Sóknarkvarði Skýrslur

Merking

Tilgangur
Efni og áhöld
Lýsing/
Framkvæmd
Gildir
tvöfalt

Mynd

Niðurstöður

Umræður

Uppsetning
og skrift

Vinnubrögð
og samvinna

A
Nafn þess sem
skrifar,
Nöfn annarra í
hópnum,
Dagsetning,
Bekkur/Nát hópur
Kennari
Heiti tilraunar
Er vel útskýrður.
Tilgáta er sett fram
ef þess var krafist
Öll efni og áhöld eru
talin upp
Vel útskýrð skref
sem hægt er að
fylgja eftir.
Útreikningar fylgja
og réttar
mælieinginar
Mynd er af
tilrauninni, er
sæmilega stór og í
lit
Niðurstöður eru
hnitmiðað svar við
tilgangi
Gögn krufin og sett
í samhengi við
tilgátu (hún sönnuð
eða afsönnuð).
Komið fram með
tillögur að því hvað
mætti gera næst
Skipulega sett upp
og vel skrifað.
Undirstrikun og
tvípunktur eru til
staðar
Öll vinnubrögð auk
frágangs til
fyrirmyndar
Samvinna til
fyrirmyndar

Garðaskóli Náttúrufræði/BJ

B
Eina merkingu
vantar

C
2-4 merkingar
vantar

D
Vantar

Er útskýrður Tilgáta
illa útskýrð

Er óskiljanlegur eða
illa útskýrður
Tilgátu vantar
2 eða fleiri efni eða
áhöld gleymast
Mörg skref í
lýsingunni gleymast
og útreikninga
vantar

Vantar

Mynd tengist
viðfangsefninu ekki
beint eða skýringar
vantar við myndina
eða hún er of lítil
Niðurstöður eru
svar við tilgangi

Mynd tengist
viðfangsefni ekki
neitt

Vantar

Niðurstöður eru
ekki svar við tilgangi

Vantar

Gögn krufin og sett
í samhengi við
tilgátu. (hún sönnuð
eða afsönnuð)

Að einhverju leyti
reynt að útskýra
niðurstöður en
samhengislaust

Ekki tiltekið hvað
má lesa úr gögnum
og/eða hvernig
samhengi þess er við
þau atriði sem koma
fram í inngangi.

Skipulega og vel
sett upp
undirstrikun vantar/
stundum ólæsileg
skrift
Fer eftir
fyrirmælum.
Frágangur
sæmilegur
Samvinna góð

Óskipulega upp sett
og stundum ólæsileg
orð. Undirstrikun
vantar

Ólæsileg skrift
upplýsingarnar eru
ekki í réttri röð.

Fer að mestu eftir
fyrirmælum.
Vinnusvæði/
frágangur slakur.
Bæta þarf samvinnu

Fer ekki eftir
fyrirmælum, illa
skipulagt vinnusvæði
frágangur slakur
Lítil samvinna

1 áhald eða efni
gleymist
Vel útskýrt en
einhver skref
gleymast eða
útreikningar fylgja
ekki

Vantar
Mörg skef í
lýsingunni gleymast
og þau eru ekki í
réttri röð.
Útreikninga vantar

