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Tree adoption
Einkunn

Skriflegar úrlausnir

Verklegir þættir

Færni

Saga, viðtal og ljóð

Bókin sjálf

Munnlegur flutningur

Verkefnið vel leyst að öllu
leyti. Úrlausnir einkennast
af frjórri og skapandi
hugsun og innsæi.
Efnistök mjög góð.
Markviss greining og
sjálfstæð úrvinnsla.
Ítrasta vandvirkni.
Framúrskarandi tök.
Gott verkefni – flestum
þáttum gerð ágæt skil.
Vel uppbyggt verk.
Verkefnið einkennist af
gagnrýninni hugsun. Vel
unnið verk sem sýnir
rökræna túlkun og
nokkurt innsæi.
Verkefnið er fyrst og
fremst lýsandi en ekki
greinandi. Nemandinn
leggur lítið af mörkum frá
eigin brjósti. Flestum
efnisatriðum eru gerð
fullnægjandi skil.
Uppbygging í lagi.
Viðunandi verk, en
nokkrir þættir gallaðir.
Sem dæmi má nefna
hnökra í uppbyggingu,
samhengi er lítið og
frágangi áfátt. Sjálfstæð
úrvinnsla í lágmarki.

Mjög vel unnið verk að
öllu leyti. Úrlausnir
einkennast af frjórri og
skapandi hugsun og
innsæi. Ítrasta
vandvirkni.
Framúrskarandi
útfærsla.

Leysir viðfangsefnið mjög
vel. Sýnir mikið öryggi.
Skapandi útfærsla.
Afbragðs tækni.
Framburður fullkominn.
Leggur sig fram til hins
ítrasta og er vel
undirbúinn.

Vel unnið. Góð tök á
öllum þáttum. Tækni í
góðu lagi. Nokkur
frumleiki. Góð
vinnubrögð

Vel leyst. Framburður
mjög góður. Örugg tök á
öllum færniþáttum.
Leggur sig fram og er vel
undirbúinn.

Nokkuð vel unnið en
ekki frumlegt. Tækni í
lagi. Góð vinnubrögð.

Nokkuð vel leyst en
herslumun vantar á
öryggi. Nokkrar
framburðarvillur. Leggur
sig fram og er
undirbúinn.

Viðunandi verk en
gallað að nokkru leyti.
Lítil vandvirkni.

5,0–5,5

Gallað verk en
einhverjum þáttum gerð
sæmileg skil.

Gallað verk sem stenst
lágmarkskröfur.
Óvönduð uppsetning.

4,0–4,5

Skil í flestum atriðum
ófullnægjandi.

Ófullnægjandi verk.

Viðunandi, en nokkrir
hnökrar. Nokkuð vantar á
öryggi. Framburður
stirður og nokkur orð
borin rangt fram. Leggur
sig lítið fram og
undirbúningur greinilega
lítill.
Ræður ekki vel við
viðfangsefnið en einhver
atriði í lagi. Framburður
stirður og mikið af orðum
sem eru rangt borin fram.
Leggur sig ekki fram og
hefur ekki undirbúið sig
nógu vel.
Ófullnægjandi
frammistaða.

9,0–10,00

8,0–8,5

7,0–7,5

6,0–6,5

Nafn: ________________________________
Einkunn: _____

