að nota aðferðir sem hún hafi 
ekki notað áður. Sóley og Lilja segja til dæmis frá aðferð við jafningjamat þar sem 
námsfélagar meta verkefni hvors annars, þeir setja bækurnar sínar ofan á hvor aðra og þá 

metur annar nemandinn verkefni hins út frá árangursviðmiðum námslotunnar. Þær nefna að 

það sé mikilvægt að nemendur útskýri fyrir hver öðrum og ræði saman í gegnum ferlið. 

Sóleyju finnst það mjög árangursríkt og gagnlegt að nemendur deili hugsun sinni með 

bekknum, þannig fari mikið nám fram og það gefur kennara einnig góða sýn inn í skilning og 

hugsun nemenda. 

Sóleyju finnst leiðsagnarnám einnig hafa haft jákvæð áhrif á námsárangur nemenda 
vegna þess hversu meðvitaðir þeir eru um til hvers er ætlast af þeim og þeir fá að hafa áhrif á 

eigið nám. Þeir vita að nám er ferli og þeir fá leiðsögn til þess að ná markmiðum. Sóley segir 

frá því að hún fékk nýjan nemanda í bekkinn fyrir skömmu og heyrði að hann var að ræða við 
aðra nemendur um hvort þeir fái tölustafi eða bókstafi í skólanum. Þá hafði strákur sem 

búinn er að vera í skólanum frá því í 1. bekk sagt:  

 

Nei, hér fáum við ekkert a eða b, hér fáum við bara bleikt eða gult. 
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Sóley notar bleika og gula áherslupenna við endurgjöf, þá sjá nemendur skýrt hvar þeir þurfa 

að æfa sig betur og fá tækifæri til að vinna úr endurgjöfinni. Bleiki penninn merkir það sem 
best er gert hjá nemandanum og guli penninn merkir það sem gera má betur. Sóley bendir 

nemendum sínum stundum á hvar hún myndi gefa bleika og gula endurgjöf í stað þess að lita 

með pennunum en það fer eftir eðli verkefna. Sóley segir markvissa endurgjöf hafa góð áhrif 
á nemendur þar sem þeir eru ekki að upplifa samanburð heldur er hver og einn að fá 

námsmat til þess að ná eigin markmiðum. Rauði þráðurinn í svörum Sóleyjar virðist vera sá 

að uppsetning kennslustunda er nú mun skýrari og markvissari en fyrr og hún telur það hafa 
jákvæð áhrif á nám og virkni nemenda. 

Lilja var á sama máli og Fjóla og Sóley um breytingar á námi og kennslu við innleiðingu 

leiðsagnarnáms. Lilja segir að það sem breyttist mest í hennar kennslu hafi verið að kennslan 

varð afmarkaðri. Hún nefnir þá sérstaklega innlögn þar sem hún notar til dæmis námsfélaga 
og leggur nú mun meiri áherslu á að nemendur viti hvað þeir eigi að gera og hvers vegna.  

Þá finnst Lilju sýn sín á námsmat einnig hafa breyst. Áður fyrr studdist hún meira við próf. 
Eftir innleiðingu leiðsagnarnáms hefur hún notað fjölbreyttara námsmat. Hún segir að 
námsmat og endurgjöf gegni einnig skýrara hlutverki nú en áður, nemendur fá fleiri tækifæri 

til að nýta niðurstöður námsmats til að bæta sig og ná markmiðum. Lilja segir nemendur 
einnig vera orðna færari í að meta nám hvers annars og að taka uppbyggilegri gagnrýni en 
fyrir innleiðingu leiðsagnarnáms. Þetta finnst henni hafa yfirfærst á allt námið; nemendur eru 

óhræddari við að spyrja hvern annan um aðstoð og þess háttar.  

Enn fremur finnst Lilju nemendur vera meðvitaðri en áður um eigið hlutverk og nám og 
hvernig þeir geta hámarkað árangur sinn. Auk þess telur hún þá bera meiri ábyrgð á námi 

sínu en áður, þeir séu orðnir flinkari í samvinnu og gagnkvæmri virðingu. Þá segir hún að 

námsfélagavinnan hafa skipað stórt hlutverk í því. Hún segir bekkjarbrag hafa eflst við 
innleiðingu leiðsagnarnáms, nemendur koma betur fram við hvern annan. Hún nefnir að 

nemendur kvarta nú mun minna yfir því að sitja ekki hjá vinum sínum. Með tíðum 

sætaskiptum þá segir hún nemendur kynnast betur og sjá ýmsa eiginleika í fari bekkjarfélaga 
sem þeir annars hefðu ekki tekið eftir. Lilja er sannfærð um það að gagnkvæm virðing hafi 

eflst eftir innleiðingu leiðsagnarnáms, að nemendur séu óhræddari við að biðja hvern annan 

um hjálp og að þeir séu meðvitaðri um að það megi svara rangt og gera mistök. Einnig 
nefndu kennararnir að gagnlegt sé að ræða um fyrirmyndir, það er fólk sem hefur gert 

mistök eða hefur rekið sig á. Hvernig það gafst ekki upp þrátt fyrir hindranir og uppskar á 

endanum eins og það sáði. Kennararnir þrír telja vaxandi hugarfar vera stóran þátt í 

námsmenningu innan bekkjanna. 
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7.4 Samantekt 
Af niðurstöðum má sjá að þátttakendur telja leiðsagnarnám vera gagnlega, skynsamlega og 
áhugaverða leið í námi og kennslu. Kennararnir þrír skipuleggja og setja kennslu sína upp út 

frá vörðum og aðferðum sem komu með leiðsagnarnáminu. Þannig hefur nám og kennsla 

orðið afmarkaðri og skipulagðari eftir innleiðingu leiðsagnarnáms. Aðferðir leiðsagnarnáms 
sem kennararnir styðjast við, líkt og námsmarkmið, árangursviðmið og markviss endurgjöf, 

leiða til þess að nemendur taki aukna ábyrgð á eigin námi; þeir vita hvað þeir eru að læra, 

hvers vegna og til hvers er ætlast. Það virðist því sem aukin þátttaka nemenda í námsmati ýti 
undir að markmið og leiðir að þeim verði skýrari í huga nemenda.  

Ýmsar breytingar höfðu átt sér stað í kennslu kennaranna við innleiðingu leiðsagnarnáms. 

Nefna má fjölbreyttara námsmat og tíðari endurgjöf. Nemendur fá einnig tækifæri til þess að 

vinna úr endurgjöf og námsmati 

. Kennararnir segja að aðferðir leiðsagnarnáms gefi þeim góða sýn á hvar nemendur 

þeirra eru staddir í náminu. Þeir leggja því áherslu á að leiðbeina nemendum í átt að 
markmiðum með reglulegri endurgjöf og fjölbreyttu námsmati. Kennararnir töldu 
bekkjarbrag einnig hafa styrkst við innleiðingu leiðsagnarnáms þar sem áherslur þess ýta 

undir virka samræðu nemenda og gegnsæi þegar kemur að mistökum og hindrunum í 
náminu. Kennararnir þrír telja vaxandi hugarfar og orðfærið sem því fylgir gegna mikilvægu 

hlutverki í leiðsagnarnámi og hafi mikil áhrif á nám og samskipti nemenda. 

Ljóst er að námsmenning í námi og kennslu kennaranna einkennist af: 

• Vel undirbúinni og skipulagðri kennslu.  

• Skýrum markmiðum þar sem nemendur eru virkir þátttakendur í eigin námi. 

• Markvissri endurgjöf og fjölbreyttu námsmati.  

• Námsfélagavinnu. 

• Orðfæri kennara.  

• Vaxandi hugarfari þar sem mistök og hindranir í námi eru námstækifæri. 
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8 Umræður 

Í kaflanum verða rannsóknarniðurstöður túlkaðar með tilliti til rannsóknarspurninga og 
settar í samhengi við fyrri rannsóknir.  

Rannsóknarspurningin var: 

• Hvernig mótast námsmenning og viðhorf til leiðsagnarnáms í skólum sem vinna að 
innleiðingu leiðsagnarnáms? 

Einnig undirspurningar: 

• Hvernig birtist leiðsagnarnám í þremur skólum sem vinna að innleiðingu 

leiðsagnarnáms? 

• Hver er upplifun og viðhorf kennara af innleiðingu leiðsagnarnáms?  

Rannsóknin byggði á eigindlegri aðferðafræði og tók rannsakandi hálfopin viðtöl við þrjá 
grunnskólakennara sem hafa innleitt leiðsagnarnám inn í eigin kennslu. Megintilgangur 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvernig kennarar geta stuðlað að auknum árangri og 
áhuga nemenda með áherslum leiðsagnarnáms. Þá var markmiðið að kanna viðhorf og 
upplifun kennaranna af innleiðingu leiðsagnarnáms og birtingarmynd þess í kennslu þeirra. 

Umræðukaflanum verður skipt upp eftir þeim þemum sem komu fram við úrvinnslu 
gagna en þau voru þrjú talsins. Fyrst verður fjallað um hinn hugmyndafræðilega ramma sem 
kennararnir tileinkuðu sér við innleiðingu leiðsagnarnáms. Því næst verður þemað sýnileiki 

og skýr markmið rætt. Þar á eftir verður fjallað um þær breytingar sem kennararnir upplifðu 

á eigin kennslu og námi nemenda við innleiðingu leiðsagnarnáms. Að lokum verða 
umræðurnar dregnar saman.  

8.1 Ramminn 
Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að viðhorf kennaranna til leiðsagnarnáms er afar 

jákvætt. Þeir telja aðferðina vera skynsamlega leið til þess að stuðla að árangursríku námi, 

virkri þátttöku nemenda, námsárangri og áhuga. Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókn 

Dolin o.fl. (2018) þar sem þátttakendur höfðu einnig jákvætt viðhorf til leiðsagnarnáms, þeir 

töldu það meðal annars veita öflugan stuðning við nám nemenda og námsárangur þeirra 

(Dolin o.fl., 2018). 

Í þessari rannsókn sögðu þátttakendur að það hafi reynt á og verið tímafrekt að kenna 
nemendum vinnubrögð leiðsagnarnáms. Einn kennarinn talaði einnig um að gæta þurfi vel 

að tímastjórnun í kennslustundum sem og að muna eftir öðrum árangursríkum 
kennsluaðferðum. Þátttakendum í rannsókn Dolin o.fl. (2018) fannst tímafrekara að 

undirbúa leiðsagnarnám en annað námsmat. Hluti af námsmenningu leiðsagnarnáms er 
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námsgryfjan, þar fer námið fram og framfarir eiga sér stað. Ofan í námsgryfjunni gildir að 

vera þrautseigur, gefast ekki upp og læra aðferðir til að takast á við áskoranir (Nottingham, 

2017). Þegar kennararnir mættu hindrunum við innleiðingu leiðsagnarnáms má segja að þeir 
hafi sjálfir verið í námsgryfjunni. Þeir tókust á við verkefnin sem biðu þeirra með því að 

ígrunda, hugsa nýjar leiðir, prófa sig áfram og með því móti endurskoða fyrri vinnubrögð. 

Það sem einkenndi viðhorf þátttakenda til leiðsagnarnáms var fyrst og fremst það að 
kennararnir voru afar ánægðir með það skipulag sem fylgdi leiðsagnarnáminu. Kennararnir 

byggja allir kennslustundir sínar upp eftir aðferðum og áherslum leiðsagnarnáms sem þeir 

telja að skapi ákveðinn ramma utan um nám nemenda og kennslu. Þá finnst kennurunum 
kennslan orðin markvissari og afmarkaðri með tilkomu þessara áherslna. Kennararnir eru 

meðvitaðri um þau markmið sem þeir stefna að með kennslunni og telja að það hafi góð 

áhrif á nám nemenda. Nemendur vita til hvers er ætlast af þeim og hvað það er sem þeir 

þurfa að gera til að ná námsmarkmiðum. Þannig telja kennararnir að þeir nái að halda vel 
utan um kennsluna. Með innleiðingu leiðsagnarnáms fóru kennararnir að nota aðferðir sem 

þeir höfðu ekki prófað áður, nefna má námsfélaga og þeir lögðu aukna áherslu á fjölbreytt 
námsmat og markvissa endurgjöf. Að sögn kennaranna leiddu þessar áherslur til þess að nám 
og kennsla öðlaðist ákveðna umgjörð sem gerði námsmat og tilgang námsins sýnilegri. Þetta 

er í samræmi við rannsóknarniðurstöður Torrance og Pryor (2001) um viðhorf kennara til 
leiðsagnarnáms. En þar kom meðal annars fram að innleiðing leiðsagnarnáms veitti 
kennurum meiri innsýn í og skilning á námi nemenda. 

8.2 Sýnileiki og skýr markmið 
Leiðsagnarnámið, eins og það kemur fram í lýsingum kennaranna, birtist í gegnum skýr 
markmið, virka þátttöku nemenda, orðfæri kennara, ýmsar aðferðir sem einkenna 

leiðsagnarnám og veggspjöld og verkefni sem hanga á veggjum kennslustofunnar. 
Kennararnir telja skýr námsmarkmið og árangursviðmið vera lykilhlutverk leiðsagnarnáms; 

nemendur þurfa að vita hvert markmiðið með námi þeirra er. Kennararnir ræða um 

námsmarkmiðin við nemendur sína og skrifa þau upp á töflu. Þeir sögðu skýr námsmarkmið 
og árangursviðmið stuðla að því að nemendur verða virkir þátttakendur í eigin námi. Í 

rannsókn Cowie (2005) kom fram að skýr námsmarkmið leiddu til þess að nemendur tóku 

meiri ábyrgð á námsmati; litu á það sem sameiginlega ábyrgð þeirra og kennara. Enn fremur 
kom í ljós að eðli námsmats hafði jákvæð áhrif á sjálfsmynd og líðan nemenda. Nemendur 

tengdu það við breytt hlutverk þeirra innan kennslustofunnar og hvernig komið er fram við 

þá. 

Kennarar í rannsókn Torrance og Pryor (2001) lögðu ríka áherslu á námsmarkmið við 
innleiðingu leiðsagnarnáms. Það stuðlaði að því að nemendur urðu meðvitaðri um hlutverk 
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sitt og tilgang námsins. Þá lögðu nemendur meiri áherslu á að standast kröfur og að gera sitt 

besta eftir innleiðinguna. Kennararnir urðu því meðvitaðri um mikilvægi þess að 

námsmarkmið þurfa að vera skýr ef leiðsagnarnámið á að skila nemendum árangri (Torrance 
og Pryor, 2001). Með námsmarkmiðum og árangursviðmiðum öðlast nemendur betri skilning 

á því hvernig þeir geta bætt sig (Assessment Reform Group, 2002). Í þessari rannsókn kemur 

fram að aukin þátttaka nemenda í námsmati ýti undir að markmið og leiðir að þeim verði 
skýrari í huga nemenda. Kennarar rannsóknarinnar töluðu allir um það hversu skýrt það 

verður fyrir nemendur hvað þeir eiga að læra og hvers vegna meðal annars með tilkomu 

námsmarkmiða. 

Kennararnir töluðu allir um það að nemendur þeirra séu virkir þátttakendur í eigin námi. 
Skýr markmið og vel skipulagt námsumhverfi leiddu til þess að nemendur voru virkir í námi 

sínu. Kennararnir hafa því stutt nemendur við að bera ábyrgð á eigin námi. Hlutverk 

nemenda í námi og kennslu er skýrt þegar unnið er eftir áherslum leiðsagnarnáms sem 
kennararnir telja að leiði til aukinnar samvinnu, áhuga, ábyrgð og virkni nemenda. Þetta 

kemur heim og saman við rannsóknarniðurstöður Dolin og félaga (2018). Niðurstöður þeirra 
voru á þá lund að með leiðsagnarnámi efla nemendur eigið sjálfstæði og ábyrgð á náminu 
þar sem kennarar leggja meðal annars áherslu á reglulega endurgjöf og virka þátttöku 

nemenda í námi og kennslu. Þessar áherslur leiðsagnarnáms geta svo haft jákvæð áhrif á 
árangur, áhugahvöt og metnað nemenda (Dolin o.fl., 2018). Þetta kemur einnig heim og 
saman við rannsóknarniðurstöður Sach (2013) en kennsluaðferðir þátttakenda í þeirri 

rannsókn styrktust og ábyrgð nemenda á eigin námi efldist. 

Dweck (2000) segir að endurgjöf sé árangursríkari þegar hún er í formi umsagnar en í 

formi einkunna. Umsögn gefur nemendum betri upplýsingar um hvað þeir geti gert til þess 
að bæta sig heldur en einkunnir. Umsögn um næstu skref eða leiðsögnin sem kemur fram í 

endurgjöfinni styrkir meðal annars trú nemenda á eigin getu (Dweck, 2000). Kennararnir 
sögðust allir leggja mikla áherslu á að nemendur þeirra viti hvað þeir þurfa að gera til þess að 

ná árangri og að endurgjöf sé regluleg, uppbyggileg og upplýsandi. Einn kennarinn notar 

bleikan og gulan áherslupenna þar sem nemendur fá endurgjöf meðan á námsferlinu 
stendur. Bleiki penninn merkir það sem nemandi gerði vel og guli penninn merkir það sem 

má gera betur, út frá settum árangursviðmiðum. Kennarinn hafði svo heyrt á tali eins 

nemanda síns að nemandinn taldi leiðina mjög skynsamlega. Endurgjöfin leiðbeindi honum 
áfram í verkefnavinnunni og hann sá skýrt hvað hann gerði vel og hvað hann þurfti að bæta.   

Áberandi var að kennararnir skipuleggja oft umræður námsfélaga og nota fjölbreytt 
námsmat. Þeir skipuleggja samstarf námsfélaga líkt og Clarke (2008) mælir með, það er að 

tveir og tveir nemendur ræða saman um ákveðið efni eða spurningu sem kennari hefur 
varpað fram. Þá mælir Clarke (2008) einnig með því að kennarar skipti reglulega um 
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námsfélaga sem kennararnir þrír sögðust allir gera. Þeir telja að námsfélagavinnan hafi haft 

góð áhrif á námsábyrgð nemenda, áhuga, bekkjarbrag og virka þátttöku þeirra í eigin námi 

líkt og áður kom fram. Carless (2006) komst að því að nemendur vilja fá tækifæri til þess að 
hafa áhrif á nám sitt. Alexander (2004) tekur undir þetta og segir leiðsagnarnám vera góða 

leið til þess að gefa nemendum tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt. Kennararnir þrír sögðust 

leggja meiri áherslu á það að nemendur þeirra taki þátt í kennslunni og fái að hafa áhrif á 
námið. Í gegnum samræður um námið tókst að virkja nemendur til þátttöku við innleiðingu á 

leiðsagnarnámi. Jonsson (2013) segir það vera afar mikilvægt að kennari og nemendur séu 

samverkamenn í náminu, það stuðli meðal annars að aukinni námsábyrgð nemenda.  

8.3 Breytingar 
Að sögn kennaranna birtist leiðsagnarnám í kennslu þeirra einnig í að veita nemendum 

stöðuga endurgjöf og fjölbreytni í námsmati. Við innleiðingu leiðsagnarnáms breyttist 
námsmat kennaranna, þeir lögðu aukna áherslu á fjölbreytt námsmat, innleiddu 

námsmatsaðferðir sem þeir höfðu ekki notað áður og notuðu próf og einkunnir í minni mæli. 
Kennararnir töluðu allir um að námsmat sé fjölbreyttara nú en áður, þeir leggja áherslu á að 
gefa nemendum endurgjöf á meðan náminu stendur og nemendur geta nýtt sér það til þess 

að bæta sig og ná árangri. Kennararnir notuðu meðal annars sjálfsmat, jafningjamat og 
miðtímamat. Virk þátttaka nemenda og ábyrgð þeirra á eigin námi gegnir mikilvægu 

hlutverki í leiðsagnarnámi, sjálfsmat getur meðal annars stutt við þetta (Black og Wiliam, 
1998b). Black og Wiliam (1998b) segja því að sjálfsmat sé mikilvægur hluti leiðsagnarnáms. Á 
sömu nótum telur Tillema (2014) jafningjamat leika stórt hlutverk í leiðsagnarnámi. Tillema 

(2014) bendir á að jafningjamat hafi jákvæð áhrif á ábyrgð og virka þátttöku nemenda og að 
það leiði til aukins áhuga nemenda á eigin námi. Clarke (2008) telur miðtímamat gefa 

nemendum gott tækifæri til að vinna úr endurgjöf og bæta sig til þess að ná settum 

markmiðum. Kennarar sem tóku þátt í þessari rannsókn töldu reglulega endurgjöf skipa 

stóran sess í eigin kennslu og töldu nauðsynlegt fyrir nemendur að geta unnið úr henni. Þeir 

sögðu að með miðtímamati fái nemendur til dæmis tækifæri til að læra af því sem vel var 

gert og því sem gera má betur.  

Niðurstöður rannsókna Furtak og félaga (2016) og Gamlem (2015) eru í samræmi við svör 
kennaranna um virka þátttöku nemenda, aukna endurgjöf og fjölbreyttara námsmat við 
innleiðingu leiðsagnarnáms. Breytingar urðu á kennslu þátttakenda í rannsókn Furtak o.fl. 

(2016) og Gamlem (2015) við innleiðingu leiðsagnarnáms. Sem dæmi má nefna bættu 

þátttakendur endurgjöf sína og spurningatækni og nemendur þeirra tóku virkari þátt í námi 

og kennslu. Þessir þættir höfðu jákvæð áhrif á námsárangur nemenda sem og fagþróun 

kennara. Með áherslum leiðsagnarnáms urðu kennararnir meðvitaðir um hvaða aðferðir og 
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hvers konar nálgun í kennslu eru árangursríkar og hvað þeir geta gert betur (Furtak o.fl., 

2016; Gamlem, 2015). Þátttakendur í rannsókn Gamlem (2015) töldu aðferðir 

leiðsagnarnáms vera öfluga leið til þess að stuðla að kennslu sem einkennist af virkri 
þátttöku nemenda, markvissri endurgjöf og ígrundun kennara á eigin starfi; aðferðir 

leiðsagnarnáms stuðluðu að ígrundun og fagþróun kennara. Við svipaðan tón kveður í 

þessari rannsókn, þar sem endurgjöf og námsmat kennaranna varð tíðara, fjölbreyttara og 
markvissara við innleiðingu leiðsagnarnáms. Þeir urðu meðvitaðri um hvert þeir vilja stefna 

þar sem markmið urðu skýrari við innleiðinguna og nýjar áherslur kölluðu á gott skipulag. 

Kennararnir töldu áherslur leiðsagnarnáms einnig hafa góð áhrif á nemendur, námsábyrgð 

þeirra hafi aukist sem og virk þátttaka þeirra. 

Samhljómur er á milli svara kennaranna og þess sem kemur fram hjá Hattie og Timperley 

(2007). Í greinin þeirra kemur fram að það skipti afar miklu máli hvernig unnið er úr 

endurgjöf. Nemendur verða að fá að nýta upplýsingar sem þar koma fram og brúa þannig 
bilið milli þess hvar þeir standa og hvert þeir stefna. Þannig efla þeir færni sína og þekkingu. 

Þá þarf einnig að hafa í huga að endurgjöf sé skýr, markviss og hafi merkingu fyrir 
nemandann ef hún á að skila árangri. Samkvæmt Jonsson (2013) skortir nemendur oft færni 
til þess að vinna úr endurgjöf og nýta því þær upplýsingar sem þar koma fram ekki nógu vel. 

Jonsson (2013) segir það afar mikilvægt að nemendur viti hvað kennarar eru að meta og að 
þeir styrkist í að vinna úr endurgjöf og námsmati. 

Í kjölfar þess að námsmat kennaranna varð fjölbreyttara og endurgjöf jókst þá töldu 

kennararnir að skilningur þeirra á hvað nemendur hafa lært hafi dýpkað með áherslum 

leiðsagnarnáms. Þetta er í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna, það er að í 

leiðsagnarnámi sjái kennarar skýrt hvar nemendur standa í náminu og hvort kennsluaðferðir 
þeirra skili árangri (Assessment Reform Group, 2002; Dolin o.fl., 2018).  

Þegar nemendur fá endurgjöf þá skiptir máli að bekkjarbragur einkennist af trausti og 
virðingu. Bekkjarbragur sem einkennist af þátttöku nemenda í jafningja- og sjálfsmati og 

áherslum vaxandi hugarfars getur haft áhrif á það hvernig nemendur vinna úr endurgjöf. 

Þegar kennarar stuðla að fjölbreyttu námsmati og vaxandi hugarfari þá verða nemendur 

meðvitaðri um eigið hlutverk í námsmati og náminu sjálfu (Hattie og Timperley, 2007). 

Kennararnir töldu allir að bekkjarbragur hafi orðið betri við innleiðingu leiðsagnarnáms. Að 

þeirra mati höfðu umræður námsfélaga einna helst áhrif á þetta þar sem nemendur fóru að 

ræða meira saman en þeir höfðu gert fyrir innleiðinguna. Kennararnir sögðust allir nýta 

námsfélaga mikið í kennslunni og breyta þeir allir reglulega um sætaröðun nemenda, þannig 
hafa nemendur þeirra þjálfast í að vinna með hver öðrum. Auk þess töluðu kennararnir um 

að með innleiðingu leiðsagnarnáms hafi námsmat fengið nýja merkingu í huga nemenda og 
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eftir innleiðinguna séu nemendur meðvitaðari um að námsmat sé ekki lokaafurð heldur 

upplýsingar sem þeir geta nýtt til að bæta eigin árangur. 

Ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós að áherslur leiðsagnarnáms hafi góð áhrif á bekkjarbrag 
og sjálfsmynd nemenda vegna þeirrar námsmenningar sem leiðsagnarnámið skapar (Sach, 

2013; Black og Wiliam, 1998b; Clarke, 2008; Boud og Falchicov, 2006; Cowie, 2005). Black og 

Wiliam (1998b) og Clarke (2008) telja að með aðferðum leiðsagnarnáms, líkt og gagnvirkum 
umræðum sem stuðla að djúpri hugsun nemenda og kennsluaðferðum þar sem komið er til 

móts við ólíkar þarfir nemenda, skapist námsmenning þar sem allir nemendur finna að þeir 

skipti máli. Einnig getur það haft góð áhrif á bekkjarbrag þegar nemendur fá að hafa áhrif á 
eigið nám og þegar nemendur eru óhræddir við að gera mistök (Boud og Falchicov, 2006; 

Clarke, 2008). Sjá má að mikið samræmi er milli þessara niðurstaðna og svara kennaranna 

þriggja. 

Þá var einnig ljóst að þátttakendur í rannsókninni höfðu lagt áherslu á að bæta orðfæri 
sitt við innleiðingu leiðsagnarnáms. Þeir byrjuðu að nota ný orð og hugtök, til dæmis í anda 

vaxandi hugarfars. Þeir sögðu að vaxandi hugarfar sé nú ríkjandi hluti af námsmenningu 

bekkjarins. Kennararnir nefndu meðal annars að þeir noti fyrirmyndir; að vísa í þekkt fólk 
sem hefur lært af eigin mistökum og náð árangri með seiglu og þrautseigju að vopni. 

Kennararnir segjast minna nemendur sína oft á það að líkja megi heilanum við vöðva sem 

þarf að þjálfa og að mistök og hindranir í náminu séu tækifæri til náms. Þetta kemur heim og 
saman við það sem Clarke (2008), Dweck (2006) og Boaler (2016) hafa rannsakað. Þær segja 

það vera afar gagnlegt að kynna nemendur fyrirmyndir sem óttuðust ekki mistök né 

hindranir og efldu þannig vaxandi hugarfar sitt. Auk þess nefna þær að það sé nauðsynlegt 

að fræða nemendur um heilann sem þjálfast meðal annars í gegnum mistök og hindranir. 
Black og Wiliam (1998b) segja að leiðsagnarnám og vaxandi hugarfar styðji við hvort annað. 

Kennarar þessarar rannsóknar töluðu einnig um það að þeir leggi áherslu á að nota hugtök í 
anda vaxandi hugarfars, spyrja vandaðra spurninga og að nota orðfar sem ýtir undir seiglu 

nemenda. Auk þess veita þeir nemendum sínum hvatningu og gefa endurgjöf á verkefni út 

frá árangursviðmiðum í stað þess að hrósa fyrir hversu fljótir þeir eru að klára verkefni. 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að það hvernig kennarar hvetja nemendur áfram og hvernig þeir 

orða endurgjöf hafi mikil áhrif á hugarfar nemenda (Black og Wiliam, 1998b; Dweck, 2006; 

Boaler, 2016). Dweck (2006) komst meðal annars að því að það hefur neikvæð áhrif á 
frammistöðu og sjálfstraust nemenda þegar þeim er hrósað fyrir vitsmuni. Þetta ýtir undir 

fastmótað hugarfar og því segja Dweck (2006) og Clarke (2008) að það sé nauðsynlegt að 

kennarar hrósi nemendum til dæmis fyrir þær aðferðir sem þeir notuðu. Þannig má stuðla að 

seiglu nemenda en þessir þættir gegna mikilvægu hlutverki í leiðsagnarnámi (Clarke, 2008). 

Sjá má að kennararnir nýta ýmsar áherslur leiðsagnarnáms til þess að ýta undir seiglu 
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nemenda. Þar sem orðanotkun kennara er meðal annars í forgrunni; hvernig þeir hvetja 

nemendur sína til þess að dýpka þekkingu sína, takast á við áskoranir og hræðast ekki mistök 

og hindranir. Þetta er í samræmi við áherslur námsgryfjunnar (Nottingham, 2017). 

Kennararnir sögðu það vera mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um orðanotkun sína og 

spurningatækni við innleiðingu leiðsagnarnáms. Niðurstöður úr rannsókn Furtak o.fl. (2016) 

um innleiðingu leiðsagnarnáms rennir stoðum undir þetta. Rannsóknarniðurstöðurnar leiddu 
í ljós að þátttakendur lögðu meiri þunga á betri spurningatækni við innleiðinguna en þeir 

gerðu áður. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að það sé afar árangursríkt fyrir nemendur 

þegar kennarar huga vel að orðanotkun sinni og hvernig þeir orða spurningar (Powell, 2018). 
Að ná góðum tökum á spurningatækni getur meðal annars eflt rökhugsun nemenda 

(McGatha, Bush og Rakes, 2009). 

8.4 Samantekt 
Ljóst er að upplifun þátttakenda af innleiðingu leiðsagnarnáms er jákvæð. Sjá má að 

kennararnir hafa allir mikinn metnað fyrir starfinu og vilja ná góðum árangri í kennslu sinni. 

Þeir telja leiðsagnarnám vera góða leið til þess. Fyrri rannsóknir styðja þessar niðurstöður 
þar sem þátttakendur hafa almennt jákvætt viðhorf til leiðsagnarnáms og telja að það veiti 

nemendum góðan stuðning í námi (Dolin o.fl., 2018). 

Í þessari rannsókn kom fram að leiðsagnarnám stuðlaði að bættu skipulagi og skýrri 
afmörkun á námi og kennslu. Kennararnir telja áherslur leiðsagnarnáms svo sem 
námsmarkmið, árangursviðmið, regluleg endurgjöf og námsfélagavinnu ramma kennsluna 
inn á skynsamlegan hátt. Leiðsagnarnám virðist gefa kennurum innsýn í hvar nemendur eru 

staddir í náminu (Torrance og Pryor, 2001). Þetta kemur heim og saman við það sem 
kennarar þessarar rannsóknar töluðu um og töldu þeir sig því betur í stakk búna til þess að 

leiðbeina nemendum fram á við sem og að aðlaga kennslu sína að þörfum þeirra. 

Samkvæmt rannsóknum leiða skýr námsmarkmið til þess nemendur taki aukna ábyrgð á 
námi sínu og námsmati þar sem þeir verða meðvitaðri um hlutverk sitt (Cowie, 2005; 

Torrance og Pryor, 2001). Kennararnir sögðu allir að námsábyrgð og virk þátttaka nemenda 
hafi aukist við innleiðingu leiðsagnarnáms. Þeir telja að skýr markmið gegni þar mikilvægu 

hlutverki og nemendur þeirra viti alltaf til hvers er ætlast af þeim. Kennararnir og nemendur 

þeirra eru samverkamenn í náminu og greinilegt er að námsmat er hluti af námsferlinu, 
endurgjöf kemur jafnóðum og nemendur fá tækifæri til að vinna úr henni. Afar mikilvægt er 

að nemendur geti unnið úr endurgjöf og læri að nýta þær upplýsingar sem þar koma fram til 

þess að efla færni sína (Jonsson, 2013). Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 er áhersla lögð á 

að kennarar noti leiðsagnarmat. Þetta kemur einnig fram í skýrslu um framtíðarstefnu um 

samræmt námsmat á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2020). Enn fremur 
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kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 að nemendur eigi að fá tækifæri til að fylgjast 

með eigin stöðu í samvinnu við kennara og að meta næstu skref til að hámarka árangur sinn 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Námsmat kennaranna varð fjölbreyttara við innleiðingu leiðsagnarnáms. Þeir sögðust þó 

alltaf hafa lagt áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir og námsmat áður en þeir byrjuðu að 

tileinka sér vinnubrögð leiðsagnarnáms. En það virtist sem að þegar skólarnir sem þeir starfa 
við fóru að innleiða leiðsagnarnám að þá hafi þeim fundist fjölbreytt námsmat verða 

viðurkenndara af skólunum en hefðbundið námsmat, líkt og próf og lokamat. Kennararnir 

nota meðal annars sjálfsmat, jafningjamat og miðtímamat en þetta eru dæmi um námsmat 
sem gegna mikilvægu hlutverki í leiðsagnarnámi (Black og Wiliam, 1998b; Tillema, 2014; 

Clarke, 2008). 

Í rannsóknum sem hafa verið gerðar á leiðsagnarnámi hefur komið fram að það birtist í 

þeirri námsmenningu sem einkennir það (Black og Wiliam, 1998b; Clarke, 2008; Sach, 2013; 
Boud og Falchicov, 2006; Cowie, 2005; Nottingham, 2017; Hayward, 2015). Leiðsagnarnám 

birtist því í kennslu kennaranna í góðu skipulagi, öflugu námsumhverfi og með skýrum 

markmiðum þar sem nemendur taka virkan þátt í eigin námi. Leiðsagnarnám birtist einnig í 
námsmenningu sem einkennist af uppbyggjandi orðfæri kennara, samvinnu nemenda, 

þrautseigju og fjölbreyttu námsmati. Kennararnir telja vaxandi hugarfar vera stóran hluta af 

námsmenningu leiðsagnarnáms. Þeir leggja áherslu á kenna nemendum sínum um heilann; 
að hann er vöðvi sem þarf að þjálfa og því sé mikilvægt að óttast ekki mistök og hindranir í 

náminu. Nemendur kennaranna ígrunda nám sitt og efla rökhugsun sína í gegnum ríkar 

umræður, þá sérstaklega með námsfélagavinnu sem lengi hefur einkennt leiðsagnarnám. 

Hlutverk nemenda og kennara sem og námið og kennslan varð sýnilegra við innleiðingu 
leiðsagnarnáms. Enn fremur urðu kennarar og nemendur meðvitaðir um tilgang námsins og 

hlutverk sín innan skólastofunnar. Námsmatið varð sjálfsagður hluti af námsferlinu og 

nemendur eru orðnir þjálfaðir í vinnbrögðum og orðfæri leiðsagnarnáms. Þetta rímar við það 

sem Hattie (2012) vekur máls á þessu í bókinni Sýnilegt nám (e. visible learning). Þar segir 

hann að með sýnilegu námi eigi hann meðal annars við að kennslan verði nemendum 

sýnileg; þeir læra að verða sínir eigin kennarar.  

Sjá má að framkvæmd leiðsagnarnáms og námsmenning þess haldast í hendur – það er 
námsmenningin sem undirbýr jarðveginn fyrir framkvæmdina. Það tókst ekki nógu vel að 
innleiða leiðsagnarnám í Skotlandi vegna þess að við framkvæmdina skorti þessa 

námsmenningu (Hayward, 2015). Kennurum þessarar rannsóknar virðist hafa tekist að skapa 

þá námsmenningu sem framkvæmdin nærist á. Líklega hefur stuðningur af 

innleiðingarverkefni Nönnu Kristínar Christiansen (2019) haft mikið að segja og um leið 
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hugmyndafræði Shirley Clarke (2005; 2008; 2014), sem leggur sérstaka áherslu á að „andi“ 

leiðsagnarnáms sé hafður í forgrunni. 
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9 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða viðhorf og upplifun kennara af leiðsagnarnámi og 
hvernig viðhorf þeirra birtist í kennslunni. Þá var tilgangurinn að sýna hvernig kennarar geta 

stuðlað að námsárangri og áhuga nemenda með áherslum leiðsagnarnáms. 

Úrtak þessarar rannsóknar var lítið og því má ekki alhæfa út frá niðurstöðum hennar. 

Niðurstöðurnar gefa þó vísbendingar um það að leiðsagnarnám sé gagnleg aðferð fyrir 
kennara sem vilja stuðla að árangursríku námi; endurgjöf og námsmati, virkri þátttöku 

nemenda, aukinni námsábyrgð nemenda og ríkri námsmenningu.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að leiðsagnarnám sem stundum er kallað 
leiðsagnarmat og oft sagt vera námsmatsaðferð, nær til mun fleiri þátta en einungis 

námsmats. Leiðsagnarnám einkennist af sérstakri námsmenningu. Námsmenningin stuðlar 

að því að nemendur eru virkir þátttakendur í eigin námi og eru meðvitaðir um hlutverk sitt. 

Nemendur taka ábyrgð á eigin námi og nemendur og kennarar eru samverkamenn í náminu. 
Námsmenningin einkennist einnig af skýrum markmiðum þar sem nemendur vita til hvers er 

ætlast og kennarar öðlast góða sýn á stöðu nemenda. Tilgangur náms og kennslu verður 

skýrari og sýnilegri. Kennarar leggja áherslu á að gefa nemendum reglulega endurgjöf og 
skapa nemendum tækifæri til að nýta hana til þess að bæta sig og ná settum markmiðum. 

Orðræða í skólastofu þar sem unnið er eftir aðferðum og áherslum leiðsagnarnáms 
einkennist af vaxandi hugarfari og samvinnu nemenda. Litið er á mistök og hindranir í 
náminu sem námstækifæri. Rauði þráðurinn í svörum þátttakenda er sá að þeim hefur tekist 

að skapa þá námsmenningu sem er undirstaða þess að leiðsagnarnám beri árangur. Enn 
fremur hafa þátttakendur jákvætt viðhorf til leiðsagnarnáms og telja aðferðina hafa styrkt sig 
í starfi. 

Af lýsingum þátttakenda má ráða að bæði þeir sjálfir og nemendur virðast meðvitaðri um 
það sem fram fer í kennslustofunni en fyrir innleiðingu leiðsagnarnáms. Nemendur eru 

meðvitaðir um nám sitt og kennararnir hafa meiri yfirsýn yfir stöðu nemenda. Námsmat og 

endurgjöf varð virkur hluti af náminu, líkt og einn kennaranna orðaði að það „kemur bara“ 

og er því eðlilegur hluti námsferilsins. Draga má þá ályktun að breytt hlutverk kennara og 

nemenda stuðli að því að nám nemenda og starf kennara sé orðið sýnilegra við innleiðingu 

leiðsagnarnáms þar sem hlutverk nemenda hefur fengið aukið vægi. Auk þess má gera ráð 

fyrir að breytt orðfæri kennara styrki einnig sýnileikann og virkni nemenda. Kennararnir hafa 

lagt áherslu á að nota hugtök leiðsagnarnáms sem þeir segja að hafi síðan smitast til 

nemenda. Aðgangur nemenda að hugtakakistu kennara virðist stuðla að sameiginlegum 

skilningi á þeim athöfnum sem fara fram í kennslustofunni.  
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Þetta styrkir mig í þeirri trú um að leggja þurfi meiri áherslu á framkvæmd 

leiðsagnarnáms í kennaranáminu. Þegar unnið er eftir áherslum leiðsagnarnáms verður 

augljóst hvers konar nám hefur átt sér stað sem leiðir til þess að próf verða tilgangslaus. 
Brýnt er að kennarar fái viðeigandi stuðning og eftirfylgni, það þarf að standa vörð um það 

að kennarar geti stuðlað að námsmenningunni sem er nauðsynleg fyrir framkvæmd 

leiðsagnarnáms. Auk þess er mikilvægt að skólastarfið sé í stöðugri þróun og að starfsfólk 
taki þátt í reglulegri endurmenntun.  

Ég tel leiðsagnarnám vera áhugaverða leið fyrir kennara til að ígrunda og efla starf sitt og 

bæta árangur kennslu sinnar. Kennarar þurfa sjálfir að tileinka sér vaxandi hugarfar og þá 
menningu sem einkennir leiðsagnarnámið; vera tilbúnir til þess að gera mistök, sýna 

þrautseigju og læra af reynslunni. Ég vil því enda þetta verkefni með því að gera orð Dylan 

Wiliam (SSAT, 2011) að mínum: „Sérhver kennari þarf að bæta sig, ekki vegna þess að hann 

er ekki nógu góður nú þegar heldur af því hann getur gert enn betur.“ 
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Viðauki A: Samþykkisyfirlýsing 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur 

Leiðsagnarnám 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða hver viðhorf og upplifun grunnskólakennara er af 
innleiðingu leiðsagnarnáms og hvernig það birtist í kennslu þeirra. Í því samhengi verður 
meðal annars hugað að þeirri námsmenningu sem einkennir leiðsagnarnám. 
 
Þátttaka felur í sér að rannsakandi taki viðtal við mig. Upplýsingar úr viðtalinu verða notaðar 
í rannsókn undirritaðs rannsakanda og fræðilegu efni sem tengist því.  
 
Allar persónurekjanlegar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakandi 
tryggir nafnleynd.  

 
Ég get hætt þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp ástæðu. Ég get neitað að svara 
tilteknum spurningum ef mér hugnast svo. 

 
Ég hef lesið upplýsingarnar sem ég fékk sendar frá rannsakanda og gat spurt um það sem ég 
skildi ekki og fengið útskýringar. 

 

Ég hef sjálf/ur/t ákveðið að taka þátt í rannsókninni. 

 

Ég er samþykk/ur/t því að viðtalið sé hljóðritað. 

 

-------------------------------------------- 

 

Dagsetning og undirskrift þátttakanda  

 

Rannsakandi staðfestir hér með að hafa veitt þátttakanda upplýsingar um eðli og tilgang 
rannsóknarinnar. 

 

------------------------------------------- 

 
Dagsetning og undirskrift rannsakanda 

 
Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda 
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Viðauki Á: Spurningarammi 

1. Getur þú lýst upplifun þinni af leiðsagnarnámi? 

- Hver er styrkleiki þess? 

- Hverjir eru helstu vankantar þess? 

2. Getur þú lýst hvernig kennslan þín breyttist við innleiðingu leiðsagnarnáms? 

- Hvað einkenndi kennslu þína fyrir innleiðinguna? 

- Hvað einkennir kennsluna núna? 

3. Getur þú sagt mér frá hvernig leiðsagnarnám birtist í þinni kennslu? 

- Getur þú sagt mér meira frá þeim aðferðum sem þú nýtir úr leiðsagnarnámi í 
kennslunni þinni? 

4. Getur þú sagt mér frá því hvernig endurgjöf fer fram?  

- Hvert er hlutverk nemenda í endurgjöfinni? 

5. Getur þú sagt mér frá helstu áskorunum og tækifærum leiðsagnarnáms að þínu mati? 

- Hvað finnst þér erfiðast? 

- Hvað finnst þér auðveldast? 

6. Getur þú sagt mér hvort/hvernig leiðsagnarnám hefur áhrif á sýn þína á 
námsmat/hvernig námsmat fer fram? 

- Hvernig var námsmati háttað fyrir innleiðinguna? 

- Áhrif á nemendur? 

- Áhrif á námsárangur? 

7. Getur þú sagt mér frá þinni upplifun af hugmyndafræði leiðsagnarnáms/stefnu 
skólans í tengslum við leiðsagnarnám? 

8. Getur þú sagt mér frá hlutverki nemenda í þinni kennslu? 

9. Getur þú lýst því hvernig leiðsagnarnám hefur áhrif á bekkjarbrag og menningu í 
skólanum? 

10. Getur þú lýst því hvernig þú hefur farið að því að efla þrautseigju hjá nemendum 

þínum? 

11. Getur þú sagt mér frá því hvernig leiðsagnarnám nýtist við að ná námsmarkmiðum?  

12. Getur þú sagt mér frá einhverri leið sem þú hefur notað til þess að fá nemendur til 

þess að læra af nemendum sínum/annarra 

13. Getur þú lýst hefðbundinni námsfélaga vinnu? 


