
Hrós 
 

Eitt af því sem getur haft áhrif á bekkjarbraginn og námsmenninguna er hvernig kennarinn notar 

hrós  

Í uppbyggilegu hrósi felst hvatning og leiðsögn sem getur hjálpað nemandanum að nálgast markmið 

sín. Hrós kennarans getur jafnframt sagt nemendum hvað kennaranum þykir eftirsóknarvert. 

Innihaldslaust hrós hefur engin áhrif og getur jafnvel haft neikvæð áhrif. Dæmi um það er þegar 

kennarinn hrósar fyrir vinnuhraða. Nemendur gætu túlkað hrósið svona:  Kennaranum finnst 

mikilvægt að ég vinni hratt, að ég eyði ekki of miklum tíma í að vanda mig eða hugsa of mikið um 

námið. Þeir sem eru klárir og góðir námsmenn, þurfa ekki að hafa fyrir náminu og vinna þess vegna 

hratt. Hinir eru bara ekki eins góðir námsmenn. 

Rannsóknir hafa sýnt að hrós í formi tölustafa, bókstafa, stimpla, lita, límmiða eða annarra tákna 

hjálpa nemendum lítið nema þeim fylgi leiðsögn. Nemendur vita aðeins hvort kennarinn er ánægður 

eða ekki, en ekki endilega hvers vegna. 

Þegar kennari hrósar nemanda fyrir nám ætti hann sem mest að tengja það við markmiðin sem 

nemandinn er að stefna að eða við námviðmiðin. Þá verður hrósið í rauninni endurgjöf. 

 

Dæmi um hrós sem almennt hjálpar ekki  
nemendum 

Dæmi um hrós sem getur hjálpað nemendum 

 
✓ Flott hjá ykkur 
✓ Vel gert  
✓ Glæsilegt 
✓ Snillingur 
✓ Þú mátt fara í tölvuna núna af því að 

þú varst svo fljót/ur 
✓ Þú ert alltaf svo dugleg/ur 

 

 
✓ Vel gert, þú ert komin/n með a, b og c,  

þegar þú verður búin/n með d verður 
verkefnið ekki betra 

✓ Þessi frágangur er til fyrirmyndar, 
skriftin, uppsetningin, spássían … 

✓ Þetta eru miklar framfarir hjá þér, þú 
ert búin/n að reikna öll þessi dæmi rétt. 
Skoðaðu þessi aðeins betur, ég veit að 
þú getur líka reiknað þau ef þú hugsar 
aðeins meira 

✓ Flott hjá þér að nýta tæknina svona vel, 
getur þú sýnt X hvernig þú gerðir þetta? 

✓ Ég er mjög ánægð/ur með að þú gefst 
ekki upp, því ég veit að þetta er ekki 
auðvelt 

✓ Það var mjög ánægjulegt að sjá hvað 
þið tókuð vel á móti Z þegar hann 
byrjaði í bekknum 

 

Grípum þau góð 

Notið tækifærin sem gefast til að vekja athygli á því sem nemendur gera vel en veitið því minni 

athygli sem mætti betur fara.  

Talið upphátt um það sem gengur vel en ræðið í einrúmi þegar þarf að finna að. 


