
Að setja viðmið með nemendum - dæmi 
 

Þegar nemendur taka þátt í að setja viðmið fyrir kennslustundina/lotuna þarf að gera ráð fyrir góðum 

tíma til að skoða mismunandi verkefni og eiga umræður um þau. Tilgangurinn er að nemendur greini 

sjálfir, með aðstoð kennara, hvað einkenni verkefni sem er vel gert og hvað þarf að forðast.  Í 

kjölfarið eru sett viðmið sem segja hvað þarf að vera til staðar svo verkefnið sé vel gert. Ekki ætti að 

vanmeta það nám sem hér fer fram.  Oft er námsmarkmiðið sjálft kynnt eftir að þessum þætti lýkur. 

Frammistaða nemenda er metin út frá viðmiðunum. 

Dæmi 1: Nemendur eiga að læra að skrifa boðsbréf. Kennarinn sýnir nemendum dæmi um misvel 

gerð  boðsbréf. Ekkert þó mjög slæmt. Rætt er um muninn á þeim, hvað sé gott og hvers vegna það 

sé betra en önnur bréf.  

Hugsanleg viðmið:   Það sem þarf að muna. 

• Mynd sem vekur athygli 

• Ekki of mikinn texta 

• Snyrtilegt 

• Hver, hvað, hvenær, hvar og hvers vegna? 

• Nafnið á þeim sem á að fá bréfið og frá hverjum það er. 

Dæmi 2: Nemendur eiga að læra að skrifa haldrit að leikriti. Eftir að nemendur hafa skoðað 

mismandi handrit og rætt um þau eru sett viðmið um gott handrit. 

Hugsanleg viðmið: 

• Nafn persónunnar er skrifað fremst svo það sé skýrt hver er að tala 

• Hver ræða hefst í upphafi línu 

• Engar gæsalappir 

• Ekki nota orðin; segir og sagði 

• Lýsing á sviðsmynd innan sviga 

• Innan sviga segir hvernig leikararnir eiga að flytja ræðuna sína og hvað þeir eiga að gera  

• Notið atviksorð og lýsingarorð í leiðbeiningunum 

 

Settu viðmið fyrir eina kennslustund með nemendum þínum 

1. Kennarinn hefur fyrirfram ákveðið námsmakmið kennslustundarinnar 

2. Hann vekur áhuga nemenda  á viðfangsefninu 

3. Hann kynnir dæmi um mismunandi útfærslu verkefna, nemendur bera þær saman og 

skilgreina hvað sé vel gert, hvers vegna og hvað ætti að forðast 

4. Kenninn skráir viðmiðin á töflu eða á skjávarpa í samstarfi við nemendur þ.e. hvað þarf að 

vera til staðar svo verkefnið sé vel gert. Atiðin sem mest sátt er um eru valin úr (oft 3-7 atr.)  



5. Námsmatið tekur mið af þessum viðmiðum. Þetta erum við sammála um að þurfi að vera til 

staðar, annað er val hvers og eins. 

 


