
Endurgjöf – Ekki segja….. 
 

Námsmarkmið: 

 Að ræða hvernig ólík endurgjöf getur haft mismunandi áhrif. 

 Að búa til eflandi setningar til að nota við endurgjöf 

 

Kennslugögn:  

 Youtube myndbandið Clever girl: https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM 

 Tafla fyrir endurgjöf 

 

Kennsluáætlun 

1. Biðjið nemendur um að sitja hjá námsfélögum sínum. Horfið á myndbandið Clever girl. Biðjið 

nemendur um að hugsa um:                                                                                                             

Hvað sáuð þið og heyrðuð á myndbandinu?                                                                                        

Af hverju haldið þið að foreldar segi „snillingur“ við börnin sín?                                       

Útskýrið fyrir nemendum að þeir eigi að hugsa og svo að tala við námsfélaga sinn um: 

Heldur þú að það sé gott að hrósa barni með því að segja: „Snillingur“ ?   Af hverju? 

Útskýrið að ykkur langi til að heyra skoðanir þeirra og hvers vegna þeir hafi þessar skoðanir. 

Minnið nemendur á að hugsanlega hafi þeir ólíkar skoðanir, en að það sé mikilvægt að hlusta 

á öll sjónarmið. Þegar þið teljið að nemendur hafi haft nægilegan tíma til að ræða málið, 

biðjið þá um að heyra nokkrar skoðanir (veljið með tilviljun). 

2. Haldið áfram með því að biðja nemendurna um að velta eftirfarandi fyrir sér og ræða: 

Hvaða merkingu hefur orðið „snillingur“ í ykkar huga? 

Ættum við að segja einhverjum að þeir séu snillingar? 

Finnst þér þægilegt þega einhver segir þér að þú sért snillingur? Af hverju? 

Er gott að hrósa börnum? 

Gott er að skrifa spurningarnar á töfluna til að hjálpa nemendum að halda sig við efnið. Gefið 

nemendum tækifæri til að segja frá. 

 

3. Ekki segja… Seigðu…. 

Útskýrið fyrir nemendum að rannsóknir hafi sýnt að oflof og innantómt hrós hafi neikvæð 

áhrif á nemendur þar sem það getur leitt til þess að nemendurnir hafi endalausa þörf fyrir 

hrós til að koma einhverju í verk, auk þess geti þeir orðið mjög hræddir við að gera mistök. 

Biðjið nemendurna um að ræða við námsfélaga sína um hvað sé hægt að gera í staðinn: 

Hvað gætum við sagt í staðinn fyrir „snillingur“ þegar einhver stendur sig vel? 

Fáið nemendur til að nefna dæmi. 

 

4. Spyrjið nemendur hver þessara athugasemda myndi hjálpa þeim til að ná framförum í námi: 

„Frábærlega skrifað“. EÐA  „Frábærlega skrifað, þú hefur vandað þig vel við að velja orð til 

að lýsa persónunni“. 

https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM


Meðan pörin ræða saman ætti kennarinn að ganga um til að hlusta m.a. eftir því hvort 

einhverjir hafi misskilið. Þegar það gerist felst besta hjálpin í að spyrja viðkomandi nemendur 

nánar.  

Hér er dæmi um misskilning og spurningu kennara: 

 

Hugsanlegur misskilningur Viðbrögð kennarans 

Þú ert gáfuð/aður Er það ekki það sama og segja; snillingur? 

Vel gert Fyrir hvað erum við að hrósa þeim? 
Hvað var vel gert? 
Vertu nákvæmari. 
Vel gert, þú hefur valið góð lýsingarorð til 
að vekja upp ótta. 

Flott vinna Hvernig getur þetta hjálpað þér til að verða 
betri í læra? 

 

 

5. Látið hvern og einn nemanda fá töflu fyrir endurgjöf ( sjá hér á eftir). Biðjið þau um að búa til 

setningar til að nota við endurgjöf sem stuðlar að vaxtarhugarfari. Útskýrið að það eru ekki 

neinar réttar eða rangar hugmyndir. 

Tafla fyrir endurgjöf 

Nafn:  
 

 

 
                              Ekki segja 

 

 
Segðu heldur 

Snillingur 
 
 
 

 

Vel gert 
 
 
 

 

Flott, hvað þú varst fljót/ur að klára 
 
 
 

 

Vá, þú þurftir greinilega ekkert að hafa fyrir 
þessu 
 
 
 

 

 

 



 Samantekt 

Skoðaðu verkefni nemendanna. Biddu námsfélaga um að fara í hlutverkaleik þar sem annar 

er kennarinn en hinn er nemandinn og kennarinn veitir mismunandi endurgjöf. Ef nemendur 

er óvanir að veita hver öðrum endurgjöf gæti kennarinn gert þetta sjálfur og fengi nemanda 

eða stuðningsfulltrúa til að leika á móti sér. 

Biðjið nemendur um að velta fyrir sér: 

Hvaða áhrif hefur mismunandi endurgjöf á ykkur? 

Hvað heldur þú að hafi meiri áhrif? Hers vegna? 

 

Hægt er að setja dæmi um góða endurgjöf upp á námsvegginn eða búa til og sýna lítil 

myndbönd þar sem nemendur veita hvor öðrum góða og ganglega endurgjöf. 

 

 

 

 


