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Allir geta lært 

Rannsóknir sýna að væntingar 
kennara til nemenda hafa fylgni 
við góðan námsárangur



Orðfæri okkar 

• Mistök eru mikilvæg og merkileg

• Gerum þetta merkilegra

• Ég get/kann/skil þetta ekki…ENNÞÁ

• Hrósum fyrir raunverulegar framfarir



Verkfærin 

• https://www.classdojo.com/

https://www.classdojo.com/


Mistök – hvað sögðu krakkarnir

Hugsaðu um mistök sem þú hefur gert.  Hvað gerðist? hvað 
gastu lært af þeim?

Ég var með vinum mín í vatnsblöðrustríði og vatnsblöðrurnar spungu í 
höndunum á okkur og það var frost.  Ég lærði að maður á ekki að fara í 
vatnsblöðrustríð í frosti

Ég plúsaði í reikniverkefni þar sem var mínus.  Ég á alltaf að horfa á hvort 
það sé plús eða mínus merki þegar ég er að reikna

Ég var að rista brauð og brauðið brann alltaf aftur og aftur og aftur.  Ég 
lærði að alls ekki gefast upp 





Gryfjan – hvað sögðu krakkarnir

Hefur þú farið ofan í gryfjuna?  Getur þú nefnt dæmi þegar þú 
lentir í gryfjunni?

• Já, oft.  Mér finnst erfitt að skrifa

Hvers konar tilfinning er það að vera á botninum í gryfjunni?

• Mér líður illa og með fiðrildi í maganum, fæ höfuðverk

Hvernig er tilfinningin þegar þér tekst að komast upp úr 
gryfjunni?

• Þá fer höfuðverkurinn og ég er stoltur



Gryfjan - hvað sögðu krakkarnir

Hefur þú farið ofan í gryfjuna.  Getur þú 
nefnt dæmi þegar þú lentir í gryfjunni?

• Ég var í 3. bekk í stærðfræði og það var 
eitthvað húsadæmi og ég bara skildi 
nákvæmlega ekki neitt og ég var í fimm 
daga að reyna að ná þessu og ég var alveg 
lengst ofan i holunni.  Svo á endanum náði 
ég þessu og náði að klifra upp og hafði þetta 
alveg á hreinu

• Mér liður eins og ég komist aldrei 
upp úr holunni í mínus

• Ég var í gryfjunni þegar ég var að 
læra á klukku.  Mér leið rosalega 
illa og mér leið eins og eiginlega 
allir kynnu á klukku.  En smám 
saman með æfingu náði ég þessu og 
núna kann ég þetta alveg



Verkfærin
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Gagnlegar vefsíður

Classdojo - Verkefni ætluð fyrir 13 ára og yngri – til að læra um 
vaxtarhugarfar, lærdómsgryfjunar,  áskoranir 

• https://www.classdojo.com/

Austins butterfly – Framfarir stig af stigi

• https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms

Allt um leiðsagnarnámið 

• https://nammedleidsogn.wordpress.com/

James Notthingham útskýrir lærdómsgryfjuna „The learning pit“  
Fyrir eldri nemendur

• https://vimeo.com/showcase/3498775/video/128462566

https://www.classdojo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://nammedleidsogn.wordpress.com/
https://vimeo.com/showcase/3498775/video/128462566

