
 

Miðjumat 
 

Algeng leið til að veita nemendum endurgjöf er svokallað miðjumat. Eins og nafnið ber með sér fer 

það fram um miðja kennslustundina, eða þegar verkefnið sem nemendur eru að vinna með er u.þ.b. 

hálfnað. Með miðjumati þjálfast nemendur í að veita og taka við endurgjöf og að læra í 

námssamfélagi. 

Hér er dæmi um ferli kennslustundar, sem er þó alls ekki ófrávíkjanlegt. 

1. Áhugi nemenda á viðfangsefninu er vakinn 

2. Markmið kennslustundarinnar / lotunnar kynnt 

3. Fyrirmyndir skoðaðar 

4. Viðmið ákveðin og skrifuð á töflu eða annarsstaðar 

5. Verkefnið sem nemendur eiga að vinna er kynnt (útfærslur geta verið ólíkar sbr. djúpnám) 

6. Kennari kannar hvort allir viti hvað þeir eiga að gera, hvernig og hvers vegna? 

7. Nemendur vinna einstaklingsvinnu, paravinnu eða í hópum 

8. Þegar nemendur eru u.þ.b. hálfnaðir með verkefnið velur kennarinn eitt – tvö verkefni hjá 

nemendum (af handahófi eða ekki) 

9. Með samþykki viðkomandi nemenda varpar kennarinn verkefninu upp á töflu / tjald með 

bókvarpa eða snjalltæki 

10. Hann biður nú alla nemendur um að leggja verkefnin sín til hliðar og skoða verkefnið á 

tjaldinu með markmiðin sem verið er að vinna að í huga og einnig viðmiðin sem hafa verið 

skilgreind 

11. Nemendur fá tíma til að skoða verkefnið hver fyrir sig 

12. Kennarinn velur tvo nemendur með tilviljun og biður hvorn um sig um að finna eitthvað eitt 

sem höfundurinn gæti gert enn betur og biður þá um að nefna dæmi um hvernig það væri 

hægt  

13. Hann velur þriðja nemandann og biður hann um að velja eitthvað eitt sem honum finnst vera 

sérstaklega vel gert og rökstyðja hvers vegna 

14. Sama ferli er endurtekið ef fleira en eitt verkefni er valið 

15. Nemendur snúa sér nú aftur að verkefnum sínum og eru hvattir til að nýta sér þá endurgjöf 

sem fram kom í miðjumatinu til að gera verkefnin sín enn betri 

16. Höfundur verkefnanna, sem voru sýnd og metin, ráða sjálfir hvort og hvernig þeir nýta 

endurgjöfina sem þeir fengu í miðjumatinu 
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