
Einkunn: Hugmyndavinna og þekkingarö-
flun

Framkvæmd Framsetning

9 – 10 Einstaklega vel unnið verk. 
Umfram kröfur og eðlilegar 
væntingar
Framúrskarandi hæfni tl þess að 
þróa og túlka hugmynd.

Þekkingarleit og rannsókn til 
fyrirmyndar í alla staði.
Nemandi sýnir frumkvæði og sjálf-
stæði í vinnubrögðum. Er jákvæður 
og virkur í samskiptum.
Myndræn miðlun til fyrirmyndar og 
umfram kröfur og allar væntingar.

Framsetning og frágangur í 
fullkomnu lagi. Fagleg framkoma 
við yfirferð sem einkennist af 
fullkomnu öryggi.
Mikil vinna lögð í útlit og úrvinns-
lu alla og farið fram úr viðmiðum.

8,5 – 9 Góð tök á viðfangsefni: skýr 
markmið sem eru mjög vel leyst.

Markviss greining og sjálfstæð 
úrvinnsla á verkefnum.
Verkefnum skilað á réttum tíma. 
Samstarf við aðra einkennist af 
virðingu og góðri hlustun.

Vinnubrögð og frágangur við 
framsetningu mjög vandaður.
Skýrleiki í framsetningu og grein-
agóðar upplýsingar um verk í máli 
og myndum.

7,5 – 8 Góð tök á viðfangsefni: og skýr 
markmið.
Verkefni er unnið vel að öllu 
leyti.
Nemandi leggur sig fram við að 
ná öllum þáttum verkefnis fram.

Greining og úrvinnsla vel gerð.
Verkefnum skilað á réttum tíma. 
Jákvæðni í samskiptum við aðra.

Hæfni til að þróa og túlka hug-
mynd góð.
Allt til staðar (nema kannski einni 
undartekningu).
Skýrleiki í framsetningu og grein-
agóðar upplýsingar um verk í máli 
og myndum.
 

6,5 – 7 Flestum efnisatriðum eru gerð 
fullnægjandi skil en litlu eða 
engu bætt við.
Verkefni nokkuð vel leyst en 
herslumun vantar á öryggi. 
Frumleika vantar.

Oft undirbúin/n undir tímana en 
ekki alltaf. Verkefnum oftast skilað 
á réttum tíma.

Allt til staðar en frágangi og vin-
nubrögðum að einhverju leyti 
ábótavant.
Nokkrir gallar á miðlun verkefna.

6 – 6,5 Viðunandi verkefni, en nokkri 
þættir gallaðir.
Slök tök á ýmsum þáttum verkef-
nis. Lítill eða enginn frumleiki.

Sjálfstæð úrvinnsla í lágmarki. 
Verkefnum skilað seint.

Hnökrar eru á uppbygginguu 
og samhengi er áfátt. Frágangi 
ábótavant.
 

5 – 6 Slök tök á ýmsum þáttum verkef-
nis. Lítill eða enginn frumleiki.

Slök tök á ýmsum þáttum verkef-
nis. Lítill eða enginn frumleiki.
Sjálfstæð úrvinnsla í lágmarki. 
Verkefnum skilað seint.

Hnökrar eru á uppbygginguu 
og samhengi er áfátt. Frágangi 
ábótavant.

1 – 4,5 Ófullnægjandi verk.
Engum þáttum gerð skil.

Áhugaleysi einkennandi í vinnu-
brögðum.

Óundirbúinn að öllu leyti.
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