
Gátlisti 

Hvernig nýti ég aðferðir leiðsagnarnáms? 
 Alltaf Stundum Aldrei 

Ég, nemendur mínir og foreldrar þeirra vita hvaða hæfni 
nemendur eiga að tileinka sér á skólaárinu og á einstökum 
tímabilum 

   

Nám nemenda minna er samfellt    

Ég hef miklar væntingar til allra nemenda minna og ætlast til að 
þeir leggi sig allir fram 

   

Ég tryggi að nemendur mínir viti hvað þeir eigi að læra í 
tímanum/lotunni (ekki aðeins gera) 

   

Ég legg áherslu á að vekja áhuga nemenda minna á 
viðfangsefninu og geri það merkingarbært 

   

Ég kanna forþekkingu nemenda minna og byggi námið á henni 
t.d. með engar hendur upp reglunni 

   

Ég stuðla að því að nemendur hugsi um nám sitt    

Ég nota markvissar spurningar sem stuðla að samræðum 
nemenda til að örva hugsun þeirra, greina stöðu, auka áhuga og 
efla hæfni þeirra 

   

Ég sýni nemendum mínum hvernig vel unnið verkefni getur 
verið - Fyrirmyndir 

   

Ég læt nemendur mína hafa viðmið þ.e. þeir vita hvað þeir þurfa 
að gera til að markmiðinu verði náð  

   

Nemendur mínir taka þátt í að ákveða viðmið     

Ég tala um hvað nemendur mínir séu að læra, frekar en að gera    

Ég geng úr skugga um að allir nemendur viti hvað þeir eiga að 
gera áður en vinnan hefst 

   

Í hverri kennslustund kanna ég skipulega hversu vel nemendum 
vegnar og bregst við því (endurgjöf til kennara)  

   

Ég læt alla nemendur vera með námsfélaga    

Ég æfi nemendur mína í að vera góðir námsfélagar    

Ég skipti vikulega um námsfélaga og geri það með tilviljunum    

Ég læt námsfélaga ræða einstakar spurningar í afmarkaðan tíma 
til að dýpka skilning þeirra á náminu 

   

Ég kenni nemendum að mistök skapi tækifæri     

Ég vek athygli á vaxandi hugarfari og hrósa nemendum fyrir það    

Ég kenni nemendum mínum að vinna í hópum þar sem allir hafa 
hlutverk og ábyrgð 

   

Nemendur mínir vinna í getublönduðum hópum    

Ég nota munnlega endurgjöf sem nemendur nýta til að bæta 
nám sitt samstundis 

   

Ég þjálfa nemendur mína í að veita og taka við jafningjamati    

Ég vinn markvisst að því að nemendur geti tekið ábyrgð á námi 
sínu 

   

Þegar kennslustundinni/lotunni líkur vita allir nemendur hvað 
þeir hafa lært  

   

    



    

 


