
Sjálfsmat kennara 
Hversu mikið einkennir þetta starfið mitt? 

 Sjaldan 
eða 
aldrei 

 Oft Það er fastur 
liður í 
starfinu 
mínu 

1. Ég lít á það sem helsta hlutverk mitt að stuðla að velferð og framförum 
nemenda 

   

2. Ég legg áherslu á að ávinna mér traust allra nemenda minna og að sýna þeim 
umhyggju 

   

3. Ég stuðla að bekkjarbrag það sem nemendur búa við virðingu og öryggi svo þeir 
geti lært saman og hver af öðrum 

   

4. Ég legg mig fram um að gera námið áhugavert og merkingarbært     

5. Ég læt alla nemendur mína finna að ég hef væntingar til þeirra     

6. Allir eða lang flestir nemendur mínir vinna að sama markmiði á sama tíma    

7. Nemendur mínir kafa misdjúpt í verkefnin    
8. Markmiðið er ekki að klára hratt og örugglega heldur að tileinka sér skilgreind 

hæfni 
   

9. Ég læt nemendur mína fást við ögrandi viðfangsefni sem krefjast þess að þeir 
leggi sig fram 

   

10. Ég ræði við nemendur mína um hlutverk heilans í námi     

11. Ég stuðla að því að nemendur mínir tileinki sér vaxandi hugarfar gagnvart 
náminu 

   

12. Ég skipulegg kennsluna út frá þeirri hæfni sem nemendur eiga að tileinka sér 
áður en ég ákveð hvernig þeir læra 

   

13. Ég nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til að reyna að koma til móts við alla    
14. Ég get rökstutt það hvers vegna ég kenni eins og ég geri og veit hvaða áhrif 

nálgunin hefur 
   

15. Ég lít á mistök í náminu sem tækifæri og hjálpa nemendum mínum til að tileinka 
sé sömu viðhorf 

   

16. Nemendur mínir vita oftar en ekki hvað þeir eru að læra í tímanum (hvaða 
hæfni þeir eru að tileinka sér), ekki bara hvað þeir eru að gera  

   

17. Hæfnina sem nemendur tileinka sér er hægt að yfirfæra á annað, líka utan 
skólans 

   

18. Nemendur mínir vita hvað þeir þurfa að gera til að verkefnið þeirra verði gott 
(þekkja árangursviðmiðin) 

   

19. Nemendur mínir taka þátt í að ákveða árangursviðmið    
20. Nemendur mínir skoða og ígrunda mismunandi fyrirmyndir sem hjálpa þeim til 

að auka gæði námsins 
   

21. Þegar kennslustundin hefst er allt til staðar sem ég og nemendurnir þurfum að 
nota 

   

22. Ég þekki stöðu nemenda minna í náminu og tek mið af henni þegar ég skipulegg 
kennsluna 

   

23. Ég efli sjálfstæði nemenda með námsveggjum, leiðbeiningum, hugtakalistum 
o.fl. 

   

24. Ég nota spurningatækni og samræður til að vekja nemendur til umhugsunar um 
námið 

   

25. Ég nota spurningatækni og samræður til að stuðla að því að allir læri    

26. Ég nota spurningatækni og samræður til að greina stöðu nemenda í náminu    



27. Áður en nemendur mínir byrja að vinna vita þeir hvað þeir eiga að gera, hvernig 
og hvers vegna 

   

28. Ég veiti nemendum mínum munnlega endurgjöf út frá námsmarkmiðum og/eða 
viðmiðum kennslustundarinnar 

   

29. Nemendur nota endurgjöfina til að auka gæði námsins    

30. Ég vek athygli á því sem er vel gert og deili því með bekknum    
31. Ég kanna reglulega, í hverri kennslustund, og á fjölbreyttan hátt, hvernig 

nemendum gengur  
   

32. Ég tek athugasemdum nemenda um námið sem endurgjöf til mín, og nota hana 
til að ákveða næstu skref í kennslunni 

   

33. Ég hrósa nemendum mínum fyrir það sem þeir hafa á valdi sínu en ekki fyrir 
eiginleika eins og t.d. það að vera klárir 

   

34. Ég er meðvituð/aður um að hrósið sem ég veiti nemendum segir þeim hvað mér 
finnst skipta máli 

   

35. Ég tel mikilvægara að nemendur leggi sig fram og nái árangri en að þeir klári 
hratt og auðveldlega 

   

36. Nemendur mínir fá markvissa þjálfun í að vinna saman í litlum og stórum 
getublönduðum hópum og þekkja hlutverk sín þar 

   

37. Námsfélagar eru valdir tilviljanakennt og vinna saman í eina viku í senn í 
samræmi við skilgreind viðmið 

   

38. Námsfélagar veita hvor öðrum endurgjöf með hliðsjón af markmiðum og /eða 
viðmiðum 

   

39. Námsfélagar svara saman munnlegum spurningum og fullyrðingum kennara um 
námið  

   

40. Nemendur mínir vita almennt hvar þeir eru staddir á leið sinni að markmiðinu 
og hvað þeir þurfa að gera til að komast þangað 

   

41. Nemendur eru fyrir fram upplýstir um tímastjórnun verkefna    
42. Þegar ég kanna þekkingu nemenda byrja ég á því að leggja spurningu fyrir alla 

áður en ég vel svarendur með tilviljanakenndum hætti (t.d. engar hendur upp 
og nafnaspýtur) þannig aukast líkurnar á að allir velti spurningunni fyrir sér 

   

43. Ég gef nemendum tíma til að hugsa um spurninguna áður en þeir svara    

44. Árangur nemenda segir mér ekki síður hvernig mér vegnar sem kennari en 
hvernig þeim vegnar 

   

45. Ég nota niðurstöður námsmats til að endurskoða nám og kennslu    
46. Í lok kennslustunda ræði ég við nemendur um hvað þeir hafa lært    

47. Nemendur geta sagt frá því hvað þeir hafa lært eða náð betri tökum á     

48. Ég og samkennarar mínir stefnum öll í sömu átt og lítum á það sem 
sameiginlegt verkefni að finna leiðir til að auka gæði náms og kennslu í 
skólanum 

   

49. Nám nemenda er samfellt alla skólagönguna    

50. Ég og samkennarar mínir lærum saman og deilum reynslu og þekkingu    

 
Samtals 

   

 

 

 


