
Viðmið um einkunnagjöf fyrir lokaverkefni í iðnfræði við iðn- og tæknifræðideild HR 

Eftirfarandi er lýsing á dæmigerðum verkefnum í mismunandi einkunnabilum sem er ætluð til 

stuðnings fyrir prófdómara og leiðbeinendur við mat á lokaverkefnum. Lýsingin þarf ekki að eiga við 

verkefnið í öllum atriðum til að verkefnið geti hlotið viðkomandi einkunn. Tilgangur þessa skjals er að 

ná fram samræmi í einkunnagjöf og vera framlag til umræðu um almennar kröfur til lokaverkefna í 

iðnfræði. 

 

Ágætiseinkunn (9,0 - 10,0) 

Verkefni er afburðagott og í samræmi við það sem lagt var upp með. Efnistök endurspegla 

umtalsverðan frumleika og sjálfstæði í hugsun. Umtalsverð færni kemur fram í skilgreiningu, 

skipulegri úrlausn og framsetningu viðfangsefnisins. Mjög góður skilningur á hugtökum. 

Fyrirmyndarvinnubrögð við öflun og úrvinnslu gagna. Heimildanotkun mjög nákvæm og styður vel við 

verkefnið. Frágangur sérlega góður og stafsetning og málfar mjög gott. Verkefni sýnir að nemendur 

hafi öðlast yfirsýn yfir viðfangsefnið. 

Einkunn (8,0 - 8,5) 

Verkefni er mjög gott og efnistök góð og nokkuð frumleg. Skýr skilningur á viðfangsefninu og góð 

færni í skilgreiningu þess og skipulegri úrlausn. Vinnubrögð við öflun og úrvinnslu gagna án verulegra 

veikleika og heimildanotkun skynsamleg. Frágangur góður og stafsetning og málfar gott. Nemendur 

hafa tekið við ábendingum varðandi efnistök. 

Einkunn (7,0 - 7,5) 

Verkefni er gott og efnistök góð og nokkuð frumleg. Skilningur á viðfangsefninu skýr að mestu sem og 

færni í skilgreiningu þess og skipulegri úrlausn. Þó eru einhverjir brestir þar á. Vinnubrögð við öflun 

og úrvinnslu gagna að mestu án verulegra veikleika og heimildanotkun skynsamleg. Frágangur góður/ 

þokkalegur og stafsetning og málfar gott/þokkalegt. Nemendur hafa ekki unnið að fullu úr þeim 

ábendingum sem þeir hafa fengið. 

Einkunn (6,0 - 6,5) 

Verkefnið er þokkalegt. Allgóð efnistök og sjálfstæð hugsun á köflum. Skilgreining og úrvinnsla 

viðfangsefnis endurspegla nokkurn skilning á efninu. Öflun og úrvinnsla gagna er án verulegra galla. 

Heimildanotkun er nokkuð áfátt. Málfar og stafsetning þokkaleg. Nemendur sýna í verkefninu skort á 

greiningu og gagnrýnni hugsun. Nemendur hafa ekki unnið að fullu úr þeim ábendingum sem þeir 

hafa fengið. 

Einkunn (5,0 - 5,5) 

Verkefni uppfyllir lágmarkskröfur en hefur áberandi galla. Skilgreining og úrlausn viðfangsefnis sýnir 

nokkra tilfinningu fyrir því hvað skiptir máli við lausn þess. Öflun og úrvinnslu gagna er töluvert áfátt 

sem og heimildanotkun. Málfar og stafsetning sæmileg. Nemendur eiga í verulegum örðugleikum 

með efnistök og meðhöndlun viðfangsefnis. 

Einkunn (0,0 - 4,5) 

Verkefni fullnægir ekki lágmarkskröfum Takmarkaður skilningur á viðfangsefninu. Verulegar villur eða 

misskilningur. Öflun og úrvinnsla gagna slök og meðferð heimilda verulega áfátt. Farið út fyrir efnið 

eða veruleg ósamkvæmni. Málfar og stafsetning afleit. 


