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skoðað og skráð atburði eða fyrirbæri sem snerta samspil manns og umhverfis,  

tekið virkan þátt í gagnrýnni umfjöllun um málið og gert tillögur um aðgerðir til bóta 

tekið þátt í að skoða og skilgreina stöðu umhverfismála á heimsvísu og rætt um markmið til umbóta 

  A B C Athugasemdir 

V
in

n
u

fe
rl

i 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.. 

 

K
y
n

n
in

g
a

r
 

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. 

 

Áhersluatriði 

 

Áhersluatriði grípandi.  Mjög 

hnitmiðaðir og lýsandi. 

Áhersluatriði  í samhengi og í 

samræmi við umfjöllun. 

Margir / fáir punktar. 

Reynt að draga seman en 

áhersluatriði endurspegla ekki  

aðalatriðin. 

 

Hugtök 
Mjög lýsandi og góðar útskýringar á 

hugtökum 
Góðar útskýringar á hugtökum Úskýringar hugtaka óljósar   

Sköpun og 

nýting miðla 

Frumlegt og skapandi verkefni þar sem 

fjölbreyttir miðlar eru nýttir af öryggi.  

Lagt mat á trúverðugleika og gæði 

upplýsinga 

Miðlar nýttir af nokkru öryggi og 

lagt mat á gæði heimilda. 

Nýting miðla og öflun 

upplýsinga að vissu marki ábyrg 

og skapandi. 

 

Skilningur 

 

Geti greint og rökrætt af góðum 

skilningi, kynnt eigin lífssýn og ábyrgð 

á náttúru og eigin lífsgæðum. 

Geti tekið gagnrýna afstöðu og 

gert grein fyrir eigin áhrifum á 

náttúruna. 

Geti að nokkru leyti gefið 

útskýringar og sýnt fram á áhrif 

sín á lífsgæði og náttúru. 

 

Vandamál og 

lausnir 

 

Gagnrýnar og rannsakandi spurningar.  

Vel rökstuddar ályktanir, mismunandi 

sjónarhorn skoðuð.  Mjög vel útfærðar 

og raunhæfar tillögur að úrbótum 

Góðar spurningar, gagnrýnar 

ályktnair Nokkuð vel útfærðar 

tillögur að úrbótum. 

Spurt spurningar, að vissu marki 

unnið með upplýsingar. Tillögur 

að lausnum vandamála eitthvað 

útfærðar, of eða van. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
     


