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og inntak námsins og alla færniþætti, sem æskilegt er að samþætta eftir því sem kostur
er. Mikilvægt er að skriflegi þátturinn dragi fram hæfni nemenda og að prófin séu
aðgengileg hvað varðar uppsetningu, framsetningu og innihald. Munnlegi þátturinn
getur t.d. verið í formi samtala, kynninga, hlutverkaleikja, á staðnum eða á rafrænu
formi. Þegar um unga byrjendur er að ræða er eðlilegt að nota aðferðir leiðsagnarmats
sem samþætt er daglegum viðfangsefnum.
Kennarinn getur notað námsmatið til að móta og bæta heildarskipulag kennslunnar,
kennsluáætlanir og samskipti við nemendur og forráðamenn. Þeir geta notað námsmatið
til að ákvarða hvaða skref nemendur geta tekið næst, hvernig best er að styðja nemendur
og víkka námssvið þeirra. Námsmat á að vera hluti af daglegu starfi og stuðla að því að
auka gæði náms. Með markvissu námsmati, athugunum og ígrundun öðlast kennarinn
skilning á námsferli nemenda og eigin starfskenningu.

20.4

Matsviðmið fyrir erlend tungumál við lok
grunnskóla

Í aðalnámskrá eru matsviðmið við lok grunnskóla sett fram bæði fyrir námsgreinar,
námssvið og lykilhæfni. Matsviðmið eru lýsing á, hversu vel nemandi hefur skilgreinda
hæfni, á valdi sínu. Matsviðmiðin eiga einungis við um 10. bekk, til að styðja við námsmat,
við lok grunnskóla. Gert er ráð fyrir að skólar setji matsviðmið fyrir aðra árganga og geri
grein fyrir þeim í skólanámskrá. Matsviðmiðin við lok 10. bekkjar lýsa hæfni á kvarða sem
birtur er í aðalnámskrá: Notaður er kvarðinn A, B, C, D, þar sem A lýsir framúrskarandi
hæfni, B lýsir góðri hæfni, C sæmilegri hæfni og D hæfni sem nær ekki viðmiðum sem
lýst er í C.
Matsviðmið í flokki B eru byggð á hæfniviðmiðum fyrir 10. bekk og framsetning þeirra
er með þeim hætti, að gera má ráð fyrir að þorri nemenda nái þeirri hæfni sem þar er
tilgreind. A fá þeir sem sýna framúrskarandi hæfni og C fá þeir sem ekki standast fyllilega
þær kröfur sem gerðar eru í B viðmiðum. Ekki eru sett viðmið fyrir D, því sá vitnisburður
er notaður þegar nemandi uppfyllir ekki kröfur sem gerðar eru í C viðmiðum. Skóli gerir
þá sérstaka grein fyrir hæfni viðkomandi nemanda. Hvert matsviðmið er almenn lýsing
á hæfni nemanda.
Við lokamat skiptir mestu að kennarar meti það sem til var ætlast samkvæmt
hæfniviðmiðum, fullvissi sig um að matsniðurstöður séu byggðar á traustum gögnum og
noti fjölbreyttar aðferðir við söfnun gagna til þess að veita nemendum, foreldrum þeirra
og skólanum sem gleggstar upplýsingar um stöðu þeirra. Kennarar geta þannig fengið
betri innsýn í nám hvers nemanda. Til að fá nákvæma niðurstöðu, svo sem úr samræðum
eða vettvangsathugun, getur skipt máli að kennarar vinni saman við að skoða matsgögn
nemenda og hafi til þess skýr viðmið.
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Þennan matskvarða er skólum skylt að nota við brautskráningu nemenda úr 10. bekk.
Skólar ákveða, að öðru leyti, hvernig þeir haga námsmati og einkunnagjöf eða vitnisburði
nemenda í öðrum árgöngum. Vitnisburður við lok 10. bekkjar er hafður til hliðsjónar við
innritun nemenda í framhaldsskóla og val á námsbrautum.
Eftirfarandi atriði geta komið að góðum notum til að auka áreiðanleika og réttmæti í mati.
•

Setja skýr viðmið eða gera grein fyrir því hvað á að meta.

•

Velja matsþætti sem hæfa vel hæfniviðmiðum, námsefni og kennsluaðferðum.

•

Undirbúa lýsingu á því sem á að meta eða sýna dæmi um vel unnin verkefni.

•

Huga vel að því að verkefni séu í samræmi við viðmið.

•

Vera vakandi yfir atriðum sem geta skekkt niðurstöður.

•

Hafa skýrar leiðbeiningar um matsaðferðir, úrvinnslu og túlkun gagna.

Matsviðmið
Nemandi getur sýnt fram á að hann skilur mjög vel og getur nýtt sér talað
mál um almenn málefni í aðstæðum sem hann þekkir. Hefur tileinkað sér
mjög fjölbreyttan orðaforða og getur fyrirhafnarlítið lesið sér til gagns og
ánægju almenna texta af ýmsum toga um margvísleg málefni. Er mjög vel
samræðuhæfur, beitir eðlilegu máli, framburði, áherslum og hrynjandi af
öryggi. Notar markvisst algeng föst orðasambönd úr daglegu máli og getur
tjáð sig lipurlega og áheyrilega um málefni sem hann þekkir. Getur skrifað
skýran og skilmerkilegan samfelldan texta um efni sem hann þekkir, fylgt af
öryggi reglum um málnotkun og hefðir varðandi uppbyggingu texta og hagnýtt
sér markvisst þann orðaforða sem unnið hefur verið með. Sýnir fram á að hann
þekkir mjög vel til mannlífs og menningar á viðkomandi málsvæði og gerir sér
mjög góða grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum.

Nemandi getur sýnt fram á að hann skilur vel og getur nýtt sér talað mál um
almenn málefni í aðstæðum sem hann þekkir. Hefur tileinkað sér nægilega
góðan orðaforða til að geta lesið sér til gagns og ánægju almenna texta af
ýmsum toga um margvísleg málefni. Er vel samræðuhæfur, beitir eðlilegu máli,
framburði, áherslum og hrynjandi. Notar algeng föst orðasambönd úr daglegu
máli og getur tjáð sig nokkuð áheyrilega um málefni sem hann þekkir. Getur
skrifað lipran, samfelldan texta á um efni sem hann þekkir, sýnt fram á góð tök
á orðaforða og meginreglum málnotkunar, fylgt hefðum varðandi uppbyggingu
og samhengi texta og notað tengiorð við hæfi. Þekkir vel til mannlífs og
menningar á viðkomandi málsvæði og gerir sér góða grein fyrir hvað er líkt eða
ólíkt hans eigin aðstæðum.
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Nemandi getur sýnt fram á að hann skilur sæmilega vel og getur nýtt sér
talað mál um almenn málefni í aðstæðum sem hann þekkir. Hefur tileinkað sér
viðunandi orðaforða til að geta lesið sér til gagns og ánægju, með nokkurri
fyrirhöfn þó, almenna texta af ýmsum toga og um margvísleg málefni. Er
sæmilega samræðuhæfur og beitir reglum málsins, framburði, áherslum og
hrynjandi á viðunandi hátt og kann að nota algengustu föstu orðasamböndin
úr daglegu máli og getur tjáð sig sæmilega um málefni sem hann þekkir. Getur
skrifað samfelldan texta um efni sem hann þekkir, fylgt grunnreglum um
málnotkun og helstu hefðum varðandi uppbyggingu texta og hagnýtt sér þann
orðaforða sem unnið hefur verið með, sýnt fram á að hann þekkir til mannlífs og
menningar á viðkomandi málsvæði og gerir sér grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt
hans eigin aðstæðum.

138

