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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er fjallað um samræmd próf í 4. og 7.bekk með höfuðáherslu á leið-
sagnargildi þeirra. Ritgerðin skiptist í fjóra kafla, fyrsti kafli er inngangur, annar kafli 
sem er fræðilegur hluti fjallar um námsmat, lög og reglugerðir, tilgang námsmats og 
námsmatsaðferðir. Því næst eru skoðuð lög og reglugerðir um samræmd próf, saga 
þeirra, eðli og yfirlýstur tilgangur. Að lokum er fjallað um einstaklingsþarfir, tekið er á 
einstaklingsmun, í hverju hann liggur og áhrifaþætti, einnig er fjallað um hvernig við 
lærum og hvernig við tileinkum okkur nám á ólíkan máta. Í þriðja kafla er sagt frá 
rannsókn á því hvort og hvernig skólar nýta sér niðurstöður samræmdra prófa í fjórða 
og sjöunda bekk. Fjórði kafli inniheldur síðan umræður og ályktanir. 
 Rannsóknin var í formi hálfopins viðtals og var stuðst við spurningalista. Í ljósi 
rannsóknaspurninga er leitast við að varpa ljósi á afstöðu kennara til samræmdu próf-
anna, leiðsagnagildis þeirra og þess hvort niðurstöður þeirra hafi áhrif nám og kennslu. 
Rannsóknarspurningar mínar eru tvær: 
- Hvernig  nýta kennarar sér leiðsagnargildi samræmdra prófa í 4. og 7. bekk til að 

koma til móts við þarfir einstaklinganna?    
- Í hverju er fólgin sú námsaðlögun sem nemendum stendur til boða á grundvelli 

niðurstaðna samræmdu prófanna? 
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að kennarar telja leiðsagnagildi samræmdu 
prófanna ekki vera neitt og enn síður að niðurstöður þeirra hafi haft áhrif á náms-
aðlögun fyrir nemendur. Kennarar voru allir á einu máli um það að niðurstöður 
samræmdu prófanna hefðu aldrei leitt í ljós eitthvað sem kennarar vissu ekki fyrir. 
Einnig kom fram gagnrýni þeirra á þann samanburð sem gerður er á milli skóla og töldu 
þeir fráleitt að meta frammistöðu skóla eftir gengi nemenda á prófi.  

Heildarniðurstaðan var sú að þar sem leiðsagnargildi samræmdu prófanna er 
ekkert þá er fátt eða ekkert sem réttlætir tilvist þeirra. 
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Abstract 
This thesis deals with standardized tests in the fourth and seventh grade, especially with 
regard to their instructional value. The thesis is divided into four chapters. Chapter one 
is introductory. Chapter two is theoretical and deals with evaluation, laws and regul-
ations, the purpose of evaluation, and means of evaluation. It then describes 
standardized testing, laws and regluations concerning them, their history, nature, and 
avowed purpose. Finally, it deals with individual needs. Topics include individual 
differences, what they are and what influences them, also how we learn and our 
different approaches to learning. Chapter three describes a study of whether and how 
schools make use of the results of standardized tests in the fourth and seventh grade. 
Chapter four contains discussions and results. 
 The study used semi-structured interviews and a survey. In light of the research 
questions, the study aims to throw some light on teachers’ attitudes toward the 
standardized tests, their instructional value, and whether their results affect learning and 
teaching. My research questions are as follows: 
- How do teachers make use of the instructional value of standardized tests in grades 

4 and 7 to meet students’ individual needs? 
- What kinds of instructional remedies are offered to students based on their scores 

on the standardized tests? 
The results of the study indicate that teachers view the standardized tests as having no 
instructional value whatsoever, and deny even more adamently that test scores have in-
formed instructional remedies for students. Teachers were unanimously of the opinion 
that the results of the standardized tests never revealed anything that the teachers didn’t 
already know. Some also criticized the school-based comparison and emphasized that 
what a school achieves can not be measured by students’ test scores. 
 The overall conclusion was that since the standardized tests have no instructional 
value, their existence has little or no justification. 
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1. Inngangur 
Mikil umræða um samræmdu prófin er árlegur viðburður og hefst að hausti, þegar fyrir 

liggur hvenær 4. og 7. bekkur þreyta samræmd próf í íslensku og stærðfræði. Umræðan 

dvínar þar til seinni hluta vetrar þegar hún hefst á ný og snýst þá um samræmdu prófin í 

10. bekk. Hámarki nær hún þó þegar niðurstöður liggja fyrir og fjölmiðlar fara að birta 

sínar útfærslur af niðurstöðunum. Virðist þá mikill áhugi og umræða í gangi sem síðan 

lognast út af.  

Almenningur er orðinn hálfsljór gagnvart þessum prófum og tekur þeim eins og 

hverju öðru hundsbiti. Umræðan er fremur neikvæð og gagnrýnir fólk t.d. þá áráttu sem 

margir telja suma skóla hafa, þ.e. að undirbúa börnin markvisst undir samræmdu prófin. 

Einnig er mikið talað um að börn séu misjafnlega í stakk búin að gangast undir þessi 

próf.  

Þessar raddir hafa vakið mig til umhugsunar um gildi samræmdra prófa. Áhugi 

minn á því að skrifa um þau vaknaði síðan s.l. vor þegar ég sat fyrirlestra útskriftar-

nema úr kennsluréttindanámi við HA. Tveir hópar tóku fyrir samræmdu prófin og 

fjölluðu um þau út frá brottfalli nemenda úr framhaldsskólum. Fram kom að veruleg 

fylgni er á milli útkomu á samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 10. bekk og 

brottfalls úr framhaldsskóla.1 Fram kom að þessa fylgni má greina strax í 7. bekk og þar 

með var hugmynd mín að þessu verkefni vakin, þ.e. hvert er leiðsagnargildi samræmdra 

prófa í 4. og 7. bekk? 

Við búum við þá staðreynd að námsgeta nemenda í bekk er misjöfn og þroska-

munur getur verið umtalsverður í einum bekk. Því vakna margar spurningar ekki síst 

varðandi þá nemendur sem ekki flokkast undir það sem kalla má meðalnemendur og 

um raunverulegt gildi samræmdra prófa. Til að leita svara við þessum spurningum 

ákvað ég að gera rannsókn og hef ég reynt að draga þessar spurningar saman í tvær 

rannsóknarspurningar: 

- Hvernig  nýta kennarar sér leiðsagnargildi samræmdra prófa í 4. og 7. bekk til að 

koma til móts við þarfir einstaklinganna? 

- Í hverju er fólgin sú námsaðlögun sem nemendum stendur til boða á grundvelli 

niðurstaðna samræmdu prófanna? 

Rannsókn mín beinist að nemendum í 6. bekk, sem munu taka samræmt próf haustið 

2002 og nemendum í 7. bekk, sem tóku samræmt próf haustið 2001. Rannsóknin er 
 
1 Jón Torfi Jónasson 2001:47 
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viðtalsrannsókn og flokkast undir það sem kallað er hálfopið viðtal. Viðmælendur eru 

fjórir kennarar við grunnskóla Akureyrarbæjar.  

Ritgerðin skiptist í  fimm kafla, í fyrsta kaflanum er fjallað  um námsmat, eðli 

þess og tilgang. Því næst samræmdu prófin og sögu þeirra hér á landi, ég velti fyrir mér 

spurningum s.s. fyrir hverja samræmdu prófin eru, hvað eiga samræmdu prófin að mæla 

og hvað eru þau að mæla? Að lokum verður fjallað um einstaklingsþarfir nemenda og 

hvernig skólinn getur mætt þeim, ég velti því líka fyrir mér hvort skólinn sé að veita 

öllum einstaklingum nám við hæfi. Í þriðja kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar 

kynntar sem og úrvinnsla hennar. Fjórði kafli inniheldur síðan umræður og ályktanir.  
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2. Námsmat, samræmd próf og einstaklingsmunur 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir ákvæðum grunnskólalaga og Aðalnámskrár um 

námsmat. Fjallað er um hvað námsmat er, hver er tilgangur þess og námsmatsaðferðir. 

Því næst er fjallað um samræmdu prófin, tilurð þeirra og sögu. Gerð er grein fyrir 

lögum og tengingu við aðalnámskrá. Síðan verður fjallað um þætti s.s. hvaða tilgangi 

þjóna samræmd próf, hvað þau mæla o.fl. Að lokum er fjallað um þarfir nemenda og 

einstaklingsmun, ákvæði laga og afstöðu Aðalnámskrár grunnskóla til menntunar allra 

einstaklinga. Tæpt verður lítillega á Salamanca-yfirlýsingunni og fjallað verður um þá 

breyttu stöðu sem orðin er í skólum eftir að farið var að blanda saman í bekk 

nemendum með ólíkar þarfir. Því næst verður fjallað um hvernig skólinn getur mætt 

einstaklingsþörfum og ýmsa þætti sem greina nemendur hvern frá öðrum. 

2.1 Námsmat 

2.1.1 Lög og reglugerðir 
Í 31. grein Laga um grunnskóla nr. 66/1995 er kveðið á um að í hverjum skóla skuli 

árlega gefin út skólanámskrá sem skólastjóri er ábyrgur fyrir. Þar skuli  auk annars gerð 

grein fyrir tilhögun skóla varðandi námsmat. Níundi kafli laganna fjallar síðan um 

námsmat, þar segir í 44. grein: 

Megintilgangur námsmats er örvun nemenda og námshjálp. Með námsmati í grunnskóla 
skal afla sem öruggastrar vitneskju um árangur skólastarfsins. Hverjum kennara og skóla 
ber að fylgjast vandlega með því hvernig nemendum gengur að ná þeim námsmarkmiðum 
sem aðalnámskrá og skólinn setja þeim. Námsmat fer ekki einungis fram í lok námstím-
ans heldur er það einn af föstum þáttum skólastarfs, órjúfanlegt frá námi og kennslu.2

Í 45. grein kveður á um að nemendur og forráðamenn þeirra skuli fá glöggar upplýsing-

ar um námsárangur og vitnisburður skuli gefinn í lok hvers skólaárs. Þar kemur líka 

fram að óheimilt er að veita óviðkomandi upplýsingar um námsmat nema nauðsyn beri 

til vegna flutninga nemenda á milli skóla. Þó skal heimilt að veita fræðsluyfirvöldum 

og öðrum þessar upplýsingar vegna fræðilegra rannsókna gegn fullri þagnarskyldu. 47. 

grein kveður síðan á um að nemandi fái skírteini með vitnisburði í þeim námsgreinum 

 
2 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 
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sem viðkomandi lagði stund á í 10. bekk, sem vottun þess að hann hafi lokið skyldu-

námi.3

Í Aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um námsmat: 

Hverjum kennara og skóla ber að fylgjast vandlega með því hvernig nemendum gengur 
að ná þeim námsmarkmiðum sem aðalnámskrá og skólinn setja þeim. Námsmat miðar að 
því að afla sem öruggastrar vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig einstökum 
nemendum eða hópum gengur að ná settum markmiðum. Megintilgangur námsmats er 
því sá að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja 
sig enn betur fram.4

Námsmat skal útfært með tilliti til viðeigandi markmiða og í fullu samræmi við innihald 

kennslunnar og það þarf að taka til skilnings- og færnimarkmiða ekki síður en þekk-

ingarmarkmiða.5

Menntamálaráðuneytið hefur gefið út reglugerð um námsmat nemenda á 

„skyldunámsaldri í sérskólum og aðra þá nemendur sem af viðurkenndum 

greiningaraðilum“6 víkja svo frá almennum þroska svo að þeim hentar ekki að gangast 

undir samræmd próf skv. 46. gr. Laga um grunnskóla nr. 66/1995. Þar segir í 3. grein:  

Tilgangur námsmats sem byggt er á starfsreglum og námsáætlunum sbr. 2. gr. er að: 
- athuga hvort markmiðum námsáætlana fyrir einstaklinga eða nemendahópa hafi verið 

náð, 
- vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu einstakra nemenda, 
- veita nemendum og foreldrum/forráðamönnum þeirra upplýsingar um námsárangur og 

námsstöðu nemenda, 
- vera leiðbeining um inntöku nemenda í framhaldsskóla.7

Í 4. grein kveður á um að viðkomandi nemendur skulu í stað samræmds prófs fá skír-

teini og að þetta námsmat komi í stað samræmdra prófa.8

2.1.2 Um námsmat 
Námsmat getur verið með ýmsum hætti, það getur byggst á skriflegum, verklegum og 

munnlegum prófum, einkunnir geta verið tölur, bókstafir eða umsagnir. Námsmat skal 

vera fastur þáttur í skólastarfinu og órjúfanlegt frá námi og kennslu.9

Sú tegund námsmats sem hvað lengst hefur verið við lýði eru próf. Próf geta verið 

tvenns konar: Annars vegar er um að ræða próf þar sem markmiðið er að bera nemend-

ur saman fremur en að segja til um hæfileika hvers einstaklings eða hæfni í tilteknu 

 
3 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 
4 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:35 
5 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:15–16 
6 Reglugerð um námsmat[...] nr. 709/1996    
7 Sama heimild 
8 Sama heimild 
9 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:35 



Erla S. Ingólfsdóttir   Leiðsagnargildi samræmdra prófa í 4. og 7. bekk. 

7

efni. Þessi tegund námsmats eru „hópviðmiðuð próf“ (Norm-Referenced Test). Hins 

vegar eru próf sem taka til hæfileika einstaklingsins miðað við skilgreind markmið 

námskrár fyrir einstaklinga eða hópa. Þessi tegund námsmats eru „markviðmiðuð próf“ 

(Criterion–Referenced Test). Það sem helst greinir á milli þessarra prófa er:10 

Markmið þessara prófa eru ólík og mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir ólíkum 

eiginleikum þeirra.  

Kyriacou setur fram fleiri skilgreiningar á námsmati í bók sinni Essential Teach-

ing Skills11 og eru þessar  helstar:  

- Leiðsagnarmat (Formative Assessment) og lokamat (Summative assesment). 

Leiðsagnarmat er námsmat sem skýrir stöðu nemandans og auðveldar kennaranum 

að móta áframhaldandi nám, hægt er að greina erfiðleika nemandans og koma til 

móts við þarfir hans. Lokamat er andsæða leiðsagnarmats en lokamat það er próf 

sem tekið er að afloknu ákveðnu námsefni eða tímabili. Þetta er mat sem kemur 

fram í skólamati. 

- Innra mat (Internal Assessment) og ytra mat (External Assessment).   Innra mat er 

námsmat eða próf framkvæmt af kennara og eru oft hluti af kennslu. Ytra mat, sem 

er andstæða þess, er próf eða mat sem framkvæmt er af utanaðkomandi aðilum. 

Kennari getur lagt matið fyrir en það er alltaf utanaðkomandi aðili sem fer yfir. 

- Óformlegt mat (Informal Assessment) og formlegt mat (Formal Assessment). 

Óformlegt mat er athugun sem fram fer í kennslustund í hefðbundinni kennslu. 

Formlegt mat, sem er andstæða þess, er t.d. próf þar sem nemandinn fær 

undirbúningstíma til upprifjunar. 

- Símat (Continuous Assessment) og lokamat (Terminal Assessment). Símat er byggt 

á samtölu úr mörgum prófum og/eða verkefnum sem tekin/unnin hafa verið yfir 

 
10 Ainscow og Muncey 1998:79 
11 Kyriacou 1991:109–111 

„Hópviðmiðuð próf“ „Markviðmiðuð próf“ 
- bera einstaklinga saman, 
- virka vel til þess að velja úr hópi þá 

sem eru slakir og framúrskarandi 
[normal-kúrfan], 

- fylgja ekki endilega námskrá, 
- aðeins hægt að nota þau sjaldan s.s. 

einu sinni á önn/ári, 
- þjóna einungis upplýsingamarkmiðum. 
 

- bera frammistöðu einstaklings saman 
við fyrirfram gefin markmið, 

- eru ætluð til þess að vera leiðbeinandi 
varðandi kennslu einstakra nemenda, 

- prófa úr kenndu efni og tengjast þ.a.l. 
markmiðum námskrá, 

- er hægt að nota til að hafa áhrif á 
framvindu kennslu, 

- geta þjónað upplýsingamarkmiðum 
eða eru samin af kennurum. 
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ákveðið tímabil. Lokamat, sem er andstæða þess, er lokaeinkunn sem byggist ein-

göngu á prófi sem tekið er í lok verkefnis eða annar. 

- Ferilsmat (Process Assessment) og árangursmat (Product Assessmennt). Ferlismat 

er byggt á ákveðinni frammistöðu t.d. upplestri, framsögu o.s.frv. Árangursmat. sem 

er andstæða þess, er mat byggt á áþreifanlegu verki s.s. ritgerð, teikningu eða öðru 

verki. 

Ainscow og Muncey skilgreina námsmatsferlið sem á sér stað á eftirfarandi 

máta:12 

- Námsmat (assessment) er ferli þar sem safnað er saman upplýsingum með áherslu á 

framfarir einstakra nemenda. 

- Gagnasöfnun (recording) eru aðferðir til að skrá niður framfarir í námi og kennslu. 

- Almennt mat, (evaluation) er stöðugt ferli þess að safna saman og túlka upplýsingar 

í þeim tilgangi að bæta gæði náms og kennslu. 

Þessi þrjú svið skarast mikið og að mati þeirra Ainscow og Muncey er gagnasöfnun 

aðeins skriflegt ferli námsmats sem aftur á móti er þáttur í almennu mati.  

Það er áríðandi að fullt samræmi sé á milli námsmats og námsefnis en lítið er um 

að námsmatsgögn fylgi námsefni og því er það undir hverjum og einum kennara komið 

hvernig hann prófar úr námsefninu.13 Þar af leiðir að ekki er tryggt að námsmat sé alltaf 

sambærilegt á milli skóla þar sem kennarar hafa mismunandi sýn og leggja þ.a.l. 

mismunandi áherslur á ólíka þætti í námsefninu. Mat á vinnu og frammistöðu nemenda 

er oft notað til að getuflokka þá en það getur verið varasamt þar sem sami kennarinn 

getur metið misjafnlega á ólíkum tímum.14 Hins vegar er mikilsverðast að skilgreina til 

hvers á að nota prófið áður en það er samið. Einungis þá er hægt að hámarka 

eftirsóknaverða eiginleika prófs miðað við væntanlega notkun þess.15 

2.1.3 Tilgangur námsmats 
Það eru tvær grundvallarspurningar sem þarf að svara áður en ákvörðun er tekin um 

námsmat: 

1. Hver notar upplýsingarnar?  

2. Hvaða upplýsinga er þörf? 

Námsmat þjónar þeim tilgangi að veita nemendum upplýsingar um stöðu sína, 

foreldrum upplýsingar um stöðu barna sinna og kennurum upplýsingar um stöðu 
 
12 Ainscow og Muncey 1988:62–63 
13 Popham 1999:11, Ingvar Sigurgeirsson 1998 
14 Kohn 1994 
15 Einar Guðmundsson 1993:30 
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einstakra nemenda. Einnig eiga viðtökuskólar rétt á upplýsingum svo og skóla-

yfirvöld.16

Námsmat miðar að því að afla sem öruggastrar vitneskju um árangur skólastarfsins og 
hvernig einstökum nemendum eða hópum gengur að ná settum markmiðum. 
Megintilgangur námsmats er því sá að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, 
örva þá og hvetja til að leggja sig enn betur fram [...]. Með námsmati er reynt að komast 
að því hvort nemandi hefur náð þeim markmiðum sem að er stefnt eða hversu vel hann 
hefur nál 

gast þau.17 

Einnig þarf námsmatið að vera greinandi og styðjandi fyrir kennarann til að auðvelda 

honum að finna leiðir til kennslu hvers nemanda. Námsmatinu þurfa að fylgja 

upplýsingar um þær leiðir sem vænlegar eru nemandanum til árangurs, en mikilvægi 

greinandi prófa er mest á fyrstu árum grunnskólans.18 Eðli prófa er að afla upplýsinga 

um stöðu og framfarir nemenda til þess að kennarinn geti nýtt sér niðurstöðurnar 

nemandanum í hag. Popham telur próf gegna þrenns konar hlutverki:19 

1) Gefa nemendum einkunnir,  

2) Að hvetja nemendur,  

3) Að taka kennslufræðilegar 

ákvarðanir. 

Á myndinni hér til hliðar 

má sjá hvernig Popham skil-

greinir ákveðið ferli sem á sér 

stað í kennslu þar sem um er að 

ræða samspil náms og kennslu.20 

Kennsluáætlanir ættu ætíð að fela í sér hvernig meta á vinnu nemenda. Það þarf 

að ákveða hvernig á að meta hvort settum markmiðum hafi verið náð og með hvaða 

hætti.21 Mikilvægt er að hafa í huga leiðsagnargildi námsmats hvað varðar áframhald-

andi nám og þess vegna þarf námsmat að taka til alls þess árangurs sem stefnt er að í 

skólanum. Skólinn má þó ekki einblína á það sem mælt er með prófum heldur er það 

hlutverk hans að stuðla að alhliða árangri allra nemenda. Þessi alhliða árangur veltur á 

ýmsum þáttum s.s. félagslegum, tilfinningalegum og námslegum.22 Ekki má heldur líta 

 
16 Aðalnámskrá grunnskóla,  almennur hluti 1999:35, Popham 2001:5 
17 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:35 
18 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:15–16 
19 Popham 2001:32 
20 Sama heimild :29 
21 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:86 
22 Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:128–129 

 
Próf í því sem 
lært er 

Ályktanir um 
stöðu nemenda 

Nám, þekking og 
hæfni 

Ákvaðranir um 
áframhaldandi 
kennslu 

Kennsla  
Mynd 1.  Líkan Pophams um ferli í kennslu 
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framhjá þeim námsaðstæðum sem nemendum eru búnar og áhrifum þeirra á þá. Kenn-

arar verða líka að meta eigin störf samhliða því sem þeir meta námsárangur nemenda. 

Ef þessir þættir eru hafðir í huga er ekki einungis verið að einblína á hæfileika og 

vinnubrögð nemanda heldur er þá líka horft til vinnubragða kennarans og skipulags 

skólans.23 Þarna ætti sjálfsmat skóla að auðvelda skólum að greina vandann þ.e. er 

slakur árangur nemenda afleiðing: innra skipulags skólans, kennslunnar sjálfrar, náms-

efnis eða frammistöðu nemenda? 

Námsmat  ætti ekki síst að þjóna þeim tilgangi að gefa okkur upplýsingar um 

stöðu einstaklingsins þannig að skólinn geri sér betur grein fyrir þörfum hans og hvern-

ig hægt sé að aðlaga námið að getu hans. Reyndin er hinsvegar sú í mörgum tilfellum 

að námsmat er oft notað til þess að komast að því hversvegna börnum mistekst á próf-

um og er þá horft til þess hvað sé að börnunum en ekki hverju sé ábótavant í kennsl-

unni. Þessa hefur gætt í úrræðum t.d. í sérkennslu þar sem vandinn er álitinn barnsins 

og námsörðugleikar orsök vangetu þess en ekki horft til utanaðkomandi þátta.24 

Leggja skal á það áherslu að hver nemandi njóti sín sem best og skulu verkefni 

þannig sett fram að ljóst sé hvað vaki fyrir nemanda í svörum hans. Forsendur mats 

þurfa að vera skýrar og val efnisþátta fjölbreytt. Í stærðfræði skiptir t.d. miklu að meta 

frumleika, frumkvæði, vinnubrögð og þrautseigju. Markmið verða að greinast í inntak 

og aðferðir auk þess að efla jákvætt viðhorf nemenda til stærðfræðinnar. Einnig þarf að 

meta aðferðarþætti s.s. færni í þrautalausnum, röksemdarfærslu, tungu- og táknmáls-

færni og getu til að yfirfæra stærðfræði á önnur svið. Varast ber að prófa sundurlaus 

þekkingaratriði og form verkefna verða að vera fjölbreytt, jafnvel munnleg fyrir þá sem 

það þurfa.25 

Hætta er á að nemendur sinni náminu síður þegar þeir vinna við verk sem fær ein-

kunn heldur en þegar athyglin beinist að verkinu sjálfu. En rétt uppbyggð próf hafa já-

kvæð áhrif á gæði náms.26 Nemendur verða að læra námsins vegna en ekki vegna þess 

að einhver gefur þeim góða einkunn eða jafnvel verðlaun.27 Ávinningurinn með náms-

mati getur verið hvatinn til að gera betur og á það við bæði um kennara, nemendur og 

skólann sjálfan.  

 
23 Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:193 
24 Ainscow og Muncey 1998:64, Kristín Aðalsteinsdóttir 1992:197–198 
25 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:14–16 
26 Popham 2001:1, Kohn 1994 
27 Scherer 1999:13 
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2.1.4 Námsmatsaðferðir 
Til að meta margvísleg markmið námskrár er nauðsynlegt að aðferðir við námsmat séu 

fjölbreytilegar. Ekki er alltaf hægt að meta námsgengi með prófum eingöngu, oft er 

einungis hægt að beita óformlegum aðferðum.28 

Mikil og alþjóðleg umræða hefur átt sér stað um gildi skriflegra prófa og hefur 

umræðan ekki síst beinst að hinum miklu áhrifum staðlaðra/samræmdra prófa. Það sem 

helst er gagnrýnt eru hin miklu stýringaráhrif þeirra á nám og kennslu. Ingvar Sigur-

geirsson dregur saman í grein sinni „Námsmat byggt á traustum heimildum“29 það sem 

gagnrýnendur hefðbundinna prófa hafa helst fundið þeim til foráttu:  

- Prófin eru gölluð og óáreiðanleg og leiða gjarnan til ónákvæmrar og hlutdrægrar 

niðurstöðu. 

- Prófin reyna oftast á lítið annað en hæfileika nemenda til að taka próf. 

- Prófin skaða kennslu með margvíslegum hætti og leiða til of mikillar áherslu á 

upprifjun og þulunám á kostnað skilnings og hugsunar. 

Í skriflegum kunnáttuprófum telja þeir nemendur í óvirku hlutverki þar sem þeim er 

einungis gert að endurþekkja í stað þess að byggja upp svör sín. Við samningu 

prófspurninga eru kennarar neyddir til þess að leggja áherslu á það sem auðvelt er að 

prófa í, oft á kostnað þess sem mikilvægt er að læra. Þeir sem styðja skrifleg próf benda 

á að með vönduðum skriflegum prófum megi reyna á annað en minni s.s. flókna færni, 

ályktunarhæfni og skilning. 

Á síðustu árum hefur mótast hreyfing um heildrænt námsmat (Authentic Assess-

ment).30 Heildrænt námsmat byggir á góðu skólastarfi og að nemendur geti notað mis-

munandi aðferðir til að sýna það sem þeir kunna. Unnið er með sem raunverulegust 

viðfangsefni og þess gætt að matið taki ekki einungis til þekkingar heldur líka til 

skilnings, leikni, hugmyndaflugs og innsæis. Gert er ráð fyrir virkri þátttöku nemenda 

og að þeir stundi sjálfs- og jafningjamat. Heildrænt námsmat hefur tengst mjög hinum 

„opna skóla“ og byggir mest á því að námið sé lagað að þörfum hvers einstaklings en 

ekki gerðar sömu kröfur til allra. Þessi tegund námsmats gerir ráð fyrir virku eftirliti af 

hálfu kennarans sem kerfisbundið fylgist með frammistöðu hvers og eins nemanda 

hvort heldur sem um er að ræða einstaklings- eða hópavinnu. Auk þess er safnað 

upplýsingum um vinnu nemanda með því að safna sýnishornum af vinnu hans í þar til 

gerða möppu.  

 
28 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:35 
29 Ingvar Sigurgeirsson 1998 
30 Sama heimild  
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Með jafningjamati og sjálfsmati er lögð áhersla á virka þátttöku nemenda og það 

að nemendur beri ábyrgð á námi sínu. Í sjálfsmati halda nemendur gjarnan dagbækur og 

í báðum aðferðum er mikið stuðst við gátlista.31 Seinni árin hefur mikið verið talað um 

símat og byggir það á því að safna stöðugt upplýsingum um frammistöðu nemenda. 

Hægt er að safna úrlausnum nemenda í möppu, styðjast við gát- og matslista auk þess 

að leggja fyrir kannanir.32 

Pat Wyman telur þó að við getum aldrei horft framhjá því að hefðbundin próf 

hljóta alltaf að mæla þekkingu frekar en hæfileika.33 Þar sem einstaklingar tileinka sér 

þekkingu á mismunandi máta þá hlýtur einn ákveðinn hópur alltaf að koma betur út úr 

prófum en annar. Þau börn sem læra sjónrænt (hafa sjónminni) og þau sem læra mynd-

rænt (yfirfæra það sem þau sjá og heyra í myndir) eiga auðvelt með að skrifa glósur og 

gera það skipulega. Þess vegna er auðvelt fyrir þau að framkalla í huganum það sem 

þau hafa lært þegar þau taka próf. Hins vegar er stór hópur barna sem lærir á annan 

máta s.s.með því að hlusta eða með hreyfiskyni. Þessi börn eiga erfitt með að yfirfæra 

þekkingu sína og lenda oft í vandræðum þegar þau reyna að koma þekkingu sinni í orð, 

verða pirruð og gefast upp. 

2.2  Samræmd próf   
 Hver er staða samræmdu prófanna í þessu samhengi? Segja má að á síðustu áratugum 

hafi prófin þróast í það að vera „ógn kennarans“. Samræmdu prófin geta orðið til þess 

að í stað þess að kennarar einbeiti sér að námslegum þörfum  hvers nemenda verði 

áherslan þess í stað á það að kenna þeim og þjálfa fyrir prófin. Áherslan á það að kenna 

markvisst fyrir samræmdu prófin gefur falskar upplýsingar um raunverulegan árangur 

nemenda, þ.e. þó nemendur nái góðum árangri á prófi sem þeir hafa verið vel 

undirbúnir fyrir segir það ekkert til um raunverulegan námsárangur þeirra.34 

Í samræmdum prófum er einkunnum auk þess ætlað það hlutverk að veita 

upplýsingar um skólastarf og er það gert með því að birta meðaltöl einstakra skóla og 

landshluta. Samræmd próf gefa auk þess kost á því að bera saman niðurstöður 

ákveðinna skilgreindra hópa á milli prófa og ára. Það eru þrenns konar upplýsingar sem 

einkunnir fela í sér, þær 35 

1. sýna frammistöðu nemanda á einu tilteknu prófi. 
 
31 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:91 
32 Sama heimild :86-87 
33 Wyman 2001 
34 Popham 2001:2,16,24 
35 Sigurgrímur Skúlason 2000b 
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2. veita upplýsingar um stöðu nemanda miðað við skilgreindan samanburðarhóp. 

3. eru tilvísun í kunnáttu og þá færni sem nemandi býr yfir. 

Það þarf að vera samræmi á milli þess sem er kennt og þess sem prófað er í þ.a.l. ætti 

ekki að nota [samræmd] próf til að meta gæði menntunar nemenda. Það getur verið 

umtalsverður munur á því efni sem er kennt og svo því sem prófað er í þó það sé ekki 

alltaf augljóst.36 Til þess að draga úr hættunni á þessu er mikilvægt að í öllum tilfellum 

sé stuðst við Aðalnámskrá, þetta á bæði við um í kennslu og ekki síður samningu 

samræmdra prófa. Önnur ástæða fyrir því að ekki ætti að nota samræmdu prófin til að 

meta gæði menntunar er sú árátta þeirra að útiloka þau atriði sem kennarar leggja 

áherslu á og nemendur þ.a.l. læra.  

2.2.1 Saga samræmdra prófa á Íslandi 
Helsti boðberi samræmdra og skriflegra prófa var Steingrímur Arason sem kom heim 

árið 1920 eftir nám við Columbia-kennaraháskólann í New York. Hann hóf þá strax 

störf við Kennaraskóla Íslands og hafði þ.a.l. mikil áhrif á skólamál og hafði strax mikil 

áhrif á þróun námsmats og samræmdra prófa.37 

Ólafur Proppé38 segir frá því að fram að þessu höfðu próf ýmist verið munnleg 

eða verkleg en Steingrímur innleiddi skrifleg próf. Við það að prófin urðu skrifleg þóttu 

þau mun áreiðanlegri og hægt var að prófa fleiri þætti, s.s. vitsmunaþroska. Allt átti að 

vera mælanlegt og ekkert átti að vera undir geðþótta kennara og prófdómara komið, 

einungis átti að telja rétt svör. Spurningarnar urðu helst að vera þannig úr garði gerðar 

að allir gætu svarað einhverju en enginn öllu. Með því þóttu allir fullreyndir. Þ.a.l. 

þurftu spurningar að vera margar og mikill munur á þeim léttustu og þeim þyngstu. Í 

niðurlagi greinar sem Steingrímur skrifaði í Skólablaðið árið 1922, segir hann að sá 

tími kunni að koma að yfirstjórn fræðslumála láti semja sameiginlega prófmælikvarða 

fyrir allt landið.39 Þeir yrðu síðan sendir til skólanna í lokuðum umslögum ásamt 

reglum um prófin og umslögin yrðu opnuð að morgni prófdags. Það yrði fyrst við 

þessar aðstæður sem próf fengju verulegt gildi og yrðu hvetjandi fyrir kennara og 

nemendur hvar sem væri á landinu. Þar sem afburða árangur næðist þyrfti að grafast 

fyrir um ástæður þess til að allir gætu nýtt sér aðferðirnar.  

 
36 Popham 2001:44,46 
37 Ólafur J. Proppé 1999 
38 Sama heimild 
39 Steingrímur Arason 1922:1-3 
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Í grein sinni segir Ólafur40 frá því  að vorið 1929 voru samræmd próf svo lögð 

fyrir og var þá prófað í stafsetningu, skrift og reikningi. Próffræðilega ráðgjöf veitti 

Steingrímur og samdi hann jafnframt sum prófin. Ekki voru  þó allir á sama máli um á-

gæti samræmdra prófa og voru raddir sem töldu einkunnagjöf falska og einkunnir 

blekkjandi og talað var um óstöðugleika einkunna. Þóttu einkunnir byggjast meira á 

aukaatriðum en því sem raunverulega skipti mestu máli í fari nemenda og mæla bara 

það sem væri sameiginlegt með þeim, þ.e. að próf væru samanburður á milli nemenda. 

Raddir voru um að próf yrðu afnumin og kæmi þá í staðinn eftirlit sérfróðra manna sem 

héldu próf sem væru undirbúningslaus af skólans hálfu. Í stað prófa hjá skólunum 

kæmu sýningar á verkum nemenda og virkt upplýsingastreymi á milli heimilis og skóla 

ásamt virku eftirliti sérfróðra manna. Auka átti persónuleg kynni á milli kennara og 

heimilis og gagnvirkar upplýsingar um börnin. Þar sem það væri hið persónulega í fari 

hvers barns sem þyrfti að ræða um, væri eðlilegast að það gerðist á skiljanlegu máli á 

milli foreldra og kennara. Virðast deilur um prófin hafa haldið áfram og ný reglugerð 

um próf var sett árið 1934. Var þá breytt um áherslur og var eftir það prófað í lestri, 

málfræði, stafsetningu, ritun, skrift og reikningi. Enn kom ný reglugerð árið 1936 og 

var þá listgreinum bætt við námskröfur í hverri grein til fullnaðarprófs. 

Árið 1946 voru samþykkt fimm af sjö frumvörpum til laga um skóla, nám og 

fræðslu, almennt kölluð fræðslulögin 1946.  Þessi lög staðfestu samræmd próf fyrir tólf 

og þrettán ára börn (barna- og fullnaðarpróf) a.m.k. í íslensku og reikningi. Einnig voru 

sett ákvæði um samræmd próf fyrir tíu ára börn í lestri og reikningi og samræmt 

unglingapróf (landspróf) við lok átta ára skyldunáms (15 ára). Með fræðslulögunum 

1946 voru gagnfræðadeildir menntaskólanna lagðar niður og gagnfræðaskólum skipt 

upp í verk- og bóknámsdeildir.41 Þrátt fyrir þá hugsjón að þessi deildarskipting ætti að 

verða til þess að mæta þörfum nemenda og samfélagsins þar sem bóknám hentaði ekki 

öllum, urðu verknámsdeildirnar smám saman lausn fyrir þá sem áttu erfitt með nám eða 

ætluðu ekki í langskólanám. Hinir tóku landspróf miðskóla sem jafnframt var inn-

tökupróf í menntaskólana. Landsprófin urðu fljótt eins konar námskrá fyrir nemendur 

og kennara og gefin var út sérstök landsprófsbók. Allur tími fór í að þjálfa nemendur 

fyrir þessi próf og enginn tími var til list-, verk- eða hagnýtra greina. Árið 1969 voru 

settar á stofn framhaldsdeildir við gagnfræðaskólana, fyrst eins árs og síðar tveggja ára 

nám. Þörf skapaðist fyrir samræmingu gagnfræðaprófsins með tilkomu framhalds-

deildanna. Árið 1972 var síðan samræmt gagnfræðapróf og landspróf miðskóla sam-
 
40 Ólafur J. Proppé 1999 
41 Sama heimild 



Erla S. Ingólfsdóttir   Leiðsagnargildi samræmdra prófa í 4. og 7. bekk. 

15

einað með því að sama prófið var lagt fyrir landsprófsnemendur í þriðja bekk og 

verðandi gagnfræðinga í fjórða bekk en þetta var skref í átt til samræmds grunn- og 

framhaldsskóla. Árið 1977 voru samræmdu prófin í barnaskólunum frá 1929 og 

unglingaskólunum frá 1946 lögð niður og tekið var upp samræmt grunnskólapróf en 

það skyldu allir nemendur taka við lok grunnskólans (16 ára).  

2.2.2 Samræmdu prófin, eðli og markmið 
Samræmd próf hafa m.ö.o. verið haldin  í 10. bekk frá 1977, lengst af í íslensku, 

dönsku, ensku og stærðfræði. Þau gegna hlutverki lokamats úr grunnskóla og hafa 

upplýsingagildi fyrir framhaldsskólana. Einnig eru niðurstöður þeirra notaðar til þess að 

bera saman námsárangur skóla. Í ár (2002) bætist við samræmt próf í náttúrufræði og á 

næsta ári (2003) í samfélagsfræði. Síðustu ár hafa prófin verið haldin seinni hlutann í 

apríl eða fyrri í hluta maímánaðar.42 

Samræmdum prófum í 4. og 7. bekk var komið á árið 1996 og er prófað í tveimur 

greinum, íslensku og stærðfræði og eru prófin lögð fyrir að hausti, oftast upp úr miðjum 

október.43 Eðli og markmið þeirra er annað en í 10. bekk og er fyrst og fremst horft til 

þess leiðsagnargildis sem felst í samræmdum prófum. Í fréttabréfi sem Menntamála-

ráðuneytið sendi frá sér í árslok 1996 er talað um þáttaskil í framkvæmd samræmdra 

prófa þegar efnt var til könnunarprófa í 4. og 7. bekk í íslensku og stærðfræði. Fram 

kemur að þessi próf eru ekki lokapróf heldur fyrst og fremst leiðbeinandi um skipulag 

náms og kennslu.44 

Samræmd próf í 4. bekk eru lögð fyrir nemendur á þeim aldri þegar skilur á milli 
nemenda sem eru seinir að ná valdi á lestri og nemenda sem síðar reynast eiga við 
alvarlega les- eða námsörðugleika að stríða. Niðurstöður þeirra geta því einnig verið 
mikilvæg vísbending sem flýtir fyrir því að greining verði látin skera úr um hve alvarlegir 
námserfiðleikar þessara nemenda eru.45 

Samkvæmt þessu er hinn greinandi þáttur samræmdra prófa því ákaflega mikilvægur í 

4. bekkjar prófunum. Í 7. bekkjar prófunum gefst kostur á því að endurmeta stöðuna 

áður en nemendur fara upp á unglingastigið og mætti ætla að kennarar nýttu sér 

niðurstöður til þess að greina hvaða þætti þyrfti að styrkja hjá einstökum nemendum.  

Í reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í 4. og 7. bekk 

segir m.a. í 2. gr. að menntamálaráðherra leggi grunnskólum til samræmd próf í 

 
42 Samræmd próf 2002  
43 Sama heimild 
44 Þáttaskil í samræmdum prófum 1996 
45 Sigurgrímur Skúlason 2000c 
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íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk  og að þau skuli vera lögð fyrir samtímis í öllum 

grunnskólum. Í 3. gr. segir að tilgangur samræmdra prófa í 4. og 7. bekk sé að 

a. athuga eftir því sem kostur er, hvort námsmarkmiðum aðalnámskrár í viðkomandi 
námsgrein eða námsþáttum hafi verið náð. 

b. vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka nemendur. 
c. veita nemendum, forsjáraðila og skólum upplýsingar um námsárangur og námsstöðu 

nemenda. 
d. veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum sem prófað er úr 

miðað við aðra skóla landsins.46 

5. gr. er svohljóðandi: 

Samræmd próf skulu vera markmiðsbundin eftir því sem aðalnámskrá gerir kleift. 
Jafnframt skulu þau vera áreiðanleg og réttmæt. Mat úrlausna á samræmdum prófum skal 
vera hlutlægt.47 

Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að auk þess að styðjast við óformlegar 

matsaðferðir s.s. huglægt mat  kennara og formlegar mælingar, s.s. venjuleg skólapróf, 

kannanir og athuganir, skulu haldin samræmd próf.  

Í 4. bekk, 7. bekk og í lok 10. bekkjar eru haldin samræmd próf. Menntamálaráðuneytinu 
ber samkvæmt lögum skylda til að sjá til þess að samræmd próf séu haldin. Öllum nem-
endum í 4. og 7. bekk er skylt að gangast undir samræmd próf í íslensku og stærðfræði 
með vissum undantekningum [...]. Sérstök stofnun annast framkvæmd samræmdra prófa, 
samningu, yfirferð og úrvinnslu þeirra.48 

Markmið Aðalnámskrárinnar eru árgangabundin, þ.e. prófað er úr árgangabundnum 

markmiðum og  er samræmdum prófum aðallega ætlað að mæla hvort áfangamark-

miðum aðalnámskrár hefur verið náð.49 „Áfangamarkmið mynda einnig grundvöll lög-

boðinna samræmdra prófa við lok grunnskóla.“50 

Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því að bjóða 
nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að spreyta sig á 
viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felast ekki endilega sömu úrræði fyrir alla heldur 
sambærileg og jafngild tækifæri [...]. Eitt mikilvægasta úrlausnarefni skóla og skóla-
yfirvalda í þessu sambandi er að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og ólík 
áhugamál nemenda, þ.e. að veita nemendum menntun við hæfi hvers og eins.51 

Sigurgrímur Skúlason, sviðsstjóri samræmdra prófa hjá Námsmatsstofnun, segir:  

Samræmdu prófin í 4. og 7. bekk eru í meginatriðum samin miðað við þrepamarkmið 1. – 
3. bekkjar (4. bekkjarpróf) og 5. – 6. bekkjar (7. bekkjar próf). Þessi skil eru ekki eins ljós 
og æskilegt væri því einnig er horft til upphafs 4. árs [og 7.árs] (og þá miðað við 

 
46 Reglugerð nr 415/2000 
47 Sama heimild 
48 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:8  
49 Sama heimild :36 
50 Sama heimild :24 
51 Sama heimild :8 
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námsefni ætlað 4. bekk [og 7. bekk] En í megindráttum leggja prófin mat á færni 
nemenda í námsmarkmiðum fram að 4. og 7. bekk.52 

2.2.3 Fyrir hverja eru samræmdu prófin? 
Þessari spurningu er oft velt upp þegar rætt er um samræmdu prófin og sýnist sitt 

hverjum. Í Lögum um námsmatstofnun er hlutverk og helstu verkefni stofnunarinnar 

skilgreind. Í 2. grein segir að stofnunin skuli m.a. 

b. sjá um birtingu niðurstaðna samræmdra prófa gagnvart nemendum, skólum og 
fræðsluyfirvöldum og útgáfu heildaryfirlits með niðurstöðum í hverju prófi og 
prófþáttum eftir skólum og á landsvísu og öðrum upplýsingum sem skýra niðurstöður 
samræmdra prófa, 

c. miðla upplýsingum til skóla um nýtingu og túlkun á niðurstöðum prófa í einstökum 
skólum þannig að þau nýtist til þróunar skólastarfs þar [...].53 

Sigurgrímur segir samræmd próf í 4. og 7. bekk til þess ætluð að  

[...] veita nemendum, foreldrum/forráðamönnum og kennurum upplýsingar um stöðu 
nemenda auk þess að vera ætlað ákveðið hlutverk við mat á skólakerfinu [...]. Niðurstöð-
ur samræmdra prófa byggja á því að meta stöðu hvers nemenda með samanburði við 
jafnaldra hans á landinu öllu. Niðurstöðurnar gefa því kost á að meta stöðu nemenda í 
öðru samhengi en námsmat innan skóla gefur kost á. Samræmd próf veitir því nem-
endum, foreldrum og kennurum mikilvægar upplýsingar um stöðu nemenda. Þetta á í 
raun sérstaklega við í 4. bekk þar sem samræmdu prófin eru fyrstu próf sem nemendur 
taka þar sem niðurstöður gefa kost á viðmiðum er ná til heils árgangs.54 

Sigurgrímur telur niðurstöður samræmdra prófa í 4. bekk mikilvægt tæki til þess finna 

þau börn sem eiga við námsörðugleika að etja og ættu þ.a.l. að flýta því að vandamál 

nemenda séu greind og úr því skorið hvers eðlis þau eru. Þrátt fyrir að niðurstöður 

samræmdra prófa á yngri stigum grunnskólans gegni víðtæku hlutverki þá er þær fyrst 

og fremst í þágu nemenda og er sá þáttur prófanna mikilvægastur.55 

Þorgerður Guðlaugsdóttir telur þetta ekki vera rétt og telur að þessir nemendur séu 

þegar þekktir í skólunum en fá hins vegar ekki undanþágu frá samræmdum prófum. 

Þ.a.l. er alltaf fyrir fram vitað að ákveðnir nemendur koma illa út en það að láta þá taka 

samræmd próf gerir lítið annað en að brjóta viðkomandi nemendur niður. Hún telur 

þetta frekar vera mat á áherslur samræmdra greina á kostnað annarra greina í kennslu 

hjá skólanum.56 

Harpa Hreinsdóttir telur prófin vera fyrir nemendur þar sem einn kostur sam-

ræmdu prófanna sé að flokka nemendur til þess að geta veitt þeim markvissa náms-

 
52 Sigurgrímur Skúlason 2002 
53 Lög um Námsmatsstofnun nr. 168/2000 
54 Sigurgrímur Skúlason 2000c 
55 Sama heimild 
56 Þorgerður Guðlaugsdóttir 2002 
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aðstoð. Jafnvel til þess að stöðva þá í námi, t.d. eftir 7. bekk, til þess að styrkja grunn-

menntun þeirra áður en þeim er hleypt áfram með lélega undirstöðumenntun.57 

Kristín Aðalsteinsdóttir lýsir yfir áhyggjum sínum á því að þau úrræði sem skól-

inn bjóði upp á til handa nemendum íþyngi þeim í stað þess að ívilna.58 Hún talar líka 

um áhersluna sem lögð var á að greina vandann fremur en að nýta sér upplýsingar beint 

í sjálfa kennsluna. Reyndin hafi frekar verið sú að unnið hafi verið með ákveðinn af-

markaðan vanda einstaklings í stað þess að horfa á heildarmyndina. En það eru einmitt 

mun fleiri þættir sem hafa áhrif á námsgetu barna en einhver afmarkaður (van)hæfileiki.  

Birna Sigurjónsdóttir telur prófin vera „stýritæki á skipulag náms og kennslu“ þau 

séu að hluta til notuð til að stýra kennslunni og undirbúa nemendur undir prófin. Hún 

gagnrýnir einnig prófin fyrir að vera eingöngu yfirlitspróf sem taki aðeins til lítils hluta 

markmiða Aðalnámskrár og beinist einungis að þekkingarhluta námsins. Minna reyni á 

hvort nemendur geti „beitt þekkingu sinni og yfirfært hana á nýjar aðstæður.“59 

Rúnar Sigþórsson dregur gagnsemi samræmdra prófa í efa: 

Samræmd próf eru einungis mæling á „ástandi“ og notagildið er háð því hvernig 
mælingin er notuð. Auk þess mæla samræmd próf árangur nemenda á afmörkuðu sviði og 
stuðla að þröngu sjónarhorni á árangur nemenda og frammistöðu skóla. Það er beinlínis 
háskaleg einföldum að líta á niðurstöður samræmdra prófa sem mælikvarða á gæði skóla, 
hvað þá að nota hana til að setja á þá opinberan stimpil eins og nú gerist árlega í 
fjölmiðlum.60 

Ef gengið er út frá því að samræmdu prófin séu í hag nemendanna sjálfra, er 

ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að prófin snúist upp í það að í stað þess að kenn-

arar einbeiti sér að námslegum þörfum einstaklinganna verði áherslan á það að kenna 

þeim og þjálfa fyrir prófin sjálf.61 Það er ákveðin hætta á því að í stað þess að 

samræmdu prófin þjóni öllum nemendum eða séu í hag allra nemenda sé það aðeins 

ákveðinn hópur „meðalnemenda“ sem nýtur góðs af. Þessi hópur er ekki fjölmennur og 

sá skóli sem lítur framhjá fjölbreytileika nemenda sinna og leggur áherslu á staðlaða 

kennslu „meðaltalskennslu“ er ólíklegur til þess að ná því besta út úr hverjum nem-

anda.62 

Af þessu má sjá að það liggur hreint ekki svo ljóst fyrir, hverjum samræmdu 

prófin raunverulega þjóna en það hlýtur að liggja í því hvað þau mæla. 

 
57 Harpa Hreinsdóttir 1993:37 
58 Kristín Aðalsteinsdóttir 1992.197–198 
59 Birna Sigurjónsdóttir 1993:36 
60 Rúnar Sigþórsson 1999:28  
61 Popham 2001:16 
62 Benedikt Sigurðarson 2002, Tomlinson 2000:7 
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2.2.4 Hvað mæla samræmdu prófin? 
Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

Samræmdum prófum í þessum bekkjum [4., 7. og 10.] er einkum ætlað að mæla hvort 
áfangamarkmiðum aðalnámskrár hefur verið náð og gefa nemendum, foreldum og 
starfsmönnum skóla og fræðsluyfirvöldum upplýsingar og viðmiðanir á landsvísu. 
Niðurstaða skólamats og niðurstaða samræmdra prófa geta bætt hvor aðra upp og saman 
lagt til heildstæðar upplýsingar sem auðvelda nemendum að leggja mat á frammistöðu 
sína og árangur, veikar hliðar og sterkar og auðvelda skólum að skipuleggja kennslu við 
hæfi.63 

Harpa Hreinsdóttir telur kosti samræmdu prófanna ótvíræða og leggur áherslu á 

upplýsingagildi þeirra. Hún telur ekki mögulegt að mæla einstaklingsframfarir út frá 

hæfileikum og getu hvers einstaklings eins og Aðalnámskrá kveður á um og telur 

fráleitt að „meta einstakling á eigin kvarða“. Harpa telur það hlutverk skólans að meta 

þá þætti sem samræmdu prófin meta ekki. Hún telur að einkunnir skóla séu ekki í 

samræmi við einkunnir á samræmdum prófum en það séu hinar síðarnefndu sem spá 

fyrir um gengi í framhaldsskóla.64 

Ekki eru allir sammála um tengslin á milli skólaeinkunna og einkunna á 

samræmdum prófum. Þar sem ekki liggja fyrir skýr fyrirmæli um hvernig á að haga 

skólamati verður að telja að um nokkuð ósamræmi sé að ræða á milli skóla og jafnvel 

innan hvers skóla. Þrátt fyrir þetta hefur komið í ljós að um töluvert samræmi er að 

ræða á milli skólaeinkunna og einkunna á samræmdum prófum. Ekki er óhugsandi að 

þekking kennara á samræmdum prófum hafi þarna áhrif í þá veru að kennarar semji sín 

próf með tilliti til þess sem samræmdu prófin leggja áherslu á.65 Samræmdu prófin 

mæla  fyrst og fremst takmarkaða þætti náms þ.e. þekkingu í tiltekinni námsgrein og 

skilning á því námsefni sem þeir hafa lært. Samræmdu prófin mæla hins vegar ekki 

aðra mikilvæga þætti náms s.s. frumkvæði, samvinnu og tjáningu.66 Vegna eðlis 

samræmdu prófanna hljóta bekkjarpróf/skólapróf að vera best til þess fallin að mæla 

framfarir og finna út hvar og á hvað þarf að leggja meiri áherslu í kennslu.67 Það eru 

líka aðrir þættir sem hafa áhrif á námsárangur nemenda en námshæfileikar þeirra. Þeir 

þættir eru ýmist einstaklingsbundnir en þeir eru t.d. auk námshæfileika, ástundun og 

viðhorf til náms og skóla. Einnig hafa gæði og áherslur í kennslu ótvíræð áhrif og ekki 

 
63 Aðalnámskrá Grunnskóla, almennur hluti 1999: 36 
64 Harpa Hreinsdóttir 1993:37 
65 Gerður G. Óskarsdóttir 1992:13 
66 Birna Sigurjónsdóttir 1993:36 
67 Popham 2001:119–120 
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síður þættir sem tengjast félagslegu umhverfi nemandans s.s. menntun, væntingar og 

stuðningur foreldra, og þau skilyrði sem nemendur búa við.68 

2.2.5 Um einkunnir samræmdra prófa 
Þar sem einkunnum samræmdra prófa er ætlað að veita víðtækar upplýsingar og  

meðaltölum er ætlað að endurspegla frammistöðu nemenda á prófunum er þörf á fleiri 

en einum einkunnastiga. Til þess að trúverðugleiki meðaltalseinkunna haldi þurfa þeir 

þættir sem hafa áhrif á einkunnir að vera stöðugir og ekki má gleyma því að einkunnir á 

samræmdum prófum verða aldrei algildur mælikvarði á námsárangur. 

Á vegum Rannsóknastofnunar uppeldis- og menntamála (RUM) [núverandi 

Námsmatsstofnun] hafa á síðustu árum verið notaðir fjórir einkunnastigar: 69 

1. Stig og stigatölur, hver námsþáttur hefur ákveðið vægi í prófinu og samanstendur af 

ákveðnum fjölda stiga. Dæmi: nemandi hefur 30 atriði rétt af 50 og námsþátturinn 

vegur 20% => 30/50x20 = 12 er þá sú stigatala sem einkunn nemandans er reiknuð 

út frá. Vegna eðlis einkunna sem byggja á stigatölum eru þær ekki 

samanburðarhæfar hvorki á milli ára né námsgreina, þær segja heldur ekkert um 

stöðu nemandans miðað við aðra nemendur. 

2. Samræmd einkunn og námsþáttaeinkunn, koma fram á einkunnablöðum nemenda. 

Samræmd einkunn sýnir heildarframmistöðu á hverju einstöku prófi en 

námsþáttaeinkunn sýnir frammistöðu í afmörkuðum hluta námsefnis. Samræmd 

einkunn er summa stigatalna deilt með 10 og námunduð að heilli eða hálfri tölu. 

Hún er 19 þrepa einkunnastigi á bilinu frá 1-10. Báðar þessar einkunnir  fela í sér 

upplýsingar um hlutfall réttra lausna nemanda á prófi þegar tillit hefur verið tekið til 

vægis námsþáttar. Ókosturinn við þessar einkunnir er sá að hvorki er unnt að túlka 

þær sem hlutfallslega kunnáttu né til samanburðar innan hóps. Þær eru heldur ekki 

sambærilegar á milli námsgreina og ekki er hægt að nota þær til þess að bera saman 

niðurstöður á milli ára. Það eina sem þær segja er hve stóru hlutfalli svara nemandi 

svarar rétt. 

3. Raðeinkunn, kemur líka fram á einkunnablöðum nemenda, gefur kost á því að bera 

saman frammistöðu nemenda þar sem hún sýnir stöðu nemandans miðað við aðra 

nemendur. Raðeinkunn er byggð þannig upp að helmingur nemenda er undir 50 og 

hinn helmingurinn yfir 50 í raðeinkunn. Raðeinkunn segir okkur því að nemandi 

 
68 Um meðaltöl 2001, Kristín Aðalsteinsdóttir 1992:197, Elsa Reimarsdóttir  og Hildur Björk  
 Svavarsdóttir 1999:45   
69 Sigurgrímur Skúlason 2000a 
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sem er nálægt 50 sé miðlungs nemandi, dæmi: nemandi með raðeinkunn 65 er með 

sömu eða betri einkunn en 65% nemenda. Raðeinkunnir henta vel til þess að bera 

saman frammistöðu einstakra nemenda á milli námsgreina og ólíkra hópa nemenda. 

Þær henta hins vegar ekki til að bera saman frammistöðu hópa. Þar sem flestir 

nemendur raðast um miðbik skalans þá verður munur á stigatölum villandi og þ.a.l. 

ekki hægt að túlka mismun raðeinkunna. 

4. Normaldreifðar einkunnir, þær byggjast á því að dreifing þeirra er aðlöguð að stiga 

með normaldreifingu. Þetta þykir traustur grunnur til þess að bera saman einkunnir 

á landsvísu þar sem meðaltöl og staðalfrávik eru alltaf þau sömu. Styrkur 

normaldreifðra einkunna byggir á því að prófið sé hæfilega þungt þannig að 

einkunnir dreifist vel en safnist ekki allar við efri mörk (of létt próf) eða við neðri 

mörk (of þungt próf). Til þess að gera einkunnir samræmdra prófa 

samanburðarhæfar er þeim breytt í staðalstig og er það gert með því að námunda 

stigatölur við normaldreifingu. Sú aðferð sem Námsmatsstofnun notar er níu þrepa 

normaldreifður einkunnastigi. Þar er meðaltalið 5 og staðalfrávik ~2 með hæstu 

mögulegri einkunn 9 og þeirri lægstu 1. Það er þessi einkunnastigi sem er notaður 

þegar birtar eru einkunnir nemenda í 

einstökum skólum. Þessi 

einkunnastigi gerir samræmd próf 

samanburðarhæf, bæði á milli ára og 

námsgreina.71 

Á töflunni hér til hliðar má sjá 

hvernig hver einkunn svarar til 

ákveðins hlutfalls nemenda og að fyrir 

liggur hve stórt það hlutfall er. Þ.e. 

fyrirfram er búið að ákveða hver stór 

hluti nemenda fær tiltekna einkunn. 72 

Rósa Eggertsdóttir telur að það þurfi að fara varlega í að bera saman meðaltöl 

skóla á landsvísu þar sem ólíkur fjöldi nemenda liggur að baki meðaleinkunnar. Það er 

augljóst að í fámennum skóla skiptir hver einkunn meira máli og sveiflur verða stærri. 

Einnig geta ólíkar einkunnir legið að baki hvers meðaltals. 73 

70 Um meðaltöl 2001  
71 Sama heimild  
72 Sama heimild 
73 Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson 1984:12 

Tafla 1.  Normaldreifður einkunnastigi.70

Einkunn Hlutfall Safntíðni 

9 4% 100% 

8 7% 96% 

7 12% 89% 

6 17% 77% 

5 20% 60% 

4 17% 40% 
3 12% 23% 
2 7% 11% 
1 4% 4% 
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Skólarnir óska eftir samanburðarhæfum upplýsingum, það er ástæða þess að 

gefnar eru út raðeinkunnir og normaldreifðar einkunnir. Eiginleiki þeirra er að endur-

spegla færni og skilning á samanburðarhæfan hátt þar sem þær eru óháðar eignleikum 

hvers prófs á meðan samræmd einkunn og námsþáttaeinkunn eru bundnar eiginleikum 

hvers prófs. Því skyldi horft til raðeinkunna og normaldreifðra einkunna þegar mat er 

lagt á frammistöðu nemenda á samræmdum prófum.74 Hins vegar eru samræmdar ein-

kunnir illa samanburðarhæfar á milli ára þar sem einkunnin 5,0 getur verið viðunandi 

eitt árið en ekki það næsta.75 

2.2.6 Undirbúningur samræmdra prófa 
Þegar próf eru haldin í upphafi námstímabilsins, en það á einmitt við um samræmdu 

prófin í 4. og 7. bekk, gefur það kennurum og foreldrum kost á því að fá upplýsingar 

sem gagnast vel við það að gera námið markvissara.76 Það er ekki síst þetta 

leiðsagnarhlutverk samræmdra prófa í 4. og 7. bekk sem er mikilvægt. Gildi prófanna 

er mest þegar þau eru ekki undirbúin markvisst vegna þess að eitt af hlutverkum þeirra 

er að meta starf skólanna og bera þá saman. Þá má einnig velta því fyrir sér hvort 

nemandi í 4. bekk sem einungis ræður við efni 2. bekkjar eigi að fara í samræmt próf 

eða á bara að mæla árangur þeirra nemenda sem eru á réttu róli. Hvort segir meira um 

það starf sem fram fer í skólanum?  

Þrátt fyrir þetta má ekki horfa framhjá sambandinu á milli þess sem er kennt og 

þess sem er prófað í. Til þess að nýta sér leiðsagnargildi samræmdu prófanna verða þau 

að hafa áhrif á það sem er kennt og hvernig skólinn styður við það. Ef ekkert samband 

er þarna á milli missa samræmdu prófin að sjálfsögðu gildi sitt.77 Þó þarf alltaf að gæta 

þess að ekki sé kennt markvisst fyrir samræmd próf því það rýrir leiðsagnargildi þeirra.  

Eftirfarandi kom fram á fundi skólanefndar grunnskóla Árborgar fimmtudaginn 9. 

desember 1999: 

[...] að eftir samræmdu prófin í fyrra hafi verið gerð áætlun sem miði að því að bæta 
niðurstöður prófanna og að byrjað væri að vinna eftir þeirri áætlun. 

Sá sem þetta sagði telur prófin vera gott mælitæki þrátt fyrir að umræddur skóli hafi 

komið út undir landsmeðaltali. Á heimasíðu Skóladeildar Akureyrarbæjar eru sett fram 

þau markmið að á árinu 2002 hækki normaldreifðar einkunnir frá því sem nú er, 

 
74 Sigurgrímur Skúlason 2000b  
75 Einar Guðmundsson 1993:33 
76 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:36 
77 Jamentz 1994 
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reyndar er gert ráð fyrir því að einkunnir í 4. bekk standi í stað í 7. og 10. bekk hækki 

lítillega.78 Er hér verið að tala um að bæta þekkingu og færni nemenda eða á að þjálfa 

þá í að taka prófin? Þarna er heldur ekki getið neitt um leiðir að markmiðunum.  

Skólar leggja mismikla áherslu á að undirbúa nemendur undir prófin og virðist þá 

oft vera lögð áhersla á að láta skólann koma betur út á landsmeðaltali. Af sömu ástæðu 

er talað um að mikill fjöldi nemenda sem sé „á eftir“ dragi úr möguleikum skólans til 

þess að koma vel út! Frá öðrum skóla kom fram að einkunnir nemenda sem nú eru í 7. 

bekk hafi hækkað nokkuð frá því í 4. bekk einkum í íslensku. Rætt var um mismunandi 

forsendur í bekkjardeildum og hvernig niðurstöðurnar eru notaðar.79 Einmitt það ætti að 

vera áherslan hjá skólum, þ.e. hvernig hægt er að nýta sér niðurstöður prófanna til þess 

að bæta skólastarfið og þá kennslu sem þeir nemendur fá sem illa koma út úr prófunum. 

Það sem upphaflega vakti fyrir mönnum, t.d. Steingrími Arasyni, sem töluðu um fyrir 

samræmdum prófum var að bera saman skóla með það að markmiði að bæta 

skólastarfið. Þessi samanburður átti að tryggja að allir nemendur fengju viðlíka 

menntun. Þessi hugsjón hefur því miður, að því er virðist, orðið undir í einhverskonar 

„fegurðarsamkeppni“ skólanna þar sem umbúðirnar skipta meiru máli en innihaldið. 

2.3 Einstaklingsþarfir–sérþarfir 

2.3.1 Lög um grunnskóla og Aðalnámskrá 
Í 2. grein grunnskólalaganna er kveðið á um samvinnu skólans við heimilin hvað varðar 

það að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi þar segir einnig: 

- Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli 
og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og  eins.  

- Grunnskólinn skal veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni og 
temja sér vinnubrögð sem stuðli að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. 
Skólastarfið skal því leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni 
þeirra til samstarfs við aðra.80 

Í 29. grein er kveðið á um sem jöfnust tækifæri til náms og það þurfi að hafa í huga við 

val og gerð námsefnis sem og við undirbúning og skipulagningar kennslu, einnig segir: 

- Markmið náms og kennslu og starfshættir grunnskóla skulu vera þannig að komið sé í 
veg fyrirmismunun vegna uppruna, kyns, búsetu, stéttar, trúarbragða eða fötlunar. 

 
78 Starfsáætlun skólanefndar 2002 
79 Fundargerð 1999  
80 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 
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- Í öllu skólastarfi skal tekið mið af mismunandi persónugerð, þroska, hæfileikum, getu 
eða áhugasviðum nemenda.81 

Í 37. grein er fjallað um börn með sértæka námsörðugleika og rétt þeirra til sérstaks 

stuðnings í námi: 

- Kennslan getur verið einstaklingsbundin eða farið fram í hópi innan eða utan 
almennra bekkjardeilda, í sérdeildum eða í sérskóla. 

- Meginstefnan skal vera sú að kennslan fari fram í heimaskóla. Telji foreldrar barns 
eða forráðamenn, kennarar eða aðrir sérfræðingar að barnið fái ekki notið kennslu við 
sitt hæfi í heimaskóla geta forráðamenn sótt um skólavist fyrir það í sérskóla.82 

Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á það að allir nemendur eigi rétt á menntun við 

hæfi og þess vegna eigum við að horfa til einstaklinganna allra. Ekki má bara horfa til 

þeirra sem hafa sérþarfir vegna skertrar námsgetu heldur einnig þeirra sem hafa 

sérþarfir vegna meiri námsgetu en gert er ráð fyrir á hverju aldursstigi. 

Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því að bjóða 
nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að spreyta sig á 
viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felast ekki endilega sömu úrræði fyrir alla heldur 
sambærileg og jafngild tækifæri […]. Eitt mikilvægasta úrlausnarefni skóla og skóla-
yfirvalda í þessu sambandi er að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og ólík 
áhugamál nemenda, þ.e. að veita nemendum menntun við hæfi hvers og eins [...]. Til að 
standa undir þeim skyldum sem markmiðsgrein grunnskólalaganna (2.gr.) setur, þ.e. að 
búa nemendur undir líf og starf, verður skólinn að bjóða fram metnaðarfull námstækifæri 
við hæfi allra nemenda […]. Hver nemandi á að geta fundið nám við sitt hæfi sem eflir 
hann og þroskar.83 

2.3.2 Salamanca-yfirlýsingin 
Salamanca-yfirlýsingin fjallar um grundvöll, stefnu og framkvæmd í málefnum 

nemenda með sérþarfir. Hún ítrekar rétt hvers einstaklings til menntunar, eins og 

kveðið er á um í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948. Salamanca-

yfirlýsingin byggir mikið á yfirlýsingum Sameinuðu þjóðanna um viðmiðunarreglur um 

jöfnun tækifæra fyrir fatlað fólk sem samþykkt var árið 1993. En þar var ríkjum heims 

gert að tryggja skólagöngu fatlaðra og að hún verði órjúfanlegur hluti almenna 

menntakerfisins.  

Þetta eru þær grunnforsendur sem gengið var út frá þegar fulltrúar frá 92 löndum, 

þ.á.m Íslendingar, svo og fulltrúar 25 alþjóðasamtaka hittust í borginni Salamanca á 

Spáni 7. – 10. júní árið 1994 á alþjóðlegri ráðstefnu sem UNESCO og spænska 

 
81 Sama heimild 
 
82 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 
83 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:16–17  



Erla S. Ingólfsdóttir   Leiðsagnargildi samræmdra prófa í 4. og 7. bekk. 

25

menntamálaráðuneytið stóðu fyrir. Í Salamanca-yfirlýsingunni84  kemur fram einróma 

samþykki allra aðila m.a. um 

- að móta framtíðarmarkmið og stefnu í kennslu nemenda með sérþarfir, 

- að óska þess að ríki og stofnanir hafi að leiðarljósi þann boðskap sem í ramma-

áætluninni felst, 

- ítrekaðan frumrétt hvers barns til menntunar, 

- að skólinn þurfi að mæta mismunandi þörfum einstaklinganna með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum þar sem tekið er mið af ólíkum þörfum einstaklinganna, 

- að þjóðir heims veiti fjármagni inn í skólakerfið til að gera skólum kleift að veita 

öllum einstaklingum menntun við hæfi, 

- að greina þurfi sérþarfir snemma og bregðast við þeim með réttum hætti, 

- að samfélög þjóða og styrktaraðilar þeirra stuðli að skólagöngu án aðgreiningar og 

þróun kennslu nemenda með sérþarfir, 

- að auka tæknilega samvinnu og mynda tengslanet til að veita virkari stuðning við að 

efla kennslu og skólagöngu án aðgreiningar fyrir nemendur með sérþarfir, 

- að afla stuðnings hjá samtökum kennara við ráðstafanir sem beinast að því að efla 

kennaramenntun með hliðsjón af sérþörfum nemenda, 

- að Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) sjái um að útvega 

fjárframlög til að vinna að verkefnum í heimabyggð um menntun nemenda með 

sérþarfir. 

Auk yfirlýsingarinnar var samþykkt rammaáætlun um kennslu nemenda með sérþarfir. 

Þar segir í 1. grein: 

Rammaáætluninni er ætlað að vera til hliðsjónar og leiðbeiningar fyrir stjórnvöld ríkja, 
alþjóðasamtök, alþjóðlegar hjálparstofnanir, óopinberar stofnanir og aðra aðila, þegar að 
því kemur að hrinda í framkvæmd Salamanca-yfirlýsingunni um grundvöll, stefnu og 
framkvæmd í málefnum nemenda með sérþarfir. Áætlunin styðst að mörgu leyti við 
reynslu einstakra þátttökuríkja ráðstefnunnar. Jafnframt tekur hún mið af ályktunum, 
tilmælum og útgáfuritum frá Sameinuðu þjóðunum og stofnunum á þeirra vegum, svo og 
öðrum alþjóðlegum stofnunum. Ber þar einkum að nefna Viðmiðunarreglur um jöfnun 
tækifæra fyrir fatlað fólk. Einnig er í rammaáætluninni tekið mið af tillögum, 
leiðbeiningum og tilmælum sem til urðu á fimm svæðisbundnum málþingum sem haldin 
voru til undirbúnings alþjóðaráðstefnunni.85 

2.3.3 Einstaklingsþarfir 
Það skólastarf sem við flest þekkjum byggir á því að tiltekinn bekkur sé allur að vinna 

að sama námsefninu. Þetta viðgengst þar sem helsta kennsluaðferðin er bekkjarkennsla 

 
84 Salamanca-yfirlýsingin 1995 
85 Rammaáætlu [...] 1995  
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og er þá gengið út frá því að allur bekkurinn taki þátt í sameiginlegri innlögn og vinni 

síðan efni tengt henni.86 Jafnvel þekkist það að þeir nemendur sem betri tök hafa á 

náminu séu látnir „bíða“ eftir hinum sem hægar fara yfir. Eru þeir þá látnir vinna að 

ýmsum aukaverkefnum þar til allir eru komnir á sama stað.87 Þetta form að allir vinni 

að sama námsefni gerir ráð fyrir því að þroski nemendanna sé nokkuð jafn og að 

jafnaðarmerki sé á milli aldurs nemenda og bekkjarins sem þeir eru í, en raun-

veruleikinn er allt annar. Í venjulegum bekk er þroskamunur nemendanna töluverður, 

aldur þeirra dreifist á 12 mánuði en auk þess getur verið munur á þroska tveggja 

einstaklinga þó þeir séu jafngamlir. Munurinn verður enn meiri ef um einhverja þroska-

röskun er að ræða. Álitið er að allt að 20% nemenda séu með sérþarfir þ.e. með 

örðugleika eða frávik af einhverju tagi en sá hópur sem er með greindar sérþarfir er 10-

12%.88 Þessi hópur skiptir þannig: 

- 52% hópsins er talinn eiga við námsörðugleika af einhverju tagi, 

- 22% hópsins flokkast með samskiptaörðugleika, 

- 11% hópsins býr við þroskaskerðingu, 

- 8% hópsins eru með hegðunarraskanir, 

- 5% hópsins eru með aðrar hamlanir og 

- 2% hópsins eru með margháttaðar sérþarfir.89 

Oft er talað um „þessi 20% á botninum“, þetta getur leitt til aukinnar flokkunar og 

aðskilnaðar.  

Mikil umræða hefur verið um sérþarfir nemenda og jafnvel talað um að allir hafi 

einhverjar sérþarfir. Áður en farið var að blanda saman, í skóla og bekki, nemendum 

með ólíkar sérþarfir, líkt og gert er í dag, voru þeir einstaklingar sem skáru sig frá 

fjöldanum náms- eða þroskalega flokkaðir frá. Gengið var út frá því að það væri 

tiltölulega fámennur hópur sem þarfnaðist sérkennslu. Þetta var að sjálfsögðu gert til 

þess að greina frá þá sem á sérúrræðum þyrftu að halda og oftar en ekki voru þeir í 

sérskólum. Markmiðið var að hjálpa nemendum að yfirstíga námsörðugleika sína og 

einblínt var á vandamál nemandans og gengið var út frá því að hægt væri að skilgreina 

og afmarka þann hóp sem ætti í erfiðleikum. Var gert ráð fyrir því að hægt væri að gera 

skýran greinarmun á nemendum sem þörfnuðust sérkennsluúrræða og þeirra sem ekki 

gerðu það. Þannig skyldi lína dregin og nemendur flokkaðir þannig að annars vegar 

væru nemendur sem hefðu „sérþarfir“ og hinum megin þessir „venjulegu“. Upp úr 1960 
 
86 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:42, Kristín Aðalsteinsdóttir 1992:198 
87 Erla Ingólfsdóttir 2001 
88 Eggen og Kauchak 1999:153, Giangreco 2001:8, Ainscow og Muncey 1988:13 
89 Eggen og Kauchak 1999:153 
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var farið að tala um sér- og stuðningskennslu innan almennra skóla og voru þessir nem-

endur þá flokkaðir frá og settir í sérstaka bekki innan skólans, þar sem þeir sem 

stuðning þurftu fengu hann. Þetta mun hafa verið um 2-3% allra nemenda. Þessi 

flokkun fór því miður oft eftir því hvaða fjármagn skólarnir fengu til sér- og stuðnings-

kennslu. Var litið á að námsörðugleikar barna væru afleiðing fötlunar eða annarra 

takmarkana barnanna sjálfra. Mestum árangri þótti náð þegar nemendur með lík vanda-

mál voru flokkaðir saman, þannig átti að tryggja bestu mögulega aðstoð frá 

sérmenntuðum kennurum sem hefðu sérhæft sig á afmörkuðum sviðum. Þegar nem-

endur með sérþarfir höfðu verið flokkaðir frá þurftu kennarar ekkert að vera að velta 

því fyrir sér hvort allir væru eins, þeir „venjulegu“ fengu bara allir sömu kennslu og 

ekki þurfti að horfa til þess að einhverjir gætu átt í erfiðleikum.90 

Forsendur þess að farið var að tala fyrir menntun án aðgreiningar, þ.e. að allir 

gangi í sama skóla, byggðust á því viðhorfi að einhvern tíma á skólagöngunni ættu allir 

nemendur við einhver vandamál að stríða án þess að það þýddi að eitthvað væri að. 

Allir nemendur ættu alltaf rétt á aðstoð og markmiðið var að gera aðstæður til náms og 

kennslu eins virkar og mögulegt væri, jafnframt þyrfti að tryggja að þetta væri innbyggt 

í námskrána. Námsörðugleikar væru ekki eingöngu eitthvað sem barnið kæmi með sér í 

skólann heldur víxlverkandi áhrif þess og þeirra aðstæðna sem barninu væru boðnar 

upp á í skólanum. Þ.e. námsörðugleikar gætu verið afleiðing þess hvernig kennarar 

haga vinnu sinni, þ.a.l. geta þeir komið í veg fyrir námsörðugleika með því að huga að 

því hvernig þeir framreiða námsefnið, raða upp í stofuna o.s.frv. Kennarar ættu að bera 

ábyrgð á framförum allra nemenda í bekknum ekki bara sérfræðingarnir. Til þess að 

þetta megi takast þá þarf kennurum og öðru starfsfólki skólanna að standa til boða 

aðstoð sérfræðinga.91 Ainscow og Muncey draga þessi tvö viðhorf saman: 

„Gamla viðhorfið“ „Nýja viðhorfið“ 
- Það er aðeins tiltekinn hópur sem þarf 

sérstaka aðstoð. 
- Það er hægt að greina þann hóp frá 

fjöldanum. 
- Vandamál þessara barna er afleiðing 

fötlunar þeirra eða annarra persónu-
legra takmarkana. 

- Sérkennslu er best viðkomið þegar 
börnum með líkar sérþarfir er kennt í 

- Öll börn geta átt við erfiðleika að 
stríða í skólanum á einhverjum tíma. 

- Stuðningur þarf að vera fyrir hendi 
fyrir alla nemendur. 

- Námsörðugleikar eru samspil þess 
sem barnið kemur með sér í skólann 
og þess námsumhverfis sem skólinn 
býður upp á. 

- Kennarar ættu að taka ábyrgð á 

90 Ainscow og Muncey 1988:2-3 
91 Sama heimild :11-12 

Tafla 2.  Gömul og ný viðhorf til erfiðleika nemenda. 
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einsleitum hópum. 
- Þegar slíkum hópum hefur verið 

komið á má líta á aðra nemendur sem 
eðlilega.92 

framförum allra nemenda í bekknum. 
- Stuðningur fyrir kennara og starfsfólk 

þarf að vera fyrir hendi.93 

Nýja viðhorfið mótaðist af miklu leyti eftir útkomu Warnock skýrslunnar í Bretlandi 

árið 1978, en þar er nemandinn í fyrirrúmi sem og námsaðlögun: 

Það er ekki fyrr en okkur tekst að hugsa um þarfir einstaklingsins að við getum 

sinnt þörfum allra, hvort sem þeir eru „á eftir“ eða „á undan“.94 Flokkun nemenda með 

sérþarfir sem greina þá frá hópnum getur haft þær slæmu afleiðingar að áherslan á það 

sem hamlar námsgetu barnsins getur komið í veg fyrir að þeir þættir sem auðveldað 

gætu barninu námið fái að njóta sín. Greindarpróf hafa því miður frekar ýtt undir þetta 

þar sem slök útkoma hefur verið túlkuð sem minni geta og þar með er vandamálið orðið 

barnsins. Undir þetta tekur Kristín Aðalsteinsdóttir og telur hún að of mikil áhersla hafi 

verið lögð á að greina vanda nemendanna en upplýsingarnar ekki nýttar í sjálfri 

kennslunni sem skyldi: 

[...] byrjað hefur verið á að greina einstaka þætti, s.s. sértæka lestrarörðugleika. Skólanum 
er svo veittur ákveðinn tímafjöldi vegna þessa tiltekna vanda og síðan einskorðast 
kennslan oft við þennan afmarkaða „galla“ barnsins.95 

Þarfir barna eru ekki einungis tengdar líkamlegri fötlun eða vangetu heldur geta þær 

legið í því að nemendur læra á mismunandi vegu.  

2.3.4  Að mæta einstaklingsþörfunum 
Það er ljóst að samkvæmt Lögum um grunnskóla nr. 66/1995 og Aðalnámskrá grunn-

skóla frá 1999 ber kennurum skylda til að bregðast við með hagsmuni nemandans að 

leiðarljósi. Með aðild okkar að Salamanca–áætluninni höfum við lýst yfir vilja okkar og 

ætlan til þess sama. Eins og komið hefur fram er ekki alltaf um augljósar eða sýnilegar 

einstaklingsþarfir að ræða en það liggur fyrir að hvatinn að baki „menntunar án að-

greiningar“, er nærvera nemenda með greindar sérþarfir án þess þó að vera bundin við 

þarfir þeirra einna.96 Þar sem hver nemandi grunnskólans á rétt á námi sem hæfir þroska 

hans og getu er e.t.v. réttara að tala um einstaklingsþarfir en sérþarfir. En sú mikla 

umræða sem orðið hefur um menntun án aðgreiningar hefur orðið til þess að umræðan 

um menntun fyrir alla hefur aukist og öðlast víðari skilgreiningu. Til þess að stuðla að 

 
92 Sama heimild :2–4   
93 Ainscow og Muncey 1988:10–12 
94 Giangreco  2001:7 
95 Kristín Aðalsteinsdóttir 1992:198 
96 Giangreco 2001:7 
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farsælu skólastarfi þurfa kennarar og skólayfirvöld á hverjum stað að vera vel vakandi 

yfir einstaklingsþörfum nemenda sinna. „Mesti vandinn við að skipuleggja þátttöku 

nemenda með miklar einstaklingsþarfir í almennum bekk er að hafa á takteinum 

raunhæfar lausnir á hvernig hægt er að standa skynsamlega að verki.“97 En þetta má 

segja að sé kjarni málsins. 

Stóra spurningin er hvernig við ætlum að taka tillit til þarfa einstaklingsins. Það 

eru nokkrir þættir sem við þurfum að hafa í huga. Við þurfum að gera okkur grein fyrir 

því að reynsluheimur barna er misjafn sem og áhugamál þeirra og það hvað vekur 

áhuga þeirra, – þetta á reyndar ekki síður við um kennarana. Það má ekki horfa fram hjá 

því að það er margt utan skólans sem hefur áhrif á það sem gerist innan hans og það 

hverju skólinn fær áorkað ræðst af kringumstæðum og bolmagni hans.98 Það er í 

gegnum námsskrána sem einstaklingsþörfunum er mætt. Þá er átt við allt það námsefni 

sem lagt er fyrir börn hvort sem það hefur verið skipulagt eða ekki.99 

Tvö sjónarmið styrkja rétt barnanna til að allir læri samkvæmt sömu námskrá: 

annars vegar er um að ræða heimspekilegt sjónarmið sem segir það vera rétt hvers 

barns að taka þátt í samskonar námsreynslu og aðrir. Hitt sjónarmiðið er að allir ættu að 

hafa sömu námskrá en misjafnlega framborna og þá miðað við getu einstaklingsins. 

Þetta er talin virkari leið og allir græða eitthvað, nemendur læra að það er hægt að 

nálgast viðfangsefnið frá ólíkum hliðum.100 Mikilvægt er að skólarnir hætti að beina 

athyglinni að „sérþörfum“ fárra barna en hugi frekar almennt að því að mæta þörfum 

allra einstaklinga. Hættan er sú að ef við erum að hugsa um sérþarfir þá er það yfirleitt í 

fremur neikvæðum tón og yfirleitt tengt fötlun eða vangetu nemandans. Við þurfum að 

losa okkur við þennan „sérþarfa hóps“ hugsunarhátt og beina sjónum okkar að því að 

skólinn þarf að sinna þörfum hvers einstaklings og muna það að hvert barn er sér-

stakt.101 Það má hins vegar ekki horfa fram hjá því að oft búa þessir einstaklingar yfir 

mismikilli getu eða hæfileikum á ákveðnu sviði en með ofuráherslu á „sérþarfir“ ein-

staklinganna er mikil hætta á að við gleymum hæfileikum þeirra.  

2.3.4.1 Forsendur náms 
Kennarar beita mismunandi leiðum til þess að hafa áhrif á frammistöðu nemenda, vin-

sælust hafa verið umbunarkerfi ýmis konar en það eru fleiri þættir sem hafa áhrif. 

 
97 Giangreco 2001:7 
98 Ainscow og Muncey 1988:13 
99 Sama heimild :17  
100 Sama heimild :18 
101 Sama heimild :13 
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2.3.4.1.1 Atferliskenningin 
Atferliskenningin á rætur sínar að rekja til tilrauna Pavlovs (1927) á hundum þar sem 

hann beitti klassískri skilyrðingu,  rannsókna Thorndike (1911, 1913) á „verðlaunuðu“ 

námi svo og rannsókna Watson og Rayner (1921) en þeir beittu lögmálum Pavlovs á 

sálfræðilega röskun manna. Fleiri hafa haft mikil áhrif á kenningar atferlissinna s.s. 

B.F. Skinner, í bókinni Science and Human Behavior (1955) og J. Wolpe, í bókinni  

Psychotherapy by Reciprocal Inhibition (1958).102 

Atferliskenningin byggir á því að atferli sé lögmálsbundið og fari eftir aðstæðum í 

umhverfinu, einnig að afbrigðilegt atferli sé lært eins og annað atferli og unnt sé að 

stýra því. Fylgismenn atferliskenningarinnar beina sjónum sínum að því sem er hér og 

nú en velta sér ekki upp úr fortíðinni. Þeir hafa haldið því fram að hegðun sé hægt að 

breyta á stuttum tíma með skilyrðingum.103 Þá eru notuð umbunarkerfi og börn verð-

launuð þegar takmarki er náð en refsað með punktum eða stigum þegar það gerist ekki.  

Til eru tvær gerðir styrkinga, samfelld og ósamfelld styrking. Ef hrósað er til-

viljanakennt mun það leiða til þess að nemandinn fer að leggja sig fram – sækjast eftir 

hrósi. Þetta kallast ósamfelld styrking og hún fæst með því að hrósa aðeins þegar ein-

hverjum ákveðnum og tilskyldum árangri er náð. Samfelld styrking er hinsvegar þegar 

hrósað er fyrir allt en það er talið verða til þess að hrósið missi marks.104 Undir sam-

fellda styrkingu fellur t.d. þegar kennarinn segir „fínt/gott“ við hvert svar. Samfellda 

styrkingu er þó hægt að nota á jákvæðan máta s.s. þegar verið er að kenna nemendum 

að leysa jöfnur, eða hvað það sem framkvæmist í þrepum. Þá má með góðum árangri 

nota hrós eftir hverri aðgerð sem tekst á meðan verið er að læra aðferðina. Samfelld 

styrking getur þó haft afleitar afleiðingar t.d. ef hún er notuð varðandi hegðun barna. 

Hegðun helst þá góð á meðan styrking varir en versnar um leið og styrking er fjarlægð 

eða henni hætt. Ef sem dæmi er tekið verðlaun á föstudögum fyrir góða ástundun alla 

vikuna, þá er hætta á því að góð ástundun væri rétt fyrir væntanlega umbun t.d. á 

fimmtudögum en versnaða svo aftur fram á næsta fimmtudag.105 

Notkun hróss til þess að hvetja börn til dáða er mikilvægur þáttur í starfi kennarans. Á 
síðustu árum hefur athyglin í auknum mæli beinst að kerfisbundinni notkun hróss, sér-
staklega þar sem átt er við námserfiðleika og hegðunarvandamál. Stundum hefur jafnvel 
verið litið á hrós sem lausn allra vandamála í skólum. Skilaboðin virðast vera að ef kenn-
arar auka notkun sína á hrósi munu börnin haga sér betur, vinna meira og læra meira. En 
augljóslega er málið flóknara en svo. Það er ljóst að kennarar sem ná árangri hrósa nem-
endum fyrir frammistöðu sína. En það sem er mikilvægt er að notkun þeirra á hrósi er 

 
102 Joyce og Weil 1996:322  
103 Sama heimild :323-4 
104 Eggen og Kauchak 1999:209-210 
105 Eggen og Kauchak 1999:210 
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eðlileg, sjálfsprottin og viðeigandi. Hrósað er fyrir framför eða viðleitni en ekki 
innantómt hrós við hverju sem er.106 

Það sem þeir Ainscow og Muncey eru að segja þarna er mergurinn málsins, þ.e. að 

nemendur viti að þeir hafa unnið til hróssins. Nemendur á öllum aldri vita innst inni 

hvenær þeir eiga hrósið skilið og hvenær ekki. Fyrir barn sem ekki er alveg sjálfrátt 

gerða sinna sakir sjúkdóms eða fötlunar er hætta á því að lítið verði um umbun og hrós 

ef ekki er tekið sérstaklega tillit til stöðu barnsins.  

Ef umbun t.d hrós er ofnotað verður það sem kallað er mettun en á því er meiri 

hætta þegar beitt er samfelldri styrkingu.107 

2.3.4.1.2 Hugsmíðahyggjan 
Hugsmíðahyggjan (Constructivism) leggur áherslu á að nemendur reyni og prófi hug-

myndir sínar og komist sjálfir að því að þær séu fullnægjandi/passi þ.e. að nemendur 

séu virkir í sínu námi. Það sem snýr að hverjum einstaklingi skiptir höfuðmáli varðandi 

skilning.108 Hugsmíðahyggjan greinir nemendur í þrjá flokka109:

- Virki nemandinn, þekking ávinnst í gegnum virkni. Flestar kennsluaðferðir í anda 

hugsmíðahyggju gera ráð fyrir virkni nemenda. Í stað þess eingöngu að lesa, hlusta 

og vinna verkefni eru umræður, kappræður, tilgátur, rannsóknir og að taka afstöðu. 

- Félagslegi nemandinn, þekking byggist á félagslegur ferli. Hugsmíðahyggjan 

leggur áherslu á að þekking og skilningur séu félagsleg fyrirbæri. Enginn öðlast 

þekkingu upp á sitt einsdæmi heldur verður hún til í gegnum samskipti.  

- Skapandi nemandinn, þekking og skilningur í gegnum sköpun og endursköpun. 

Hugsmíðahyggjan heldur því fram að á þennan hátt lærum við. Nemendur þurfa 

sjálfir að uppgötva og upplifa til að nám eigi sér stað. 

Svissneski sál- og líffræðingurinn Piaget og rússneski sálfræðingurinn Vygotsky 

eru taldir hafa haft einna mest áhrif á hugsmíðahyggjuna. Piaget var heillaður af því 

hvernig börn hugsuðu, hann byggði kenningar sínar á rannsóknum sem hann gerði á 

þremur börnum sínum. Hann hafði þó ekki sérstakan áhuga á menntun en því meiri á 

því hvernig þekking verður til. Piaget taldi að þróun væri afleiðing víxlverkunar þroska, 

náms og reynslu. Hann taldi að öll börn legðu upp með sömu hæfileika en þyrftu síðan 

að ganga í gegnum ákveðin þroskastig þar sem eitt stigið leiddi af öðru. Hann kallaði 

það að ná jafnvægi (equlibrium) þegar barnið hefur öðlast skilning og ný þekking er 

 
106 Ainscow og Muncey 1988:96,97 
107 Eggen og Kauchak 1999:209–212 
108 Scherer 1999: 13, Eggen og Kauchak 1999:56 
109 Perkins 1999:6-8 
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löguð að fyrri þekkingu (skema) en það væri þörfin til að skilja heiminn sem væri 

hvatinn sem leiddi til þess að börn leituðu jafnvægis.110 Vygotsky lagði áherslu á þau 

áhrif sem tungumálið og menningin hefur á börn. Hann lagði áherslu á að þróun 

byggðist á samskiptum milli barna og þeirri sem eldri eru.111 

Hugtakaskipti og þróun er ferli þar sem barnið, í samvinnu við kennarann eða önnur börn, 
fellir almenn hugtök inn í það hugtakakerfi sem það þegar hefur og samræmir eða breytir 
því eftir þörfum. [...] Með kennslu hugtaka er hafin þróun sem eflir skilning en þróuninni 
lýkur ekki í kennslunni.112 

Vygotsky skilgreindi „svæði hins mögulega þroska“ (zone of proximal development) 

„sem er svæðið milli þess sem barnið getu numið sjálfstætt og þess þroska sem það gæti 

náð undir leiðsögn fullorðinna eða í samvinnu við lengra koma félaga sína.“113 Nem-

endur eru á „svæði hins mögulega þroska“ í hverju því verkefni sem þeim er ætlað að 

ná leikni í og það er þegar nemendur eru á þessu svæði sem þeim nýtist leiðsögn 

kennarans. „Scaffolding“114 er þegar barn tileinkar sér þekkingu sem það er ekki fært 

um að afla sér án aðstoðar þeirra eldri. „Scaffolding“ auðveldar nemendum að komast í 

gegnum „svæði hins mögulega þroska“ og gerir þeim að lokum kleyft að ná leikni á 

eigin spýtur. Barnið er því stutt og því leiðbeint en smátt og smátt verður það fært um 

að framkvæma eða nema af eigin rammleik.115 

2.3.4.1.3 Áhrif innri og ytri hvatningar til náms 
Það hljóta flestir að vera sammála um að áhrif hvatningar á nám er mikil. Þó getur of 

mikil áhersla á ytri hvatningu ýtt undir hegðunarvandamál. Barn sem stöðugt er hvatt 

áfram með verðlaunum eða annarri styrkingu hlýtur með tímanum að glata tilfinning-

unni fyrir innri hvatningu. Barnið lærir ekki að ná árangri sjálfs sín vegna heldur bara 

fyrir umbunina. 

 
110 Bee 2000:20, Eggen og Kauchak 1999:27-29 
111 Bee 2000:20, Eggen og Kauchak 1999:47-50 
112 Macdonald 2000:61 
113 Sama heimild :61 
114 Vinnupallar eða „stillasar“. 
115 Eggen og Kauchak 1999:51 
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Í bókinni Motivation in Education er vitnað í Albert Bandura116 en þar segir að í 

vitsmunalegu tilliti sé 

fólk hvorki hvatt áfram 

af innri öflum né mótist 

og stjórnist af ytra 

áreiti. Hann útskýrir 

virkni fólks með líkani 

af samvirkni þriggja 

þátta: hegðun, umhverfi og persónulegum eiginleikum, s.s. vitsmunum. 

 
Þetta ferli á sér stöðugt stað í skólastofunni:117 

- Kennari kynnir og útskýrir efnið og nemendur hugsa um það sem kennarinn er að 

segja (umhverfi hefur áhrif á vitsmuni – persónulegur þáttur). 

- Nemandi sem ekki skilur efnið og biður um útskýringar (vitsmunir hafa áhrif á 

umhverfið). 

- Kennarinn útskýrir efnið betur (hegðun hefur áhrif á umhverfið). 

- Kennarinn setur nemendum fyrir verkefni (umhverfi hefur áhrif á vitsmuni sem 

hefur áhrif á hegðun). 

- Nemendur vinna verkefnið í þeirri trú að þeim gangi vel (hegðun hefur áhrif á 

vitsmuni). 

- Nemendur ákveða að spyrja kennarann hvort þeir megi halda áfram að vinna að 

verkefninu (vitsmunir hafa áhrif á hegðun). 

Notkun áhrifaríkra kennsluaðferða mun stuðla að því að afla nemandanum hæfi-

leika og leiða til þess að hann öðlist sjálfsöryggi gagnvart náminu. Ef kennurum tekst 

að efla hæfileika nemenda til þess að ná tökum á náminu og kenna þeim leiðir til þess 

að tileinka sér skilvirk vinnubrögð eykur það námsgetu þeirra og stuðlar að vellíðan í 

skólanum, jafnframt sem minni líkur eru á hegðunarvandamálum. 

2.3.4.2 Námsaðlögun 
Námsaðlögun er það kallað þegar námið er lagað að þörfum einstaklinganna. Kennari 

þróar þá sína eigin námskrá út frá Aðalnámskrá og/eða skólanámskrá, þessi aðlögun er 

algengust í getublönduðum bekkjum. Kjarni þessara aðlöguðu námskrár er að  

116 Pintrich 1996:161 
117 Pintrich 1996:162 

 

Persónulegir þættir hafa áhrif hver á annan. 

Mynd 2.  Líkan Bandura um samvirkni. 

Hegðun

Umhverfi Persónulegir- 
þættir  
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finna leiðir til að laga þær kröfur sem gerðar eru í námskránni að einstaklingsbundnum 
þörfum nemenda og þar með, þegar best tekst til, að veita hverjum nemanda þá þjónustu 
sem hann á rétt á.118

Þrátt fyrir að Aðalnámskráin sé yfirgripsmikil og stýrandi hafa kennarar ætíð 

svigrúm til þess að skipuleggja kennsluna. Til þess að vel megi takast er happadrýgst að 

kennarar skipuleggi alla þætti kennslunnar s.s. kennsluáætlun, kennsluaðferðir, vinnu 

nemenda og síðast en ekki síst námsmat.119 

Hver nýr nemendahópur sem inn í skólann kemur hefur þessi sömu einkenni [náms-
örðugleika, sértæka erfiðleika, fatlarnir og hegðunarvandamál] og vandamálin sem af því 
skapast virðast oft ekki leysast þrátt fyrir stuðningskennslu, sérkennslu, ýmiss konar 
skipulag á „hægferð“ og „hraðferð“ eða önnur úrræði sem gripið er til. Sérhver skóli 
stendur á hverjum tíma frammi fyrir því viðfangsefni að haga kennslu og öðru starfi 
þannig að nemendur, hverjir sem styrkleikar þeirra eða veikleikar eru, fái tækifæri til að 
ná stöðugt árangri í námi. Takist skólanum ekki þetta ætlunarverk verður hann að leita 
orsakanna í eigin garði ekki síður en hjá nemendum. Það er skylda skólans að leysa þann 
vanda sem skapast á hverju ári af misjöfnu námsgengi nemenda og meðan það tekst ekki 
er eðlilegt að tala um skólavanda eða kennsluerfiðleika fremur en námserfiðleika.120 

Námsaðlögun er ekki sérkennsla heldur miðar hún að því að „koma á varanlegu skipu-

lagi þar sem allir nemendur hafa sem jöfnust tækifæri til að ná árangri í námi án þess að 

vera dregnir í dilka eftir þekkingu, færni, skilningi eða námsgetu.“121 Námsþarfir eru 

mismunandi en námsþörf er skilgreind „sem bilið milli stöðu nemandans hverju sinni 

og þess sem skólinn krefst af honum.“122 Til þess að um raunverulega námsaðlögun sé 

að ræða er nám allra nemenda miðað við sömu námskrá og yfirmarkmiðin eru þau 

sömu en nemendur fá tækifæri til þess að vinna að þeim á ólíkan máta og fyrir þá eru 

e.t.v. sett önnur undirmarkmið. Til þess að þetta megi verða þarf að nota: 

- mismunandi námsefni, kennsluaðferðir og vinnubrögð, 
- misþung verkefni sem skilað er á ólíkan hátt, 
- sveigjanleika í námshraða, röð námsgreina og námsverkefna, 
- fjölbreyttar aðferðir við að mynda hópa.123 

Talað er um óundirbúna og undirbúna námsaðlögun. Óundirbúin námsaðlögun er það 

þegar kennari þarf án undirbúnings og fyrirvaralaust að grípa inn í námsferlið. Ástæðan 

getur verið: námserfiðleikar nemenda, hegðun eða jafnvel þegar nemendur klára 

verkefni sín langt á undan öðrum. Þrátt fyrir undirbúning og vel smíðaðar kennslu-

 
118 Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:28 
119 Sama heimild :28–29 
120 Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:175 
121 Sama heimild :179 
122 Sama heimild :175 
123 Sama heimild :179 
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áætlanir er aldrei hægt að koma í veg fyrir að kennari geti þurft að bregðast fyrirvara-

laust við hinum ýmsu málum sem upp koma í kennslustofunni.124 

Í bók sinni Understanding Differentiation, A Teacher´s Guide tala þær Sylvia Mc-

Namara og Gill Moreton um mikilvægi kennarasamstarfs þegar undirbúa á náms-

aðlögun. Þær leggja áhersla á þrjá þætti sem mikilvægt er fyrir kennara að spyrja sjálfan 

sig og samkennara sína:125 

- hvað eiga nemendur að læra? (þekking, færni, skilningur, námsmarkmið), 

- hvernig veit kennarinn hvað nemandi hefur lært? (námsmat), 

- hvaða aðferðum er hægt að beita til þess að nemendur nái árangri? (öðrum en þeim 

sem eru notaðar núna). 

Undirbúin námsaðlögun felur í sér að kennari er búinn að skipuleggja vel hvernig 

hann ætlar að bregðast við:  

- velja viðfangsefni–námsgrein eða námsþátt, 

- setja heildarmarkmið, þ.e ákveða í samvinnu við aðra kennara hvað nemendur eiga 

að læra af viðfangsefninu, 

- velja þátt sem á að meta af forgangsmarkmiðunum og finna leiðir til námsmats, 

- ákveða námsmarkmið fyrir einstaka námsþætti, hverja kennslustund eða tvær til 

þrjár kennslustundir saman, 

- skipuleggja hvernig námsvinna nemendanna á að fara fram, t.d. hvaða aðferðum við 

námsaðlögun verður beitt, hvernig samvinnu nemenda verður háttað o.s.frv., 

- skipuleggja framvindu kennslustundarinnar með fjölbreytni í huga, t.d. tryggja að 

notuð séu a.m.k. þrenns konar vinnubrögð og verkefni í hverri kennslustund, 

- skipuleggja námsmat, þ.e. ákveða hvaða kunnáttu á að krefjast af nemendum að 

námi loknu og hvernig mat á að fara fram.126 

Námsaðlögun byggir því í grófum dráttum á því að nemendur geti farið mismunandi 

leiðir að sama markmiði og fái að koma niðurstöðum sínum frá sér á mismunandi 

máta.127 

2.3.4.2.1 Framvinda kennslustunda 
McNamara og Moreton setja fram „Þriggja þátta módelið“ en þar kemur fram að þegar 

kennslustund er skipulögð er mikilvægt að gera ráð fyrir því að nemendur læra á 

 
124 Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:179-180 
125 McNamara og Moreton 1997:27 
126 McNamara og Moreton 1997:27 
127 Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:180-182 
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mismunandi máta.128 Nemendur þurfa að finna sig frjálsa til þess að nota og ræða hinar 

ólíku námsaðferðir sem þeir beita en það þarf að vera innan þess skipulags sem 

kennarinn býður upp á. Kennslustundin er hugsuð í þrennu lagi:  

1. Upphaf, kveikjan að kennslustundinni og stefnan er sett. Efnið er kynnt yfirleitt 

fyrir öllum bekknum í einu. Ef við á er rifjað upp það sem var gert í síðasta tíma til 

þess að tengja á milli. Vel hentar að vinna í paravinnu og tryggir það oft skilning 

nemenda þegar þeir ræða sín á milli um það sem þeir hafa lært og eru að fara að 

læra. 

2. Miðbik, hinn virki hluti kennslustundarinnar. Oft hefst þessi hluti á sameiginlegri 

innlögn en ferlið getur síðan byggst á paravinnu, hópavinnu eða vinnustöðvum. 

3. Lok, farið yfir hvað gert var í kennslustundinni. Þetta er afar mikilvægur þáttur 

kennslustundarinnar. Rætt er um hvað farið var yfir og nemendur hvattir til að taka 

þátt í þeim umræðum. Þetta er góður tími til að koma skipulagi á hugsanir sínar. 

Þegar nemendur eru ekki vanir þessu skipulagi er upplagt að setja upp námshring, 

en þá sitja allir í hring og hver og einn á að nefna eitt sem hann lærði í 

kennslustundinni. Þegar nemendur hafa náð færni er hægt að láta þá vinna þennan 

hluta í paravinnu. 

2.3.4.3 Hvað gerir okkur ólík 
Þeir þættir sem talið er að hafi mikil áhrif á fjölbreytileika nemenda eru: greind, kyn, 

félagsleg staða og menning.129 Auk þess sem við lærum á ólíkan máta þ.e. höfum ólíka 

námshætti.130 Hér á landi höfum við e.t.v. horft framhjá þessum þáttum og ekki talið að 

þættir eins og t.d. menning skipti máli hér á landi. En þjóðfélagið er að breytast mikið 

og er orðið, líkt og önnur þjóðfélög í heiminum, fjölmenningarlegt þjóðfélag. 

2.3.4.3.1 Greind,  
Greind er talin skiptast í þrjá meginflokka: 

a. hæfileikann til að afla sér þekkingar, 

b. hæfileikann til að hugsa og velta fyrir sér rökum á huglægan máta, 

c. hæfileikann til að leysa verkefni.131 

Margir fræðimenn hafa sett fram kenningar um breytilega þætti greindar og ber að 

hafa þær í huga sérstaklega í sambandi við börn sem falla illa að hefðbundnu skóla-

 
128 McNamara og Moreton 1997:32–34 
129 Eggen og Kauchak 1999:102 
130 Rúnar Sigþórsson ofl. 1999:161 
131 Eggen og Kauchak 1999:103 
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starfi. Howard Gardner setti fram kenninguna um fjölgreind og hefur kenning hans haft 

víðtæk áhrif á námskrárgerð. Hann skiptir greind upp í átta flokka.132 

Gardner leggur áherslu á að nýta beri jákvæða reynslu barna til þess að virkja áhuga 

þeirra á námi og nota til þess greinar sem þau eiga gott með að tileinka sér. Ef áhersla 

er lögð á eiginleika hvers og eins stuðlar það að því að barnið fái áhuga á náminu og 

jafnframt að áhugahvötin komi innan frá. Gardner segir enn fremur: 

Flæði er innra ástand sem bendir til þess að barnið sé að fást við það sem liggur vel fyrir 
því. Einstaklingurinn þarf að komast að því hvað höfðar til hans og halda sig við það. Það 
er þegar krökkum leiðist í skólanum að þeir fara að fljúgast á og vera með stæla. Það er 
líka þegar námskröfurnar verða þeim um megn að kvíði og eirðarleysi ná undirtökunum. 
Bestum námsárangri er náð þegar einstaklingurinn hefur mætur á námsefninu og ánægju 
af að sinna því.133 

Þetta gerir þær kröfur til skólans að hann bjóði upp á fjölbreytt námsefni, fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og lagi námsefnið að áhugasviði nemenda, þannig að sem flestir 

þættir greindar fái notið sín. 

2.3.4.3.2 Kyn 
Væntingar geta verið ólíkar til kynjanna og getur það haft áhrif á frammistöðu þeirra.134 

Stúlkur og drengir hugsa og bregðast við á ólíkan máta, stúlkurnar þroskast hraðar og 

snemma ber á mun á kynjunum hvað varðar framkomu og tjáningu. Eggen og Kauchak 

draga fram ólíka þætti kynjanna.135 

Drengir Stúlkur 
-Eru sjálfstæðir í hugsun. -Eru undirgefnar. 

132 Sama heimild :105 
133 Goleman 2000:103 (leturbreyting höf.) 
134 Eggen og Kauchak 1999:103, 
135 Sama heimild :131-133 

Tafla 3.  Fjölgreindir skv. kenningum Gardners   
Tegund greindar Styrkur 

1. Málgreind  
(linguistic intelligence) 

Tilfinning fyrir innihaldi og uppbyggingu máls og hinum ýmsu 
notkunarmöguleikum málsins. 

2. Rökgreind  
(logical-mathematical intelligence) 

Hæfileiki til skilja og nota flóknar skilgreiningar og rökfærslur 
og að sjá uppbyggingu (munstur) og reglu í heiminum. 

3. Tónlistargreind  
(musical intelligence) 

Tilfinning fyrir takti, sönglögum og hljóði. 

4. Rýmisgreind  
(spatial intelligence) 

Hæfileikinn til að skynja hinn sýnilega heim nákvæmlega og 
geta endurskapað samkvæmt eigin skynjun. 

5. Hreyfigreind  
(bodily-kinesthetic intelligence) 

Nákvæmt vald á líkamshreyfingum og að vinna með hluti. 

6. Samskiptagreind  
(interpersonal intelligence) 

Hæfileikinn til samskipta. 

7. Tilfinningagreind 
(intrapersonal intelligence) 

Að þekkja sjálfan sig og tilfinningar sínar. 

8. Umhverfisgreind  
(naturalist intelligence) 

Hæfileikinn til að sjá og skynja umhverfi sitt og hinn efnislega 
heim. 

Tafla 4.  Mismunur kynjanna 
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-Sterkari í stærðfræði og vísindum. 
-Meiri samskipti frá kennara. 
-Frekar spurðir huglægra spurninga sem 
fela í sér hugtök.  

-Fá frekar hrós. 
-Meiri einstaklingsleiðsögn. 
-Meiri athygli. 

-Með meiri aðlögunarhæfni. 
-Minni samskipti frá kennara. 
-Frekar spurðar staðreyndaspurninga. 

-Þessi munur eykst með aldrinum og í 
áttunda bekk fá stúlkur einungis u.þ.b. 
30% af athygli kennarans. 

Það vekur þó athygli að rannsókn Amalíu Björnsdóttur á misjöfnu gengi kynjanna 

gefur til kynna slakara gengi drengja á samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði og 

þessi munur eykst töluvert frá 4. – 10. bekk, þó minna í stærðfræði og ensku en öðrum 

greinum.136 

2.3.4.3.3 Félagsleg staða 
Félagsleg staða er talin hafa mikil áhrif á frammistöðu nemenda í skóla. Það sem ræður 

félagslegri stöðu nemenda er: 

- Fjárhagsleg staða foreldra. 

- Starf/staða foreldra. 

- Menntun foreldra. 

Bandarískar rannsóknir staðfesta að sterk tengsl séu á milli félagslegrar stöðu 

nemenda (SES) og greindar, einkunna, skróps, brottfalls og brottreksturs nemenda. 

Munurinn kemur fram í samskiptum, ólíkum gildum og viðhorfum.137 Munur á 

félagslegri stöðu nemenda er trúlega skarpari í Bandaríkjunum en hér á Íslandi en við 

getum ekki horft fram hjá því að tímarnir breytast og í dag er mikill munur á launum 

þeirra lægst launuðu og þeirra sem eru með hærri laun. Munur á félagslegri stöðu barna 

á Íslandi kemur sennilega sterkast fram í löngum vinnutíma foreldra sem leiðir af sér 

færri stundir til beinna samskipta við börnin. Á Íslandi hefur það þó ekki endilega 

haldist í hendur að þeir sem hæst hafi launin hafi mestu menntunina. Þvert á móti hefur 

það löngum verið fólk sem stendur í atvinnurekstri s.s. útgerð og hefur þá ekki endilega 

verið lögð svo mikil áhersla á langskólamenntun. Einnig má vísa til þess að ekki er svo 

ýkja gömul kynslóðin sem trúði ekki síður á „skóla lífsins“ en hefðbundna menntun.  

Í rannsókn sem Elsa Reimarsdóttir og Hildur Björk Svavarsdóttir gerðu árið 1999 

kom fram að í Reykjavík væri greinanlegur munur á milli námsárangurs barna og 

félagslegrar stöðu foreldra. Mest fylgni var á milli námsárangurs og menntunar foreld-

ra.138 Þess ber þó að geta að þarna var verið að bera saman skólahverfin þannig að 

 
136 Amalía Björnsdóttir 2001:13 
137 Eggen og Kauchak 1999:113 
138 Elsa Reimarsdóttir og Hildur Björk Svavarsdóttir 1999:45-46 
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munurinn getur að einhverju leyti legið í skólunum sjálfum. Skarpari mynd hefði feng-

ist með því að bera saman námsárangur nemenda innan sama skóla við félagslegan 

bakgrunn þeirra.  

Í bók sinni School Improvement in an Era of Change telja þeir Hopkins, Ainscow 

og West að þáttur skólanna sé vanmetinn, þeir telja að of mikið hafi verið gert úr 

áhrifum þeirra þátta sem nemendur koma með sér í skólann. Álykta þeir að skilvirkur 

skóli (effective school) geti vegið upp lélega félagslega stöðu. Það sem slíkur skóli þarf 

til að bera er: 

- Áhersla sé lögð á að nemendur nái góðu valdi á grunnþáttum náms. 

- Miklar væntingar gerðar til nemenda. 

- Styrk skólastjórnun. 

- Virkt eftirlit með framförum nemenda. 

- Agað andrúmsloft með áherslu á nám.139 

2.3.4.3.4 Menningarlegur bakgrunnur 
Eins og fram er komið erum við orðin að fjölmenningarlegu þjóðfélagi. Af 44.121 barni 

í grunnskólum landsins eru 1.201 barn með annað tungumál en íslensku.140 Þetta eru 

rúmlega 2.7% allra grunnskólanemenda og þó þetta sé ekki há tala hefur hún mikil áhrif 

sérstaklega á þeim stöðum þar sem mest er um innflytjendur en þar er þessi tala mun 

hærri. Menning felur í sér viðhorf, gildi, venjur, siði og hegðunarmynstur. Þetta felur í 

sér svipuð vandamál og fylgja mismun á félagslegum bakgrunni.141 

2.3.4.4 Námshættir 
Í bók sinni The 4MAT System, setur Bernice McCarthy142 fram kenningar þar sem hún 

útskýrir hvernig hægt sé að mæta þörfum hvers nemanda og sjá til þess að allir 

nemendur geti tileinkað sér námið á þann hátt sem þeim er eðlilegur. Kerfi sitt byggir 

hún á líkani Kolbs sem byggir á því að heilahvelin séu misvirk í einstaklingum sem 

verður til þess að við hugsum, lærum og framkvæmum á mismunandi máta.  Kolb 

skilgreindi tvær víddir skynjunar og úrvinnslu þar sem fram kemur að fólki hentar mis-

munandi aðferðir við að öðlast þekkingu og skilning. Skynjun fólks byggir annars vegar 

á raunverulegri reynslu, eða því sem er upplifað og skynjað og hins vegar á 

óhlutbundinni hugtakaúrvinnslu. Úrvinnsla skynjunarinnar er svo annars vegar virk og 

 
139 Hopkins o.fl. 1994:41–45  
140 Nemendur í grunnskólum 2002 2001 
141 Eggen og Kauchak 1999:117 
142 McCarthy 1987:20 
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hinsvegar íhugul. Þess ber að geta að þessi svið geta skarast og þessir þættir verið  

missterkir hjá fólki. Kolb skilgreindi ferns konar námshætti, eftir þessu hefur verið 

útfærður námshringur Kolbs.143 Til þess að nám verði árangursríkt þarf ákveðin 

framvinda að vera í námsferlinu og þarf vinnan að einkennast af öllum fjórum 

námsháttunum: 

- að virkja skynjun sína og taka þátt í beinni reynslu, 
- að íhuga þessa reynslu frá ýmsum sjónarhornum og afla sér aukinnar þekkingar áður 

en farið er yfir á næsta stig, 
- rökhugsun sem dýpkar skilning og myndar hugtök og kenningar út frá reynslu og 

athugunum á fyrri stigum námsferlisins, 
- aðgerðir sem leiða nemendur inn á nýjar brautir þar sem menn nota hugtök og 

kenningar við að taka ákvarðanir og leysa viðfansefni.144 

Ferlið sem McCarthy setur fram er hægt að nota í hverri einstakri kennslustund 
svo og yfir  lengri tíma. Þegar kerfið er best nýtt er í raun líka farið hring innan hvers 
fjórðungs!145 

Raunveruleg reynsla 
 skynjun/upplifun 
 

Virk tilraunastarfssemi                                               Íhugul 
 að „gera“ hlutina                                                        eftirtekt/athugun 
 

Óhlutbundin 
 hugtakaúrvinnsla 
 og  „pælingar“ 

143 Sama heimild :21 
144 Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:163 
145 McCarthy 1987:50 

 
Raunveruleg reynsla 

 skynjun/upplifun  
 Framkvæmdamaðurinn    Hugmyndasmiðurinn 
 

Virk tilraunastarfssemi                                               Íhugul 
 að „gera“ hlutina                                                        eftirtekt/athugun 
 

Hagsýnismaðurinn Grúskarinn 
 Óhlutbundin 
 hugtakaúrvinnsla og  „pælingar“ 
 
Mynd 3.  Námshringur Kolbs. 

Nemendur í fyrsta fjórðungi 
eru hugmyndaríkir og læra 
með því að skynja og sjá.

Nemendur í fjórða fjórðungi 
eru virkir og læra með því að 

skynja og framkvæma. 

4. fj.   1. fj. 
 

3. fj.   2. fj. 

Nemendur í öðrum fjórðungi 
eru íhugandi og greinandi og 

læra með því að hugsa og horfa 
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Það er umhugsunarefni að samkvæmt þessum kenningum Kolbs og McCarthy er 

skólinn almennt sniðinn fyrir þarfir nemenda í öðrum fjórðungi.  Með það í huga er 

ekkert skrítið þótt að stór hópur nemenda finni sig ekki í skólanum og eigi erfitt með að 

læra. Þetta má þó ekki skilja svo að við eigum að laga kennsluna alfarið að hverjum 

nemanda heldur þarf að virkja sterka þætti hans til þess að styrkja þá veiku. 

Mynd 4.  Fjórðungakerfi McCarthy 

Nemendur í þriðja fjórðungi 
eru skynsamir og læra með 

því að hugsa og framkvæma. 
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3. Rannsóknin 
Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknina sjálfa, hún útskýrð og niðurstöður hennar 

kynntar. Niðurstöður verða síðan ræddar með tilliti til rannsóknarspurninga. 

3.1 Rannsóknarspurningar, rannsóknaraðferð og úrvinnsla 
Tilgangur rannsóknarinnar var fyrst og fremst sá að fá svör við tveimur grunnspurn-

ingum ritgerðarinnar þ.e.: 

- Hvernig  nýta kennarar sér leiðsagnargildi samræmdra prófa í 4. og 7. bekk til að 

koma til móts við þarfir einstaklinganna?    

- Í hverju er fólgin sú námsaðlögun sem nemendum stendur til boða á grundvelli 

niðurstaðna samræmdu prófanna? 

Form rannsóknarinnar var viðtalsrannsókn, hálfopið viðtal. Stuðst var við spurn-

ingalista (sjá fylgiskjal) en viðtölunum leyft að þróast svolítið eftir áherslum kennarana. 

Viðtölin fórum fram á þremur dögum og voru tekin upp á segulband. Við úrvinnslu 

viðtalanna var sú leið valin að hlusta vel á upptökur strax að afloknum viðtölunum til 

þess að fá sterkari tilfinningu fyrir þeim. Síðan var hlustað á viðtölin og úrdráttur svara 

við hverri spurningu sleginn inn í tölvu. Öll svör voru látin halda sér í fyrstu persónu til 

þess að forðast rangtúlkun. Þetta var endurtekið við hvert viðtal þannig að í lokin var 

hægt að lesa spurninguna og svör allra kennaranna við henni. Þau svör sem ekki var 

beinlínis hægt að flokka sem svör við neinni spurningu var safnað saman og þau geymd 

til síðari úrvinnslu. 

Til rannsóknarinnar voru valdir fjórir kennarar úr tveimur skólum, tveir sem 

kenna 6. bekk og tveir sem kenna 7. bekk. Forsendur þessa vals voru þær að þeir kenn-

arar sem kenna 6. bekk tóku við bekknum í 5. bekk og verða með bekkinn þegar hann 

fer í samræmt próf í 7. bekk. Þeir kennarar sem kenna 7. bekk eru nýbúnir að fara með 

sinn bekk í gegnum samræmt próf. Reyndar var annar kennarinn að kenna bekknum 

sinn fyrsta vetur sem umsjónarkennari en hinn sinn annan.  

Auk viðtalanna var leitað fanga í skólanámskrám viðkomandi skóla og reynt að 

bera svör kennarana saman við það sem þar kemur fram annars vegar varðandi úr-

vinnslu á niðurstöðum samræmdu prófanna í 4. og 7. bekk og hins vegar varðandi 

námsaðlögun. 
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Þar sem rannsóknin er hvorki stór né viðamikil og viðmælendur fáir er vert að slá 

ákveðna varnagla við niðurstöðum hennar. Þó er ekki óhugsandi að hún gefi einhverja 

mynd af stöðunni eins og hún er sem og afstöðu kennara.  

3.2 Niðurstöður  

3.2.1 Upplýsingar til kennara 
Enginn kennaranna fékk upplýsingar um gengi nemenda á samræmdu prófunum í 4. 

bekk þegar þeir tóku við sínum bekk. Þeir tóku þó fram að þeir hefðu aðgengi að 

prófunum en aðeins annar 6. bekkjar kennarinn hafði „gluggað í þau til að fá stað-

festingu á því sem ég taldi að væri í gangi“ (kennari 2). Báðir 7. bekkjar kennararnir 

höfðu skoðað prófin og borið niðurstöðurnar saman við gengi nemenda á 4. bekkjar 

prófinu eftir að niðurstöður úr samræmdum prófum í 7. bekk lágu fyrir, þar sem því var 

við komið.146 

Maður skoðar hvar nemendur eru veikastir fyrir en maður er ekki að sjá neitt nýtt, maður 
veit nokkuð hvað nemendur kunna, kennari þarf ekki samræmd próf til að vita hvar 
nemendur standa (kennari 4).  

Í öðrum skólanum höfðu einkunnir margra nemenda lækkað en nokkrir staðið í 

stað en í hinum skólanum var niðurstaðan svipuð og í 4. bekk en nokkrir höfðu bætt sig. 

En það er þessi samanburður sem kennarar töldu vera megin tilgang með prófunum í 7. 

bekk en gagnast ekki að fullu þar sem aldrei er hægt að bera saman niðurstöður allra 

nemenda. Það kom líka fram að kennarar þurfa að svara fyrir gagnvart skólastjóra ef 

einhver ákveðinn þáttur kemur mjög illa út á prófunum. Ritunarþátturinn á samræmda 

prófinu í íslensku í 7. bekk haustið 2001 er það sem kennurum bar saman um að komið 

hefði illa út en kennarar áttu það sameiginlegt að geta með engu móti gert sér grein 

fyrir því hvernig hann var metinn: 

- Ritunarþátturinn alveg óskiljanlegur, sterkir nemendur komu illa út en þeim slöku gekk 
vel, veit ekki alveg hverjar forsendur Námsmatsstofnunar eru [...] (kennari 1).  

- [...]enginn skilur ritunarþáttinn og hvað er verið að meta“(kennari 3).  
- Ritunarþátturinn alveg óskiljanlegur, sterkir komu illa út og svo öfugt [...]“(kennari 4). 

 
146 Aðeins eru til upplýsingar um gengi þeirra nemenda sem hafa verið í viðkomandi skóla frá     
 því í 4. bekk. Þessar upplýsingar flytjast ekki á milli skóla, sem hlýtur að teljast galli ef horft er til    
 leiðsagnargildis samræmdra prófa í 4. og 7. bekk. 
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3.2.2  Tilgangur 
Kennurum bar ekki saman um það hvort það væri stefna viðkomandi skóla að nýta 

upplýsingar sem fram kæmu í samræmdu prófunum. Þeir voru sammála um að það væri 

meira lagt í vald einstaka kennara en hins vegar ætlaðist skólastjóri til þess að 

niðurstöður væru skoðaðar. Í skólanámskrám þessara skóla var ekkert að finna um 

stefnu skólanna varðandi það hvernig nýta ætti niðurstöður samræmdu prófanna í 4. og 

7. bekk. Megintilgang prófanna töldu kennarar vera: 

- Að flokka krakkana niður og vega og meta hvernig þau komi til með að plumma sig á 
10. bekkjar prófinu (kennari 2). 

- Meta stöðu skólanna gagnvart hvor öðrum (kennari 3). 
- Eingöngu notað til að slá upp og bera saman skóla [...] (kennari 4).  
- Kanna stöðuna (kennari 1). 
 

Kennurunum bar saman um það að niðurstöður prófanna yrðu fljótt of gamlar þannig að 

kennarar styddust við nýrri skólapróf og töldu að þau hefðu umtalsvert meira leið-

sagnargildi en samræmdu prófin.  

3.2.3 Gagnsemi 
Hvað varðar gagnsemi prófanna voru kennarar nokkuð á einu máli um að hún væri 

engin fyrir nemendur. Horft væri á niðurstöður hópsins en kennarinn horfi meira til ein-

staklinganna. Aðallega væri horft á samanburðargildi prófanna en enginn kennaranna 

minntist þess að hafa nokkurn tíma fengið nýjar upplýsingar úr samræmdum prófum 

(fyrir utan áður nefndan ritunarþátt). Hins vegar hefði oft fengist staðfesting á því sem 

þeir sjálfir hefðu þegar komist að niðurstöðu um. Í öllum tilvikum þar sem niðurstöður 

bentu til þess að um þörf á sérkennslu væri að ræða var hún þegar fyrir hendi eða þegar 

hafði verið tekin ákvörðun um sérkennslu. Hvað varðar misræmi á milli skólaprófa og 

samræmdra prófa töldu kennarar að sterkir nemendur kæmu svipað út en þeir slakari 

mun verr á samræmdum prófum. Oft munaði 1-2 og gæti það legið í þáttum s.s. að 

kennarar meta vinnu í tímum, hópavinnu, samvinnu og heimavinnu sem samræmdu 

prófin gera ekki.  

Almennt töldu kennarar samræmdu prófin í 4. og 7. bekk gagnslítil. Þau gætu þó 

verið leiðbeinandi fyrir kennara, þetta er reyndar í mótsögn við það sem annars kemur 

fram þar sem kennarar telja leiðsagnargildið ekki vera neitt! Sem samanburðartæki væri 

þau meingölluð þar sem prófin væru svo ólík á milli ára að  

kennari getur komið ýmist vel eða illa út þó hann sé alltaf að kenna sama efnið ár eftir ár, 
– þetta er mín reynsla, það eina sem breytist eru nemendur og svo prófin sjálf (kennari 4).  
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Einn kennarinn tók fram að honum þættu nemendur í 4. bekk alltof ungir til að 

taka svona langt próf og taldi að frekar ætti að notast við greinandi próf líkt og gert er í 

1. bekk (kennari 3). Annar skólinn hefur mjög sýnilega stefnu varðandi greinandi próf í 

lestri og er það gert samkvæmt ákveðinni áætlun sem dreifist á alla bekki skólans, 

fagstjóri sérkennslu sér um framkvæmd þeirra (skólanámskrá skóla 2). 

Eins og áður segir bar kennurum saman um það að samræmdu prófin vörpuðu 

engu nýju ljósi á getu nemenda, eini samanburðurinn væri á skólunum og því hvort 

verið væri með rétta námsefnið. Kennararnir töldu samræmdu prófin vera meira almenn 

þekkingarpróf. 

3.2.4 Námsaðlögun (leiðsagnagildi prófanna) 
„Námsaðlögun er mikið undir hverjum kennara komið – engin boð að ofan“ (kennari 

3). Kennarar voru spurðir að því í hverju sú námsaðlögun sem nemendum stæði til boða 

væri fólgin og í ljós kom að mest er um sérkennslu. Sérkennslan væri bæði með því 

formi að nemendur væru teknir út úr tímum ýmist einir eða í samleitum hópum eða hún 

færi fram inni í bekk. Einn kennarinn taldi að sérkennsla inn í bekk hentaði betur vegna 

þess að þá nyti bekkurinn allur góðs af og viðkomandi nemandi/nemendur misstu ekki 

af því sem fram færi í bekknum. Annar kennari taldi nauðsynlegt að taka nemendur út 

úr bekknum þar sem þeir nemendur sem þyrftu sérkennslu gætu hreinlega ekki fylgst 

með öllu í bekknum. Í þeim tilfellum þar sem um er að ræða einstaklingsnámskrá er 

sérkennsla þegar fyrir hendi og ekki er um það að ræða að einstaklingsnámskrá sé fylgt 

inni í almennum bekk, um hana sér sérkennarinn.  

Í öðrum skólanum er námsaðlögun í stærðfræði og íslensku með þeim hætti að 

bekkjardeildum 6. bekkjar er skipt upp í þrjá getuskipta hópa þar sem stuðst er við 

hlítarnám. Sá háttur er hafður á að ef nemendur ná ekki 80% árangri í könnun þá ganga 

þeir sjálfir í tilbúin verkefni. Þessi verkefni eru merkt tilteknum þætti í könnuninni og 

æfa nemendur sig í þeim atriðum sem þeir höfðu ekki haft rétt. Þeir ákveða svo í 

samráði við kennarann að endurtaka prófið en til þess fá þeir tvö tækifæri.Töldu 

kennarar að þetta væri það sem hefði mestu áhrifin á nemendur og að þeir upplifðu 

ábyrgð sína á náminu. Þetta hefur orðið til þess að ábyrgðartilfinning þeirra t.d. fyrir 

verkefnavinnu í öðrum greinum hefur aukist og nemendur nota með markvissari hætti 

hjálpargögn s.s. samvinnuspjöld og verkefnabækur. Nemendur virðast hafa lært að 

vinna á eigin forsendum og hafa fundið eigin námstækni. Getumeiri nemendur eru 

„keyrðir áfram og gerðar meiri kröfur til þeirra“ (kennari 3). Það hefur borið við að 
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metnaðarminni nemendur hafa lagt sig fram um að færast niður um hóp til þess að þurfa 

ekki að leggja á sig of mikla vinnu. Nemendur í miðhópnum dragast frekar aftur úr „þá 

virðist skorta metnað og eru bara áfram á sínum stað“ (kennari 3). Getuminnsti 

hópurinn virðist dragast aftur úr, telja kennarar skýringuna vera þá að það sé vegna 

eðlis hlítarnámsins þ.e. það þarf að ná 80% árangri til að halda áfram í námsefninu. 

Komið hefur í ljós að hluti nemenda nær ekki þessum markmiðum þrátt fyrir mikla og 

markvissa vinnu í þeim þáttum sem þeir eru veikir fyrir. Telja kennarar að þarna 

greinist þeir frá sem eiga við virkilega vangetu að stríða en þá gefist einmitt tækifæri til 

þess að láta þá vinna með námsefni við hæfi. Dæmi er um að nemendur í getuminnsta 

hópnum séu með námsefni 4. bekkjar og eigi fullt í fangi með það. En áhersla er lögð á 

að nemandinn öðlist skilning á því efni sem hann vinnur í og sé ekki látinn vaða áfram 

nema það sé tryggt að hann nái gefnum markmiðum. Í tilfellum sem þessum er hvert 

tilfelli fyrir sig skoðað og ekki endilega gengið út frá 80% árangri ef sýnt þykir að hann 

náist ekki. Telja kennarar það ekki uppbyggjandi fyrir þá nemendur sem búa við 

verulega vangetu að vera fastir á sama stað í námsefninu og því eru gerðar aðrar kröfur 

til þeirra.  

Almennt sögðust kennarar beita sem fjölbreyttustu kennsluaðferðum til þess að 

reyna að ná til sem flestra nemenda. Einn kennaranna taldi þó að það væru alltaf þeir 

sterku sem nytu góðs af. Tók hann til marks hópverkefni s.s. söguaðferðarverkefni en 

þar virðast þeir getuminni ekki vera virkir nema í mjög afmörkuðum verkefnum og 

helst þyrfti alltaf að setja þeim fyrir. Það sem ekki stæði í bók og þyrfti að svara 

skriflega mætu þeir óþarft og þar með sætu þeir með hendur í skauti eða færu út í 

fíflagang og læti (kennari 4).  

3.2.5 Framkvæmd 
Fram kom gagnrýni á það að mestur hluti prófsins er settur fram í fjölvalsspurningum 

en geta nemenda til að svara þeim er ákaflega mismunandi: 

Fjölvalsspurningar skipta sterka nemendur engu máli en geta jafnvel hjálpað þeim en eru 
afleitar fyrir slaka nemendur. Þeir slöku hafa slæma hæfileika til að greina á milli og þetta 
ruglar þá. Hins vegar þarf að kenna þeim að taka krossapróf, þeir rugla öllu saman 
(kennari 2). 

Kennarar töldu samræmdu prófin ekki taka tillit til fjölgreindar og væru í raun sniðin 

fyrir þá getumeiri.  

[...] það eru eiginlega bara þessar tvær greindir sem njóta sín [málgrein og rökgreind skv. 
Gardner] þeir sem eru sterkir á öðrum sviðum njóta sín ekki neitt (kennari 4). 
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Tveir kennarar nefndu það hve samræmdu prófin væru mikil raun fyrir ofvirka 

nemendur með athyglibrest. Þeim féllust hendur við að fá alla þessa pappíra í hendurnar 

og sæju ekki fram úr verkefninu, og reyndu bara að drífa það af. Þeir þyldu illa að sitja í 

stórum hópum því truflunin væri of mikil. Töldu þeir vænlegra að þessir nemendur 

fengju minni pakka í einu og sætu í minni hópum. Oft væru þessir nemendur meðal 

þeirra sem fengju lengdan próftíma en þá skorti úthaldið og þyrftu frekar að fá fleiri 

hlé. 

3.2.6 Undirbúningur fyrir prófin 
Ekki töldu kennarar mögulegt að þjálfa nemendur sérstaklega fyrir prófin, til þess væru 

prófin allt of breytileg. Hins vegar væri nauðsynlegt að þjálfa nemendur í því að taka 

svo löng próf sem samræmdu prófin eru og fara í gegnum uppbyggingu prófsins. 

Einn kennari lýsti yfir áhyggjum sínum af þeirri yfirlýstu stefnu skólanefndar 

Akureyrarbæjar að hækka einkunnir á samræmdum prófum. 

[Þessi stefna] gerir skólum erfitt fyrir og hætta er á því að skólarnir fari þá að kenna fyrir 
prófin. Það er verið að eyðileggja annan hluta skólastarfsins, kennarar fara að hræðast að 
taka blönduð verkefni [s.s. samþættingu námsgreina, þemavinnu o.s.frv.] þetta er 
hættuleg stefna og alls ekki í hag nemenda (kennari 3).  

3.2.7 Hvað prófa samræmdu prófin? 
Fram kom sterk skoðun kennara á því að hættulegt væri að horfa of mikið á einkunnir í 

samræmdum prófum. Einkunnir segja ekki allt um getu einstakra nemenda  

nemendur eru í mismunandi góðu stuði og það sem þeir geta í dag segir ekki alla söguna 
þ.e. það er dagamunur á nemendum sem samræmdu prófin gera ekki ráð fyrir (kennari 4).  

Einn kennarinn tók dæmi um nemendur sem gætu svo margt í öðrum fögum en íslensku 

og stærðfræði. Nemendur væru kannski sterkir í verklegum greinum, væru 

framúrskarandi kurteisir, prúðir og félagslega sterkir og væru jafnvel  bara lélegir í því 

að taka próf. Svo væru dæmin um nemendur sem væru eldklárir í að taka próf en hefðu 

svo kannski ekki neitt annað til brunns að bera. Væru hrokafullir og jafnvel með 

dónaskap. Hvor er þá betri manneskja?  

Kennarar eru svekktir á þessu [áherslunni á prófin] vegna þess að kennsla snýst um svo 
margt annað, við gerum of lítið úr verklegri hæfni og mannkostum yfirleitt. Það hefur oft 
komið í ljós að nemendur sem eiga erfitt uppdráttar í námi eru jafnvel betur uppaldir en 
hinir, þeir eru kurteisir og þægilegir. Þeir fá líka oft meiri tíma frá foreldrum (kennari 3). 
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Kennarar töluðu líka um það ósamræmi sem lægi í því að mikil áhersla væri lögð á 

tjáningu í Aðalnámskrá en ekki í samræmda prófinu. En það er nokkuð ljóst að það er 

erfitt að prófa í tjáningu ekki síst vegna þess að erfitt er að meta þann þátt.  
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4. Umræður og ályktanir 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöðurnar og þær tengdar við fyrri kafla. Reynt 

verður að komast að því hvort einhver svör hafa fengist við þeim rannsóknarspurning-

um sem unnið var út frá. 

4.1 Umræður 
Rannsóknarspurningunum tveimur virðist í raun fljótsvarað: 

- kennarar telja leiðsagnagildið ekki vera fyrir hendi og nýta sé það þ.a.l. ekki neitt.  

- námsaðlögun á grundvelli niðurstaðna samræmdu prófanna er engin.  

Það er því ljóst að samkvæmt svörum viðmælenda fer því fjarri að prófin nái yfirlýstum 

tilgangi sínum! 

Kennarar virðast ekki nýta sér leiðsagnargildi samræmdu prófanna en 

Námsmatsstofnun telur það einmitt vera eina af meginforsendunum fyrir þeim. 

Kennarar töldu að það væri ekki endilega stefna skólanna að kennarar nýttu sér 

leiðsagnargildið heldur væri horft á samanburðinn.  

Ekki töldu kennarar heldur að niðurstöður samræmdu prófanna hefðu nokkurn 

tíma varpað ljósi á vangetu eða örðugleika nemenda aðra en þá sem kennarar vissu um 

fyrir, samræmdu prófin væru þá bara staðfesting á því. Námsmatsstofnun gerir mikið úr 

þessum þætti prófanna og telur leiðsagnargildi þeirra reyndar tvíþætt: annars vegar að 

greina vangetu eða örðugleika hjá nemendum í fjórða bekk og hins vegar að vera til 

leiðsagnar um áframhaldandi nám (sjöunda bekkjar prófin). Kennarar telja þetta fráleitt 

og ítrekuðu að prófin hefðu aldrei sagt þeim neitt sem þeir vissu ekki fyrir. Eina 

undantekningin var áðurnefndur ritunarþáttur í samræmda prófinu í 7. bekk árið 2001, 

þar töluðu kennarar úr báðum skólunum um það að enginn vissi hvað þar hefði verið 

metið.  

Hvað varðar námsaðlögun sem byggð er á niðurstöðum samræmdu prófanna, þá 

virðist hún ekki vera fyrir hendi. Ekki virðist heldur vera um að ræða námsaðlögun sem 

slíka fyrir utan sérkennslu sem ýmist er fyrir einstaklinga eða einsleita hópa og 

getuskiptu hópana í stærðfræði og íslensku í 6. bekk annars skólans. Það er um-

hugsunarvert að ekki virðist það henta öllum nemendum að vera „keyrðir áfram“ eins 

og raunin virðist vera í getumesta hópnum og gera þeir þá frekar í því að koma sér í 

miðhóp – það er eitthvað ekki eins og það á að vera. En samkvæmt skilgreiningunni er í 
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hvorugu tilfellinu um eiginlega námsaðlögun að ræða. Námsaðlögun felst í því eins og 

áður hefur komið fram að miða nám allra nemenda við sömu námskrá og markmið en 

fara mismunandi leiðis til að ná árangri.  

Hvað sem samræmdu prófunum líður þá er það sláandi niðurstaða að samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar virðist ekki vera um það að ræða að námsaðlögun sé 

beitt. Hvað segir það okkur um gæði skólanna, er hinn skilvirki skóli aðeins goðsögn? 

 Kennurum varð tíðrætt um það hve prófin hentuðu nemendum misjafnlega vel/illa 

og töldu að ekki væri horft til fjölgreindar við samningu þeirra. En eins og fram hefur 

komið er það svo miklu meira er fjölgreindin sem gerir okkur frábrugðin hvert öðru. 

Má þar t.d. nefna námsháttakenningar Kolbs og McCarthy  er þær gera ráð fyrir því að 

við lærum og tileinkum okkur nám á ólíkan máta. Þar liggur líka skýringin á því hvers 

vegna okkur hentar svona misjafnlega vel að svara krossaprófum og 

fjölvalsspurningum, fyrir suma er það hreinasta raun á meðan það léttir um fyrir öðrum. 

Þrátt fyrir ótvíræðan kost þess að fljótlegt er að fara yfir fjölvals- og krossaspurningar 

þá er: „Ókosturinn við þær ... að þær reyna ekki á flókna hugsun, meira reynir á gott 

minni og staðreynda þekkingu.“147 Einnig var það nefnt að nemendur þyrftu þjálfun í 

því að svara öðrum spurningum en þeim sem kennarinn semur og var þá átt við að 

nemendur gætu lært inn á kennarann. Þessi einhæfni í prófaspurningum er í ósamræmi 

við stefnu Aðalnámskrár, stærðfræði, sem segir um meginsjónarmið námsmats:  

Nemandinn njóti sín sem best. Áhersla sé lögð á að fram komi hvað hann getur, síður 
hvað hann getur ekki. Matsverkefnum þarf að reyna að haga þannig að fram komi hvað 
fyrir nemendum vakir með svörum þeirra. [...] Matsverkefni þurfa að [...] prófa sem flesta 
þætti í hæfni nemandans [...] Form verkefna þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við 
kennslutilhögun. 148 

Þess vegna ber, eins og áður hefur komið fram, að varast að prófa sundurlaus þekk-

ingaratriði, þetta á reyndar jafn vel við í öðrum fögum en stærðfræði. Þetta leiðir til 

þeirrar niðurstöðu að við þurfum að þjálfa alla nemendur í því að svara krossa- og 

fjölvalsspurningum, ekki bara af því að þær eru notaðar í samræmdu prófunum heldur 

vegna þess að nemendur þarfnast þessarar þjálfunar áður en þeir fara í framhaldsskóla. 

Það er eiginlega ófyrirgefanlegt að nemendur séu að koma illa út á samræmdum prófum 

bara vegna þess að þeir eiga erfitt með að svara slíkum spurningum, skólanum ber að 

sjá til þess að þeir fái þjálfun í því. Það er jú eitt af meginmarkmiðum skólans að búa 

nemendur undir lífið sjálft. Í þessu hraða upplýsingaþjóðfélagi sem við lifum í þá er 

 
147 Um námsmat 1980:9 
148 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 1999:15 
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þetta form, fjölvals- og krossaspurningar, það sem mest verður notað í skólum á öllum 

skólastigum og örugglega um ókomna framtíð í samræmdum prófum.  

Í ljósi þess að hvorki virðist vera um það að ræða að kennarar nýti sér leið-

sagnargildi samræmdu prófanna né að niðurstöður þeirra séu nýttar til námsaðlögunar 

fyrir nemendur er erfitt að réttlæta samræmd próf í 4. og 7. bekk þar sem þetta tvennt er 

hluti af því sem skapar grundvöll prófanna. Því vekur það upp spurningar um 

réttlætingu. Á fjárlögum má sjá að til samræmdra prófa í grunnskólum er áætlað að fari 

56,7 milljónir króna og til Námsmatsstofnunar 82,9 milljónir, þar koma tekjur á móti 

upp á 64,1 milljónir þannig að greitt er úr ríkissjóði 18,8 milljónir króna.149 Ekki hefur 

fengist sundurliðun á því hvað samræmdu prófin í 4. og 7. bekk kosta, þrátt fyrir 

fyrirspurnir – þar vísar hver á annan. En þó að þau kosti ekki nema fjórðung þessarar 

upphæðar er það of mikið ef notin eru engin fyrir nemendur og kennara.  

En fyrir hvern eru þá samræmdu prófin í 4. og 7. bekk ef leiðsagnargildi þeirra er 

ekki nýtt? Fyrstu samræmdu prófin í 4. og 7. bekk voru haldin vorið 1996 en það er 

einmitt sama ár og sveitafélögin tóku við rekstri grunnskólanna. Það vekur upp þá 

spurningu hvort samræmdu prófunum hafi verið ætlað einhverskonar eftirlitshlutverk 

fyrir stjórnvöld en ekki sem leiðsögn fyrir nemendur og kennara. Aðalnámskrá 

grunnskóla segir: „Samræmdum prófum í þessum bekkjum [4. og 7. bekk] er einkum 

ætlað að mæla hvort áfangamarkmiðum Aðalnámskrár hefur verið náð og gefa 

nemendum, foreldrum og starfsmönnum skóla og fræðsluyfirvöldum upplýsingar og 

viðmiðarnir á landsvísu.“150 En þetta ákvæði er beint upp úr 3. grein reglugerðar nr. 

415/2000 (sjá kafla 2.2.2 bls. 16) um samræmd próf í 4. og 7. bekk en þar er 

aðaláherslan á eftirlitshlutverk prófanna og samanburð á milli skólanna.151 Um ákveðið 

ósamræmi er þó að ræða þar sem í reglugerðinni er talað um námsmarkmið, í 

Aðalnámskrá um áfangamarkmið og síðan talar Námsmatsstofnun um þrepamarkmið 

m.a. (sjá kafla 2.2.2 bls. 17). Þetta verður að teljast veruleg brotalöm, ef á að prófa upp 

úr áfangamarkmiðum þyrftu prófin að vera haldin í 5. og 8. bekk! Eða í öllu falli í lok 

skólaárs. 

Ef prófunum er fyrst og fremst ætlað eftirlitshlutverk gagnvart skólunum þá eru til 

aðrar leiðir en að leggja þessi próf á nemendur. Þetta getur varla talist stöðugur 

mælikvarði á starf skólanna eða einstakra kennara þar sem fyrir liggur að próf mæla 

lítið annað en dagsform nemenda og það hve klárir þeir eru í að taka próf. Þau segja 

 
149 Fárlagafrumvarp 2002 
150 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:36 
151 Reglugerð nr. 415/2000    
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hins vegar lítið til um starf skólanna og verða aldrei rétta tækið til þess að meta gæði 

menntunar. W. James Popham telur upp nokkrar ástæður fyrir því að samræmd próf 

ætti ekki að nota til að mæla eða meta frammistöðu skóla, svæða eða einstakra kennara: 

1. Ósamræmið á milli þess sem er kennt og þess sem prófað er í á samræmdum 

prófum. 

2. Samræmdu prófin bera nemendur saman á grundvelli tiltölulega fárra atriða. 

3. Það eru þrír þættir sem ráða úr um hæfni nemenda á samræmdum prófum: 

a. hvað kennt er í skólanum 

b. meðfæddir eiginleikar nemenda 

c. uppeldisleg og félagsleg áhrif.152 

4.2 Þegar á botninn er hvolft 
Kennsla hlýtur alltaf fyrst og fremst að snúast um það að kennarar geri sér ljósa grein 

fyrir því hve nemendur tileinka sér þekkingu á ólíkan máta. Það má ekki horfa framhjá 

fjölbreytileika nemenda og er það tískinnungur að tala um námsaðlögun og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir en að mæla svo getu allra nemenda á sömu stiku. Það þarf að byggja 

námið meira upp á innri hvatningu og því er það umhugsunarefni að öll þau punktakerfi 

sem við lýði eru og byggjast á stefnu og kenningum atferlisstefnunnar virðast ekki ná 

að laða fram löngun til að gera vel. Heldur er unnið til verðlauna, ýmist í formi hróss 

eða umbunar í öðru formi, þetta leiðir af sér hættuna á því að nemendur læri ekki að 

vinna fyrir sjálfa sig. Það þarf að höfða til skynsemi nemenda og virkja innri hvatningu.  

Í fyrirlestri þar sem Kristín Aðalsteinsdóttir kynnti niðurstöður rannsókna sinna sem 

hún vann í doktorsritgerð sinni: kemur fram að það sé ekki síður kennarinn sjálfur sem 

skiptir máli. Hún taldi að í bekkjum kennara sem hún flokkaði sem afburðarhæfa, 

byggju yfir innsæi, væri góður agi og það væri sem  

aginn virtist búa innra með nemendum en í flestum viðtölunum við þessa kennara kom 
fram að agastjórnunin fer fram með samræðum við nemendur.153 

Til þess að örva áhuga nemenda á náminu er hægt að nýta áhugasvið þeirra sem kveikju 

og örva þar með áhuga þeirra á náminu. Kenningar Johns Dewey ganga mikið út á það 

að börn læri með því að upplifa og framkvæma sjálf, með tilliti til áhugasviðs þeirra. 

Dewey talar jafnframt um að byggja eigi nám á reynsluheimi barnsins í þeim skilningi 

að það sem barnið þekki úr eigin reynsluheimi sé vel til þess fallið að byggja meira nám 

 
152 Popham 1999:11-14 
153 Kristín Aðalsteinsdóttir. 23. apríl 2002: glærur 44 og 45 



Erla S. Ingólfsdóttir   Leiðsagnargildi samræmdra prófa í 4. og 7. bekk. 

53

á.  Lev Vygotsky lagði meiri áherslu á þátt móðurmálsins og félagslegra tengsla. 

Kenningar beggja þessara manna byggja á reynsluheimi barnanna, virkni og 

félagstengslum. Í hnotskurn má því segja að samkvæmt kenningum þeirra eigi að nýta 

sér þá þekkingu og reynslu sem barnið býr yfir til að útvíkka þekkingu þess.154 

Eitt af því sem kennarinn getur gert er að vera ófeiminn við að nota námsefnið 

frjálslega þ.e. ekki ætti að binda sig við að allir nemendur í tilteknum bekk séu endilega 

að vinna með sama námsefnið.155 Það að koma til móts við sérþarfir nemenda gæti allt 

eins falist í því að þvinga ekki alla nemendur til að vera á sama stað í námsefninu og 

vera óragur við að nota jafnvel námsefni úr öðrum bekkjum fyrir ákveðna einstaklinga. 

Hins vegar geta sérþarfirnar verið verulegar og þá er þörf á skipulagðri 

einstaklingsnámskrá sem tekur sérstaklega og skipulega á sérþörfum viðkomandi 

einstaklings.156 Þrátt fyrir að Aðalnámskrá setji ákveðnar skorður þá er kennurum gefið 

töluvert frelsi til þess að nálgast þau markmið sem þar eru sett fram. Aðalnámskráin er 

tæki sem kennarar ættu að nýta sér við gerð kennsluáætlana sinna, þannig geta þeir 

tryggt að  markmiðum hennar sé fylgt þó þeir noti ekki hefðbundið námsefni. Þess þarf 

þó að gæta að ætíð liggi ljóst fyrir hvernig námsmati verður háttað.  

Samræmdu prófin eru og verða við lýði þ.a.l. verða kennarar að kynna sér vel 

uppbyggingu þeirra, forsendur og hvað þau eru að mæla. Aðeins þá geta þeir nýtt sér 

leiðsagnargildi samræmdu prófanna. Það er að mínu mati það eina sem réttlætir þessi 

próf en samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er það, því miður, ákaflega takmarkað. 

Það er nokkuð ljóst að niðurstöður benda ekki til annars en að samræmdu prófin í 4. og 

7. bekk nái ekki yfirlýstum tilgangi sínum – til hvers eru þau þá? 

Niðurstaða National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student 

Testing (CRESST) er ekki uppörvandi fyrir fylgjendur samræmdra prófa en þar kemur 

fram að það sé ekki fráleitt að álykta að samræmd próf hafi beinlínis dregið úr gæðum 

kennslu fyrir marga nemendur í stað þess að bæta gæði menntunar.157 

Ég vil gera orð Pophams að mínum þegar hann segir það þjóna álíka tilgangi að 

mæla gæði menntunar með samræmdum prófum eins og að mæla hita með teskeið.158 

154 Barrow 1988:135 
155 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:42 
156 Giangreco 2001:7 
157 Shephard [án ártals]:15-16 
158 Popham 1999:10 
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Lokaorð 
Vinna við þessa ritsmíð mína er búin að vera löng og ströng. Oft hefur verið erfitt að 

halda sig við efnið þar sem samræmd próf snerta svo marga og ólíka þætti. Þrátt fyrir að 

hafa einskorðað mig við þessa þrjá þætti þ.e. námsmat, samræmd próf og svo sérþarfir 

nemenda þá var oft mjög erfitt að elta ekki einhvern þráð sem vakti áhuga minn. Þessir 

þættir eru hver um sig viðmikill og mikilvægur og framan af leið mér eins og ég væri 

að skrifa þrjár ritgerðir og í raun hefði verið hægt að skrifa sér ritgerð um hvern og einn 

þátt. Þessi efnistök voru þó óumflýjanleg þar sem verkefnið var að fjalla um samræmd 

próf með leiðsagnargildi þeirra í huga.  

Það var áhugavert hve ákveðinn þráður var í viðtölunum við kennarana 

sérstaklega ef tillit er tekið til þess að viðmælendur mínir voru óundirbúnir, þ.e. þeir 

gengust inn á að veita mér viðtöl án þess að vita um hvað ég ætlaði að spyrja þá. Auk 

þess að vera úr tveimur fremur ólíkum skólum eru kennararnir ákaflega ólíkir og kom 

það mér á óvart hve afstaða þeirra er svipuð. Vegna þessa leyfi ég mér að ætla að 

viðhorf og afstaða hins dæmigerða kennara komi fram í niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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Viðtalsrammi 
 
1. Þegar þú fékkst bekkinn fylgdu einhverjar upplýsingar um gengi þeirra á 

samræmdum prófum í 4. bekk? 
a. Ef svo er hverjar? 
b. Frá hverjum komu þær 

 
2. Ef þær fylgdu ekki hefur þú þá afla þeirra? 

a. Hvernig hefur þú nýtt þér þessar upplýsingar? 
 
3. Er það stefna skólans að þessar upplýsingar skuli notaðar (eða ekki) eða er það 

lagt í vald einstakra kennara.  
 (Bera svörin saman við skólanámskrá) 
 

a. Hér gæti viðtalið tekið tvenns konar stefnu: Ef upplýsingar hafa lítið 
eða jafnvel alls ekki verið nýttar myndirðu verða að spyrja út í ástæður 
þess og hvort viðmælendur eru sáttir við þá stöðu mála og hvaða sýn þeir 
hafi á samræmdu prófin. 

 
• Hvern telur þú vera megintilgang samræmdu prófanna í 4. og 7. bekk? 
• Eru niðurstöður samræmdu prófanna í samræmi við niðurstöður 

úrskólaprófum? 
• Eða telur þú að samræmdu prófin varpi ljósi á getu nemenda sem 

skólapróf gera ekki? 
 

4. Hvaða gagn telur þú að slíkum upplýsingum almennt? (láta rökstyðja svar) 
 
5. Getur þú nefnt ákveðin dæmi um / lýst hvernig þær eru nýttar (t.d. með vísun í 

kennsluáætlanir, bekkjarnámskrár o.s.frv.) 
(Vera viðbúin að spyrja nokkuð nákvæmlega út í framkvæmdina: hún getur 
verið  með ýmsu móti: Sérkennsla utan bekkjar, einstaklingsnámskrá en þátttaka 
í almennu bekkjarstarfi, sérkennsla inni í bekk og e.t.v. fleira.) 

 
6. Í hverju er sú námsaðlögun sem nemendum stendur til boða fólgin?  

(Hér er líka mjög mikilvægt að kafa í það í hverju námsaðlögunin sem 
nemendum stendur til boða er fólgn:  
a. Gengur hún öll út á einhvers konar sérkennslu eða  
b. einstaklingaáætlanir sem miða að því að einfalda markmið og draga úr 

námskröfum eða  
c. er verið að nota námsaðlögun sem byggir t.d. á námsháttum, fjölgreind og 

öðru því sem þú fjallar um í fræðilega kaflanum um einstaklingsþarfir Hér 
verðurðu líka að passa að viðmælendur sleppi ekki of billega – þú verður 
að spyrja þá eftir dæmum. 

 



Erla S. Ingólfsdóttir   Leiðsagnargildi samræmdra prófa í 4. og 7. bekk. 

Spurningar sérstaklega ætlaðar kennurum 6. bekkjar: 
 
7. Telur þú að þeir nemendur sem komu illa út í samræmda prófinu í fjórða bekk 

hafi bætt sig? 
 
8. Mun sú kennsla sem nemendur fá fram að samræmda prófinu í 7. bekk taka mið 

af gengi þeirra á 4. bekkjar prófinu? 
 
9. Hvernig verður það framkvæmt? 
 

Spurningar sérstaklega ætlaðar kennurum 7. bekkjar: 
 
7. Var gengi nemenda á samræmda prófinu núna í 7.bekk í samræmi við gengi     
 þeirra í 4. bekkjar prófinu? 
 
8. Hvernig nýtið þið ykkur niðurstöður samræmdu prófanna núna í 7. bekk? 
 Fá dæmi og bera saman við námskrá (sbr framar) 
 
9.  Mun sú kennsla sem nemendur fá fram að samræmda prófinu í 10. bekk taka 

mið af gengi þeirra á 7. bekkjar prófinu? 
 
10. Hvernig verður það framkvæmt? 
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