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AÐ SKILGREINA GÓÐAN ÁRANGUR 
Börn hafa ekki forsendur til að vita hvað góður árangur þýðir fyrr en þau hafa séð eða heyrt hvernig 

hann lítur út. Jafnframt þurfa þau að vita að góður árangur getur haft margar birtingarmyndir. 

Clarke bendir á að það megi hefja sumar kennslustundir með því að sýna eitt eða fleiri fyrirmyndar 

verkefni t.d. þrjár góðar vatnslitamyndir frá síðasta ári. Skoða þær og ræða hvað geri þær svona góðar. 

Það má líka bera saman verkefni sem er mjög vel gert og annað sem er í meðallagi gott. Svona nálgun 

má nota við allar námsgreinar og í öllum aldursflokkum. Stundum hæfir betur að nota ljósmyndir eða 

myndbönd. Það er sérstaklega mikilvægt að gefa nemendum tækifæri til að bera saman muninn á því 

sem er gott og hvað síður, og hvað skilur þar á milli. Í því ferli fá nemendur oft skýra tilfinningu fyrir því 

hvað góður árangur þýðir. Reynslan hefur sýnt að best er ef nemendur sjá fleiri en eina útgáfu af vel 

unnum verkefnum til að koma í veg fyrir að þeir haldi að það sé bara til ein útfærsla af góðu verkefni. 

Mikilvægt er að aldrei sé hægt að rekja þessi verkefni til einstakra nemenda. Sumir skólar safna svona 

verkefnum úr öllum námsgreinum til að nýta í þessum tilgangi. Það er alls ekkert skilyrði að þau séu öll 

unnin af nemendum skólans, heldur má líka finna verkefni í bókum, á vefnum og víðar. 

Skilgreining á viðmiðum um árangur er eðlilegt framhald af því að skoða og ræða um hvað einkenni góð 

verkefni. Í umræðunum er leitast við að ná sátt um hvað sé mikilvægt svo verkefnið teljist vera gott. 

Segja má að með viðmiðum sé verið að brjóta markmið kennslustundarinnar niður í nokkur smærri 

markmið.  

Í sumum tilvikum getur verið regla að ákveðin viðmið þurfi alltaf að vera til staðar svo að verkefnið teljist 

gott, sem dæmi má nefna að í ritun hjá eldri nemendum gæti það verið: starfsetningarreglum er fylgt, 

textinn er vel læsilegur og verkefnið snyrtilegt (það hefur þá áður verið skilgreint). 

 

 

 

 

 

 

Persónulýsingar: 
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Hér eru dæmi um þrjá mismunandi texta þar sem verið er að kynna persónur til sögunnar. Nemendur 

geta lesið persónulýsingarnar og síðan má ræða og skilgreina í umræðum hópsins eða spjallfélaga 

hvaða persónulýsingar séu góðar og hvers vegna. Loks má sameinast  um nokkur viðmið í 

persónulýsingum. Í kjölfarið skrifa nemendur persónulýsingu t.d. Vinur minn eða Ævintýrapersóna. 

  

Persónulýsig 1. 

Hans hafði aldrei verið fríður sínum, jafnvel ekki í æsku sinni, og ekki fríkkaði hann 

með aldrinum, eins og að líkindum lætur. Nú var hann kominn yfir fimmtugt, var 

langleitur og toginleitur, óliðlegur í vexti og orðinn lotinn í herðum eins og flestir 

vatnskarlar verða af því að líta alltaf niður fyrir sig til þess að gá að, hvort ekki 

helltist úr fötunni (Gestur Pálsson). 

 

Persónulýsing nr. 2. 

Guðrún Mínerva var 14 ára. Hún var há og grönn með sítt hár og í flottum fötum. 

Hún hafði mikinn áhuga á tónlist og tísku. Hún átti heima á Óðinsgötu með 

mömmu sinni og pabba og yngri bróður. Hún var í Austurbæjarskóla. Besta 

vinkona hennar hét Þuríður (NN). 

 

Perónulýsing 3 

Og á stígnum fyrir framan mig stóð… já, ég hélt næstum það væri Benki. En það 

var ekki hann. Það var Jum-Jum. Þetta var strákur, og hann hafði alveg sama 

jarpa hárið og Benki, og sömu brúnu augun. Hver ert þú, sagði ég. Ég er Jum- 

Jum, sagði hann. Og þá sá ég að hann var þrátt fyrir allt dálítið ólíkur Benki. Hann 

var alvarlegri og virtist ennþá betri en Benki (Astrid Lindgren). 

 

 


