
   Mat á stöðu skólans í þróun leiðsagnarnáms 
 

 Ósammála Að nokkru 
leyti sammála 

Sammála 

1. Kennararnir eru meðvitaðir um að leiðsagnarnám snýst um að gera nemendum kleift að taka aukna ábyrgð 
á námi sínu.  

   

2. Kennurum finnst mikilvægt að allir nemendur viti hvar þeir eru staddir á leið sinni að markmiði (ekki 
námsefninu), hvert þeir eiga að stefna og að þeir fái leiðsögn til að brúa bilið þar á milli. 

   

3. Flestir kennarar leggja sig fram um að tileinka sér leiðsagnarnám     

4. Kennarar vinna markvisst að því að byggja upp námsmenningu sem stuðlar að því að nemendur geti tekið 
aukna ábyrgð á eigin námi. Menningin einkennist að því að miklar væntingar eru gerðar til allra nemenda, 
hún stuðlað er að vaxandi hugarfari, að því að nemendur læri saman, að þeir læri af mistökum og búi yfir 
námsvitund. 

   

5. Nemendur vita hvað þeir eiga að læra í tímum, ekki aðeins hvað þeir eiga að gera    

6. Nemendur taka þátt í að skilgreina viðmið um árangur     

7. Nemendur og kennarar hafa sama skilning á því hvað þurfi að einkenna vel unnið verkefni    

8. Markmið kennslustunda eru skilgreind í kennsluáætlunum    

9. Námsmat er unnið út frá skilgreindum markmiðum og viðmiðum    

10. Nemendur fá endurgjöf út frá markmiðum og viðmiðum í flestum kennslustundum    

11. Nemendur fá tíma til að nýta endurgjöfina til að auka gæði náms síns    

12. Kennarar líta á niðurstöður námsmats sem endurgjöf til sín    

13. Lang flestir nemendur vinna að sama markmiði á sama tíma    

14. Yfirferð námsefnis og hraði skilur ekki á milli nemenda, heldur dýptin    

15. Kennarar nota spurningatækni til að auka skilning og áhuga allra nemenda á náminu    

16. Markvissar og árangursríkar samræður nemenda um námið, sem stýrt er af kennara, eru mikilvægur hluti 
kennslunnar 

   

17. Kennslan einkennist m.a. af því að námsfélagar ræða saman um námið og veita jafningjamat. Þannig efla 
þeir nám hvors annars 

   

18. Námsveggir eru markvisst notaðir m.a. til að efla orðaforða og hugtakaskilning    

19. Námið fer ekki síður fram í samræðum en í skriflegum verkefnum    

20. Leiðsagnarnám stuðlar að framförum nemenda skólans    



 

 


