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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um niðurstöður rannsóknar sem við unnum í tengslum við 

samræmda könnunarprófið í stærðfræði í 4. bekk. Rannsóknin var framkvæmd á 

haustönn 2009. Viðtöl voru tekin við foreldra níu nemenda og þrjá umsjónarkennara 

í 4. bekk á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Umsjónarkennararnir völdu þrjá foreldra úr 

sínum umsjónarbekk. Foreldri getulítils nemanda, foreldri meðalnemanda og foreldri 

getumikils nemanda. Unnið var úr viðtölunum og áhrif, líðan og viðhorf kennara, 

foreldra og nemenda metin og skoðuð út frá niðurstöðum. Kannað var hvernig 

kennarar, foreldrar og nemendur upplifðu aðdraganda prófanna. Einnig var kannað 

hvort niðurstöður prófanna væru nýttar og þá hvort foreldrar sæju einhverjar 

breytingar á námi barna sinna eftir samræmda prófið. Niðurstöður okkar benda til 

þess að viðhorf kennara og foreldra til samræmda könnunarprófsins í stærðfræði í 4. 

bekk séu yfirleitt jákvæð svo framarlega sem niðurstöður prófsins séu notaðar við 

skipulagningu á áframhaldandi námi. Allir kennararnir fóru með sína nemendur í 

upprifjun fyrir prófið en mismunandi var hversu mikla áherslu foreldrar lögðu á 

undirbúning heima fyrir, utan þeirra verkefna sem kennarinn setti fyrir. Mismunandi 

var hvernig nemendum leið í aðdraganda prófanna og í prófinu sjálfu. Flestir voru 

spenntir en fundu ekki fyrir prófkvíða. Það kom fram að sumir nemendur urðu mjög 

kvíðnir í aðdraganda prófanna sem lýsti sér meðal annars í því að þeir fengu 

magaverk eða gátu ekki sofið. Í öllum tilvikum voru niðurstöður nýttar við 

skipulagningu áframhaldandi náms.  
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Formáli 

Í upphafi var hugmyndin sú að tengja saman kjörsvið okkar tveggja, sem eru 

stærðfræði- og yngri barna kjörsvið. Við fórum því á fund hjá Meyvanti Þórólfssyni 

lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og fljótt kviknaði hugmyndin að því að 

skoða samræmda könnunarprófið í stærðfræði fyrir 4. bekk. Við vildum skoða hvaða 

áhrif þau hafa á nám og kennslu nemenda, áhrif á líðan nemenda og viðhorf foreldra 

og kennara til samræmda könnunarprófsins. Þar sem nemendur í 4. bekk eru ungir 

ákváðum við að nálgast þessi markmið okkar með viðtölum við foreldra þeirra og 

kennara. Þetta vildum við skoða þar sem við höfðum heyrt að nemendur yrðu 

spenntir í kringum prófin og hversu stórt og erfitt verkefni þetta væri fyrir suma.  

Við báðum Guðnýju Helgu Gunnarsdóttur lektor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands um að vera leiðbeinandi okkar þar sem hún hefur kennt á grunnskólastigi í 

mörg ár og hefur því yfirsýn yfir nám og kennslu nemenda á þessum aldri og reynslu 

af nemendum þegar þeir þreyta próf. Hún hefur persónulega tengingu við nám barna 

á þessum aldri auk þess sem hún er einn af kennurum á stærðfræðikjörsviðinu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og hefur þar af leiðandi líka þá faglegu þekkingu 

og menntun sem snýr að stærðfræðinni. Við viljum þakka henni fyrir alla hjálpina 

sem hún hefur veitt okkur í okkar skrifum. Auk þess viljum við þakka Meyvanti fyrir 

aðstoðina við að þróa hugmyndir okkar að ritgerðarefni í upphafi ferlisins. Þá viljum 

við þakka kennurunum þremur á vettvangi fyrir að vera milligöngumenn okkar að 

foreldrunum og fyrir að hafa gefið okkur af tíma sínum til þess að ræða við okkur um 

samræmda könnunarprófið í stærðfræðinni, kennslu sína og um nemendur sína. 

Einnig viljum við þakka foreldrunum níu sem tóku okkur opmum örmum og ræddu 

af einlægni um börn sín og persónulega hagi. Þá viljum við þakka Þrúði Hjelm fyrir 

að lesa yfir ritgerðina okkar og fjölskyldum okkar beggja fyrir allan þann stuðning 

sem þau hafa veitt okkur í gegnum þetta ferli. 

Rannsóknarferlið hefur verið mjög áhugavert og vonum við að það varpi ljósi á þau 

áhrif sem samræmd könnunarpróf hafa á nám og kennslu nemenda, hvernig líðan 

nemenda er í kringum prófin og hvaða viðhorf ríkja til prófanna sjálfra.  
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Inngangur 

Í þessari rannsókn ætlum við að kanna hvort foreldrar og kennarar telji að samræmd 

könnunarpróf í 4. bekk hafi áhrif á líðan nemenda og skólastarfið í aðdraganda 

prófanna. Einnig var aflað upplýsinga um hvernig niðurstöður prófanna voru nýttar. 

Rannsóknarspurning okkar er því: Telja foreldrar og kennarar að samræmda 

könnunarprófið í stærðfræði í 4. bekk hafi áhrif á líðan nemenda, stærðfræðikennslu 

þeirra og heimanám vikurnar fyrir prófið? 

Þetta rannsóknarefni þótti okkur áhugavert vegna þess að áhrif prófa á svona unga 

nemendur hafa lítið verið rannsökuð hér á landi. Við fórum því af stað með þessa 

rannsókn þar sem okkur langaði að vita hvort að samræmdu könnunarprófin hefðu 

áhrif á nemendur og þá hvaða. Það vildum við gera með því að taka viðtöl við 

foreldra og kennara og spyrja hvort að breytingar hafi orðið á skipulagningu 

kennslunnar með tilliti til samræmda könnunarprófsins og hvernig heimanámi hafi 

verið háttað. Þá vildum við kanna viðhorf foreldra og kennara til samræmda prófsins 

og hvort þeir teldu að prófin væru marktæk.  

Þar sem nemendur eru ungir töldum við réttast að nálgast þá í gegnum foreldra þeirra 

og kennara með viðtölum. Okkur þótti líka áhugavert að vita hvort niðurstöður 

prófanna myndu skila einhverju til foreldra og kennara og hvort þær væru nýttar á 

einhvern hátt. 

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Annar kafli fjallar um námsmat, aðalnámskrá 

grunnskóla, lög um grunnskóla og reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd 

samræmdra könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla. Þriðji kafli er um 

samræmd könnunarpróf í 4. bekk í stærðfræði, þar er fjallað um þá þætti sem prófað 

var úr á samræmda könnunarprófinu í stærðfræði. Þar undir eru kaflar um leiðsagnar-

mat, stöðumat og lokamat. Fjórði kafli fjallar um áhrif samræmdra prófa á nám og 

kennslu nemenda, þar sem rætt er um mikilvægi fjölbreytts námsmats, aðbúnað 

nemenda, undirbúning nemenda fyrir tilstuðlan kennara þeirra og stærðfræðikvíða. 

Fimmti kafli fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar og þar er fjallað um aðferð og 

rannsóknarsnið, þátttakendur, gagnaöflun og greiningu. Einnig eru þar spurningar 

sem lagðar voru fyrir þátttakendur og rökstuðningur fyrir vali þeirra og útskýringar á 
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því hvers vegna við völdum að hafa viðtöl. Sjötti kafli er samantekt á þeim svörum 

sem við fengum frá kennurum og foreldrum. Því næst er sjöundi kafli þar sem helstu 

niðurstöður eru dregnar fram og ræddar. Í áttunda kafla eru lokaorðin, þar sem fjallað 

er um rannsóknina, þann lærdóm sem við drógum af henni og hugmyndir að því sem 

hægt væri að skoða í framhaldi af rannsókninni. 
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Námsmat  

Flest allir Íslendingar þekkja til samræmdra prófa sem hafa verið lögð fyrir í mörg ár. 

Á síðastliðnum árum hafa viðhorf til samræmdra prófa breyst vegna breyttra hug-

mynda um námsmat. Í Aðalnámskrá grunnskóla-almennum hluta (2006) er kveðið á 

um fjölbreytt námsmat og hefur það ýtt undir vangaveltur um réttmæti skriflegra 

samræmdra prófa. Almenn vakning hefur orðið í samfélaginu sem hefur leitt til þess 

að foreldrar eru farnir að fylgjast betur með námi barna sinna heldur en áður fyrr. 

Það hefur meðal annars leitt til gagnrýni á samræmdu prófin svo sem vegna nemenda 

sem teljast hafa prófkvíða eða aðrar greiningar sem hamla þeim í að taka samræmd 

próf. Áhrifin koma fram þar sem lögð er áhersla á að kanna bóklega kunnáttu á 

skriflegum prófum, en ekki verklega kunnáttu eða aðra styrkleika þeirra.  

Í lögum um grunnskóla segir að framkvæma skuli námsmat reglulega til þess að 

fylgjast með því hvort nemendur hafi tileinkað sér öll þau námsmarkmið 

aðlanámskrár sem þeir ættu að hafa tileinkað sér á ákveðnum tímapunkti. Þá á að 

nýta niðurstöður námsmats til þess að leiðbeina nemendum í áframhaldandi námi og 

örva þá til framfara. Nemendur og foreldrar þeirra eiga rétt á því að sjá allt námsmat 

sem skólinn hefur unnið og skráð í sambandi við nemendur. Þá er óheimilt að veita 

öðrum upplýsingar um einstaka nemendur nema þeir séu að flytjast á milli skóla og 

skal það þá gert í samræmi við gildandi námskrá. Í lögum um grunnskóla eru einnig 

ákvæði um samræmt námsmat og þar kemur fram að lögð skulu fyrir samræmd 

könnunarpróf í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk og ensku að auki fyrir 10. bekk. 

Tilgangur með samræmdu námsmati kemur ekki fram í lögunum en í þeim segir að 

nánari ákvæði um námsmat skuli sett í aðalnámskrá grunnskóla (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (2006) er fjallað um hlutverk námsmats, 

aðferðir við námsmat, samræmd og stöðluð próf og notkun niðurstaðna. Þar kemur 

fram að kennarar þurfa að fylgjast með því að nemendur nái þeim markmiðum sem 

bæði aðalnámskrá og skólinn setja. Í aðalnámskránni er því mikið fjallað um gerð 

markmiða og um mikilvægi þess að skýr markmið séu fyrir hendi. Markmiðin eiga 

að stýra því námi sem fram fer í skólunum og vera þannig grundvöllur námsmats og 
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mats á því hvernig skólarnir standa sig. Við gerð markmiða tekur námskráin mið af 

því að þau séu þannig úr garði gerð að allir sem koma að kennslu nemenda leggi 

sama skilning í það sem þar stendur. Þannig er talið að komið sé til móts við alla á 

þann hátt sem þurfa þykir og allir nemendur sitji við sama borð. Markmiðin eru 

nemendamiðuð og segja til um hvaða þekkingu nemendur eiga að búa yfir á 

ákveðnum tímapunktum í námi sínu. Kennurum er skylt að taka tillit til þroska 

nemenda og gera þannig sitt besta til þess að koma til móts við einstaklingsþarfir 

nemenda. 

Kennurum og skóla er skylt að hafa góða yfirsýn yfir það hvernig nemendur standa 

samkvæmt þeim markmiðum sem aðalnámskráin setur um námsmat. Námsmat á að 

þjóna þeim tilgangi að varpa ljósi á hvernig einstaka nemendum eða hópum gengur 

að ná markmiðum sem þeim er ætlað að ná samkvæmt aðalnámskrá. Tilgangur 

námsmatsins er því að safna upplýsingum um gengi nemenda með það að markmiði 

að hvetja nemendur áfram í námi sínu og stuðla að bættum árangri. Með þessu er 

verið að skapa grundvöll að betra skipulagi sem miðar að því að koma til móts við 

alla nemendur. Námsmat, sem framkvæmt er af kennurum skólans, á að vera hluti af 

skólastarfinu og skal fara fram jafnt og þétt yfir skólaárið. Nemendur, foreldrar og 

forráðamenn eiga þannig að hafa möguleika á því að fá nákvæmt námsmat um stöðu 

nemandans. Námsmatið skal vera sanngjarnt, heiðarlegt og óhlutdrægt. Aðalhlutverk 

námsmatsins er að veita upplýsingar um hvort nemendur hafi náð settum markmiðum 

og skal því námsmatið vera fjölbreytt. Með því er átt við að meta skuli alla þætti 

námsins. Því er mikilvægt að prófað sé verklega og munnlega samhliða formlegum 

prófum. Námsmat sem framkvæmt er í upphafi skólaárs ætti þannig að auðvelda 

kennurum skipulagningu á sinni kennslu. Með því ætti námið að verða 

nemendamiðað og markvisst. Auk þessa námsmats á að framkvæma samræmdar 

mælingar sem ætlað er að meta hvernig nemendur standa í samanburði við aðra, 

bekkjarfélaga sína, árganginn eða landið allt. Þegar slíkt er gert er tekið mið af þeim 

sem á í hlut, það er að segja nemandanum sjálfum miðað við getu hans og hins vegar 

samanburðinn við aðra nemendur. Báða þessa þætti verður að miða við svo það fáist 

réttlátar og raunhæfar niðurstöður fyrir nemandann (Aðalnámskrá grunnskóla-

almennur hluti, 2006). Skólarnir hafa vissan sveigjanleika á því hvernig þeir túlka 

námskrána (Námsmatsstofnun, 2009a).  
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Samræmt námsmat 

Í Aðalnámskrá grunnskóla-almennum hluta (2006) kemur fram að auk þess mats sem 

kennarar framkvæma skuli fara fram samræmdar mælingar á námsárangri í íslensku 

og stærðfræði í 4. og 7. bekk og í nokkrum námsgreinum í 10. bekk. Tilgangur 

þessara mælinga er einkum að kanna hvort nemendur hafi náð áfangamarkmiðum 

aðalnámskrár auk þess að veita viðmiðanir á landsvísu. Menntamálaráðuneytið setur 

reglugerð þar sem nánar er greint frá fyrirkomulagi og framkvæmd samræmdu 

prófanna í 4., 7. og 10. bekk. Ráðuneytið leggur til samræmd könnunarpróf sem allir 

nemendur í 4. bekk eiga að þreyta, nema að sérstakar aðstæður eða ástæður séu 

tilteknar þannig að börnin fái undanþágu frá því (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Ráðuneytið felur Námsmatsstofnun að sjá um framkvæmd prófanna.  

Samkvæmt reglugerðinni er tilgangur samræmdra könnunarprófa að: 

a. athuga eftir því sem kostur er, að hvaða marki náms-

markmiðum aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein eða 

námsþáttum hafi verið náð,  

b. vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka 

nemendur,  

c. veita nemendum, foreldrum og skólum upplýsingar um 

námsárangur og námsstöðu nemenda,  

d. veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim náms-

greinum sem prófað er úr, miðað við aðra skóla landsins 

(Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra 

könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla nr. 

435/2009). 

Samræmdu prófin eiga fyrst og fremst að vera mælitæki fyrir kennara og skóla til 

þess að kanna þekkingu, hæfni og framfarir nemenda sinna (Inga Þóra 

Geirlaugsdóttir, 2007). Samræmdu prófin eiga að tryggja jafnræði meðal nemenda 

þar sem allir nemendur taka prófið á sama tíma. Þau veita skólum, nemendum og 

kennurum aðhald og geta þannig leitt til umbóta í skólakerfinu (Inga Þóra 

Geirlaugsdóttir, 2007). Námsmatsstofnun leggur ríka áherslu á að hjá yngri 
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árgöngunum sé aðaltilgangurinn með prófunum að veita foreldrum og nemendum 

upplýsingar um námsstöðu og að sjá hvernig þeirra skóli stendur í samanburði við 

aðra skóla á landinu (Inga Þóra Geirlaugsdóttir, 2007). Prófin eiga þannig að vera 

leiðbeinandi fyrir kennara um það hvernig áframhaldandi kennslu skuli háttað 

(Ragnheiður Hermannsdóttir, 2008).  

Á þessu má sjá að meginhlutverk samræmdra prófa er að veita upplýsingar um hvort 

nemendur hafi náð settum markmiðum svo hægt sé að leiðbeina þeim og aðstoða þá 

við áframhaldandi nám þó þeim sé einnig ætlað að veita upplýsingar um stöðu skóla í 

samanburði við aðra. 
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Samræmt könunnarpróf í stærðfræði í 4. bekk 

Fyrstu samræmdu könnunarprófin í 4. bekk voru haldin skólaárið 1996-1997 (Rúnar 

Sigþórsson, 2007). Prófin hafa yfirleitt verið lögð fyrir seinni hluta októbermánaðar 

en haustið 2009 var það haldið föstudaginn 24. september sem er mun fyrr á önninni 

heldur en áður. Á samræmdum könnunarprófum í stærðfræði í 4. bekk eru fjórir 

námsþættir: mælingar, reikningur og aðgerðir, stærðfræðiheiti og talnaskilningur 

(Námsmatsstofnun, 2009b). Þegar efnisþættir prófsins eru valdir er tekið mið af 

aðalnámskrá grunnskóla og námsefni handa 1.-3. bekk. Efni þess miðast fyrst og 

fremst við þá bekki það er að segja þau atriði í aðalnámskrá sem eiga sér hliðstæðu í 

námsefni handa 1.-3. bekk (Einar Guðmundsson og Arna Hauksdóttir, 1999). 

Nokkrir fastráðnir kennarar með tilskylda menntun og reynslu af kennslu sjá um gerð 

samræmda könnunarprófsins í stærðfræði. Ásamt þeim er leitað til aðila sem hafa 

nýlega kennt 4. bekk en kenndu þeim ekki í ár og annarra aðila sem hafa ótvíræða 

þekkingu á efninu sem verið var að prófa úr (Námsmatsstofnun, 2009b). Innihald 

prófsins tekur mið af og endurspeglar aðalnámskrá fyrir stærðfræði. Æskilegt er að 

þeir sem semja prófin hafi þekkingu á því námsefni sem í boði er fyrir stærðfræðina 

(Námsmatsstofnun, 2009b). Reynt er að semja spurningar sem um það bil helmingur 

próftaka getur svarað eða leyst á réttan hátt og jafnframt er forðast að láta inn 

spurningar sem annaðhvort nánast allir geta svarað eða mjög fáir (Rúnar Sigþórsson, 

2008).  

Námsmatsstofnun þarf innan átta vikna að senda niðurstöðu samræmda 

könnunarprófsins í skólana og tveim vikum síðar að senda þeim frumrit prófúrlausna. 

Nemendur og foreldrar þeirra fá ólíkar tegundir einkunna sendar. Heildareinkunn er 

gefin og einkunn fyrir hvern námsþátt á prófinu. Einnig er gefin hefðbundin 

samræmd einkunn og raðeinkunn sem á að sýna hvar nemandinn stendur miðað við 

árgang sinn. Þá er gefin markbundin einkunn sem gefur til kynna hvernig nemandinn 

stendur gagnvart markmiðum aðalnámskrár og normaldreifð einkunn sem er notuð til 

ýmissa útreikninga og skýrslugerða (Námsmatsstofnun, 2009a). 

Samræmda könnunarprófið í stærðfræði haustið 2009 var í tveimur hlutum. Í fyrri 

hlutanum voru tuttugu dæmi og í þeim hluta mátti ekki notast við vasareikni. Í síðari 



13 

 

hlutanum voru einnig tuttugu dæmi og í þeim hluta mátti notast við vasareikni. Fyrri 

hlutinn samanstóð af dæmum sem prófuðu þekkingu á: 

 samlagningu tveggja eða þriggja talna 

 frádrætti þar sem ein tala var dregin frá annarri 

 margföldun tveggja talna 

 jöfnum þar sem finna átti óþekktu stærðina 

 speglun um línu 

 oddatölum 

 þrívídd 

 talnarunum 

 flatarmáli 

 mælingum 

 klukku (Námsmatsstofnun, 2009c). 

Síðari hlutinn samanstóð af dæmum sem prófuðu þekkingu á: 

 mánuðunum 

 skiptingu nemenda í jafna hópa 

 tugakerfinu 

 talnalínum 

 mynstrum 

 peningum 

 hornum; gleiðum, réttum og hvössum 

 margföldunartöflunum 

 mælingum 

 ummáli 

 klukkum 

 hitastigi 

 ártölum 

 súluritum, þá að setja fram skriflegar upplýsingar 

 færni til þess að velja viðeigandi aðferð til þess að reikna 
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Í þessum hluta var mikið um orðadæmi sem reyndu á lesskilning nemenda 

(Námsmatsstofnun, 2009d).  

Í ritröð um samræmdu prófin segir að mikið lesmál í stærðfræðiprófi geti dregið úr 

réttmæti þess. Þegar það gerist verður færni í lestri oft ráðandi um það hvort nemandi 

geti sýnt kunnáttu sína í stærðfræði. Það er einnig hætt við því þegar lesmál verður of 

mikið og fyrirmælin flókin að leiðin að sjálfum verkefnunum verði löng og færni á 

öðrum sviðum en stærðfræði ráði of miklu um það hvort nemandinn leysi verkefnið 

rétt eða rangt (Einar Guðmundsson og Arna Hauksdóttir, 1999). Aðrir benda á að 

einn af stóru þáttunum í stærðfræði er að kunna að lesa og verða læs á umhverfi sitt. Í 

drögum að nýrri námskrá fyrir sænska grunnskólann sem gefin voru út í maí 1993 

segir meðal annars um stærðfræðikennslu í grunnskóla að áhersla skuli lögð á 

sjálfstæða hugsun nemenda og þrautalausnir en það er talið vera mikilvægasta 

markmiðið með stærðfræðikennslunni. Skólinn á að veita nemendum grunnþekkingu 

í stærðfræði sem nýtist nemandanum í daglegu amstri og gera nemendur færa um að 

túlka á sem bestan hátt allt það upplýsingaflæði sem streymir um samfélag dagsins í 

dag. Stærðfræðin er nefnd sem ein af kjarnanámsgreinum skólans og ein sú 

mikilvægasta og á kennslan að miða að því að styrkja sjálfstraust nemenda í 

stærðfræði (Ársæll Guðmundsson, 1993). Með aukinni áherslu á þrautalausnir og 

færni nemenda í að túlka umhverfi sitt og þær upplýsingar, sem streyma um upp-

lýsingaþjóðfélag okkar, þá verða sjálfkrafa áherslubreytingar í stærðfræðikennslunni 

og á stærðfræðiprófum. Minnka verður dæmaflóðið og auka spurningar af 

eigindlegum toga (Ársæll Guðmundsson, 1993).  

Aðalhlutverk samræmda könnunarprófsins er að vera leiðbeinandi en svo að 

námsmat nái til allra þeirra markmiða sem sett eru í aðalnámskrá nægir ekki að 

byggja matið einungis á samræmdu prófunum. Í aðdraganda prófanna hættir 

kennurum til þess að einblína á þá prófþætti sem vitað er að koma á prófinu en þá er 

hætt við því að kennslan miðist að því að miðla upplýsingum og staðreyndum til 

nemenda í stað þess að halda uppi hefðbundinni kennslu. Matið þarf þannig að vera 

framkvæmt með reglulegum hætti allt skólaárið svo að það nýtist sem best (Björgvin 

Sigurðsson og fleiri, 2005; Rúnar Sigþórsson, 2008). 
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Leiðsagnarmat (formative assessment, assessment for learning) 

Samræmdu prófunum er einkum ætlað leiðsagnarhlutverk, samkvæmt því sem að 

framan greinir í lögum og reglugerðum og því er hér á eftir aðallega fjallað um 

leiðsagnarmat og gildi þess fyrir nám nemenda. Þó verður einnig komið inn á 

stöðumat og lokamat þar sem samræmdu prófin geta líka gegnt því hlutverki (Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2008).  

Allt sem fram fer í námi þar sem nemandi ígrundar og metur stöðu sína er 

leiðsagnarmat. Leiðsagnarmat er notað til þess að skoða stöðu nemandans á meðan á 

námi stendur. Nemandinn tekur þátt í matinu og í því að skoða niðurstöður matsins. 

Mikilvægt er að tekið sé tillit til framfara og árangurs nemenda og því þarf matið að 

vera hvetjandi og stuðla að fjölbreytileika. Það ætti að geta stuðlað að því að 

nemandinn geti staðið sig enn betur þar sem leiðsagnarmatið gefur heildstæðari 

mynd af því hvar nemendur standa vegna þess að með þessu er verið að taka tillit til 

fleiri þátta (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). Ef rétt er að staðið ætti leiðsagnarmatið að 

ýta undir að allir geti náð árangri. Það á sérstaklega við um nemendur sem eiga í 

námserfiðleikum og getur auðveldað þeim að setja sér markmið sem þeir geta náð 

(Björgvin Sigurðsson og fleiri, 2005; Black og Wiliam, 1998).  

Námsmat sem kennari framkvæmir þarf að vera mismunandi. Það getur farið fram í 

gegnum umræður við nemendur og skoðun á verkefnum þeirra og vinnubrögðum. 

Kennarinn þarf því að spyrja opinna spurninga sem leiða til dýpri hugsunar nemenda 

sem aftur á að varpa betra ljósi á það hvar nemendur standa. Kennarinn getur þannig 

stutt nemendur að settum markmiðum. Hver nemandi ætti að fá sitt mat persónulega 

þar sem að nemendur forðast að láta aðra sjá hvað þeir geta ekki. Því er mikilvægt að 

kennarinn hjálpi nemendum að öðlast sjálfsöryggi svo þeir trúi á sjálfa sig og gangi 

vel í námi sínu (Black og Wiliam, 1998). Þar sem áhersla er lögð á leiðsagnarmiðað 

námsmat og inntakið standa nemendur betur heldur en þegar aðaláherslan er á 

lokapróf (Ragnheiður Hermannsdóttir, 2008).  

Með fjölbreyttu leiðsagnarmati er hægt að meta nemendur án þess að leggja fyrir þá 

skrifleg próf (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2007). En skrifleg próf geta einnig verið 

liður í fjölbreyttu leiðsagnarmati. Kannanir hafa sýnt að kennarar þurfa að þora að 
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taka áhættur og að verja auknum tíma í að þróa matsaðferðir sínar. Svo sem viðtöl, 

sjálfsmat, hópverkefni, verklega vinnu, frammistöðumat, samræmd próf og fleira. 

Kennarar þurfa að fá tækifæri til að þróa og prófa ýmsar aðferðir við leiðsagnarmat 

ef það á að auðvelda nemendum að meta og skilja nám sitt betur (Black og fleiri, 

2003). Þeir kennarar sem hafa náð tökum á mismunandi námsmatsaðferðum gengur 

betur að beita leiðsagnarmati (Black og Wiliam, 1998). 

Ef samræmdu könnunarprófin eiga að þjóna sínum tilgangi sem hluti af námsmati 

nemenda þurfa allir hluteigendur að koma að skoðun niðurstaðna. Þannig þurfa 

nemendur að fá að taka þátt í því að skoða prófin og greina þá hluti sem komu illa út 

og sjá þannig hvaða þætti þarf að bæta í framhaldinu.  

Stöðumat (preassessment) 

Stöðumat er notað til þess að finna út stöðu nemenda þegar námið hefst. Stöðumatið 

getur farið fram sem spurningar til nemenda um námsefnið eða sem próf úr þeim 

þáttum sem nemendur eiga að hafa tileinkað sér á þeim tíma sem prófið er lagt fyrir. 

Einnig er hægt að nota ferilskrá til að meta nemendur. Þóra Björk Jónsdóttir (2008) 

bendir á KVL aðferðina til þess að athuga stöðu nemenda, það er að segja Kann- Vil 

vita- Lærði, gátlista og sjálfsmat. Aðferðin byggist upp á því að nemendur skoði 

hvað þeir kunna, hvað þeir vilja vita og hvað þeir hafi lært. Það er því einskonar 

sjálfsmat sem nemendur geta framkvæmt til að mynda í framhaldi af samræmdum 

könnunarprófum og getur verið liður í fjölbreyttu námsmati. 

Samræmd könnunarpróf í 4. bekk hafa yfirleitt farið fram snemma á skólaárinu eða í 

lok október. Haustið 2009 fóru þau fram um miðjan september og það ýtir undir að 

nota megi prófin sem stöðupróf sem byggt er á við skipulagningu á áframhaldandi 

námi nemenda. Það er í samræmi við það sem segir um hlutverk þeirra í reglugerð 

þar sem segir að þeim sé ætlað að vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir 

einstaka nemendur (Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra 

könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla nr. 435/2009). 
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Lokamat (summative assessment)  

Lokamat er mat sem framkvæmt er að lokinni kennslu til að hægt sé að meta hvort 

námið hafi skilað tilætluðum árangri sem er þá í raun mat á árangri nemenda. Þetta 

mat getur verið með ýmsu móti eins og flutningur á verkefnum, sýningar á 

verkefnum, námsmöppur eða próf. Samræmdu könnunarprófin geta verið lokamat 

þar sem þeim er ætlað að leggja mat á hvort að nemendur hafi náð þeim 

námsmarkmiðum sem að var stefnt við lok 3. bekkjar samkvæmt aðalnámskrá í 

viðkomandi námsgrein (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008; Reglugerð um fyrirkomulag og 

framkvæmd samræmdra könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla nr. 435/2009). 
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Áhrif samræmdra prófa á nám og kennslu nemenda 

Það eru margvíslegir þættir fyrir utan gæði skólastarfs sem hafa áhrif á gengi 

nemenda á samræmdum prófum. Þar má til að mynda nefna þætti eins og 

persónuleika nemenda, menntun foreldra og heimilisaðstæður sem styðja við nám 

nemenda eða hamla. Þá þarf einnig að taka tillit til uppbyggingar skólakerfisins og 

hvernig það styður við áhrifaríkt nám nemenda. Þegar allir þessir þættir spila saman á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt gengur nemendum oftast vel í námi því annars getur 

það komið niður á námi þeirra. Ýmsir utanaðkomandi þættir, ótengdir skólanum, geta 

haft áhrif á nám nemenda. Svo sem erfiðar heimilisaðstæður þar sem nemendur fá 

ekki nægilegt næði til þess að læra eða hafa ekki réttan aðbúnað til þess (Gunnar Þór 

Jóhannesson og Helga Björnsdóttir, 2008). Nám sem styður við nemendur með 

sérþarfir styður við allan nemendahópinn í heild. Við námsmat ætti því að beita 

leiðsagnarmati þar sem það metur ekki einungis stöðuna eins og hún er þann daginn 

heldur styður við áframhaldandi nám (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). 

Margar rannsóknir benda til þess að kennarar hafi tilhneigingu til að undirbúa 

nemendur þannig undir samræmd próf að aðeins séu teknir fyrir þeir þættir sem vitað 

er að prófað verði úr á samræmdu prófunum. Þetta verður til þess að aðeins hluti þess 

sem er í námskrá er tekið fyrir (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008).  

Víða í Bandaríkjunum er lögð mikil áhersla á stöðluð samræmd próf. Rannsóknir 

benda til þess að farið sé að líta á háar einkunnir sem aðalmarkmið með skólagöngu 

nemenda og byggir kennslan því á undirbúningi fyrir próf. Við gerð skólanámskrár er 

miðað við prófþættina sem vitað er að prófað verður úr sem verður til þess að þeir 

þættir sem ekki eru lagðir fyrir á prófinu sitja á hakanum. Það er því mikil hætta á því 

að nemendur bæti ekki við fyrri þekkingu nema að litlu leyti þar sem undir-

búningurinn undir prófin er svo mikill. Þannig virðast vera gerðar minni kröfur til 

nemenda sem teljast vera slakir í námi. Kennsla þeirra miðast við að ná góðum 

tökum á þeim prófþáttum sem vitað er að prófað verður úr þar sem einblínt er á að 

nemendur nái háum einkunnum. Þetta þykir sýna að próf hafa mikil og viðvarandi 

áhrif á skólastarf og kennslu þar sem að með undirbúningnum er verið að sniðganga 

námskrána að nokkru leyti. Rannsóknir benda einnig til þess að í skólum þar sem 
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nemendur standa höllum fæti bæði félagslega og námslega sé meiri áhersla á 

undirbúning fyrir prófin en í skólum þar sem nemendur eru betur settir. Það leiðir til 

þess að slakir nemendur eiga á hættu að staðna og fara því á mis við að læra í 

gegnum umræður eða dýpri rannsóknir á hugtökum og viðfangsefnum. Því má velta 

því fyrir sér hvort verið sé að búa nemendur undir að standa á eigin fótum í lífinu eða 

hvort aðaláherslan sé á að nemendur nái háum einkunnum á samræmdum prófum. 

Mikil áhersla á prófundirbúning getur gert það að verkum að nemendur sem koma úr 

erfiðum aðstæðum eru ekki nægilega vel undirbúnir fyrir áframhaldandi nám þar sem 

gerðar eru minni kröfur til þeirra heldur en til þeirra sem standa betur að vígi 

félagslega (Moon og fleiri, 2003). 

Í rannsókn þar sem 16 reyndir kennarar voru spurðir um áhrif samræmdra prófa á 

kennslu þeirra kom fram að skólayfirvöld leggja oft meiri áherslu á að kynna fyrir 

kennurum kröfur samræmdu prófanna en námskrána. Þeir kynnast námskránni í 

gegnum prófin en ekki öfugt. Kennararnir líta því á þetta sem einskonar skipun um 

að þeir þurfi að sjá til þess að nemendur skori hátt á prófum í stað þess að leggja 

áhersluna á að fylgja námskránni. Þannig eru ef til vill meiri líkur á að prófin dragi úr 

starfsánægju kennara og geta valdið því að kennarar skipti um starfsvettvang eða fari 

snemma á eftirlaun. Einnig kom fram að kennararnir töldu að prófin hefðu ekki góð 

áhrif á nemendur og bitnuðu á námi þeirra þá sérstaklega þeirra sem standa höllum 

fæti. Er það í samræmi við það sem fram hefur komið í öðrum rannsóknum. 

Upprifjun og æfingar fyrir próf eru mun erfiðari fyrir þá sem standa höllum fæti en 

fyrir þá sem eru betur settir. Af þessum sökum býðst sama tækifærið ekki öllum 

nemendum og ekki er tekið tillit til mismunandi einstaklinga og mismunar á milli 

árganga. Kröfurnar verða sífellt meiri eftir því sem nemendur eldast. Kennararnir 

sem tóku þátt í rannsókninni töldu flestir að prófin hefðu neikvæð áhrif á nám 

nemenda og á kennsluna en töldu samt sem áður að prófin veittu ákveðið aðhald þar 

sem að þau veiti upplýsingar um stöðu nemenda í samanburði við aðra (Hinde, 

2003). 

Rúnar Sigþórsson (2008) rannsakaði kennsluhugmyndir kennara og aðferðir við 

kennslu á miðstigi og unglingastigi í grunnskóla. Tilgáta hans var sú að samræmd 

próf væru ekki hlutlaust mælitæki heldur hafi þau mikil áhrif á kennslu og 
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skipulagningu í þeim fögum sem prófað er úr. Í niðurstöðunum kom fram að allir 

viðmælendur hans bæði kennarar, skólastjórar og nemendur vita til þess að próf geti 

valdið kvíða og streitu hjá hluta nemenda á mið- og unglingastigi.  

Það er í raun eðlileg tilfinning hjá heilbrigðu fólki að finna fyrir kvíða, hvort sem það 

er hjá börnum eða fullorðnum. Ef kvíðinn og hræðslan er í hófi og fólk hefur góða 

stjórn á honum getur það nýtt sér kvíðann til hins betra og til að ná markmiðum 

sínum. Hins vegar ef kvíðinn verður of mikill og fólk ræður ekki við hann þá lamar 

það alla andlega starfsemi og getur haft áhrif á líkamlega starfsemi. Þá getur slæm 

líðan og erfiðleikar í hegðun barna valdið námserfiðleikum (Hörður Þorgilsson og 

Jakob Smári, 1993). 

Stærðfræðikvíði hefur verið skilgreindur þannig að þegar nemendur finna fyrir kvíða 

og spennu valdi það örðugleikum við talnaskilning og lausn stærðfræðilegra 

vandamála bæði í daglegu lífi og í skólum. Í rannsókn sem gerð var á nemendum 

sem standa vel að vígi í stærðfræðinni en eru haldnir stærðfræðikvíða kom fram að í 

prófum þar sem voru ákveðin tímamörk til þess að leysa þau gekk þessum 

nemendum verr heldur en á prófum sem þeir gátu leyst á eigin hraða. Prófin sem eru 

tímasett hafa þannig verri áhrif á nemendur og geta valdið því að þeir hræðist 

stærðfræðina og forðist að taka flóknari stærðfræði áfanga á hærri stigum skólagöngu 

sinnar. Þá kom einnig í ljós að ekki skipti máli hvort nemendur stóðu vel eða illa í 

stærðfræðinni. Tímasettu prófin höfðu alltaf slæm áhrif á þá ef þeir voru haldnir 

stærðfræðikvíða. Þetta getur orsakast af því að nemendur hafi ekki nægan tíma til 

þess að ljúka prófinu eða vegna þess að pressan verður of mikil á þá að klára prófið 

að þeir nái ekki að einbeita sér (Tsui og Mazzocco, 2007).  

Þar sem samræmda könnunarprófið í stærðfræði er mun viðameira heldur en prófin 

sem nemendur hafa þurft að venjast í gegnum sína skólagöngu gætu þeir verið að 

mikla prófið fyrir sér og fundist það yfirþyrmandi. Því þurfa kennarar að vara sig á 

því að láta nemendur ekki finna fyrir vonleysi þar sem þá er hætta á því að þeir hætti 

að reyna og gefist upp. Kennarar þurfa að fá nemendur til að hafa trú á sjálfum sér og 

að trúa því að þeir geti náð markmiðum sínum og segja þeim að sigurinn sé ekki 

langt undan ef þeir reyna. Þannig er líklegra að þeim haldi áfram að ganga vel. Því er 
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leiðsagnarmat hentugt þar sem að matið er þannig úr garði gert að það hvetur 

nemendur til dáða og styður við áframhaldandi og árangursríkt nám. Þannig hafa 

nemendur kost á því að bæta sig, setja sér markmið og halda áfram. Það mat sem 

nemendur fá má ekki valda því að þeir gefist upp. Svo framarlega sem nemendur trúa 

því að þeir skilji, trúa því að þeir ráði við námsefnið og eru jákvæðir geta þeir lært og 

haldið áfram að byggja við fyrri vitneskju. Hins vegar ef nemendur verða neikvæðir 

og telja sjálfum sér trú um að þeir geti ekki lært og séu ekki nógu gáfaðir til þess að 

læra þá gefast þeir upp og hætta að læra (Stiggins, 2007). Tilhneiging er til þess að 

mat eins og samræmd próf beri með sér neikvæð áhrif svo sem firringu og 

vanmáttarkennd (Ragnheiður Hermannsdóttir, 2008). Því er mikilvægt að leggja 

áherslu á að nemendur séu ekki að taka samræmdu prófunum of alvarlega þar sem 

þau eiga eingöngu að sína stöðu þeirra á þeim tímapunkti sem þau eru þreytt (Childs 

og Fung, 2009). 
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Framkvæmd rannsóknar 

Aðferð- rannskóknarsnið 

Í rannsókn okkar var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð. Gagna var aflað með því að 

taka hálfopin viðtöl við þrjá grunnskólakennara og þrjá foreldra barna í 4. bekk. 

Eigindlegar rannsóknir (qualitative) byggja á því að hver og einn eigi sinn veruleika 

og að hann sé byggður á skynjun hvers og eins. Hér er einblínt á skilning og 

merkingin er byggð á munnlegri frásögn og athugun en ekki á tölum. Eitt af 

megineinkennum eigindlegra rannsókna er að hegðun er rannsökuð við eðlilegar 

aðstæður. Enginn hefur áhrif á hegðun þátttakendanna né á umhverfi þeirra. 

Umhverfið getur til dæmis verið skólastofa, skóli eða heilsugæslustöð. Í eigindlegum 

rannsóknum er mismunandi tilgangur tengdur við sérstakar spurningar og aðferðir 

við söfnun gagna og greiningu. Eigindlegir rannsakendur vilja fá upplýsingar beint 

frá uppsprettunni. Þeir eyða ákveðnum tíma í umhverfinu, með þátttakendum og 

kanna skjöl sem tengjast rannsókninni. Ferli eigindlegra rannsókna er eins og trekt. Í 

byrjun virðast gögnin of mikil og ekki mikið tengd en eftir því sem rannsakandi 

vinnur meira með gögnunum koma í ljós frekari tengsl gagnanna og mikilvægi 

þeirra. Markmið með eigindlegum rannsóknum er að skilja sjónarmið þátttakenda og 

hvernig þeir túlka tilgang atburða og athafna. Eigindlegar aðferðir eru því oft margir 

raunveruleikar því þátttakendur túlka ekki sama atburðinn eins. Því er mikilvægt í 

þessum aðferðum að einblína á hvað þátttakandinn segir og gerir en ekki á 

rannsakandann sjálfan (McMillan, 2008). 

Hvers vegna viðtöl? 

Ástæða þess að við völdum að afla gagna með hálfopnum viðtölum var sú að við 

töldum að slík viðtöl hefðu það fram yfir spurningalista að við fengjum meiri 

upplýsingar frá hverjum og einum viðmælanda og gætum einnig spurt betur út í 

ákveðin atriði. Við teljum að hægt sé að fá greinabetri svör með þessum hætti og 

víðtækari skoðanir foreldra og kennara á samræmda könnunarprófinu í stærðfræði. 

Þá eru hálfopin viðtöl sveigjanlegri útgáfa af stöðluðum viðtölum. Þau gera 

rannsakendum kleift að kafa dýpra og gefa því tækifæri á að spyrja þátttakendur 

betur út í svör þeirra heldur en með stöðluðum viðtölum eða spurningalistum 
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(Hitchcock og Huges, 1995). Við veltum því fyrst fyrir okkur hvort við ættum að 

taka viðtöl við nemendurna sjálfa en þar sem þeir eru svo ungir töldum við það ekki 

ganga upp. Við töldum að við gætum fengið betri svör frá foreldrunum varðandi 

líðan barnanna og hugsanleg áhrif frá prófinu. Einnig sóttumst við eftir upplýsingum 

um álit foreldra á samræmda prófinu. Við töluðum við kennarana til þess að fá 

upplýsingar um hvernig líðan barnanna kæmi fram í skólanum, fyrir prófin og á 

meðan á prófinu stóð. Þá vildum við vita hvað kennurunum sjálfum fyndist um 

prófið. Við vildum einnig vita hvort niðurstöður prófanna væru nýttar og þá hvernig. 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru þrír grunnskólakennarar með umsjón í 4. bekk og 

níu foreldrar sem eiga börn í bekk hjá þessum kennurum. Allir kennararnir koma úr 

skólum á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Tveir þeirra koma úr sama skólanum. Þrír 

foreldrar komu frá hverjum bekk. Foreldrar nemenda voru valdir af bekkjar-

kennurum. Valdir voru foreldrar þriggja slakra nemenda, þriggja meðal nemenda og 

þriggja nemenda sem teljast standa vel að vígi í stærðfræðinni.  

Gagnaöflun og greining 

Viðtölin fóru fram á heimilum þátttakenda, vinnustöðum þátttakenda, grunn-

skólunum tveimur og byggingu Háskóla Íslands við Stakkahlíð. Viðtalsstaðirnir voru 

valdir í samráði við viðmælendur. Hvert viðtal við foreldri tók um hálftíma en 

viðtölin við kennarana tóku um þrjú korter. Viðtölin voru öll hljóðrituð og skrifuð 

upp orðrétt, greind og síðan unnið úr þeim á þann hátt að svör við hverri spurningu 

voru borin saman við svör hinna þátttakendanna. Þegar því var lokið voru aðalatriðin 

dregin saman úr öllum viðtölunum. Viðtölin fóru fram á tímabilinu nóvember 2009 

til febrúar 2010.  
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Spurningar sem lagðar voru fyrir og rökstuðningur fyrir vali þeirra 

Spurningar sem lagðar voru fyrir kennara 

1. Undirbjóstu nemendur þína sérstaklega á einhvern hátt fyrir 

stærðfræðiprófið? 

Hér vildum við vita hvort kennarar væru að láta samræmdu prófin stjórna 

kennslunni. 

2. Hvaða námsefni tókstu fyrir í aðdraganda stærðfræðiprófsins og hvernig var 

kennslu háttað? 

Hér vildum við athuga hvort kennarar breyttu kennslu sinni í aðdraganda 

samræmdu prófanna. 

3. Var meira álag á nemendur í heimavinnu fyrir stærðfræðiprófið? 

Við vildum athuga hvort kennarar væru að auka heimanám barnanna fyrir 

samræmda prófið. 

4. Tókstu eftir breytingum á líðan einstaka nemenda/hópa fyrir stærðfræði-

prófin? 

a. en á meðan þau stóðu? 

Hér vildum við athuga hvort kennarar tækju eftir breytingu á hegðun 

nemenda fyrir samræmda prófið eða á meðan það stóð yfir. 

5. Hvaða álit hefur þú á samræmdu prófunum í stærðfræði? 

a. Telur þú samræmdu prófin í stærðfræði vera að prófa rétta hluti? (Of 

einhæft, of erfitt, of létt?) 

b. Voru einhverjir þættir á stærðfræðiprófinu sem nemendur höfðu ekki 

séð áður? 

Hér vildum við sjá hvort kennarar almennt væru hlynntir samræmda prófinu 

og hvort þeim finnst það vera að mæla rétta hluti.   

6. Telur þú líklegt að niðurstöðurnar úr stærðfræðiprófinu komi til með að hafa 

áhrif á kennslu þína í framhaldinu? (Ef já, þá hvernig?) 
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Hér vildum við sjá hvort skólayfirvöld og kennarar tækju mark á niðurstöðum 

prófanna. 

Spurningar sem lagðar voru fyrir foreldra 

1. Varstu var/vör við breytingar á skólastarfinu síðustu vikurnar fyrir samræmda 

prófið í stærðfræði? 

Hér vildum við athuga hvort foreldrar hefðu fundið fyrir breytingum á námi 

barnsins í skólanum og hvort áherslurnar hefðu breyst. 

2. Telur þú þig hafa verið meiri þátttakanda í námi barns þíns í aðdraganda 

samræmda prófsins í stærðfræði en ella? 

Við vildum vita hvort foreldrar væru að taka mikinn þátt í undirbúningi fyrir 

samræmdu prófin og hversu mikið þau væru að undirbúa börnin fyrir prófið. 

3. Tókst þú eftir breytingum á líðan barns þíns í aðdraganda stærðfræðiprófsins, 

á meðan prófin stóðu yfir eða eftir að prófunum lauk?  

Hér vildum við athuga hvort líðan barnanna breyttist þegar samræmdu 

prófin væru að nálgast og hvort það væri vegna þeirra. Einnig vildum við 

vita hvort líðanin hefði breyst og þá hvernig hún hefði breyst. 

4. Fannst þér vera aukið álag á barn þitt í námi fyrir samræmda prófið í 

stærðfræði? 

Hér vildum við vita hvort það væri aukið álag á þau í skólanum og hvort þau 

fyndu fyrir því. 

5. Hefur þú orðið var/vör við breytingu í námi barns þíns eftir samræmda prófið 

í stærðfræði? 

Við vildum vita hvort kennslan hefði breyst eftir að niðurstöður úr samræmdu 

prófunum lágu fyrir og þá hvort kennslan miðaðist af þeim þáttum sem komu 

illa út á prófinu. 

6. Varstu sátt við að barnið þitt ætti að fara í samræmt próf í stærðfræði? 

Þarna vildum við vita hvort foreldrar væru almennt sáttir við að börnin færu 

svona ung í samræmdu prófin.  
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7. Hvað finnst þér almennt um samræmda prófið í stærðfræði? 

Hér vildum við vita hvað foreldrar hafa að segja um samræmdu prófin bæði 

varðandi tímasetningu prófanna og prófin sjálf. 

8. Er eitthvað að lokum sem þú vilt taka fram? 

Við vildum gefa foreldrum möguleika á að koma á framfæri skoðunum sínum 

sem þeir töldu að þyrftu að koma fram en hefðu ekki þegar komið fram.  
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Samantektir á svörum 

Samantekt á svörum kennara 

Þegar kennararnir voru spurðir að því hvort þeir hafi undirbúið nemendur sína á 

einhvern hátt fyrir samræmda prófið í stærðfræði þá töluðu allir kennararnir um að 

tíminn hafi verið stuttur og því hafi ekki gefist mikill tími til undirbúnings. Þó sagðist 

einn kennarinn hafa undirbúið þau um vorið í 3. bekk þar sem hann kenndi þeim líka 

þá. Undirbúningurinn fólst í upprifjun á námsefni 3. bekkjar. Annar kennarinn talar 

um að þar sem hann hefði verið að taka við bekknum sínum í fyrsta sinn þá fór alveg 

fyrsta vikan í að kynnast þeim áður en hann gat byrjað í upprifjun.  

Þegar spurt var hvaða námsefni kennararnir hefðu tekið fyrir í aðdraganda stærðfræði 

prófsins og hvernig kennslunni hefði verið háttað þá svöruðu tveir kennaranna að 

þeir hefðu farið í upprifjun á námsefni 3. bekkjar en einn kennarinn tók fyrir þætti 

sem ætlast er til að kenndir séu í 4. bekk. Allir kennararnir æfðu nemendur í að taka 

próf og leyfðu þeim að sjá gamalt samræmt próf eða hluta af prófinu.  

Við spurðum kennarana hvort meira álag hefði verið á nemendur í heimavinnu fyrir 

stærðfræðiprófið en enginn þeirra var með meiri heimavinnu en vanalega í stærð-

fræðinni. Tveir kennaranna sendu gamalt samræmt próf heim en sá þriðji gerði það 

ekki þar sem hann vissi að foreldrar barnanna væru að undirbúa þau með því að sýna 

þeim gömul próf af netinu og spyrja þau út í stærðfræðina. Kennararnir vissu þó allir 

af því að sumir foreldranna væru að sýna börnum sínum gömul próf og láta þau 

reikna. Allir reyndu þeir að halda öllu tali um samræmt próf í lágmarki þar sem að 

þeir skynjuðu að það var mikið rætt heima við og það gat valdið nemendum óróleika. 

Allavega einn kennarinn benti foreldrum á að gömul próf væri að finna á netinu en 

það kom engin krafa frá honum, né hinum kennurunum, um að foreldrar sýndu 

börnum sínum þau. 

Kennararnir voru spurðir að því hvort þeir hefðu tekið eftir breytingum á líðan ein-

staka nemenda eða hópa fyrir stærðfræðiprófin. Tveir kennaranna tóku eftir miklum 

kvíða hjá nemendum en einn sagðist ekki hafa skynjað neitt stress. Annar talaði um 

að þeir nemendur sem voru hvað kvíðnastir væru þeir nemendur sem áttu foreldra 
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eða systkini sem voru mikið að tala um samræmdu könnunarprófin heima fyrir. 

Kennararnir reyndu að halda öllu tali um próf í lágmarki til þess að stressa ekki 

nemendur og ítrekuðu oft við þau að þetta væri ekkert stórt mál og ekkert til að kvíða 

fyrir og þau ættu bara að gera sitt besta.  

Þegar kennarar voru spurðir hvaða álit þeir hefðu á samræmdu prófunum í 

stærðfræði og hvort þeir teldu samræmdu prófin í stærðfræði vera að prófa rétta hluti 

þá fannst þeim öllum að prófin væru of þung fyrir krakka á þessum aldri. Bæði 

orðalag og uppsetning á nokkrum dæmum og að sumt hefðu nemendur ekki séð áður. 

Auk þess töldu þeir að þriggja klukkustunda próf væri allt of langt fyrir þau svona 

ung. Einn kennarinn fann sérstaklega fyrir óöryggi hjá fáeinum nemendum sem 

upplifðu það að bekkjarsystkini sín væru búin í prófinu eftir tvær klukkustundir en 

þeir sjálfir náðu jafnvel ekki að klára þrátt fyrir lengri tíma. Einn kennarinn talaði 

sérstaklega um að honum þætti mjög ófaglegt hversu mismunandi þyngdarstig væri á 

prófunum milli ára. Þá voru skiptar skoðanir um tilvist samræmda könnunarprófsins í 

4. bekk og þá hvenær þau ættu að vera haldin. Einum kennaranum fannst samræmdu 

prófin eiga rétt á sér ef þau gæfu nokkuð góða mynd af raunverulegri stöðu nemenda. 

Kennurunum fannst prófin í haust vera allt of snemma á skólaárinu þetta árið þar sem 

að þetta væru ung börn sem að ættu það til að gleyma miklu yfir sumartímann. Einn 

kennarinn talaði þó um að þegar prófin voru haldin á vorönninni hefðu þau verið 

mjög stýrandi í kennslunni. Þá hefðu kennarar í miklu meira mæli verið að undirbúa 

krakkana. Hann lagði þó áherslu á að prófið á þessu skólaári hefði verið of snemma 

og að nemendur hefðu ekki verið tilbúnir eftir sumarið. Einn kennarinn vildi að 

prófið yrði jafnvel í febrúar þannig að bæði nemendur og kennarar fengju meiri 

aðlögunartíma.  

Að lokum spurðum við kennarana hvort niðurstöðurnar úr stærðfræðiprófinu kæmu 

til með að hafa áhrif á kennslu þeirra í framhaldinu. Það var mismunandi hvort 

kennararnir töldu einkunnirnar vera raunhæfar miðað við getu nemendanna á öðrum 

prófum í skólanum. Þetta sögðu þeir út frá reynslu fyrri ára. Einum kennaranum 

fannst prófið gefa raunhæfa mynd en hinum tveimur ekki. Kennararnir sögðust allir 

ætla að vinna með þá þætti sem ekki kæmu vel út. Einn nefndi til dæmis að hann 

hefði ákveðið að kenna nemendum sínum margföldunartöflurnar aftur þar sem að sá 
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þáttur hefði ekki komið nógu vel út á prófinu en sá kennari var sá eini sem þegar 

hafði fengið niðurstöður prófsins þegar við ræddum við hann. Þegar niðurstöður 

prófanna lágu fyrir spurðum við þá kennara aftur sem við höfðum rætt við fyrir 

birtingu prófniðurstaðna um það hvernig niðurstöður prófanna hefðu verið nýttar. 

Samkvæmt þeim voru prófin tekin til greina en þau voru þó ekki þannig að þau væru 

úrslitavald yfir það hvar nemandinn stóð miðað við hópinn í heild. Skólaeinkunnir 

eru líka alltaf metnar. Kennararnir í öðrum skólanum getuskiptu nemendum sínum í 

stærðfræðinni á vorönninni þar sem tekið var mið af samræmda könnunarprófinu. 

Kennarinn í hinum skólanum sagðist hafa tekið þá námsþætti sérstaklega fyrir sem 

ekki hefðu komið vel út á prófinu bæði hjá bekknum sem heild og hjá einstaka 

nemendum. Tveir kennaranna töluðu um að það væri hugsanlega ekki réttlátt að bera 

saman börn í skólum á Stór-Reykjavíkur svæðinu þar sem að margir nemendur eru 

um hvern kennara á móti sveitaskólum þar sem fáir nemendur eru á hvern kennara. 

Hins vegar þykir einum kennaranum samræmda prófið vera hlutlaust og gott tæki til 

þess að bera saman skólana og sjá hvort þeir séu að gera vel eða ekki. Einn kennarinn 

er ekki beinlínis á móti því að prófið sé svona snemma eins og núna en þá vill hann 

bara að prófið sé gert þannig að nemendur ráði við það. Einn kennaranna nefndi 

dæmi um nemanda sem var alltaf með einkunnir upp á 7-8 en fékk svo 2,5 á 

samræmdu prófi og þá hafi átt að fara að setja hann í sérkennslu eftir það sem hann 

þurfti í rauninni ekki á að halda. Honum þótti það sýna að það verður að taka 

prófniðurstöðunum með varúð.  

Samantekt á svörum foreldra 

Þegar foreldrar voru spurðir að því hvort þeir hefðu orðið varir við breytingar á 

skólastarfinu síðustu vikurnar fyrir samræmda prófið í stærðfræði virtist það vera 

mismunandi á milli kennara nemendanna. Allir foreldrarnir urðu þó varir við að það 

væri verið að rifja upp efni fyrri ára til þess að undirbúa nemendur fyrir prófin meðal 

annars með upprifjunarheftum eða gömlum prófum. Sumir foreldranna sögðust hafa 

fengið gátlista heim yfir það hvað nemendur ættu að kunna skil á fyrir prófin. Það 

var þó mismunandi hversu mikla áherslu foreldrar lögðu á upprifjun heima fyrir og 

þá hvort þeir voru að prenta út gömul samræmd próf af netinu. Flestir foreldrarnir 

tóku ekki eftir auknu álagi á börn sín í náminu en nefndu að það hefðu komið aðeins 
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öðruvísi verkefni heim heldur en vanalega. Þó voru tveir foreldrar af þessum níu sem 

rætt var við sem tóku eftir álagi, stressi og kvíða hjá börnum sínum vegna prófanna 

sem voru að skella á. Annað þessara foreldra sagðist hafa lagt mikla áherslu á 

undirbúning heima fyrir. Þó voru flestir foreldrarnir sammála um að þessi upprifjun 

hefði einungis verið til þess að undirbúa börnin aðeins fyrir prófið og til þess að sýna 

foreldrum og nemendum á hverju þeir ættu von á í prófinu sjálfu. 

Foreldrarnir voru spurðir að því hvort þeir teldu sig hafa verið meiri þátttakendur í 

námi barna sinna í aðdraganda samræmda prófsins í stærðfræði heldur en ella. 

Meirihluti þeirra sagðist ekki hafa verið það. Þeir sögðust allir taka þátt í námi barna 

sinna og það hefði ekkert aukist þó að prófin væru á næsta leiti. Það var mismunandi 

á meðal foreldra hvort að þeir prentuðu út gömul próf af netinu og fóru í gegnum þau 

með börnum sínum eða ekki. Sum börnin höfðu nóg með að fara yfir það sem kom 

frá kennaranum á meðan önnur voru sterkari námslega og komust því yfir meira efni. 

Tveir foreldranna sögðust hafa verið meiri þátttakendur í námi barna sinna fyrir 

prófin. Annað þeirra sagðist hafa farið í gömul próf með barni sínu og hefði að því 

leitinu verið meiri þátttakandi í námi barnsins en hitt foreldrið lagði mikla áherslu á 

að undirbúa barnið sitt undir prófin og fór samviskusamlega í hvern lið á gátlistanum 

sem hafði verið sendur heim með barninu, bjó til dæmi, fór í gegnum gömul 

samræmd próf og „googlaði“ dæmi og nánari útskýringar á sumum liðum. Foreldrið 

var líka það eina af foreldrunum sem talaði um að hafa upplifað í gegnum skólann 

mikilvægi þess að barnið stæði sig á þessu prófi vegna pressu frá skólanum. Þetta var 

eina foreldrið af þremur frá tilteknum kennara sem sagðist hafa fundið fyrir 

mikilvægi þess að barnið stæði sig vel á prófinu. Annað foreldri frá sama kennara 

talaði um að kennarinn hefði lagt mikla áherslu á að taka þessu ekki of alvarlega. 

Foreldrið sem undirbjó barnið sitt með svo nákvæmum hætti sagðist sjálft hafa verið 

haldið miklum prófkvíða og sagði barnið sitt hafa það einnig.  

Svar foreldra við spurningunni hvort þeir hefðu tekið eftir breytingum á líðan barns 

síns í aðdraganda samræmda prófsins í stærðfræði, á meðan prófin stóðu yfir eða 

eftir að prófunum lauk var á þann hátt að helmingur foreldra töldu sig ekki hafa 

fundið fyrir breytingum á börnum sínum. Börnunum hefði þótt þetta spennandi að 

vera að fara í svona próf, sem hefði stafað af umtalinu um prófin, og að þeim hefði 
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ekki fundist samræmda prófið neitt öðruvísi heldur en önnur próf sem þau hefðu 

þreytt í skólanum sínum. Þá var eitt foreldrið sem hafði ekki tekið eftir breytingum á 

barni sínu svo sem kvíða eða breytingu til hins verra en barnið hefði þó gert sér ljóst 

að stærðfræðin væri ekki þess sterkasta grein og hefði verið meðvitað um það. Fjórir 

foreldranna töluðu um að þeir hefðu fundið fyrir breytingum hjá börnunum þannig að 

þau kviðu fyrir prófunum og jafnvel verið örari en vanalega. Kvíðinn hefði komið 

fram á margvíslegan hátt til að mynda þannig að börnunum hefði orðið illt í 

maganum eða þau verið trekktari en vanalega. Eitt barnið var sérstaklega hrætt um að 

kunna ekki það sem yrði spurt um og fann því fyrir vanmætti gagnvart stærðfræðinni. 

Eitt foreldrið taldi þessa spennu myndast vegna þess að þetta var mikið rætt í 

vinahóp barnsins. 

Þriðjungur foreldra sagðist hafa tekið eftir meira álagi á börn sín þegar þeir voru 

spurðir hvort þeim hafi fundist vera aukið álag á börn sín í námi fyrir samræmda 

prófið í stærðfræði. Foreldrarnir töldu að upprifjunin og gömlu samræmdu prófin 

sem börnin komu með heim til þess að skoða yfir hefði magnað upp stress hjá 

börnunum. Börnin hafi fengið tvöföld skilaboð. Þeim hafi verið sagt að þetta væri 

ekkert til þess að hafa áhyggjur af en um leið var verið að leggja fyrir þau 

upprifjunarefni og gömul próf. Þá var eitt foreldrið í þessum hóp sem fór í skipulega 

upprifjun með barni sínu fyrir prófið með því að útbúa dæmi, reikna gömul próf og 

taka þannig fyrir alla námsþætti sem barnið átti að kunna skil á fyrir prófið. Hinir 

foreldrarnir fundu ekki fyrir meira álagi á börn sín.  

Flestir foreldrarnir sögðust ekki hafa orðið varir við breytingar í námi barns síns eftir 

samræmda prófið í stærðfræði. Tveir foreldranna töluðu þó um að nemendum hefði 

verið getuskipt og telja að það sé næst því sem skólinn kemst til þess að 

einstaklingsmiða námið. Öðru foreldri fannst að barnið sitt væri orðið öruggara í 

stærðfræðinni eftir prófið og rakti það til góðs gengis á prófinu. Þeir foreldrar sem 

höfðu fengið niðurstöður prófsins töluðu um að þeir væru meðvitaðari um hvar barn 

sitt stæði í stærðfræðinni og hvaða þætti þyrfti að leggja meiri áherslu á. Þeir 

foreldrar sem ekki höfðu fengið niðurstöður prófsins töluðu um að það yrði 

forvitnilegt að sjá hvort áherslurnar myndu eitthvað breytast eftir að niðurstöður úr 

prófinu bærust. 
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Flestir foreldranna sögðust vera sáttir við að börn þeirra ættu að fara í samræmt 

könnunarpróf í stærðfræði svo framarlega sem þau væru haldin á réttum forsendum 

og nýtt til þess að gera áframhaldandi nám árangursríkara. Þetta væri þannig góð leið 

til þess að sjá hvort kennararnir væru að standa sig í að koma efninu til skila í 

kennslu sinni. Þá gæti útkoman verið borin saman við útkomuna úr samræmdu 

prófunum í 7. bekk og þannig væri hægt að sjá hvort að nemendur væru að bæta sig, 

standa í stað eða hvort þeir væru á leið niður á við. Þó voru sumir sem sögðu að of 

mikið væri gert úr prófunum ef þau ættu bara að vera könnun fyrir skólann. Þessu 

væri stillt þannig upp að það myndaðist kapp á milli nemenda sem gæti valdið kvíða 

hjá sumum börnum. Það varð til þess að þau börn óttuðust útkomur prófanna. Þá 

væru börnin misjöfn eins og þau eru mörg og því ætti ekki að setja þau öll undir 

sama hatt eins og samræmdu prófin gera. Foreldrarnir höfðu líka orð á því að þeim 

fyndust prófin vera frekar snemma núna. Sum börnin hefðu þurft meiri undirbúning. 

Þá finnst foreldrunum að prófin komi niður á þeim nemendum sem eru slök í 

málfræði þar sem að stundum er erfitt orðalag á spurningum í prófinu. Önnur foreldri 

tala þó um að prófin séu á fínum tíma þar sem að þá komi snerpa fyrr í kennsluna, 

niðurstöðurnar komi fyrr og þá sé hægt að nýta þær seinna á önninni. Þá færu líka 

ekki heilu annirnar í að æfa þau fyrir samræmda prófið. Eitt foreldrið er algjörlega á 

móti prófum yfirhöfuð og telur það gefa jafnvel betri mynd að líta bara á einkunn úr 

könnun á vorönn. Foreldrinu finnst börnin of ung í 4. bekk til þess að taka svona stór 

próf. Þau séu að bera sig saman og metast þannig að sum gætu fengið stimpil á sig ef 

þau standa illa að vígi. Foreldrinu finnst að það eigi að vera símat og öðruvísi náms-

mat heldur en bein próf. Foreldrið bendir líka á áherslur Kennaraháskólans [Mennta-

vísindasvið Háskóla Íslands] um að hafa mismunandi námsmat en finnst að skólinn 

sé alltaf að skjóta sig í fótinn með því að hafa lokapróf í mjög mörgum námskeiðum. 

Þegar foreldrarnir voru spurðir að því hvað þeim fyndist almennt um samræmda 

prófið fannst flestum prófið eiga rétt á sér svo framarlega sem að það væri nýtt til 

aðhalds við kennslu og notað til þess að ákvarða áframhaldandi kennslu. Ef börn 

réðu ekki við að taka prófið þá fannst foreldrum að þau ættu að fá að sleppa því að 

þreyta það. Þá þótti foreldrum gott að kennararnir hefðu lagt ríka áherslu á að prófið 

væri ekkert til þess að stressa sig yfir. Nokkrir nefndu líka að þeir vildu frekar að 

nemendur yrðu metnir í tímum og kennslu fremur en endilega með prófi. Þá væri líka 
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hægt að miða við próf eða könnun sem lögð væri fyrir með hefðbundnum hætti innan 

hvers bekkjar. Þá kom fram að einu foreldrinu finnst að þessi próf séu nauðsynleg í 

lok 7. bekkjar þegar börnin eru að færast úr barnaskóla yfir í gagnfræðaskóla. Einnig 

kom fram að prófið skiptir foreldrana mismiklu máli. Foreldrarnir voru yfirleitt 

ánægðir með þá aðstoð sem börnin þeirra fengu í skólunum fyrir og eftir prófið. Í 

einum skólanum var nemendum getuskipt þar sem tekið var mið af samræmda 

könnunarprófinu en einnig öðrum prófum sem haldin voru innan árgangsins í þeim 

skóla.  

Þegar við spurðum foreldra að því hvort þeir vildu taka eitthvað fram að lokum 

varðandi samræmda prófið og nám og kennslu barna sinna komu fram margvísleg 

sjónarhorn. Einu foreldrinu finnst að foreldrar ættu ekki að taka prófið of alvarlega 

og það sé ágætt mælitæki svo að foreldrar þurfi ekki að stressa sig yfir því. 

Foreldrinu finnst aðalmálið að börnin öðlist sjálfstraust og treysti á sjálf sig. Annað 

foreldri talar um að sér finnist námið vera keyrt of hratt. Börnin séu ekki fyrr búin að 

læra eina aðferð þegar farið er yfir í þá næstu. Það sé eins og aldrei megi staldra við. 

Það eigi ekki að vera magnið sem skipti máli heldur gæðin. Einnig tók eitt foreldri 

það fram að barnið sitt hefði komist upp með að læra ekkert heima í stærðfræði heila 

önn. Barnið sagðist alltaf hafa lokið við stærðfræðina í skólanum og kennarinn virtist 

ekki hafa veitt því athygli. Eitt foreldri lýsti ánægju sinni með aðstoðina sem barnið 

fékk vegna lesblindu bæði fyrir og eftir samræmda prófið í stærðfræði.  

Foreldrar töluðu um að þar sem kennsluaðferðir hafi breyst mikið á undanförnum 

árum þurfi þeir meiri upplýsingar og leiðbeiningar með hverjum námsþætti. 

Foreldrinu finnst einnig á gráu svæði hvenær vasareiknar séu leyfðir. Þá kom fram að 

eitt foreldrið hefði tekið fram að kennarinn hefði sagt áður en niðurstöður voru birtar 

að ekkert yrði að marka þær.  
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Umræða 

Eftir að hafa rætt við foreldra og kennara í rannsókninni sáum við að í báðum 

skólunum var lögð áhersla á að samræmda könnunarprófið í stærðfræði væri ekkert 

stórmál og tilgangur prófsins væri einungis að sýna hvar nemendur stæðu. Samt sem 

áður var sérstaklega farið í upprifjun fyrir prófið í báðum skólunum. Þetta er í 

samræmi við tilgang prófsins samkvæmt lögum og reglugerðum.  

Foreldrarnir upplifðu andrúmsloftið frá kennurunum og skólunum á mismunandi 

hátt. Athyglisvert þótti okkur að það var aðeins eitt foreldri af þremur frá tilteknum 

kennara sem sagðist hafa fundið fyrir pressu frá skólanum á meðan hinir foreldrarnir, 

frá viðkomandi kennara og foreldrarnir frá hinum kennurunum, sögðu að hamrað 

hefði verið á því að börnin ættu ekki að vera að stressa sig á prófunum. Margir 

foreldranna fundu fyrir spennu og stressi hjá börnum sínum en einungis fá þeirra gátu 

ekki sofið eða fengu magaverk vegna prófsins. Meirihluti nemendanna níu var 

spenntur vegna umtalsins um prófið og vegna þess að þeim fannst þetta vera langt 

próf sem þeir þurfi að sitja lengi yfir. Þetta kom þó helst í ljós hjá þeim nemendum 

sem áttu eldri systkini eða þar sem prófið var mikið rætt heima fyrir að sögn 

kennaranna. Þeir nemendur mögnuðu upp spenning hjá bekkjarfélögum sínum. 

Margir foreldranna fundu fyrir miklum létti hjá börnunum þegar prófið var búið. 

Þetta er í samræmi við rannsókn Rúnars Sigþórssonar, Mat í þágu náms eða nám í 

þágu mats. 

Flestir foreldrar sögðu að heimavinna hefði ekki aukist í tengslum við samræmda 

könnunarprófið í stærðfræði. Kennararnir fóru með nemendur í upprifjun á þeim 

námsþáttum sem þeir áttu að kunna skil á fyrir prófið og að sögn foreldra miðaðist 

heimavinnan einnig að upprifjun fyrir samræmda prófið. Upprifjun og gömul próf 

hefðu komið í staðinn fyrir venjulega heimavinnu sem annars hefði verið. Það var 

mismunandi hversu mikla áherslu foreldrar lögðu á upprifjun heima fyrir, fyrir utan 

þau verkefni sem kennarar lögðu fyrir. Það var aðallega eitt foreldri sem undirbjó 

barn sitt með nákvæmum hætti og fór í gegnum alla námsþætti skipulega með barni 

sínu dagana fyrir prófið. Þetta barn var haldið miklum prófkvíða að sögn foreldrisins 

sem sagðist líka hafa hrjáðst af prófkvíða á sinni skólagöngu. Það má því velta fyrir 
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sér hvort prófkvíði foreldrisins hafi yfirfærst á barnið eða hvort barnið hafi orðið 

kvíðið vegna þess hversu mikla áherslu foreldrarnir lögðu á upprifjunina fyrir prófið. 

En eins og Þóra Björk Jónsdóttir bendir á hafa margar rannsóknir sem sýnt fram á að 

kennarar hafi tilhneigingu til þess að undirbúa nemendur þannig undir samræmd próf 

að aðeins séu teknir fyrir þeir þættir sem vitað er að prófað verði úr. 

Viðhorf til prófanna var yfirleitt jákvætt svo framarlega sem niðurstöður úr prófinu 

yrðu nýttar til þess að bæta kennsluna og einstaklingsmiða hana að þörfum hvers og 

eins. Hins vegar ef ekki átti að nýta niðurstöðurnar þá voru foreldrar og kennarar 

alfarið á móti prófunum. Eitt foreldri var hins vegar alfarið á móti samræmda 

könnunarprófinu og prófum yfirleitt. Það foreldri vildi að tekið væri mið af verkefni 

eða könnun sem kennarar leggðu fyrir í kennslustund eða hreinlega að matið færi 

fram með reglubundnum hætti yfir skólaárið. Þessi viðhorf til prófsins endurspegla 

það að foreldrar eru almennt frekar jákvæðir gagnvart prófinu svo framarlega sem 

það sé nýtt til þess að skipuleggja áframhaldandi nám nemenda enda er það megin 

tilgangur þess samkvæmt lögum og reglugerðum.  

Það voru hins vegar skiptar skoðanir á meðal kennara um hversu gott mælitæki 

samræmda könnunarprófið væri í raun. Þeir töluðu um að óréttlátt væri að bera 

saman fámenna skóla og fjölmenna þar sem að það gæfi augaleið að í fámennari 

skólum fengi hver nemandi meiri tíma frá kennaranum heldur en þar sem skólarnir 

eru mjög fjölmennir. Þeir töluðu hins vegar um að prófin gætu verið ágætt mælitæki 

yfir það hvernig stærðfræðikennslan væri á landinu. En samkvæmt reglugerðinni um 

fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa er þeim ætlað að veita 

upplýsingar um stöðu stærðfræðikennslu í hverjum skóla fyrir sig í samanburði við 

hina skólana á landinu.  

Foreldrum og kennurum fannst líða of langur tíma frá því nemendur þreyttu prófin 

þar til úrlausnirnar bárust þeim. Það var í raun ekki fyrr en í desember sem 

niðurstöðurnar voru að berast og eftir áramót sem að foreldrar og nemendur fengu 

kost á því að sjá prófin sjálf en samkvæmt reglugerðinni sem Menntamálaráðuneytið 

setur eiga úrlausnir að berast eigi síðar en átta vikum eftir að prófið var lagt fyrir og 

tveimur vikum eftir það að senda frumrit prófúrlausna. Í ljósi þess hversu langur tími 
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leið frá því að prófið var þreytt þar til að niðurstöður bárust dregur það úr leiðsagnar-

gildi prófsins. 

Í öðrum skólanum var nemendum getuskipt í hraðferð, miðferð og hægferð þar sem 

tekið var mið af samræmda könnunarprófinu en í hinum skólanum var farið betur í 

þá þætti sem ekki höfðu komið vel út bæði með tilliti til hópsins í heild og hjá 

einstaka nemendum. Getuskipting hefur stundum verið gagnrýnd vegna þess stimpils 

sem nemendur geta fengið á sig ef þeir lenda í slakasta hópnum. Þess vegna fannst 

okkur gaman að heyra af einu barninu sem var hæst ánægt með að hafa lent í slakasta 

hópnum þar sem að þar fengi það meiri og betri aðstoð frá kennaranum vegna þess 

að færri væru í þeim hópi.  

Það var áhugavert að heyra viðhorf foreldranna til stærðfræðinnar og kennslu hennar. 

Í sumum tilfellum gagnrýndu foreldrar kennsluna á þann hátt að ekki kæmu nægar 

upplýsingar frá kennaranum til foreldranna um það hvernig stærðfræðikennslunni 

væri háttað og hvaða aðferðir nemendur væru að læra. Til að mynda fannst einu 

foreldrinu skrýtið að barnið þyrfti ekki að kunna margföldunartöflurnar utan að. 

Samt sem áður kom fram í viðtölunum við kennarana að börnin þyrftu að kunna 

margföldunartöflurnar og einn kennarinn tók sérstaklega fram að hann hefði tekið 

þær aftur fyrir þar sem þær hefðu ekki komið vel út á könnunarprófinu. Í flestum 

tilvikum gátu foreldrar ekki fært rök fyrir því sem þeir voru að gagnrýna kennarana 

fyrir. Þá var eitt foreldrið sem nefndi að barnið sitt hefði komist upp með að læra 

aldrei heima í stærðfræði í heila önn. En á þessu þykir okkur ljóst að 

upplýsingaflæðið virðist ekki væra nægilegt frá kennurum til foreldra.  
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Lokaorð 

Niðurstöður á rannsókn á samræmda könnunarprófinu í stærðfræði í 4. bekk hafa 

verið túlkaðar og ræddar hér að ofan. Ítrekað hefur verið mikilvægi þess að 

leiðsagnargildi prófsins sé nýtt til þess að byggja upp áframhaldandi og bætta 

kennslu sem tekur mið af bekkjarheildinni og einstaka nemendum. Þá höfum við 

fjallað um mikilvægi þess að kennarar beyti fjölbreyttu námsmati þar sem á þann hátt 

er hægt að koma til móts við sem flesta nemendur. Í rannsókn okkar kom fram að 

allir kennararnir fóru í upprifjun með nemendum sínum fyrir samræmda prófið. Á 

þessu skólaári var prófið haldið mjög snemma til þess að koma í veg fyrir mikla 

upprifjun þar sem prófunum er ekki ætlað að vera stýrandi á kennslu nemenda heldur 

könnunarpróf sem á að sýna stöðu nemandans þegar prófið er þreytt og gefa 

hugmyndir að því hvað þarf að bæta í áframhaldandi kennslu. Við sáum að prófið er 

stýrandi á kennslu nemenda fram að prófdegi þar sem nemendur eru undirbúnir fyrir 

prófið. Því teljum við jafnvel betra að prófin séu haldin þetta snemma þar sem það 

dregur úr áhrifum þeirra og getur líka betur stuðlað að því að þau séu notuð sem 

þáttur í leiðsagnarmati. 

Í framhaldinu væri áhugavert að skoða hvort prófniðurstöður hafi raunverulega verið 

nýttar til þess að einstaklingsmiða námið að þörfum hvers og eins og þá hvort þeir 

þættir sem komu illa út á samræmda könnunarprófinu komi betur út á vorprófum. Þá 

væri hægt að ræða við viðkomandi foreldra eftir prófin í 7. og 10. bekk og skoða 

þannig feril barnanna í gegnum skólagönguna. Þá væri áhugavert að ræða við 

nemendurna og kanna hug þeirra til samræmda könnunarprófsins. 
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