
Hvað er leiðsagnarnám? 
 

Í aðalnámskár grunnskóla 2011 segir: Kennarar þurfa að hjálpa börnum og ungmennum til raunhæfs 

sjálfsmats, gera þeim grein fyrir markmiðum náms og hvernig miðar í átt að þeim. Leggja skal áherslu 

á leiðsagnarmat þar sem nemendur velta reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til að 

nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skuli stefna. Nemendum þarf að vera ljóst hvaða 

viðmið eru lögð til grundvallar í matinu.  Af þessu má sjá að megin tilgangur leiðsagnarmats er 

valdefling nemenda. Þeir eiga að þekkja og skilja markmið eigin náms og njóta leiðsagnar kennara við 

að ná markmiðum sínum, sem þurfa að vera skýr.  

Lokamat og leiðsagnarmat 

Algengt er að fólk tengi orðið leiðsagnarmat frekar við námsmat en nám, meðan raunin er sú að með 

leiðsagnarmati er áherslan mun meiri á námið en matið. Leiðsagnarmat merkir í rauninni að verið sé 

að nýta mat á stöðu nemenda í þeim tilgangi að veita þeim viðeigandi leiðsögn. Í aðalnámskrá er auk 

leiðsagnarmats fjallað um lokamat. Eins og orðið bendir til fer lokamat fram við lok áfanga, þegar ekki 

er ætlunin að nota niðurstöðurnar til frekari vinnu heldur fyrst og fremst til að upplýsa. Í alalnámskrá 

segir að lokamat í formi bókstarfa skuli fara fram við lok grunnskóla.  

Munurinn á leiðsagnarmati og lokamati hefur stundum verið útskýrður með samanburði við 

veitingahús. Í eldhúsinu er matreiðslumaður að búa til súpuna sem er á matseðlinum. Hann hefur 

valið uppskrift sem lofar góðu. Matreiðslumaðurinn smakkar af og til á súpunni og leitar einnig álits 

samstarfsfélaga til að tryggja að gæðin verði í samræmi við það sem stefnt er að. Þetta er 

sambærilegt við leiðsögn í námi. Matreiðslumaðurinn nýtir sér leiðsögnina (endurgjöfna) til að bæta 

súpuna. Í eldhúsinu fer fram leiðsagnarmat. Þegar súpan er tilbúin er hún borin fyrir gestina sem hafa 

pantað hana. Þeir hafa líka skoðun á því hversu góð súpan er og geta sagt þjóninum það, þeirra mat 

er sambærilegt við lokamat. Súpunni verður ekki breytt eftir að hún er komin á borð gesta.  

Eins og áður segir þá er áherslan með leiðsagnarmati miklu fremur á nám en á mat og því telja margir 

að leiðsagnarnám sé meira lýsandi orð yfir þessa nálgun. Hér eftir verður það hugtak notað. Raunar 

er annað megin einkenni leiðsagnarnáms að þar er áherslan meiri á nám á kennslu. 

 

Hagnýtar aðferðir í námi og kennslu sem byggja á viðurkenndum rannsóknum 

Shirley Clarke er enskur sérfræðingur sem hefur þróað aðferðafræði í leiðsagnarnámi sem nýtur 

mikils trausts. Hún hóf feril sinn sem kennari en var ráðin sem kennsluráðgjafi þegar ensk 

skólayfirvöld ákváðu um síðustu aldamót að leiðsagnarnám (formative assessment) skyldi lagt til 

grundvallar í öllum grunnskólum. Þá ákvörðun má ekki síst rekja til útkomu tímamótaskrifa Black og 

Williams, 1998, Inside the Black Box.  Clarke gerði sér fljótlega ljóst að kennarar höfðu takmarkaða 

möguleika á að nýta niðurstöður rannsókna í námi og kennslu og hún tók sér það verk á hendur að 

byggja brú á milli fræðaheimsins og skólastofunnar. Undanfarna áratugi hefur hún sótt í efnivið í 

niðurstöður virtra og viðurkenndra rannsókna sem sýna hvað hefur mest áhrif á framfarir í námi,  út 

frá þeim hefur hún þróað hagnýtar og áhrifaríkar aðferðir í námi og kennslu í samstarfi við starfandi 

kennara. Meðal fræðimanna sem Shirley Clarke sækir til má nefna John Hattie og Carol Dweck. Þegar 

aðferðirnar hafa verið reyndar og prófaðar skrifar hún um þær og heldur námskeið. Eftir Shirley 

Clarke liggur nokkur fjöldi bóka þar sem hugmyndafræði leiðsagnanáms er alltaf rauði þráðurinn, 



einnig hefur hún skrifað nokkrar bækur í samstarfi við aðra. Einhverjar bókanna hafa verið þýddar á 

önnur tungumál en ensku. 

 

Hvernig valdeflum við nemendur? 

Eins og áður hefur komið fram er tilgangur leiðsagnarnáms að valdefla nemendur, svo þeir verði færir 

um að taka ábyrgð á eigin námi. Að mati Shirley Clarke er ein megin forsenda þess að nemendur geti 

borið ábyrgð á námi sínu sú að nemendur þekki vel námsmarkmið sín og að þeir viti hvernig góður 

árangur lítur út. Það er hlutverk kennarans að vekja áhuga nemenda á því viðfangsefni sem 

námskráin kveður á um og gera námið merkingarbært í hugum þeirra. Mikilvægt  er að kennarinn viti 

hvar nemendur eru staddir í námsferlinu svo hann geti alltaf stuðlað að jöfnum framförum þeirra, 

meðal annars til að koma í veg fyrir að þeir eyði tíma og orku í eitthvað sem þeir hafa þegar náð 

tökum á eða kunna. Meðan á náminu stendur veitir hann nemendum sínum reglulega endurgjöf eða 

leiðsögn í átt að markmiðinu sem stefnt er að.  

Til að þessi aðferð nái fram að ganga þarf ákveðin námsmenning að vera ríkjandi. Forsendan er að  

kennarinn líti svo á að allir nemendur geti aukið framfarir sínar þegar nám og kennsla er við hæfi og 

þeir fá rétta leiðsögn. Ekki síður þurfa nemendur að búa yfir nægilegu sjálfstrausti til að geta tekið við 

leiðsögn kennarans og einnig félaga sinna.  Námsmenningin þarf því að einkennast af trausti, 

samþykkt er að við erum ólík og að allir geti gert mistök. Mistök geta jafnvel gefið kærkomið tækifæri 

til að læra. Nemendur eru meðvitaðir um sjálfa sig sem námsmenn og hvernig þeir læra. Þrautsegja 

vegur þyngra en meðfæddir hæfileikar þess vegna fá nemendur sem sýna þrautseigju við lausn 

verkefna frekar jákvæða athygli og endurgjöf en þeir nemendur sem þurfa lítið að leggja sig fram, 

enda er það vísbending um að námið sé ekki nægilega krefjandi og því verði framfarir litlar. 

Mikilvægur þáttur námsmenningarinnar er að nemendahópurinn er að læra saman því eru samræður 

um námið ríkjandi, bæði samræður sem kennarinn stýrir með opnum spurningum og einnig fá tveir 

og tveir nemendur (námsfélagar) spurningar eða verkefni sem þeir ræða saman um í stuttan 

afmarkaðan tíma, og gera grein fyrir. Síðast en ekki síst þá eru kennsluaðferðir fjölbreyttar til að 

koma til móts við ólíkar þarfir og áhuga nemenda m.a. er mikið um vel uppbyggð hópverkefni þar 

sem hlutverk og markmið eru vel skilgreind.   

Uppbygging kennslustunda 

Allar kennslustundir eru vel undirbúnar og fylgja skipulagi sem einkennist í megin dráttum af því að  

kennarinn byrjar á því að vekja áhuga nemenda og kanna þekkingu þeirra á efninu, skoðuð eru 

mismunandi dæmi um útfærslu verkefna, markmiðið kennslustundarinnar er kynnt, sett eru viðmið 

um árangur þ.e. markmiðið er brotið niður í smærri markmið. Samfara þessu stýrir kennarinn 

samræðum nemenda annað hvort með spurningum til hópsins eða til námsfélaga, þannig kannar 

hann þekkingu nemenda og  gefur nemendum tækifæri til að læra hver af öðrum jafnframt  veitir 

hann endurgjöf/leiðsögn.  Þá fyrst er komið að því að nemendur vinni verkefnið. Þar sem 

undirbúningurinn er góður fara oft aðeins 20 mínútur af klukkustund í þennan hluta. Meðan 

nemendur vinna gengur kennarinn um og veitir nemendum endurgjöf/leiðsögn í samræmi við 

markmið og viðmið, sem nemendur geta nýtt sér strax. Kennslustundinni lýkur með kynningu 

nemenda og samantekt þar sem skoðað er hvort markmiði kennslustundarinn sé náð. 

 

 

   


