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Dagskrá

Eitt og annað

5 grunnþættir leiðsagnarnáms – örkynningar og 
hópumræður (5 x 20 mín)

Mat 

Veggspjöld og bæklingur



Eitt og annað

•Bjargir

• Þekkingarskólar / móðurskólar

•Árnastofnun – „ fixed mindset“  „growth mindset“             
„ talk partners“

•FASTMÓTAÐ HUGARFAR – VAXANDI HUGARFAR

•SAMRÁÐSFÉLAGAR



Leiðsagnarnám

Spurningatækni

Samræður

Skipulag
Áhugi, námsmarkmið, 

viðmið, fyrirmyndir

Endurgjöf 

kennara, jafningja og 

sjálfsmat

Námsmenning



1. Námsmenning

 Væntingar kennara

 Vaxandi hugarfar

 Nemendur meðvitaðir um sig sem námsmenn - námsstíll

 Heilinn 

 Mistök

 Þrautseigja

 Grípum þau góð

 Námssamfélag - Allir nemendur læra saman – getublöndun

 Þátttaka nemenda í ákvörðunum

 UMRÆÐUR 15 MÍN.



2. Skipulag- náms og kennslu
Undirbúningur:

Kennsluáætlun – hvað eiga nemendur 
að læra og hvers vegna (námskrá)?

Hvernig veit ég hvort nemendur hafa 
lært það sem þeir eiga að læra?

Úrvinnsla:

Hvernig tókst, hvað get ég bætt?

1. Vekja áhuga -Kanna þekkingu

2. Námsmarkmið

3. Viðmið 

4. Verkefnavinna – fjölbreytni

5. Nýting endurgjafar

6. Samantekt

• Samræður og endurgjöf samofin öllu 
ferlinu

• TÍMASTJÓRNUN



2. Skipulag. 
Aðalnámskrá grunnskóla.  Íslenska

Hæfniviðmið:

•Talað mál, hlustun og áhorf

• Lestur og bókmenntir

• Ritun

Lykilhæfni

Verkefni: Grýlusaga                        

Námsmarkmið

Leið að markmiðinu



2. Skipulag - Kennslustofan

• Öll gögn til staðar 

• Námsstoðir

• Námsveggir

UMRÆÐUR 15 MÍN



3. Áhugi – námsmarkmið- viðmið-
fyrirmyndir

• Forsendur ábyrgðar nemenda er áhugi og tilgangur 

• Hver er staða nemenda nú?

• Námsmarkmið – Munur á námsmarkmiði og verkefni

• Viðmið – Að brjóta markmiðið niður í minni markmið

• Hvernig lítur gott verkefni út?

• Viðmið gerir nemendur hæfa um að meta eigin árangur og árangur 
jafningja

UMRÆÐUR 15 MÍN



4. Spurningatækni – samræður. 
Hvers vegna?

• Nemendur læra saman og hver af öðrum

• Nemendur orða hugsanir sínar

• Kennarinn fær innsýn í þekkingu og viðhorf nemenda – og 
framvindu námsins. Getur brugðist við.

• Endurgjöf

• Þekkingu er deilt

• Virkjar þátttöku allra



4. Spurningatækni, samræður.
Hvernig?

• Engar hendur upp

Opnar spurningar 

• Samráðsfélagar ( viðmið, þarf að æfa )

Dæmi:  Hvaða dæmi  er rétt?

Hvaða verkefni er gott og hvers vegna?

Finnið orð og setningar sem lýsa Grýlu

Finnið tvennt sem er vel gert og eitt sem gæti verið 
betra

UMRÆÐUR 15 MIN



5. Endurgjöf
 Endurgjöfin felur í sér leiðsögn sem lokar bilinu milli núverandi 

stöðu nemandans og markmiðanna sem hann stefnir að 

 Nemendur þurfa að geta nýtt sér endurgjöfina

 Endurgjöfin vísar alltaf til námsmarkmiða og viðmiða

 Endurgjöfin er veitt jafnt og þétt alla kennslustundina / lotuna

 Nemandinn til staðar, það er hlustað á hugmyndir hans

 Skrifleg endurgjöf, bókstafir og tölustafir



5. Dæmi um 
endurgjöf
• Tvær / þrjár stjörnur og ein 

ósk

• Smátöflur

• Áherslupennar

• Mat hópsins – rök og ráð

• Jafningjamat

• Sjálfsmat

• Skrifleg endurgjöf
• UMRÆÐUR 15 MÍN



 Undirskriftarlisti fyrir fundinn í daga

 Undirskriftarlisti fyrir fundinn í Hamraskóla

 Matsblað

 Veggspjöld samkv. lista

 Bæklingur


