
Að setja markmið 
 

 Kennarar ættu að setja markmið fyrir nemendur sína í mislöngum áföngum (Dysthe, 2009).  

                        

 

 

Langtíma markmið geta náð til allt að eins árs og auðvelda kennaranum að skapa rými fyrir þá hæfni 

sem nemendur eiga að tileinka sér á skólaárinu. Markmiðið stuðlar að samfellu í náminu og skapar 

mikilvænan ramma en má þó ekki hindra nauðsynlegan sveigjanleika í skólastarfinu. Það getur verið 

tímafrekt að gera langtíma markmið en þegar vel er að þeim staðið skilar vinnan sér á margan hátt. 

Áætlanirnar ættu að vinnast af teymum kennara enda hafa rannsóknir sýnt að samvinna kennara um 

skipulag, útfærslu og námsmat gefur betri raun en þegar kennarar vinna einir (SFI, 2009, 2013, 

Hattie, 2013).  

Markmið fyrir tímabil getur náð til allt að sex vikna. Markmiðin beinast að afmarkaðri hæfni (einni 

eða fleirum) sem unnið verður að á tímabilinu annað hvort í einstökum námsgreinum eða 

þverfaglega. Ásamt markmiðum eru leiðirnar sem farnar verða tilgreindar og gerð grein fyrir því 

hvernig framfarir verða metnar. Gengið er út frá djúpnámi en ekki yfirferð námsefnis. Alltaf þarf að 

gera ráð fyrir að nemendur eigi hlutdeild í eigin námi.  

Hér er dæmi um markmið og viðmið fyrri tveggja vikna tímabil. Markmiðið er það sama fyrir alla 

nemendur en viðmiðin gera ráð fyrir að nemendur fari misdjúpt. 

 

MARKMIÐ FYRIR VIKU 8 – 10 
BÓKIN: XXXXXX 

VIÐMIÐ UM ÁRANGUR – HVAÐ FER ÉG DJÚPT? 

 
 
ÉG GET TALAÐ UM INNIHALD TEXTA 

 
1. Ég veit um hvað bókin fjallar og get 

svarað spurningum úr efninu 
2. Ég get með eigin orðum sagt frá því um 

hvað bókin er 

Langtíma markmið

Markmið fyrir  
tímabil

Markmið 
til skamms 

tíma



3. Ég get talað um inntak bókarinnar við 
aðra 

 

 

Markmið til skamms tíma ná oft til einstakrar kennslustundar en geta náð til allt að viku þegar það á 

betur við. Kennsluáætlun, sem byggir á markmiðinu, stuðlar að  samfellu í námi nemenda og hjálpa 

kennaranum til að leggja í sífellu mat á árangur nemenda til að geta aðlagað kennsluna að stöðu 

þeirra í næsta skrefi. 

 

ÁÆTLUN FYRIR KENNSLUSTUND Í ÍSL.   DAGS. ……   TÍMI… 

 
HVAÐ LÆRÐU NEMENDUR Í 

SÍÐASTA TÍMA? 

 
Hvert er markmið tímans? 

Hvaða viðmið eru um árangur? 
Hvernig byrjar tíminn? 

 

 

 
NEMENDUR ERU BYRJAÐIR 
AÐ LESA BÓKINA XXX OG Í 
SÍÐASTA TÍMA LÆRÐU ÞEIR 
AÐ LESA MILLI LÍNANNA 

 
Markmið tímans: 
Að þekkja muninn á ytri og 
innri persónueinkennum 
 
Viðmið 

1. Nemandinn þekkir 
hugtökin og getur 
orðað þau. Nemandinn 
veit að það er munur á 
ytri og innri 
persónueinkennum. 
 

2. Nemandinn getur 
útskýrt muninn á 
hugtökunum með 
eigin orðum. 

 
3. Nemandinn getur 

útskýrt muninn á 
hugtökunum og gefið 
dæmi úr bókinni. 

 
Tíminn byrjar með því að 
námsfélagar ræða saman um 
merkingu þess að lesa milli 
línanna. 
Gerð er grein fyrir markmiði 
tímans og inntak hans er kynnt 

 

 

Að mestu byggt á bókinni De gode læringsmål. Lene Skovbo Heckmann (2016)  


