
Endurgjöf til kennara 
 

Mikilvægasta endurgjöfin er sú sem nemendur veita kennaranum. Með henni fær kennarinn 

tækifæri til að ígrunda eigin kennslu. Endurgjöfin veitir honum upplýsingar um stöðu nemenda í 

náminu sem hjálpa honum til að taka ákvörðun um næstu skref.  

Hér eru 10 dæmi um leiðir sem má fara. Traust og jákvæð námsmenning er forsenda þess að þær 

skili árangri. Mikilvægt er að tryggja að nemendur skilji hvers vænst er af þeim hver tilgangurinn er. 

 

 

Heiti Útfærsla  

 
 
Fullyrðingar – 
Rétt eða rangt 

 
Kennarinn skráir á töfluna/skjávarpann nokkrar fullyrðingar úr efninu 
sem nemendur eru að vinna með. Ein þeirra er röng, hinar réttar t.d.  
dæmi í stærðfræði. 

1. Kennarinn biður alla nemendur um að horfa og velta því fyrir 
sér í hljóði hvaða dæmi sé rangt og hvers vegna. Kennarinn 
gefur þeim eina mínútu. 

2. Kennarinn biður nemendur um að snúa sér að samráðsfélaga 
sínum og ræða saman í tvær mín. um niðurstöður sínar og 
rökstyðja. 

3. Kennarinn biður nokkra samráðsfélaga um að gera grein fyrir 
niðurstöðum sínum og kannar jafnframt hvort einhverjir 
samráðsfélagar hafi fengið rangar niðurstöður.  

Ef þörf er á má að sýna og fara yfir útreikninga á töflunni. 
 

 
Umferðarljós 

 

Nemendur hafa þrjú spjöld á borðum sínum; grænt, gult og rautt. Til að 

kanna stöðu nemenda biður kennarinn alla nemendur um að rétta upp 

viðeigandi lit til að sýna hvernig þeim gengur að ná þeim markmiðum 

sem að er stefnt.  

Grænt = Vel 

Gult= Er á leiðinni 

Rautt= Gengur ekki vel 

 
 
 
 
 

  



 
Tússtafla 

 
Nemendur hafa litlar tússtöflur (A4), tússpenna og þurrkur á borðum 
sínum. Þegar kennarinn kannar stöðu nemenda biður hann alla um að 
skrifa á töfluna svar við spurningu hans úr efninu. Þegar nemendur hafa 
skrifað lyfta þeir töflunum og snúa þeim að kennaranum. Þannig sér 
kennarinn á svipstundu svör allra nemenda.  
 

 
Stigi 

 
Kennarinn útbýr stiga t.d. úr pappa sem hengdur er upp á vegg. Í 
stiganum þurfa að vera allt að 10 þrep. Hver nemandi gerir sér 
einkennisspjald sem er plastað. Spjaldið þarf að vera þannig útbúið að 
hægt sé að tylla því á þrepin í stiganum. Það fer eftir aldri nemenda 
hvernig spjöldin líta út, yngstu nemendurnir gætu t.d. fengið að velja 
sér mynd af dýri, aðrir gætu skrifað nafnið sitt eða verið með ljósmynd 
af  sér. Kennarinn þarf a.m.k. að þekkja hver á hvaða spjald. 
Þegar kennarinn vill kanna stöðu nemenda biður hann þá um að tylla 
spjaldinu sínu á viðeigandi stað á stiganum. Ef þeir telja sig hafa náð 
markmiðinu sem stefnt er að, setja þeir spjaldið sitt á efsta þrepið, 
annars neðar miðað við hvernig þeir meta stöðu sína. 
Þetta má t.d. gera í lok kennslustundar. Stigann og einkennisspjöldin má 
nota aftur og aftur. 
 

 
Fingur 

 
Til að kanna stöðu nemenda biður kennarinn nemendur um að gefa 
merki með hendinni. Ef þeir telja sig hafa náð markmiðinu rétta þeir 
upp fimm fingur, ef þeir eru á réttri leið rétta þeir upp tvo, ef þeir hafa 
ekki náð tökum á viðfangsefninu rétta þeir upp krepptan hnefa. 
 

 
Engar hendur upp 

 
Kennarinn er með nöfn allra nemenda skrifuð á miða, á tunguspaða, 
eða í tölvuforriti. Þegar hann kannar stöðu nemenda leggur hann 
spurningu fyrir nemendahópinn og biður alla um að hugleiða svarið í 
þögn t.d. í 30 sek. Hann segir að enginn megi rétta upp hönd. Þá dregur 
kennarinn eitt nafn og biður viðkomandi nemanda um að svara. Hann 
getur svo dregið fleiri nöfn til að kanna hvort þeir séu sammála. 
Kennarinn setur nöfnin, sem hann hefur dregið, aftur í bunkann til að 
tryggja að enginn nemandi sé kominn í frí frá því að hugsa. 
 

 
Horn 

 
Þegar kennarinn vill kanna stöðu nemenda getur hann skrifað fjögur 
mismundi svör við sömu spurningu og sett hverja í sitt horn í 
skólastofunni. Í ensku tíma gæti kennarinn t.d. skrifað setningu ensku, í 
einu horninu er hún rétt skrifuð en eitthvað er rangt við ritunina í hinum 
hornunum. Þegar kennarinn segir til eiga nemendur að taka sér stöðu í 
því horni þar sem setningin er rétt skrifuð að þeirra mati. Þessu ef fylgt 
eftir með yfirferð og umræðum. 
 
 
 
 
 



 
Miðar 

 
Undir lok kennslustundar dreifir kennarinn miðum til nemenda og biður 
þá um að skrifa hvað þeir hafa helst lært í kennslustundinni. Þeir 
afhenda kennaranum miðann um leið og þeir ganga út. 
 

 
Hvísl 

 
Um leið og nemendur ganga út úr kennslustund hvísla þeir einni 
setningu eða orði að kennaranum um það sem þeir hafa lært í tímanum. 
 
 

 
Freyer model  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Til að kanna stöðu nemenda getur kennarinn notað Freyer model. Það 
hentar betur fyrir eldri nemendur en þá yngri. 
 

 
 
 
Í miðjuna hefur kennarinn skrifað orðið sem nemendur eiga að vinna  
með til að sýna hvar þeir eru staddir í náminu.  Orðið gæti t.d. verið 
sjálfbærni.  Í reitnum efst til hægri á nemandinn að skrifa skilgreiningu á 
orðinu. Í næsta reit staðreyndir eða einkenni. Í þriðja reitinn á að koma 
með dæmi um hvernig orðið birtist og í fjórða reitinn á að gera grein 
fyrir andstæðu þess.  
Þetta má einnig vinna í para- eða hópvinnu. 
 

 

https://www.google.com/search?q=frayer+model&oq=freyer+m&aqs=chrome.1.69i57j0l7.3460j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=frayer+model&oq=freyer+m&aqs=chrome.1.69i57j0l7.3460j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

