
Dæmi um fyrirmyndir og endurgjöf í ritun  

Eins og nafnið bendir til er kjarninn í leiðsagnarnámi, leiðsögnin sem nemandanum er gefin og hjálpar 

honum til að ná markmiðum sínum. Leiðsögnin er veitt með endurgjöf. 

Hér er dæmi um hvernig veita má endurgjöf í ritun, stuðst er við efni á bls. 110-111 í bók Hattie og 

Clarke, 2018. Visible Learning Feedback. Verkefnið gæti verið byggt á hæfniviðmiðum aðalnámskrár 

grunnskóla, 2011 þar sem segir: 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi; valið textategund, skipulagt og orðað texta, svo sem sögur, 

frásagnir, lýsingar og fyrirmæli, á þann hátt sem hæfir tilefni. 

Forsendur þess að hægt sé að veita endurgjöf sem ekki er byggð á huglægu mati er að námsmarkmið 

og viðmið um árangur liggi fyrir. Námsmarkmið með verkefninu var að skrifa lýsingu á persónu sem 

gerir hana áhugaverða. Áður en nemendur byrjuðu að skrifa skoðuðu þeir og ræddu einkenni góðra 

persónulýsinga á sjóræningja og komu sér saman um eftirtalin árangursviðmið, það er að segja það 

sem ætti að geta til að persónulýsingin verið góð.  

• Lýsið andlitinu/hárinu/röddinni (t.d. tagl í hárinu, ör á hökunni) 

• Lýsið líkamanum (t.d. hávaxinn, herðabreiður) 

• Lýsið fötunum (t.d. óhreinn frakki, blettótt svunta) 

• 3. pers. (t.d. hann er, hún var) 

• Lýsið athöfnum (t.d. burðaðist með. Lýsa í stað þess að segja frá) 

• Vísið til bakgrunns persónunnar sem dregur fram eiginleika hennar (t.d. hann hafði mikla 

kímnigáfu) 

• Nota samlíkingar (t.d. fúll eins og gömul kartafla) 

Fyrirmyndir af þessum toga hjálpa nemendum til að samræma hugmyndir sínar um hvað einkenni 

gott verkefni og veitir þeim öryggi. Nemendur sem notuðu þessi viðmiðin til að skrifa lýsingu á 

njósnara, sem er sambærilegur við 007. Þeir voru hvattir til að hafa í huga áhrifin á lesandann. Hér er 

gott dæmi: 

Michael Striker stóð handan við Buckingham höll og beið þess að Rolex úrið sem hann var með á 

handleggnum myndi loks sýna að klukkan væri orðin sjö. Hann var ungur maður á að giska 20 ára, 

með sérkennilegt ör á hægri vanga, sem hann gat þakkað gassprengju, gjöf sem hann hafði fengið 

í síðasta verkefni. Hár hans var hrokkið og dökkur hattur huldi nánast annað bjöllusvart augað. 

Michael var hraustlega byggður með axlir eins og hermaður og vel mótaðan brjóstkassa (árangur 

af miskunarlausum æfingum). Hann var klæddur vel pressuðum jakka og var með bindi, svolítið 

líkur fyrirmyndinni sinni 007, glæsilegur og smart. Líkt og fyrirmyndin bjó hann líka yfir mikilli 

kímnigáfu, eins og þegar hann stal og faldi hárkollu skólastjórans þegar hann var nemandi á Eton. 

 

Endurgjöfin þarf að vera sértæk, hjálpleg, vinsamleg og beinast að viðfangsefninu fremur en að 

einstaklingnum, og draga fram þau atriði sem hafa áhrif á lesandann. Dæmi: Mér líkar hvernig þú 

notar Rolx útið til að sýna, í stað þess að segja frá, hvað hann er ríkur og hefur náð miklum árangri.  

Mér finnst líka gott hvernig þú notar orðið loks í fyrst setningunni, það segir okkur að hann hafi beðið 

lengi frekar en óþolinmóður, og eftir hverju er hann að bíða?  Áhugi lesandans er þegar vakinn.  

Það væri hægt að leggja til að nafn söguhetjunnar kæmi fram, eða myndi það hafa önnur áhrif ef 

nafni hans yrði haldið leyndu. Er nauðsynlegt að taka fram að Rolex úrið sé á handleggnum? Væri 



hægt að bæta inn setningu, eftir setninguna um klukkuna, sem sýnir lesandanum að söguhetjan sé að 

fara í hættulegt verkefni? Mikilvægt er að leita álits höfunda en hafa alltaf skýrt að allar ákvarðanir 

eru í höndum þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


