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Útdráttur 

 

Í ritgerðinni er fjallað um leiðsagnarmat og hugmyndafræði þess útskýrð lauslega. Farið er 

yfir fimm aðferðir til leiðsagnarmats og þær tengdar tónlistarnámi með dæmum. Gerð er 

grein fyrir markmiðum hverrar aðferðar og ávinning af notkun hennar. Einstaklingskennsla 

á hljóðfæri er sérstaklega tekin fyrir og aðferðir til leiðsagnarnáms kynntar með hana að 

leiðarljósi. Ritgerðin er unnin með það fyrir augum að yfirfæra aðferðir leiðsagnarnáms á 

tónlistarkennslu. Ritgerðin er að mestu unnin upp úr fræðilegum heimildum frá Heidi L. 

Andrade, Margaret Heritage, Dylan Wiliam og Nönnu Krístínu Christiansen og vísað er í 

fræðigreinar og skýrslur á sviði menntunar og sálfræði, máli til stuðnings. Einnig eru 

netheimildir notaðar til að skýra mál og benda á aðföng til nota við beitingu aðferða 

leiðsagnarmats. Leiðsagnarmat virðist vera hentug aðferð við kennslu á tónlist, bæði í hóp- 

og einstaklingstímum og aðferðir hennar veita kennurum og nemendum betri tól til þess að 

takast á við þær áskoranir sem koma í námi. Ávinningur af beitingu aðferða leiðsagnarmats 

við einstaklingskennslu á hljóðfæri virðist vera mikill en heimildir um samhengi þar á milli 

eru af skornum skammti. Sóknarfæri er því í rannsóknum á þessu sviði. 
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Inngangur  

Kennarar í hljóðfærakennslu hafa oft ekki fengið mikla þjálfun né menntun í kennslufræðum, 

en samkvæmt alþjóðlegri rannsókn Daniel og Parkes er um helmingur þeirra sem stunda 

hljóðfærakennslu alls ómenntaðir í kennslufræðum. Rannsóknir á sviði hljóðfærakennslu eru 

ekki auðveldlega unnar vegna þess að mest af þeirri kennslu fer fram fyrir luktum dyrum og 

byggir á hefðbundnum hlutverkaskiptum meistara og lærlings.1  

Það námsmatskerfi sem stuðst er við, lokamat (e. Summative assessment), byggir að mestu 

á endurgjöf í formi lokaprófa með lítilli hugsun um innihald endurgjafarinnar fyrir utan 

einkunnir á tölu- eða bókstafsformi. Lokamat hefur lengi verið við lýði  menntakerfinu og 

hefur hún sætt gagnrýni frá rannsakendum á sviði félagsfræða og sér í lagi menntafræða.2 

Gagnrýnin er oft á þá leið að kennsluaðferðin taki ekki mið af færni nemenda og þeir fari oft 

á mis við að öðlast fullan skilning á námsefni vegna þess að forsendur til þess hafa ekki náð 

að festa sig í sessi áður en kennari fer að kenna eitthvað nýtt. Einnig sýna rannsóknir að 

kennarar geta þjálfað nemendur til þess að ná prófum án tillits til skilnings á prófsefninu, 

jafnvel þegar próf eru hönnuð til þess að greina hugsanaferli próftaka.3 Áhrif lokaprófa hafa 

verið harðlega gagnrýnd sem letjandi fyrir áhugahvöt nemenda þar sem lokaprófin verða 

markmiðin sem nemendur leitast við að ná, í stað frekari skilnings á efni námsins.4 

Leiðsagnarmat (e. Formative assessment) er sett fram sem andsvar og mótvægi við lokamati 

og byggir það á gagnkvæmu upplýsingaflæði milli nemenda og kennara á formi endurgjafar. 

Kennarar notast við endurgjöf á formi umsagna, virkja nemendur til sjálfsmats og hvetja til 

umræðu í tímum til þess að byggja upp námsmenningu sem ýtir undir sjálfsábyrgð nemenda 

til þess að ýta þeim áfram í námi.5 

 

1
 Ryan Daniel og Kelly A Parkes, „Music Instrument Teachers in Higher Education: An Investigation of the 

Key Influences on How They Teach in the Studio“, International Journal of Teaching and Learning in Higher 

Education Volume 29, tbl. 1 (2017): 33–46., 33. 

2
 Wynne Harlen og Ruth Deakin Crick, „A Systematic Review of the Impact of Summative Assessment and 

Tests on Students’ Motivation for Learning (EPPI-Centre Review, Version 1.1)“, Research Evidence in 

Education Library, tbl. 1 (2002)., 10. 

3
 Harlen og Crick, „A Systematic Review of the Impact of Summative Assessment and Tests on Students’ 

Motivation for Learning (EPPI-Centre Review, Version 1.1)“, 11 

4 Harlen og Crick.)“, 11. 

5
 Heidi L. Andrade og Margaret Heritage, Using Formative Assessment to Enhance Learning, Achievement, 

and Academic Self-Regulation, 1. útg. (Routledge, 2017), 4. 
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Á Íslandi hefur leiðsagnarmat verið innleitt sem áhersluatriði í Aðalnámskrá grunnskóla 

síðan árið 20116 og einhverjar áherslubreytingar innan grunnskólana hafa orðið vegna þess. 

Sem dæmi hefur mikil vinna verið lögð í þróunarverkefni í fjórum grunnskólum, þar sem 

aðferðir leiðsagnarnáms hafa verið sérstaklega teknar fyrir og innleiddar í kennslu, og þeim 

skólum er ætlað að vera til stuðnings fyrir aðra skóla sem hafa áform um frekari innleiðingu 

á aðferðum leiðsagnarmats.7 

Í þessari ritgerð hyggst ég útskýra nokkrar af megináherslum leiðsagnarmats og finna leiðir 

til þess að innleiða þær í tónlistarkennslu, bæði fyrir hópkennslutíma eins og tónfræði og 

einnig í einstaklingskennslu á hljóðfæri. Sem nemandi á hljóðfæri og í fræðilegum 

tónfræðatímum hefur mér ekki fundist vera sterk áhersla á því að byggja upp menningu sem 

hvetur nemendur til sjálfsábyrgðar í námi og þar sem nemendur læra hver af öðrum. Þegar 

ég fór fyrst að lesa mér til um leiðsagnarmat varð ég strax hugfanginn af möguleikunum sem 

ég sá til batnaðar á því sviði með notkun aðferða leiðsagnarmats og virkjun samnemenda til 

náms. 

Reynsla mín af tónlistarnámi hefur verið sú að kennarar hafa oft endurtekið kennsluaðferðir 

sinna kennara þar sem áherslan er á að upplýsingar fari til nemanda en því er ekki fylgt eftir 

svo nemandinn skilji þær. Þegar að prófi kemur hefur nemandinn þá ekki tækin sem hann 

þarf mest á að halda í eina prófinu sem einhverju máli skiptir á önninni. Tilraunir til símats 

hafa verið á þá leið að mæting og virkni í tímum telji til lokaprófs en leiðsagnarmat af þeim 

toga sem ég lýsi í þessari ritgerð hefur sjaldan ef nokkru sinni verið til staðar í minni reynslu. 

Að mínu mati mætti vel skoða betur innleiðingu leiðsagnarmats í tónlistarskólum og auglýsa 

þekkingarskólana sem auðlind sem hljóðfæra- og tónfræðakennarar geti sótt til.  

  

  

 

6 Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla almennur hluti ; greinasvið 2013, 2013, 

http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/mrn/utgafuskra/utg

afa.nsf/7FC6618E765E116300257B2F003C2817/Attachment/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.p

df. 

7  Kennarasamband Íslands, „Hvað er leiðsagnarnám?“, Kennarasamband Íslands, sótt 14. apríl 2022, 

https://www.ki.is/um-ki/utgafa/frettir-og-pistlar/skolavardan/2021/hvad-er-leidsagnarnam/. 
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Leiðsagnarmat 

Innan leiðsagnarmats rúmast margar aðferðir til kennslu og hvernig það fer fram í 

kennslustofum er jafn mismunandi og kennslustofurnar eru margar. Hér mun ég styðjast við 

bækurnar Embedded Formative Assessment eftir Dylan Wiliam, Leiðsagnarnám. Hvers 

vegna, hvernig, hvað? eftir Nönnu Kristínu Christiansen og Using Formative Assessment to 

Enhance Learning, Achievement and Academic Self-Regulation eftir Heidi L. Andrade og 

Margaret Heritage til þess að kynna nokkrar aðferðir og tengi þær við áður nefndar 

grunnspurningar og undirstöðuatriði leiðsagnarmats með dæmum úr tónfræða- og 

hljóðfærakennslu. Ásamt þessu tek ég mið af efni úr bók Nönnu Kristínar og meðfylgjandi 

efni af https://leidsagnarnam.is/ 

Dylan Wiliam, er einn af frumkvöðlum rannsókna á sviði námsmats og leiðsagnarmats, 

Hann skilgreinir leiðsagnarmat á eftirfarandi hátt: 

Leiðsagnarmat felur í sér að ná fram bestu mögulegu gögnum um hvað 

nemendur muni læra og orsakasamhengi þess við hvaða tilteknu röð 

leiðbeininga sem er. Leiðsagnarmat felur í sér að ná fram bestu mögulegu 

gögnum um hvað nemendur hafa lært og nota svo þær upplýsingar til þess að 

ákveða næstu skref.8 

Leiðsagnarmat er námsmatsaðferð sem byggir á gagnvirkum samskiptum milli nemenda og 

kennara, þar sem markmiðið er að hafa auga með námsframvindu nemenda. Þetta gerir 

kennurum kleift að átta sig á því þegar nemendur hafa ekki fullnægjandi skilning á 

námsefninu og stíga inn í til þess að koma í veg fyrir misskilning áður en það er orðið of 

seint og áfanganum lýkur án þess að nemandi hafi fengið tækifæri til þess að skilja námsefnið 

til hlítar.9 Auk þess er leiðsagnarmati beitt til þess að byggja upp hugarfar nemenda í átt að 

sjálfræði og sjálfsábyrgð í námi.10 Aðferðirnar til að ná þessu fram eru fjölbreyttar og hægt 

er að aðlaga þær að ýmiskonar námsumhverfi og námsefni. 

 

8 Mín þýðing á „Formative assessment involves getting the best possible evidence about what students will 

learn as a result of any particular sequence of instruction. Formative assessment involves getting the best 

possible evidence about what students have learned and then using this information to decide what to do 

next.“Dylan Wiliam, Embedded formative assessment (Bloomington, IN: Solution Tree Press, 2011), 50. 

9 Andrade og Heritage, Using Formative Assessment to Enhance Learning, Achievement, and Academic Self-

Regulation, 5. 

10 Wiliam, Embedded formative assessment, 145. 

https://leidsagnarnam.is/
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Heidi L. Andrade og Margaret Heritage notast við þrjár leiðsagnaspurningar sem grundvöll 

að góðri endurgjöf á milli nemenda og kennara: Hvert erum við að fara, Hvar erum við núna 

og Hvað gerum við næst?11 Þessar spurningar leiða á eðlilegan máta að góðri gagnvirkri 

endurgjöf nemenda og kennara sem er grundvöllur að góðu leiðsagnarmati. Ásamt þessu 

setja þær fram þrjú undirstöðuatriði til þess að leiðsagnarmat fari fram.  

Í fyrsta lagi: Námsmat fellur inn í kennslu og nám, en er ekki gefið eftir að nám á sér stað.  

Í öðru lagi:  Gögn frá námsmati eru nýtt til að ýta námi áfram en ekki einungis til þess að 

meta hvort nám hafi átt sér stað.  

Í þriðja lagi: Námsmat stuðlar að sjálfsstjórn nemenda varðandi nám.12 

Út frá þessum þáttum skoða ég tónlistarnám og set fram dæmi um hvernig hægt sé að beita 

leiðsagnarmati innan skólastofu, bæði við kennslu hópa og einstaklinga. 

Dylan Wiliam segir í bók sinni að öll kennsla grundvallist á hlutverkum og samskiptum 

kennara, nemanda og samnemanda og svo spurningunum þremur sem Andrate og Heritage 

setja fram og fjallað var um hér að ofan. Þessi hlutverk og ferli skarast og mynda fimm 

lykilstefnur í námsmati sem hann byggir skrif sín um leiðsagnarmat á: 

• Skýra, deila og skilja námsásetning og hæfniviðmið 

• Skapa virkar umræður, verkefni og starfsemi innan stofu sem ná fram gögnum um 

nám sem á sér stað 

• Vinna endurgjöf sem ýtir námi áfram 

• Virkja samnemendur sem kennslutæki fyrir hvern annan 

• Virkja nemendur til sjálfseignar/sjálfstiltrúar á eigin námi 

  

 

11 Andrade og Heritage, Using Formative Assessment to Enhance Learning, Achievement, and Academic Self-

Regulation, 1. 

12
 Andrade og Heritage, Using Formative Assessment to Enhance Learning, Achievement, and Academic Self-

Regulation, 26. 
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Hvernig þessi atriði skarast má sjá í töflu hér að neðan (þýdd úr bók Wiliam).13 

Tafla 1. Útskýringartafla um hvernig hlutverk einstaklinga í námi skarast við 

leiðsagnarspurningar og mynda fimm lykilstefnur leiðsagnarmats 

 

Þessar lykilstefnur legg ég til grundvallar við skrif mín um leiðsagnarnám og byggi dæmin 

um notkun leiðsagnarmats á þeim. 

Skýra, deila og skilja námsáform og uppfyllingu hæfniviðmiða 

Kennurum hættir stundum til að útskýra ekki markmið verkefna í tímum nógu vel fyrir 

nemendum sínum og það getur valdið misskilning eða ruglingi. Nemendur hafa stundum 

hugmyndir um hvað þeir eiga að gera í tímum sem eru frábrugðnar hugmyndum kennarans 

um það.14 

Kennari ætti að vera með vel úthugsuð námsmarkmið og deila þeim með nemendum sínum 

sem námskrá og kennsluáætlun en til viðbótar er gott að hafa viðmiðatöflur (e. rubrics) fyrir 

hvern þátt námsins sem nemendur geta þá notað til sjálfsmats og sem kennarinn getur notast 

við þegar kemur að mati á skilningi nemenda á efninu.15 Þessar viðmiðatöflur eru samansafn 

matsviðmiða með útskýrðum markmiðum um gæði fyrir hvern þátt í náminu.  Einnig má 

 

13
 Wiliam, Embedded formative assessment, 46. 

14
 Wiliam, Embedded formative assessment, 52. 

15 Andrade og Heritage, Using Formative Assessment to Enhance Learning, Achievement, and Academic Self-

Regulation, 53-59, 114-121. 

 Hvert erum við að fara? Hvar erum við núna? Hvað gerum við 

næst 

Kennari  Skýra og deila 

námsásetning og 

hæfniviðmið 

 

 

Skilja og deila 

námsásetning og 

hæfniviðmið 

 

Skilja námsásetning og 

hæfniviðmið 

Skapa virkar umræður, 

verkefni og starfsemi 

innan stofu sem ná fram 

gögnum um nám sem á 

sér stað 

Vinna endurgjöf 

sem ýtir námi áfram 

Samnemand

i 

Virkja samnemendur sem kennslutæki fyrir 

hvern annan 

Nemandi Virkja nemendur til sjálfsábyrgðar í námi 
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hugsa um viðmiðatöflur sem tékklista á kvarðanum: meiri skilningur <= minni skilningur. 

Taflan hér fyrir neðan er dæmi um hvernig nýta mætti þessa kennsluaðferð til þess að hvetja 

nemendur til sjálfsmats í tónfræðaáfanga. Hvert skref er með skýr markmið sem segja 

nemanda hvar hann er staddur í náminu og útlistar skýr skref fram á við í náminu (byggt á 

töflu úr bók Andrade og Heritage).16 

 

Viðmiðatafla 4 (fullur 

skilningur) 

3 (skilningur langt 

kominn) 

2 (skilningur er 

að koma) 

1 (skilningur er 

að byrja) 

Ritun dúr og 

molltónstiga 

Ég get notað 

formúluna 

SSLSSSL17, 

föst og laus 

formerki til 

þess að rita 

dúrtónstiga C, 

F og G ásamt 

molltónstigum 

í A, D og E 

Ég get notað 

formúluna 

SSLSSSL og laus 

formerki til þess 

að rita G og F 

dúrtónstiga. 

Nú vinn ég að 

því að læra  

molltónstiga og 

hvernig ég á að 

nota föst formerki 

Ég get ritað 

dúrtónstiga frá C 

Nú vinn ég að  

því að læra laus 

formerki, 

formúluna 

SSLSSSL og 

hvernig hún á 

við uppritun á G 

og F 

dúrtónstigum 

Nú vinn ég að 

því að læra að 

rita dúrtónstiga 

frá C 

Tafla 2. Dæmi um viðmiðatöflu fyrir einn þátt náms 

 

Í þessu dæmi er verið að kenna nótnaskrift í grunnáfanga í tónfræði (hvert erum við að fara?). 

Markmið kennslunnar er ekki að nemendur geti skrifað tónstigana, einn af öðrum, heldur að 

þeir öðlist skilning á því hvernig tónstigar eru byggðir og geti yfirfært undirliggjandi 

aðferðafræði við að skrifa þá í annað samhengi.18 Spurningar Andrade og Heritage, Hvert 

erum við að fara? Hvar erum við? og Hvað gerum við næst? eru mjög gagnlegar í þessum 

þætti náms þar sem námsáform og hæfniviðmið áfangans eru í raun svörin við þeim.  

Spurningar sem eru leiðandi geta þá verið gagnlegar til þess að leggja mat á skilning 

nemenda. Í stað þess að skrifa upp tónstiga og spyrja: „Er þetta rétt skrifað?“ má spyrja: 

„hvers vegna er þetta rétt/rangt skrifað?“ eða hafa tvo tónstiga, annan rétt skrifaðan og hinn 

rangt skrifaðan og hafa spurninguna „Hvers vegna er þetta rétt og þetta rangt?“. Munurinn 

 

16
 Andrade og Heritage, Using Formative Assessment to Enhance Learning, Achievement, and Academic Self-

Regulation, 117. 

17
 Hér er átt við stór og lítil skref milli tóna í tónstiga þ.e. hvort skrefin milli tónana fari yfir tón sem er á milli. 

18 Wiliam, Embedded formative assessment, 60. 
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er sá að fyrsta spurningin mælir bara sértækar upplýsingar um tónstigann sem er skrifaður 

en hinar seinni biðja nemendur um að hugsa sig um og beita undirliggjandi aðferðafræðinni 

til þess að útskýra svarið.19 

Skapa virkar umræður, verkefni og starfsemi innan stofu sem ná fram gögnum 

um nám sem á sér stað 

Til þess að skapa námsumhverfi sem veitir kennurum leiðir til þess að fá haldbærar 

upplýsingar um skilning sem nemendur búa yfir (hvar erum við núna?) setur Wiliam fram 

fjórar leiðir: 1) aukinn tíma til að svara flóknum spurningum, 2) fullyrðingar í stað spurninga, 

3) bón um álit frekar en svar, 4) leiðandi spurningar í stað beinna spurninga og 5) fjölvals- 

og umræðuspurningar sem eru hannaðar með það í huga að kennari geti áttað sig á því 

hvernig nemendur skilja námsefnið sem sett er fram.20 

Ýmsar af þessum aðferðum eru nokkuð augljósar en það er samt mikilvægt að vera 

meðvitaður um þær. Kennarar sem hafa það ekki hugfast að nemendur þurfi tíma til þess að 

hugsa svar við flókinni spurningu geta óafvitandi ollið neikvæðri breytingu í sjálfsmati þess 

nemanda með því að „létta“ spurninguna með vísbendingu eða færa spurninguna yfir á annan 

nemanda til þess að halda flæði í kennslustundinni. Skiptar skoðanir eru um hve langan tíma 

nemendur ættu að fá til umhugsunar. Wiliam vill meina að 3-5 sekúndur séu nógur tími.21 

Aðrir telja að svartími ætti að ná allt upp í 30 sekúndur en hver kennari ætti að geta tekið 

ákvörðun sjálfur byggða á þyngd spurningar og nemandanum sem beðinn er um svar.22 

Oft gerist það í kennslustofum að einn eða tveir nemendur eru ákafir í að svara spurningum. 

Þetta getur valdið því að hinir nemendurnir sem fá þá sjaldnar tækifæri til þess að svara 

spurningum fara að sýna náminu minni athygli og geta í verstu tilfellum helst úr lestinni 

varðandi skilning á námsefninu.23 Leið til þess að sporna við þessu kemur fram í mörgum af 

bókunum um leiðsagnarmat. Sú regla er að hafa „engar hendur upp nema til þess að spyrja“ 

reglu í kennslustofum, draga nemendur af handahófi til þess að svara spurningum en þó með 

hjálparlínum á borð við „hringja í vin”, sem vísar til þess að nemandi má biðja annan 

 

19
 Wiliam, Embedded formative assessment, 86. 

20 Wiliam, Embedded formative assessment, 71-104. 

21
 Wiliam, Embedded formative assessment, 84. 

22
 Nanna Kristín Christiansen, Leiðsagnarnám. Hversvegna, hvernig, hvað?, 1st útg. (Reykjavík: Nanna 

Kristín Christiansen, 2021), 124. 

23
 Nanna Kristín, Leiðsagnarnám, 119; Wiliam, Embedded formative assessment, 81. 
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nemanda sérstaklega um aðstoð en þarf svo sjálfur að bera fram svarið, og „spyrja salinn” 

sem vísar til þess að nemandi má biðja alla nemendur í kennslustofunni um aðstoð en þarf 

svo sjálfur að bera fram svarið. Þessi aðferð gerir það að verkum að það eru ekki bara 

áhugasömustu nemendurnir sem fá tækifæri til þess að bæta við og auka þekkingu sína í 

kennslustofunni.24 

Dæmi um vinnu af þessu tagi í kennslustofu í tónfræði gæti litið út á þann veg að kennari 

hafi verið að kenna um muninn á 3/4 og 4/4 taktvísi og hvernig áttundaparts, fjórðaparts, 

hálf- og heilnótur passa inn í hvern takt með þá taktboða. Kennarinn skiptir nemendum af 

handahófi niður í pör, skrifar 4 takta af tónlist, eins og hér er sýnt: 

  

Mynd 1. Dæmi um rangt skrifaðar nótur, notaðar sem umræðuefni í tíma 

 

Þá biður kennarinn nemendur að ræða sín á milli hvers vegna þetta dæmi er rangt skrifað og 

gefur þeim þrjár mínútur til þess. Eftir þessar 3 mínútur biður hann hóp af handahófi að svara 

spurningunni og spyr svo annan hóp um álit á útskýringu fyrsta hópsins. Þegar seinni 

hópurinn er búinn að gefa sitt álit gæti kennarinn svo beðið um álit úr salnum. Með þessari 

aðferðafræði hafa skapast umræður, bæði milli námsfélaga og á milli fólks í mismunandi 

hópum, allir fá endurgjöf á sínum hugmyndum hvort sem er frá námsfélaga sínum eða 

svörum við spurningum kennarans og enginn ætti að fara á mis við að takast á við efnið sem 

var rætt í tímanum. Kennarinn fær einnig endurgjöf frá mörgum nemendum til þess að 

byggja framhald kennslunnar og til þess að meta skilning nemenda á námsefni tímans (byggt 

á bók Nönnu Kristínar).25 

Vinna endurgjöf sem ýtir námi áfram.  

Vel undirbyggt nám hefst með því að spyrja Hvert erum við að fara? Tækifæri til þess að sjá 

hvar nemendur standa (Hvar erum við núna?) verða til, bæði í gegn um kennslu kennarans 

og sjálfsmat nemenda. Þær upplýsingar sem fást með þessu eru svo notaðar til þess að svara 

síðustu spurningunni (Hvert förum við næst?) og kennarinn getur í framhaldinu tekið 

 

24
 Nanna Kristín, Leiðsagnarnám, 120-122. 

25
 Nanna Kristín, Leiðsagnarnám, 123-134. 



 

 
9 

ákvörðun um það hvort nemendur þurfi frekari leiðsögn fyrir tiltekið námsefni. Nemendur 

nýta svo endurgjöf kennarans til þess að bæta námsaðferðir sínar. Nemendur beita einnig 

sjálfsmati og bregðast við sömu upplýsingum og kennarinn til þess að bæta námsaðferðir 

sínar. Bæði endurgjöf kennarans og sjálfsmatið stuðla að stjórn nemenda á eigin námi.26 Það 

er mikilvægt að miða að því að endurgjafir í tímum séu tíðar, greinagóðar og snúi að 

verkefninu sem unnið er frekar en að einblína á nemandann sjálfan  („hugmyndirnar í sólóinu 

voru vel afmarkaðar og það var greinileg notkun á altered skalanum yfir V7 fyrir moll 

hljóma” frekar en „þú spilaðir vel”).27 Endurgjöf sem byggir á einkunnum á kvarða virðist 

frekar hindra nám en ýta því áfram og því er ráðlagt gegn því að leggja fyrir próf með 

einkunnagjöf í leiðsagnarmati.28 Endurgjöf er samkvæmt skilgreiningu ekki hægt að gefa 

fram í tímann heldur er það afturvirkt. Ef endurgjöf vekur nemendur ekki til umhugsunar en 

segir bara við þá hvort þeir hafi skilið námsefni eða ekki getur það ekki kallast dæmi um 

leiðsagnarmat.29 

Hér er dæmi um námsmat sem ýtir áfram grunnnámi í tónfræði: Kennari hefur verið að kenna 

um taktvísa og samhengi þeirra við nótnagildi. Eftir kennsluþáttinn biður hann nemendur að 

skrifa svör við eftirfarandi spurningum:  

1. Fjórðapartsnóta er nóta sem fyllir upp í eitt slag ef taktboðinn er 4. Hve mörg slög fyllir 

hann upp í ef taktboðinn er 8? 

2. Hve margar sextándupartsnótur fylla upp í heilan takt af 3/4? 

3. Hve margar áttundapartsnótur fylla upp í jafn mörg slög og heilnóta? 

Byggt á svörum nemenda áttar kennarinn sig á því að nemendur eiga erfitt með að skilja 

muninn á taktboða sem biður um fjórðaparta og þeim sem biður um áttundaparta og hefur 

þá forsendur til þess að mynda umræður, fara ítarlegar í kennsluefni um taktboða og/eða 

breyta nálgun sinni til þeirra til þess að leiðrétta þann misskilning (byggt á dæmi í bók 

Wiliam).30 

 

26 Andrade og Heritage, Using Formative Assessment to Enhance Learning, Achievement, and Academic Self-

Regulation, 26-27. 

27
 Andrade og Heritage, Using Formative Assessment to Enhance Learning, Achievement, and Academic Self-

Regulation, 10. 

28
 Nanna Kristín, Leiðsagnarnám, 152-154. 

29
 Wiliam, Embedded formative assessment, 120, 127. 

30
 Wiliam, Embedded formative assessment, 40-43. 
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Í dæminu hér á undan sjáum við hvernig kennari athugar skilning nemenda á efni tíma með 

óformlegum hætti, tekur þær upplýsingar og vinnur úr þeim til þess að bæta skilning 

nemenda á kennsluefninu. Þetta er ekki gert með því að setja einkunn á svör nemenda heldur 

með því að nýta upplýsingarnar sem kennari aflar í tímanum til þess að átta sig á því hvort 

nægjanlegum skilningi hefur verið náð.  

Hvetja nemendur til þess að aðstoða hvern annan með skilning og aðferðir til náms 

Í kafla tvö stað minnist ég á hugtakið námsfélaga. Þessi hugmynd er frábrugðin hefðbundinni 

paravinnu í kennslustofu að því leyti að námsfélagar eru paraðir saman af handahófi og hafa 

skilgreint hlutverk. Námsfélögum er ætlað að tala saman um námsefnið, oft út frá spurningu 

sem kennari setur fram, mjög markvisst og í stuttan tíma. Tíminn er hafður stuttur svo 

nemendur fari ekki að ræða saman um hluti sem tengjast ekki efnisyrðingu 

spurningarinnar.31 Ávinningurinn af þessu fyrirkomulagi getur verið gríðarlegur, sér í lagi 

þegar nemandi er paraður við félaga sem er styttra kominn í náminu og fer í hlutverk þess 

sem útskýrir því við það dýpkar skilningur nemandans sem lengra er kominn og hinn 

nemandinn á ef til vill auðveldara með að skilja útskýringar frá og getur verið viljugri til 

þess að spyrja jafnaldra um efnið heldur en kennara.32 

Önnur leið til þess að virkja námsfélaga væri að biðja hópana að draga saman efni tímans í 

lista og fá svo hvern hóp til þess að gefa eitt atriði sem farið var yfir í tímanum áður en 

kennari hleypir nemendum út úr kennslustofunni. Það þarf þó að gæta þess að viðfangsefnin 

sem tekin eru fyrir í tímanum séu í það minnsta jafn mörg og hóparnir svo allir hópar fái 

tækifæri til þess að gefa að minnsta kosti eitt atriði.33 Önnur leið til að ná fram svipuðum 

árangri er að fá hvert par námsfélaga til þess að hugsa upp eina spurningu í lok tímans. Þessi 

aðferð veitir kennaranum innsýn í það hvar skilningur nemenda skarast og hvar hann skorti 

innan hópsins í kennslustofunni.34 

Það dugar ekki að setja nemendum þessi verkefni og ætlast til þess að þeir leysi þau 

áfallalaust af hendi. Til þess að ná árangri þarf að veita nemendum þjálfun í hlutverki 

námsfélaga með því að setja þeim skýr viðmið um hvernig ætlast er til að þeir hegði sér. 

Tillaga um hvernig megi skýra hlutverk námsfélaga fyrir nemendum kemur úr bók Nönnu 

 

31
 Nanna Kristín, Leiðsagnarnám, 124. 

32
 Wiliam, Embedded formative assessment, 134-135. 

33
 Wiliam, Embedded formative assessment, 140. 

34
 Wiliam, Embedded formative assessment, 139-140. 
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Kristínar, þar sem lagt er til þess að kennari gefi nemendum sínum sýnidæmi um góða og 

slæma námsfélaga og biðji nemendur svo um tillögur að umbótum á samskiptunum. Tillögur 

nemenda eru svo skráðar og notaðar til þess að búa til viðmiðin um námsfélaga í stofunni. 

Einnig er mikilvægt að hafa viðmiðin um námsfélaga skýr og sýnileg í skólastofunni og vísa 

oft til þeirra svo þau gleymist ekki þegar vinna með námsfélögum hefst.35 

Hvetja nemendur til þess að taka ábyrgð á eigin námi 

Það má ætla að þeir nemendur sem vilja ekki læra, læri lítið. Þetta kann að virðast augljóst 

en gleymist oft þegar talað er um kennsluaðferðir því stundum hljóma þær eins og að ef 

kennari reyni nógu mikið geti hann lært fyrir nemandann. Leiðsagnarmat hvetur kennara til 

þess að færa virka þáttinn í námi yfir til nemenda og bendir á ýmsar aðferðir sem hægt er að 

nýta í kennslustofunni til þess að það gerist. 

Eitt af þeim atriðum sem standa í vegi fyrir því að nám geti átt sér stað hjá nemendum er 

skortur á þekkingu um eigin þekkingu, en sú þekking er upp á ensku kölluð metacognition.36 

Þegar þessi þekking er ekki til staðar á nemandi mjög erfitt með að ákveða hver næstu skref 

í sínu námi ættu að vera. Þeir eru ekki með góða yfirsýn yfir hvað þeir eru búnir að læra sem 

viðkemur námsefninu og geta þá átt í erfiðleikum með að skilja hvernig hægt er að yfirfæra 

þekkingu á ný samhengi.37 Sem dæmi hef ég rekið mig á það að nemendur eiga erfitt með 

að yfirfæra þekkingu sína á C-dúr skalanum yfir á aðra skala til þess að byggja þá rétt á blaði. 

Annað dæmi úr eigin kennslu er nemandi hjá mér á erfitt með að yfirfæra þekkingu sína á 

skölum og skalamynstrum á hljóðfærinu sínu á línur sem hann er að spila í hljómsveitum, 

heldur les hann skala eins og aðra tónlist af blaði án þess að yfirfæra notkun þeirra í samhengi 

við tónlistina sem er spiluð í hljómsveitinni. Til að styrkja þessa sjálfsþekkingu nemenda 

væri hægt að beita aðferðum eins og viðmiðatöflunum sem ég útskýri hér að ofan eða 

námsfélögum þar sem hóparnir fá spurningu í líkingu við „hvar stend ég mig best?” eða 

„hvar get ég bætt mig?” í samhengi við sértækan námsþátt. Það skiptir þó ekki máli hve 

góðan skilning nemandi hefur á eigin þekkingu því það gagnast honum ekki í námi ef 

áhugahvötin er ekki til staðar.38 

 

35
 Nanna Kristín, Leiðsagnarnám, 123-134. 

36
 Wiliam, Embedded formative assessment, 148. 

37
 Wiliam, Embedded formative assessment, 60. 

38
 Wiliam, Embedded formative assessment,148. 
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Áhugahvatir eru mikilvægur þáttur í allri hegðun því fólk leitast ekki við að gera hluti sem 

enginn hvati er fyrir því að gera. Skiptingin í innri og ytri áhugahvatir eru sennilega mörgum 

kunnugleg en aðgreiningin er ekki alltaf augljós. Stjórnandi þættir í áhugahvöt einstaklinga 

eru skilgreindir sem ytri og innri. Ytri stjórnandi þættir ná yfir stóran hluta af hegðunum en 

til þeirra teljast hegðanir sem stjórnast af  refsingum og umbun, hegðun til varnar 

sjálfsímyndar og hegðun til þess að sneiða hjá kerfislægum hindrunum.39 

Innri áhugahvöt nær yfir þá hegðun sem fólk fylgir vegna þess að hegðuninni fylgir ánægja 

sem er ekki bundin við nein ytri áhrif. Þessi hegðun er sín eigin umbun og dæmi um slíka 

hegðun eru t.d. Sjónvarpsáhorf eða bókalestur til yndisauka. 

Ytri áhugahvöt nær yfir þá hegðun sem fólk fylgir vegna þess að henni fylgir utanaðkomandi 

umbun eða vegna þess að einhverskonar refsing orsakast af því að fylgja henni ekki.40 Dæmi 

um slíkt væri til dæmis heimalærdómur nemenda þar sem nemandi fær einhverja umbun frá 

foreldrum fyrir að viðhalda skilum eða refsingu fyrir það að skila ekki heimanámi. 

Það er þó langt frá því að áhugahvötum sé tvískipt á þennan hátt, heldur setja 

rannsakendurnir Ryan og Deci þær á róf sem leiðir frá „minnstum áhuga/mestum ytri 

áhrifum” til „mests áhuga/minnstu ytri áhrifa“ eins og sýnt er hér á mynd.41 

 

39
 Richard M. Ryan og Edward L. Deci, „Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New 

Directions“, Contemporary Educational Psychology 25, tbl. 1 (janúar 2000): 54–67, 

https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020, 60-61. 

40
 Ryan og Deci, „Intrinsic and Extrinsic Motivations“, 57-60. 

41
 Ryan og Deci, „Intrinsic and Extrinsic Motivations“, 61. 

https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020
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Mynd 2. tafla úr samantekt Ryan og Deci á rannsóknarniðurstöðum um áhugahvatir 

 

Lengst til vinstri er áhugaleysi. Þar hefur einstaklingurinn mjög takmarkaðan skilning á 

verkefninu, engan áhuga til þess að vinna það og metur sem svo að hæfni hans til þess að 

skila verkefninu á fullnægjandi hátt sé lítil sem engin eða að hann sér einfaldlega ekki 

tilganginn með því að vinna verkefnið. Dæmi um þetta er einstaklingur sem sinnir ekki 

náminu sínu. 

Í miðjunni er ytri áhugahvöt en henni er skipt upp í fjóra flokka. Fyrsti flokkurinn (ytri stjórn, 

ytri hvöt) nær yfir hegðun sem einstaklingar fylgja einungis vegna ytri áhrifa eins og refsinga 

eða umbunar en þeirra eigin áhugi á hegðuninni er í lágmarki. Dæmi um þessa hegðun er 

einstaklingur sem sinnir námi einungis vegna þess að honum er refsað fyrir að sinna því ekki. 

Annar flokkurinn (ytri stjórn, ytri hvöt) er sú hegðun einstaklinga sem þeir fylgja vegna þess 

að það ógnar félagslegri ímynd þeirra að fylgja henni ekki eða að stolt þeirra ber hnekki við 

það en áhugi á hegðuninni sjálfri er ekki mikill. Dæmi um þessa hegðun er einstaklingur sem 

sinnir námi sem honum hugnast ekki einungis vegna þess að fjölskylda og vinir sjá hann sem 

duglegan námsmann. 

Þriðji flokkurinn (að hluta innri stjórn, að ytri hvöt) er sú hegðun einstaklings sem orsakast 

af því að hann vinnur að einhverju markmiði og sér hegðunina sem skref í átt að því. Dæmi 

um þetta gæti verið einstaklingur sem sinnir námi sem tengist markmiði hans óbeint en er í 

átt að því eins og miðaldatónlististaráfangi á rytmískri hljóðfærabraut. 
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Fjórði flokkurinn (innri stjórn, ytri hvöt) er sú hegðun sem einstaklingur hefur samþykkt sem 

hluta af því að ná markmiðum sínum. Dæmi um þessa hegðun er einstaklingur sem sinnir 

námi sem tengist markmiði hans á beinan hátt eins og áfangi í hljóðfæraleik á 

hljóðfæraleikarabraut. Með því að styrkja nemendur til þess að líta í eigin barm og mynda 

samsvörun milli þeirra eigin markmiða og námsefnisins er hægt að hvetja þá til þess að auka 

á sjálfsábyrgð í námi.42 

Lengst til hægri er svo innri áhugahvötin sem ég lýsti hér að ofan. Til þess að ýta nemendum 

í átt að innri áhugahvöt í námi býður leiðsagnarmat upp á nokkrar aðferðir til þess að byggja 

upp sjálfsábyrgð nemenda gagnvart því að fylgjast með eigin þekkingu á efni tímans og efla 

sjálfstraust nemenda til þess að láta vita ef farið er of hratt í efnið til þess að skilningur á því 

myndist. 

Ein aðferð til þess að styrkja sjálfsábyrgð í námi byggir á að gefa nemendum þrjú plastmál í 

litum sem eru eins og umferðarljós (grænt, gult, rautt), sem þeir geta notað til þess að láta 

kennara vita þegar farið er of hratt yfir efni eða ef þeir vilja fá nánari útskýringar á því efni 

sem verið er að skoða. Auk þess er gagnlegt að hafa reglu um að ef grænt eða gult mál er 

efst í staflanum geti kennari fengið þann nemanda til þess að útskýra fyrir samnemanda sem 

hefur rautt efst. Þessi aðferð veldur því að nemendur þurfa að hafa ábyrgð á eigin kunnáttu 

á efni tímans því þeir gætu verið beðnir um að útskýra það fyrir samnemendum sínum og 

gefur kennaranum gagnlega endurgjöf til þess að miða kennslu sína við.43 

Önnur aðferð er að fá nemendur til þess að halda námsdagbækur þar sem þeir skrifa reglulega 

hvað þeir lærðu í tíma og taka frá nokkrar mínútur í kennslustundinni til þess. Wiliam mælir 

með því að gefa nemendum rithvatningar (e. Writing prompts) sem þeir gætu skrifað um efni 

kennslustundarinnar og mælir með því að hver nemandi velji ekki fleiri en 3 af 

hvatningunum. Dæmi um þessar hvatningar væru: 

• Í dag lærði ég að… 

• Mér kom á óvart að… 

• Það gagnlegasta sem ég lærði í þessari kennslustund var… 

• Mér fannst áhugavert að… 

• Mér líkaði best úr þessari kennslu stund að… 

• Eitt sem ég er óviss um… 

 

42
 Ryan og Deci, „Intrinsic and Extrinsic Motivations“, 61. 

43
 Dylan Wiliam, Embedded formative assessment, 156. 
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• Það sem ég væri til í að læra meira um er… 

• Eftir kennslustundina finnst mér… 

• Kannski hefði ég fengið meira út úr kennslustundinni ef… 

Kennari getur greint töluvert af upplýsingum um skilning nemenda sinna og hugsanir þeirra 

um efnisinnihald aðferðir kennslustundarinnar og nemendur fá að tjá sig og þurfa að hugsa 

um hvaða nám hefur farið fram því þessar rithvatningar fá nemendur til þess að hugsa 

töluvert meira út í svör sín heldur en ef hún væri bara: Í dag lærði ég…  
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Möguleg not í hljóðfærakennslu 

Leiðsagnarmat kemur oft fram á náttúrulegan máta í einstaklingskennslu á hljóðfæri. Góður 

kennari veitir endurgjöf á flutningi, tækni, efnisinnihaldi verkefnis, og á samræður við 

nemandann til þess að átta sig á því hvort hann skilji efnið. Hljóðfærakennarar vinna að 

þessu leyti samkvæmt forskrift leiðsagnarmats án þess að þurfa neina þjálfun í því, oft vegna 

þess að þeir muna eigin reynslu úr hljóðfæranámi af sínum kennurum, bæði það sem fór vel 

og það sem hefði mátt fara betur.44 Vandamál geta þó skapast af því að meistara-lærlings 

sambandið milli kennara og nemenda getur valdið því að sköpunargáfa/gleði nemandans 

koðni niður vegna ofuráherslu á efnið sem kennarinn setur fram án tillits til áhugasviðs 

nemanda og vegna þess að kennsluaðferðir hljóðfærakennara eru oft að miklu leiti byggðar 

á kennsluaðferðum þeirra eigin kennara.45  

Þær aðferðir sem ég útlista til notkunar við að útskýra fyrir nemendum hæfnikröfur til þeirra 

eftir námstímabil eru einnig mjög gagnlegar í einstaklingskennslu. Þetta á sérstaklega vel 

við í formlegu hljóðfæranámi þar sem stefnt er að framhaldsnámi í tónlistarskólum því 

námsmarkmiðin eru gerð skýr í aðalnámskrá tónlistarskólanna og prófþættir hvers 

áfangaprófs eru útlistaðir með vísan í sértækar námskrár hverrar hljóðfærafjölskyldu.46 

Viðmiðatöflur geta verið gagnlegt tól til þess að hafa alltaf næsta markmið í sjónmáli og 

fylgjast með námsframvindu, bæði fyrir kennarann og nemandann. Ef við tökum sem dæmi 

hljóðfæranemanda sem stefnir að grunnprófi getur verið mjög hjálplegt að hafa viðmiðatöflu 

sem nær yfir allar kröfurnar. Með þeirri töflu hefur nemandinn tékklista yfir það sem hann 

þarf að vinna að til þess að standast prófið og með þvi að fylla út töfluna fær nemandinn 

staðfestingu á hæfni sem skilar sér í minni prófkvíða vegna þess að nemandinn hefur skýr 

markmið styrkir þessi aðferð einnig sjálfsábyrgð hans í náminu. 

Hljóðfærakennurum væri oft hollt að hafa spurningar sínar til nemenda með leitandi 

sagnorðum og hanna þær til þess að ná fram gögnum um skilning nemandans á hugtökum 

sem rædd eru í tíma. Nemandi gæti til dæmis verið spurður út í skilning sinn á mixólydískum 

skala. Í því dæmi er ekki gott að spyrja: „Veist þú hvað mixólydískur skali er?“ því þá verður 

 

44
 Daniel og Parkes, „Music Instrument Teachers in Higher Education: An Investigation of the Key Influences 

on How They Teach in the Studio“, 38. 

45
 Daniel og Parkes, „Music Instrument Teachers in Higher Education: An Investigation of the Key Influences 

on How They Teach in the Studio“, 35. 

46
 Menntamálaráðuneyti Íslands, AÐALNÁMSKRÁ TÓNLISTARSKÓLA Almennur Hluti 

(Menntamálaráðuneytið, 2000), 33-44. 
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svarið ekki fullnægjandi til þess að bera mat á næstu skref í námi fyrir nemandann. Betra 

væri að spyrja: „Hvernig gætir þú notað mixólydíska skalann?“ Svarið við þeirri spurningu 

mun í öllum tilfellum dýpka skilning nemandans á hugtakinu og veitir kennaranum góðar 

upplýsingar um skilning nemandans á hugtakinu og gerir honum kleift að mæta 

nemandanum þar sem hann er staddur. 

Virkja nemanda til sjálfsmats 

Það er lykilatriði í öllu námi að nemendur hafi tæki til þess að bera mat á eigin hæfni til þess 

að ákvarða næstu skref sín svo þeir geti mætt áskorunum í framhaldsnámi og að námi loknu. 

Leiðsagnarmat býður upp á aðferðir til þess að styrkja sjálfsþekkingu þeirra og efla hæfni 

þeirra til að meta eigin árangur. 

Ein slík aðferð er að halda námsmöppu (e. portfolio) þar sem nemandi eða kennari tekur upp 

flutning nemanda á þeim verkefnum sem nemandinn er að takast á við með reglulegu 

millibili. Við það að líta til baka yfir upptökurnar fær nemandinn yfirsýn yfir það hvar hæfni 

hans hefur aukist. Þessi æfing hefur þá kosti að nemandi getur, með því að sjá hvar framfarir 

hafa átt sér stað og skilja í hverju þær felast, greint hvar frekari framfarir geta átt sér stað. 

Einnig getur nemandinn, með því að skoða framfarir sínar farið að sjá framfarir sem eitthvað 

sem gerist í skrefum en ekki í stökkum. Það er hugarfar sem gerir nemendur líklegri til þess 

að gefast ekki upp þegar námið þyngist, heldur vera alltaf vissir í sinni sök um að með vinnu 

fari þeim fram.47 

Sjálfsmat nemanda er erfitt ef þeir hafa ekkert til þess að miða sig við, en þar geta 

áðurnefndar viðmiðatöflur komið sterkt inn. Ef nemandi getur krossað við stöðu sína á 

viðmiðatöflu sem varðar næsta skref til prófs fær hann endurgjöf frá sjálfum sér og getur 

ákveðið út frá því hvort verja þurfi meiri tíma í að æfa hvern þátt. Ef nemandi treystir sér 

ekki til þess að meta á eigin getu er hægt að leita til kennara eða samnemanda sem hann 

treystir eftir endurgjöf. 

 

  

 

47
 Wiliam, Embedded formative assessment, 157. 
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Höfða til áhugasviðs nemenda, mæta þeim í tónlist 

Í aðalnámskrá tónlistarskólana er hljóðfæranám á Íslandi skilið að í tvær námsbrautir með 

ólíkar áherslur, klassískt og rytmískt nám, en þær eru báðar byggðar upp sem 

undirbúningsnám fyrir háskólagráðu í hljóðfæraleik.48 Margt af áhrifamesta tónlistarfólki 

landsins í dag hefur gengið þessar námsbrautir. Fólk á borð við Víking Heiðar49 og systkinin 

Ólöfu og Ólaf Arnaldsbörn50 hafa náð miklum árangri sem tónlistarfólk og hafa þau notað 

til þess, að minnsta kosti að hluta, menntunina sem þau öfluðu sér innan veggja tónlistarskóla 

landsins. 

Tónlistarskólarnir eru mikilvægur þáttur í því að ala hljóðfæraleikara sem geta þá unnið 

tónlist út frá sínum forsendum en það er ákveðinn hængur á því. Tónlistin sem kennd er við 

skólana samsamast ekki alltaf áhugasviði nemendanna sem þá sækja þar sem nemendur hafa 

kannski áhuga á nýlegri tónlist sem þeim finnst spennandi en eru þá látnir fá 70 ára gömul 

jazzlög, eða 300 ára gömul barrok verk sem þeir hafa hvorki heyrt né hafa áhuga á. Þessi lög 

eru svo sett sem dæmi um verk sem nemendum er bent á að velja í prófmöppur sínar þegar 

kemur að stigsprófum.51 Frá því að ég hóf hljóðfæranám í FÍH árið 2007 það mín reynsla og 

lítið hafði breyst þegar ég fór aftur í skólann til þess að þreyta miðpróf í rafbassaleik árið 

2018. Með popplínu MÍT hefur skólinn reynt að koma töluvert meira til móts við þá 

nemendur sem hafa aðrar áherslur en jazztónlist fyrir augum en fyrir nemendur á jazzlínunni 

eru gömlu jazzlögin enn sett til grundvallar fyrir hljóðfæranám.  

Að mínu mati mættu hljóðfærakennarar koma til móts við nemendur á áhugasviði þeirra, í 

það minnsta á grunnstigum náms, og hjálpa þeim að skilja tónlist út frá því sem nemendur 

eru að hlusta á eða hafa áhuga fyrir. Margir ungir tónlistarmenn spila tölvuleiki, svo það væri 

því góð hugmynd að athuga hvort áhugi væri fyrir hendi hjá þeim til þess að spila tónlistina 

 

48
 Menntamálaráðuneyti Íslands, AÐALNÁMSKRÁ TÓNLISTARSKÓLA Almennur Hluti, 11, 13, 17, 18; 

Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Rytmísk tónlist (Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið, 2010), 10 

49  „Víkingur Ólafsson: Biography“, Víkingur Ólafsson pianist, 22. janúar 2014, 

https://vikingurolafsson.com/about/. 

50  Arnar Eggert Thoroddsen, „Úr Fighting Shit í fágaða fegurð“, sótt 22. apríl 2022, 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1131210/; Giraffic Themes | www.girafficthemes.com, „Ólöf Arnalds“, 

sótt 22. apríl 2022, https://olofarnalds.com. 

51 Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Rytmísk tónlist, 42, 53, 64, 72, 79, 87, 

103, 110, 120, 128, 135, 144, 195, 204, 213, 222, 232. 
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sem þeir þekkja nú þegar úr leikjum. VGLeadSheets.com52 er þá góður byrjunarpunktur 

vegna þess að þar er að finna hundruð laga úr tölvuleikjum á því formi sem rytmísk tónlist 

er yfirleitt skrifuð til spilunar (lead sheet). Fyrir nemendur í klassískum hljóðfæraleik er 

IMSLP.org með verk eftir ótalmörg tónskáld frá öllum tímabilum mannkynssögunnar.53 

Fyrir aðra nemendur er svo hægt að finna fríar eða ódýrar nótur með einfaldri internetleit því 

fólk er mjög duglegt að deila uppritum sínum á vinsælum lögum á síðum eins og 

musescore.com54. Með því að deila þessum tækjum með nemendum má ætla að hægt sé að 

efla þá til sjálfsábyrgðar í námi og efla innri áhugahvöt þeirra til þess að spila á hljóðfæri. 

Það er gert með því að kenna þeim í samhengi sem er miðað að þeirra áhugasviði í stað þess 

að kenna efni sem er ekki með augljósa tengingu við þeirra hvata til tónlistarsköpunar.  

 

  

 

52  Jer Roque, „VGLeadSheets.Com - Lead Sheets for Video Game Music“, sótt 22. apríl 2022, 

https://www.vgleadsheets.com. 

53
 „IMSLP: Free Sheet Music PDF Download“, sótt 1. maí 2022, https://imslp.org/wiki/Main_Page. 

54  „Musescore.com | The world’s largest free sheet music catalog and community“, sótt 22. apríl 2022, 

https://musescore.com/. 
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Lokaorð 

Leiðsagnarmat getur verið notadrjúgt við kennslu í öllum námsgreinum en með aðferðum 

þess eru möguleikar til þess að bæta skilning og virkja áhuga nemenda sem eiga erfitt með 

efnið sem er til kennslu. Endurgjöf eftir sniði leiðsagnarmats getur, þegar hún er vandlega 

unnin, byggt upp áhuga og skilning hjá öllum nemendum og forðast að hygla 

afburðanemendum. Einnig virkja aðferðir leiðsagnarmats samnemendur til þess að gera sem 

flesta að virkum þátttakendum í námi. 

Möguleikar leiðsagnarmats takmarkast þó ekki við hópkennslu því margar af aðferðunum 

sem lýst er í ritgerðinni henta einnig vel til einstaklingskennslu þar sem form kennslunnar er 

misfrjálslegt eftir kennsluaðferðum kennara. Einkum skiptir þar máli að gera nemendur 

meðvitaða um tilgang námsefnisins sem tekið er fyrir og veita þeim tæki til þess að meta 

eigin framvindu, vegna þess að þeir hafa ekki aðra nemendur til þess að miða sig við í tímum. 

Kennarar geta einnig nýtt þessi tæki til þess að meta stöðu nemenda gagnvart námsefninu og 

geta þá áætlað betur hver næstu skref í kennslu eru. Ásamt þessu er gott að taka mið af 

áhugasviði nemenda til þess að velja námsefni svo áhugi þeirra fyrir tónlist nái að dafna 

frekar en dofna við kennsluna, en það hefur verið reynsla höfundar og margra annarra 

tónlistarnemenda sem hann hefur rætt við. 

Við heimildaleit kom í ljós að tónlistarnám hefur lítið verið rannsakað í samhengi við 

leiðsagnarmat og höfundur fann engar heimildir sem sneru að einstaklingskennslu 

sérstaklega. Það er því sóknarfæri í því að rannsaka beitingu aðferða leiðsagnarnáms í 

tónlistarkennslu en til grunns má leggja bók Nönnu Krístínar Christiansen Leiðsagnarnám: 

Hvers vegna, hvernig, hvað? ásamt öðrum ritum um notkun aðferðarinnar. 
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Myndaskrá 

 

Tafla 1: Útskýringartafla um hvernig hlutverk einstaklinga í námi skarast við 

leiðsagnarspurningar og mynda fimm lykilstefnur leiðsagnarmats 

 Hvert erum við að fara? Hvar erum við núna? Hvað gerum við næst 

Kennari   

Skýra og deila 

námsásetning og 

hæfniviðmið 

 

Skilja og deila 

námsásetning og 

hæfniviðmið 

 

Skilja námsásetning og 

hæfniviðmið 

Skapa virkar umræður, 

verkefni og starfsemi 

innan stofu sem ná fram 

gögnum um nám sem á 

sér stað 

Vinna endurgjöf sem 

ýtir námi áfram 

Samnemandi Virkja samnemendur sem kennslutæki fyrir hvern 

annan 

Nemandi Virkja nemendur til sjálfsábyrgðar í námi 

 

Tafla 2: Dæmi um viðmiðatöflu fyrir einn þátt náms 

Viðmiðatafla 4 (fullur 

skilningur) 

3 (skilningur langt 

kominn) 

2 (skilningur er 

að koma) 

1 (skilningur er 

að byrja) 

Ritun dúr og 

molltónstiga 

Ég get notað 

formúluna 

SSLSSSL, föst 

og laus 

formerki til 

þess að rita 

dúrtónstiga C, 

F og G ásamt 

molltónstigum 

í A, D og E 

Ég get notað 

formúluna 

SSLSSSL og laus 

formerki til þess 

að rita G og F 

dúrtónstiga. 

Nú vinn ég að 

því að læra  

molltónstiga og 

hvernig ég á að 

nota föst formerki 

Ég get ritað 

dúrtónstiga frá C 

Nú vinn ég að  

því að læra laus 

formerki, 

formúluna 

SSLSSSL og 

hvernig hún á 

við uppritun á G 

og F 

dúrtónstigum 

Nú vinn ég að 

því að læra að 

rita dúrtónstiga 

frá C 
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Mynd 1: Dæmi um rangt skrifaðar nótur notaðar sem umræðuefni í tíma 

 

Mynd 2: tafla úr samantekt Ryan og Deci á rannsóknarniðurstöðum um áhugahvatir 

 


