
Námsmenning 
 

Fjöldi rannsókna hefur leitt í ljós að áhrifaríkasta verkfærið til að styðja við framfarir nemenda er 

endurgjöfin. Mikilvægt er að hafa í huga að endurgjöf sem ekki hjálpar nemendum til að gera betur 

er gagnslaus. Forsenda þess að nemendur geti nýtt sér endurgjöfina er að námsmenningin sé góð. 

Með því er átt við að kennarinn búi yfir fagmennsku, að það ríki traust milli kennara og nemenda, að 

væntingar séu til allra, að mistök í náminu séu talin sjálfsögð, að nemendur hafi trú á eigin getu, búi 

yfir þrautseigju, vaxandi hugarfari og námsvitund. 

 

Hvernig hefur þér tekist að byggja upp góða námsmenningu með 
nemendum þínum? 

Ósammála Að 
einhverju 
leyti 
sammála 

Mjög 
sammála 

Ég tel starf mitt vera mikilvægt og veit að ég get haft mikil áhrif á velferð 
nemenda minna 

   

Ég veit ekki aðeins hvað nemendur mínir eiga að gera, heldur líka hvers 
vegna 

   

Nemendur mínir vita hvað þeir eru að læra, ekki aðeins hvað þeir eru að 
gera 

   

Allir nemendur mínir geta náð framförum með viðeigandi kennslu    

Árangur nemenda segir til um hvernig mér hefur gengið með kennsluna    

Í kennsluáætlunum mínum kemur fram hvað nemendur eiga að læra í 
tímanum, hvernig og hvaða viðmið eigi að vera um árangur 

   

Ég er meðvituð/aður um að hugarfar mitt þ.e. vaxandi eða fastmótað 
hefur mikil áhrif á væntingar mínar til nemenda 

   

Ég geri mér ljóst að viðhorf mín til nemenda hafa mikil áhrif á framfarir 
þeirra og stöðu í nemendahópnum 

   

Með samskiptum mínum við nemendur og orðræðu stuðla ég markvisst að 
vaxandi hugarfari þeirra 

   

Ég hrósa nemendum fyrir að leggja sig fram en ekki fyrir að vera gáfaðir    

Ég hrósa nemendum ekki fyrir að vera fljótir að klára    

Ég forðast frammistöðumenningu þar sem viðurkenningar og 
samanburður skipta höfuð máli 

   

Ég styð nemendur til námsvitundar með því að vekja markvisst athygli á 
því hvernig þeir læra 

   

Nemendur mínir hafa lært að mistök séu eðlilegur og oft mikilvægur hluti 
náms og óttast því ekki að gera mistök 

   

Ég veiti athygli því sem er vel gert og vek athygli á því    

Ef ég þarf að finna að við nemanda geri ég það án þess að vekja athygli 
annarra og nota svo fyrsta tækifæri til að hrósa honum 

   

Ég ræði reglulega um starf mitt við samkennara, það sem gengur vel og 
hvernig ég get gert enn betur 

   

Mér hefur tekist að ávinna mér traust allra nemenda minna    
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