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• Sú hugmyndafræði sem ræður ríkjum innan skóla (organizational ideology)

– hefðir og gildi sem stýra starfsháttum og aðskilur skóla frá öðrum skólum. 

– það sem fyllir skipulag skóla lífi (Mintberg, 1989). 

• Ákveðið kerfi sem haldið er uppi af kennurum og nemendum skóla og aðskilur
þá frá öðrum skólum (Robbins, 1998).

• Menning á sér djúpstæðar rætur og er grunnforsenda skólastarfs þar sem 
ríkjandi gildi og hefðir mynda sameiginlegan skilning þeirra sem þar starfa 
(nemenda og kennara) og er tekið sem sjálfsögðum hlut þegar skóli viðheldur 
eigin árangri (Schein, 1992).

• Kerfi sameiginlegra stefnumiða sem einkenna ólíka skóla og gefa skólum 
heildrænan brag og sérkenni. Þessi sameiginlegu stefnumið eru gildi, norm og 
ýmsar forsendur sem ekki eru yrtar (tacit assumtion) (Hoy og Miskel, 2013). 

• Námsmatsmenningin stýrist af normum (Hattie & Clarke, 2019)

Skólamenning



Einstaklingsverkefni 5 mín.

• Svarið eftirfarandi spurningum á rauða/bláa blaðið:

– Helstu einkenni skólamenningarinnar á ykkar vinnustað

– Hvernig hefur menningin áhrif á 
• samtalið í skólanum?

• samtalið í kennslustofunni?

• námsmatshefðir?



Hraðstefnumót

• Myndið 10 manna hópa
– 5 rauðir

– 5 bláir

• Myndið tvær stólaraðir og snúið að
hvert öðru: 5 rauðir á móti 5 bláir

• Bláir segja frá og rauðir hlusta
– 2 mín/einstakling

– bláir skipta um sæti 

– Ferlið er svo endurtekið þangað til allir
bláir hafa talað við alla rauða.

• Hlutverkaskipti 
– bláir segja frá og rauðir hlusta.



Afturblik
• … hvert var markmiðið með verkefninu?

• … hvernig tengist þetta verkefni viðfangsefni tímans?

• … hver var hugmyndafræðin á bak við verkefnið?

• … hvað fannst þér eftirtektarverðast við aðferðina og af hverju?

• … hvernig leið þér að taka þátt í þessu verkefni?

• … hvað hefið mátt gera öðruvísi og af hverju?

• … við hvaða aðstæður getur þú nýtt þetta verkefni?

• ... hvaða spurning vaknaði hjá þér í ferlinu? 

• … getur þú svarað spurningu …?

• … af hverju er mikilvægt að horfa til baka og ígrunda?



ÁHRIFARÍKAR SPURNINGAR OG
SPURNINGATÆKNI



Það eru margar ástæður fyrir því af hverju spurningar eru 
settar fram í kennslu (Kidd & Czerniawski, 2010)

• Hvetja til náms og kanna það hvort nám hafi farið fram

• Kanna forþekkingu nemenda og meta hana

• Hvetja til sjálfsrýni (nemendur og kennara)

• Kanna það hvort fyrirmæli hafi komist til skila

• Bjóða fram stuðning og skilja námsstöðu nemenda

• Vekja nemendur til umhugsunar, skilja, orða og ræða eigin hugsun: Meta-cognition

• Virkja alla með því að fá alla til að segja eitthvað

• Tæki til bekkjarstjórnunar

• Kanna vinnu nemenda og gera athugun á því hvor þeir taki eftir

• Veita endurgjöf

• Sýna það í verki að við metum framlag nemenda og skoðanir

• Upphaf hugarflóðs

• o.fl.



Spurningatækni 
Pittir til að forðast: 

• Óskýrar spurningar sem nemendur skilja ekki

• Spyrja og gefa svarið í einni og sömu spurningunni

• Svara spurningu um leið og þú spyrð án þess að gefa nemendum tíma til að 
hugsa svarið og svara

• Spyrja alltaf sömu einstaklingana

• Gefa spurningum of lítinn tíma og biðja of fljótt um svör

• Veikar og tilgangslausar spurningar sem ekki hafa merkingu 

• Spurningar sem bekkurinn svarar almennt ekki, lesa bekkinn vel

• Lokaðar spurningar

• Leiðandi spurningar

• Augljóst svar

• Ekki enda svona: Finnst ykkur það ekki? Þannig hefur þú áhrif á útkomuna

(Kidd & Czerniawski, 2010)



Góðar spurningar og réttur stígandi til að virkja nemendur

• Gakktu úr skugga um það að 

– spurningar þínar meti námið

– spurningar þínar hvetji til náms að sama marki og þær meta námið

– meta og spyrja alla

– aðlaga spurningar þínar að aldri, þroska og getu nemenda en á sama tíma
að vera ögrandi

– hvetjir nemendur til að spyrja fyrst hvert annað og svo þig: 3 before me

– búa til umhverfi og andrúmsloft þar sem það er í lagi að svara vitlaust.

• Notaðu spurningar í 
– upphafi kennslustunda til að koma nemendum inn í námið

– lok kennslustunda sem sýna nemendum hvað þeir hafa gert.



Nýir hópar

• Myndið nýja hópa

• Vinnið með einhverjum sem þið þekkið ekki

• 2 rauðir og 2 bláir saman



• Veljið ykkur penna

Smá-hópar



Mottan
Sækið flettitöflupappír
útbúið eftirfarandi útlínur eftir fjölda/hóp



• Skref 1 (4 mín): Einstaklingsframlag
– Á einstaklingssvæðið punktar þú hjá þér minnisatriði um allar þær samtalsaðferðir sem 

þú kannt og hefur heyrt af.

• Skref 2 (4*1 mín)
– Hver hópmeðlimur segir frá greiningu sinni.

• Skref 3 (5 mín)
– Hópurinn kemur sér saman um meginniðurstöðu samtalsins og gerir grein fyrir 

niðurstöðunni í miðjunni með orðum eða myndum. 

– Muna allir litir og rithendur allra! 

• Skref 4 (15 mín)
– … veldu eina aðferð og segðu okkur mjög stuttlega frá henni. 

– … veldu aðferð sem ekki hefur komið fram og segðu okkur mjög stuttlega frá henni. 





Jákvætt sjálfstæði:

Einstaklingsframlag (10 mín)

Einstaklingsábyrgð:

Tími til að segja frá og hlusta (4*2 mín)

Jafn aðgangur og jöfn þátttaka

Sameiginleg niðurstaða (10 mín)

Allir litir, allir að skrifa og leggja sitt af mökum

Texti/mynd/…

Praktískt ráð

Láta hópa velja 1 atriði til að segja frá 

og biðja hina hópana segja frá 

einhverju sem bætir við.

Mitt svæði – minn tími

Samstaða

Samhliða virkni

Ólíkir hópar og ekki alltaf sama 

niðurstaða

Oft gott að fá hópana til að segja 

frá meginniðurstöðunni í lokin



Hlutverk

Spori:  hjálpar hópnum áfram, fylgist með árangri

vinnunnar og ýtir undir að vel gangi við að leysa

verkefnið

Gagnastjóri:  sér til þess að hópurinn hafi allt sem

þarf til að leysa verkefnið

Tímavörður:  hjálpar hópnum að finna leiðir til að

leysa verkefnið og ljúka því á réttum tíma 

Brýnir:  sér um að allir komist að og að hver og

einn leggi sitt af mörkum



Skiptu um stað ef …



Álitamál í kennslu

Sammála Ósammála



Öryggið í boltanum



8 skref í átt að 
endurgjöf til náms 
(Hattie & Clarke, 2019)

Skilvirkni í 
endurgjöf

Námshvatning

Styður rétt 
umhverfi

Nemendur vita 
hvar þeir standa

Upplýsir 
nemendur um 
það hvert þeir 

eru að fara

Dregur fram 
næstu 

framfaraskref

Kemur til móts 
við ólíkrar þarfir 

nemenda

Styrkir 
sjálfsstjórn 
nemenda

Gagnvirkt flæði á 
milli nemenda og 

kennara

Skilvirk og 
árangursrík endurgjöf

Endurgjöf nemenda til kennara er jafnvel 

mikilvægari en kennara til nemenda



Uppbyggileg endurgjöf

• Samlokuaðferðin

– Byrja jákvætt

– Veita uppbyggilega gagnrýni

– Enda jákvætt

• Bæta við

– Veita leiðsögn um næstu skref



Forþekking er 
upphafspunkturinn til 

að byggja ofan á

Skýr og vel skilgreind 
og sýnileg markmið
Sértæk og ögrandi
Þátttaka nemenda

Skipuleggja kennsluna í 
takt við markmiðin

Hanna verkefni í takt 
við markmiðin

Matsþættir brotnir 
niður í einingar og þeir 

ljósir nemendum í 
upphafi

Þátttaka nemenda

Nemendur taka þátt í 
matinu, 

markmiðsgerðinni og 
matsrammanum

Skýr leiðarljós um 
næstu skref – Benda á 
að allir nemendur geti 

bætt sig

Aðalaga kennslu og 
taka mið af niðurstöðu 

endurgjöfinni

Trú á eigin getu og traust þarf að vera til staðar 

til að ná sem bestum árangri við endurgjöf

Endurgjöf er árangursrík þegar nemendur taka 

við henni og gera betur

(Hattie & Clarke, 2019)



Hindrandi þættir 
(Hattie & Clarke, 2019)

• Kennarar hafa tilhneigingu til að meta umfang vinnu 
(quantity) og framsetningu frekar en gæði (quality) 
námsins

• Einkunnir eða ómarkviss endurgjöf um framfarir geta 
haft neikvæð áhrif á nám

• Mikil áhersla kennara á leiðréttingar og einkunnir sem 
aftur dregur úr sjálfsáliti nemenda og lítillækkar þá
sem ver gengur 

• Mikil áhersla á samanburð nemenda sem ýtir undir 
samkeppni þeirra á milli og hefur neikvæð áhrif á 
getumeiri nemendur

• Endurgjöf kennara til nemenda gegnir oft þeim tilgangi
að stjórna og hafa áhrif á félagslega þætti frekar en að
hjálpa nemendum við námið  

Mikilvægt er að samþykkja það að námsmat hefur 
áhrif á háhugahvöt og sjálfsmynd nemenda, 
áhrifaþættir sem leiða til náms



Svæði örvæntingar

Lærdómssvæði

Þægindasvæði

(Hattie & Clarke, 2019)



Endurgjöf og sjálfsrýni

• Hvað lærðir þú nýtt í dag?

• Veldu kort út frá inntaki vinnustofunnar sem 
endurspeglar það sem þér finnst þú þurfa að 
bæta í þínum starfsháttum. 
– Hvert er inntak kortsins?

• Orðaðu út frá inntaki kortsins það markmið 
sem þú villt ná fram:

• Skrifaðu niður tvær leiðir að markmiðinu:

• Hengdu blaðið þitt upp á snúruna.



Guðrún Ragnarsdóttir

TAKK FYRIR AÐ HLUSTA, EN UMFRAM ALLT AÐ 
TAKA ÞÁTT!
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