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Samvinna og samskipti: 

- Getur unnið með öðrum 
- Virðir skoðanir annarra 
- Er jákvæður, kurteis og 

hjálpsamur 

Á mjög gott með að vinna með 
öðrum og leggur sig alltaf fram. 
Virðir skoðanir annarra.  
Er ávallt jákvæður, kurteis og 
hjálpsamur. 

Á gott með að vinna með öðrum og 
leggur sig oftast fram.  
Virðir oftast skoðanir annarra.  
Er yfirleitt jákvæður, kurteis og 
hjálpsamur. 

Getur unnið með öðrum en gæti 
lagt meira af mörkum til 
samvinnu. Þarf að virða betur 
skoðanir annarra.  
Getur verið jákvæður, kurteis og 
hjálpsamur. 

Þarf að bæta 
samvinnu og 
samskipti. 

Skapandi og gagnrýnin hugsun: 
- Spyr spurninga og dregur 

ályktanir 
- Greinir á milli staðreynda og 

skoðana 
- Finnur leiðir við úrlausn 

verkefna 

Á auðvelt með að spyrja 
spurninga og draga rökstuddar 
ályktanir. 
Fer eigin leiðir við úrvinnslu 
verkefna og getur greint á milli 
staðreynda og skoðana. 

Getur spurt spurninga og dregið 
ályktanir. 
Fer oft eigin leiðir við úrvinnslu 
verkefna og getur greint á milli 
staðreynda og skoðana. 

Spyr spurninga en dregur ekki 
ályktanir. 
Fer stundum eigin leiðir við 
úrvinnslu verkefna en greinir ekki 
á milli staðreynda og skoðana. 

Þarf að bæta 
skapandi og 
gagnrýna 
hugsun. 

Sjálfstæði: 
- Sýnir sjálfstæði og frumkvæði í 

vinnubrögðum 
 

Sýnir frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum. 

Sýnir oft frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum. 

Þarf að sýna meira sjálfstæði og 
frumkvæði í vinnubrögðum. 

Þarf að 
tileinka sér 
sjálfstæð 
vinnubrögð. 

Tekur ábyrgð á eigin námi: 
- Nýtir tímann vel 
- Leggur sig fram við námið 
- Fer eftir fyrirmælum 

Kemur sér alltaf strax að verki og 
nýtir tímann sinn mjög vel. Leggur 
sig fram og fer eftir fyrirmælum.  

Kemur sér oft að verki og nýtir 
tímann sinn vel. Leggur sig yfirleitt 
fram og fer oftast eftir fyrirmælum.  

Þarf að vera fljótari að koma sér 
að verki og mætti nýta tímann 
sinn betur. Getur lagt sig meira 
fram og þarf að fara betur eftir 
fyrirmælum. 
 

Þarf að taka 
meiri ábyrgð 
á eigin námi. 

Tjáning 
- Tekur þátt í umræðum og 

rökræðum  
- Tjáir skoðanir sínar  
- Tjáir sig skýrt og áheyrilega 

Tekur virkan þátt í umræðum og 
rökræðum af öryggi og getur gert 
grein fyrir skoðunum sínum.  
Framsögn skýr og áheyrileg. 

Tekur þátt í umræðum og 
rökræðum og getur gert grein fyrir 
skoðunum sínum. Framsögn skýr. 

Tekur sjaldan þátt í  umræðum og 
færir ekki rök fyrir máli sínu. Á 
erfitt með að koma skoðunum 
sínum á framfæri. Framsögn 
óskýr. 

Þarf að bæta 
tjáningu. 

 


