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Svör starfsfólks í grunnskólum um hvaða leiðir henti best til að stuðla 

að sjálfseflingu nemenda 

 

Stefna 
 Sveigjanlegir kennsluhættir og fjölbreyttari kennsluaðferðir.  

 Skólar marki sér skýra stefnu um lifandi skólastarf. 

Starfshættir 

Lýðræðisleg vinnubrögð 

 Virkt nemendalýðræði (nemendafélög). 

 Bekkjarfundir reglulega. Höldum nemendaþing, barnaþing, barnafundi, lýðræðisþing. 

Sjálfstæði og ábyrgð nemenda 

 Aukin áhersla á sjálfræði og sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Minni stýring kennara. Virkjum 

nemendur til að leita sjálfir upplýsinga, eflum gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. 

Hvetjum til frumkvæðis. 

o Kennarar fái frelsi til að undirbúa opin verkefni sem byggjast ekki á vinnubókum. 

o Felum nemendum ábyrgð. 

 Beita valdeflandi aðferðum í námi – meira val – líka hjá yngri börnunum – vinnum meira með 

áhugasvið nemenda – innleiðum starfshætti nemendasjálfstæðis. 

o Val skipulagt með hliðsjón af fjölgreindarkenningunni. 

o Valverkefni – valsvæði. 

 Nemendur fá tækifæri til að sýna styrkleika sína, hvort sem um er að ræða einstaklings eða 

hópavinnu. 

 Nemendur læri að setja sér markmið og gera námsáætlanir. 

Markviss þjálfun í tjáningu og samræðum.  

 Eflum nemendur  í að koma fram: Upplestur, sviðslistir o.fl. Eflum nemendur í að koma fram 

og rökstyðja mál sitt og flytja. 

 Notum Krakkaspjall, samræðu- og samskiptaverkefni, sjá hér 

https://www.msha.is/is/moya/page/krakkaspjall  

 Nemendur kynni verkefni sín. 

 Leiklist sem kennsluaðferð með tengingu við bóklegt nám, flytja verkefni á fjölbreyttan hátt, 

æfa upplestur, framkomu og hlustun. 

 Notum aðferðir Dale Carnegie.  

 Markviss ART kennsla. 

 Notum heimakrókinn. 

Meiri hópavinna.  

 Hópefli.  

 Eflum virkt samvinnunám. 

 Námsfélagar 

 Allir þurfa að læra að vinna með öllum. 

https://www.msha.is/is/moya/page/krakkaspjall
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 Hópeflisleikir. 

 Hlutverkaleikir. 

Eflum leiðsagnarmat – fjölbreyttara námsmat – leiðsagnarnám 

 Endurgjöf sem eru leiðbeinandi og valdeflandi fyrir nemendur. 

 Innleiðum nemendasamtöl – samtöl við barnið um nám þess og líðan. 

 Jafningjamat – sjálfsmat. 

Ýmsar leiðir 

 Öflugri lífsleiknikennsla. 

 Setjum heimspeki á dagskrá – þjálfum nemendur í rökhugsun.  

 Eflum list- og verkgreinar.  

o Leyfum nemendum að finna sína styrkleika sína og rækta áhugasvið sín – ítrekum að það 

þurfi ekki allir að leggja fyrir sig bóklegar greinar. 

o Meiri leiklistarkennslu. 

 Kennsla og þjálfun í sjálfseflingu. 

 Vináttuþjálfun.  

 Skólavinir, gangavinir, vinabekkir.  

 Nemendur vinni meira saman þvert á aldursstig. 

 Skýr og sýnileg markmið. 

 Markvisst félagsfærninám. Notum félagsfærnisögur.  

 Hrósum uppbyggilega. 

o Mikilvægt að kennarar hrósi nemendum. T.d. hrósa fyrir viðleitni. Það er ávallt hægt að 

finna einhvern hlut til að hrósa í hverju einasta verkefni. Varast þarf að hrósa að 

tilefnislausu. Einnig er gott að hvetja nemendur til þess að hrósa hvert öðru, t.d. með 

jafningjamati (þarf að kenna þeim hvernig því skal hagað). Kennari þarf einnig að vera 

jákvæð fyrirmynd í hvívetna. 

 Meiri samræða og samþætting. 

 Einstaklingsmiðum verkefni og námsefni. 

o Leyfum nemendum að læra á eigin forsendum.  

 Fjölbreytt verkefni – hlutbundin eða verklega þegar hægt er – meiri sköpun – leggjum áherslu 

á ólíka nálgun. 

 Fjölbreytt námsefni. 

 Notum jákvæðan aga. 

 Vinnum með Barnasáttmálann.  

 Hlýtt, öruggt og uppbyggilegt umhverfi. 

 Meiri útivera og hreyfing. 

 Kennum núvitund og slökun. 

o Núvitund hluti af daglegri vinnu, sérstakur tími á stundatöflu til núvitundar og slökunar í 

litlum hópum. 

 Hjálpum nemendum að finna og nýta styrkleikana sína – vinna með þá. 

 Markviss kennsla í íslensku sem öðru máli. 

 Veitum hlédrægu börnunum athygli. 
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 Nemendur fái viðfangsefni og áskoranir sem hæfa getu þeirra. 

 Viðurkennum að ferli skiptir ekki minna máli en afurðin. 

 Munum eftir því að sýna öllum áhuga og að tölum við alla nemendur á hverjum degi. 

 Uppeldi til ábyrgðar. 

 Fræðum meira um fjölbreytileikann. 

 Nemendur með sérþarfir fái aukna aðstoð og stuðning.  

o Fjölbreyttara sérkennsluefni sem hæfir aldri og þroska. 

Viðhorf og áherslur 
 Sýnum nemendum virðingu – virðum raddir barna. 

 Þorum: Kennarar þurfa að vera óhræddir við að fara út fyrir kassann og líta upp úr bókunum. 

Fræðsla 
 Námskeið um leiklist og leikræn tjáning sem kennsluaðferð. 

 Námskeið um að leiða og efla sjálfsmynd og sjálfstrú. 

 Námskeið fyrir starfsfólk sem styðji það í jákvæðum samskiptum. 

 Bjóða upp á námskeið fyrir foreldra sem eru með börn á skólaaldri þar sem farið er yfir 

skyldur þeirra og ábyrgð á námi barna sinna og vellíðan í skólanum. 

 Bjóða upp á námskeið og námsefni fyrir kennara sem gera þeim fært að vinna með lýðræði. 

 Efla skólaþróun, t.d.í gegnum símenntun kennara. Þeir þurfa þjálfun í að takast á við nýja 

hugsun 

 Endurmenntun um: Fjölbreyttar kennsluaðferðir; leikræn tjáning, hlutverkaleikir, 

púslaðferðin, lausnarleitarnám, umræðu- og spurnaraðferðir, samvinnunám o.fl. 

Foreldrar og forráðamenn 
 Jákvæð samskipti við forráðamenn. 

Ýmislegt 
 Eflum faglegan stuðning við nemendur. 

 Þverfagleg teymisvinna og samræmd vinnubrögð. 

 Skimanir varðandi líðan og sjálfsmynd 

Líka þetta 
 Virkja sterkar hliðar einstaklinga. Meira val nemenda á verkefnum í takt við áhugasvið og 

jafnvel framtíðarsýn þeirra. Nemendur hafi meiri áhrif á nám sitt. Að nemendur fái verkefni 

sem henta hverjum og einum. Að styrkleikar nemenda fái að njóta sín í skólastarfinu. Fleiri 

list – og verkgreinar. Val um list – og verkgreinar. Auka möguleika á atvinnutengdu námi fyrir 

nemendur á unglingstigi sem eiga í erfiðleikum með bóklegt nám eða í félagslegum 

erfiðleikum. Mæta einstaklingum/nemendum þar sem þeir eru staddir í þroska og getu, 

þ.e.a.s. einstaklingsmiðaðra nám og raunhæfar kröfur/markmið. Verkefni við hæfi hvers og 

eins. Að upplifa öryggi í hópnum. Efla félagsfærni. 

 Gefa nokkurt frjálsræði við lausn verkefna, gefa val um ólík verkefni og leiðir að lausnum, 

umsögn fyrir vel unnin störf  og leiðsögn um hvað þurfi að laga, kynna fjölgreindarkenningu 

Gardners og vinna verkefni fyrir allar greindir. Minni nemendahópar. Kennari fái tíma til að 

sinna þörfum hvers og eins. Meira samráð við námsráðgjafa – kanna áhugasvið þeirra svo 

hægt sé að finna réttar leiðir fyrir hvern og einn ... Aukið fjármagn til listgreinakennslu.F leiri 

kennslustundir á viku í list – og verkgreinar. Hljóðfæranám á skólatíma. Meiri tengsl við 
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vinnumarkaðinn. Fjölbreyttar kennsluaðferðir, mæta nemendum út frá styrkleika og 

áhugasviði, bjóða upp að fjölbreyttar list- og verklegar greinar, auka raungreinakennslu. 

Fjölbreyttara námsmat og aukin áhersla á verklega þætti. Það þarf góða mönnun. Fastráðinn 

frístundaráðgjafi við skólann. Frístundasvið þarf að koma meira að skólastarfinu. 

 Meira verklegt nám, meira val hjá yngri nemendum, lágmarka próf sérstaklega í verklegum 

fögum, raunsæ hvatning og endurgjöf, jákvætt viðhorf starfsfólks og vera tilbúin til að sjá 

jákvæðar hliðar nemenda. 

 Skipta eftir getu og hafa nemendahópanna litla með nægu starfsfólki 

 Leyfa skólum að hampa þeim sem standa sig vel, sýna áhuga og framfarir. 

 Fagkennslu á öllum stigum grunnskóla. Kennarar hvattir til þess að auka þekkingu sína með 

símenntun. 


