2019 – Nemendaþing

9. – 10. bekkur

1. Vitið þið hvernig á að ná góðum árangri og hvernig góður árangur lítur
út? Hvernig vitið þið það?
H-8 Ná markmiðum, framfarir, að bæta sig, gera sitt besta.
H-9 Já veit ekki. Læra heima. Reyna sitt besta. Gera sitt besta ná markmiðum.
Hlusta á kennarana – bera virðingu fyrir nemendum. Hlusta og læra.
H-10 Hærri einkunnir en vanalega. Læra betur og fylgjast betur með, Leggja
hart að sér. Mæta vel. Standa sig vel. Með því að hlusta og þjálfa, vera með,
hjálpast að. Hafa áhuga á því sem maður er að gera, fylgja reglum, hlusta á
kennarana og reyna alltaf að bæta sig. Muna að litlu hlutirnir skipta máli. Ef
maður skilur efnið. Manni þarf að líða vel í skólanum til þess að geta lært.
Dreifa álaginu jafnt.
H-11 Góðar einkunnir, læra í tíma, lestur. Vera tilbúinn í kennsluna og hafa
áhuga á því sem verið er að vinna með, hlusta í tíma. Vilja fyrir náminu. Hafa
kennara sem grípa ekki fram í þegar spurt er og hafa kennara sem eru duglegir
að útskýra. Ekki eins mikið heimanám. Fylgjast vel með í tímum. Líðan eftir
tíma. Góðar einkunnir. Gera sitt besta.
H-12 Vinna vel, gera það sem þú átt að gera, fylgjast með, gera heimavinnuna,
hlusta á kennarann, læra, trufla ekki.
H-13 Við vitum að þegar við fáum betri einkunnir erum við að ná góðum
árangri. Líka þegar við fáum hrós. Þega við erum fljót að skilja og höldum
einbeitingu vitum við að við erum að ná árangri. Þega við erum búin með
verkefnin á réttum tíma. Þegar við erum búin að læra eitthvað nýtt eftir tímann
þá erum við búin að ná árangri.

2. Hvernig vitið þið hvort ykkur gengur vel í náminu eða hvort ykkur
gengur ekki nógu vel?
H-8 Einkunn, skilningur.
H-9 Einkunnir. Skráning í mentor. Ef maður skilur í tíma. Góðar einkunnir. Ert að
læra og skilur vel. Ástundun. Skilur námið og getur gert það vel.
H-10 Ef maður fylgjast með, fær góðar einkunnir og mætir. Taka vel eftir og
sýna athygli. Kennarinn hrósar manni eða lætur mann vita ef maður þarf að
bæta sig. Læra af mistökum. Ef manni gengur vel í verkefnunum og skilur
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verkefnið Manni þar að líða vel manni gengur betur er það er gaman í
skólanum.
H-11 Þegar þú skilur námið / viðfangsefnið og þá gengur þér vel. Einkunnir.
Duglegur að læra í tímum og heima. Stoppa ekki oft á sama hlut., biðja um
aðstoð. Fara vel yfir námsefnið. Þegar kennari segir að þér gangi vel.
H-12 Fylgjast með einkunnum, hafa gaman í kennslustundum., Skilur það sem
þú ert að gera. Góðar einkunnir, skilur hvað er í gangi, hafa gaman af náminu,
einkunnir.
H-13 Þessi spurning er eiginlega eins og hin. Sömu atriði og svo andstæðan.
Þegar við fáum ekki hrós eða góðar einkunnir þá gengur okkur ekki vel. Heldur
ekki þegar við skiljum ekki vel. Þegar við getur ekki haldið einbeitingu við
námið.

3. Hvernig finnst ykkur best að kennarar hjálpi ykkur til að ná betri
árangri?
H-8 Hlusta á mann, persónuleg aðstoð, tyggjó, kenna námsefnið vel, kveikja
áhuga. Ekki sömu verkefnin aftur og aftur. Fjölbreytileiki.
H-9 Veit ekki, Útskýra vel fyrir fram. Kenna ritun. Koma til manns. Reyna að
nota mínar aðferðir. Nemendur biðja um hjálp – útskýra þá . Útskýra dæmið.
H-10 Sýna okkur og kenna hvernig á að gera dæmin og nemendur sem þurfa
meiri hjálp fá hana., Útskýrir vel og að allir viti hvert við erum að stefna. Fóður
kennari öskrar ekki. Kennarar þurfa að vita hvað þeir eru að kenna og hafa
sjálfir áhuga. Kennarinn þarf að vera skipulagður, kennari hvetur og hjálpar
nemendum. Útskýra vel fyrirmæli og endurtaka. Kenna okkur hluti sem við
munum nota í framtíðinni. Að kennararnir tala sama og passa að setja ekki allir
o mikið álag á saman tíma. Ekki og erfið verkefni.
H-11 Kennari útskýri vel efnið. Gefi þér efni miðað við getu. Fylgist með hvernig
nemanda gengur. Kennari þar að vera tilbúinn til að útskýra aftur ef þú skilur
ekki . Aðstoða nemendur við að skilja námsefni og ná markmiðið. Að kennari
geri ekki ráð fyrir að gáfur aukist hvert skólaár. Nemendaviðtöl. Kennari skrifi /
útskýrir mikilvæg atriði á töflunni.
H-12 Munnleg umsögn, útskýra efnið, leyfa spurningar, útskýra aftur, betur,
ekki búast við að skilja strax.
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H-13 Með því að hlusta betur á krakkana og hvað þeim finnst. Útskýra hlutina
vel, útskýra betur. Má umorða þannig að maður skilji betur. Hafa betri og
skýrari fyrirmæli svo amaður skilji betur. Útskýra verkefnið betur svo maður viti
hvað á að gera, hafa þau skýrari. Kennararnir eiga að vera þolinmóðari við
krakkana og gefa meiri tíma. Svara spurningunum sem krakkarnir spyrja. Gera
efnið skemmtilegra, hafa það fjölbreyttara. Kennara eiga að tala betur saman
svo öll verkefnin séu ekki á sama tíma.

4.

Finnst þér þú geta haft áhrif á nám þitt og þá með hvaða hætti

H-8 Læra meira heima, gera auka verkefnið, leggja sig fram, jákvætt viðhorf.
H-9 Nei, en það ætti að vera hægt, Þyrfti að vera opnara. Læra heima, klára
allt. Fylgjast með , lesa. Ekki trufla, hlusta.
H-10 Læra efnið sem verið er að fara í. Leggja sig fram í námið og læra líka
heima. Fylgjast með og einbeita sér. Fylgja sjálfum sér -eftir í náminu. Tala við
kennara ef maður skilur ekki og leggja sig extra fram .Stundum þarf maður að
fara út fyrir þægindaramman. Klára daginn, ekki gleyma því sem þú átt að gera.
H-11 Hlusta á kennara. Einbeita sér, gera sitt besta. Leggja sig fram. Læra af
mistökum, hafa metnað fyrir náminu. Vera dugleg að læra. Sinna heimanámi,
fara yfir efnið. Einbeita sér, biðja um aðstoð ef maður skilur ekki. Fylgja
fyrirmælum. Setja sér marmið. Ekki láta verefnið safnast upp. Vinna jafnt og þér
að markmiðum.
H-12 Læra vel, koma með hugmyndir af verkefnum.
H-13 Já með því að sýna áhuga og leggja mig betur fram. Líka með því að
skipuleggja mig betur. Vinna verkefnin betur og á tíma, ekki fresta því að gera
þau þannig að maður þurfið að gera allt í einu. Sýna virðingu við það sem
maður er að gera. Krakkarnir geta hjálpast að meira. Slaka á , ekki stressa.

