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Puntar um endurgjöf/ leiðsögn byggt á 
Hattie og Clarke 
 

Endurgjöf er ekki það sama og hrós, endurgjöf er ekki endurgjöf nema hún gagnist nemandanum til 

að auka framfarir sínar m.ö.o. endurgjöf er leiðsögn. 

Að veita leiðsögn er ekki það sama og að taka við henni. Kennarinn þarf að kanna hvort nemendur 

skilja leiðsögnina hans og hvort þeir geta nýtt sér hana. Þar er traust alger forsenda. Traust til 

kennarans og hinna nemendanna. Til að geta tekið við leiðsögn, þurfa nemendur einnig að búa yfir 

nægu sjálfstrausti og innri áhugahvöt. Gætið þess að nemendur verði ekki algerlega háðir 

endurgjöfinni.  

Nemendur taka almennt ekki til sín endurgjöf sem veitt er öllum hópnum t.d. þið hafið öll náð góðum 

tökum á ….. Besta leiðsögnin er sú sem nemendur veita kennaranum. Kennari sem er vakandi yfir því 

sem gengur vel hjá nemendum og hvar skóinn kreppir veit hvernig hann getur best leiðbeint 

nemendum sínum. 

Nemendum gagnast best endurgjöf sem hægt er að yfirfæra á önnur verkefni innan og utan skólans 

og gagnlegasta endurgöfin er sú sem nemendur fá meðan þeir eru enn að vinna verkefnin sín. Þessu 

má líkja við fótboltaþjálfara sem veitir leiðsögn meðan á leiknum stendur til að stuðla að því að liðið 

nái markmiði sínu. Ef hann bíður með alla leiðsögnina þar til leikurinn er búinn er ekki hægt að nýta 

hana til að vinna leikinn. 

Þrír hlutar leiðsagnar 

Kennari Nemandi 

a) Kannar hvort nemendur hafa skilið eðli 
námsmarkmiðsins og hvort þeir eru 
færir um að meta hvort það sem þeir 
eru að gera er nægilega vel gert 

Hvert er ég að fara? 

b)  Stöðug viðleitni til að átta sig á skilningi 
nemenda, í stað þess að gefa sér hann 

Hvernig gengur mér? 

c) Veita viðeigandi leiðsögn í samræmi við 
það sem kennarinn hefur komist að 
varðandi áðurnefnd atriði. 

Hvert er næsta skref mitt? Hvernig get ég gert 
þetta betur? 

 

Dæmi um spurningar til að kanna hæfni nemenda í því sem verið er að læra. Hægt að nota fyrir allan 

hópinn (engar hendur upp), námsfélaga, einstaka nemendur. 

• Sýnið mér, eða segið mér hvað þið eruð búin að læra fram að þessu 

• Hvað ætlar þú að gera fyrst? 

• Hvað áttu við með…(jafnvel þó kennarinn skilji hvað nemandinn á við) 

• Af hverju heldur þú? 

• Gefðu mér dæmi um það sem þú átt við 

• Getur þú unnið frekar með þetta? Segðu meira.. 

• Svo af hverju er þetta betra en ….? 

• Hvernig gætir þú breytt þessu til að gera það skýrara? 
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Mikilvægur þáttur í námi er að læra að spyrja spurninga.  Hér eru spurningar sem Will Ord 

sérfræðingur í heimspeki nemenda mælir með 

Úskýring (yfirborð) Ástæður og sannanir Afleiðingar Skoða önnur 
sjónarhorn 

Getur þú útskýrt 
þetta? 
 
Hvað meinar þú 
með..? 
 
Getur þú gefið mér 
dæmi um….? 
 
Hvernig gagnast 
þetta? 
 
Hefur einhver 
spurningu varðandi 
þessa hugmynd? 

Af hverju telur þú 
þetta? 
 
Hvernig vitum við 
það? 
 
Hver eru þín rök? 
 
Hefur þú sannanir 
fyrir..? 
 
Getur þú réttlætt 
þessa skoðun? 
 
 

Hverjar yrðu 
afleiðingaarnar af því? 
 
Hvernig gætir þú 
skoðað hvort þetta er 
satt? 
 
Hvernig getum við 
unnið áfram með 
þetta? 
 
Er þessi skoðun í 
samræmi við það sem 
var sagt hér á undan? 

Getur þú orðað þetta 
á annan hátt? 
 
Er til önnur skoðun? 
 
Hvað ef einhver 
segði…? 
 
Hver er munurinn á 
þessari skoðun og ..? 
 
Hvað myndi einhver 
sem væri á annarri 
skoðun er þú segja? 

  

 

 

 

 

 

 

  


