Nafn/nöfn: ____________________________________________________

Þankagrein

Hópur: ____

45. viku

Viðfangsefni: _________________________________________
Efnisatriði (6) ______

Stig alls (10): ______

Hugmynd
Góð kveikja að umfjöllun. Grunnhugmynd greinarinnar
er frumleg eða óvenjuleg, hún tengist eigin reynslu
eða lífssýn en gefur færi á mikilvægum skírskotunum í
aðrar áttir.

A Á B D

Kveikja að umfjöllun er hversdagsleg óánægja með
eitthvað sem margir hafa skoðun á. Hún gefur lítil
eða engin færi á frumlegri eða skemmtilegri
úrvinnslu.

A Á B D

Ekkert er unnið úr hugmyndinni og lítil tilraun gerð
til að finna óvenjulega frásagnaraðferð eða bregða
ljósi á hugmyndina úr fleiri en einni átt.

A Á B D

Heildarbygging er óljós, lítil eða engin merki um
inngang, meginmál og niðurlag. Farið er úr einu í
annað án sýnilegs röksamhengis og mikið um
endurtekningar. Heildarhugmynd lesanda í lokin
brotakennd.

A Á B D

Höfundur gerir enga tilraun til að sjá efni sitt í
samhengi við neitt annað, hvorki með notkun
líkingamáls eða skírskotana út fyrir efnið sjálft.

A Á B D

Málvillur margar, kauðalegt orðalag, endurtekning
sömu orða, setningaskipan og orðaval einhæft og
bragðdauft. Engin tilþrif í stíl eða þá tilþrif mistakast.

A Á B D

Of margar stafsetningarvillur. Notkun greinarmerkja
tilviljanakennd, í miklu ósamræmi eða vantar.
Greinaskil óljós. Bil milli lína og orða ónákvæm.

Úrvinnsla hugmyndar
Höfundur finnur snjalla leið til að vinna úr hugmynd
sinni, sýnir margar hliðar hennar og tekst vel að vinna
úr þeirri margbreytni.

Frásögn (2) ______
Skipulag
Heildarbygging er skipuleg og skiptist í inngang,
meginmál og niðurlag. Hver efnisþáttur er tekinn
skipulega fyrir í afmörkuðum efnisgreinum og
heildarsamhengi skýrt og rökrétt. Umfjöllun er opnuð í
inngangi og lýkur með sannfærandi hætti í niðurlagi.

Líkingamál/skírskotanir
Höfundur notar líkingamál til að dýpka umfjöllun sína
og nær með því að skírskota út fyrir hið eiginlega
umfjöllunarefni.

Frágangsatriði (2) ______
Málfar og stíll
Vandað mál, laust við málvillur, nástöðu og önnur lýti.
Markviss ritmálsstíll, fjölbreytt setningaskipan, orðaval
auðugt og safaríkt. Tilþrif í stíl þar sem við á.

Stafsetning og frágangur.
Stafsetning og greinamerkjasetning samkvæmt öllum
reglum og venjum. Greinaskil skýrt auðkennd. Línubil
og leturstærð við hæfi.

Stigareikningur: 20-14-7-0; 10-7-4-0

