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Matsviðmið við lok 10. bekkjar í íslensku
C

B
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Nemandi getur flutt mál sitt sæmilega skýrt
og nokkuð áheyrilega, með áherslum sem hæfa efni
og tilefni.

Nemandi getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega með
blæbrigðum og áherslum sem hæfa efni og tilefni.

Nemandi getur flutt mál sitt mjög skýrt og áheyrilega
með blæbrigðum og áherslum sem hæfa efni og
tilefni.

Hlustað og nýtt sér að nokkru leyti upplýsingar í
töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem
heimildir í vinnu.

Hlustað og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til
fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í vinnu.

Hlustað af athygli og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli
til fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í vinnu.

Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett
fram sæmilegt mat á viðkomandi efni.

Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett
fram rökstutt mat á viðkomandi efni.

Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett
fram á sjálfstæðan hátt rökstutt mat á viðkomandi
efni.

Lesið almenna texta, með sæmilegum skilningi og
túlkun á efni þeirra.

Lesið almenna texta, með góðum skilningi og túlkun á Lesið mjög vel og af öryggi almenna texta, með mjög
efni þeirra.
góðum skilningi og túlkun á efni þeirra.

Fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir og gert
sér grein fyrir gildi bókmennta í menningu
þjóðarinnar.

Fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir og gert
sér góða grein fyrir gildi bókmennta í menningu
þjóðarinnar.

Fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir
á gagnrýninn hátt og gert sér góða grein fyrir gildi
bókmennta í menningu þjóðarinnar.

Beitt skipulegum og mjög góðum vinnubrögðum
Beitt að vissu marki góðum vinnubrögðum við ritun, Beitt skipulegum og góðum vinnubrögðum við ritun,
viðritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og
skipað efnisatriðum í samhengi og mótað málsgreinar skipað efnisatriðum í samhengi og mótað málsgreinar
mótað málsgreinar og efnisgreinar af öryggi og
og efnisgreinar.
og efnisgreinar á skýran hátt.
á skýran hátt.
Beitt stafsetningu og
greinarmerkjasetningu sæmilega og fylgt
viðmiðum um uppbyggingu texta.

Beitt stafsetningu og greinarmerkjasetningu
Beitt stafsetningu og greinarmerkjasetningu af nokkru
af öryggi og fylgt mjög vel viðmiðum um uppbyggingu
öryggi og fylgt vel viðmiðum um uppbyggingu texta.
texta.

Beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun Beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun
málsins.
málsins og þróun þess.

Beitt mjög vel og af öryggi málfræðihugtökum í
umræðu um notkun málsins og þróun þess.

Beitt að nokkru leyti þekkingu sinni á beygingarlegum Beitt af nokkru öryggi þekkingu sinni á
og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert
beygingarlegum og merkingarlegum einkennum
sér sæmilega grein fyrir hlutverki þeirra.
orðflokka
og gert sér
góða grein fyrir
hlutverki
þeirra.
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Beitt þekkingu sinni á beygingarlegum og
merkingarlegum einkennum orðflokka og gert
sér mjög góða grein fyrir hlutverki þeirra.

Námsmat í Klébergsskóla
• Horfum á unglingadeildina sem eina heild.
• Byrjum strax að stefna á matsviðmiðin í 10. bekk
þegar komið er upp í unglingadeild.
• Meginreglan er sú að til að fá t.d. bókstafinn C
þarf allt að vera orðið grænt í C.
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Færni missum við ekki og því ferðumst við eingöngu upp á við í tröppunum. Því
þarf að sýna örugga færni áður en stigið er upp.
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Matsviðmið við lok 10. bekkjar í íslensku
C

B

Nemandi getur flutt mál sitt sæmilega skýrt
Nemandi getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega
og nokkuð áheyrilega, með áherslum sem hæfa með blæbrigðum og áherslum sem hæfa efni
efni og tilefni.
og tilefni.

A
Nemandi getur flutt mál sitt mjög skýrt og
áheyrilega með blæbrigðum og áherslum sem
hæfa efni og tilefni.

Hlustað og nýtt sér að nokkru leyti upplýsingar Hlustað og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til Hlustað af athygli og nýtt sér upplýsingar í
í töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í
töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem
heimildir í vinnu.
vinnu.
heimildir í vinnu.

Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar
og sett fram sæmilegt mat á viðkomandi efni.

Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar
og sett fram rökstutt mat á viðkomandi efni.

Lesið almenna texta, með sæmilegum skilningi Lesið almenna texta, með góðum skilningi og
og túlkun á efni þeirra.
túlkun á efni þeirra.

Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar
og sett fram á sjálfstæðan hátt rökstutt mat á
viðkomandi efni.
Lesið mjög vel og af öryggi almenna texta,
með mjög góðum skilningi og túlkun á efni
þeirra.

Fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir og Fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir og Fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir
gert sér grein fyrir gildi bókmennta í menningu gert sér góða grein fyrir gildi bókmennta í
á gagnrýninn hátt og gert sér góða grein fyrir
þjóðarinnar.
menningu þjóðarinnar.
gildi bókmennta í menningu þjóðarinnar.
Beitt skipulegum og mjög
Beitt að vissu marki góðum vinnubrögðum við Beitt skipulegum og góðum vinnubrögðum við góðum vinnubrögðum viðritun, skipað
ritun, skipað efnisatriðum í samhengi og mótað ritun, skipað efnisatriðum í samhengi og mótað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað
málsgreinar og efnisgreinar.
málsgreinar og efnisgreinar á skýran hátt.
málsgreinar og efnisgreinar af öryggi og
á skýran hátt.
Beitt stafsetningu og
greinarmerkjasetningu sæmilega og fylgt
viðmiðum um uppbyggingu texta.

Beitt stafsetningu og greinarmerkjasetningu
af nokkru öryggi og fylgt vel viðmiðum um
uppbyggingu texta.

Beitt stafsetningu og greinarmerkjasetningu
af öryggi og fylgt mjög vel viðmiðum um
uppbyggingu texta.

Beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um
notkun málsins.

Beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun
málsins og þróun þess.

Beitt mjög vel og af öryggi málfræðihugtökum í
umræðu um notkun málsins og þróun þess.

Beitt að nokkru leyti þekkingu sinni á
beygingarlegum og merkingarlegum
einkennum orðflokka og gert sér sæmilega
grein fyrir hlutverki þeirra.

Beitt af nokkru öryggi þekkingu sinni á
beygingarlegum og merkingarlegum
einkennum orðflokka og gert sér góða grein
fyrir hlutverki þeirra.

Beitt þekkingu sinni á beygingarlegum og
merkingarlegum einkennum orðflokka og gert
sér mjög góða grein fyrir hlutverki þeirra.
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og nokkuð áheyrilega, með áherslum sem hæfa með blæbrigðum og áherslum sem hæfa efni
efni og tilefni.
og tilefni.
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Nemandi getur flutt mál sitt mjög skýrt og
áheyrilega með blæbrigðum og áherslum sem
hæfa efni og tilefni.
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Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar
og sett fram sæmilegt mat á viðkomandi efni.

Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar
og sett fram rökstutt mat á viðkomandi efni.

Lesið almenna texta, með sæmilegum skilningi Lesið almenna texta, með góðum skilningi og
og túlkun á efni þeirra.
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á skýran hátt.
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af nokkru öryggi og fylgt vel viðmiðum um
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af öryggi og fylgt mjög vel viðmiðum um
uppbyggingu texta.
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Beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun
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Beitt af nokkru öryggi þekkingu sinni á
beygingarlegum og merkingarlegum
einkennum orðflokka og gert sér góða grein
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fyrir hlutverki þeirra.

Beitt þekkingu sinni á beygingarlegum og
merkingarlegum einkennum orðflokka og gert
sér mjög góða grein fyrir hlutverki þeirra.
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