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 Vinnuferli 
Getur auðveldlega skipulagt og stýrt vinnu.  Sjálfstæð 

vinnubrögð og mjög góður framgangur. 

Getur skipulagt og stýrt framgangi vinnu.  

Góð vinnubrögð og færni. 

Getur stundum skipulagt og stýrt framgangi 

vinnu.  Að einhverju leyti sjálfstæð 
vinnubrögð 

 

Samvinna 

og þátttaka 

Mjög góð samvinna og lýðræðisleg vinnubrögð.  Virk 
þátttaka og rökræður.  Vandamál leyst. 

Vilji til samvinnu.  Lýðræðisleg vinnubrögð 

og ágreiningur ekki vandamál.  Góð 
framvinda. 

Að einhverju leiti góð samskipti en 

erfiðleikar við ákvarðanatöku og skipulag. 
Vinnuframlag ójafnt.. 

 

 Virkni í kynningum 

Mikill áhugi. 

  Hlustar á kynningar annarra af athygli  

og spyr góðra spurninga. 

Nokkur áhugi á verkefninu.  Tekur einhvern 

þátt í umræðum og kynningum annarra 

nemenda. 

Lítill áhugi á sinni eigin vinnu og annarra.  

Truflar og/eða sefur yfir kynninum félaga 

sinna. 
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Íslenska 
Vandað mál.  Stafsetning samkvæmt venjum og 

reglum. 

Gott íslenskt mál. Fáar málfræði- eða 

stafsetningarvillur 
Of margar stafsetningar- og málvillur.  

Efnistök og innihald 

 

Mjög vel afmarkað og góð efnistök.  Gott flæði og 
skipuleg framsetning. Mikil fróðleg kynning 

Nokkuð vel afmarkað. 

Glærurnar fræðandi og lýsandi. 

Eðlileg röð efnisgreina 

Efnisgreinar án skipulags. 

Ekki nógu vel afmarkað og stundum 
ruglingslega fram sett.  Langdregið og/eða 

rýrt. 

 

Punktar 

 

Áhersluatriði grípandi.  Mjög hnitmiðaðir og lýsandi 

punktar, passlega margir á hverri glæru. 

Punktar í samhengi og í samræmi við 

umfjöllun. 

Margir / fáir punktar. 
Reynt að draga seman en punktar endurspegla 

ekki  aðalatriðin. 

 

Myndir 
Mjög góð notkun mynda, merktar og góð tenging við 

umfjöllun. 

Góð notkun mynda og einhver tenging við 

umfjöllun. 
Notkun mynda ekki í samræmi við efnið.  

Heimildir 
Mjög vandaðar og fjölbreyttar heimildir.  Vel unnin 

skráning 
Góðar heimildir og tæmandi skráning. 

Einhæf heimildanotkun.  Heimildaskráning 

óljós. 
 

Heildarsvipur 

sýningarinnar 

Fallega upp sett, góður frágangur og heildarsvipur til 

fyrirmyndar. 

Gott samræmi í glærum, 

bæði litir og útlit. 

Heildarsvipur og samræmi ekki nógu vandað. 

 
 

Læsileiki 

 

Mjög gott að lesa af glærunum. 
Texti og myndir skýr og greinileg. 

Ágætlega uppsett og gott að meðtaka texta og 
myndir 

Texti rennur saman við bakgrunn 

of smátt/stórt letur.  Myndir ekki í góðri 

upplausn/óskýrar. 

 

Tæknileg útfærsla 

 

Glæsileg tæknileg útfærsla.  Möguleikar forrits notaðir 

af öryggi og smekkvísi. 
Góð nýting á tæknimöguleikum í kynningu. 

Annað hvort of eða van í notkun 

“tæknifídusa” í kynningu. 
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Framsaga 

 

Flutningur áhugaverður og einbeittur.  Góð 
verkaskipting og skipulag kynningar  til fyrirmyndar. 

Flutningur kynningar vel skipulagður og 

áhugaverður. 

 

Skipulag kynningar ekki nógu vel undirbúið.  

Flutningur flatur og lítið spennandi.  

Langdreginn. 

 

Skilningur 

 

Mikil þekking á umfjöllunarefninu.  Spurningum 

svarað af öryggi  (stutt og greinargóð svör). 

Þekking á efni kemst vel til skila.  

Spurningum svarað skilmerkilega 

Erfitt að meta kunnáttu nemenda út frá 

kynningu.  Losaraleg svör við spurningum. 
 

Fræðsla 

 

Skemmtileg og mjög fræðandi.  Greinargóð umfjöllun 

um punkta og myndir. 

Töluverð fræðsla umfram það sem kemur 

fram á glærum og myndir útskýrðar nokkuð 
vel. 

Lesið beint upp af glæru og myndir ekki 

útskýrðar vel. Fá atriði eða of mörg smáatriði  
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i Spurningar og verkefni Mjög hnitmiðaðar og vel orðaðar.                                

Skerpir á áhersluatriðum.  Flott útfærsla 

Góðar spurningar og vel unnið úr aðalatriðum.  

Fín útfærsla.   

  Of eða van.  Aðalatriði óljós.  Útfærslu 

ábótavant. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     


