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Áherslur á 2. ári 
námsmarkmið, viðmið og 

fyrirmyndir

● Skýr námsmarkmið og 

matskvarðar

● Hafa skýr fyrirmæli

● Sýnileg hæfniviðmið

● Sýna nemendum fyrirmyndir að 

verkefnum

endurgjöf kennara, jafningja- og 

sjálfsmat

● Uppbyggjandi endurgjöf, hvað er 

fullnægjandi og hvað má gera 

enn betur (EBI= even better if)

● Nota matskvarða fyrir jafningja-

og sjálfsmat

● Nemendur læra að vera 

hreinskilinn/ gefa og taka á móti 

uppbyggilegri gagngrýni



Endinborg
Ferðin okkar til Edinborgar var mikill hvati til að prófa nýjar aðferðir í 

endurgjöf.

Hvernig erum við að nota endurgjöf?



Leiðir
● fyrirmyndir

● tímasetning á endurgjöf (mid-lesson learning stops)

● gæði endurgjafar  
○ (stutt og nákvæm)

○ (improvement prompts)

● gefa nemendum tíma í kennslustund til að laga verkefni

● Fá endurgjöf frá nemendum um kennsluna mína



Fyrirmyndir
● Hafa mismunandi verkefni til sýnis

○ Hverning eru framúrskarandi verkefni?

○ Gott að hafa verkefni sem eru misvel unnin til að skapa góða umræðu 

um hvað er gott, hvað vantar, hvað er hægt að bæta.

○ Þetta hjálpar okkur að móta viðmið um hvað er dæmi um gott 

verkefni



Lærdómshlé (Mid-Lesson Learning Stops)

● Pása, varpa upp verkefni og skapa umræðu

○ Tvö sem eru góð, annað sem má bæta

○ nota uppbyggilega gagnrýni 

● Gefa nemendum endurgjöf og skipuleggja kennslustund sem veitir þeim 

tækifæri til að nýta sér hana. (before they get a grade!)



Endurgjöf til mín
● Um verkefni

○ Hvað var gott ?

○ Hvað væri hægt  gera öðruvísi ?

● Könnun
○ um endurgjöf

○ verkefni



Árangur 
● Gæði verkefna jókst

● Nemendur átta sig betur á hvar þeir standa, hvar þeir standa sig vel og 

hvar þeir þurfa að gera betur.

● Nemendur sækjast eftir endurgjöf/Actively seeks feedback

● Bættu sig í sjálfsmati

● Breytt skólamenning hægt og rólega



Næsta skref ?
Ég hlakka til að prófa mig áfram næsta vetur. 

Fleiri tilraunir, fleiri mistök og vonandi meiri framfarir


