
Leiðsagnarnám í grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2018-2019 

Haustið 2018 bættust eftirtaldir skólar í hóp þeirra sem taka þátt í verkefninu um eflingu 

leiðsagnarnáms: Fossvogsskóli, Foldaskóli, Vættaskóli, Rimaskóli, Klébergsskóli, Vogaskóli og  

Laugalækjarskóli. Að viðbættum skólunum sem hófu þátttöku á fyrra skóla ári voru skólarnir í 

verkefninu því orðnir 25. Hver skóli var með innleiðingarteymi sem ætlað var að leiða þróun 

leiðsagnarnáms í sínum skóla. 

Eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla, 2008, skal í námsmati leggja megin 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.  

Með verkefninu Leiðsagnarnám í grunnskólum Reykjavíkur er þeim skólum sem þess óska boðinn 

faglegur stuðningur við að innleiða aðferðafræði Shirley Clarke í námi og kennslu, en Shirley hefur í 

samstarfi við enska grunnskólakennara þróað kennsluaðferðir  eða nálgun sem sýnt hefur verð að 

auki framfarir nemenda í námi. Aðferðirnar eru allar byggðar á niðurstöðum viðurkenndra rannsókna. 

Nálgunina köllum við leiðsagnarnám til að undirstrika að hún snýst um nám fremur en námsmat.  

Námskeið og fundir  

Fræðslan var löguð að tveimur markhópum annars vegar öllum kennurum viðkomandi skóla og 

hinsvegar innleiðingarteymum skólanna. Báðum hópnum var boðið að sækja eftirtalin námskeið og 

fræðslufundi: 

Kynning á aðferðafræði Shirley Clarke.  Fundurinn var haldinn fjórum sinnum undir stjórn 

verkefnastjóra. 

Kennarar í  Hamraskóla, Kelduskóla og Hlíðaskóla buðu til fundar í skólum sínum þar sem þeir sögðu 

frá reynslu sinni af innleiðingu leiðsagnarnáms og kynntu einstök verkefni.  

Í október hélt John Morris, skólastjóri frá London námskeið um hópvinnu nemenda. Í  maí var hann 

með annað námskeið, þá um endurgjöf.  

Á skólaárinu var auglýst námskeið í stærðfræði og leiðsagnarnámi undir handleiðslu Guðbjargar 

Pálsdóttur dósents við Menntavísindasvið HÍ. Vegna mikils áhuga þurfti að endurtaka námskeiðið 

fimm sinnum. 

Tvö námskeið um samvinnu og leiðsagnarnám voru undir stjórn Guðrúnar Ragnasdóttur lektors. Hún 

naut aðstoðar Ívar Rafns Jónssonar doktorsnemi við HÍ á síðara námskeiðin. 

Allir viðburðirnir voru vel sóttir. Kostnaður var greiddur með styrk frá Endurmenntunarsjóði 

grunnskóla. 

 

Fundir með innleiðingarteymum 

Verkefnastjóri hélt samtals sex fræðslu- og umræðufundi með innleiðingarteymum skólanna. 

Markmiðið var að efla teymin faglega og gefa þeim færi á að læra hvert af öðru. Ívar Rafn Jónsson 

doktorsnemi við HÍ var með erindi á einum fundanna. Verkefnastjóri fór einnig á fundi með 

einstökum teymum þegar óskað var eftir því. 

Vefurinn 



Áfram voru sett inn hagnýt verkefni og slóðir á vef verkefnisins: 

www.nammedleidsogn.worepress.com 

 

Ráðstefnan í Edinborg 

Í mars var haldin í Edinborg alþjóðleg ráðstefna um leiðsagnarmat Visible Learning. Frá grunnskólum 

Reykjavíkur sóttu 8 kennarar ráðstefnuna auk verkefnastjóra verkefnisins. Skrifstofa SFS veitti styrk til 

að greiða niður hluta þátttökugjaldanna.  

Þekkingarskólar 

Ákveðið var að á næsta skólaári yrði lög megin áhersla á að styðja við fimm grunnskóla í Reykjavík 

sem í framhaldinu gætu orðið þekkingarskólar í leiðsagnarnámi og veitt öðrum skólum stuðning. 

Auglýst var eftir áhugasömum skólum og sóttu 14 um. Sótt var um styrki til Erasmus, 

Endurmenntunarsjóðs grunnskóla, Sprotasjóðs og Rannsóknarsjóðs KI til að styðja við verkefnið.  

Verkefnastjóri leiðsagnarnáms var Nanna Kristín Christiansen 
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