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Hugtakakort  10 
Efnisríkt, vel flokkað og afmarkað 
sem gott er að byggja ritgerð á.  
Heimildir flokkaðar.   

Töluvert efnismikið og nokkuð flokkað. 
Vel nothæft sem grunnur að 
ritgerð.Heimildir koma fram óflokkaðar  

Tilraun til flokkunar. Ekki mikið kjöt 
á beinum. Heimildir koma ekki fram.   

Fábrotinn listi sem ekki er hægt að 
byggja á ritgerðarvinnu. 
 

Vel útfært, myndir notaðar, flæði með 
örvum og og tæknileg útfærsla til 
fyrirmynda og möguleikar forritsins 
nýttir vel. Texti vel læsilegur 

Tæknileg útfærsla nokkuð góð.  Litir 
og myndir notaðar af smekkvísi.  Texti 
læsilegur en þarf að huga að 
litanotkun. 

Ekki mikið lagt í útlit eða tæknilega 
útfærslu.  Tengingar og litir 
ruglingslega uppsett.  Truflandi litir 
og nokkuð erfitt að lesa af kortinu. 

Möguleikar forritsins illa nýttir.  Lítið 
fyrir augað.  Texti og bakgrunnur 
renna saman.  Erfitt að lesa kortið. 

Málfar og framsetning   10 
Mjög gott og blæbrigðaríkt málfar Málfar gott en ekki nógu blæbrigðaríkt Málfar of einhæft og nokkuð  um 

málvillur 
Mikið um málvillur og flatt málfar. 

Réttritun   5 
Engar stafsetningarvillur Fáar stafsetningar- og ásláttarvillur Nokkuð ber á stafsetningar- og/eða 

ásláttarvillum 
Mikið um stafsetningar- og eða 
ásláttarvillur 

Afmörkun efnis.   5 
Mjög vel afmarkað. Millifyrirsagnir 
lýsandi og góðar 

Nokkuð vel afmarkað  Millifyrirsagnir  
og umfjöllun í samhengi 

Afmörkun ábótavant og 
millifyrirsagnir ekki í samræmi við 
umfjöllun 

Lítil afmörkun efnis, farið út og suður 
í umfjöllun 

Uppbygging og samhengi.   5 
Efnisgreinar í rökréttri röð. Byrjað vítt 
og síðan farið í nákvæmari útlistun.  
Góður skilningur á efni. 

Nokkuð eðllileg röð efnisgreina.  
Stígandi en ekki markvisst.  Töluverður 
skilningur á efninu. 

Efnisgreinar án skipulags.  Þekking 
nokkur á umfjöllunarefninu. 

Ruglingsleg uppbygging og lítill 
skilningur á efninu 

Fræðileg umfjöllun.  10 
Ritgerðin er efnisrík og fræðandi Ritgerðin er talsvert efnisrík, þó nokkur 

atriði tekin fyrir og gerð góð skil 
Ritgerðin er efnisrýr.  Fræðilegri 
umfjöllun ekki gerð góð skil 

Fræðilegri umfjöllun verulega 
ábótavant, fá atriði tekin fyrir og lítið 
útskýrð. 

Inngangur  5 
Rétt byggður og efnisríkur inngangur.  
Rannsóknarspurning kemur vel fram.  
Ritgerð kynnt vel. 

Nokkuð rétt byggður inngangur.  
Ritgerð kynnt og rannsóknarspurning 
kemur fram. 

Frekar stuttur og rýr inngangur. 
Rannsóknarspurning kemur ekki 
skýrt fram eða of margar spurningar 

Vantar alveg eða örstuttur. 

Lokaorð 5 
Efni dregið saman. Gott svar við 
rannsóknarspurningu. Góð 
lokamálsgrein 

Svar við rannsóknarspurningu kemur 
fram en ekki góð lokamálsgrein 

Reynt að draga saman en ritgerð 
ekki lokað á skýran hátt. 

Engin eða mjög óveruleg lokaorð. 

Tilvitnanir.  5 
Óbeinar og beinar tilvitnanir rétt 
gerðar með bls. tali og höfundi 

Eingöngu óbeinar tilvitnanir en vantar 
blaðsíðutal 

Tilvitnanir ekki í samræmi Engar tilvitnanir 

Meðferð heimilda og 

heimildaskrá. 10 

Heimildaskrá rétt gerð og vel 
uppsett.  Vandað val á heimildum. 
 

Heimildaskrá samviskusamlega unnin 
en með smá hnökrum.  Nokkuð gott 
val á heimildum 

Heimildaskrá ekki tæmandi  eða 
ábótavant.  Skortir á gagnrýna 
notkun heimilda. 

Engin heimildaskrá eða verulega 
ábótavant.  Heimildir ekki vandaðar. 

Notkun forrits.  10 
Leturgerð, leturstærð, blaðsíðutal, 
efnisyfirlit, tilvitnanir, línubil, myndir 
og heimildaskrá samkvæmt 
fyrirmælum 

Leturgerð, leturstærð, blaðsíðutal, 
efnisyfirlit, tilvitnanir, línubil, myndir og 
heimildaskrá er flest samkvæmt 
fyrirmælum 

Leturgerð, leturstærð, blaðsíðutal, 
efnisyfirlit, tilvitnanir, línubil, myndir 
og heimildaskrá vantar eða er 
verulega á skjön við fyrirmæli 

Leturgerð, leturstærð, blaðsíðutal, 
efnisyfirlit, tilvitnanir, línubil, myndir 
og heimildaskrá er flest ekki í 
samræmi við fyrirmæli 

Frágangur og skil   10 
Fallega upp sett og góður frágangur.  
Snyrtileg mappa.Ritgerð skilað á 
réttum tíma útprentaðri í möppu, 
word skjali í pósti og sem pdf skjal í 
verkefnabanka á bloggi 

Ágætlega uppsett, nokkuð snyrtileg.  
Góð mappa. Ritgerð skilað að mestu 
samkvæmt fyrirmælum og innan 
tímamarka. 

Frágangur ekki nógu vandaður.  
Blöð, mappa, götun.  Ritgerð ekki 
skilað nema að hluta og/eða 
tímamörk ekki virt. 

Ekki hugað að frágangi, blöð 
krumpuð og/eða subbuleg mappa.  
Skil ófullnægjandi. 

Notkun mynda 10 
Mjög góð notkun mynda, merktar og 
góð tenging við umfjöllun í texta 

Góð notkun mynda, merktar og 
einhver tengin við umfjöllun í texta 

Notkun mynda ekki í samræmi við 
umfjöllun.   

Engar myndir eða ofnotkun,  Ekki 
tenging við umfjöllun 


