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1. Vitið þið hvernig á að ná góðum árangri og hvernig góður árangur lítur 

út? Hvernig vitið þið það? 

H-1  Gera sitt besta. Sýna sitt besta. Einkunnarblöð. Að kennari segi það. Þú 

finnur það. Foreldraviðtöl segja sögu.  

H-2   

H-3  

H-4    

H-5   Vinna vel, einbeita sér. Hugsa sjálfstætt, æfa sig. Gera sitt besta -  maður 

bætir sig – fylgir því sem á að gera. Hlusta á kennarana.  

H-6  Leggja sig fram, ekki gefast upp. Hafa trú á sér. Gera sitt besta, stundum 

notað sem afsökun. Gera sitt besta á þeim tímapunkti, stundum líður manni 

ekki vel og er ekki í stuði. Maður finnur það inni í sér , maður veit hvenær 

maður leggur sig fram. Ef maður hefur virkilega lagt sig mikið fram.  

 

2. Hvernig vitið þið hvort ykkur gengur vel í náminu eða hvort ykkur 

gengur ekki nógu vel? 

H-1  Ef kennarinn segir það. Góðar einkunnir. Andstæðan, lélegar einkunnir, 

gengur ekki nógu  vel. 

H-2  H-3  

H-4  

H-5   Einkunnir, skilur námsefnið. Kannt efnið. Auðvelt, veit svörin. 

Ekki vel: 30 dæmi á undan, skilur ekki námsefnið, lélegar einkunnir, er stopp í 

náminu. Klárar ekki verkefni. Erfitt með að skilja, verður leiðinlegra. 

H-6  Þegar maður gerir allt sem maður getur. Að gera betur. Maður veit að það 

þarf ekki einkunnir. Finnur það á sér. En þarf líka að heyra.  

3. Hvernig finnst ykkur best að kennarar hjálpi ykkur til að ná betri 

árangri? 

H-1  Tala, útskýra. Vera róleg, öskra ekki. Góða ekki of stranga og ekki of slaka, 

ekki mikið frjálst. 
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H- 2   Endurtaki – þolinmóðir og vingjarnlegir. Noti margar aðferðir við að  

útskýra. Útskýrir vel – útskýri á mannamáli, ekki flækja að óþörfu. Noti 

skemmtilegar útskýringar. Hafi góðan aga með gott andrúmsloft, alls ekki aga 

sem er leiðinlegur – öskrar ekki – hendir ekki dóti í gólfið. Komi til manns eða 

maður getur farið til hans og fengið betri útskýringar. Hjálpa líka þeim sem eiga 

erfitt með nám og gera námið skemmtilegt. Ekki kenna eitthvað sem mun ekki 

hjálpa neitt í framtíðinni.  

H-6  Hvetja mann. Hjálpa manni. Útskýra hvaða leið maður getur farið. Útskýra 

hvað maður getur gert betur. Vera góð manneskja og skemmtileg. Tala við 

mann sem einstakling ekki sem hóp.  

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

H-1  Vinna, Hlusta á nám þitt. Reyna betur/hlusta betur. Halda áfram að leggja 

þig fram.  

H-2  H-3 

H-4  

H-5  Með því að tjá sig. Mótmæla. Læra.  

H-6  Æfa sig. Koma sér strax að verki. Gera betur. Ekki að hugsa um námið sem 

kvöð heldur eitthvað sem hjálpar þér. Þú hefur áhrif  og ákveðið að læra, en 

kennarinn getur aðstoðað en þú verður að ákveða að gera það. Jákvætt 

hugarfar. Eða meiri tíma í hlutina. 

 


