
Námsfélagar                                                                            
Löng hefð er fyrir því að sessunautar vinni saman eða hjálpist að í einstökum verkefnum. Það sem er 

frábrugðið hinum hefðbundna skilningi á samvinnu sessunauta og því sem Clarke og fleiri kalla „talk 

partners“ eða „learning partners“ er áherslan á vel skilgreinda samræðu. Hér nota ég orðið 

námsfélagar fyrir „talk partners“, einfaldlega vegna þess að það heiti virðist hafa festst í sessi hér á 

landi. Ég hef þó orðið vör við að heitið getur verið villandi þegar hlutverk námsfélaga eru óljós. Í 

rauninni er orðið spjallfélagar meira lýsandi en það hefur ekki náð sömu fótfestu. 

Hlutverk námsfélaga er að ræða saman um námið og að skipuleggja saman. Þannig auka þeir í 

sameiningu gæði náms hvors annars (Clarke, 2012). 

Námsfélagar eru valdir tilviljunarkennt, oftast til einnar viku í senn, en tímabilið getur verið breytilegt 

og er oft lengra hjá eldri nemendum. Námsfélagar eru sessunautar á tímabilinu og ræða saman 

samkvæmt fyrirmælum kennara. Samræður námsfélaga eru mjög markvissar og tíminn sem 

nemendur fá til að hugsa og ræða spurningu eða fullyrðingu kennara svo knappur að ekki skapast 

tækifæri til að hugsa eða ræða um óskylt efni. Um leið þarf tíminn að vera nægilega rúmur til að allir 

nemendur hafi tök á að hugsa og ræða spurninguna. Ómögulegt er að fullyrða um hvaða tímalengd 

henti best, Wiliam og Leahy (2015) telja að 3–5 sekúndur nægi oft til að hugsa um spurninguna. 

Clarke (2012) gerir hins vegar ráð fyrir að nemendur þurfi heldur lengri tíma. Dæmigert er að 

nemendur fái 30 sekúndur til að velta fyrir sér spurningu, eina mínútu til að bera saman og tvær 

mínútur til að greina og finna hvað sé rangt í verkefnum, t.d. í stærðfræði. Þegar upp er staðið eru 

spurningar misflóknar og krefjast þess vegna mislangs tíma. Hver og einn kennari er best hæfur til að 

finna út og ákveða tímarammann sem nemendur hans þurfa til að hugsa um og ræða spurningar og 

fullyrðingar. Tilfinningin fyrir því styrkist með reynslunni. 

Fræðimenn (Clarke, 2018; Hattie, 2009; Wiliam og Leahy, 2015) fullyrða að bestur árangur náist 

þegar nemendur fá tækifæri til að vinna með fjölbreyttum hópi nemenda, bæði þeim sem eru betur 

og verr að sér í viðkomandi námsgrein. Mælt er með því að nemendur sem hafa takmarkað vald á 

ríkjandi tungumáli (íslensku) fái tvo námsfélaga í einu. Æskilegt er að skipulagið tryggi að allir 

nemendur fái námsfélaga úr öllum nemendahópnum/bekknum á skólaárinu. Fyrirkomulagið hefur 

jákvæð félagsleg áhrif og þar fyrir utan eru áhrifin á námið enn meiri. Þegar nemendur eru paraðir 

við félaga, sem eru komnir styttra á veg í náminu en þeir sjálfir, fara þeir oft í hlutverk þess sem 

útskýrir og dýpka þannig eigin skilning. Oft kemur það þessum nemendum á óvart hvað námsfélagar 

þeirra taka miklum framförum. Nemendur sem eru komnir styttra á veg í náminu fá tækifæri til að 

læra ýmislegt sem þeir hefðu engin tök á að læra ef þeir væru alltaf paraðir við nemendur sem eru á 

sama stað og þeir sjálfir. Samvinna af þessum toga getur því haft jákvæð áhrif á sjálfstraust 

nemenda. Það sama á við þegar nemendur á ólíkum aldri eru paraðir saman. Almennt upplifa 

nemendur tilviljunarkennt val námsfélaga sem sanngjarnt, jafnvel þótt stundum heyrist einhverjir 

neikvæðar raddir til að byrja með. Það hefur komið kennurum á óvart hvað sum pör virka vel, þvert á 

það sem þeir hefðu að óreyndu álitið. Feimnir nemendur koma út úr skelinni og tjá sig og þeir 

málglöðu læra að hafa hemil á sér og hlusta. Nemendur læra að sýna þolinmæði og efla 

samskiptahæfni og félagsfærni sína (Clarke, 2018). Eins og við á um allt sem snýr að námi og kennslu 

þarf að vera ákveðið svigrúm til staðar, t.d. gæti í vissum tilvikum verið heppilegra fyrir einhverja 

nemendur að vera skemmri tíma en viku með hverjum námsfélaga. 

 



Nemendur þurfa að þjálfast í að vera námsfélagar 
Að vera góður námsfélagi er hæfni sem þarf að læra og æfa áður en hægt er að vænta árangurs. Ein 

hugmynd er sú að byrja á því að kennarinn fær samstarfsmann sér til aðstoðar og þeir sýna 

nemendum tvær mismunandi útgáfur af stuttu atriði þar sem tveir einstaklingar, A og B, ræða 

saman. Samræðurnar gætu t.d. snúist um sögu sem nemendur þekkja. Í fyrri útgáfu samtalsins koma 

fram ákveðnir veikleikar; A talar of lágt og horfir niður, B sýnir takmarkaðan áhuga á því sem A segir 

og grípur fram í fyrir honum o.fl. Gæta þarf þess að atriðið sé ekki svo ýkt að það verði ekki tekið 

alvarlega.  

Að atriðinu loknu leitar kennarinn álits hjá nemendum. Hvernig fannst þeim þessir einstaklingar 

standa sig í samræðunum og hvers vegna? Hvað hefðu þeir mátt gera betur, hvað skiptir máli þegar 

tveir einstaklingar ræða saman og hvað þarf að varast? Tillögurnar eru ræddar, kennarinn spyr nánar 

og loks eru helstu tillögurnar skráðar á töfluna, t.d.: Þeir þurfa að horfa á hvorn annan, það þarf að 

tala skýrt, það verður að hlusta á það sem félaginn segir og sýna því áhuga, t.d. með því að kinka kolli 

eða spyrja. Það má ekki grípa fram í fyrir þeim sem er að tala og það þarf að passa að báðir fái álíka 

langan tíma.  

Nú endurtaka kennarinn og aðstoðarmaður hans atriðið í samræmi við tillögurnar á töflunni og 

nemendur fylgjast með. Að atriðinu loknu spyr kennarinn aftur hvernig þeim hafi fundist til takast og 

hvort enn sé hægt að bæta eitthvað. Lokaniðurstöður nemenda eru skráðar og sammælst er um að 

námsfélagar hafi þetta til hliðsjónar. Þannig verða til viðmið fyrir námsfélaga. 

Viðmið um námsfélaga                                                                    

Til að tryggja góðan árangur fylgja námsfélagar viðmiðum. Eins og gefur að skilja eru ekki til ein rétt 

viðmið fyrir námsfélaga enda eru hóparnir mismunandi, t.d. í aldri. Alltaf fer líka best á því að 

hópurinn komi sér saman um hvað þurfi að vera til staðar hjá góðum námsfélögum og orði það á 

sinn hátt. Hér eru dæmi um tvö viðmið fyrir námsfélaga úr bók Clarke (2018, bls. 60–63): 

• Sitjið upprétt. 

• Hallið ykkur fram. 

• Spyrjið spurninga um efnið. 

• Kinkið kolli. 

• Beinið athyglinni að þeim sem talar. 

Annað dæmi: 

a) Snúið ykkur að hvort öðru. 

b) Talið um verkefnið. 

c) Hjálpist að við að útskýra.  

d) Skiptist á um að tala. 

e) Deilið hugmyndum. 

f) Hlustið á hvort annað. 

g) Horfið á hvort annað. 

Þar sem nemendur eru ekki orðnir læsir ætti einnig að setja viðmið um góða námsfélaga upp 

myndrænt. Reglulega þarf að rifja viðmiðin upp. 

Næsta skref er að námsfélagar fái að æfa sig í samræmi við viðmiðin. Hér er stutt dæmi: 

• Kennarinn velur kvikmynd sem nemendur hafa horft á saman eða frétt sem allir þekkja. 

Einnig má velja eitthvað úr námsefninu. 



• Kennarinn setur fram opna spurningu eða fullyrðingu sem námsfélagarnir eiga að ræða og 

svara, t.d.: Hugsið ykkur að myndin hefði endað öðruvísi, hvernig hefði það getað orðið? 

Mikilvægt er að afmarka tímann vel, t.d. við tvær mínútur.  

Kostur er að hafa klukku eða tímavaka sýnilegan. Til að hjálpa nemendum að meta árangurinn og 

læra af æfingunni þarf að gefa þeim tækifæri til að ræða reynslu sína og loks getur verið hjálplegt að 

nota matsblöð. Matsblöð fyrir námsfélaga.  

Gagnlegt getur verið að kynna svokallaðar spurningaskeljar (question shells) sem sagt verður frá síðar 

í þessum kafla. Kennarinn skoðar hverja spurningaskel með nemendum og kennir þeim að nota þær 

til að búa til mismunandi spurningar. Námsfélagar ættu að fá tækifæri til að æfa sig í að nota ólíkar 

spurningaskeljar. Meðan nemendur eru að ná tökum á því að vera námsfélagar er nauðsynlegt að 

þeir æfi sig reglulega, helst daglega, og fljótlega ætti að tengja umræðuefnið námsefninu.  

Þegar nemendur eru paraðir við námsfélaga þarf að aðgreina þá á einhvern hátt, annar getur t.d. 

verið A og hinn B. Þetta auðveldar kennaranum að gefa hópnum fyrirmæli, t.d. þegar námsfélagar 

eiga að skiptast á að veita hvor öðrum endurgjöf. Þegar tímabili námsfélaganna lýkur geta þeir notað 

matsblöðin til að meta eigin árangur og árangur námsfélagans. Tilgangurinn með matinu er alltaf sá 

að læra og ná betri tökum á hæfninni. Ekki er óalgengt að námsfélagar fylli einnig út þakkarkort og 

afhendi námsfélaga sínum. Hér er dæmi um þakkarkort: 

 

Takk fyrir að vera námsfélagi minn ………………………………. 

Mér fannst þér ganga vel að ……………………………………………………………………………………………………………. 

Þú gætir orðið enn betri námsfélagi með því að 

…………………………………………………………………………………… 

 

   ……………………………………………………. 

 

Ég hvet eindregið til þess að foreldrar séu sem fyrst upplýstir um markmið og fyrirkomulag 

námsfélaga til að hægt sé að komast hjá óþarfa áhyggjum af því að börnin þeirra skipti reglulega um 

sessunauta. Þegar foreldrum eru ljós markmiðin með því sem verið er að gera aukast líkurnar á því 

að nemendurnir verði sjálfir jákvæðari gagnvart námsfélögum. 

 

Hvenær vinna námsfélagar og hvers vegna? 
Námsfélagar setja sterkan svip á kennslustundir þar sem leiðsagnarnám er notað. Alla jafnan er það 

nokkrum sinnum í hverri kennslustund sem kennarann biður nemendur um að snúa sér að 

námsfélaga sínum. Algengt er að kennarinn túlki fyrirmælin einnig með handahreyfingu. Um leið og 

hann biður nemendur um að snúa sér að námsfélaga sínum setur hann hendurnar framan við 

brjóstkassann og lætur fingurgóma beggja handa mætast. Með tímanum geta fyrirmælin stundum 

orðið orðlaus handahreyfing kennarans. Nemendur fá alltaf að vita af því fyrir fram hversu langan 

tíma þeir hafa til að ræða saman um efnið. Þegar tíminn er liðinn er nafn valið tilviljunarkennt og 

viðkomandi nemandi beðinn um að svara eða segja frá. Stundum er hann beðinn um að segja frá því 

hvað námsfélagi hans hafi lagt til málanna eða hvað honum hafi fundist. Þannig er hvatt til þess að 

nemendur leggi sig fram um að hlusta vel á námsfélaga sinn.  



Meginreglan er sú að námsfélagar ræða saman í upphafi kennslustundarinnar, um miðbik hennar og 

í lokin, en á því geta verið margar undantekningar. Samræður nemenda, áður en verkefnavinnan 

hefst, eiga meðal annars að tryggja að enginn þurfi að rétta upp hönd til að spyrja hvað eigi að gera.  

Eftirfarandi dæmi eru um samræður námsfélaga: 

1. Námsfélagar ræða saman og svara spurningum kennara í upphafi kennslustunda, sem hafa 

þann tilgang að rifja upp og deila hugmyndum, þekkingu og reynslu á viðfangsefninu til 

nemendahópsins. 

2. Námsfélagar ræða saman og svara spurningum kennarans sem gefa honum innsýn í stöðu 

nemenda og hjálpa honum til að ákveða næstu skref. 

3. Námsfélagar skoða fyrirmyndir. Þeir taka þátt í að skilgreina hvað einkenni vel unnið verkefni 

og taka þátt í að ákveða árangursviðmið fyrir markmið kennslustundarinnar.  

4. Námsfélagar ræða saman til að safna hugtökum, hugmyndum eða aðferðum sem tengjast 

viðfangsefninu og kennarinn skráir á töfluna eða námsvegginn. Allir nemendurnir geta nýtt 

þau í verkefnum sínum.  

5. Námsfélagar meta verkefni sem þeir eru að vinna hvor í sínu lagi, út frá námsmarkmiðum og 

árangursviðmiðum, og hjálpast þannig að til að báðir geri betur. 

6. Námsfélagar ræða saman um það sem þeir hafa lært af verkefninu. Þannig fá þeir og 

kennarinn svar við því hvort markmiðum kennslustundarinnar hafi verið náð. 

Eins og sjá má er hlutverk námsfélaga vel skilgreint og afmarkast fyrst og fremst við markvissar 

samræður innan tiltekins tímaramma. Samvinna tveggja eða fleiri nemenda og hópvinna af ýmsum 

toga er einnig mjög algeng í leiðsagnarnámi, en þá eru notuð önnur heiti en námsfélagar og 

markmiðin og framkvæmdin eru almennt önnur.  

Áhrif námsfélaga 
Clarke (2012 og 2018) hefur bent á fjölmarga kosti námsfélaga, bæði vitsmunalega og félagslega, 

sem kennarar hafa greint hjá nemendum sínum að 18 ára aldri. Þegar unnið er með námsfélaga 

skapast dýrmæt tækifæri fyrir nemendur til að hugsa um námið, til að orða hugsanir sínar og kynnast 

hugmyndum og reynslu annarra. Sem dæmi má nefna að almennt eiga nemendur mun auðveldara 

með að skrifa texta eftir að hafa fengið að tala um efnið við námsfélaga sinn, auk þess sem það tekur 

mun skemmri tíma. Einnig er einfaldara að glíma við stærðfræði þegar búið er ræða vandamálið við 

námsfélaga og heyra sjónarmið hans.  

Námsfélagar geta haft jákvæð áhrif á nemendur á öllum aldri enda þótt væntingar og framsetningin 

breytist. 

Kostir námsfélaga, sem tengjast vitsmunaþroska, eru: 

✓ Það dregur úr álagi á nemendur þegar þeir þurfa ekki einir að bregðast við spurningu 

kennara. 

✓ Nemendur bæði læra og kenna. 

✓ Þátttaka nemenda verður meiri og færri nemendur eru óvirkir.  

✓ Hæfni sumra nemenda kemur betur í ljós. 

✓ Kennarar tala sjálfir minna og fá meiri tíma til að hlusta á nemendur og eiga samskipti við þá. 

✓ Hlutfall munnlegs náms eykst um leið og dregur út skriflegum verkefnum. 

✓ Nemendur sem hafa lítil tök á ríkjandi tungumáli (íslensku) fá fleiri tækifæri til að læra með 

því að hlusta.  

✓ Málfar þroskast og orðaforði eykst. 

✓ Hugsun nemenda um námið verður markvissari sem eykur gæði námsins. 

✓ Trú nemenda á eigin getu styrkist, ekki síst þeirra sem hafa staðið höllum fæti í náminu. 



✓ Þeir hafa góð áhrif þar sem nemendur á ólíkum aldri eru saman í námi. 

✓ Nemendur læra að það getur verið meira en eitt svar við sömu spurningu. 

✓ Hæfni í samvinnu eykst. 

✓ Nemendur sem eiga erfitt með að ná árangri í bóklegu námi geta sýnt mikla hæfni þegar þeir 

fá tækifæri til að tjá sig munnlega. 

✓ Kennarar eiga auðveldara með að greina og meta hvar nemendur eru staddir í náminu. 

✓ Nemendur verða ábyrgari. 

Kostir sem tengjast félagsþroska: 

✓ Það dregur úr kynjamun í námsárangri. 

✓ Nemendur standa betur saman. 

✓ Þegar nemendur gera sér grein fyrir því að tilviljunarkennt val á námsfélögum er réttmætt 

fara þeir að hlakka til þegar kemur að því að fá nýjan námsfélaga. 

✓ Það dregur úr einelti og neikvæðum samskiptum. 

✓ Ný vinátta verður til. 

✓ Nemendur sem standa höllum fæti í náminu öðlast meiri tilfinningagreind þegar þeir læra að 

ræða málin. 

✓ Nemendur sem hafa verið félagslega einangraðir ná betri tengslum við hópinn.  

(Clarke, 2012). 

 
 


