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Formáli 

Frá því að ég hóf störf sem íslenskukennari á unglingastigi árið 2000 hafa samræmd 

próf/könnunarpróf haft áhrif á starf mitt. Niðurstöður úr þeim eru opinber gögn og 

skólar eru metnir eftir því hvernig nemendur þeirra standa sig í prófunum og því má 

segja að þau hafi stýrt að einhverju leyti kennslu minni og eflaust annarra í gegnum 

tíðina. Þess vegna fannst mér áhugavert að skoða samræmd könnunarpróf áranna 

2011-2015 með áherslur aðalnámskrár 2006/2007 og 2011/2013 í huga, sem eru 

nokkurs konar biblía þegar kemur að samningu prófanna, því þeim er ætlað að mæla 

hvort markmiðum aðalnámskránna hafi verið náð.  

Við ritgerðarsmíðina hefur gengið á með skini og skúrum en áfram skyldi halda og 

ekki gefast upp. Stundum var leiðin ansi erfið en þegar horft er til baka þá standa upp 

úr skemmtilegar og lærdómsríkar minningar tengdar skrifum mínum, þar sem ég spáði í 

ýmsa þætti tengda ritgerðinni. 

Leiðbeinanda mínum, Baldri Sigurðssyni, vil ég þakka fyrir alla hjálpina og góðvild í 

minn garð. Fjölskyldu minni þakka ég fyrir hvatningu í einu og öllu. Manninum mínum 

Hlyni og syninum Þóri þakka ég þolinmæðina og tillitssemina, móðurbróður mínum 

Bjarka, fyrir hvatningu og yfirlestur og sérstaklega vil ég þakka dóttur minni, Aðalbjörgu, 

sem alltaf var tilbúin að lesa yfir fyrir mömmu sína og sýna með orðum og gjörðum 

hversu stolt hún var af mér.  

Samstarfskonum mínum og vinkonum, Hildi Pétursdóttur, Rósu Gunnarsdóttur, 

Huldu Kristmannsdóttur og Ástu Steinu Jónsdóttur þakka ég fyrir ýmsar ábendingar og 

hjálp í ferlinu öllu.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 24. júní 2017 

Ýr Þórðardóttir 
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Ágrip  

Árið 2009 voru samræmd próf í lok 10. bekkjar flutt til haustsins og í stað þess að vera 

lokapróf úr grunnskóla var þeim ætlað að vera könnunarpróf svo bæði kennarar og 

nemendur gætu miðað starf vetrarins við niðurstöður þeirra.  

Frá og með aðalnámskrá 2011 eru skilgreindir sex grunnþættir menntunar: Læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Í þeim 

felst að nemendur fái framtíðarsýn, getu og vilja til að hafa áhrif í samfélaginu með því 

að taka þátt í því, breyta og þróa. Innan hvers námssviðs skal leggja mat á hæfni 

nemenda sem byggist á áhersluþáttum grunnskólalaga og grunnþáttum í menntun við 

námsmat við lok grunnskóla. Slík hæfni nefnist lykilhæfni. Hæfniviðmið lýsa þeirri hæfni 

sem nemendur ná með því að beita þekkingu og leikni og markmið þeirra er að þeir geti 

skipulagt, útskýrt og notað hugtök sem tengjast námsefninu.  

Textar samræmdu könnunarprófanna 2011-2015 voru lesnir með grunnþætti 

menntunar í huga og spurningar þeirra greindar eftir áfangamarkmiðum aðalnámskrár 

2007 annars vegar og hæfniviðmiðum aðalnámskrárinnar 2013 hins vegar.  

Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara er: Hvernig mæla spurningar á 

samræmdum könnunarprófum í íslensku þau áfangamarkmið eða hæfniviðmið sem 

aðalnámskrár gera ráð fyrir að nemandi eigi að ná við lok grunnskóla?  

Niðurstaðan er sú að spurningar prófanna tengjast rúmlega fjórðungi af 

áfangamarkmiðum og hæfniviðmiðum úr aðalnámskrám.  

Ef samræmd könnunarpróf verða byggð upp á fjölbreyttari hátt og fleiri 

hæfniviðmið úr aðalnámskrá tengjast spurningum þeirra eru meiri líkur á að þau verði 

einstaklingsmiðaðri, sýni betur hæfni nemandans og skili betri árangri í skólastarfi í 

nútímasamfélagi. 
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Abstract 

The national curriculum for compulsory education and national tests in Icelandic 

Since 2009, national tests for 10th graders have been held in the fall instead of spring. 

Now, rather than being finals from compulsory school, their results are meant to be a 

guide for both teachers and students on what to emphasize during the winter.  

The fundamental pillars of education are literacy, sustainability, health and welfare, 

democracy and human rights, equality and creativity. These pillars are supposed to 

create an overview in the school system as a whole as well as to include the students’ 

future vision, their ability and longings to influence their society by participating in it 

and to develop it further. Within each subject area a competence evaluation shall be 

done that is structured by the emphases of the compulsory school act and fundamental 

pillars of education at the end of year 10. This competence is called key competence. 

Competence criteria for key competences demonstrates the competence that students 

achieve by using their knowledge and skills and the objective is that students will be 

able to organize, explain and use vocabulary related to the subject.  

The texts in the national tests, for years 2011-2015, were read with the 

fundamental pillars in mind and the questions in the same tests were examined with 

competence criteria in mind, both according to the national curriculum of 2007 and 

2013.  

The research question is: How do the questions in the national tests in Icelandic 

evaluate key competences that the national curriculum says students shall have 

achieved by the end of year 10?  

The conclusion is that the tests’ questions correlate briefly to least than one third of 

the key competences in the national curriculum.  

If national tests were organized in a more varied way and with more competence 

criteria for key competences in the national curriculum in mind, it would be more likely 

that the tests were more individualized and individual students might perform better in 

school in modern society. 

 



8 

Efnisyfirlit  

Formáli ..................................................................................................................... 5 

Ágrip ......................................................................................................................... 6 

Abstract .................................................................................................................... 7 

Efnisyfirlit ................................................................................................................. 8 

Töfluskrá ..................................................................................................................10 

1 Inngangur ..........................................................................................................11 

2 Fræðslulög og námskrár frá 1907 .......................................................................16 

3 Tvær aðalnámskrár ............................................................................................20 

3.1 Aðalnámskrár grunnskóla 2006 og 2011 .............................................................. 20 

3.1.1 Grunnþættir menntunar ................................................................................ 21 

3.1.2 Lykilhæfni....................................................................................................... 25 

3.1.3 Þekking, leikni og hæfni ................................................................................. 26 

3.2 Íslenska í aðalnámskrám 2007 og 2013 ................................................................ 27 

3.2.1 Lokamarkmið fyrir íslensku............................................................................ 28 

3.2.2 Áfangamarkmið fyrir íslensku ........................................................................ 28 

3.2.3 Hæfniviðmið .................................................................................................. 29 

3.3 Samfella í íslensku milli námskráa 2007 og 2013 ................................................. 29 

3.3.1 Talað mál, hlustun og áhorf ........................................................................... 30 

3.3.2 Lestur og bókmenntir .................................................................................... 31 

3.3.3 Ritun .............................................................................................................. 34 

3.3.4 Málfræði ........................................................................................................ 35 

3.4 Námskrá og próf ................................................................................................... 36 

3.5 Samantekt ............................................................................................................. 37 

4 Samræmd könnunarpróf í 10. bekk ....................................................................39 

4.1 Framkvæmd og tilgangur samræmdra könnunarprófa ........................................ 39 

4.2 Próffræði samræmdra könnunarprófa ................................................................. 40 

5 Aðferð ...............................................................................................................42 

5.1 Orðræðugreining .................................................................................................. 42 

5.2 Orðræðugreining og textar prófanna ................................................................... 43 

5.3 Flokkun spurninga í áfangamarkmið og hæfniviðmið .......................................... 44 

5.4 Samantekt ............................................................................................................. 44 



9 

6 Samræmd könnunarpróf í íslensku 2011-2015 ................................................... 45 

6.1 Almennt um prófin ............................................................................................... 45 

6.2 Uppbygging samræmda könnunarprófa .............................................................. 47 

6.2.1 Samræmt könnunarpróf í íslensku árið 2011 ............................................... 49 

6.2.2 Samræmt könnunarpróf í íslensku árið 2012 ............................................... 50 

6.2.3 Samræmt próf í íslensku árið 2013 ............................................................... 52 

6.2.4 Samræmt könnunarpróf í íslensku árið 2014 ............................................... 53 

6.2.5 Samræmt könnunarpróf í íslensku árið 2015 ............................................... 55 

6.3 Prófin í heild ......................................................................................................... 56 

7 Umræða ........................................................................................................... 64 

7.1 Hvernig mæla prófin áfangamarkmið 2007 og hæfniviðmið aðalnámskrár 2013 í 
íslensku? ............................................................................................................... 65 

7.2 Hvernig má sjá áhrif grunnþátta menntunar úr aðalnámskrá 2011 í prófunum? 67 

7.3 Hvað er til marks um að prófin hafi orðið fyrir áhrifum aðalnámskráa á þessu 
tímabili, breyst eða þróast? ................................................................................. 68 

7.4 Hvernig mæla spurningar á samræmdum könnunarprófum í íslensku 
áfangamarkmið eða hæfniviðmið aðalnámskrár? ............................................... 69 

8 Lokaorð ............................................................................................................ 71 

Heimildaskrá ........................................................................................................... 73 

Viðauki A: Samræmt könnunarpróf 2011 ................................................................. 80 

Viðauki Á: Samræmt könnunarpróf 2012 ................................................................. 86 

Viðauki B: Samræmt könnunarpróf 2013 .................................................................. 93 

Viðauki C: Samræmt könnunarpróf 2014 .................................................................. 99 

Viðauki D: Samræmt könnunarpróf 2015 ............................................................... 106 

  



10 

Töfluskrá 

Tafla 1. Áfangamarkmið og hæfniviðmið í töluðu máli, hlustun og (áhorfi– 

viðbót 2013). ..................................................................................... 31 

Tafla 2. Áfangamarkmið og hæfniviðmið í lestri og bókmenntum. ................ 33 

Tafla 3. Áfangamarkmið og hæfniviðmið í ritun. ............................................ 35 

Tafla 4. Áfangamarkmið og hæfniviðmið í málfræði. ...................................... 36 

Tafla 5. Yfirlit um fyrirlögn íslenskuprófanna, fjölda nemenda, meðaleinkunn 

og fjölda spurninga. ........................................................................... 46 

Tafla 6. Dreifing bókstafseinkunna árin 2014 og 2015. ................................... 46 

Tafla 7. Meðaleinkunnir í einstökum prófþáttum árin 2011, 2012 og 2013. .. 47 

Tafla 8. Yfirlit um byggingu prófanna og fjölda spurninga. ............................. 48 

Tafla 9. Bygging samræmds könnunarprófs í íslensku 2011. .......................... 49 

Tafla 10. Bygging samræmds könnunarprófs í íslensku 2012. ........................ 51 

Tafla 11. Bygging samræmds könnunarprófs í íslensku 2013. ........................ 52 

Tafla 12. Bygging samræmds könnunarprófs í íslensku 2014. ........................ 54 

Tafla 13. Bygging samræmds könnunarprófs í íslensku 2015. ........................ 55 

Tafla 14. Áfangamarkmið fyrir lestur og bókmenntir. ..................................... 57 

Tafla 15. Áfangamarkmið fyrir málfræði. ........................................................ 58 

Tafla 16. Áfangamarkmið fyrir ritun. ............................................................... 59 

Tafla 17. Hæfniviðmið fyrir lestur og bókmenntir. .......................................... 60 

Tafla 18. Hæfniviðmið fyrir ritun. .................................................................... 61 

Tafla 19. Hæfniviðmið fyrir málfræði. ............................................................. 62 



11 

1 Inngangur  

Allflestir Íslendingar þekkja til samræmdra prófa og hafa þreytt einhvers konar útgáfu af 

þeim á skólagöngu sinni. Saga prófanna hér á landi nær aftur til ársins 1929 (Ólafur J. 

Proppé, 1999) en í tímans rás hafa þau tekið breytingum.  

Árið 2008 var ákveðið með lagabreytingu (lög um grunnskóla nr. 91/2008) að í stað 

þess að leggja samræmd próf fyrir að vori í 10. bekk, yrðu þau að hausti í sama árgangi 

og kölluðust þá samræmd könnunarpróf. Hlutverk prófanna var eftir sem áður að mæla 

hvort markmiðum aðalnámskrár hafi verið náð og veita nemandanum, kennurum og 

forráðamönnum upplýsingar um námsgetu hans, þannig að hann geti borið sig saman 

við jafnaldra sína hvarvetna á Íslandi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 57).  

Við þessa breytingu varð í orði kveðnu sú meginbreyting að í stað þess að prófin 

væru lokavottorð um árangur nemandans í grunnskóla, sem alltaf hafði verið notað 

sem mat á hæfni til að stunda nám á næsta skólastigi, voru prófin núna ætluð 

kennurum grunnskólans til að átta sig betur á stöðu nemenda og haga kennslunni í 

samræmi við það í tíunda bekk og áttu lokapróf skólanna sjálfra að taka við því 

hlutverki. Áhöld eru um hvort þetta hafi gengið eftir, í fyrsta lagi hvort skólaprófin hafi 

leyst samræmdu prófin fyllilega af hólmi sem matstæki við inntöku í framhaldsskóla og í 

öðru lagi að hvaða leyti niðurstöður prófanna hafa haft áhrif á starfshætti kennara í 10. 

bekk.  

Árið 2011 kom úr almennur hluti nýrrar aðalnámskrár, sem átti að leysa námskrá frá 

2007 af hólmi. Það varð þó ekki fyllilega fyrr en síðari hlutinn, um greinasviðin, kom út 

tveimur árum síðar. Nýmæli í þessari námskrá voru nokkur, en misjafnlega róttæk. Það 

veigamesta var í almenna hlutanum, sem tók gildi 1. ágúst 2011, að skilgreindir voru sex 

grunnþættir menntunar, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Þeim fylgdi ráðuneytið eftir með því að gefa út sérstök hefti um 

hvern þátt. Grunnþættirnir fela í sér skilgreiningu á ákveðnum gildum eða viðhorfum 

sem eiga að vera leiðarljós í öllu skólastarfi, óháð námsgreinum. Með því að skilgreina 

þessa þætti var miklu ákveðnar en áður var í raun skilgreint, hvað átt er við með 2. 

markmiðsgrein laga um grunnskóla (91/2008) um að hlutverk skólans sé að „… stuðla 

að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri 

þróun.“ 

Þessi mikilvæga markmiðsgrein laganna heldur áfram svo:  
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Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, 

kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 

ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli 

leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.  

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í 

íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, 

högum fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og 

umheiminn. Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og 

að afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. 

Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun 

nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra.  

(lög um grunnskóla 91/2008) 

Grunnþættirnir mynda kjarna menntastefnunnar og eiga að skapa mikilvæga 

samfellu í íslensku skólakerfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 7). Þeir eiga að vera 

samofnir markmiðum og kennslu í öllum námsgreinum (bls. 50). 

Annað mikilvægt nýmæli almenna hluta aðalnámskrár var að undirbúa þá breytingu 

að í stað markmiða náms, sem áður höfðu verið notuð í aðalnámskrá til að skilgreina að 

hverju var stefnt á einstökum skólastigum, skyldi nú lýsa árangri námsins með því að 

skilgreina hæfniviðmið innan hvers námssviðs og námsgreinar. Þessari hugmynd var 

síðan komið í verk í síðari hluta námskrárinnar, um greinasvið. Lykilhæfni, sem skólarnir 

skyldu leggja rækt við hjá nemendum sínum, var skilgreind, óháð einstökum 

námsgreinum eða greinasviðum. Sett voru fram hæfniviðmið fyrir þessa lykilhæfni, 

miðuð við lok 4., 7. og 10. bekkjar, á sömu tímamótum og hæfniviðmið eru skilgreind í 

einstökum námsgreinum og gert hafði verið í markmiðslýsingum fyrri námskráa og sem 

metin eru með samræmdum könnunarprófum. Aðalnámskrá skilgreinir fimm þætti 

lykilhæfni þvert á allar námsgreinar: Tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýna hugsun, 

sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi.  

Sjálf greinasviðin, sem eru þungamiðja síðari hluta námskrárinnar 2013, eru átta að 

tölu og þar er íslenska hið fyrsta í röðinni. Í kafla hvers greinasviðs er markmiðum 

námsins lýst með því að skilgreina hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa náð við lok 

námsins.  

Hæfniviðmið lýsa þeirri hæfni sem nemandi nær með því að beita þekkingu og leikni 

innan hverrar námsgreinar og markmið þeirra er að nemendur fái yfirsýn til að hagnýta 
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þekkingu sína og leikni við að skipuleggja, útskýra og nota hugtök sem tengjast 

námsefninu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 84).  

Samræmdu prófin hafa lengi vel verið fyrst og fremst fjölvalspróf og hafa þau bæði 

kosti og galla. Kostirnir eru meðal annars þeir að þau eru skilvirk því hægt er að prófa 

mörg atriði á stuttum tíma, úrvinnslan verður bæði hlutlæg og áreiðanleg og 

stigatalning er hlutlaus og með vélrænum hætti (Ólafur J. Proppé, 1999). Einnig þarf 

ekki að greiða mörgum einstaklingum fyrir yfirferð og því eru próf sem þessi 

fjárhagslega hagkvæm. Gallarnir eru þeir að prófin gefa nemandanum ekki færi á að tjá 

sig og reyna þar með ekki á þann þátt vitsmunafærninnar, sem skilgreind er í 

aðalnámskrá 2013 í lykilhæfni í menntun.  

Samræmdu prófin hér á landi hafa verið gagnrýnd, bæði fyrir það hvað form 

spurninganna er takmarkað, en einnig fyrir það að prófin mæli ekki það sem þau eigi að 

mæla, þann árangur sem að er stefnt og áður var skilgreindur sem námsmarkmið en frá 

2013 sem hæfniviðmið. Helsta gagnrýnin á samræmd könnunarpróf er að þau eru nær 

eingöngu byggð upp á fjölvalsspurningum. Margir hafa haft áhyggjur af að próf með 

fyrir fram ákveðnum svarmöguleikum leggi ofuráherslu á staðreyndanám á kostnað 

flóknari atriða, þau stýri kennslunni frá því að hvetja nemendur til að ná sér í þekkingu 

og skilning í að tileinka sér staðreyndir og aðferðir (Resnick og Resnick, 1992). 

Gagnrýnendur telja að prófin beini kennslu að formi þeirra á kostnað skapandi náms 

fyrir nemendur (Rúnar Sigþórsson, 2008). Þau henti betur til að mæla suma þætti 

árangurs, á sviði einfaldrar hugsunar, þekkingar og skilnings, en minna reyni á gagnrýna 

og krefjandi hugsun nemenda, leikni þeirra og hæfni í lausnaleit og rituðu máli (Linn og 

Miller, 2005). Einnig geta þau verið erfið fyrir nemendur með lestrarörðugleika því 

svarmöguleikarnir krefjast oft góðrar kunnáttu í lestri og lesskilningi (Popham, 2003). 

Þeir nemendur sem standa betur að vígi í námi geta þekkt rétt svör með því að nota 

útilokunaraðferðir og því sýni prófin ekki alltaf rétta mynd af kunnáttu þeirra.  

Einnig hafa prófin verið gagnrýnd fyrir að þau prófi nemendur í því sem þeir kunna 

ekki í stað þess sem þeir kunna, engin umræða eigi sér stað í þeim og hugtökum sé ekki 

beitt í venjulegum skilningi (Eiríkur Rögnvaldsson, 2014, bls. 44). Mikilvægt sé í 

íslenskukennslu að þjálfa nemendur í að tjá sig með eigin orðum og aukið vægi 

fjölvalsspurninga á samræmdum prófum í íslensku geri ekkert til að kanna þá kunnáttu 

(Ragnar Ingi Aðalsteinsson og Sigurður Konráðsson, 2006).  

Vegna þeirrar hörðu gagnrýni sem prófin hafa fengið er ástæða til að athuga hvort 

hún eigi við rök að styðjast. Mæla prófin þekkingu, leikni og hæfni nemenda eins og 

námskráin mælir fyrir um að þau eigi að gera og bæði kennarar og aðrir virðast ætlast 
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til? Sumt af þeirri gagnrýni sem hefur verið vitnað til á við prófin eins og þau voru þegar 

þau voru enn lokapróf.  

Hér verða skoðuð samræmd próf í íslensku í tíunda bekk frá árunum 2011 til 2015. 

Upphafsárið 2011 er valið með hliðsjón af því að það ár kom út almennur hluti 

núgildandi aðalnámskrár og lagði línur fyrir grunnþætti menntunar og lykilhæfni 

nemenda við lok grunnskóla. Þá höfðu prófin verið lögð fyrir að hausti sem 

könnunarpróf frá árinu 2009 og ekki ástæða til að búast við miklum breytingum alveg 

strax. Líklegt þótti að einhver þróun færi af stað í samræmi við grunnþætti námskrár og 

þá miklu áherslu sem lögð er á að vel sé fylgst með árangri nemenda með nákvæmu og 

fjölbreyttu námsmati. Árið 2013 kom út síðari hluti nýrrar námskrár, um greinasvið og 

hæfniviðmið í þeim. Þá hefði mátt búast við að prófin tækju stakkaskiptum í ljósi þeirrar 

áherslu sem lögð var á lykilhæfni nemenda í öllu námi og nýrra skilgreininga á 

hæfniviðmiðum í íslensku, í stað áfangamarkmiða sem skilgreind voru í aðalnámskrá 

2007. Áhersla í hinum almenna hluta aðalnámskrár frá 2011 á fjölbreytt og nákvæmt 

námsmat hefði átt að vera orðin kunn og tímabært að sjá hvernig hin nýju viðmið 

endurspegluðust í prófinu, sex grunnþættir menntunar, fimm þættir lykilhæfni og 

fjórþætt hæfniviðmið námsgreinarinnar íslensku. Þegar síðasta prófið í þessari 

rannsókn er lagt fyrir árið 2015, hefur ný námskrá verið í fullu gildi í tvö ár og þá ættu 

áhrif hennar, ef einhver eru, að hafa komið í ljós.  

Markmið ritgerðarinnar Aðalnámskrár grunnskóla og samræmd könnunarpróf í 

íslensku 2011-2015 eru að finna tengsl milli aðalnámskráa grunnskóla og samræmdra 

könnunarprófa og að leita eftir nýrri þekkingu sem getur skipt máli í skólastarfi því að 

textar og spurningar samræmdra könnunarprófa í íslensku hafa ekki verið skoðaðar á 

þennan hátt áður. Höfundur þessarar ritgerðar hefur starfað sem íslenskukennari á 

unglingastigi í 17 ár. Allan þennan tíma hefur hann og margir aðrir íslenskukennarar á 

sama stigi haft á tilfinningunni að samræmdu könnunarprófin gerðu aðrar kröfur til 

nemenda en þær sem námskráin kveður á um, og starfið einkennist af sífelldri 

togstreitu þarna á milli. Fáum við úr því skorið hvort prófin mæla það sem þau eiga að 

mæla? 

Í þessari ritgerð er stuðst við eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hvernig mæla spurningar á samræmdum könnunarprófum í íslensku þau 

áfangamarkmið eða hæfniviðmið sem aðalnámskrá gerir ráð fyrir að nemandi eigi að 

ná við lok grunnskóla? Fjórar undirspurningar afmarka rannsóknarspurninguna: 

1. Hvernig mæla prófin áfangamarkmið aðalnámskrár 2007 í íslensku?  

2. Hvernig mæla prófin hæfniviðmið aðalnámskrár 2013 í íslensku?  
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3. Hvernig má sjá áhrif grunnþátta menntunar úr aðalnámskrá 2011 í prófunum? 

4. Hvað er til marks um að prófin hafi orðið fyrir áhrifum nýrrar aðalnámskrár á 

þessu tímabili, breyst eða þróast?  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla með undirköflum, auk inngangs. Í kaflanum Fræðslulög og 

námskrár frá 1907 er yfirlit um fræðslulög og námskrár frá fyrstu fræðslulögum 1907 og 

hvernig skólaganga hefur lengst og samræmd próf hafa smám saman breyst. Í þriðja 

kafla er fjallað um þær námskrár sem hér skipta máli, aðalnámskrárnar 2006 og 2011, 

með greinasviðum 2007 og 2013, og fjallað um markmið þessara námskráa, hvað þær 

eiga sameiginlegt og hvað skilur þær að, og einkum er ýtarlega fjallað um nýmæli í 

núgildandi námskrá. Í fjórða kafla er fjallað um samræmd könnunarpróf í tíunda bekk, 

próffræði þeirra, tilgang og framkvæmd. Í aðferðakafla er þeim aðferðum lýst sem 

notaðar voru til að greina texta og spurningar könnunarprófanna fimm. Í sjötta kafla 

eru raktar niðurstöður greiningarinnar fyrir hvert próf og prófin í heild. Í umræðukafla 

er leitast við að svara rannsóknarspurningunni og undirspurningum hennar og dregnar 

ályktanir. Að síðustu eru í lokaorðum nokkrar hugleiðingar um áhrif niðurstaðna fyrir 

skólastarf.  
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2 Fræðslulög og námskrár frá 1907 

Alþingi ber lagalega og pólitíska ábyrgð á skólakerfinu og ákveður grundvallarmarkmið 

þess, en menntun á öllum skólastigum heyrir undir menntamálaráðuneytið 

(Menntamálaráðuneytið, 2002, bls. 4). Sú meginregla hefur gilt í menntamálum á 

Íslandi að allir hafi jafnan rétt til náms, óháð kyni, fjárhag, búsetu, trú, fötlun, 

félagslegum eða menningarlegum uppruna. Þetta má sjá í fræðslulögum og 

aðalnámskrám sem tengjast að því leytinu til, að markmið laganna um hvert skólastig 

eru útfærð nánar í aðalnámskrám og í þeim eru sett viðmið og veittar leiðbeiningar um 

framkvæmdina (Menntamálaráðuneytið, 2002).  

Aðalnámskrár birta menntastefnu stjórnvalda og eru ætlaðar starfsfólki 

skólakerfisins sama hvaða hlutverki það gegnir við skipulagningu skólastarfs og því ber 

að fylgja ákvæðum hennar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 11). Í aðalnámskrám 

verður að tilgreina markmið og stefnur með einhverjum hætti þannig að vitað sé að 

hverju er stefnt (Andri Ísaksson, 1983, bls. 26). Rök fyrir gagnsemi þeirra eru meðal 

annars þau að þær beini sjónum að markmiðum, stuðli að skilvirku skólastarfi, spari 

tíma og orku, auðveldi miðlun og samræmingu og dragi úr streitu. 

Aðalnámskrár eru helsta stjórntæki fræðsluyfirvalda til að tryggja samhæfingu og 

samræmi skólastarfs við útfærslu sameiginlegrar menntastefnu og því má segja að þær 

séu ,,samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 11).  

Í bókinni Lýðmenntun sem Guðmundur Finnbogason gaf út árið 1903 kom fram 

hversu mikilvæg almenn skólaskylda og menntun væri og er bókin talin marka tímamót 

í íslenskri alþýðufræðslu (Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 2015). Í 

henni gerði Guðmundur grein fyrir markmiðssetningu tíu námsgreina sem hann taldi að 

ætti að kenna í skólum fyrir alþýðu (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994). 

Fræðslulögin 1907 þar sem skólaskylda var gerð almenn voru grundvölluð á riti 

Guðmundar (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1984). Með þeim voru öll tíu ára gömul börn 

skólaskyld og áttu helst að vera orðin læs og skrifandi á þeim aldri.  

Í lögum um fræðslu barna nr. 40/1926 fengu bæjarfélög heimild til að færa 

skólaskyldu niður í átta ára aldur og gerðar voru auknar kröfur til barna í nokkrum 

námsgreinum, auk móðurmáls og reiknings. Þremur árum síðar, 1929, kom út fyrsta 

námskráin fyrir barnaskóla (Námskrá fyrir barnaskóla, 1944; Ólafur Rastrick, 2008, bls. 

183). Þar var kveðið á um innihald náms í helstu greinum skólans sem var mismunandi 

eftir því hvort um fasta skóla eða farskóla væri að ræða. Helstu námsgreinarnar voru 
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reikningur, átthagafræði, móðurmál og skrift. Í þessari námskrá var líka sett fram 

viðmiðunarstundaskrá. Þetta ár, 1929, voru í fyrsta skipti lögð fyrir samræmd próf á 

Íslandi, í stafsetningu, skrift og reikningi (Ólafur J. Proppé, 1999). 

Árið 1936 voru ný fræðslulög innleidd og helstu breytingar í þeim voru að börn áttu 

að byrja í skóla sjö ára og var skólaskylda til 14 ára aldurs, að farskólahverfum 

undanskildum (lög um fræðslu barna nr. 94/1936). Helstu námsgreinar voru þær sömu 

og áður auk hannyrðakennslu sem varð að skyldunámsgrein. 

Með fræðslulögunum 1946 voru skólastigin orðin fjögur, barnafræðslustig, 

gagnfræðastig, menntaskóla- og sérskólastig, og háskólastig (lög um skólakerfi og 

fræðsluskyldu nr. 22/1946). Barnaskólanum lauk með barnaprófi við þrettán ára aldur 

og þá tóku við unglinga-, mið- eða gagnfræðaskólar. Með nýju fræðslulögunum var 

staðfest að leggja ætti fyrir samræmd ,,unglingapróf“ eftir skyldunámið að minnsta 

kosti í íslensku og reikningi en þau höfðu legið niðri á stríðsárunum (Ólafur J. Proppé, 

1999, bls. 78). Inntökupróf í menntaskóla, landspróf, voru einnig innleidd í kjölfar sömu 

fræðslulaga og prófuðu þau í íslensku (tvö próf), sögu, ensku, landafræði, náttúrufræði, 

stærðfræði, dönsku eða öðru Norðurlandamáli og eðlisfræði (Ólafur J. Proppé, 1999, 

bls. 81).  

Í september 1960 var tekin í gagnið Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 

(1960). Hún byggðist á lögum um fræðslu barna frá 1946 og einnig á lögum um 

gagnfræðanám. Námskráin átti að taka gildi eigi síðar en skólaárið 1961-62. 

Meginhlutverk hennar var að leiðbeina kennurum og skólastjórnendum í skipulagningu 

náms og þar mátti finna heildaryfirlit yfir námsefni skólaskyldunámsstigsins. 

Námskránni var skipt upp eftir námsgreinum og lagði áherslu á hið hefðbundna bóknám 

og ýmsar list- og verkgreinar eins og matreiðslu og íþróttir.  

Ný grunnskólalög voru sett 1974, þegar barnaskóli og miðskóli voru gerðir að einu 

skólastigi og skólaskyldan varð níu ár, með einhverjum undantekningum (lög um 

grunnskóla nr. 63/1974). Í kjölfarið kom út námskrá 1976 sem tók gildi skólaárið 1976-

77 og var hún gefin út í heftum, eitt fyrir hverja námsgrein með nákvæmum 

markmiðum, auk almenns hluta (Aðalnámskrá grunnskóla, 1976). Í námskránni var 

staða einstaklingsins gerð að umræðuefni og lögð áhersla á að skólinn gegndi 

lykilhlutverki við að hlúa að hverjum og einum og hann ætti að ,,búa nemendur undir líf 

og starf í lýðræðisþjóðfélagi“ (lög um grunnskóla nr. 63/1974). Nemendahópur kennara 

átti að vera fjölbreyttur, ekki getuskiptur eins og áður hafði verið. Þetta sama ár, 1976, 

var landsprófið lagt niður en við tóku samræmd próf (Ólafur Proppé, 1999, bls. 84). Þau 

voru notuð sem lokapróf úr grunnskóla og inntökupróf í framhaldsskóla.  
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Síðan þá hefur verið prófað samræmt í íslenskum grunnskólum á einhvern hátt, 

alltaf í íslensku og stærðfræði, lengst af í dönsku og ensku og um tíma í samfélags- og 

náttúrufræðum. 

Næsta aðalnámskrá kom ekki út fyrr en fimmtán árum seinna, 1989 og hafði verið 

lengi í smíðum. Hún byggðist einnig á lögunum frá 1974 og var unnin af fulltrúum 

Kennaraháskólans, Háskólans, kennarasamtaka, foreldra og skólaþróunarnefndar 

menntamálaráðuneytisins (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989). Þessi námskrá var í einu 

bindi og helstu nýjungar í henni voru að talað var um jafnrétti og kynfræðslu sem 

sérstakar námsgreinar sem átti að kenna nemendum á skólaskyldualdri. Ári seinna, 

1990, lengdist skólaskyldan um eitt ár, var tíu ár í stað níu ára áður (lög um breytingu á 

lögum um grunnskóla nr. 63/1974, með síðari breytingum; lög nr. 52/1990) og hefur 

haldist svo síðan. 

Árið 1999 kom út endurbætt útgáfa af aðalnámskrá grunnskóla sem byggðist á 

breytingum á grunnskólalögum frá árinu 1995. Hún kom út í heftum líkt og námskráin 

1974 og þar kom í fyrsta skipti námskrá fyrir nýbúa og heyrnarlausa (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 1999). Íslenskunni var skipt í sex þætti: lestur, talað mál og framsögn, 

hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði. Í námskránni komu greinagóðar 

leiðbeiningar um námsmat og þrepa-, áfanga- og lokamarkmið voru sett inn fyrir 

sérhverja námsgrein, kennurum til halds og trausts. Einnig var kennurum bent á að 

leggja ekki einungis mat á hvað nemendur vissu heldur líka á færni þeirra í 

námsgreininni og skilning. Með þessari námskrá má segja að nýr kafli hafi byrjað í 

íslenskri skólasögu, því í fyrsta sinn var unnið samhliða að námskrárgerð fyrir leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla og stefnt að eðlilegri námsfellu og stígandi milli skólastiga 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). 

Almennur hluti nýrrar aðalnámskrár kom út árið 2006 og árið síðar kom út námskrá 

fyrir hverja námsgrein þar sem skilgreind voru markmið við lok hvers námstigs. 

Þrepamarkmið fyrir hvert námsár voru aflögð og kennarar höfðu meiri sveigjanleika við 

að útfæra áfanga- og lokamarkmið sjálfir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). Íslenskunni 

var skipt upp í fjóra meginþætti í stað sex í aðalnámskránni 1999. Þeir voru: talað mál 

og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði.  

Núgildandi aðalnámskrá kom út árið 2011 og kaflar um greinasvið tveimur árum 

síðar. Þegar allir hlutar hennar voru komnir út var hún sett í eitt hefti til að hafa hana 

aðgengilegri. Nýmælin voru grunnþættir menntunar, lykilhæfni og sú hæfni sem 

nemendur eiga að stefna að með námi sínu. Í þessari aðalnámskrá var íslenskunni 

áfram skipt upp í fjóra meginþætti líkt og í námskránni 2007, en hæfniviðmið tengt 
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áhorfi hafði bæst við fyrsta þáttinn og var nú talað mál, hlustun og áhorf. Hinir þrír 

þættirnir voru þeir sömu og í námskránni 2007.  

Árið 2008 var ákveðið með lagabreytingu að breyta samræmdum lokaprófum að 

vori í 10. bekk í samræmd könnunarpróf að hausti og áttu þau að vera leiðbeinandi fyrir 

nemendur og kennara í stað þess að stýra aðgangi að framhaldsnámi (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Í þessari samantekt sést að lög um grunnskóla, aðalnámskrár og samræmd próf hafa 

tekið talsverðum breytingum á rúmlega hundrað árum. Markmið með breytingu 

námskráa hlýtur þó alltaf vera með það að leiðarljósi að stuðla að betra uppeldi og 

menntun nemenda. Í grein sinni, Álitamál um íslenskukennslu, hittir Baldur Hafstað 

(1989, bls. 39) kannski naglann á höfuðið þegar hann segir að námskrá sé eins og spegill 

samtímans. Þó hún breytist í samræmi við þróun samfélagsins nær hún aldrei að halda í 

við breytingarnar vegna þess hversu örar þær eru. Það er því á ábyrgð kennaranna að 

vera opnir fyrir nýjungum, endurskoða og breyta námsefni sem þeir kenna með 

markmið aðalnámskrár að leiðarljósi, en halda samt í menninguna og tungumálið sem 

er það dýrmætasta sem þjóðin á.  
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3 Tvær aðalnámskrár  

Aðalnámskrá grunnskóla er ígildi reglugerðar um fyrirkomulag og markmið skólastarfs í 

landinu og byggir á stefnu stjórnvalda í menntamálum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 11). Henni er ætlað að samræma kennslu og nám þannig að allir hafi jafnan rétt til 

náms. Eitt helsta markmið grunnskólans er að undirbúa nemendur sem best undir 

framtíðina með almennri menntun og á aðalnámskráin að hjálpa til við þá vinnu.  

Aðalnámskrá grunnskóla er ætluð öllum þeim sem koma að skólastarfi, hvort sem 

það eru stjórnendur skóla, kennarar, foreldrar eða nemendur. Einnig er hún höfð til 

viðmiðunar um samræmt námsmat í grunnskólum.  

Þegar þessi ritgerð er skrifuð (2016-2017) hafa tvær námskrár verið gefnar út frá 

aldamótum, aðalnámskrá grunnskóla 2006, með greinasviðum 2007 og aðalnámskrá 

grunnskóla 2011, með greinasviðum 2013.  

3.1 Aðalnámskrár grunnskóla 2006 og 2011 

Vorið 2006 samþykkti Alþingi breytingar á lögum um grunnskóla nr. 66/1995 og gengu 

þær í gegn 1. janúar 2007 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 4). Helstu breytingarnar 

voru þær að skólar áttu að verða sjálfstæðari, sveigjanleiki meiri í skipulagi náms og 

kennslu, nám átti að vera einstaklingsmiðaðra og áhersla skyldi lögð á samfellu milli 

skólastiga. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2006 var gefin út í þrettán hlutum, almennum hluta 2006 

og greinasviðin í tólf heftum 2007. Skylt var að vinna eftir henni í skólum landsins frá og 

með 1. ágúst 2007 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 2). Markmið aðalnámskrárinnar 

var að hafa skýra framsetningu á markmiðum sem voru grundvallarþáttur í öllu 

skólastarfi, þannig að allir skildu þau á sama hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 

11). Þau væru leiðarvísir og forsenda áætlanagerðar um nám og kennslu.  

Skólastefna aðalnámskrárinnar var sú að markmiðin áttu að vera nemendamiðuð út 

frá þroska hvers og eins, segja til um þá færni og þekkingu sem nemendur áttu að 

tileinka sér við ákveðin skil í námi sínu og hvernig þeir gætu sem best búið sig undir að 

verða þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 11). 

Einnig áttu markmiðin að vera þverfagleg í þeim þáttum sem gátu verið sameiginlegir í 

öllum námsgreinum. Í heftum greinasviðanna er að finna rök fyrir nauðsyn þess að læra 

viðkomandi námsgrein, stöðu hennar er lýst sem og hlutverki. Markmiðin eru sett fram 

í tveimur meginflokkum, lokamarkmiðum og áfangamarkmiðum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2006, bls. 12).  
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Í almenna hluta aðalnámskrárinnar var talað um að allir kennarar ættu að vera 

íslenskukennarar, sama hvaða námsgrein þeir kenndu og þjálfun í notkun íslenskunnar 

væri lykillinn að árangri í öllu námi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 10).  

Árið 2008 tóku í gildi ný grunnskólalög (lög um grunnskóla 91/2008) og í kjölfar þess 

var gefin út ný aðalnámskrá grunnskóla í tveimur áföngum. Almenni hlutinn kom út 

2011 sem lagði áherslu á mikilvægi grunnskólans í lýðræðissamfélagi og kynnti til 

sögunnar nokkrar breytingar á menntastefnu landsins. Þrír fyrstu kaflarnir eru 

sameiginlegir fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og fjalla um stefnumið og 

markmið menntakerfisins, almenna menntun, grunnþætti menntunar og mat á 

skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 12).  

Hæfniviðmið voru skilgreind á greinasviðum árið 2013. Í stað þess að hafa skýr 

markmið námsgreina að leiðarljósi, kom lýsing á hæfni sem nemendur áttu að ná með 

grunnskólagöngu sinni. Áhersla er lögð á að nemendur hafi framtíðarsýn, getu og vilja 

til að hafa áhrif og taki virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa.  

3.1.1 Grunnþættir menntunar 

Í almenna hluta aðalnámskrár 2011 voru í fyrsta sinn skilgreindir sex grunnþættir 

menntunar; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun. Þeir tengjast öllum námsgreinum og eru leiðarljós í almennri menntun og 

starfsháttum grunnskóla. Ýmsir grunnþáttanna tengdust áður lífsleiknikennslu, eins og 

lýðræði og mannréttindi, en með tilkomu aðalnámskrárinnar áttu þeir að vera samofnir 

öllu námi.  

Með grunnþáttunum er lögð áhersla á að nemendur tileinki sér ákveðin gildi sem 

stuðla að betra samfélagi fyrir þá og alla sem að því koma. Þeir eru viðmið og er lýst 

sem almennum markmiðum (Atli Harðarson, 2012, bls. 72). Enginn grunnþáttanna á að 

standa einn, þeir eiga að vinna saman og bæta hvern annan upp (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 17). Þá er bæði hægt að skoða sem starfsreglur sem skólar skuli 

vinna eftir sem og markmið sem þeim ber að vinna að, þeir tengjast og styðja hver 

annan (Atli Harðarson, 2012, bls. 72). Grunnþættir leggja heildstæðan grunn að 

almennri menntun nemenda og þeir búa að þeim alla ævi, því að nemendur eiga að 

vera gagnrýnir og þátttakendur í menntun sinni fremur en neytendur. 

Hér verður fjallað nánar um hvern þátt fyrir sig.  



22 

3.1.1.1 Læsi 

Grunnþátturinn læsi miðar að því „að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa 

og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og 

skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 19).  

Læsi er útvíkkað og nær yfir það að vera læs á texta, myndir, tölur, umhverfi og 

margt fleira (OECD, 2006). Hugtakið læsi tengist kunnáttu og færni sem þarf til við að ná 

tökum í nútímasamfélagi og nauðsynlegt er að undirbúa nemendur til að vera læsir á 

allan þann fjölda upplýsinga sem mætir þeim á lífsleiðinni. Læsi í víðum skilningi merkir 

að nemendur nái tökum á ýmsum miðlum, kunni að búa til stuttmynd eða vef og/eða 

geti lagt mat á margs konar efni (Stefán Jökulsson, 2012, [bls. 2]). 

Í Hvítbók um umbætur í menntun sem mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út 

árið 2014 stendur meðal annars:  

Hugtakið læsi er einn mælikvarði á hæfni. Læsi þýðir í hefðbundnum 

skilningi það að geta lesið og skrifað. Í skilgreiningu á hugtakinu læsi, sem 

stuðst er við í PISA-rannsókn OECD, er merkingin víðtækari og vísar til getu 

nemenda til að beita þekkingu sinni og færni í mikilvægum námsgreinum; til 

að greina, skilja, leysa og útskýra viðfangsefni ýmissa námsgreina, 

skilmerkilega og við alls kyns aðstæður. Þannig er til dæmis talað um læsi á 

stærðfræði og náttúrufræði, auk lesskilnings. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, [bls. 7]) 

Þessi skilgreining er fengin úr OECD-skýrslu um PISA-prófin frá árinu 2006 (bls. 284). 

Hún merkir að til þess að nemendur geti orðið virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi 

þurfi þeir að vera læsir á texta, skilja talað mál og jafnframt að vera meðvitaðir um 

miðil, tilefni og markmið sendanda. Til þess þurfa nemendur að taka sjálfstæða afstöðu 

til efnisins með því að skapa eigin merkingu og geta miðlað henni til annarra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 19).  

UNESCO skilgreinir læsi sem undirstöðu mannréttinda og það sé nauðsynlegt hverri 

manneskju til að takast á við lífið í öllum sínum margbreytileika (UNESCO, 2015). Það á 

sér stað í öllum námsgreinum og er lykillinn að því að nemendur geti þroskað hæfileika 

sína og þekkingu (Grunnþættir í menntun, 2010, bls. 17). Því má segja að lykilforsenda 

þess að öðlast hæfni í sameiginlega táknmiðli okkar, íslenskunni, sé að þjálfa markvisst 

meðferð málsins í glímu við fjölbreyttar námsgreinar.  
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3.1.1.2 Sjálfbærni 

Í sjálfbærni felst jafnvægisástand, það er geta til að viðhalda ákveðnu ferli eða ástandi 

(Grunnþættir í menntun, 2010, bls. 2). Hún byggist á þeim hugmyndum að umhverfið, 

félags- og efnahagslegir þættir myndi eina heild (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

19-20).  

Hugtakið sjálfbærni á rætur sínar að rekja til svokallaðrar Brundtland-skýrslu sem 

samin var undir forystu Gro Harlem Brundtland fyrrverandi forsætisráðherra Noregs 

(Grunnþættir í menntun, 2010, bls. 2). Þar var hugtakið sjálfbær þróun skilgreint svo: 

„Þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar án þess að stefna í voða 

möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum.“(UN world commission on 

environment and development, 1987, bls. 43). Til þess að nemendur skilji hugtakið 

sjálfbær þróun verður að liggja fyrir skilningur á þeim takmörkum sem vistkerfið setur 

okkur, ferlum náttúrunnar, lögmálum og hringrás (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

20). Nemendur þurfa að þekkja, virða og skilja náttúruna og það gildi sem hún hefur 

fyrir okkur í heild. 

Félagslegir þættir hafa það að markmiði að auka jafnrétti í samfélaginu þannig að 

allir eigi jafna möguleika á góðum lífsskilyrðum og gæta verður þess að efnahagslegir 

þættir komi ekki niður á náttúrunni eða afkomu mannkynsins. Hugmyndafræðin snýst 

um jöfnuð, bæði innan kynslóða og milli þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 20). 

Til að ná honum þurfa lýðræðisleg vinnubrögð og skilningur á fjölbreytileika mannlífs og 

menningar að vera í öndvegi. Leggja skal mikla áherslu á að lífsgæði eigi að vera þau 

sömu fyrir fólk sama hvar það býr. 

Menntun til sjálfbærni tekur til þekkingar, leikni og hæfni. Þannig má námið ekki 

eingöngu taka til þekkingarmiðlunar heldur skal gefa kost á þjálfun í gegnum margs 

konar aðferðir (Grunnþættir í menntun, 2010, bls. 3). Nemendur þurfa að skoða eigin 

forsendur og annarra með gagnrýnu hugarfari, sjá leiðir til bóta og taka ábyrga afstöðu 

til málefna og félagslegra aðstæðna.  

3.1.1.3 Lýðræði og mannréttindi 

Grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi fjallar ekki einungis um lýðræðislega 

stjórnskipan eða mannréttindamál heldur einnig um mannréttindi í samskiptum manna 

og lýðræðisleg vinnubrögð í samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 21). Hann 

snýst um samstarf og samveru, að borin sé virðing fyrir manngildi hvers og eins og á 

erindi inn í allar námsgreinar, að nemendur læri um eigin ábyrgð, réttindi og skyldur. 
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Undirstaða grunnþáttarins er gagnrýnin afstaða, virkni, upplýsing og skilningur og að 

nemendur læri um lýðræði í lýðræðissamfélagi. 

Lýðræðislegur hugsunarháttur á við í öllum námsgreinum og á að einkenna allt 

skólastarf. Nemendur eiga að taka afstöðu til siðferðilegra álitamála og taka virkan þátt 

í mótun samfélagsins. Þeir eiga að búa við mannréttindi og ráða sínum málum í 

samfélagi við aðra. Skólaumhverfið á að „[…] rækta það viðhorf að samfélagið eigi að 

vera lýðræðislegt og einstaklingarnir gagnrýnir og með framtíðarsýn.“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 21).  

3.1.1.4 Jafnrétti 

Skilgreining og skilningur í aðalnámskrá á jafnrétti er í víðu samhengi, líkt og læsi, og 

nær til margra þátta. Jafnrétti og mannréttindi eru samofin og er „jafnréttismenntun 

ein undirstaða lýðræðis og mannréttinda í skólum landsins.“ (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 6). Jafnrétti snýr að jöfnum 

tækifærum öllum til handa og til þess gert að „[…] skapa tækifæri fyrir alla til að 

þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í 

anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 21-22).  

Þegar kemur að því að kenna nemendum hvað jafnrétti sé er nauðsynlegt að kenna 

þeim að standa vörð um eigin gildi og annarra og bera virðingu fyrir því sem getur verið 

ólíkt með þeim og öðrum (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013, bls. [2]). Gagnrýnin skoðun á hugmyndum í samfélaginu er hluti 

jafnréttismenntunar og á að opna augu nemenda fyrir því að kringumstæður og 

fordómar geta leitt til mismununar og forréttinda.  

Einnig skal leggja áherslu á jafnan rétt allra í samfélaginu, hvort sem það eru stúlkur 

eða drengir og við séum eins misjöfn og við erum mörg (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 22). Mikilvægt er að kynna fyrir nemendum fjölmenningarsamfélag, hinsegin fræði, 

kynjafræði og fötlunarfræði. 

3.1.1.5 Sköpun  

Þáttur sköpunar fær nýja og skarpari sýn og sköpunarþættinum er gert hærra undir 

höfði. Lögð er áhersla á að sköpun sem grunnþáttur sé ekki bundin við list- og 

verkgreinar og mikilvægt sé að hlúa að skapandi þáttum í öllu skólastarfi. Með því 

stuðla skólarnir að persónulegu námi nemenda og frumkvæði þeirra í öllum 

námsgreinum. Sköpun er ferli sem byggist fyrst og fremst á ímyndunaraflinu og er 

niðurstaðan frumleg og hefur gildi (NACCCE, 1999).  
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Sköpun tengist öllum grunnþáttum líkt og læsi gerir og er kjarninn í allri 

grunnmenntun. Í henni skiptir máli að nemendur njóti, uppgötvi, örvi og skilji, viti og 

geti, sjái það óorðna og framkvæmi það (Grunnþættir í menntun, 2010, bls. 9).  

Meðfædd forvitni og athafnaþrá á rætur sínar í sköpunargleði nemenda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 24). Hún getur leitt til námsáhuga þegar nemendur 

öðlast skilning á viðfangsefnum og gildum þeirra. Til þess að það eigi sér stað er 

nauðsynlegt að skólinn sé opinn og sveigjanlegur, einkennist af hvatningu, starfsgleði og 

gagnkvæmri virðingu. Nemendur og kennarar eiga að þora að fara út fyrir rammann, 

byggja á fyrri þekkingu og skapa nýjan skilning og nýja þekkingu (Grunnþættir í 

menntun, 2010, bls. 10). Þá á nám sér stað, að vita meira ,,í dag en í gær“. Öll sköpun 

byggir á þjálfun og samhengi og þarf nemandinn að búa yfir þekkingu og leikni til að 

geta byggt upp nýja þekkingu (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og 

Torfi Hjartarson, 2012, bls. 33).  

3.1.1.6 Heilbrigði og velferð 

Skilgreining á heilbrigði og velferð í aðalnámskrá tekur mið af líkamlegri, andlegri og 

félagslegri vellíðan og heilbrigði nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 23). 

Skólinn á að beina sjónum sínum að líkamlegu heilbrigði með því að sjá til þess að 

nemendur fái heilsusamlega fæðu og nauðsynlega hreyfingu auk margs konar forvarna 

er lúta að velferð og heilbrigði. Meginþættir heilbrigðis sem leggja þarf áherslu á eru 

„[…] jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, 

hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra.“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 23). Í þessu felst meðal annars að skólanum ber að byggja upp 

jákvæða og heilbrigða sjálfsmynd nemenda og móta þannig aðstæður að þeir geti 

þroskað hæfileika sína á einstaklingsbundinn hátt. 

3.1.2 Lykilhæfni 

Árangur skólastarfs á að birtast í margvíslegri hæfni sem sjá má í menntastefnu margra 

landa þar sem áhersla er lögð á að efla hæfni nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016). Áherslur menntastefnunnar hér á landi samræmast 

fjórum stoðum menntunar frá UNESCO (1996) sem eru: læra að þekkja, læra að gera, 

læra að vera og læra að búa í sátt og samlyndi við aðra. Hæfni í einhverju er aldrei 

lokið, því maður lærir alla ævi, endurskoðar fyrri þekkingu og áttar sig á hvernig má 

bæta hana. Eftirfarandi skilgreiningar á lykilhæfni má finna í aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 87-90: 
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3.1.2.1 Tjáning og miðlun 

Í tjáningu og miðlun er lögð rík áhersla á að þjálfa hæfni nemenda til að tjá hugsanir, 

skoðanir og tilfinningar á fjölbreyttan hátt. Þeir miðli þekkingu sinni og leikni til annarra 

með því að tala skýrt og áheyrilega, ásamt því að geta tekið þátt í ýmiss konar 

samræðum með fjölbreyttum orðaforða og vakið um leið áhuga samnemenda sinna á 

viðfangsefninu. 

3.1.2.2 Skapandi og gagnrýnin hugsun 

Í skapandi og gagnrýninni hugsun reynir á frumkvæði nemenda í efnistökum og 

úrvinnslu og hvernig þeir nota þekkingu og leikni við að draga ályktanir. Þeir eiga að 

þora að leita nýrra lausna, beita gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu og taka 

upplýsta afstöðu til upplýsinga frá mismunandi sjónarhornum.  

3.1.2.3 Sjálfstæði og samvinna 

Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, bæði undir leiðsögn og í samstarfi við aðra fellur 

undir sjálfstæði og samvinnu. Þeir eiga að geta tekið frumkvæði í námi sínu og þekkt 

styrkleika sína og nýtt þá ásamt því að taka uppbyggilegri gagnrýni og gagnrýnt aðra án 

niðurrifs. 

3.1.2.4 Nýting miðla og upplýsinga 

Í nýtingu miðla og upplýsinga er leitast eftir hæfni nemenda til að nýta margvíslega 

miðla, hvort sem það er í þekkingarleit, úrvinnslu eða miðlun á ábyrgan, skapandi og 

gagnrýninn hátt, með réttri meðhöndlun heimilda. Þeir eiga að vera meðvitaðir um 

mátt netsins og bera ábyrgð á samskiptum sínum í gegnum netmiðla.  

3.1.2.5 Ábyrgð og mat á eigin námi 

Lögð er áhersla á að nemendur beri sjálfir ábyrgð á námi sínu og skipuleggi það með 

tilliti til hæfniviðmiða og þeir leggi mat á vinnubrögð sín og frammistöðu, með 

raunhæfum markmiðum.  

3.1.3 Þekking, leikni og hæfni 

Meginhlutverk menntunar í byrjun 21. aldar er að miðla vaxandi forða þekkingar og 

verkkunnáttu (Delors o.fl., 1996, bls. 1). Almenn menntun stefnir að því að efla 

sjálfskilning nemandans og hæfni hans til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 25-26). Námskrá sem er hæfnimiðuð er sögð 

framsækin, nemendamiðuð og byggir á þeim hugmyndum að nám feli í sér raunveruleg 

viðfangsefni, lausnaleit og þekkingaröflun nemenda (McGregor, 2007; Sinnema og 
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Aitken, 2013). Með nemendamiðuðum markmiðum er átt við að ekki er sagt hvaða efni 

á að fara yfir heldur hvernig hæfni, þekking og viðhorf nemenda skal vera að námi 

loknu (Atli Harðarson, 2012, bls. 77).  

3.1.3.1 Þekking 

Þekking er safn staðreynda, lögmála, kenninga og aðferða (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 39). Hún er aðallega fræðileg og hagnýt og er aflað með því að horfa, lesa og 

hlusta á, eða með upplifun og reynslu í gegnum athafnir. Þekking er greind með því að 

ræða, flokka og bera saman og er miðlað með fjölbreyttum tjáningarformum; 

munnlega, skriflega og verklega.  

3.1.3.2 Leikni 

Leikni er bæði vitsmunaleg og verkleg (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 39). Hún 

felur í sér að geta beitt aðferðum, verklagi og rökréttri hugsun og er aflað með notkun á 

aðferðum og þjálfun í verklagi. Leikni felur í sér greiningu með vali milli aðferða og 

skipulagi þeirra. Henni er miðlað með því að beita vinnubrögðum, verkfærum og 

aðferðum mismunandi tjáningarforma.  

3.1.3.3 Hæfni 

Hæfni felur í sér yfirsýn og getu til að hagnýta þekkingu og leikni (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 39). Hún gerir kröfur um ábyrgðartilfinningu, virðingu, víðsýni, 

sköpunarmátt, siðferðisvitund og skilning nemandans á eigin getu og hann þarf að vera 

virkur þátttakandi í menntun sinni. Einnig skiptir sjálfstraust og sjálfstæði í 

vinnubrögðum máli. Hæfni felur í sér greiningu nemandans á eigin þekkingu og leikni 

með því að bera saman, finna samhengi milli hluta, einfalda, draga ályktanir og 

rökstyðja.  

3.2 Íslenska í aðalnámskrám 2007 og 2013 

Lýsingar á greinasviðum aðalnámskránna 2006 og 2011 komu út síðar en almennu 

hlutarnir. Árið 2007 kom út greinasvið fyrir fyrrnefndu aðalnámskrána og 2013 fyrir þá 

síðarnefndu. Kaflarnir um einstakar námsgreinar og greinasvið eru mjög mikilvægir því í 

þeim felast skilgreiningar á námsgreinunum sem slíkum og þar með í raun skilgreining á 

hvað eigi að standa í kennslubókunum og hvernig eigi að kenna. Í námskránni 2007 

voru þessar skilgreiningar settar fram sem áfangamarkmið við lok hvers námstigs (4., 7. 

og 10. bekkjar) fyrir einstaka þætti námsgreinarinnar sem eru byggð upp af 
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lokamarkmiðum. Í námskránni 2013 voru þær settar fram sem hæfniviðmið fyrir 

einstaka námsþætti á sömu námstigum  

Í báðum námskrám er áfangamarkmiðum/hæfniviðmiðum í íslensku skipt í fjóra 

meginþætti: 

1. talað mál, hlustun (og áhorf) 

2. lestur og bókmenntir,  

3. ritun og  

4. málfræði 

Hver meginþáttur er sundurliðaður í 6 til 16 áfangamarkmið/hæfniviðmið. Fyrsti 

meginþátturinn hét „talað mál og hlustun“ í aðalnámskrá 2007 en liðurinn „... og áhorf“ 

bættist við 2013.  

Skilgreining námsgreinarinnar íslensku í grunnskóla hefur verið í þessari mynd með 

litlum breytingum frá aðalnámskrá 1989. Þá var fyrsti liðurinn talað mál og hlustun en 

að öðru leyti eins. Í aðalnámskrá 1999 var í fyrsta skipti talað um að áhorf ætti að vera í 

íslenskuhluta aðalnámskrár. Þá voru meginþættirnir sex: Lestur, talað mál og framsögn, 

hlustun og áhorf, bókmenntir, ritun, og málfræði. Í næstu aðalnámskrá, 2007, voru þeir 

aftur orðnir fjórir, eins og 1989, en áhorf bættist aftur við árið 2013, en í þetta sinn með 

töluðu máli og hlustun.  

3.2.1 Lokamarkmið fyrir íslensku 

Í íslensku tilgreindu lokamarkmiðin almennan tilgang náms í greininni og var skipt í fjóra 

flokka: Talað mál og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Þessi markmið 

áttu við hvaða aldur sem var og voru á ábyrgð kennara að útfæra þau frekar. Í þeim var 

lýst hvaða kunnáttu, skilnings og færni væri krafist af nemendum almennt í greininni og 

hvaða þekkingu, færni og viðhorf nemandinn átti að hafa öðlast (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2006, bls. 12; Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls. 11).  

3.2.2 Áfangamarkmið fyrir íslensku 

Áfangamarkmið voru sett fram sem nákvæmari útlistun á lokamarkmiðum og voru 

áherslur skilgreindar við lok hvers stigs; yngsta stigs, miðstigs og elsta stigs, í töluðu 

máli og hlustun, lestri og bókmenntum, ritun og málfræði. Með áfangamarkmiðum var 

leitast við að vinna með alla þætti íslenskunnar og að hver þáttur styddi annan og 

saman mynduðu þeir eina heild (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls. 17).  
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3.2.3 Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið eru skilgreind í lykilhæfni alls náms og koma í stað markmiða úr 

aðalnámskránni 2007. Þau tengjast grunnþáttunum en eru skrifuð fyrir hverja og eina 

námsgrein og eiga að vísa jafnt til þekkingar sem og vinnubragða.  

Mikil áhersla er á gagnrýna hugsun í námskránni 2013, því að hæfni til að greina 

byggist á henni og faglegri ígrundun (Priestley og Biesta, 2013). Henni er miðlað með 

margvíslegum tjáningarformum þar sem vitsmunalegri, listrænni og verklegri þekkingu 

og leikni er fléttað saman við siðferðilegt og samfélagslegt viðhorf einstaklingsins. 

Árangur skólastarfs á að birtast í margvíslegri hæfni og eiga kennarar að stuðla að virku 

námi nemenda, með því að hjálpa þeim við skilning og skapa þeim kjöraðstæður til 

náms. Mikilvægast af öllu er að nemandi nái góðri rökhugsun og ályktunarhæfni og þarf 

allt skólastarf að vera skipulagt út frá þeim markmiðum sem nemandi á að ná með námi 

sínu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Það skiptir máli að hæfniviðmið séu virk og eftirsóknarverð og lýsi einhverju sem 

nemendur munu geta og vilja (Guðrún Geirsdóttir, 2013). Þau þurfa að vera auðskilin og 

raunhæf svo nemendur skilji hvað þau merkja og flestir nái tökum á þeim.  

Allir íslenskukennarar sem og aðrir kennarar hljóta að stefna að því markmiði að 

þjálfa hæfni nemenda sinna. Það gera þeir með því að efla sjálfstraust nemenda 

gagnvart námsgreininni, með fjölbreyttum verkefnum og námsmati.  

3.3 Samfella í íslensku milli námskráa 2007 og 2013 

Meginnýmælin í almennum hluta aðalnámskrár 2011 var skilgreining grunnþátta í 

menntun, skilgreining lífsviðhorfa eða gilda sem eiga að einkenna allt skólastarf, óháð 

greinum. Slík gildi höfðu ekki áður verið sett fram með jafn skýrum og formlegum hætti.  

Þegar kemur að námsgreininni íslensku er ekki um jafn róttækar breytingar að ræða. 

Í skilgreiningu á íslenskunámi grunnskólans 2007 og 2013 er fyrst og fremst um 

formbreytingu að ræða. Í báðum námskrám eru skilgreiningarnar miðaðar við lok 

þriggja stiga grunnskólans; byrjendastigs í 4. bekk, miðstigs í 7. bekk og unglingastigs í 

10. bekk. Í stað þess að skilgreina markmið náms eða lokahæfni sem áfangamarkmið, 

er talað um hæfniviðmið. Eins og fram kemur hér, á eftir í kafli 3.3. er hér fyrst og 

fremst um orðalagsbreytingu að ræða. Í stað þess að tala um að hverju er stefnt, er 

skilgreind ákveðin þekking, leikni og hæfni sem nemandi á að hafa náð að náminu 

loknu.  
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Flokkun áfangamarkmiða/hæfniviðmiða í íslensku í fjóra meginþætti er nánast hin 

sama í námskránum báðum, 2007 og 2013. En spyrja má hvort inntak námsgreinarinnar 

hafi eitthvað breyst. Breyttust einstakir undirþættir eitthvað við það að 

skilgreiningarnar breyttust? 

Í næstu fjórum undirköflum verður fjallað nánar um hvernig námsgreinin íslenska er 

skilgreind í meginþáttunum fjórum í aðalnámskrám grunnskóla 2007 og 2013. 

Samanburðurinn er settur upp í töflu á þann hátt að í töflunum eru efnisþættir 

aðalnámskránna skilgreindir í fremsta dálki. Efnisþáttum er raðað í sömu röð og þeir 

eru samkvæmt tölusettum skilgreiningum hæfniviðmiða í aðalnámskrá 2013, sem sjá 

má í aftasta dálki. Í miðdálki er raðað þeim áfangamarkmiðum aðalnámskrár 2007 sem 

skilgreina sama efnisþátt.  

3.3.1 Talað mál, hlustun og áhorf 

Það sem voru 11 áfangamarkmið í töluðu máli og hlustun í námskránni 2007 er orðið að 

sex hæfniviðmiðum árið 2013, sem lýsa má sem fimm efnisþáttum, sjá töflu 1. 

Breytingar á markmiðum og viðmiðum milli námskráa eru ekki miklar efnislega, heldur 

er orðalag öðruvísi og áfangamarkmiðum úr aðalnámskrá 2007 skeytt saman í færri 

hæfniviðmið í aðalnámskrá 2013. Þótt liðurinn „… og áhorf“ hafi bæst við í heiti þessa 

meginþáttar árið 2013 er ekki að sjá að sú námskrá leggi meiri áherslu á áhorf en 

námskráin 2007.  

Áfangamarkmið/hæfniviðmið í töluðu máli og hlustun koma ekki við sögu á þeim 

samræmdu könnunarprófum, sem hér er til rannsóknar, en þess má geta að á tímabili 

var sérstakur hlustunarþáttur í prófunum, en hann var tekinn út, þegar prófin breyttust 

í könnunarpróf úr lokaprófum (Guðrún Birna Einarsdóttir, munnleg heimild, 28. apríl 

2017).  
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Tafla 1. Áfangamarkmið og hæfniviðmið í töluðu máli, hlustun og (áhorfi– viðbót 
2013). 

Efnisþættir Áfangamarkmið 2007 

Við lok 10. námsárs á nemandi að 

Hæfniviðmið 2013 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

Framsögn og 
framkoma 

hafa tileinkað sér skýran og áheyrilegan 
framburð og viðeigandi talhraða 

flytja eigin texta og annarra skýrt og 
áheyrilega 

1. flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur 
tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas 

Flytja efni 
með öðrum  

skilja leiðbeiningar um framsögn, svo sem 
um áherslu, tónfall og hrynjandi 

hafa tekið þátt í að semja eða flytja 
menningarlegt efni  

 

2. gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og 
framburðar og nýtt leiðbeiningar um 
framsögn, svo sem um áherslu, tónfall, 
hrynjandi og fas og lagað það að viðtakanda 
og samskiptamiðli á fjölbreyttan hátt, m.a. 
með leikrænni tjáningu 

Taka þátt í 
samskiptum 

vera fær um að taka þátt í umræðum og 
gera grein fyrir skoðunum sínum og 
rökstyðja þær 

kunna að hlusta á aðra og bregðast við á 
viðeigandi hátt 

 

3. nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka 
virkan þátt í samvinnu, samræðum og 
rökræðum, tjáð skoðanir sínar með ýmsum 
hætti, rökstutt þær og valið þeim miðil sem 
hentar 

4. átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, 
hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi 

Sköpun og 
miðlun á eigin 
efni eða 
annarra, 
áhorf1 

geta tjáð eigin tilfinningar og skoðanir og 
haldið athygli áheyrenda 

geta flutt mál sitt, kynnt tiltekin 
viðfangsefni og nýtt texta, tónlist eða 
myndefni sér til stuðnings 

geta endursagt skipulega það sem hann 
hefur lesið eða heyrt 

5. hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í 
töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar, 
einnig notið myndefnis, upplestrar, leikins 
efnis og tónlistar og gert grein fyrir skoðun 
sinni á viðkomandi efni 

Áhorf á 
fjölbreytt 
listrænt eða 
fræðilegt efni 
og notið þess 

hafa fengið tækifæri til að njóta listræns 
efnis, svo sem upplestrar, leiksýninga, 
kvikmynda og söngatriða  

hafa kynnst íslenskum kvikmyndum og 
þekkja dæmi um tengsl þeirra við 
bókmenntir og sögu lands og þjóðar 

6. nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, 
kvikmyndir og rafrænt efni, og tekið afstöðu 
til þess sem þar er birt 

3.3.2 Lestur og bókmenntir 

Þau áfangamarkmið/hæfniviðmið sem skilgreind eru undir liðnum lestur og bókmenntir 

reyna meira en nokkuð annað á lesskilning, að geta skilið merkingu texta til fullnustu, 

bæði þá merkingu sem við blasir á yfirborði textans, sem og þá merkingu sem liggur 

milli línanna og í heildarsamhengi textans. Áfangamarkmiðin/hæfniviðmiðin í þessum 

hluta eru framar öðru þau sem unnt ætti að vera að prófa á skriflegu samræmdu prófi. 

Mörg hæfniviðmið frá 2013 eru nánast samhljóða áfangamarkmiðum frá 2007, sjá töflu 

2. Í báðum námskrám er verið að skilgreina þekkingu, viðhorf og hæfni, og sú breyting 

                                                           
1 Erfitt er að skilgreina eindregið tvær neðstu línurnar í þessari töflu. Efnisatriði í markmiðum og 
hæfniviðmiðum er ekki þau sömu og ekki gott að sjá hver hugsunin er að baki því hvernig atriði eru tengd 
saman. Í hæfniviðmiðum 2013 eru sett saman nokkur atriði í eitt viðmið sem sundurliðuð eru í ólíkum 
markmiðum 2007.  
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að orða skilgreiningarnar sem hæfniviðmið breytir engu um hversu auðvelt er að 

sannreyna með prófi eða öðru námsmati hvort markmiðið hefur náðst. Þetta gildir til 

dæmi um 2. og 3. hæfniviðmið, sem illmögulegt er að prófa með fjölvalsspurningu á 

skriflegu prófi.  

Fimmtán áfangamarkmið í námskrá 2007 eru umorðuð í ellefu hæfniviðmið árið 

2013. Efnislega er munurinn á milli námskráa ekki mikill nema að því leyti að ekki er 

lengur ætlast til að nemendur hafi „lært valin ljóð“, sem væntanlega má skilja þannig að 

börnin hafi átt að læra ljóðin utanbókar. Með þessari breytingu er tekin mjög ákveðin 

afstaða í máli sem lengi hefur verið umdeilt. Önnur efnisatriði eru að mestu hin sömu í 

báðum námskrám en þau hafa verið tengd svolítið öðruvísi.  
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Tafla 2. Áfangamarkmið og hæfniviðmið í lestri og bókmenntum. 

Efnisþættir Áfangamarkmið 2007  

Við lok 10. námsárs á nemandi að: 

Hæfniviðmið 2013 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

Almenn 
lesfærni 

geta lesið almenna texta af öryggi og með góðum 
skilningi  

1. lesið almenna texta af öryggi og með 
góðum skilningi, lagt mat á þá og 
túlkað 

Mikilvægi 
lestrar 

skilja mikilvægi þess að geta lesið sér til gagns og 
ánægju  

2. skilið mikilvægi þess að geta lesið og 
eflt eigið læsi 

Lestar-
aðferðir 

kunna mismunandi lestraraðferðir og geta beitt 
hraðlestrartækni 

3. og m.a. valið og beitt mismunandi 
aðferðum við lestur 

Lesskiln-
ingur aðal- 
og-
aukaatriði 

geta greint aðalatriði og aukaatriði í texta  4. greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í 
margs konar texta og glöggvað sig á 
tengslum efnisatriða 

Texta-
tegundir 

þekkja margvíslegar textategundir og helstu 
einkenni þeirra 

5. gert sér grein fyrir eðli og einkennum 
margvíslegra textategunda og gert 
öðrum grein fyrir því 

Fjölbreytni 
lesefnis  

hafa lesið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og 
erlendar bókmenntir, svo sem skáldsögur, leikrit, 
þjóðsögur, goðsögur og ljóð  

þekkja til íslenskra bókmennta að fornu og nýju, 
hafa lesið Íslendingasögu og úr verkum nokkurra 
höfuðskálda 

hafa kynnst öðrum menningarheimum og til dæmis 
lesið texta frá heimalöndum samnemenda sem eru 
ekki af íslenskum uppruna 

6. lesið, túlkað, metið og fjallað um 
fjölbreyttar íslenskar og erlendar 
bókmenntir og gert sér grein fyrir gildi 
bókmennta 

Bókmennta-
fræði 

geta beitt grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo 
sem minni, fléttu, sjónarhorni og sögusviði 

vera læs á myndmál, algengustu tákn og líkingar 

7. beitt nokkrum grunnhugtökum í 
bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, 
sjónarhorni og sögusviði og kannast við 
myndmál, algengustu tákn og stílbrögð 

Bragfræði geta notað algeng hugtök úr bragfræði í umfjöllun 
um bundið mál og óbundið  

8. notað algeng hugtök í bragfræði í 
umfjöllun um bundið mál og óbundið, 
lesið og túlkað ljóð af ýmsum toga og 
frá ýmsum tímum 

Notkun 
heimilda og 
mat 

geta aflað sér heimilda, til dæmis á bókasafni, í 
dagblöðum, tímaritum og á Netinu 

geta lagt mat á gildi og trúverðugleika texta og 
fjölmiðlaefnis og tekið gagnrýna afstöðu til þess 

9. leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum 
gagnabrunnum og lagt mat á gildi og 
trúverðugleika ritaðs máls, svo sem 
fjölmiðla- og margmiðlunarefnis, og 
tekið gagnrýna afstöðu til þess 

Úrvinnsla 
upplýsinga 

geta unnið úr tölulegum og myndrænum 
upplýsingum 

10. unnið úr tölulegum og myndrænum 
upplýsingum, túlkað þær, tengt saman 
efni sem sett er fram á ólíkan hátt og 
nýtt sér 

Persónuleg 
tengsl við 
bókmenntir 

geta gert grein fyrir áhrifum bókmennta og 
tilfinningum sem þær vekja 

11. valið sér lesefni til gagns og ánægju og 
komið fram sem sjálfstæður lesandi 
sem gerir sér grein fyrir gildi þess að 
lesa  

Ljóðanám hafa lært valin ljóð og fjallað um ýmiss konar 
kveðskap 
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3.3.3 Ritun 

Sjö hæfniviðmið aðalnámskrár 2013 koma í stað ellefu áfangamarkmiða aðalnámskrár 

2007, sjá töflu 3. Breytingarnar milli námskráa felast fyrst og fremst í aukinni áherslu á 

að nemendur geti notað tölvur og ritvinnslu. Í aðalnámskrá 2007 er vissulega talað um 

leiðréttingarforrit og stafrænan texta, en árið 2013 eru höfð miklu fleiri orð um þennan 

þátt, og sömu atriði endurtekin í fleiri en einu hæfniviðmiði, til dæmis er talað um 

skráningu heimilda í 1. og 6. hæfniviðmiði. Í 7. hæfniviðmiði er talað um að miða texta 

við viðtakanda en það atriði er ekki jafn skýrt tekið fram í markmiðunum frá 2007. Það 

ár er hins vegar talað um að nemandi eigi að geta nýtt sér leiðbeiningar og gagnrýni á 

eigin texta, en á það er ekki minnst í hæfniviðmiðum árið 2013.  

Áfangamarkmið/hæfniviðmið í ritun ætti að vera auðvelt að meta í skriflegu prófi, 

en til þess þarf nemandi að fá tækifæri til að skrifa við eðlilegar aðstæður. Suma þætti 

er jafnvel hægt að meta með fjölvalsspurningum, til dæmis réttritun og skráningu 

heimilda.  
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Tafla 3. Áfangamarkmið og hæfniviðmið í ritun. 

Efnisþættir Áfangamarkmið 2007  

Við lok 10. námsárs á nemandi að: 

Hæfniviðmið 2013 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

Skrift, nýting 
hjálpargagna, 
frágangur 
(notkun 
heimilda)  

hafa persónulega rithönd, skrifa skýrt og 
greinilega og setja upp texta á viðeigandi hátt 

geta nýtt sér orðabækur, handbækur, 
leiðréttingarforrit og önnur hjálpargögn eftir 
þörfum 

1. skrifað skýrt og greinilega, beitt ritvinnslu af 
öryggi, notað orðabækur og önnur 
hjálpargögn, gengið frá texta, vísað til heimilda 
og skráð þær 

Vinnubrögð 
við skrif 

hafa tileinkað sér skipulögð vinnubrögð við 
ritgerðasmíð, meðal annars kunna að draga 
saman efni, endursegja og fella inn í eigin texta 

2. beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, 
skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og 
mótað málsgreinar og efnisgreinar 

Tjáning 
hugmynda, 
rökstuðn-
ingur, 
samhengi og 
sköpun 

vera fær um að tjá hugmyndir sínar og skoðanir 
og færa rök fyrir þeim 

geta byggt upp texta, mótað málsgreinar og 
efnisgreinar og skipað þeim í röklegt samhengi 

hafa fengið þjálfun í skapandi skrifum og samið 
margs konar texta 

3. tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök 
fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin 
brjósti og er óhræddur við að beita ríkulegu 
tungutaki í skapandi ritun  

Réttritun hafa vald á réttritun og geta beitt reglum um 
greinarmerkjasetningu  

4. beitt reglum um réttritun, hefur náð góðu valdi 
á stafsetningu og gerir sér grein fyrir að rétt 
stafsetning er virðing við mál, texta og lesanda 

Fjölbreytni í 
formi og stíl 

vera fær um að skrifa mismunandi textategundir 

hafa góðan orðaforða og vald á ýmsum 
stílbrigðum 

5. valið og skrifað mismunandi textagerðir sem 
hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi 
orðaforða og málsniði við hæfi 

Ritvinnsla og 
skráning 
heimilda 

 6. notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, valið 
viðeigandi heimildir, vísað til þeirra og sett í 
heimildaskrá svo sem reglur kveða á um2 

Fjölhátta 
texti, tengsl 
við lesanda 

kunna að ganga frá texta á stafrænu formi 7. skrifað rafrænan texta og tengt texta, mynd og 
hljóð eftir því sem við á, gerir sér grein fyrir 
lesanda og miðar samningu við hann 

Notkun 
leiðbeininga 

geta nýtt sér einfaldar leiðbeiningar um 
textagerð og gagnrýni á eigin texta 

 

3.3.4 Málfræði 

Í aðalnámskrá 2007 voru 12 áfangamarkmið sett í málfræði, en hæfniviðmiðin 2013 eru 

9, sjá töflu 4. Breytingar milli ára eru nánast engar, meira að segja orðalagið breytist 

lítið sem ekkert við að áfangamarkmiðum er breytt í hæfniviðmið.  

  

                                                           
2 Hér eru að mestu endurtekin sömu atriði og í fyrsta hæfniviðmiði. 
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Tafla 4. Áfangamarkmið og hæfniviðmið í málfræði. 

Efnisþættir Áfangamarkmið 2007  

Við lok 10. námsárs á nemandi að: 

Hæfniviðmið 2013  

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

Málfræði-
hugtök 

hafa náð nokkurri leikni í að beita 
málfræðihugtökum í umræðu um notkun 
málsins og þróun þess 

1. beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu 
um notkun málsins og þróun þess 

Orðmyndun, 
stafsetning 
og ritun 

gera sér grein fyrir orðmyndun og 
orðeiningum og nýta þá þekkingu til dæmis 
við stafsetningu  

2. valið orð í tali og ritun í samræmi við málsnið, 
gert sér grein fyrir mikilvægi þess að rækta 
orðaforðann og nýtt reglur um orðmyndun 
og einingar orða við ritun  

Notkun 
hjálpar-
gagna 

vera fær um að fletta upp í handbókum og 
orðasöfnum og kunna að nýta sér 
málfræðilegar upplýsingar í þeim 

3. flett upp í handbókum, orðasöfnum og 
rafrænum orðabönkum og nýtt sér 
málfræðilegar upplýsingar sem þar er að 
finna 

Einkenni 
orðflokka 

þekkja beygingarleg og merkingarleg 
einkenni allra orðflokka og gera sér grein fyrir 
hlutverki þeirra í texta 

4. áttað sig á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka og 
gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin 
texta og annarra 

Orðtök og 
málshættir 

geta notað orðtök, málshætti og föst 
orðasambönd til að auðga mál sitt 

5. notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og 
föst orðasambönd til að auðga mál sitt og 
gerir sér grein fyrir þýðingu lestrar, ekki síst 
bókmennta í þessu skyni 

Mismunandi 
málnotkun 
eftir 
aðstæðum 

gera sér grein fyrir að málnotkun er 
mismunandi eftir aðstæðum 

hafa kynnst staðbundnum og aldurstengdum 
tilbrigðum í orðaforða og málnotkun 

þekkja til helstu framburðarmállýskna og 
þróunar þeirra 

6. gerir sér grein fyrir mismunandi málnotkun 
og málsniði eftir efni og tilefni. Áttar sig á 
staðbundnum, starfstengdum og 
aldurstengdum tilbrigðum í orðaforða og 
málnotkun og þekkir til helstu 
framburðarmállýskna 

Íslenska og 
önnur mál, 
mál-
breytingar 

hafa áttað sig á skyldleika íslensku við önnur 
mál og að tungumál breytast sífellt 

7. áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál 
og að tungumál, þar á meðal íslenska, 
breytast sífellt 

Sköpun í 
tungumáli 

gera sér grein fyrir sköpunarmætti 
tungumálsins, svo sem við nýyrðasmíð, í 
orðaleikjum og skáldskap 

8. áttað sig á og beitt sköpunarmætti 
tungumálsins og nýtt það m.a. við ritun, tal, 
við nýyrðasmíð, í orðaleikjum og skáldskap 

Viðhorf til 
móðurmáls 

hafa ræktað með sér áhuga á móðurmálinu 
og öðlast trú á eigin málkunnáttu  

geta nýtt sér málfræðiþekkingu sína við nám í 
erlendum tungumálum  

9. gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar færni í 
máli, ábyrgð sinni við að bæta mál sitt og 
getur nýtt þekkingu sína á íslenskri málfræði 
við nám í erlendum tungumálum  

3.4 Námskrá og próf 

Megintilgangur ritgerðarinnar er að skoða að hvaða leyti áfangamarkmið og 

hæfniviðmið aðalnámskrár tengjast samræmdum könnunarprófum í íslensku sem eru 

eins og áður hefur komið fram fjölvalspróf ásamt ritun.  

Spurningar og ritun samræmdu könnunarprófanna 2011-2015 voru skoðaðar með 

áfangamarkmið (prófin 2011-2012) og hæfniviðmið (2013-2015) til hliðsjónar. Þau 
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áfangamarkmið og hæfniviðmið sem prófað var úr í prófunum féllu undir lestur og 

bókmenntir, ritun og málfræði. 

Í inngangi ritgerðarinnar voru slegnir ákveðnir varnaglar því áfangamarkmið og 

hæfniviðmið miða við hvað nemendur eiga að kunna við lok 10. bekkjar en prófin voru 

lögð fyrir í byrjun skólaársins.  

Þegar áfangamarkmiðin eru skoðuð sést að hægt er að prófa úr 21 af 50 í 

fjölvalsprófi eins og samræmd könnunarpróf eru. Þarna sést að erfitt er að uppfylla 

reglugerð 435/2009 sem segir að tilgangur samræmdra könnunarprófa sé að athuga 

eftir því sem kostur er, að hvaða marki námsmarkmiðum aðalnámskrár í viðkomandi 

námsgrein eða námsþáttum hafi verið náð. 

Eins og með áfangamarkmiðin sést að ekki er hægt að prófa úr öllum 

hæfniviðmiðum á samræmdu könnunarprófi og skal því haldið til haga. Mörg 

hæfnimiðanna eru til þess fallin að kennari getur í samráði við nemanda athugað hvort 

hann hafi uppfyllt þau. Dæmi um það er hæfniviðmið í bókmenntum og lestri en þar 

stendur að nemandi geti skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102).  

Hvaða hæfniviðmið hægt er að meta, veltur á því hvers konar próf má nota. Í þessu 

tilviki er þetta samræmt könnunarpróf sem er lagt eins fyrir alla og yfirferðin er með 

samræmdum hætti. Af 33 hæfniviðmiðum í aðalnámskrá 2013 væri hægt að kanna 

hvort hæfni nemenda væri náð úr 15 þeirra. Aftur er reglugerð 435/2009 ekki uppfyllt 

sem skyldi, að hvaða marki námsmarkmiðum aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein 

eða námsþáttum hafi verið náð, sem er megintilgangur samræmdra könnunarprófa. 

Tilgangur námsmats er að mæla hversu vel hefur tekist að ná því sem að var stefnt 

með skólastarfi (Marsh, 2004). Aðalnámskrá skilgreinir þau viðmið sem prófum, og þá 

ekki síst samræmdum könnunarprófum, er ætlað að mæla. En 

áfangamarkmið/hæfniviðmið liggja misvel við mati. Sum er mjög erfitt að meta, og 

jafnvel ógerlegt á skriflegu prófi. Ef námsmat á að vera mælikvarði á þau fjölbreyttu 

markmið sem finna má í námskrá verður námsmatið líka að vera fjölbreytt.  

3.5 Samantekt  

Í öllum grunnþáttunum sex, sem tengjast innbyrðis, er alltaf lögð áhersla á að 

nemendur séu gagnrýnir og treysti ekki öllu sem nýju neti. Velferð þeirra er ákveðið 

leiðarljós og hvernig hægt sé sem best að koma til móts við þarfir þeirra, í takt við 

samfélagsbreytingar. Rauði þráðurinn er að nemendur beiti þekkingu sinni og leikni, 

geti greint, skilið, leyst og útskýrt ólík viðfangsefni og þrói með sér gagnrýna hugsun. Til 
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að ná þessari hæfni er nauðsynlegt að þeir lesi texta af ýmsum toga og úr ólíkum áttum, 

nálgist námsefni á fjölbreyttan hátt, beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og 

umhverfinu í kringum sig sem tengist markmiðsgrein grunnskólalaganna frá 2008 

(91/2008). 

Áherslur á grunnþætti menntunar, lykilhæfni og hæfni komu nýjar inn í aðalnámskrá 

grunnskóla 2011/2013 og áttu að koma í stað loka- og áfangamarkmiða úr aðalnámskrá 

2007. Þegar greinasvið aðalnámskránna 2007 og 2013 er borið saman sést að litlar 

breytingar hafa orðið þrátt fyrir að hæfniviðmið hafi átt að leysa áfangamarkmið af 

hólmi. Hæfniviðmiðin eru færri en áfangamarkmiðin, en orðalag er svipað og sumum 

áfangamarkmiðum hefur verið skeytt saman til að búa til eitt hæfniviðmið. Athyglisvert 

er að nær engar breytingar hafa orðið milli námskráa í því sem snýr að málfræðinni, 

sem bendir til stöðnunar í stað þróunar.  

Í næstu köflum verður skoðað hvernig samræmd könnunarpróf grunnskóla á fimm 

ára tímabili, 2011 til 2015, mæla eða meta þau áfangamarkmið/hæfniviðmið 

aðalnámskránna 2007 og 2013 sem hér hefur verið lýst. Fyrst verður fjallað um þá 

aðferð sem notuð var við greiningu prófanna og í framhaldi af því raktar niðurstöður 

fyrir hvert próf fyrir sig. Í lokin verður dregin upp heildarmynd af því hvers konar 

mælitæki prófin eru og hvaða þróun hefur orðið þessi fimm ár. Í umræðukafla í lokin 

verður reynt að svara rannsóknarspurningunum, um hvers konar mælitæki prófin eru 

og hvort þau þjóna þeim tilgangi sem þeim er ætlað.  
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4 Samræmd könnunarpróf í 10. bekk 

Einn af grunnþáttum alls skólastarfs er að meta hvernig nemanda gengur í hverri 

námsgrein fyrir sig, ásamt því að meta hve vel kennslugögnin henta og gengið hefur að 

miðla námsefninu (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999).  

Segja má að eftir að prófin breyttust í könnunarpróf sé um þrjú tímabil að ræða. 

Próf áranna 2009-2010 fengu annað hlutverk en fyrri ár, voru orðin könnunarpróf en 

lutu að sömu námskrá og lokapróf áranna á undan, greinasviði aðalnámskrár 2007. 

Almennur hluti nýrrar aðalnámskrár tók gildi 1. ágúst 2011 (Stjórnartíðindi nr. 

760/2011) og próf áranna 2011-2012 hafa líkast til verið undir áhrifum frá honum en 

áfangamarkmið einstakra námsgreina úr aðalnámskrá 2007 hafa vafalítið stýrt 

prófagerðinni að mestu. Útgáfa síðari hluta námskrárinnar, kaflans um greinasvið 2013, 

markar svo þau tímamót að þá eru komnar nýjar skilgreiningar fyrir einstakar 

námsgreinar, hæfniviðmið, sem miða á prófin við.  

4.1 Framkvæmd og tilgangur samræmdra könnunarprófa 

Samræmt námsmat í grunnskólum á Íslandi er á vegum Menntamálastofnunar, áður 

Námsmatsstofnunar, og sér hún um framkvæmd þess (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) skal leggja fyrir samræmd 

könnunarpróf í 4., 7. og 10. bekk að hausti ár hvert. Stefnt er að því að leggja 

könnunarprófin fyrir eins fljótt og unnt á skólaárinu svo niðurstöður þeirra nýtist sem 

best. Prófað er úr íslensku og stærðfræði í árgöngunum þremur og þar að auki í ensku í 

10. bekk. Nemendum er skylt að þreyta prófin en geta fengið undanþágu frá skólastjóra 

ef gildar ástæður þykja fyrir því (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 57).  

Samkvæmt reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í 

4., 7. og 10. bekk grunnskóla (nr. 435/2009) er tilgangur þeirra að: 

• athuga eftir því sem kostur er, að hvaða marki námsmarkmiðum aðalnámskrár í 

viðkomandi námsgrein eða námsþáttum hafi verið náð, 

• vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka nemendur, 

• veita nemendum, foreldrum og skólum upplýsingar um námsárangur og 

námsstöðu nemenda, 

• veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum sem prófað er 

úr, miðað við aðra skóla landsins.  
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Markmið samræmdra könnunarprófa eru góð þegar horft er til upplýsingagildis þeirra 

fyrir nemendur, forráðamenn þeirra og kennara og hvernig hægt er að nota þau til 

leiðbeiningar um hvar nemandinn stendur og hvar hann þarf að gera betur. Því er 

mikilvægt að niðurstöður þeirra séu nýttar og kennarar fái andrými til að vinna úr þeim.  

4.2 Próffræði samræmdra könnunarprófa 

Þegar nemendur eru metnir er það yfirleitt gert með námsmati, prófum eða öðrum 

mælingum (Ólafur J. Proppé, 1999). Námsmat felur í sér allar leiðir sem eru notaðar til 

að safna upplýsingum um nám nemenda. Það getur verið ýmist lokamat á árangri í 

námi sem lokið er eða leiðsagnarmat sem ætlað er að leiðbeina nemanda og kennara 

um það nám sem framundan er. Próf er ein aðferð námsmats sem einkennist af 

fyrirframgerðum spurningum sem lagðar eru fyrir nemendur við sambærilegar 

aðstæður og mælingar eru notaðar til að heimfæra tölur úr prófi eða annars konar 

námsmati eftir ákveðnum reglum. Þegar samræmdu prófin voru flutt frá vori til hausts, 

árið 2009, var þeim ætlað að þjóna hlutverki leiðsagnarmats í stað lokamats áður.  

Niðurstöður prófa þurfa að vera áreiðanlegar og réttmætar (Linn og Gronlund, 

2005). Prófniðurstöður eru áreiðanlegar ef búast má við stöðugleika í niðurstöðum og 

réttmætar ef við erum að mæla það sem við viljum mæla (Amalía Björnsdóttir, 1999, 

bls. 137). Áreiðanleiki er mældur á kvarðanum 0 til 1 og þykir æskilegt að hann sé 

nálægt einum til að hægt sé að segja að prófin séu áreiðanleg.  

Þeir þættir sem hafa áhrif á áreiðanleika eru fjöldi prófatriða, dreifing einkunna og 

hlutlægni (Linn og Gronlund, 2005). Prófið verður áreiðanlegra því fleiri sem prófatriðin 

eru og mikil breidd í niðurstöðum bendir til að vel hafi verið að verki staðið. Ef matið er 

hlutlægt er prófið áreiðanlegra. Áreiðanleiki er forsenda prófa og einkunnir úr þeim 

þurfa að hafa þá eiginleika að vera stöðugar. Sami nemandi á að fá svipaða einkunn ef 

hann tekur sambærilegt próf aftur við svipaðar aðstæður.  

Í almennum skólaprófum er áhersla á að réttmæti tengist námi nemenda, að prófin 

og námsmarkmið rími saman (Amalía Björnsdóttir, 1999, bls. 143). Ómögulegt er að 

prófa úr öllum markmiðum í einu, heldur þarf að velja hverju sinni úr hverju skal prófa 

og verða þær spurningar að vera dæmigerðar fyrir námsmarkmiðin sem valin voru. 

Engar niðurstöður eru fullkomlega réttar heldur er réttmæti stigsbundið og er það 

mismikið (Linn og Gronlund, 2005). Réttmæti einkunna vísa til þess að hve miklu leyti 

þær endurspegla raunverulega kunnáttu nemenda.  

Til að fá upplýsingar um próffræðilega eiginleika samræmdra könnunarprófa var 

haft samband við Auðun Valborgarson hjá Menntamálastofnun sem annast framkvæmd 
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prófanna. Í svari hans kom fram að þegar próffræðileg sjónarmið samræmdra 

könnunarprófa væru skoðuð væru athuguð tvö meginhugtök, réttmæti og áreiðanleiki 

(Auðun Valborgarson, munnleg heimild, 22. ágúst 2016). Svonefndur alfastuðull var 

notaður til að mæla áreiðanleika samræmda könnunarprófsins ársins 2015 og var hann 

0,90 í íslensku og er í samræmi við áreiðanleika fyrri ára, samkvæmt svari Auðuns.  

Ein meginforsenda samræmdra könnunarprófa er að þau meti sömu kunnáttusvið 

milli árganga og spái fyrir um námsframfarir milli ára, þó svo að prófatriðin séu ekki eins 

frá ári til árs. Athugun á námsframförum rennir stoðir undir réttmæti þess að meta 

framfarir yfir þriggja ára tímabil með samræmdum prófum (Einar Guðmundsson, 

Sigurgrímur Skúlason og Guðmundur Arnkelsson, 2000). 

Próf geta bæði verið hópviðmiðuð og markviðmiðuð (Ólafur J. Proppé, 1999). 

Hópviðmiðuð túlkun lýsir árangri nemenda í hlutfallslegum samanburði við tiltekinn 

viðmiðunarhóp en markviðmiðuð túlkun lýsir skilgreindum námsárangri sem 

nemandinn hefur sýnt. Einkennandi fyrir hópviðmiðuð próf er fjöldi prófatriða sem eru 

miðlungsþung og prófatriði sem líklegt er að allir nemendur geti leyst rétt eru útilokuð. 

Með þessari aðferð fæst mikil dreifing prófstiga þannig að mögulegt er að greina á milli 

nemenda með ólíka getu.  

Markviðmiðuð próf innihalda prófatriði sem eru í beinum tengslum við þann 

námsárangur sem skilgreindur hefur verið í menntunarmarkmiðum, án þess að hugsað 

sé um hvort þau greini á milli nemenda. Tilgangur er að skapa forsendur sem eiga að 

lýsa þekkingu og leikni sem sérhver nemandi getur sýnt (Ólafur J. Proppé, 1999). Þau 

segja til um hvernig nemenda gekk í prófinu miðað við markmið og/eða viðmið prófsins 

(Rúnar Sigþórsson, 2008).  

Samræmd könnunarpróf eru samkvæmt þessum skilgreiningum hópviðmiðuð. Þegar 

niðurstöður þeirra eru skoðaðar er það gert með árganginn í huga, hvort sem það er 

innan skólans, sveitarfélagsins eða landsins alls. Nemandinn fær raðeinkunn sem segir 

til um hvernig hann stóð sig í samanburði við aðra, ekki hvernig honum gekk sjálfum í 

prófinu eða hvað hann svaraði mörgum spurningum rétt (Rúnar Sigþórsson, 2008).  
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5 Aðferð 

Samræmdu prófin í íslensku fyrir 10. bekk frá 2011 til 2015 voru skoðuð með tvennum 

hætti. Í fyrsta lagi voru textar prófsins skoðaðir með tilliti til sex grunnþátta menntunar 

sem settir voru fram í aðalnámskrá 2011. Beitt var aðferð orðræðugreiningar til að 

koma auga á viðhorf og sjónarmið sem birtast í textanum og snerta grunnþættina. Enn 

fremur var hugað að því hvort val á textum og höfundum væri í samræmi við grunnþátt 

jafnréttis.  

Í öðru lagi, og sá hluti rannsóknarinnar er viðamestur, voru allar spurningar 

prófanna greindar með tilliti til þess hvaða áfangamarkmið eða hæfniviðmið 

aðalnámskránna 2007 og 2013 í íslensku þeim er ætlað að meta, og lagt mat á hvernig 

ritunarverkefni hvers prófs reynir á áfangamarkmið eða hæfniviðmið. Um er að ræða 

samtals 392 spurningar og fimm ritunarverkefni.  

5.1 Orðræðugreining 

Á síðustu árum 20. aldar var mikil endurskoðun á aðferðafræði rannsókna og markmið 

hennar var að skapa þekkingu sem endurspeglaði mannlegt samfélag og atferli betur 

(Kristín Björnsdóttir, 2003). Útkoman var meðal annars þróun rannsóknaraðferða og er 

ein þeirra orðræðugreining sem rekja má til hugvísinda, heimspeki, bókmenntafræði og 

sagnfræði.  

Með orðræðugreiningu er reynt að átta sig á og útskýra hvernig hlutir eru settir 

fram eða tjáðir (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006). Leitast er við að sjá hvernig fyrirbæri 

verða til í frásögn eða umræðu og hægt er að átta sig á samspili tungumáls, þekkingar, 

sjálfskilnings og valda með orðræðugreiningu (Kristín Björnsdóttir, 2003). Orðræða er 

hvarvetna og síbreytileg. 

Helstu hugtök orðræðugreiningar eru orðræða, þrástef, löggildingarlögmál, söguleg 

samverkan og eigin ögun (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006). Einnig hafa hugtökin vald og 

þögn stórt hlutverk innan orðræðugreiningarinnar. Orðræða, þrástef og 

löggildingarlögmál eru samfléttuð hugtök. Orðræðan er allt sem við segjum, gerum og 

hugsum, löggildingarlögmál byggjast upp af þrástefjum sem merkir eitthvað sem er 

endurtekið mjög oft og myndar mynstur í orðræðunni.  

Með því að beita orðræðugreiningu til að rannsaka ákveðið viðfangsefni, er leitast 

við að varpa ljósi á hvaða hátt fjallað er um það (Carabine, 2001). Ekki er gerður 

greinarmunur í hvaða formi orðræðan birtist, því hún er í eðli sínu skapandi og felur í 

sér flæði þar sem viðfangsefni og hugmyndir finna sér farveg.  
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Orðræða er tal eða texti á hvaða formi sem er, það geta verið venjulegar samræður, 

viðtalsgögn eða skrifaður texti af einhverju tagi (Gill, 2000). Með því að lesa texta 

prófanna og máta þá við grunnþætti menntunar var stefnt að því að varpa ljósi á sjálft 

viðfangsefnið og því á orðræðugreining vel við.  

5.2 Orðræðugreining og textar prófanna 

Grunnþættir menntunar spanna allt litróf lífsins og það er misjafnt eftir fólki hvaða 

grunnþátt það sér í textum. Það getur farið eftir áhugasviði og fyrri þekkingu hvers og 

eins.  

Textar prófanna fimm voru lesnir og ígrundaðir með grunnþætti menntunar í huga 

og hvort ákveðnir grunnþættir væru meira áberandi en aðrir. Allir textarnir tengjast 

grunnþættinum læsi því þeir reyna mikið á lesskilning nemandans og glöggvun hans á 

tengslum efnisatriða og samræmd könnunarpróf snúast fyrst og fremst um þessi atriði. 

Fyrst var athugað hvaða textar tengdust grunnþættinum sjálfbærni. Athugað var hvort 

fram kæmi í textunum virðing fyrir náttúrunni og hvernig samspili manna, dýra og 

náttúru væri lýst í gegnum tímans rás, með áherslu á rétt hvers og eins til að lifa af.  

Þegar leitað var eftir grunnþættinum lýðræði og mannréttindi í textunum, var lögð 

áhersla á hvort sæist gagnkvæm virðing og hvort ágreiningsmál væru leyst á 

jafningjagrundvelli og án eftirmála. Að sama skapi voru textarnir skoðaðir með það að 

leiðarljósi að finna hvort allir fengju jöfn tækifæri við að rækta sjálfa(n) sig á sínum 

forsendum sem tengist grunnþættinum jafnrétti.  

Í lífinu öllu skiptir máli að geta sett sig í spor annarra og fjallar grunnþátturinn 

heilbrigði og velferð meðal annars um það og þá samkennd þegar áhersla er lögð á að 

samsama sig tilfinningum annarra og voru textar prófanna skoðaðir með það í huga. Að 

síðustu var leitað eftir hvernig gagnrýninni hugsun væri beitt, sem tengist 

grunnþættinum sköpun og hvernig hægt væri að hagnýta hugmyndir og aðferðir sem 

gætu opnað nýja möguleika.  

Í ritun könnunarprófanna áttu nemendur annaðhvort að taka afstöðu til ákveðinna 

fullyrðinga eða setja sig í spor sögupersónu úr lesskilningstextunum. Slíkar ritanir reyna 

annars vegar á hversu klárir nemendur eru að tjá skoðanir sínar, til dæmis með því að 

vísa í eigið líf og samsama sig tilfinningum annarra (heilbrigði og velferð) og hins vegar á 

læsi nemenda, hvernig þeim gengur að skilja út á hvað ritunin gengur. 

Athygli vakti að flestallir textarnir sem spurt var úr voru eftir karlmenn, eða 14. Einn 

var merktur hjónum og fjórir eftir konur. Sex textar voru ekki merktir höfundi. Þessi 
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skipting er í engum tengslum við grunnþáttinn jafnrétti sem kom í almennum hluta 

aðalnámskrár 2011.  

5.3 Flokkun spurninga í áfangamarkmið og hæfniviðmið 

Spurningar allrar prófanna frá árunum 2011-2015 voru flokkaðar eftir 

áfangamarkmiðum og hæfniviðmiðum úr aðalnámskrám 2007 og 2013 og má sjá þær í 

viðaukum A, Á, B, C og D teknar af síðu Námsmatsstofnunar og Menntamálastofnunar 

(Námsmatsstofnun, 2011; Námsmatsstofnun, 2012; Námsmatsstofnun, 2013; 

Námsmatsstofnun 2014; Menntamálastofnun, 2015a). Þegar allar spurningarnar höfðu 

verið flokkaðar þá voru þær bornar saman við áfangamarkmið/hæfniviðmið 

aðalnámskráa 2007 og 2013 til að finna út hvaða skilgreining ætti við þær. Þá kom í ljós 

að flestar leita eftir lesskilningi nemenda sem samræmist áfangamarkmiði 2 úr 

aðalnámskrá 2007 og hæfniviðmiði 1 úr aðalnámskrá 2013 (sjá nánar í kafla 6.3). 

Málfræðispurningar prófanna tengjast nær allar einu áfangamarkmiði/hæfniviðmiði, því 

fjórða, en það er ansi viðamikið og nær að mestu leyti yfir þá málfræðikunnáttu sem 

stefnt er á að nemendur hafi. 

5.4 Samantekt 

Í þessum kafla var útskýrt hvernig samræmd könnunarpróf áranna 2011-2015 voru 

greind, bæði með orðræðugreiningu til að finna út grunnþætti menntunar og flokkun 

spurninga prófanna. Flokkun prófspurninganna dró það fram sem hún átti að gera, 

tengsl áfangamarkmiða og hæfniviðmiða við samræmd könnunarpróf.  

Greiningin á textunum og spurningunum byggir á persónulegu mati mínu og 

hugsanlegt er að aðrir hefðu túlkað textana, boðskap þeirra og áherslur að einhverju 

leyti öðruvísi. Líklegt er þó að flokkun spurninga og sú niðurstaða að flestar tengjast 

einungis einu áfangamarkmiði/hæfniviðmiði, verði ekki umdeild því að flestar 

spurningarnar leita eftir því sama, einu réttu svari. 
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6 Samræmd könnunarpróf í íslensku 2011-2015 

Í samræmdu könnunarprófunum í íslensku á árunum 2011-2015 er mikil áhersla lögð á 

lesskilning nemenda. Þau hafa svipaða uppbyggingu þannig að nemendur geta 

undirbúið sig fyrir þau með því að taka próf fyrri ára til að fá tilfinningu fyrir 

uppbyggingu þeirra.  

Í þessum kafla verða prófin skoðuð með áfangamarkmið, hæfniviðmið og 

grunnþætti í huga. Í töflu 8 er tilgreint hversu langur hver texti var og fjöldi spurninga úr 

hverjum texta. Í kafla 6.3 eru niðurstöður allra prófanna dregnar saman og hvernig 

skiptingin var milli fyrrnefndra atriða.  

6.1 Almennt um prófin  

Samræmd könnunarpróf í íslensku árin 2011-2015, voru lögð fyrir í september, frá 17. 

til 23. Almennur próftími var þrjár klukkustundir, án hlés, en auka hálftími fékkst fyrir þá 

sem það þurftu.  

Nemendur í 10. bekk voru á bilinu 4.223 til 4.398 og af þeim þreyttu prófið 88,3 til 

93,6% árgangsins hverju sinni (Guðrún Birna Einarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 

2011; Friðgeir Andri Sverrisson og Sigurgrímur Skúlason, 2012; Friðgeir Andri Sverrisson 

og Sigurgrímur Skúlason, 2013; Sveinbjörn Gestsson og Sigurgrímur Skúlason, 2015; 

Menntamálastofnun, 2015b). Meðaleinkunn í prófunum fyrstu þrjú árin var á bilinu 5,9 

til 6,4 en síðari tvö árin var einkunn gefin í bókstöfum. Töflur 5 og 6 sýna yfirlit um 

fyrirlögn prófanna, hversu margir nemendur tóku prófin, meðaleinkunn á landsvísu og 

heildarfjölda spurninga.  

Í öllum prófunum fimm gilti lesskilningur 55%, málfræði 25% og ritun 20% og var 

fjöldi spurninga í prófinu 2011 í samræmi við gildi þeirra (55 lesskilningsspurningar og 

25 málfræðispurningar). Í prófunum 2012-2015 fækkaði lesskilningsspurningunum um 

tvær, voru 53, en þá gilti hver og ein spurning rúmlega eitt prósent (Sigurgrímur 

Skúlason, munnleg heimild, 25. ágúst 2016). Lesskilnings- og málfræðispurningar voru 

fjölvalsspurningar og áttu nemendur að svara þeim á sérstöku svarblaði. Í flestum 

tilvikum var um fjóra svarmöguleika að ræða. Fullt hús fyrir ritun eru þrettán sig og eru 

þær metnar eftir byggingu/stíl, efnistökum og málfari, núll til fjögur stig fyrir hvert og 

eitt og stafsetning gefur núll til eitt stig (Menntamálastofnun, 2015c). 

  



46 

Tafla 5. Yfirlit um fyrirlögn íslenskuprófanna, fjölda nemenda, meðaleinkunn og fjölda 
spurninga. 

Ár 
Nemendur 
í 10. Bekk 

% árgangs 
í prófi 

Meðaleinkunn 
(staðalfrávik) 

Fjöldi spurninga 

2011 4.398 91,6% 6,4 (1,5) 80 

2012 4.244 90,2% 6,4 (1,5) 78 

2013 4.278 88,6% 5,9 (1,5) 78 

2014 4.223 88,3% 
Einkunnir í 

bókstöfum3) 
78 

2015 4.391 93,6% 
Einkunnir í 
bókstöfum 

78 

Árið 2014 var farið að nota einkunnir í bókstöfum, frá A til D, í samræmi við ákvæði 

aðalnámskrár 2013. Árið eftir, í prófinu 2015, var tveimur einkunnum bætt við í 

kvarðann, B+ og C+. Sú skipting hafði ekki umtalsverð áhrif á dreifinguna. Hlutfallslega 

voru álíka margir með einkunnina B og C, hvort sem henni var skipt í tvennt eða ekki, 

sjá töflu 6.  

Tafla 6. Dreifing bókstafseinkunna árin 2014 og 2015. 

Ár A B C D 

2014 A:  295 (7%) B: 2016 (47,7%) C:  1365 (32,3%) D:  285 (6,7%) 

2015 A:  321 (7,8%) B+:  210 (5,1%) 
B: 1858 (45,2%) 

C+:  403 (9,8%) 
C: 982 (23,9%) 

D:  341 (8,3%) 

Þegar dreifing bókstafanna frá 2014 er skoðuð, sést að prósentutalan nær ekki 100%. 

Ástæðan er sú að 6,2% nemenda á landsvísu voru fjarverandi í prófinu (Sveinbjörn 

Gestsson og Sigurgrímur Skúlason, 2015). Dreifingin 2015 nær 100% þó að hluti 

nemenda hafi verið fjarverandi í prófinu, en þar er bókstafurinn D og 

undanþágur/fjarvistir teknar saman (Menntamálastofnun, 2015b).  

  

                                                           
3 Einkunnir í bókstöfum dreifðust eins og sjá má í töflu 6. 



47 

Tafla 7. Meðaleinkunnir í einstökum prófþáttum árin 2011, 2012 og 2013. 

Ár  Lesskilningur 
Lestur og bókmenntir 

Málfræði/málnotkun Ritun Prófið í heild 

2011 6,8 5,8 6,1 6,4 

2012 6,2 6,2 7,0 6,4 

2013 6,0 5,5 6,2 5,9 

Eins og sést á töflu 7 þá er prófað úr þremur prófþáttum í samræmdu könnunar-

prófunum 2011-2013. Þeir eru í tengslum við þrjú af fjórum áfangamarkmiðum 

aðalnámskrár í prófunum 2011-2012 og hæfniviðmiðum í prófunum 2013, ekki er 

prófað úr töluðu máli, hlustun (og áhorfi). Á þessum árum lækkar einkunn fyrir lestur og 

bókmenntir jafnt og þétt, mest árið 2012. Þá vegur á móti að einkunnir fyrir málfræði 

og ritun hækka, en þegar þær fara aftur í svipað og þær voru 2011, dettur 

heildareinkunn niður. Einkunn í málfræði sveiflast um 0,7 lesskilningi 0,8 og 0,9 í ritun.  

En hvernig er uppbygging samræmdra könnunarprófa í íslensku? Er hún ólík milli ára 

eða má sjá tengsl í byggingu prófa áranna fimm? Eru textar og spurningar mismunandi 

eftir prófum? Þessum spurningum verður svarað í næsta kafla.  

6.2 Uppbygging samræmda könnunarprófa 

Uppbygging samræmdra könnunarprófa árin 2011-2015 er eins, fjórir lesskilningstextar, 

eitt ljóð og ritun. Fyrstu tveir textarnir eru lesskilningstextar með spurningum til að 

athuga hversu vel nemendur hafa skilið þá. Þriðji textinn er ljóð og þar er spurt um 

bragfræði, bókmenntahugtök og út í skilning á ljóðinu. Fjórði textinn er svo aftur 

hefðbundinn lesskilningstexti og fimmti og síðasti úr menningararfi okkar Íslendinga. 

Málfræðispurningar dreifast jafnt og þétt yfir prófin. Eitt ritunarverkefni er í hverju 

prófi, á sérstöku blaði, annaðhvort rökfærsluritun eða stílritun.  

Í rökfærsluritun eiga nemendur að taka afstöðu til einhvers ákveðins málaflokks og 

færa rök fyrir skoðunum sínum, til dæmis með því að vísa í eigið líf. Til að gera stílritun 

þurfa nemendur fyrst að lesa einn ákveðinn texta prófsins (í þessum prófum var það 

alltaf fjórði textinn), setja sig í spor einhvers og rökstyðja það sem þeir segja með því að 

vísa í textann. Allur gangur er á því hvort það standi í fyrirmælum ritunarinnar í hvaða 

lestexta nemendur eiga að leita í. Ritunin átti að komast fyrir á einu blaði.  

Tafla 8 sýnir yfirlit um byggingu prófanna fimm. 
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Tafla 8. Yfirlit um byggingu prófanna og fjölda spurninga. 

Ár Fræði-/ 

nútíma-
texti 

Nútíma-/ 

Fræðitexti 

Ljóð Nútíma-
texti 

Íslendinga-
saga/ 

Goðsaga 

Mál-
fræði 

Ritun 

2011 Arkímedes 
1100 orð 

9 sp. 

Myndin 
863 orð 

12 sp. 

Haust-
nótt 

87 orð  

3 erindi 

7 sp. 

Raddir í 
garðinum 

887 orð 

12 sp.  

Gunnars saga 
Keldugnúps-
fífls 

964 orð 

15 sp. 

Dreifð 
um 
prófið 

25 sp. 

Stílritun 

20% 

2012 Góð 
vísindi, 
slæm 
vísindi 

453 orð 

7 sp. 

Hótel 
Kalifornia 

669 orð 

12 sp. 

Hylur 

74 orð 

3 erindi 

7 sp. 

Kjölfestan 

1005 orð 

12 sp.  

Vopnfirðinga 
saga 

845 orð 

15 sp. 

Dreifð 
um 
prófið 

25 sp. 

Stílritun 

20% 

2013 Hjörleifs-
höfði 

449 orð 

7 sp. 

Steinunn frá 
Tjörnum 

534 orð 

12 sp. 

Mótið 

74 orð 

4 erindi 

7 sp. 

Trölla-
kirkja 

939 orð 

12 sp. 

Gylfaginning 

1124 orð 

15 sp. 

Dreifð 
um 
prófið 

25 sp. 

Rökfærslu-
ritun 

20% 

2014 Vetrarsól 

581 orð 

12 sp. 

Tölvan 
sigrar… 

573 orð 

7 sp. 

Refur 

77 orð 

4 erindi 

7 sp. 

Raunir 
sjókonu 

783 orð 

12 sp. 

Gull-Þóris 
saga 

1175 orð 

15 sp. 

Dreifð 
um 
prófið 

25 sp. 

Rökfærslu-
ritun 

20% 

2015 Góða ferð 
Sveinn 
Ólafsson 

577 orð 

12 sp. 

Kvennaveldi 
á 
ísskápshurð 

547 orð 

7 sp. 

Til 
lækjarins 

92 orð 

4 erindi 

7 sp. 

Karitas án 
titils 

655 orð 

12 sp. 

Grettis saga 

998 orð 

15 sp. 

Dreifð 
um 
prófið 

25 sp. 

Stílritun 

20% 

Þegar taflan er skoðuð sjást tengsl milli textategunda og fjölda spurninga úr þeim. Úr 

öllum fræðitextum, nema Arkímedes, eru sjö spurningar, níu úr Arkímedes en í prófinu 

2011 voru spurningarnar tveimur fleiri en í hinum fjórum og liggur munurinn í 

spurningunum úr fræðitextanum. Aðrir textar hafa sama fjölda spurninga milli ára.  

Lengd lausamálstextanna er athyglisverð. Fyrsta árið (2011) er heildarfjöldi orða 

3814. Næstu þrjú ár er fjöldinn kringum 3000 (2972, 3046 og 3112) en síðasta árið 

(2015) fer hann niður í 2777. Munurinn frá árinu 2011 er rúmlega þúsund orð. Lengsti 

textinn á hverju ári er 998 til 1175 orð. Fyrsta árið er það fræðitextinn um Arkímedes, 

Næsta ár er það Kjölfestan, en þrjú síðustu árin er það fornsagan hverju sinni 

(Gylfaginning, Gull-Þóris saga og Grettis saga). Úr þeirri sögu eru jafnan flestar 

spurningar (15).  
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6.2.1 Samræmt könnunarpróf í íslensku árið 2011 

Þeir textar og textabrot sem prófað var úr í samræmda könnunarprófinu 2011 voru: 

Arkímedes4, Myndin (Þórarinn Eldjárn, 1992), Haustnótt (Tómas Guðmundsson, 1946), 

Raddir í garðinum (Thor Vilhjálmsson, 1992) og Gunnars saga Keldugnúpsfífls (1998 ). 

Tafla 9 sýnir röð texta prófsins, hversu mörg orð hver þeirra var og hvaða spurningar 

áttu við hvern og einn. Einnig sýnir hún hvar málfræðispurningarnar dreifðust og 

ritgerðarefni. 

Tafla 9. Bygging samræmds könnunarprófs í íslensku 2011. 

  Orð Spurningar Fjöldi spurninga 

1 Arkímedes 1100 1-9 9 

2 Myndin 863 10-21 12 

3 Haustnótt 87 (3 er.) 27-33 7 

4 Raddir í garðinum 887 43-54 12 

5 
Gunnars saga 
Keldugnúpsfífls 

964 58-72 15 

6 Málfræði  
22-26, 34-42, 55-57, 

73-80 
25 

7 Stílritun 
Setja sig í spor unglings á Brettingsstöðum sem sagt er frá í 4. texta, 
Röddum í garðinum 

Þeir grunnþættir, fyrir utan læsi, sem ég fann í prófinu voru; sköpun, sjálfbærni og 

jafnrétti. Sköpun er í textunum um Arkímedes og Myndina. Arkímedes var þekktur fyrir 

sérvisku sína og hæfileika til að leysa ráðgátur og hann beitti gagnrýninni hugsun við að 

leysa ráðgátuna um hvort kóróna konungs væri úr skýra gulli og notaði til þess fyrri 

þekkingu. Í Myndinni verður eðlislæg forvitni og einlægni barns til þess að hagnýta 

hugmyndir og kveikja nýjar. 

Í ljóðinu Haustnótt má finna sjálfbærni. Stefið í því er náttúran og virðing fyrir henni. 

Jafnrétti sést í Röddum í garðinum og Gunnars sögu Keldugnúpsfífls. Réttur fólks er sá 

sami til að lifa af, þrátt fyrir fátækt og stéttaskiptingu. 

Af 80 spurningum prófsins eru 55 sem tengjast áfangamarkmiðum lestrar og 

bókmennta og 25 málfræði. Flestar bókmenntaspurningarnar, 43, falla undir 

áfangamarkmið 2, að nemendur geti lesið texta af öryggi og góðum skilningi. Hinar 

spurningarnar skiptast á milli sex annarra áfangamarkmiða. Undir áfangamarkmiði 4 að 

nemendur geti greint aðal- og aukaatriði í texta eru fimm spurningar, ein spurning féll 

                                                           
4 Textinn birtist fyrst í Fleti, tímariti stærðfræðikennara og er byggður á samantekt Kristínar Bjarnadóttur 
(2012). 
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undir áfangamarkmið 5, að nemandi geri sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra 

textategunda, tvær tengdust því 11., að nemendur þekki helsta myndmál og ein því 12., 

að nemendur geti beitt grunnhugtökum í bókmenntafræði. Tvær spurningar var hægt 

að setja undir áfangamarkið 13, að nemendur geti notað helstu hugtök í bragfræði og 

ein því 15. sem fjallar um hver þekking nemenda sé á Íslendingasögum.  

Málfræðispurningar prófsins voru tuttugu og fimm. Allar nema ein, tengjast 

áfangamarkmiði 4 í málfræði, að nemandi hafi áttað sig á beygingarlegum og 

merkingarlegum einkennum orðflokka og hvert hlutverk þeirra er. Spurning 56 tengist 

áfangamarkmiði 3 úr ritun, að nemandi hafi vald á réttritun.  

Ritunin þetta árið var stílritun, en þar áttu nemendur að setja sig í spor unglings á 

Brettingsstöðum þennan dag sem sagt var frá í textabrotinu Röddum í garðinum. 

Ritunin var á sérblaði og þar var ekki tekið fram að nemendur þyrftu að lesa viðkomandi 

texta á undan. Líklega hafa ekki allir nemendur áttað sig á að það þyrfti að lesa textann 

áður en þeir gerðu ritunina þrátt fyrir að flestir kennarar hafi eflaust verið búnir að 

útskýra viðkomandi tegund ritunar fyrir þeim. 

Áfangamarkmið 3, 5, 6, 7 og 8 geta tengst ritun nemenda því þau falla í stuttu máli 

um að nemendur hafi tileinkað sér skipulögð vinnubrögð, hafi vald á réttritun og geti 

byggt upp mismunandi texta og mótað máls- og efnisgreinar.  

6.2.2 Samræmt könnunarpróf í íslensku árið 2012 

Þeir textar og textabrot sem prófað var úr í samræmda könnunarprófinu 2012 voru: 

Góð vísindi, slæm vísindi (Kristján Leósson), Hótel Kalifornía (Stefán Máni), Hylur 

(Guðmundur Böðvarsson), Kjölfestan (Skúli Björn Gunnarsson) og Vopnfirðinga saga.  

Tafla 10 sýnir röð texta prófsins, hversu mörg orð hver þeirra var og hvaða 

spurningar áttu við hvern og einn. Einnig sýnir hún hvar málfræðispurningarnar 

dreifðust og ritgerðarefni. 
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Tafla 10. Bygging samræmds könnunarprófs í íslensku 2012. 

  Orð Spurningar Fjöldi spurninga 

1 
Góð vísindi, slæm 
vísindi 

453 1-7 7 

2 Hótel Kalifornía 669 8-19 12 

3 Hylur 74 (4 er.) 31-37 7 

4 Kjölfestan 1005 44-55 12 

5 Vopnfirðinga saga 845 58-72 15 

6 Málfræði  
20-30, 38-43, 56-57, 

73-78 
25 

7 Stílritun 
Setja sig í spor 27 ára einstaklings sem er að koma heim eftir sjö ára 
dvöl í útlöndum sem sagt er frá í 4. texta, Kjölfestunni 

Í þessu prófi mátti finna fyrir utan læsi, grunnþættina sköpun, jafnrétti, lýðræði og 

mannréttindi og heilbrigði og velferð.  

Í textanum um Góð vísindi og slæm vísindi er áhersla á gagnrýna hugsun, að treysta 

ekki öllu sem maður les eða heyrir en það er ein áhersla sköpunar. Textarnir Hótel 

Kalifornía og Kjölfestan snúa að jafnrétti. Jafnræði tekur til þess að rækta hæfileika sína 

og sjálfa(n) sig á eigin forsendum. Ljóðið Hylur ber keim af grunnþættinum heilbrigði og 

velferð því þar eru miklar tilfinningar og áhersla að samsama sig eigin tilfinningum og 

annarra. Íslendinga saga þessa prófs er Vopnfirðinga saga. Þar leysa Þorvaldur kristni og 

Brodd-Helgi ágreiningsmál sín án nokkurra eftirmála og á jafningjagrundvelli og því er 

hann flokkaður undir grunnþáttinn jafnrétti.  

Alls voru 78 spurningar í prófinu og 53 þeirra falla undir áfangamarkmið lestrar og 

bókmennta og 25 málfræði. Í bókmenntaspurningum var líkt og fyrra ár áfangamarkmið 

2 langalgengast, en þar féllu undir 40 spurningar. Hinar 13 tengjast þremur 

áfangamarkmiðum lestrar og bókmennta. Sex spurningar því fjórða, fimm 12. og tvær 

áfangamarkmiði 13. 

Allar málfræðispurningarnar nema ein féllu undir áfangamarkmið 4. Spurning 23 

tengist áfangamarkmiði 3 úr ritun.  

Ritunin var stílritun úr Kjölfestunni og áttu nemendur að setja sig í spor mannsins 

sem kemur heim eftir sjö ára flakk um heiminn. Ritunin var á sérstöku blaði og í 

fyrirmælum var tekið fram úr hvaða texta ritgerðarefnið væri, þannig að flestir 

nemendur áttuðu sig líkast til á að leita fanga í þeim texta. Sömu áfangamarkmið og í 

prófinu 2011 má finna í rituninni; 3, 5, 6, 7 og 8.  
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6.2.3 Samræmt próf í íslensku árið 2013 

Hér skiptir um aðalnámskrá og í stað áfangamarkmiða námskrár 2007 verða 

spurningarnar bornar saman við hæfniviðmið námskrár 2013.  

Þeir textar og textabrot sem prófað var úr í samræmda könnunarprófinu 2013 voru: 

Hjörleifshöfði (Páll Ásgeir Ásgeirsson), Steinunn á Tjörnum (Jónas Rafnar), Mótið 

(Heiðrekur Guðmundsson), Tröllakirkja (Ólafur Gunnarsson) og Gylfaginning. 

Tafla 11 sýnir röð texta prófsins, hversu mörg orð hver þeirra var og hvaða 

spurningar áttu við hvern og einn. Einnig sýnir hún hvar málfræðispurningarnar 

dreifðust og ritgerðarefni. 

Tafla 11. Bygging samræmds könnunarprófs í íslensku 2013. 

  Orð Spurningar Fjöldi spurninga 

1 Hjörleifshöfði 449 1-4, 6-7 6 

2 Steinunn frá Tjörnum 534 8-19 12 

3 Mótið 74 (4 er.) 20-26 7 

4 Tröllakirkja 939 32-43 12 

5 Gylfaginning 1124 56-61,63-70 14 

6 Málfræði  
5, 27-31, 44-55, 62, 

71-78 
27 

7 Rökfærsluritun „Mér gengi betur í lífinu ef ég væri af öðru kyni“ 

Þeir grunnþættir sem mátti finna í prófinu fyrir utan læsi voru; sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Sjálfbærni er að finna í textanum um Hjörleifshöfða 

en þar er lýst samspili náttúrunnar og mannsins í gegnum tíðina. Í textunum um 

Steinunni frá Tjörnum og Tröllakirkju er að finna lýðræði og mannréttindi. Annars vegar 

í samskiptum Steinunnar og séra Hálfdáns sem bera gagnkvæma virðingu hvort fyrir 

öðru og hins vegar í baráttu trésins og gamla mannsins í Tröllakirkju. Hvort um sig er 

búið að skjóta niður rótum og vilja vera á sínum stað. Ljóðið Mótið fjallar um ástir 

tveggja manneskja og kvölinni sem henni fylgir. Í því hallar á hvorugt sem tengist 

grunnþættinum jafnrétti. Óðinn í Gylfaginningu beitir gagnrýninni hugsun þegar hann 

leysir þann vanda sem að ásum steðjar sem tengist sköpun. 

Af 78 spurningum prófsins, tengjast 52 hæfniviðmiðum lestrar og bókmennta á 

einhvern hátt. Hæfniviðmið 1 var langalgengast, að nemendur geti lesið texta af 

skilningi lagt mat á þá og túlkað, þar undir féllu 39 spurningar. Hinar 13 tengjast fjórum 

hæfniviðmiðum; sex því 4. að nemendur geti glöggvað sig á aðalatriðum texta og tengt 

saman efnisatriði og tvær fimmta hæfniviðmiðinu að nemandi geri sér grein fyrir eðli og 

einkennum texta. Þrjár spurningar falla undir hæfnivið 7 að nemandi geti beitt 
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grunnhugtökum í bókmenntafræði og tvær undir það áttunda sem reynir á þekkingu 

nemenda í bragfræði.  

Málfræðispurningarnar 26 falla flestar undir hæfniviðmið 4 í málfræðinni að 

nemandi hafi áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og 

hvert hlutverk þeirra er, þar voru 22. Tvær spurningar í lesskilningstextunum flokkast 

undir hæfniviðmið 3, að nemandi geti flett upp í orðabókum og orðasöfnum og nýtt sér 

þær upplýsingar sem þar er að finna. Tvær spurninganna tengjast hæfniviðmiði 4 úr 

ritun, að nemandi sé meðvitaður um réttritun og hversu miklu máli hún skiptir.  

Þetta árið var ritunarefnið rökfærsluritun, nemendur áttu að ímynda sér hvort þeim 

gengi betur í lífinu ef þeir væru af öðru kyni. Þarna gátu nemendur látið ljós sitt skína og 

rökstutt skoðanir sínar með því að vísa til dæmis í eigið líf. Þegar hæfniviðmið ritunar 

eru skoðuð má segja að fjögur þeirra komi við sögu, 2, 3 , 4 og 5. Þau fjalla í stuttu máli 

um að nemendur geti beitt skipulögðum vinnubrögðum í ritun, mótað málsgreinar og 

efnisgreinar, valið og skrifað textagerðir sem hæfir viðkomandi verki og tjáð sig í rituðu 

máli á eins góðri íslensku og mögulegt er.  

6.2.4 Samræmt könnunarpróf í íslensku árið 2014 

Þeir textar og textabrot sem prófað var úr í samræmda könnunarprófinu 2014 voru: 

Vetrarsól (Auður Jónsdóttir), Tölvan sigrar spurningakeppni5, Refur (Örn Arnarson), 

Raunir sjókonu (Unnur Jökulsdóttir og Þorbjörn Magnússon) og Gull-Þóris saga 

Tafla 12 sýnir röð texta prófsins, hversu mörg orð hver þeirra var og hvaða 

spurningar áttu við hvern og einn. Einnig sýnir hún hvar málfræðispurningarnar 

dreifðust og ritgerðarefni. 

  

                                                           
5 Textinn birtist fyrst í Lifandi vísindum, ritstjóri Guðbjartur Finnbjörnsson (2011). 
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Tafla 12. Bygging samræmds könnunarprófs í íslensku 2014. 

  Orð Spurningar Fjöldi spurninga 

1 Vetrarsól 581 1-12 12 

2 Tölvan sigrar… 573 13-19 7 

3 Refur 77 (4 er.) 20-26 7 

4 Raunir sjókonu 783 34-45 12 

5 Gull-Þóris saga 1175 51-65 15 

6 Málfræði  27-33, 46-50, 66-78 25 

7 Rökfærsluritun 
,,Til þess að öðlast velgengni í lífinu þarf ungt fólk að setja sér 
markmið“ 

Fyrir utan grunnþáttinn læsi í textunum mátti sjá; sjálfbærni, heilbrigði og velferð og 

sköpun. Ljóðið Refur og textinn um Raunir sjókonu falla undir sjálfbærni. Refurinn er 

hluti af náttúrunni og þrátt fyrir að rekast ekki í mannlegu samfélagi er réttur hans til 

lífs sá sami og annarra. Í Raunum sjókonu sýnir náttúran hvers hún er megnug og það 

borgi sig alltaf að bera virðingu fyrir henni og fylgjast vel með veðri og vindum. 

Vetrarsól fjallar meðal annars um samskipti Helga og Sunnu og komið er inn á hversu 

góðan skilning hún hefur á tilfinningum hans, því hún getur sitt sig í hans spor, en 

samsömun tilfinninga tengist grunnþættinum heilbrigði og velferð.  

Sköpun finnst í textunum um Tölvuna sem sigrar spurningakeppni og Gull-Þóri. Í fyrri 

textanum kemur fram að þó að tölvur séu ágætar til sín brúks, má ekki láta þær taka 

yfir mannlega eiginleika og þeim síðari beitir Gull-Þórir gagnrýninni hugsun til að ráða 

draum sem hann dreymdi og treystir á æðri öfl við ráðninguna.  

Af 78 spurningum prófsins falla 53 undir hæfniviðmið lestrar og bókmennta. Eins og 

fyrra ár var hæfniviðmið 1 var langalgengast, en þar féllu undir 38 spurningar. Hinar 15 

tengjast fjórum hæfniviðmiðum; átta því 4. og ein 5. Fimm spurningar falla undir 

hæfnivið 7 og ein undir það 8.  

Hæfniviðmið 4 í málfræði er alls ráðandi í málfræðispurningunum en 24 af 25 

spurningum tengjast því. Þessi eina sem sker sig úr fellur undir hæfniviðmiði 4 úr ritun, 

að nemandi sé meðvitaður um réttritun og hversu miklu máli hún skiptir.  

Sömu hæfniviðmið ritunar tengjast þessu prófi og 2013; 2, 3 , 4 og 5. Ritunarefnið 

var, líkt og árið áður, rökfærsluritgerð en nemendur áttu að rökstyðja það að til þess að 

öðlast velgengni í lífinu þyrftu þeir að setja sér markmið. Aftur gátu nemendur byggt á 

eigin reynslu þegar þeir rökstuddu það sem þeir sögðu í ritgerðinni.  



55 

6.2.5 Samræmt könnunarpróf í íslensku árið 2015 

Þeir textar og textabrot sem prófað var úr í samræmda könnunarprófinu 2015 voru: 

Góða ferð, Sveinn Ólafsson (Friðrik Erlingsson), Kvennaveldi á ísskápshurð (Erla 

Hlynsdóttir), Til lækjarins (Jón Helgason), Karitas án titils (Kristín Marja Baldursdóttir) 

og Grettis saga. 

Tafla 13 sýnir röð texta prófsins, hversu mörg orð hver þeirra var og hvaða 

spurningar áttu við hvern og einn. Einnig sýnir hún hvar málfræðispurningarnar 

dreifðust og ritgerðarefni. 

Tafla 13. Bygging samræmds könnunarprófs í íslensku 2015. 

  Orð Spurningar Fjöldi spurninga 

1 
Góða ferð, Sveinn 
Ólafsson 

577 1-10, 12 11 

2 
Kvennaveldi á 
ísskápshurð 

547 13-19 7 

3 Til lækjarins 92 (4 er.) 20-26 7 

4 Karitas án titils 655 34-45 12 

5 Grettis saga 998 5-70 15 

6 Málfræði  
11, 27-33, 46-55, 71-

78 
26 

7 Stílritun 
Setja sig í spor Ólafs eða einnar systur hans og segja frá vonum þeirra 
og væntingum varðandi framtíðina, sem sagt er frá í 4. texta, Karitas 
án titils 

Áhrifa grunnþáttanna jafnréttis, heilbrigði og velferðar og sköpunar má sjá í prófunum 

fyrir utan læsi. Jafnrétti er ríkjandi í textunum Góða ferð Sveinn Ólafsson og Karitas án 

titils. Í fyrri textanum hallar á rjúpuna og móðurina í byrjun en í lokin standa allir 

jafnvígir, líður illa vegna örlaga sinni. Í seinni textanum hefur móðirin það markmið að 

öll börn hennar fái jöfn tækifæri í lífinu óháð kyni þeirra. Blaðagreinin Kvennaveldi á 

ísskápshurð og ljóðið Til lækjarins tengjast heilbrigði og velferð því í báðum tilvikum er 

lögð áhersla á að setja sig í spor annarra og samsama sig tilfinningum þeirra. Í Grettis 

sögu, líkt og með fleiri Íslendingasögur, er áhersla á gagnrýna hugsun við lausn 

vandamála líkt og kemur fram í sköpun. 

Í prófinu voru 78 spurningar og 52 þeirra falla undir hæfniviðmið lestrar og 

bókmennta. Hæfniviðmið 1 var sem áður langalgengast, með 39 spurningar. Hinar 13 

tengjast þremur hæfniviðmiðum; sjö því 4., fimm falla undir hæfnivið 7 og ein undir það 

áttunda.  
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Hæfniviðmið 4 í málfræði er nú sem áður alls ráðandi í málfræðispurningunum en 

24 af 26 spurningum tengjast því og ein spurning úr lesskilningstexta flokkast undir 

hæfniviðmið 3 í málfræði, að nemandi geti flett upp í orðabókum og orðasöfnum og 

nýtt sér þær upplýsingar sem þar er að finna. Ein spurning fellur undir hæfniviðmiði 4 í 

ritun, að nemandi sé meðvitaður um réttritun og hversu miklu máli hún skiptir 

Ritunin var stílritun að þessu sinni, en þar áttu nemendur að setja sig í spor Ólafs 

eða systur hans úr sögunni Karitas án titils. Ritunin var á sérblaði og þar var ekki tekið 

fram að nemendur þyrftu að lesa viðkomandi texta á undan. Eins og áður var hægt að 

sjá fjögur hæfniviðmið í rituninni 2, 3 , 4 og 5.  

6.3 Prófin í heild 

Í textum samræmdu könnunarprófanna 2011-2015 má sjá alla grunnþætti menntunar. Í 

þeim má finna ákveðin gildi og hvernig hægt er að stuðla að betra samfélagi því þeir 

tengjast og styðja hver annan.  

Þegar allar spurningar samræmdra könnunarprófa 2011-2015 eru skoðaðar sést að 

langflestar þeirra tengjast áfangamarkmiði 2 í lestri og bókmenntum í prófunum 2011-

2012 og hæfniviðmiði 1 sömuleiðis úr lestri og bókmenntum í prófunum 2013-2015. 

Lítil breidd er í áfangamarkmiðum og hæfniviðmiðum í málfræðinni, flestar 

spurningarnar tengjast áfangamarkmiði/hæfniviðmiði 4. Skipting á milli stíl- og 

rökfærsluritunar er eins jöfn og hægt er, en misjafnt var eftir prófum hvernig fyrirmæli 

stílritunar var, ekki var alltaf tekið fram í hvaða texta nemendur áttu að leita fanga til að 

rökstyðja það sem þeir sögðu. 

Töflur 14-19 sýna hvernig skipting áfangamarkmiða/hæfniviðmiða eru í hverju prófi 

og hvað margar spurningar eru undir þeim. Hafa ber í huga að sum 

áfangamarkmiðin/hæfniviðmiðin …  

1. er ekki hægt að meta í skriflegu prófi 

2. er hægt að meta með prófi eða öðru námsmati en ekki með fjölvalsprófi 

3. er hægt að meta á fjölvalsprófi en eru ekki metin í samræmdu 

könnunarprófunum 

4. eru metin í samræmdum könnunarprófum 

Aftast í töflunum er athugasemdadálkur og þar er tekið fram ef áfangamarkmiðin/ 

hæfniviðmiðin eiga við fyrstu þrjá þættina. 
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Tafla 14. Áfangamarkmið fyrir lestur og bókmenntir.  

Við lok 10. námsárs á nemandi að: 

 2011 2012 Flokkun 

1. skilja mikilvægi þess að geta lesið sér til gagns og 
ánægju  

  1 

2. geta lesið almenna texta af öryggi og með góðum 
skilningi  

43 40  

3. kunna mismunandi lestraraðferðir og geta beitt 
hraðlestrartækni 

  2 

4. geta greint aðalatriði og aukaatriði í texta  5 6  

5. þekkja margvíslegar textategundir og helstu 
einkenni þeirra 

1   

6. geta unnið úr tölulegum og myndrænum 
upplýsingum 

  3 

7. geta aflað sér heimilda, til dæmis á bókasafni, í 
dagblöðum, tímaritum og á Netinu 

  2 

8. geta lagt mat á gildi og trúverðugleika texta og 
fjölmiðlaefnis og tekið gagnrýna afstöðu til þess 

  3 

9. hafa lesið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og 
erlendar bókmenntir, svo sem skáldsögur, leikrit, 
þjóðsögur, goðsögur og ljóð  

  1 

10. geta gert grein fyrir áhrifum bókmennta og 
tilfinningum sem þær vekja 

  1 

11. vera læs á myndmál, algengustu tákn og líkingar 2   

12. geta beitt grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo 
sem minni, fléttu, sjónarhorni og sögusviði 

1 5  

13. geta notað algeng hugtök úr bragfræði í umfjöllun 
um bundið mál og óbundið  

2 2  

14. hafa lært valin ljóð og fjallað um ýmiss konar 
kveðskap 

  2 

15. þekkja til íslenskra bókmennta að fornu og nýju, 
hafa lesið Íslendingasögu og úr verkum nokkurra 
höfuðskálda 

1   

16. hafa kynnst öðrum menningarheimum og til dæmis 
lesið texta frá heimalöndum samnemenda sem eru 
ekki af íslenskum uppruna 

  2 
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Tafla 15. Áfangamarkmið fyrir málfræði.  

Við lok 10. námsárs á nemandi að: 

 2011 2012 Flokkun 

1. hafa ræktað með sér áhuga á móðurmálinu og 
öðlast trú á eigin málkunnáttu 

  Prófið grefur 
sennilega undan 
þessu markmiði 

2. hafa náð nokkurri leikni í að beita 
málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins 
og þróun þess 

  2 

3. gera sér grein fyrir orðmyndun og orðeiningum og 
nýta þá þekkingu til dæmis við stafsetningu  

  3 

4. þekkja beygingarleg og merkingarleg einkenni allra 
orðflokka og gera sér grein fyrir hlutverki þeirra í 
texta 

24 24  

5. vera fær um að fletta upp í handbókum og 
orðasöfnum og kunna að nýta sér málfræðilegar 
upplýsingar í þeim 

  2 

6. geta notað orðtök, málshætti og föst orðasambönd 
til að auðga mál sitt 

  3 

7. gera sér grein fyrir sköpunarmætti tungumálsins, 
svo sem við nýyrðasmíð, í orðaleikjum og skáldskap 

  2 

8. gera sér grein fyrir að málnotkun er mismunandi 
eftir aðstæðum 

  3 

9. hafa kynnst staðbundnum og aldurstengdum 
tilbrigðum í orðaforða og málnotkun 

  3 

10. þekkja til helstu framburðarmállýskna og þróunar 
þeirra 

  3 

11. geta nýtt sér málfræðiþekkingu sína við nám í 
erlendum tungumálum  

  2 

12. hafa áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál og 
að tungumál breytast sífellt 

  3 
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Tafla 16. Áfangamarkmið fyrir ritun.  

Við lok 10. námsárs á nemandi að: 

 2011 2012 Flokkun 

1. hafa persónulega rithönd, skrifa skýrt og greinilega og 
setja upp texta á viðeigandi hátt 

  2 

2. kunna að ganga frá texta á stafrænu formi    2 

3. hafa vald á réttritun og geta beitt reglum um 
greinarmerkjasetningu  

1, x 1, x  

4. geta nýtt sér orðabækur, handbækur, leiðréttingarforrit 
og önnur hjálpargögn eftir þörfum 

  2 

5. hafa tileinkað sér skipulögð vinnubrögð við 
ritgerðasmíð, meðal annars kunna að draga saman efni, 
endursegja og fella inn í eigin texta 

x x  

6. vera fær um að tjá hugmyndir sínar og skoðanir og færa 
rök fyrir þeim 

x x  

7. geta byggt upp texta, mótað málsgreinar og 
efnisgreinar og skipað þeim í röklegt samhengi 

x x  

8. vera fær um að skrifa mismunandi textategundir x x  

9. geta nýtt sér einfaldar leiðbeiningar um textagerð og 
gagnrýni á eigin texta 

  2 

10. hafa góðan orðaforða og vald á ýmsum stílbrigðum   2 

11. hafa fengið þjálfun í skapandi skrifum og samið margs 
konar texta 

  2 

Samkvæmt þessari flokkun má sjá að það var hæglega hægt að prófa úr fleiri 

áfangamarkmiðum aðalnámskrár 2007 en var gert í prófunum 2011-2012. Alls tengdust 

prófin 13 áfangamarkmiðum en með lítilli fyrirhöfn gætu spurningar þeirra fallið undir 

21 ef fjölbreytni hefði verið höfð að leiðarljósi í spurningagerð sem og markmið 

aðalnámskrár.  
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Tafla 17. Hæfniviðmið fyrir lestur og bókmenntir.  

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

 2013 2014 2015 Flokkun 

1. lesið almenna texta af öryggi og með góðum 
skilningi, lagt mat á þá og túlkað, 

39 38 39  

2. skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið 
læsi, 

   1 

3. og m.a. valið og beitt mismunandi aðferðum við 
lestur, 

   1 

4. greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs 
konar texta og glöggvað sig á tengslum 
efnisatriða, 

6 8 7  

5. gert sér grein fyrir eðli og einkennum 
margvíslegra textategunda og gert öðrum grein 
fyrir því, 

2 1   

6. lesið, túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar 
íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér 
grein fyrir gildi bókmennta, 

   2 

7. beitt nokkrum grunnhugtökum í 
bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, 
sjónarhorni og sögusviði og kannast við 
myndmál, algengustu tákn og stílbrögð, 

3+1 5 5  

8. notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um 
bundið mál og óbundið, lesið og túlkað ljóð af 
ýmsum toga og frá ýmsum tímum, 

2 1 1  

9. leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum 
gagnabrunnum og lagt mat á gildi og 
trúverðugleika ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- og 
margmiðlunarefnis, og tekið gagnrýna afstöðu til 
þess, 

   2 

10. unnið úr tölulegum og myndrænum 
upplýsingum, túlkað þær, tengt saman efni sem 
sett er fram á ólíkan hátt og nýtt sér, 

   3 

11. valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið 
fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein 
fyrir gildi þess að lesa.  

   1 
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Tafla 18. Hæfniviðmið fyrir ritun.  

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

 2013 2014 2015 Flokkun 

1. skrifað skýrt og greinilega, beitt ritvinnslu af 
öryggi, notað orðabækur og önnur hjálpargögn, 
gengið frá texta, vísað til heimilda og skráð þær, 

   2 

2. beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, 
skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og 
mótað málsgreinar og efnisgreinar, 

x x x  

3. tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök 
fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin 
brjósti og er óhræddur við að beita ríkulegu 
tungutaki í skapandi ritun,  

x x x  

4. beitt reglum um réttritun, hefur náð góðu 
valdi á stafsetningu og gerir sér grein fyrir að 
rétt stafsetning er virðing við mál, texta og 
lesanda, 

2, x 1, x 1, x  

5. valið og skrifað mismunandi textagerðir sem 
hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi 
orðaforða og málsniði við hæfi, 

x x X  

6. notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, valið 
viðeigandi heimildir, vísað til þeirra og sett í 
heimildaskrá svo sem reglur kveða á um, 

   3 

7. skrifað rafrænan texta og tengt texta, mynd og 
hljóð eftir því sem við á, gerir sér grein fyrir 
lesanda og miðar samningu við hann.  

   2 
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Tafla 19. Hæfniviðmið fyrir málfræði.  

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

 2013 2014 2015 Flokkun 

1. beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun 
málsins og þróun þess, 

   2 

2. valið orð í tali og ritun í samræmi við málsnið, gert sér 
grein fyrir mikilvægi þess að rækta orðaforðann og nýtt 
reglur um orðmyndun og einingar orða við ritun,  

   2 

3. flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum 
orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar upplýsingar sem 
þar er að finna, 

2  1  

4. áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum 
einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir hlutverki 
þeirra í eigin texta og annarra, 

22 24 24  

5. notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og föst 
orðasambönd til að auðga mál sitt og gerir sér grein 
fyrir þýðingu lestrar, ekki síst bókmennta í þessu skyni, 

   3 

6. gerir sér grein fyrir mismunandi málnotkun og málsniði 
eftir efni og tilefni. Áttar sig á staðbundnum, 
starfstengdum og aldurstengdum tilbrigðum í orðaforða 
og málnotkun og þekkir til helstu framburðarmállýskna, 

   3 

7. áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál og að 
tungumál, þar á meðal íslenska, breytast sífellt, 

   3 

8. áttað sig á og beitt sköpunarmætti tungumálsins og nýtt 
það m.a. við ritun, tal, við nýyrðasmíð, í orðaleikjum og 
skáldskap, 

   2 

9. gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar færni í máli, ábyrgð 
sinni við að bæta mál sitt og getur nýtt þekkingu sína á 
íslenskri málfræði við nám í erlendum tungumálum.  

   2 

Þegar lesskilningsspurningar prófanna 2011-2012 eru skoðaðar út frá skiptingu þeirra á 

milli áfangamarkmiða sést að markmið 2 í lestri og bókmenntum á við flestallar 

spurningarnar. Fjórar spurningar af hverjum fimm falla undir það (83 spurningar af 

108). Það áfangamarkmið tengist lesskilningi, að nemendur geti lesið almenna texta af 

öryggi og með góðum skilningi. Alls tengjast lesskilningsspurningarnar sjö 

áfangamarkmiðum lestrar og bókmennta úr aðalnámskrá 2007 en þau eru alls sextán. 

Lesskilningsspurningar prófanna 2013-2015 tengjast fyrst og fremst hæfniviðmiði 1 í 

lestri og bókmenntum sem efnislega það sama og áfangamarkmið 2 í fyrri námskrá. 

Þrjár spurningar af hverjum fjórum falla undir það (116 spurningar af 159). Það 

hæfniviðmið fjallar um að nemendur geti lesið texta af öryggi og skilningi, lagt mat á þá 

og túlkað. Alls voru notuð fimm hæfniviðmið lestrar og bókmennta af ellefu í 

aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

Málfræðispurningar prófanna 2011-2012 tengdust tveimur áfangamarkmiðum, en 

áfangamarkmið 4 undir málfræði, hefur algjöra yfirburði, 48 spurningar af 50 féllu undir 
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það. Sama má segja um málfræði prófanna 2013-2015, þær spurningar tengdust 

þremur hæfniviðmiðum en þar hafði hæfniviðmið 4 algjöra yfirburði, 69 spurningar af 

75 féllu undir það. Áfangamarkmið og hæfniviðmið 4 eru efnislega þau sömu og eiga 

það sameiginlegt að þau ná yfir nær allan þann hafsjó sem snýr að málfræðinni og því 

eru þau eins algeng og raun ber vitni.  

Í fyrstu tveimur prófunum var hægt að tengja fimm áfangamarkmið ritunar við 

ritunarverkefnin og í seinni prófunum þremur var hægt að tengja við fjögur 

hæfniviðmið. Í öllum tilvikum voru áfangamarkmiðin/hæfniviðmiðin þau sömu. 

Ástæðan er sú að í ritunarverkefnum sem þessum er áhersla lögð á sömu atriði, 

uppbyggingu texta og hvernig nemandi kemur honum frá sér, á góðri íslensku. 
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7 Umræða 

Í ritgerðinni Aðalnámskrár grunnskóla og samræmd könnunarpróf 2011-2015 var fyrst 

stiklað á stóru yfir þróun námskráa og grunnskólalaga frá 1907 fram á okkar daga til að 

fá yfirsýn yfir breytingar og áherslur í skólamálum á Íslandi. Rýnt var í samræmd 

könnunarpróf, markmið þeirra og uppbyggingu því þau eru þegar upp er staðið 

undirstaða ritgerðarinnar.  

Spurningar prófanna voru flokkaðar eftir þeim áfangamarkmiðum og 

hæfniviðmiðum sem þóttu eiga við hverja og eina. Að lokum var sérhver texti lesinn 

með grunnþætti menntunar í huga, með það að markmiði að finna út hvaða 

grunnþáttur tengdist hverjum þeirra. Hafa ber í huga að áfangamarkmið og 

hæfniviðmið eru skrifuð við lok hvers stigs (4., 7. og 10.) en samræmd könnunarpróf eru 

lögð fyrir í byrjun 10. bekkjar. En ef markmiðin og viðmiðin eru skoðuð sést að litlar 

breytingar verða á milli 7. og 10. bekkjar og því má gera ráð fyrir því að þau eigi við 

spurningar prófanna.  

Í þessum kafla verður fjórum undirspurningum svarað sem minnst var á í inngangi 

og að lokum rannsóknarspurningunni, ásamt almennri niðurstöðu.  

Þegar áherslur í aðalnámskrá grunnskóla 2013 í íslensku eru skoðaðar með 

samræmd könnunarpróf í huga sést fljótt að lítið samræmi þar á milli. Í aðalnámskrá er 

lögð áhersla á grunnþætti menntunar, lykilhæfni og hæfni nemenda til að takast á við 

ólík viðfangsefni. Í samræmdum könnunarprófum í íslensku reynir ekki á fjölbreytt 

hæfniviðmið, þar fá allir sömu krossaspurningarnar og einn svarmöguleiki er réttur. 

Þannig eru fjölvalspróf uppbyggð, því þau þykja áreiðanleg, réttmæt og hlutlaus. Í sjálfu 

sér myndi engu breyta ef fleiri svarmöguleikar væru réttir, heldur er það form 

fjölvalsspurninganna sjálfra sem er gagnrýnt, að nær eingöngu sé notast við það í 

prófunum. 

Flokkun prófspurninganna eftir áfangamarkmiðum og hæfniviðmiðum kann að orka 

tvímælis. Til þess að lesendur geti sannreynt réttmæti þessarar flokkunar eru öll 

áfangamarkmið og hæfniviðmið námskránna talin í textanum (í kafla 3.3) og allar 

spurningar prófanna fimm birtar í viðaukum. Gögnin liggja fyrir og hver sem er getur 

endurtekið og sannreynt réttmæti og áreiðanleika greiningarinnar. Skiptar skoðanir 

geta verið um áreiðanleika og réttmæti á flokkun textanna í grunnþætti því þegar unnið 

er með texta á þennan hátt er aldrei eitt ákveðið rétt svar, aðeins er hægt að rökstyðja 

eigið mat og hlusta á rök annarra sem ekki eru sammála greiningunni.  
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7.1 Hvernig mæla prófin áfangamarkmið 2007 og hæfniviðmið 
aðalnámskrár 2013 í íslensku? 

Í þessum kafla verður tveimur fyrstu undirspurningunum svarað. Ástæðan er sú að 

þegar áfangamarkmið og hæfniviðmið eru borin saman kemur í ljós að lítil breyting er 

milli þeirra, hæfniviðmiðin eru nokkurs konar samantekt áfangamarkmiða, 33 á móti 

50. 

Eins og sjá má á töflum 1-4 þá eru ekki miklar breytingar á áfangamarkmiðum og 

hæfniviðmiðum milli námskráa, heldur er orðalag öðruvísi og áfangamarkmiðum úr 

aðalnámskrá 2007 skeytt saman í færri hæfniviðmið í aðalnámskrá 2013. Því veltir 

maður fyrir sér hvort hæfniviðmið þjóni því sem þau eiga að gera í prófunum 2013-

2015, að athuga hæfni nemenda sem er áhersla aðalnámskrár 2013, í stað þess að 

prófa þekkingu og leikni eins og stendur í áfangamarkmiðum úr aðalnámskrá 2007.  

Í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta 2006 segir á blaðsíðu 17:  

Samræmdum prófum í þessum bekkjum [4., 7. og 10. bekk] er einkum ætlað 

að mæla hvort áfangamarkmiðum aðalnámskrár hefur verið náð og gefa 

nemendum, foreldrum og forráðamönnum, starfsmönnum skóla og 

fræðsluyfirvöldum upplýsingar og viðmiðanir á landsvísu.  

Áfangamarkmið við lok 10. bekkjar í íslensku eru alls fimmtíu en samkvæmt flokkun 

minni koma einungis 13 við sögu í prófunum áranna 2011 og 2012. Það merkir að 37 

áfangamarkmið urðu útundan þegar prófin voru samin. Í hópi þeirra eru markmið sem 

ómögulegt er að ná í prófi sem þessu, til dæmis sum þeirra sem falla undir talað mál og 

hlustun og að nemandi geti skilið mikilvægi þess að lesa sér til gagns og ánægju. En 

þarna innan um eru líka markmið sem auðveldlega geta komið fram á prófinu en gera 

það ekki. Sem dæmi má nefna að hægt er að búa til spurningar sem tengjast tölulegum 

og/eða myndrænum upplýsingum og nemendur lesi úr þeim. Það áfangamarkmið fellur 

undir lestur og bókmenntir.  

Markmiðin á bak við hverja fjölvalsspurningu eru einsleit. Fjórar af hverjum fimm 

lesskilningsspurningum tengjast því sama, að nemendur geti lesið texta af öryggi og 

skilningi. Aðrar spurningar tengjast sex öðrum markmiðum lestrar og bókmennta. Þær 

spurningar sem tengjast málfræði falla allar undir sama markmiðið, að þekkja 

beygingarleg og merkingarleg einkenni allra orðflokka og gera sér grein fyrir hlutverki 

þeirra í texta. Ein spurning í hvoru prófi spyr um stafsetningu og því fellur hún undir 

markmið ritunar. Í prófunum má finna fimm áfangamarkmið sem tengjast ritun og því 
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má segja að ritunarhluti prófanna tengist best áfangamarkmiðum aðalnámskrár 2007 

miðað við umfang prófanna.  

Markmiðin í aðalnámskránni eru til þess fallin að farið sé eftir þeim og að tæplega 

30% þeirra komi fram í könnunarprófum frá Menntamálastofnun (áður 

Námsmatsstofnun) hlýtur að vera ófullnægjandi, þrátt fyrir að ekki sé hægt að prófa úr 

öllum markmiðum, þá er hægt að prófa úr fleirum og vera með fjölbreyttari spurningar.  

Þegar markmið aðalnámskrárinnar 2007 eru skoðuð og þess sem þar stendur, að 

skýr markmið eigi að vera leiðarvísir í öllu skólastarfi og áætlanagerð um nám og 

kennslu og eigi að stýra námsmati sést að prófin eru mjög ófullkominn mælikvarði á 

nám samkvæmt aðalnámskrá.  

Með nýrri menntastefnu aðalnámskrár 2013 breyttist áherslan í þá átt að í stað þess 

að hafa markmið í hverri námsgrein að leiðarljósi var almenn lykilhæfni skilgreind þvert 

á námsgreinar. Nemendur áttu að vera gagnrýnir og þátttakendur í námi sínu fremur en 

neytendur og fram kom lýsing á hæfni sem nemendur áttu að ná með grunnskólagöngu 

sinni. 

Hæfniviðmið í aðalnámskrá 2013 fyrir íslensku eru alls 33. Þegar spurningar 

samræmdra könnunarprófa áranna 2013-2015 eru flokkaðar eftir hæfniviðmiðum 

kemur í ljós að ellefu þeirra koma fram í spurningunum, eða þriðjungur. Það er álíka 

stórt hlutfall og í prófunum 2011-2012. Þegar horft er til spurninganna og flokkun þeirra 

eftir hæfniviðmiðum kemur strax í ljós að þrjár lesskilningsspurningar af hverjum fjórum 

falla undir sama hæfniviðmiðið; að nemendur geti lesið texta af öryggi og skilningi, lagt 

mat á þá og túlkað. Aðrar spurningar skiptast milli fjögurra annarra hæfniviðmiða, frá 

tveimur spurningum á viðmið upp í átta. 

Alls koma þrjú hæfniviðmið málfræðinnar við sögu í prófunum. Eins og í 

áfangamarkmiðunum er eitt markmið allsráðandi í spurningunum, að nemandi geti 

áttað sig á beygingar- og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir 

hlutverki þeirra í eigin texta og annarra og tengdust 69 málfræðispurningar af 75 því. Í 

rituninni er komið inn á fjögur hæfniviðmið og því má segja hér eins og í 

áfangamarkmiðunum áður að miðað við umfang prófsins komi hæfniviðmið 

ritunarþáttarins best út í prófunum í heild. Þó svo að ekki sé hægt að prófa úr öllum 

viðmiðum er tvímælalaust hægt að hafa spurningar fjölbreyttari og tengja þær fleiri 

hæfniviðmiðum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 stendur á blaðsíðu 57: ,,Samræmdum 

könnunarprófum er einkum ætlað að mæla hvort markmiðum aðalnámskrár hafi verið 
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náð […]“. Með því að prófa einungis upp úr ellefu hæfniviðmiðum er ekki hægt að 

rökstyðja að markmiðum aðalnámskrár hafi verið náð. Til þess þarf að koma fleiri 

hæfniviðmiðum að í prófaspurningum. Dæmi um spurningu sem hægt væri að hafa í 

prófunum og snertir ólík hæfniviðmið er að nemendur sjái mynd með nokkrum orðum 

sem eru svipuð í íslensku og öðrum tungumálum. Nemendur eiga að lesa út úr 

myndinni og skrifa niðurstöður sínar með ólíku málsniði og myndi þessi spurninga reyna 

á þrjú ólík hæfniviðmið sem tengjast lestri og bókmenntum, ritun og málfræði.  

Ef samræmd könnunarpróf eru skoðuð út frá þessu markmiði sést að einungis 

þriðjungur viðmiðanna er metinn í prófunum sjálfum. Líkt og er með áfangamarkmið 

námskrárinnar 2007 er ekki hægt að prófa úr öllum hæfniviðmiðum en samt er þetta 

áfellisdómur yfir prófunum og gefur til kynna einsleitni spurninganna. 

Ef markmið samræmdra könnunarprófa er að athuga að hve miklu leyti þau uppfylla 

áherslur aðalnámskráa, verða þau að vera með fjölbreyttara sniði og tengjast því að 

nemendur geti nýtt margs konar hæfni sína við að leysa verkefnin.  

7.2 Hvernig má sjá áhrif grunnþátta menntunar úr aðalnámskrá 2011 í 
prófunum? 

Gildi grunnþátta menntunar eru mikilvæg fyrir alla, nemendur, aðstandendur þeirra og 

kennara. Ef fólk tileinkar sér þá er hægt að segja að þeir aðstoði það í þá átt að verða 

betri manneskjur, með jafnrétti og gagnrýna hugsun að leiðarljósi.  

Samræmd könnunarpróf eiga ekki að prófa úr grunnþáttum menntunar, heldur úr 

áfangamarkmiðum og hæfniviðmiðum aðalnámskráa. Ég ákvað samt að athuga hvort 

og þá hvernig þeir spegluðust í textum prófanna því þeir eru kjarni menntastefnunnar 

sem unnið er eftir í skólum landsins á okkar dögum. Orðræðugreining var notuð við 

athugunina. Einnig fannst mér forvitnilegt að skoða hvaðan textarnir kæmu og hvort 

jöfn skipting væri á milli kynja höfunda.  

Þegar textar prófanna voru lesnir til að sjá hvort og þá hvernig grunnþættir 

menntunar spegluðust í þeim gat ég fundið samsvörun í textunum með hverjum og 

einum. Það er ekki undarlegt því ég lít svo á að þá sé hægt að finna alls staðar, allt í 

kringum okkur og í öllu námsefni, eins og stefna þeirra er. Hvergi var vart við sjónarmið 

í textunum sem beinlínis bryti gegn grunnþáttunum.  

Aftur á móti var dapurlegt að komast að því að kynjahlutföll höfunda voru mjög 

ójöfn. Einungis fjórir textar af þeim 25 sem voru merktir höfundi voru eftir konur, 

fjórtán voru eftir karlmenn og einn var skráður á hjón. Þessi kynjaskipting samræmist 

ekki grunnþættinum jafnrétti eða öðru sem tengist jafnrétti kynjanna. Hvernig ætli 
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standi á þessu? Mér finnst líklegt að hluti ástæðunnar sé hugsunarleysi, að ekki hafi 

verið tekin meðvituð ákvörðun um kynjahallann og nú séu þeir sem semja prófin með 

það í huga að hafa kynjaskiptingu jafna samanber próf síðustu tveggja ára, en í þeim eru 

kynjahlutföll jöfn.  

Það vakti líka athygli mína að öll ljóðin í prófunum voru eftir karlmenn sem eru 

látnir. Þau ljóð eru ekki verri en önnur, en hér á landi búa alls kyns skáldkonur og karlar 

á öllum aldri og því má fjölbreytni höfunda vera meiri.  

7.3 Hvað er til marks um að prófin hafi orðið fyrir áhrifum aðalnámskráa 
á þessu tímabili, breyst eða þróast? 

Þegar prófin fimm eru skoðuð í heild út frá þeim tveimur aðalnámskrám sem áttu að 

vera til viðmiðunar fyrir þá sem sömdu þau, kemur í ljós að þau eru eins uppbyggð og 

með svipuðum textum og spurningum öll árin. Þau eru það þrátt fyrir að ólíkar áherslur 

komi fram í námskránum, áfangamarkmiðum aðalnámskrár 2007 sem segja að skýr 

markmið séu meginviðmið í öllu skólastarfi og hæfniviðmiðum 2013, en þar er horft frá 

markmiðum einstakra greina og áhersla lögð á hæfni nemenda. 

Örfáar áherslur áfangamarkmiða og hæfniviðmiða koma við sögu og spurningarnar 

eru einsleitar.  

Í skýrslum áranna 2011-2014 segir þau próf séu samin með áherslur aðalnámskrár 

2007 í huga (Samræmd könnunarpróf haustið 2011; Samræmd könnunarpróf haustið 

2012; Samræmd könnunarpróf haustið 2013; Samræmd könnunarpróf haustið 2014). 

Þegar ég rak augun í þetta fannst mér mjög skrítið að öll prófin væru samin eftir þeirri 

aðalnámskrá, því að greinasvið aðalnámskrár 2013 voru gefin út í mars sama ár og 

hefðu því átt að vera til hliðsjónar við samningu prófanna 2013 og 2014. Samkvæmt 

reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í grunnskóla í 4., 

7. og 10. bekk eiga prófin að mæla eftir því sem er kostur að hvaða námsmarkmiðum 

aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein eða námsþáttum hefur verið náð (nr. 435/2009). 

Ég skil reglugerðina svo að átt sé við þá aðalnámskrá sem er í gildi hverju sinni. Prófin 

2011 og 2012 hafa auðvitað verið samin með aðalnámskrá 2007 í huga en seinni prófin 

þrjú hefðu átt að hafa hæfniviðmið nýrrar aðalnámskrár að leiðarljósi.  

Í skýrslunni frá 2012 kemur líka fram að einkum sé horft til þrepamarkmiða við gerð 

prófanna því þau nýtist frekar en áfanga- og lokamarkmið (Samræmd könnunarpróf 

haustið 2012, bls. 38). Aðalnámskráin 1999, þar sem áhersla er á þrepamarkmið datt 

alveg úr gildi 2010, en aðalnámskráin 2007 átti vissulega að leysa hana af hólmi. Því 
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skýtur það skökku við að í skýrslunni komi fram að prófað sé úr þrepamarkmiðum sem 

samkvæmt aðalnámskrá eru fallin úr gildi þegar prófið var samið.  

Í skýrslu um samræmd könnunarpróf frá 2015 kemur skýrt fram að einkum sé horft 

til matsviðmiða en einnig hæfniviðmiða við gerð prófanna (Samræmd könnunarpróf 

haustið 2015, bls. 37). Þarna kemur í fyrsta skipti fram að hæfniviðmið séu höfð til 

hliðsjónar þrátt fyrir að þau hafi verið í aðalnámskrá frá því í mars 2013. 

Þegar lesið er í skýrslunum um vinnubrögð við samningu prófanna veltir maður fyrir 

sér hvaða aðalnámskrá hafi verið til viðmiðunar þegar prófin voru samin. Samkvæmt 

því sem þar stendur virðist vera að það séu ekki alltaf þær sem eru í gildi hverju sinni og 

unnið er eftir í grunnskólum landsins.  

Fram kemur fyrr í ritgerðinni að áfangamarkmið og hæfniviðmið eru nánast eins, 

hæfniviðmið eru færri en áfangamarkmiðin en orðuð upp úr þeim. Þrátt fyrir breyttar 

áherslur aðalnámskrár 2013 að hæfni nemenda við að leysa ólík verkefni eigi að vera að 

leiðarljósi, sjást þær ekki í prófunum 2013-2015, þau eru nákvæmlega eins uppbyggð og 

próf áranna 2011-2012 sem lúta að áfangamarkmiðum aðalnámskrár 2007. 

7.4 Hvernig mæla spurningar á samræmdum könnunarprófum í íslensku 
áfangamarkmið eða hæfniviðmið aðalnámskrár? 

Svör við undirspurningunum fjórum sem svarað var í köflum 7.1-7.3 hjálpa til við að 

svara aðalrannsóknarspurningunni: Hvernig mæla spurningar á samræmdum 

könnunarprófum í íslensku þau áfangamarkmið eða hæfniviðmið sem aðalnámskrá 

gerir ráð fyrir að nemandi hafi náð við lok grunnskóla? 

Svarið er að spurningar prófanna mæla aðeins örfá áfangamarkmið og hæfniviðmið 

og ná ekki að uppfylla það sem aðalnámskrá segir vera hlutverk samræmdra 

könnunarprófa. Lítil fjölbreytni er í spurningunum og margar þeirra spyrja um sömu 

hlutina með ólíku orðalagi. Meirihluti málfræðispurninga samræmda könnunarprófsins 

frá 2015 snúast til að mynda um rétt og rangt mál. Nemendum sem hafa ekki góða 

máltilfinningu hefur eflaust gengið illa með allar þessar spurningar, en þær voru 15 af 

25 málfræðispurningum.  

Eitt af meginmarkmiðum grunnskólans er að búa nemendur undir þátttöku í 

lýðræðissamfélagi. Samkvæmt skilgreiningu aðalnámskrár á lykilhæfni í því sambandi er 

ekki nóg að nemendur þekki eitthvað heldur þurfi þeir að kunna að beita þekkingunni 

við mismunandi aðstæður. Í fjölvalsspurningum samræmdra könnunarprófa eru fjórir 

svarmöguleikar og bara eitt rétt svar við hverri spurningu og ekki er hægt að rökstyðja 

svar sitt í þannig spurningum.  
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Þessar niðurstöður koma ef til vill fáum á óvart því prófin hafa í gegnum tíðina verið 

gagnrýnd fyrir það að vera með lítil tengsl við aðalnámskrá og skólastarf. En hvernig 

eiga próf sem þessi að uppfylla skilyrði aðalnámskrár? Það er hægt með því að breyta 

áherslum og gera prófin fjölbreyttari og láta þau reyna á fleiri þætti. Ein leið í þá átt 

væri að breyta þeim úr hópviðmiðuðum prófum í markviðmiðuð. Þá fara prófin frá því 

að greina á milli nemenda með ólíka getu í að hver og einn getur sýnt þá þekkingu og 

leikni sem hann hefur á sínum forsendum, til dæmis með því að rökstyðja skoðanir 

sínar og beita um leið gagnrýninni hugsun sem er rauður þráður í aðalnámskrá 2013.  

Niðurstaða mín er því sú að miðað við fjölbreytt áfangamarkmið og hæfniviðmið í 

aðalnámskrám er lítil breidd í spurningum í samræmdu könnunarprófunum, þær snúast 

aðallega um lesskilning nemenda en meta ekki hæfni þeirra í ólíkum þáttum 

íslenskunnar. Því get ég ekki verið sammála svari Menntamálastofnunar (sjá kafla 4.2) 

að prófin séu réttmæt, því að þau mæla ekki nema lítinn hluta þess sem þau eiga að 

mæla. Eflaust eru prófin áreiðanleg, því spurningarnar eru með svipaðri uppbyggingu á 

milli ára og prófa ákveðna þekkingu nemenda í lesskilningi og málfræði. Með því fást 

svipaðar niðurstöður milli ára (sjá töflur 6 og 7).  

Hvað er til ráða? Er eina ráðið að leggja prófin niður? Ég get ekki svarað því, en hitt 

veit ég þó að það þarf að gera heilmiklar breytingar á prófinu svo það samræmist því 

sem stendur í aðalnámskrá sem og reglugerð um prófin. Það er til dæmis gert með því 

að minnka vægi fjölvalsspurninga og prófa nemendur með fleiri aðferðum sem reynir á 

ólíka hæfni og getu hvers og eins, hafa opnar skriflegar spurningar á kostnað 

fjölvalsspurninganna og að nýta tæknina betur. Hvort þær breytingar nái einhvern 

tímann fram að ganga, verður tíminn að leiða í ljós. 
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8 Lokaorð 

Námsmat á að vera fjölbreytt og lögð er rík áhersla á að ekki eigi eingöngu að meta 

þekkingu nemenda til að svara spurningum heldur einnig getu þeirra til að útskýra og 

nota hugtök sem eiga við í viðkomandi námsgrein (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

28). Samræmd könnunarpróf eru ein tegund námsmats og eru þau lögð fyrir alla 

nemendur í þremur árgöngum ár hvert, óháð hæfni viðkomandi einstaklinga. Þau eru 

umdeild og mörgum þykir þau prófa úr þröngum áfangamarkmiðum og hæfniviðmiðum 

aðalnámskráa og nær eingöngu úr þekkingu nemenda en ekki getu þeirra til að beita 

henni. Í aðalnámskrá stendur að samræmd könnunarpróf eigi að prófa úr því sem 

nemendur læri á grunnskólagöngu sinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 57). Prófin 

gera það ekki, því að til dæmis reyna þau ekkert á talað mál, hlustun og áhorf nemenda 

og færni þeirra í að leysa viðfangsefni með ólíkum aðferðum. 

Í samræmdum könnunarprófum, þar sem mikil áhersla er lögð á lesskilning og 

spurningar eru nær allar fjölvalsspurningar, er erfitt að kanna hvar aðrir styrkleikar 

nemenda liggi og því má segja að prófin tengist illa núgildandi aðalnámskrá, en hún 

leggur áherslu á að nemendur eigi kost á því að uppfylla hæfniviðmið með mismunandi 

hætti.  

Þegar horft er til áherslna á einstaklingsmiðað nám sést að samræmd könnunarpróf 

uppfylla ekki þau skilyrði, því þau eru lögð fyrir alla nemendur á sama tíma, óháð getu 

þeirra í viðkomandi námsgrein. Þau innihalda lestexta frá ólíkum tímum og 

spurningarnar snúa að lesskilningi nemenda og kunnáttu í málfræði og ritun, en lítið 

reynir á hæfni þeirra á öðrum sviðum. Þau henta betur til að mæla suma þætti 

árangurs, á sviði einfaldrar hugsunar, þekkingar og skilnings, en reyna minna á gagnrýna 

og krefjandi hugsun nemenda, leikni þeirra og hæfni í lausnaleit og að nemendur geti 

lesið texta með góðum lesskilningi, lagt mat á þá og túlkað.  

Samræmd könnunarpróf hafa verðið umdeild á Íslandi og tilefni skoðanaskipta. 

Margir setja spurningarmerki við tilgang þeirra og markmið og spyrja sig að því hvort 

þau þjóni hagsmunum þeirra sem þau eiga að þjóna, nemenda. Aðrir eru ánægðir með 

prófin, vilja halda þeim í skólastarfi en vildu gjarnan vinna betur og öðruvísi úr þeim en 

gert er. Ég tók ekki afstöðu í þessari ritgerð hvort samræmd könnunarpróf eigi rétt á 

sér. Aftur á móti finnst mér skýlaus krafa að það sé vandað til verka við samningu þeirra 

og áherslur í þeim séu í samræmi við aðalnámskrár, ekki að örfá áfangamarkmið og 

hæfniviðmið og þau sömu, séu prófuð í hvert sinn. Prófin voru ekki metin eftir gæðum 
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eða hvort að spurningar úr þeim væru villandi eða beinlínis rangar. Þær pælingar eru 

eflaust tilefni annarrar ritgerðar. 

Samræmdu könnunarprófin verða að koma betur til móts við alla nemendur þannig 

að þeim sem gengur illa að lesa á milli línanna og skilja lesskilningsspurningar, finni ekki 

til vanmáttar. Mannlegur styrkleiki liggur víðar en að svara lesskilningsspurningum rétt. 

Auðvitað er nauðsynlegt að allir kunni að lesa og skrifa, en hægt er að vinna með texta 

á ólíkan hátt til að boðskapur þeirra komist til skila. Flestir vilja það besta fyrir 

nemendur þessa lands og skólayfirvöld og þeir sem búa til samræmd könnunarpróf geta 

gert sitt með því að koma til móts við ólíkar þarfir þeirra, með fjölbreyttu námsmati. Ef 

það er gert, eru meiri líkur á að nemendum líði betur í skólanum og eigi auðveldara 

með að fóta sig í lífsins dansi sem mörgum reynist ansi erfiður. 
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Viðauki A: Samræmt könnunarpróf 2011 

Texti: Arkimedes 

1. Vegfarendur brostu að Arkímedesi 
vegna þess að hann var  

A einmana.  
B rogginn.  
C vandræðalegur.  
D viðutan.  

2. Hvernig fékk sendimaðurinn 
Arkímedes til að fara í höllina?  

F Hann beitti Arkímedes brögðum.  
G Hann hótaði Arkímedesi öllu illu.  
H Hann lagði þraut fyrir Arkímedes.  
I Hann vakti forvitni Arkímedesar.  

3. Hvers vegna vildi konungur hitta 
Arkímedes?  

K Enginn annar þorði að segja honum 
sannleikann.  

L Hann grunaði gullsmiðinn um græsku.  
M Honum fannst gullkórónan illa gerð.  
N Honum fannst gullsmiðurinn ekki starfi 

sínu vaxinn.  

4. Með því að vega og mæla kórónuna  

P fékk Arkímedes meiri vitneskju um hana.  
R komst Arkímedes að lausn vandans.  
S komst Arkímedes hjá því að skemma 

hana.  
T varð Arkímedes engu nær lausninni.  

5. Þegar hirðmennirnir sáu búnaðinn 
sem þrællinn bar urðu þeir  

V alveg agndofa.  
X fullir fordóma.  
Þ skelfingu lostnir.  
Æ yfir sig hrifnir.  

6. Hvernig leið gullsmiðnum þegar 
hann var sóttur?  

A Hann brá ekki svip.  
B Hann var góður með sig.  
C Hann var skelfingu lostinn.  
D Hann var uppburðarlítill.  

7. Hvað merkir orðið ólund?  

F fals  
G geðvonska  
H harmur  
I illska  

8. Þegar gullsmiðurinn sá tilraunina 
framkvæmda  

K hélt hann fram sakleysi sínu.  
L sá hann sæng sína uppreidda.  
M skildi hann hvernig í öllu lá.  
N varð hann flóttalegur.  

9. Sagan fjallar um  

P klókan konung.  
R mátt þekkingar.  
S raunir heimspekings.  
T sérvitran gullsmið. 

Texti: Myndin 

10. Hvaða hlutverki gegndi 
músíksófinn?  

V Hann var notaður til tónlistaræfinga.  
X Hann var vinsæll samverustaður. 
Þ Hjónin höfðu hann til sýnis.  
Æ Hjónin sátu í honum á kvöldin.  

11. Hvað þýðir grópaðist í hugann?  

A festist í minni  
B fékk á heilann  
C missti minnið  
D truflaði hugsunina  

12. Nýir vinir hjónanna 

F áttuðu sig ekki á myndinni. 
G sýndu myndinni mikinn áhuga. 
H vissu hver málaði myndina.  
I þoldu ekki myndina.  

13. Viðbrögð barnsins lýsa  

K forvitni.  
L hreinskilni.  
M hroka.  
N kæti.  

14. Vinahópurinn velti fyrir sér hvort 
myndin hefði verið  

P gerð af vanefnum.  
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R sett í sýruupplausn.  
S sett öfug í rammann.  
T tekin úr rammanum.  

15. Sagnorðið að tróna merkir að  

V festast við.  
X gnæfa yfir.  
Þ loða við.  
Æ skyggja á. 

16. Til hvaða fólks er vísað með 
„óinnvígðum“?  

A Forvarða sem skoðuðu myndina. 
B Nánustu vina og ættingja.  
C Þeirra sem ekki þekktu málavöxtu.  
D Þeirra sem þoldu ekki myndina.  

17. Vinunum þótti gaman að  

F giska á hvert myndefnið hefði verið.  
G horfa tómum augum á myndina.  
H sjá myndina fyrir sér í sameiningu.  
I tala saman um myndina á kvöldin.  

18. Þegar vinirnir fóru að ræða um 
myndina  

K komu fram ólíkar minningar. 
L reyndi verulega á vinskapinn.  
M reyndust minningarnar óljósar.  
N rifjuðust upp rómantísk augnablik.  

19. Sagan gerist á nokkrum  

P dögum.  
R vikum.  
S mánuðum.  
T árum.  

20. Sagan fjallar um  

V fjölskyldubönd.  
X kynslóðabil.  
Þ listsköpun.  
Æ trausta vináttu.  

21. Hvaða málsháttur á best við 
söguna?  

A Hver er sinnar gæfu smiður. 
B Margur er knár þótt hann sé smár.  
C Oft má satt kyrrt liggja.  
D Víða er pottur brotinn.  

Málfræði 

22. Hlaupið hefur líklega náð hámarki. 
Hvaða orðflokki tilheyrir 
undirstrikaða orðið?  

F atviksorðum  
G lýsingarorðum  
H nafnorðum  
I sagnorðum  

23. Til er íslenskt orð sem samsett er úr 
orðunum fé og veiting. Merktu við 
það.  

K fésveiting  
L féveiting  
M fjársveiting  
N fjárveiting  

24. Merktu við orðið sem hefur veika 
beygingu.  

P auga  
R bíll  
S hamar  
T hné  

25. Á milli ykkar er sterkt samband. 
Hvernig er undirstrikaða orðið í 
nefnifalli, eintölu?  

V ég  
X hún  
Þ þau  
Æ þú  

26. Hvert lýsingarorðanna er 
óbeygjanlegt?  

A afskræmdur  
B fáránleg  
C ógnvænlegt  
D ráðþrota 

Ljóð: Haustnótt 

27. Í fyrsta erindi lýsir höfundur 
hvernig  

F dýrgripir safnast á sjávarbotninn.  
G ótal stjörnur blika á himninum.  
H stjörnur og tungl speglast í sjónum.  
I öldur gjálfra við ströndina.  

28. Og bylgjuföxin rísa sem beðir hvítra 
rósa Hér notar skáldið  

K minni.  
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L myndhverfingu.  
M persónugervingu.  
N viðlíkingu.  

29. Ljóðstafir í þriðju og fjórðu línu 
þriðja erindis eru  

P á - au - u.  
R á - ei - á.  
S ei - au - u.  
T ei - au - á.  

30. Hver er það sem er á flótta í 
lokaerindinu?  

V fugl  
X hafið  
Þ myrkrið  
Æ nóttin  

31. Þriðja erindi lýsir  

A einmanaleika.  
B sorg.  
C söknuði.  
D vonbrigðum.  

32. Ljóðið fjallar um  

F fegurð himinsins.  
G kvöld við hafið.  
H ógnir næturinnar.  
I snögg veðrabrigði 

33. Hvaða einkenni ljóðsins gera það 
hefðbundið?  

K líkingar og persónugervingar 
L ljóðstafir og líkingar 
M  persónugervingar og rím  
N rím og ljóðstafir  

Málfræði 

34. Mánaljós og silfur um safírbláa 
voga! Hvernig eru undirstrikuðu 
orðin í eignarfalli fleirtölu?  

P safírblára voga  
R safírblárra voga  
S safírblás vogs  
T safírbláum vogum  

35. og boðar norðurljósa Undirstrikaða 
orðið er í  

V nefnifalli.  
X þolfalli.  

Þ þágufalli.  
Æ eignarfalli.  

36. Og bylgjuföxin rísa sem beðir hvítra 
rósa. Merktu við orðið sem stýrir 
falli undirstrikuðu orðanna.  

A beðir  
B bylgjuföxin  
C rísa  
D sem  

37. Það skelfur eins og strengur sé 
strokinn mjúkum boga. Hvernig 
stigbreytist undirstrikaða orðið í 
hvorugkyni fleirtölu?  

F mjúk – mýkri – mýkst  
G mjúkar – mýkri – mýkstar  
H mjúkir – mýkri – mýkstir  
I mjúkt – mýkra – mýkst  

38. Það skelfur eins og strengur sé 
strokinn mjúkum boga. 
Undirstrikaða orðið er í  

K germynd. 
L miðmynd. 
M þolmynd.  

39. Selma sýndi þvílíka takta að annað 
eins hefur varla sést. Til að finna 
hvort undirstrikaða orðið er 
fornafn eða atviksorð er gott að  

P athuga hvort það fallbeygist. 
R átta sig á frumlagi og umsögn.  
S breyta orðaröðinni.  
T finna fallvaldinn.  

40. Hann ræður hvorki við klárinn né 
nautið. Undirstrikuðu orðin 
flokkast saman sem  

V atviksorð.  
X forsetning.  
Þ samtenging.  
Æ upphrópun.  

41. Einkenni áhrifslausra sagna er að 
þær  

A eru ekki til í nafnhætti.  
B hafa þrjár kennimyndir.  
C stýra ekki falli.  
D taka með sér hjálparsagnir.  
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42. Til að sjá hversu mörg n eru í 
þolfalli orðsins morgunn er rétt að 
athuga  

F forskeytið.  
G rótina.  
H stofninn.  
I viðskeytið. 

Texti: Raddir í garðinum 

43. Hver kynntust í vinnumennsku?  

K afi og amma sögumanns  
L Elísa og Tryggvi  
M Emilía og maður hennar  
N Páll og Sigurbjörg  

44. Hvaða orð lýsir Emilíu 
Guðmundsdóttur best?  

P gjafmild  
R mælsk  
S óreynd  
T skapstór  

45. Að hvaða leyti sagði tannlæknirinn 
rangt frá siglingunni?  

V Hann fór ekki rétt með tilgang 
ferðarinnar.  

X Hann kallaði móður Stefáns Marsilínu.  
Þ Hann minnti að þau hefðu lent í miklum 

háska.  
Æ Hann sagði að Páll hefði stýrt bátnum.  

46. Þegar talað er um að bjargarlaust 
hafi verið heima er meiningin sú 
að heimilið hafi  

A skort vinnufólk.  
B vantað eldivið.  
C verið einangrað.  
D verið matarlaust.  

47. Sagt var að galdramenn til forna 
hefðu  

F blásið höfuðföt burt.  
G drekkt sjófarendum.  
H stjórnað veðurfari.  
I sökkt bátum.  

48. Það skipti sköpum að  

K Páll þekkti leiðina.  
L Sigurbjörg slasaðist.  
M veðrið gekk niður.  

N þau höfðu áttavita. 

49. var eitthvað að reyna að skafa upp 
grautarslettur einhverjar  
Setningin vísar til  

P hugarástands.  
R matarskorts.  
S sóðaskapar.  
T vankunnáttu.  

50. í bænum á Brettingsstöðum, sem 
kúrði þarna úr torfi undir 
hágnæfum Mosahnjúk  
Þetta er dæmi um  

V beina mynd.  
X myndhverfingu.  
Þ persónugervingu.  
Æ viðlíkingu.  

51. Og þegar bátnum skolar uppí víkina 
er hjálparmaðurinn á hárréttum 
stað Hvaða hjálparmann er átt 
við?  

A Elísu  
B Pál  
C Sigurbjörgu  
D Tryggva  

52. Hvað datt Elísu helst í hug þegar 
ferðalangarnir birtust?  

F Að hún hefði misst vitið.  
G Að hún sæi drauga.  
H Að hún væri dauðvona.  
I Að hún væri komin til himna.  

53. Textinn fjallar um  

K bjargarleysi. 
L lífshætti.  
M sjávarháska.  
N ættartengsl.  

54. Textinn ber einkenni  

P fornsagna.  
R fréttagreinar.  
S sagnfræðirits.  
T þjóðsagna.  

Málfræði 
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55. Í Íslenskri orðabók (2002) stendur: 
liður –s/-ar, -ir kk. Af þessu má 
lesa að orðið liður  

V beygist ýmist sterkt eða veikt.  
X hefur tvenns konar eignarfall.  
Þ hefur tvenns konar fleirtölu.  
Æ hefur tvenns konar nefnifall.  

56. Merktu við setninguna sem er að 
öllu leyti rétt stafsett.  

A Fynndu fyrir mig fjarstýringuna.  
B Gaman var að sjá Íslensku keppendurna.  
C Gylfi tók þátt í esjugöngunni.  
D Lágskýjað var á hálendinu um páska.  

57. Jóhanna var með ákafan hjartslátt. 
Ekki vantaði ákafann í Óskar við 
verkið. Hvers vegna eru 
undirstrikuðu orðin ekki eins 
rituð?  

A Fallvaldurinn ræður því.  
B Orðin eru ekki í sama kyni.  
C Orðin tilheyra ekki sama orðflokki.  
D Stofn orðanna ræður því. 

Texti: Gunnars saga Keldugnúpsfífls 

58. Þorgrímur var  

K fjölkunnugur.  
L jafnaðarmaður.  
M skartsmaður.  
N yfirgangssamur.  

59. Hvers vegna var Þorgrímur 
óvinsæll?  

P Hann átti illa þokkaða syni.  
R Hann fór illa með syni sína.  
S Hann sölsaði bújarðir undir sig. 
T Hann tók búpening af bændum.  

60. Hvaða setning lýsir Helga 
Þorbjörnssyni best?  

V Hann var einrænn og fálátur.  
X Hann var hégómlegur og glysgjarn.  
Þ Hann var hrokafullur og hávær.  
Æ Hann var skapgóður og hógvær.  

61. Gunnar var kallaður Keldugnúpsfífl 
vegna  

A greindarskorts síns.  

B græðgi sinnar.  
C hegðunar sinnar.  
D óvinsælda sinna. 

62. Hvers vegna biður Þorbjörn Helga 
að taka Gunnar með til leikanna?  

F Þorbjörn taldi Helga of fljótfæran.  
G Þorbjörn taldi Helga of kappsaman.  
H Þorbjörn vildi koma Gunnari að heiman.  
I Þorbjörn vissi um styrk Gunnars.  

63. Hvers vegna tók Helgi ekki þátt 
fyrsta daginn á leikunum?  

K Hann var ekki vel að manni.  
L Hann var friðsamur maður.  
M Honum leist ekki á andstæðingana.  
N Honum þótti óvinir of margir.  

64. Orðasambandið að veita 
einhverjum brautargengi þýðir að  

p fylgja einhverjum áleiðis.  
R hvetja einhvern til afreka.  
S létta undir með einhverjum.  
T veita einhverjum liðveislu.  

65. Hvernig brugðust Þorgrímssynir við 
þegar Gunnar mætti á leikana?  

V Þeir bönnuðu honum þátttöku.  
X Þeir gerðu grín að honum.  
Þ Þeir létu sér fátt um finnast.  
Æ Þeir vildu senda hann heim aftur.  

66. Hvað fékk Helga og Gunnar til að 
taka þátt í leikunum?  

A Áeggjan föður þeirra.  
B Löngun þeirra til metorða.  
C Þeir eygðu von um sigur.  
D Þeir vildu ekki að leikar féllu niður.  

67. Merktu við setninguna sem lýsir 
best viðureign Helga og Jökuls.  

F Helgi játaði sig sigraðan.  
G Helgi sigraði að lokum.  
H Jökull fékk liðsauka.  
I Jökull neytti aflsmunar.  

68. Hvers vegna drepur Gunnar Svart?  

K Til að sýna mátt sinn.  
L Vegna hefndarskyldu sinnar.  
M Það var óviljaverk.  
N Þrælar voru réttdræpir.  
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69. Hvað óttaðist Þorbjörn í kjölfar 
leikanna?  

P Að Þorgrímssynir heimtuðu bætur fyrir 
Svart.  

R Að synir hans yrðu illa þokkaðir.  
S Að synir hans þyrftu að flytja burtu.  
T Að Þorgrímssynir myndu hefna Svarts.  

70. Hvaða ráðleggingu fengu Gunnar 
og Helgi hjá föður sínum?  

V Að fara í felur í næsta hérað.  
X Að fá vernd hjá fjölskylduvini.  
Þ Að flýja af landi brott.  
Æ Að gefa sig fram við yfirvöld.  

71. Hvernig er sambandi bræðranna 
Gunnars og Helga háttað?  

A Þeir bera kala hvor til annars.  
B Þeir eru mjög samrýmdir.  
C Þeir etja kappi hvor við annan. 
D Þeir standa saman út á við.  

72. „Fari það sem má,“ sagði Helgi  
Í setningunni kemur fram eitt 
einkenni Íslendingasagna. Hvað er 
það?  

F forlagatrú  
G harðneskja  
H hefndarþorsti  
I æðruleysi 

Málfræði 

73. Hann var kvongaður maður og átti 
tvo sonu við sinni konu. 
Textabrotið er 

K ein efnisgrein.  
L ein málsgrein og ein setning.  
M ein málsgrein og tvær setningar.  
N tvær málsgreinar.  

74. Helga hét systir þeirra en dóttir 
Þorgríms. Í setningunni eru  

R tvö sérnöfn og eitt samnafn.  
S tvö sérnöfn en ekkert samnafn.  
T tvö sérnöfn og tvö samnöfn.  

75. Orðmyndin yxn er af sama stofni og 
orðið  

V ax.  
X uxi.  
Þ vax.  
Æ öxi.  

76. og átti tvo sonu við sinni konu. 
Hvaða orðflokki tilheyrir 
undirstrikaða orðið?  

A atviksorðum  
B fornöfnum  
C forsetningum  
D samtengingum  

77. Urðu þeir af slíku óvinsælir 
Þorgrímssynir. Hvaða orðflokki 
tilheyrir undirstrikaða orðið?  

F fornöfnum  
G lýsingarorðum  
H nafnorðum  
I atviksorðum  

78. Einn dag var það að Helgi stóð 
snemma upp. Hvaða hætti tilheyra 
sagnorðin?  

K boðhætti  
L framsöguhætti  
M nafnhætti  
N viðtengingarhætti  

79. Ekki bar fleira til nýlundu um 
daginn. Hver er umsögn 
setningarinnar?  

P bar  
R daginn  
S nýlundu  
T um  

80. Þeir sögðu af hið ljósasta. Hvaða 
orðflokki tilheyrir undirstrikaða 
orðið?  

V fornöfnum  
X forsetningum  
Þ lausum greini  
Æ lýsingarorðum 
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Viðauki Á: Samræmt könnunarpróf 2012 

Texti: Góð vísindi, slæm vísindi 

1. Vísindamenn hjá CRU breyttu 
gögnum til að  

A gera kenningar sínar sannfærandi.  
B geta haldið áfram rannsóknum sínum.  
C geta varað við hitastigsbreytingum.  
D verða öðrum vísindamönnum fremri.  

2. Hvað er mikilvægast í vísindalegri 
aðferðafræði?  

F Að vísindamenn endurtaki tilraunir sínar.  
G Að vísindamenn geti sannreynt 

niðurstöður annarra.  
H Að vísindamenn kynni niðurstöður sínar 

fyrir öðrum.  
I Að vísindamenn kynni sér niðurstöður 

annarra.  

3. Líklegt er að vísindasvik komist upp 
vegna þess að  

K aðrir vísindamenn eru fullir öfundar.  
L aðrir vísindamenn veita aðhald.  
M falsaðar tilgátur þola ekki endurtekna 

mælingu.  
N margir fást við að fletta ofan af 

svikurunum.  

4. Hvað eru svokölluð „sjúk vísindi“? 

P Þegar framin eru afbrot í skjóli vísinda.  
R Þegar tilfinningar vísindamanna lita 

niðurstöður.  
S Þegar trúardeilur blandast inn í 

niðurstöður.  
T Þegar vísindamenn hafna jafningjamati.  

5. Vísindin eru talin mikilvæg vegna 
þess að þau  

V efla þekkingu okkar á alheiminum.  
X eru hafin yfir alla gagnrýni.  
Þ sannfæra okkur um ótrúleg fyrirbæri.  
Æ vekja forvitni um tilurð alheimsins.  

6. Hvers vegna treystir almenningur 
vísindalegri hugtakanotkun?  

A Allir vísindamenn starfa af heiðarleika.  
B Flestar rannsóknir eru áreiðanlegar.  
C Fólk hefur engar forsendur til gagnrýni.  
D Vegna áróðurs úr vísindasamfélaginu.  

7. Hvert er meginefni greinarinnar?  

F áræðni  
G gáfur  
H venjur  
I vinnubrögð 

Texti: Hótel Kalifornía 

8. Í upphafi textans kemur fram að 

K áður fyrr var oft hætta á að villast á 
Dimmuheiði.  

L ekki er fært yfir Dimmuheiði í illviðrum.  
M ekki er lengur hægt að komast akandi til 

Gömluvíkur.  
N nýja leiðin til Gömluvíkur er hættuleg.  

9. Til hvers notar höfundur örnefnin 
Draugaborgir og Dauðsmannsgil?  

P Til að gera textann fyndinn.  
R Til að hræða lesandann.  
S Til að skapa rétta stemningu.  
T Til að vara lesandann við.  

10. Hvers vegna dró úr reimleikum á 
Dimmuheiði?  

V Draugarnir fluttu sig um set þegar nýi 
vegurinn var lagður.  

X Draugarnir misstu áhuga á 
ferðamönnum.  

Þ Ferðamenn hættu að trúa á yfirnáttúrleg 
fyrirbæri.  

Æ Ferðamenn voru hættir að staupa sig á 
heiðinni.  

11. Hvað merkir orðið „urðir“?  

A brattar brekkur  
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B grýtt landsvæði  
C grösugar engjar  
D þýfðir móar  

12. Hvað er átt við með að einvalalið 
þorpsins hafi horfið á einni nóttu?  

F Fólk fór burt þegar útgerðin hætti.  
G Fólk týndist á dularfullan hátt.  
H Gott fólk fórst í sjóslysum.  
I Margt efnilegt fólk flutti burt.  

13. Hvers vegna var byggð í Gömluvík?  

K Fjörðurinn gaf vel af sér.  
L Gróðursælt var í Mjóadal.  
M Mikil náttúrufegurð var í firðinum.  
N Veðurfar þar var hagstætt.  

14. Fullyrðingar um að ungt fólk hafi 
lært slæma siði í plássum eins og 
Gömluvík eru byggðar á  

P fordómum.  
R könnunum.  
S reynslu.  
T sagnfræði.  

15. Hvaða fullyrðing á best við um 
félagsheimilið í Gömluvík?  

V Enginn mátti tala illa um eina 
kvikmyndahúsið í plássinu.  

X Fullorðið fólk steig ekki fæti sínum inn 
fyrir dyr í Klakahöllinni.  

Æ Kvikmyndahús þorpsbúa var tekið í 
gagnið um aldamótin 1900.  

Þ Margvísleg menningarstarfsemi fór fram 
í Klakahöllinni.  

16. Merktu við setninguna þar sem 
persónugervingu er að finna.  

A Frá óhreinni keldu rennur óhreint vatn, 
sagði prestur nokkur, virtur mjög.  

B Hafa fjölmargar kynjasagnir tengst 
heiðinni og fjöllunum hrikalegu í kring.  

C … oftar en einu sinni hvarf einvalalið 
þorpsins á einni nóttu.  

D … sem gnæfa í bogadreginni skjaldborg 
yfir þorpið og teygja tinda sína til himins.  

17. Hvers vegna var félagsheimilið 
kallað Klakahöllin?  

F Einangrun var ábótavant.  
G Hitaveitan var léleg.  

H Veggirnir voru þunnir.  
I Það var einn kaldur geimur.  

18. Um hvað fjallar textinn? 

K Ólíka verslunarhætti í Gömluvík.  
L Samheldni íbúa Gömluvíkur. 
M Sjóslys í Gömluvík. 
N Staðhætti í Gömluvík. 

19. Stíll sögukaflans er 

p fyndinn. 
R kaldhæðinn. 
S raunsær. 
T rómantískur. 

Málfræði 

20. „Það sama ár leit ég svo dagsins 
ljós.“ Hvert er frumlagið?  

V ég  
X ljós  
Þ sama  
Æ það  

21. „Urðu fljótlega ómissandi þáttur“.  
Í textabrotinu er að finna  

A atviksorð.  
B fornafn.  
C forsetningu.  
D samtengingu.  

22. Merktu við málsháttinn sem 
inniheldur tvö nafnorð.  

F Ágirnd vex með eyri hverjum.  
G Fáir eru vinir hins snauða.  
H Heimskt er heimalið barn.  
I Illt er að láta í lekan pott.  

23. Hvar er rétt stafsett?  

K Hvert er förini heitið, ljúfan mín?  
L Íslenska liðið náði að jafna rétt í lokinn.  
M Sjaldan hef ég séð lækinn jafn stíflaðann.  
N Skúli veiddi fallegan fisk neðst í kvíslinni.  

24. Fallorð sem hvorki bæta við sig 
greini, stigbreytast né eru 
tölutáknanir. Hvaða orðflokki er 
lýst þannig?  

P fornöfnum  
R lýsingarorðum  
S nafnorðum  
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T töluorðum  

25. Hvaða málsgrein telst ekki gott 
mál?  

V Grettir var svo sterkur að þess var víða 
getið.  

X Gömlu félagarnir veltust um af hlátri.  
Þ Skrítnastur er maður sjálfur, sagði 

Halldór.  
Æ Ökumaðurinn valt bílnum efst í heiðinni.  

26. Merktu við setninguna sem telst 
gott mál.  

A Gömlu konunni langar í kaffisopa.  
B Svana hlakkar til vetursins.  
C Ungu hjónin eignuðust dóttir 12. ágúst.  
D Þau hlakka til að fara í heimsókn til 

Birgis.  

27. Merktu við málsgreinina þar sem 
öll nafnorðin hafa veika beygingu.  

F Afa mínum leiddist alltaf að tala við 
frænda minn í síma.  

G Bókin fjallaði um ævi manns sem hafði 
marga fjöruna sopið.  

H Hann strauk móðuna af bílrúðunni og 
hlakkaði til ferðarinnar.  

I Láttu báða vatnsbrúsana upp í efri 
skápana í eldhúsinu.  

28. Merktu við hugtakið sem er svo lýst 
innan málfræðinnar: __?__ er föst 
og óbreytanleg málsgrein sem 
hefur að geyma einhver algild 
sannindi eða speki.  

K málsháttur  
L málvenja  
M orðasamband  
N orðtak  

29. Í hvaða setningu er að finna 
nafnorð sem eingöngu eru til í 
eintölu?  

p Anna hellti upp á kaffi og bætti mjólk og 
sykri út í.  

R Katrín tók á sprett og kom varla upp orði 
fyrir mæði.  

S Sigga smurði brauðið með þykku lagi af 
kæfu.  

T Öllu ungviði ber að sýna ást og 
umhyggju.  

30. Ekki er farið rétt með einn 
málsháttanna. Hvern þeirra?  

V Árinni kennir illur ræðari.  
X Oft má satt kyrrt liggja.  
Þ Vandratað er meðalhófið.  
Æ Öll él birtir upp að lokum. 

 

Ljóð: Hylur 

31. Hvers vegna sest ljóðmælandinn á 
bakkann?  

A Hann dáist að hylnum.  
B Hann er þreyttur á lífinu.  
C Honum finnst hylurinn tala til sín.  
D Honum finnst Una kalla á sig.  

32. Kveikjan að ljóðinu er  

F fegurð.  
G hræðsla.  
H söknuður.  
I virðing.  

33. Í lokaerindum kemur fram  

K fordæming.  
L hefnd.  
M hótun.  
N loforð.  

34. Hvert eftirfarandi er dæmi um 
viðlíkingu í ljóðinu?  

P að setjast á bakkann  
R gáraður hylurinn horfði  
S henti steini í hylinn  
T sem blikandi spegilgler  

35. Í hvaða ljóðlínum er 
stuðlasetningin byggð á 
sérhljóðum?  

V Hér var það sem ofan um ísinn Una í Seli 
fór.  

X Hinn breiði, bláskyggði hylur, sem 
blikandi spegilgler.  

Þ Og gáraður hylurinn horfði með hatri í 
augu mér.  

Æ Og líkt og með storkandi stolti straumur í 
fjarlægð kvað. 

36. Stílbragð höfundar kemur fram í 
notkun á  
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A andstæðum.  
B háði.  
C minnum.  
D táknum.  

37. Skil verða í ljóðinu þegar  

F hylurinn horfir með hatri á ljóðmælanda.  
G ljóðmælandi hendir steini í hylinn.  
H straumurinn kveður í fjarlægð.  
I Una fer ofan um ísinn.  

Málfræði 

38. „Hinn breiði, bláskyggði hylur, sem 
blikandi spegilgler.“ Hvað eiga 
þessar línur sameiginlegt?  

K Í báðum er laus greinir.  
L Í báðum eru samsett orð.  
M Í báðum eru tvö lýsingarorð.  
N Í þeim er engan greini að finna.  

39. „Ég henti steini í hylinn: — Já, 
hafðu það.“ Í þessum ljóðlínum má 
finna  

P atviksorð.  
R nafnháttarmerki.  
S samtengingu.  
T upphrópun.  

40. „– Næst, um næturís veikan“.  
Í hvaða falli er undirstrikaða orðið í 
ljóðlínunni?  

V nefnifalli  
X þolfalli  
Þ þágufalli  
Æ eignarfalli  

41. „og hann var fagur og stór“. 
Hvernig hljómar setningin ef 
lýsingarorðin eru í miðstigi?  

A og hann var fegri og stærri  
B og hann var fegri og stærstur  
C og hann var fegurri og stærri  
D og hann var fegurri og stærstur  

42. „Straumur í fjarlægð kvað“. 
Sagnorðið er í  

F boðhætti.  
G framsöguhætti.  
H lýsingarhætti þátíðar.  
I viðtengingarhætti. 

43. „– Næst, um næturís veikan, næ ég 
þér.“ Sagnorðið er í  

K 1. persónu eintölu.  
L 1. persónu fleirtölu.  
M 3. persónu eintölu.  
N 3. persónu fleirtölu.  

Texti: Kjölfestan 

44. Þegar sögumaður hringir í 
foreldrana  

P afsakar hann dráttinn á símtalinu.  
R bregst faðirinn reiður við.  
S eru móttökurnar fyrirsjáanlegar.  
T krefjast þeir þess að hann komi heim.  

45. Sögumaður virðist vera  

V auðtrúa.  
X framagjarn.  
Þ rótlaus.  
Æ staðfastur.  

46. „…hugmyndir sem dóu 
vöggudauða.“ Hvað á sögumaður 
við?  

A erfið samskipti  
B raunsæjar væntingar  
C vinskap sem brást  
D vonir sem ekki rættust  

47. Hvaða tilfinning gagntekur 
sögumann í borginni?  

F depurð  
G eftirvænting  
H einmanaleiki  
I söknuður 

48. Hvaða skýringar gefur sögumaður á 
dvöl sinni á Íslandi?  

K Að hann hafi lent í deilum vegna arfs.  
L Að hann langi til að hitta æskuástina 

sína.  
M Að hann langi til að styrkja vináttubönd.  
N Að hann ætli að koma íbúðinni sinni í 

verð.  

49. Hvað er það sem foreldrar 
sögumanns minnast ekki á?  

P Hvað hann hafi orðið að þola.  
R Hvað hann hafi verið að gera í útlöndum.  
S Hvað sé framundan hjá honum.  
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T Hvenær hann fari aftur utan.  

50. Hvers vegna þurfti sögumaður að 
safna kjarki til að spyrja um Dóru?  

V Hann átti ekki lengur trúnað móður 
sinnar.  

X Hann bar enn tilfinningar til hennar.  
Þ Hann óttaðist um hennar hag.  
Æ Hann var reiður þegar bréfin hættu að 

berast.  

51. Hvaða orð lýsir best tilfinningum 
sögumanns eftir að hann fær 
fréttir af Dóru?  

A efi  
B eftirvænting  
C órói  
D uppnám  

52. Hver eru fyrstu viðbrögð Dóru 
þegar hún veit hver er kominn í 
heimsókn?  

F Hún byrstir sig.  
G Hún grettir sig.  
H Hún verður alvarleg.  
I Hún verður glöð.  

53. Hvað sýnir nána vináttu sögumanns 
og Dóru?  

K Þau fara saman í fjöruna.  
L Þau geta þagað saman.  
M Þau kunna að meta náttúruna.  
N Þau tala um liðna tíð.  

54. Hver er kjölfestan í sögunni?  

P móðirin  
R sveitin  
S sögumaðurinn  
T vinkonan  

55. Hvert er sjónarhorn höfundar?  

V Hann lýsir atburðum utan frá.  
X Hann segir frá í þriðju persónu.  
Þ Hann sér í hug allra persóna.  
Æ Hann sér í hug einnar persónu. 

Málfræði 

56. „… að selja íbúðina sem amma 
arfleiddi mig að.“ Sagnirnar í 

textabrotinu eiga það sameiginlegt 
að  

A hafa sterka beygingu.  
B hafa veika beygingu.  
C vera í sama hætti.  
D vera sjálfstæðar.  

57. „Misjöfn eru mannanna örlög“. 
Hvar eru undirstrikuðu orðin rétt í 
eignarfalli?  

F misjafna örlagna  
G misjafnra örlaga  
H misjöfnum örlagna  
I misjöfnum örlaga 

Texti: Vopnfirðinga saga 

58. Hvaða skýringar gaf Hrafn 
Austmaður á því að hann vildi ekki 
dvelja hjá Brodd-Helga um 
veturinn?  

K Hann treysti ekki Brodd-Helga.  
L Hann væri annarrar trúar.  
M Hann væri of ólíkur Brodd-Helga.  
N Hann ætti kost á betri vist.  

59. „Smælega hefir þú gert ferð mína“. 
Hvers vegna mælti Brodd-Helgi 
svo?  

P Hann ágirntist eigur Hrafns.  
R Hann móðgaðist við Hrafn.  
S Hann undraðist svar Hrafns.  
T Hann varð að athlægi.  

60. Hver voru viðbrögð Geitis við 
framkomu Hrafns Austmanns í 
garð Brodd-Helga?  

V Hann flýtti sér að bjóða Hrafni vetursetu 
á bæ sínum.  

X Hann gladdist yfir því að lítið var gert úr 
Brodd-Helga.  

Þ Honum þótti að Hrafn hefði mátt vanda 
sig betur.  

Æ Honum þótti Hrafn hafa farið 
heimskulega að ráði sínu.  

61. „Geitir lét ekki skjótt við því“ 
merkir að Geitir  

A brást seint við því.  
B fúlsaði við því.  
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C líkaði illa við það.  
D varð fár við.  

62. Með lýsingu á samtali Brodd-Helga 
og Geitis í haustboðinu er gefið í 
skyn að  

F engir aðrir hefðu komist að fyrir þeim.  
G fólk hafi forðast samneyti við þá.  
H þeir hafi endurnýjað vináttu sína.  
I þeir hafi haft eitthvað illt í hyggju.  

63. „Geitir fýsti Austmanninn mjög“.  
Hvað merkir undirstrikaða orðið?  

K hvatti  
L hæddi  
M latti  
N studdi  

64. Hver var grunaður um að hafa 
vegið Hrafn Austmann?  

P Brodd-Helgi  
R Geitir  
S Tjörvi  
T Þorleifur  

65. Hvað fannst Brodd-Helga um að 
Þorleifur tæki fjárhlutinn?  

V Hann taldi það ólöglegt.  
X Hann taldi Þorleif réttdræpan.  
Þ Honum fannst það réttlátt.  
Æ Honum þótti það niðurlægjandi.  

66. Hver voru viðbrögð Þorleifs þegar 
Brodd-Helgi vildi endurheimta féð?  

A Hann ávítaði Brodd-Helga fyrir athæfið.  
B Hann sagði Brodd-Helga fara með rangt 

mál.  
C Hann sagðist ekki vera lögfróður og lét 

það af hendi.  
D Hann sagðist ætla að afhenda 

erfingjunum féð.  

67. Hvers vegna hættu Brodd-Helgi og 
Geitir við að sækja féð í hendur 
Þorleifi?  

F Skip þeirra voru ekki búin til orrustu.  
G Veður fór versnandi og gaf ekki á sjó.  
H Þeir sáu að þeir höfðu farið illa að ráði 

sínu.  
I Þeir voru fámennari en andstæðingarnir.  

68. Merktu við orðið sem lýsir Þorleifi 
best.  

K kjarklaus  
L réttlátur  
M umburðarlyndur  
N undirförull  

69. Atburðarásin sem leiddi til vígs 
Hrafns Austmanns, hófst þegar  

P Brodd-Helgi lagði á ráðin með Geiti.  
R Brodd-Helgi tók fé Hrafns.  
S Hrafn flutti auðæfi sín til Íslands.  
T Hrafn neitaði vistinni hjá Brodd-Helga.  

70. Hvað bendir til að Hrafn Austmaður 
sé veginn að undirlagi Brodd-
Helga?  

V Brodd-Helgi einn hafði völd til þess.  
X Brodd-Helgi var illmenni.  
Þ Hann var fégráðugur maður.  
Æ Hrafn særði stolt Brodd-Helga.  

71. Hvað er það í textanum sem bendir 
til þess að höfundur sé hallur undir 
kristni?  

A Hvergi er minnst á blót.  
B Kristin persóna breytir rétt.  
C Nöfn persóna eru úr kristni.  
D Réttlætið sigrar að lokum.  

72. Innri tími sögunnar er um það bil  

F hálft ár.  
G eitt ár.  
H eitt og hálft ár.  
I tvö ár.  

Málfræði 

73. Hvernig er fjölmennur leikur í 
eignarfalli fleirtölu?  

K fjölmanna leika  
L fjölmennara leika  
M fjölmennra leika  
N fjölmenns leiks  

74. „… að honum hafi vísað verið á 
forað og týnst þar.“ Hvaða setning 
á best við um undirstrikaða orðið?  

P Orðið er aðeins til í eintölu.  
R Orðið er eins í eintölu og fleirtölu.  
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S Orðið er eins í nefnifalli og þolfalli.  
T Orðið er eins í þolfalli og þágufalli. 

75. ,,Því skipi stýrði sá maður er 
Þorleifur hét“.  
Hvaða orðflokki tilheyrir 
undirstrikaða orðið?  

V fornöfnum  
X lýsingarorðum  
Þ nafnorðum  
Æ sagnorðum  

76. „Austmenn vistuðust“.  
Í hvaða mynd er sagnorðið?  

A germynd  
B miðmynd  
C þolmynd  

77. „Þá er komið var að veturnóttum“. 
Merktu við setninguna sem á best 
við undirstrikaða orðið?  

F Orðið er í þágufalli og forsetning stýrir 
falli.  

G Orðið er nafnorð í eignarfalli fleirtölu.  
H Orðið er nafnorð í fleirtölu með greini.  
I Orðið er samsett orð með greini.  

78. „Brodd-Helgi falaði af honum góða 
gripi því að hann var skrautmaður 
mikill“. Hvaða orðflokki tilheyra 
undirstrikuðu orðin?  

K atviksorðum 
L fornöfnum  
M forsetningum  
N samtengingum 
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Viðauki B: Samræmt könnunarpróf 2013 

Texti: Hjörleifshöfði 

1. Hvers vegna er Hjörleifshöfði sagður 
vera einmana?  

A Engin fjöll eru nærri.  
B Enginn býr þar.  
C Enginn kemur þangað.  
D Enginn vill búa þar.  

2. Hvað er „legstaður“?  

F gröf  
G hýbýli  
H rústir  
I svefnstaður  

3. Hvað vildi Hjörleifur að gert yrði í 
höfðanum?  

K Að jörðin yrði ræktuð þar.  
L Að minnisvarði yrði reistur þar.  
M Að virki yrði reist þar.  
N Að þrælarnir myndu búa þar.  

4. Fornminjarnar sem styðja sagnir 
Landnámu um víg Hjörleifs eru 
__?__ í höfðanum.  

P bæjarrústirnar  
R haugurinn  
S réttin  
T skálinn  

5. Í orðabók stendur: - hlaup -s, - HK 1 
það að hlaupa (einnig um flíkur 
sem hlaupa) ) →100 metra hlaup. 
2 mikill (og snöggur) vöxtur í 
vatnsfalli. 3 skyndileg fiskiganga. 4 
fiskur á seilum sem dreginn er eftir 
báti með hlaupstjóra. Í hvaða 
merkingu er orðið „hlaup”notað í 
textanum?  

V merkingu 1  
X merkingu 2  
Þ merkingu 3  

Æ merkingu 4 

6. Hvernig er byggð í Hjörleifshöfða 
best lýst?  

A Byggð hefur haldist í Hjörleifshöfða allt 
fram á þennan dag.  

B Byggð var í Hjörleifshöfða fram undir 
miðja síðustu öld.  

C Eftir síðasta Kötluhlaup tók byggð af í 
Hjörleifshöfða.  

D Eftir víg Hjörleifs tók byggð af í 
Hjörleifshöfða.  

7. Kaflinn tengist best?  

F eðlisfræði.  
G jarðfræði.  
H líffræði.  
I sagnfræði.  

Texti: Steinunn á Tjörnum 

8. Um Steinunni var sagt að hún væri 

K sjálfhælin. 
L sjálfselsk. 
M staðföst. 
N stærilát. 

9. Hvað merkir að gera ,,glettingar“? 

P að bregða  
R að gleðja  
S að hrekkja  
T að skemmta  

10. Heyskapur gekk seint á Felli vegna 

V manneklu.  
X ósamkomulags. 
Þ ráðaleysis. 
Æ veðurfars. 

11. Hvers vegna mætti Steinunn til 
prests í heyskap? 

A Henni bar skylda til þess. 
B Henni ofbauð seinagangurinn. 
C Hún vildi klekkja á presti. 
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D Hún þurfti á vinnunni að halda.  

12. Hvernig brást prestur við þegar 
Steinunn mætti til aðstoðar? 

F Hann lét sér fátt um finnast. 
G Hann móðgaðist nokkuð. 
H Hann setti upp á sig snúð  
I Hann tók henni fegins hendi. 

13. Hvers vegna bað prestur fólkið að 
duga nú sem best? 

K Hann hafði mörg járn í eldinum. 
L Hann sá sér leik á borði. 
M Honum hljóp kapp í kinn. 
N Honum leist ekki á blikuna. 

14. Hvers vegna gekk heyskapurinn 
svona vel þennan dag? 

P Fólkið naut óvæntrar aðstoðar. R
 Prestur gekk með fólki í verkið.  

S Prestur hafði tök á fólkinu.  
T Veður var með besta móti.  

15. Með orðunum „... að fleiri sæju 
ofan með nefinu á sér en hann 
einn ...“ átti prestur við að fleiri en 
hann  

V gætu galdrað.  
X gætu stjórnað fólki.  
Þ hefðu gott verksvit.  
Æ hefðu góða sjón.  

16. Prestur og Steinunn áttu það 
sameiginlegt að vera  

A afbrýðisöm.  
B heimtufrek.  
C ráðrík.  
D tillitslaus.  

17. Hvers vegna flutti Steinunn bæ 
sinn?  

F Til að fá betri bújörð.  
G Til að losna undan göldrum.  
H Vegna nálægðar við prestinn. 
I Vegna yfirgangs prestsins.  

18. Um hvað fjallar textinn?  

K samskipti  
L stríðni  
M vinnuhörku  
N þvermóðsku  

19. Hvað í sögunni sýnir að hún er 
þjóðsaga?  

P Prestur kemur við sögu.  
R Sagan endar fremur vel.  
S Vísað er til þekktra kennileita. 
T Yfirnáttúrulegir atburðir gerast.  

Ljóð: Mótið 

20. Hvað skilur persónurnar að í 
upphafi?  

V fjöll  
X sandur 
Þ sjór 
Æ vatn 

21. „Svo mætast þau á miðri leið um 
milda sumarnótt.“ Í þessum 
ljóðlínum er að finna  

A beina mynd.  
B persónugervingu.  
C viðlíkingu.  
D vísun. 

22. ,,Þá hefur löngun logaheit um langa 
vegu sótt“ Hvað merkja þessar 
ljóðlínur? 

F Ekkert getur lengur stíað þeim sundur.  
G Gagnkvæm þrá hefur leitt þau saman. 
H Lífið hefur farið um þau ómjúkum 

höndum. 
I Þau hafa ferðast um langan veg. 

23. Í byrjun fjórða erindis eru 
ljóðstafirnir 

K a-á/s. 
L a-á/y. 
M þ-a/y. 
N þ-r/s. 

24. Af fjórða erindi má sjá að  

P mikið ósætti ríkir milli persónanna.  
P skilnaður er óumflýjanlegur.  
R þau hafa upplifað mikla sorg.  
S þau hafa þroskast hvort frá öðru.  

25 Það sem sameinar persónurnar í 
kvæðinu eru  

V hugmyndir.  
X ímyndanir.  
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Þ langanir.  
Æ samskipti.  

26. Ljóðið fjallar um  

A ást sem stendur ekki undir væntingum.  
B ástarævintýri sem fær snöggan endi.  
C elskendur sem fá ekki að eigast.  
D elskendur sem missa hvort af öðru.  

Málfræði 

27. Til að forðast stafavíxl í þátíð er 
best að athuga __?__ sagnorðsins.  

F hátt  
G mynd  
H stofn  
I tíð  

28. Hvar er rangt stafsett?  

K Er Anna miskunnsöm?  
L Fékkstu góðar einkunnir?  
M Þetta er honum til minnkunnar.  
N Þér er vorkunn.  

29. Í hvaða línu hafa öll nafnorðin 
sterka beygingu?  

P bók, folald, tré  
R gras, smiður, afi  
S himinn, fjarlægð, viti  
T lilja, hræ, brú  

30. Söngl heyrðist frá glugganum. Til 
hvaða orðflokks telst undirstrikaða 
orðið?  

V atviksorða  
V lýsingarorða  
Þ nafnorða  
Æ sagnorða  

31. Hvert ætlar þú að fara drengur? Í 
setningunni er að finna  

A forsetningu.  
B lýsingarorð.  
C samtengingu.  
D persónufornafn. 

Texti: Tröllakirkja 

32. Hver þessara setninga lýsir best 
hugrenningum gamla mannsins í 
upphafi textans? 

F Hann lætur sér fátt um finnast. 
G Hann vill flýta fyrir uppbyggingu. 
H Honum finnst ekki nóg að gert. 
I Honum finnst fjármunum sóað. 

33. Hvaða orð lýsir best upphafi 
kaflans?  

K framfarir 
L niðurrif 
M skipulag 
N stríðsástand. 

34. Hvað var rifið í upphafi textans?  

P bílskúr  
R heimili gamla mannsins  
S tvílyft timburhús  
T þvottahús  

35. „Ætli maður hefði ekki reynt að 
brúka á þau tennurnar hér áður 
fyrr?“  
Hvaða málsháttur lýsir best 
þessum orðum?  

V Ekki er allt sem sýnist.  
X Heimur versnandi fer.  
Þ Margt smátt gerir eitt stórt. 
Æ Veldur hver á heldur.  

36. Að vera með „hundshaus“ merkir 
að vera  

A flóttalegur.  
B fýldur.  
C langleitur.  
D ófríður.  

37. „Skóflustjórinn talaði svo hátt við 
sjálfan sig inni í húsi að orðaskil 
heyrðust: – Hvílíkt brjálæði!“ Í 
hvað vísa þessi orð?  

F áhorfendurna  
G áhættuna  
H sóunina  
I verklagið  

38. Setningin „... tréð hristi 
laufkrónuna hrætt“ felur í sér  

K hlutgervingu.  
L minni.  
M persónugervingu.  
N viðlíkingu.  
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39. „... svartar loðnar slöngur sem voru 
hálar af bleytu ...“ Til hvers er 
verið að vísa?  

P arma vélskóflunnar  
R greina trésins  
S hnútanna á kaðlinum  
T róta trésins  

40. Hvað felst í því þegar höfundur 
notar orðin „skógræktarmaður“ og 
„trjádelerant“?  

V hvatning  
X hæðni  
Þ raunsæi  
Æ stríðni  

41. Hvað bendir til að vörubíllinn hafi 
verið mikið notaður?  

A Bitarnir voru laskaðir.  
B Bíllinn vaggaði.  
C Dekkin voru léleg.  
D Útlitið á pallinum.  

42. Sagan er sögð frá sjónarhorni  

F eldri sonarins.  
G gamla mannsins.  
H gröfustjórans.  
I vörubílstjórans.  

43. Hvað einkennir textann?  

K alvara  
L mannlýsingar  
M myndmál  
N samtöl  

Málfræði 

44. Ópersónulegar sagnir eru alltaf í  

P 1. persónu.  
R eintölu.  
S framsöguhætti.  
T miðmynd.  

45. Friðrik var spurður um 
afmælisgjöfina. Í málsgreininni er 
að finna sögn  

V í germynd.  
X lýsingarhætti nútíðar. 
Þ viðtengingarhætti.  
Æ þolmynd.  

46. Farðu út og viðraðu hundinn. 
Sagnirnar eru í  

A boðhætti.  
B fallhætti.  
C framsöguhætti. 
D viðtengingarhætti.  

47. Hvaða sögn hér að neðan hefur 
veika beygingu?  

F búa  
G líta  
H velja  
I vera  

48. Hvar er að finna sögn í 
lýsingarhætti nútíðar?  

K Ég færi á ballið ef ég mætti. 
L  Hann kom gangandi yfir heiðina.  
M Það er stígandi í leik liðsins.  
N Þær voru hafðar fyrir rangri sök.  

49. Hvar er að finna aðaltengingu?  

P Auður kleif fjallið þrátt fyrir meiðsli.  
R Ég ætla á völlinn og síðan heim. 
S Friðgeir ók norður til að komast á skíði.  
T Hvert heldur þú að ég sé að fara?  

50. Hvaða orðmynd passar í eyðuna?  
Ég __?__ ef ég gæti.  

V kem  
X kom  
Þ komi  
Æ kæmi  

51. Sjaldan er logn á annesjum. Í 
setningunni er að finna  

A forsetningu.  
B lýsingarorð.  
C persónufornafn.  
D samtengingu.  

52. Hvar eru öll fallorðin í aukafalli? 

F Baldur fór út með ruslið.  
G Einhverjir sáu sólina koma upp. 
H Honum hætti til að brjóta reglurnar.  
I Margur heldur mig sig, segir máltækið.  

53. Hvar er að finna raðtölu?  

K Ég fór þrisvar í bíó í mars. 
L Hundrað manns komu í afmælið.  
M Í dag er fertugasti dagur ársins.  
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N Sástu einhvern annan en Jón?  

54. Hvaða orð er eingöngu til í eintölu?  

P buxur  
R engill  
S fólk  
T vera  

55. Hann fór norður á Akureyri. 
Undirstrikaða orðið er  

V atviksorð.  
X fornafn.  
Þ lýsingarorð.  
Æ nafnorð.  

 

Texti: Gylfaginning 

56. Hvað einkennir nöfnin á eigum 
Heljar?  

A álög  
B bölsýni  
C formælingar  
D heift  

57. Hvað hafði Týr fram yfir aðra guði?  

F Hann var greindari.  
G Hann var hugrakkari.  
H Hann var metnaðarfyllri.  
I Hann var sterkari.  

58. Af hverju vildu goðin hafa 
taumhald á Fenrisúlfi?  

K Hann var farinn að éta of mikið.  
L Hann var farinn að líkjast Hel of mikið.  
M Hann var orðinn fyrirferðarmikill.  
N Hann var orðinn mikill ógnvaldur. 

59. Goðin lögðu úlfinn í fjötur með  

P brögðum.  
R fortölum.  
S fagurgala.  
T hótunum.  

60. Setningin „En úlfinum þótti sér það 
ekki ofurefli ...“ merkir að úlfurinn  

V hélt sig ráða við að slíta fjöturinn.  
X lét til leiðast að reyna fjöturinn.  
Þ taldi fjöturinn óviðráðanlegan.  
Æ þótti fjöturinn vera fyrirlitlegur.  

61. Fjöturinn Gleipnir var settur saman 
af sex hlutum sem  

A erfitt er að festa hendur á.  
B eru til í raun og veru.  
C finnast í Svartálfaheimi.  
D saman mynda ósýnilegan þráð.  

62. Í textanum segir úlfurinn um 
Gleipni: 
„En ef það er gjört með list og vél, þótt það 
sýnist lítið, þá kemur það band eigi á mína 
fætur.“ Í Íslenskri orðabók fær orðið vél 
margar skýringar. T.d. 1 hreyfill, olíuvél 2 
svik, tál 3 kálfsiður, kálfsvinstur með 

görnum 4 list, listbragð.  
Í hvaða merkingu notar úlfurinn 
orðið vél?  

F fyrstu  
G annarri  
H þriðju  
I fjórðu  

63. Fenrisúlfur óttaðist að æsirnir 
ætluðu sér að nota Gleipni til að  

K beita hann brögðum.  
L einangra hann.  
M hafa hann að athlægi.  
N reyna að drepa hann.  

64. Hvers vegna hlógu æsirnir?  

P Úlfurinn gapti ógurlega.  
R Úlfurinn lét mjög illa.  
S Þeim tókst ætlunarverkið.  
T Þeim var illa við Tý.  

65. Af hverju skutu æsirnir sverði í 
munn úlfsins?  

V Svo hann gæti ekki látið vita af sér.  
X Svo hann nagaði ekki af sér fjöturinn.  
Þ Til að gera hann óvígan.  
Æ Til að veita honum ráðningu.  

66. Hvers vegna drápu goðin ekki 
Fenrisúlf?  

A Þau vildu ekki drepa ungviði.  
B Þau vildu ekki óhlýðnast Óðni. 
C Þau vildu ekki vanhelga heimkynni sín.  
D Þau þorðu ekki að berjast við úlfinn.  

67. Lokaorð textans vísa til  

F blóðbanda.  
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G forlagatrúar.  
H hefndarskyldu.  
I ættarerja.  

68. Æsir óttuðust spádóm þann er 
sagði fyrir um 

K aðdraganda ragnaraka.  
L afdrif Fenrisúlfs.  
M endalok Óðins.  
N endurkomu Loka.  

69. Í hvaða setningu kemur kaldhæðni 
höfundar skýrast fram?  

P Svo leystist hann úr Læðingi.  
R Þar liggur hann til ragnarökkurs.  
S Þá hlógu allir nema Týr.  
T Þeir skutu í munn honum sverði nokkru.  

70. Um hvað fjallar textinn?  

V Baráttu ása við Fenrisúlf.  
X Baráttu Fenrisúlfs fyrir lífi sínu.  
Þ Samskipti Alföður og ása. 
Æ Samskipti Loka og ása.  

Málfræði 

71. Hvaða málsgrein telst ekki gott 
mál?  

A Ambögunum verður að fækka, hvað sem 
hver segir.  

B Á mánudaginn fengum við fyrsta veður 
af því hvernig skipulagið á að vera.  

C Með lögum skal land vort byggja en með 
ólögum eyða.  

D Þeim er í sjálfsvald sett hvernig unnið er 
úr niðurstöðum rannsóknanna.  

72. Hvar er rétt stafsett?  

F Ingunn fór snemma í bæjinn. 
G Kristinn keypti sér nýa skó.  
H Langt er á milli bæa á Ströndum. 
I Sunna dró níu þorska í morgun.  

73. Hvað einkennir lýsingarorð?  

K Þau beygjast ekki eftir kyni, tölu eða falli.  
L Þau bæta oftast við sig greini.  
M Þau eru einu fallorðin sem geta 

stigbreyst.  
N Þau geta ekki staðið með nafnorðum.  

74. Steypireyðurin synti inn fjörðinn. Í 
hvaða kyni er undirstrikaða orðið? 

P hvorugkyni  
R karlkyni  
S kvenkyni  

75. Hvaða málsgrein telst gott mál?  

V Framtíðarvonir hennar runnu út í 
sandinn þegar Björn var ráðinn.  

X Honum fannst nokkuð djúpt í báruna 
tekið.  

Þ Í ljós kom að það var víða í pottinn 
brotið.  

Æ Lögreglan sagði að skipulögð 
glæpastarfsemi hefði náð að skjóta niður 
fótum á Íslandi.  

76. Hvaða orð felur í sér líkingu? 

A blesóttur  
B borðleggjandi  
C grjótharður  
D kvöldsvæfur  

77. „... þá sendi Alföður til guðin að 
taka börnin og færa sér“ Orðið 
guðin í textanum er í  

F hvorugkyni þágufalli.  
G hvorugkyni þolfalli.  
H karlkyni þágufalli.  
I karlkyni þolfalli.  

78. Í hvaða setningu er laus greinir?  

K Bræðurnir hafa marga hildi háð.  
L Fram vann hið geysisterka lið Hauka.  
M Í fjarska sást grilla í himininn.  
N Skúli fór með hinum strákunum til veiða.  
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Viðauki C: Samræmt könnunarpróf 2014 

Texti: Vetrarsól 

1. Hvernig líður Helga þegar hann fer 
fram úr um morguninn? 

A Hann er feiminn. 
B Hann er sorgmæddur. 
C Hann er stúrinn. 
D Hann er vandræðalegur. 

2. Setningin „kafaldsbylur blæs í 
eldhúsinu“ undirstrikar  

F að andrúmsloftið er þjakandi.  
G ósamkomulag er ríkjandi.  
H rifrildi er í uppsiglingu.  
I viðhaldi eldhússins er ábótavant.  

3. Hvers vegna segist Helgi ætla að 
óhlýðnast konunni?  

K Hann álítur hana sér óviðkomandi.  
L Hann kvíðir þessum skóladegi.  
M Hann langar til að særa hana.  
N Hann nennir alls ekki í skólann.  

4. „... þó að maginn hafi fyllst af 
nagdýrum.“ Hverju er verið að 
lýsa?  

P framkomu foreldranna 
R hugarástandi Helga  
S líðan konunnar  
T samskiptum Helga og konunnar  

5. Hvað ráðlagði konan Helga að gera?  

V Koma hreint fram við foreldra sína.  
X Líta tilveruna bjartari augum.  
Þ Sýna foreldrunum umburðarlyndi.  
Æ Vanda framkomu sína á heimilinu.  

6. „og kyngir kekki“ þýðir að hann  

A berst við grátinn.  
B kreppir hnefana.  
C missir móðinn.  
D sýpur hveljur.  

7. Hvað styðst konan við þegar hún 
hugsar um vandamál Helga?  

F eigin reynslu  
G fjölskyldutengsl sín  
H lestur fræðibóka  
I menntun sína  

8. Undir lok textans hafa Helgi og 
konan  

K fjarlægst hvort annað.  
L gefist endanlega upp.  
M komist að samkomulagi.  
N yfirstigið erfiðleika.  

9. Hvaða setning á best við þær 
tilfinningar sem Helgi ber til móður 
sinnar?  

P Hann er reiður henni.  
R Hann forðast hana.  
S Hann óttast hana.  
T Hann vill vernda hana.  

10. Höfundur notar veðurfarslýsingar 
til að  

V forðast beinar lýsingar.  
X lýsa hugarástandi viðstaddra.  
Þ tefla fram andstæðum.  
Æ vekja hroll með lesanda.  

11. Hugblær textabrotsins er  

A angurvær.  
B glaðvær.  
C hatursfullur.  
D háðslegur.  

12. Um hvað fjallar textinn?  

F hjálpsemi  
G samskipti  
H skapvonsku  
I vináttu 

Texti: Tölvan sigrar í spurningakeppni 
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13. Í upphafi textans kemur fram að 
nýi stórmeistarinn hafi  

K játað sig sigraðan eftir þriggja áfanga 
keppni.  

L staðið undir væntingum mannanna 
tveggja.  

M strax náð miklu forskoti á mennina tvo.  
N unnið mennina tvo með naumindum.  

14. Af hverju er erfiðara fyrir tölvu að 
taka þátt í spurningakeppni en að 
tefla skák?  

P Í spurningakeppni eru fleiri þátttakendur.  
R Reglurnar eru óskýrari í 

spurningakeppnum.  
S Skák er talin frekar einföld íþrótt.  
T Spurningakeppni byggir á meira magni 

upplýsinga.  

15. Watson hafði „fingur“ til að  

V allir keppendur stæðu jafnt að vígi.  
X áhorfendur vissu hvað tölvan væri að 

gera.  
Þ geta slegið inn réttu leitarorðin.  
Æ sýna hve tækninni hefur fleygt fram.  

16. Hver er helsti munurinn á Watson 
og venjulegri tölvu?  

A Venjuleg tölva er hreyfanlegri.  
B Venjuleg tölva er miklu stærri.  
C Watson býr yfir sérstöku forriti. D

 Watson sýnir mannleg viðbrögð.  

17. Yfirburðir Watson byggja á  

F frjóu ímyndunarafli.  
G mikilli yfirvegun.  
H skarpri einbeitingu.  
I skjótum viðbrögðum.  

18. Með kynningu á Watson tölvunni  

K er áralöngum deilum vísindamanna 
lokið.  

L er hulunni svipt af áratuga rannsóknum.  
M er kastljósinu beint að gervigreind.  
N tókst að uppræta ríkjandi fordóma.  

19. Textinn er um  

P hve fullkomin tölvan er í samanburði við 
mannsheilann.  

R hverju háhraðatölva getur áorkað.  
S hvernig hin fullkomna tölva virkar.  

T hvernig tölvur standa sig í 
spurningakeppnum. 

Ljóð: Refur 

20. Refurinn gerir greni í urð, gengur út 
til veiða. Í ljóðlínunum er að finna  

V beina mynd.  
X myndhverfingu.  
Þ persónugervingu.  
Æ viðlíkingu.  

21. Fyrsta erindið dregur upp mynd af  

A erfiðri lífsbaráttu refsins.  
B samskiptum refs og manns.  
C veiðiaðferðum refsins.  
D örvæntingu refsins.  

22. Stuðlarnir í þriðju línu annars 
erindis eru  

F á og e.  
G e og n.  
H h og n.  
I v og h.  

23. Í þriðja erindi kemur fram að 
refurinn er  

K hvergi óhultur.  
L hættulegur mönnum.  
M vandfýsinn á fæðu.  
N æðri öðrum dýrum. 

24. Í ljóðinu má skynja af hálfu 
ljóðmælanda 

P illindi í garð refsins.  
R kaldhæðni í garð mannanna.  
S skilning á viðhorfum manna.  
T virðingu við lög og rétt.  

25. Rauði þráðurinn í ljóðinu er  

V að höfundi er í nöp við refinn.  
X að höfundur hefur gaman af refnum.  
Þ hlutleysi höfundar gagnvart refnum.  
Æ samúð höfundar með refnum.  

26. Hugblær ljóðsins er  

A blíðlegur.  
B glaðvær.  
C hátíðlegur.  
D tregafullur.  
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Málfræði 

27. Merktu við setninguna sem telst 
gott mál.  

F Gunnari langar til að slaka á klónni í 
þessu máli.  

G Jóni var ekki skemmt þegar hann sá 
bílinn.  

H Taktu bréfið með til Einar Þórs og 
Jóhannesar.  

I Þér hlakkar auðvitað til ferðarinnar.  

28. Var það sá sem kom í gær eða hinn 
sem kom í morgun? Tvö 
fornafnanna í setningunni tilheyra 
sama flokki.  

Hver er hann?  

K ábendingarfornöfn  
L eignarfornöfn  
M persónufornöfn  
N óákveðin fornöfn  

29. Hvert orðanna hér að neðan er 
aðeins til í fleirtölu?  

P andstæður  
R áhyggjur  
S ákærur  
T þrætur  

30. Mér finnst hundurinn haga sér 
skringilega. Sástu skringilega 
skúrinn í túninu? Undirstrikaða 
orðið er  

V atviksorð í báðum tilvikum.  
X atviksorð í fyrra tilvikinu en lýsingarorð í 

því síðara.  
Þ lýsingarorð í báðum tilvikum.  
Æ lýsingarorð í fyrra tilvikinu en atviksorð í 

því síðara.  

31. Stofn sagna finnst í  

A boðhætti.  
B framsöguhætti.  
C nafnhætti.  
D viðtengingarhætti  

32. Samkvæmt öfgasinnum stendur 
menningu og efnahags Noregs ógn 

af straumi fólks til landsins. Hver 
er villan í málsgreininni?  

F Eitt orðanna er í röngu falli.  
G Eitt orðanna er í röngu kyni.  
H Eitt orðanna er í röngum hætti.  
I Eitt orðanna er rangt stafsett.  

33. Hvers vegna er ý í orðinu „sýgur“?  

K Klofning kemur fram í stofni orðsins.  
L Vegna þess að hljóðskipti koma fyrir í 

beygingum.  
M Vegna þess að „jú“ er í stofni orðsins.  
N Vegna þess að sögnin hefur sterka 

beygingu. 

Texti: Raunir sjókonu 

34. Hvaða setning lýsir best 
hugarástandi konunnar í upphafi 
kaflans?  

P Hún var eirðarlaus.  
R Hún var gagntekin fögnuði.  
S Tilfinningar hennar voru blendnar.  
T Tilfinningarnar báru hana ofurliði.  

35. „... taugastrekkjandi bið eftir 
gæftum ...“ Undirstrikaða orðið 
merkir  

V gott sjóveður.  
X góður afli.  
Þ siglingaleyfi.  
Æ veðurspá.  

36. Hvernig fór skipstjórinn að því að 
róa áhöfnina?  

A Hann fór yfir öryggisatriði um borð.  
B Hann rifjaði upp sögur af veðurfari.  
C Hann treysti á æðri máttarvöld.  
D Hann útskýrði góða eiginleika skipsins.  

37. „Sú heimsmynd sem maður á að 
venjast kollvarpast ...“  
Hvað merkir undirstrikaða orðið?  

F festast  
G herðast  
H umturnast  
I vænkast  

38. Skömmu áður en konan fór í koju  

K féll hún í yfirlið.  
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L kastaði hún upp.  
M reiddist hún Þorra.  
N synti hún í sjónum.  

39. „Reiðinn ýlfraði eins og soltin 
úlfahjörð.“ Í setningunni má finna  

P minni.  
R persónugervingu.  
S tákn.  
T viðlíkingu 

40. Skútunni er líkt við ,,tilgangslaust 
sprek“ til að 

V lýsa markmiði ferðarinnar. 
X sýna sálarangist konunnar. 
Þ sýna mátt höfuðskepnanna.  
Æ sýna vankunnáttu áhafnarinnar. 

41. Hvað kom í veg fyrir að konan 
legðist veik í koju?  

A eldmóður  
B hreysti  
C stolt  
D þrjóska  

42. Lokaorð textans fela í sér  

F bjartsýni.  
G niðurlægingu.  
H uppgjöf.  
I von.  

43. Tilgangur sjóferðarinnar var að  

K elta gamlan draum.  
L flytja skútu suður á bóginn.  
M takast á við náttúruöflin.  
N öðlast frægð og frama.  

44. Hvert er sjónarhorn höfundar?  

P Sögumaður sér í hug allra persónanna.  
R Sögumaður skyggnist inn í hug einnar 

persónu.  
S Sögumaður skyggnist inn í hug tveggja 

persóna.  
T Sögumaður stendur fyrir utan hug 

persónanna.  

45. Um hvað er textinn?  

V Átök mannsins við óblíð náttúruöfl.  
X Hvernig bregðast skuli við vondum 

veðrum.  
Þ Hvernig hægt er að yfirstíga erfiðleika.  
Æ Samband karls og konu um borð í skútu.  

Málfræði 

46. „Ei er sopið þótt í ausuna sé 
komið.“ Hvaða málsháttur hefur 
svipaða merkingu?  

A Botnlaust djúp er bágt að kanna.  
B Djúp vötn falla fram með minnstum gný.  
C Ekki er fugl í höndum þó fljúgi með 

ströndum.  
D Enginn sér annan lengra en til tanna.  

47. Sólin skein inn um gluggann.  

Hvar er flokkað rétt í orðflokka?  

F nafnorð – sagnorð – atviksorð – 
forsetning – nafnorð  

G nafnorð – sagnorð – forsetning – 
atviksorð – nafnorð  

H nafnorð – sagnorð – samtenging – 
atviksorð – nafnorð  

I sérnafn – sagnorð – atviksorð – 
forsetning – nafnorð  

48. Hvað þýðir orðtakið „að fá eitthvað 
í þokkabót“?  

K að fá eitthvað aukalega  
L að fá eitthvað kræsilegt  
M að fá eitthvað lítilsvert  
N að fá eitthvað ókeypis  

49. Hvað einkennir nafnorð sem hafa 
veika beygingu?  

P Beyging þeirra er óregluleg.  
R Þau enda á „s“ í eignarfalli.  
S Þau enda á samhljóða í aukaföllum.  
T Þau enda á sérhljóða í öllum föllum.  

50. Sagnir í boðhætti eru aðeins til í  

V 2. persónu.  
X 3. persónu.  
Þ fleirtölu.  
Æ þátíð. 

Texti: Gull-Þóris saga 

51. Hvað segir Úlfur Þóri um hauginn? 

A Að eitthvað yfirnáttúrulegt sé þar á 
seyði.  

B Að honum sjálfum hafi mistekist að rjúfa 
hauginn.  

C Að Reginmóður hinn illi liggi þar heygður.  
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D Að öllum hafi verið bannað að koma þar 
nærri.  

52. Hvað merkir „kvikur“ í textanum? 

F dáinn  
G fljótur  
H lifandi  
I óður  

53. Í draumi biður Agnar Þóri að hætta 
við áform sín vegna  

K erfiðra aðstæðna.  
L náinna ættartengsla.  
M ótryggs veðurútlits.  
N ríkjandi viðhorfa.  

54. Að frátöldu gulli og silfri áttu gjafir 
Agnars það sameiginlegt að þær 
koma sér vel  

P á ferðalögum.  
R í bardaga.  
S við lækningar.  
T við matseld.  

55. Hvernig bregst Þórir við tilboði 
draumamanns um gjafirnar?  

V Hann bregst glaður við.  
X Hann getur ekki leynt ánægju sinni.  
Þ Hann telur sig ekki hafa not fyrir þær.  
Æ Honum þykir ekki nóg að gert.  

56. „Seint munu þín augu fyllt verða á 
fénu og því máttu vorkynna mér,“ 
sagði Agnar, „að mér þyki féð gott 
því að þú munt ærið mjög elska 
féð áður lýkur.“  

Í þessum orðum felst  

A draumráðning.  
B forspá.  
C hótun.  
D hvatning.  

57. Hvað varð til þess að Þórir féllst á 
að hætta við að rjúfa hauginn?  

F Hann hafði von um meira fé annars 
staðar.  

G Hann vildi halda friðinn við frænda sinn.  
H Honum varð mikið um viðbrögð frænda 

síns.  

I Honum þótti mikið til um gjafir 
draumamannsins.  

58. Hvers vegna lagði Agnar svo vel á 
ráðin með Þóri?  

K Hann óttaðist reiði Þóris.  
L Hann vildi frænda sínum vel.  
M Til að halda eigin sjóðum óskiptum.  
N Til að losna undan álögum.  

59. Úlfur réði Þóri frá ferðinni vegna 
þess að hann  

P óttaðist að Þórir yrði auðugri en hann.  
R óttaðist um líf Þóris.  
S taldi Þóri vanbúinn til fararinnar.  
T vildi sjálfur ná gullinu.  

60. Hvaða vandamál blasti við Þóri og 
félögum þegar norður í Dumbshaf 
var komið?  

V Hræðsla greip ferðafélagana.  
X Illfært var að hellinum.  
Þ Stórt tré skyggði á hellinn.  
Æ Vantrausti var lýst á Þóri. 

61. Hvers vegna fór Ketilbjörn með Þóri 
síðasta áfangann?  

A Hann vildi að þeir hlytu sömu örlög.  
B Hann vildi ekki vera skilinn einn eftir.  
C Hann vildi fá að reyna sig við drekana.  
D Hann vildi sinn skerf af auðæfunum.  

62. Drekarnir sofnuðu þegar eldingin 
kom yfir þá vegna  

F áhrifa töfradrykkjarins.  
G álaga Þóris.  
H galdramáttar Agnars.  
I ofbirtunnar af henni.  

63. Þegar stærsti drekinn flaug með 
Þránd lang út úr hellinum  

K flugu hinir drekarnir á eftir.  
L hjó Þórir hann banahöggi.  
M urðu hinir drekarnir eftir í hellinum.  
N voru drekarnir drepnir hver af öðrum.  

64. Rauði þráðurinn í sögunni er  

P frændsemi.  
R græðgi.  
S hefnd.  
T svik.  
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65. Hvað í textanum minnir á ævintýri?  

V Berserkur kemur við sögu.  
X Draumur hefur úrslitaáhrif.  
Þ Gripir búa yfir töframætti.  
Æ Talnaminni bregður fyrir.  

Málfræði 

66. „Þetta var klaufalegt af 
bankamanninum,“ sagði 
lögfræðingurinn. Hvar er þessari 
málsgrein rétt breytt í óbeina 
ræðu?  

A Lögfræðingurinn mælti; „þetta var 
klaufalegt af bankamanninum.“  

B Lögfræðingurinn sagði að þetta hefði 
verið klaufalegt af bankamanninum.  

C Þetta fannst lögfræðingnum klaufalegt af 
bankamanninum.  

D Þetta var klaufalegt sagði 
lögfræðingurinn um bankamanninn.  

67. Hvað telst ekki fullgild málsgrein?  

F Gakktu þinn veg.  
G Nú snjóar heldur betur.  
H Og gekk á braut.  
I Rignir?  

68. Stofn nafnorða finnst í  

K nefnifalli.  
L þolfalli.  
M þágufalli.  
N eignarfalli.  

69. Íbúar hafa mótmælt harðlega 
fyrirhuguðum breytingum sem 
leiða til þrenginga á aðkeyrslu að 
bílastæðum á suðurhlið hússins. 
Hvað er rangt hér?  

P Röng forsetning er á einum stað.  
R Ekki er rétt samtenging á einum stað.  
S Lýsingarorð er rangt fallbeygt.  
T Nafnorð er rangt fallbeygt. 

70. Sjómaðurinn var að veiða fisk. 
Hvaða orðflokki tilheyrir 
undirstrikaða orðið í setningunni?  

V atviksorðum  
X forsetningum  
Þ samtengingum  

Æ nafnháttarmerkjum  

71. Hvaða orð á að hafa lítinn 
upphafsstaf?  

A Fjalla-Eyvindur  
B Haukdælir  
C Skírdagur  
D Þorláksmessa  

72. Hvað telst gott mál?  

F Anna og Beta hafa reynst hver annarri 
vel.  

G Foreldrar verða að taka tillit til hvert 
annars.  

H Hvor bræðranna er sterkari?  
I Simmi og Bessi fylgjast grannt með hver 

öðrum.  

73. Gamli bíllinn þótti betri á vondum 
vegum en sportbíllinn. Hvað eiga 
lýsingarorðin í málsgreininni 
sameiginlegt?  

K Þau eru stundum atviksorð.  
L Þau hafa sterka beygingu.  
M Þau hafa veika beygingu.  
N Þau stigbreytast óreglulega.  

74. Hvert orðanna er samsett úr 
nafnorði og lýsingarorði?  

P álappalegur  
R álver  
S fingralangur  
T fingurgull  

75. Sumir fullyrða að reimt sé á Kili. 
Einhver fullyrti að „Kili“ ætti að 
rita „Kyli“. Kennari nokkur útskýrði 
fyrir viðkomandi að svo væri ekki 
vegna þess að til væri regla sem 
segði að ef  

V einfaldur samhljóði væri á undan eða 
eftir „i“ væri ekki ritað „y“.  

X „j“ eða „jö“ fyndist í stofni orðsins væri 
ekki skrifað „y“.  

Þ orðið hefði sterka beygingu væri ekki 
ritað „y“.  

Æ orðið væri sérnafn með áherslu á fyrsta 
atkvæði væri ekki ritað „y“.  



105 

76. Björninn braut þakið. Þakið var 
brotið. Í fyrri setningunni er sögnin 
í __?__ en í seinni er sögnin __?__.  

A germynd – þolmynd  
B miðmynd – germynd  
C miðmynd – þolmynd  
D þolmynd – germynd  

77. Hvaða málsgrein telst ekki gott 
mál?  

F Allt var gott af pólfaranum að segja.  
G Hlæjum ekki að hundinum því hann er 

spéhræddur.  
H Lögreglukonurnar leituðu af sér allan 

grun.  
I Systur mínar leituðu sér af íbúð í haust.  

78. Hvert orðtakanna er komið úr 
sjómannamáli?  

K Grípa gæsina meðan hún gefst.  
L Hafa allt á hornum sér.  
M Koma einhverju á réttan kjöl.  
N Sleppa fram af sér beislinu. 
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Viðauki D: Samræmt könnunarpróf 2015 

Texti: Góða ferð, Sveinn Ólafsson 

1. Í upphafi textans segir frá  

A afskiptaleysi föður.  
B erfiðum samskiptum.  
C hugarástandi drengs.  
D viðbrögðum við gjöf.  

2. Í upphafi textans leggur höfundur 
áherslu á __?__ fálkans.  

F hryggð  
G styrk  
H úthald  
I visku  

3. „Sjálfur á hann enga óvini svo hann 
hefur ekkert að óttast en ríkir 
einsog konungur yfir himninum.“ Í 
málsgreininni kemur fram  

K hlutgerving.  
L myndhverfing.  
M persónugerving.  
N viðlíking.  

4. Fuglarnir áttu að vaða eld til að  

P hægt væri að skipa þeim í virðingarröð.  
R komast hjá refsingu Maríu.  
S sýna tryggð sína við Maríu.  
T verja stöðu Maríu.  

5. Hvers vegna reiddist María 
rjúpunni?  

V Af því að rjúpan forðaðist Maríu.  
X Af því að rjúpan vingaðist við fálkann.  
Þ Henni fannst rjúpan hafa svikið sig.  
Æ Vegna þess að rjúpan reyndist kjarklaus.  

6. Hvers vegna ofsækir fálkinn rjúpuna 
samkvæmt þjóðsögunni?  

A Rjúpan er auðveld bráð.  
B Rjúpan er hans helsta fæða.  
C Rjúpan hafði svikið fálkann.  
D Rjúpan var hneppt í álög.  

7. Hvaða tilfinning grípur fálkann þegar 
hann opnar brjóst rjúpunnar?  

F ást  
G eftirsjá  
H sjálfsvorkunn  
I öfund  

8. Af hverju líkir drengurinn pabba 
sínum við fálkann?  

K Hann telur pabba hafa elt mömmu uppi.  
L Hann telur pabba hafa sært mömmu.  
M Pabbi hafði horfið á braut.  
N Pabbi hafði verið strangur uppalandi.  

9. Hvers vegna skrifar sögumaður í 
dagbók?  

P Hann vill rannsaka líf sitt.  
R Hann vill varðveita minningar.  
S Sér til dægrastyttingar.  
T Sér til huggunar.  

10. Kveikjan að þjóðsögunni er að 
skýra  

V vald Maríu meyjar.  
X varnarleysi rjúpunnar.  
Þ veiðiaðferðir fálkans.  
Æ væl fálkans. 

11. „Og hvers vegna getur rjúpan ekki 
varið sig?“ Í orðabók stendur: 
„verja“: 1 halda uppi vörn; 2 hindra 
e-n að fá e-ð; 3 flytja mál 
sakbornings; 4 ráðstafa e-u.  
Hvaða merkingu hefur orðið í 
textanum?  

A merkingu 1  
B merkingu 2  
C merkingu 3  
D merkingu 4  

12. Í textanum notar höfundur 
þjóðsöguna til að  
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F fræða lesendur um tilurð fuglanna.  
G spegla aðstæður úr lífi drengsins.  
H undirstrika atburði í upphafi textans.  
I varpa ljósi á samskipti mæðginanna. 

Texti: Kvennaveldi á ísskápshurð 

13. Um hvað fjallaði lokaverkefni 
Jóhönnu Sigríðar?  

K Mismunandi þarfir fjölskyldunnar.  
L Sterka stöðu kvenna á heimilum.  
M Upplýsingar sem ísskápshurðir veita.  
N Varðveislu skilaboða á ísskápshurðum.  

14. Hvert eftirfarandi er samhljóma 
niðurstöðum Jóhönnu um 
ísskápshurðir?  

P Ísskápar einstæðinga eru miðalausir.  
R Samfélagið hefur áhrif á innihald miða.  
S Stærð fjölskyldu ákvarðar fjölda miða.  
T Teikningar barna eru flestar þar.  

15. Eitt markmiða rannsóknarinnar var 
að  

V fá fólk til að tjá sig um heimili sín.  
X reyna að rétta hlut kvenna í 

heimilisstörfum.  
Þ skoða ísskápshurðir út frá félagslegri 

stöðu fólks.  
Æ skoða verkaskiptingu kynjanna í 

eldhúsinu.  

16. Hvað kom Jóhönnu mest á óvart 
við samningu ritgerðarinnar?  

A Að fjölbreytni minnismiða á 
ísskápshurðum er mikil.  

B Að karlmenn hafa tekið stjórnina í 
eldhúsinu.  

C Að konur bera enn meginhluta ábyrgðar 
á heimilinu.  

D Að myndir á ísskáp endurspegla stærð 
fjölskyldunnar.  

17. „… þó að við séum komin á 21. 
öldina …“ Í þessum orðum koma 
fram 

F áhyggjur.  
G efasemdir.  
H tilfinningar.  
I viðhorf.  

18. Hvað gerði Jóhönnu sorgmædda 
við greiningu aðsendu myndanna?  

K Breyttar aðstæður í lífi fólks. 
L Fábreytni miða á ísskápum.  
M Óreiðan á ísskápum.  
N Vaxandi fjöldi einstæðinga.  

19. Um hvað fjallar greinin?  

P Athyglisverðar rannsóknir á félagslegri 
hegðun.  

R Blaðakonu sem stundar nám í útlöndum.  
S Einstæðar rannsóknir á myndum af 

ísskápum.  
T Unga blaðakonu sem skrifaði 

skemmtilega ritgerð. 

Ljóð: Til lækjarins 

20. Í fyrsta erindi kemur fram að 
lækurinn á upptök sín  

V á heiði.  
X í fljóti.  
Þ í stöðuvatni.  
Æ við jökul.  

21. Hvaða hugblær er ríkjandi í 
upphafserindi ljóðsins?  

A kvíði  
B kæti  
C ró  
D vonleysi  

22. Í öðru erindi kemur fram  

F að lækurinn er alltaf í fjötrum. 
G að náttúra landsins á undir högg að 

sækja.  
H hvernig árstíðirnar breyta læknum.  
I virðing höfundar fyrir náttúrunni.  

23. „Þitt spor mun eigi að sumri síður 
létt, þitt sönglag eigi að vori miður 
kátt,“ Hver er ávarpaður í þessum 
línum?  

K ástin  
L lækurinn  
M vorið  
N ævin 

24. Hvað er borið saman í ljóðinu?  

P landslag og gamalt fólk  
R lækur og mannsævi  
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S náttúra og mannsævi  
T upptök lækjar og manneskjur  

25. Ljóðstafir í upphafslínum ljóðsins 
eru  

V á – á – þ  
X ey – á – u  
Þ ey – á – þ  
Æ f – ey – þ  

26. Hvaða myndmál er áberandi í 
ljóðinu?  

A hlutgervingar  
B myndhverfingar  
C persónugervingar  
D viðlíkingar  

Málfræði 

27. „Formaðurinn skaraði eld að eigin 
köku og við urðum að borga 
brúsann.“ Undirstrikuðu orðin 
þýða að  

F brenna eitthvað til ösku.  
G éta aðra út á gaddinn.  
H hugsa um hagsmuni sína.  
I sækjast eftir nýjungum.  

28. Hvernig er Hróðmar Askur í 
eignarfalli?  

K Hróðmari Aski  
L Hróðmari Asks  
M Hróðmars Ask  
N Hróðmars Asks  

29. „Fýlar byrja yfirleitt ekki að verpa 
fyrr en átta til tíu ára gamlir en geta 
lifað fram á sextugsaldur.“  
Hvaða orðflokki tilheyrir orðið 
„yfirleitt“?  

P atviksorðum  
R fornöfnum  
S forsetningum  
T samtengingum  

30. Hvaða orðflokki tilheyrir orðið 
„en“?  

V atviksorðum  
X fornöfnum  
Þ forsetningum  

Æ samtengingum  

31. Hvaða orðflokki tilheyrir orðið „á“?  

A atviksorðum  
B fornöfnum  
C forsetningum  
D samtengingum  

32. Hvað telst gott mál?  

F Frumvarp um að frestur á verkfalli 
undirmanna á Herjólfi var samþykkt á 
Alþingi.  

G Hundraða er saknað eftir að ferja sökk 
seint í gærkvöldi.  

H Það er mjög tæknilega eðlis þetta skjal.  
I Það mátti lesa úr svip vitnisins að það 

hafði farið með fleipur.  

33. Hvað telst gott mál?  

K Ég saknaði engans.  
L Ég vill heimsækja afa.  
M Mér var sagt upp vinnunni í gær.  
N Það var beðið mig að vaska upp. 

Texti: Karitas án titils 

34. Hverju voru systurnar að velta fyrir 
sér í upphafi textans?  

P ákvörðun  
R bjartsýni  
S ófreskju  
T vindum  

35. „Þessir köldu vindar úr háloftunum 
sem hnita hringa yfir bæjunum 
sem kúra í dalnum, ...“ Hvað er 
persónugert í setningunni?  

V bæirnir  
X dalurinn  
Þ háloftin  
Æ hringirnir  

36. Kaflinn hefst á umfjöllun um  

A erfiðar heimilisaðstæður.  
B óblítt veðurfar.  
C skilnað foreldra.  
D vandamál fátækra.  

37. Hvað einkenndi samskipti 
feðginanna?  

F afskiptaleysi  
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G afskiptasemi  
H sundurþykkja  
I væntumþykja  

38. Hvað varð um föður stúlkunnar?  

K Hann flutti til Ísafjarðar.  
L Hann flutti vestur um haf.  
M Hann fórst í sjóslysi.  
N Hann lenti í snjóflóði.  

39. Hvað réði ákvörðun móðurinnar 
um flutninginn?  

P erfiður fjárhagur  
R hvarf föðurins  
S menntun barnanna  
T veikindi vinnukonunnar  

40. Fram kemur í textanum að faðir 
móðurinnar hafi verið  

V í skóla í Reykjavík.  
X vel efnum búinn.  
Þ vinsæll og virtur.  
Æ þekktur embættismaður.  

41. Hvaða þjóðfélagsbreytingar 
skynjaði móðirin?  

A fábreyttari blaðaútgáfu  
B fjölgun menntastofnana 
C minnkandi kynjamisrétti  
D öflugra stjórnmálastarf  

42. „Kuldahrollur fór um menn við 
tilhugsunina.“ Orðin vísa til þess 
að  

F einstæð móðir ætlaði að flytja langa leið 
með barnahóp.  

G konur gætu mögulega tekið sæti á 
Alþingi Íslendinga.  

H vinnukonan hafði misst börn sín í 
snjóflóði.  

I vinnukonan ætlaði að verða eftir þegar 
húsmóðirin flytti.  

43. Viðhorf sveitunganna til 
vinnukonunnar breyttust þegar 
þeir  

K áttuðu sig á veikindum hennar.  
L fréttu af áformum Steinunnar.  
M heyrðu um afdrif barna hennar.  
N spurðu um álit útvegsbóndans.  

44. Orðmyndin „áræddi“ merkir  

P sagði.  
R vildi.  
S vissi.  
T þorði.  

45. Textinn er um konu sem  

V er á undan sinni samtíð.  
X flutt hefur milli landshluta.  
Þ langar að komast á þing.  
Æ ætlar að stofna fyrirtæki. 

Málfræði 

46. Hvað telst gott mál?  

A Ég er sonur Þóri og Guðnýjar.  
B Ég er sonur Þórirs og Guðnýjar.  
C Ég er sonur Þóris og Guðnýjar.  
D Ég er sonur Þóris og Guðnýju.  

47. Hvað telst ekki gott mál?  

F Fargið ekki öllu fiðurfénu strax.  
G Fergið ætlaði mig lifandi að drepa.  
H Við skulum fergja heyið því brátt rignir.  
I Það var þungu fargi af mér létt.  

48. Orðtakið að „standa með pálmann í 
höndunum“ merkir  

K að hafa metnað.  
L hrósa sigri.  
M vera niðurlægður.  
N vera svartsýnn.  

49. Systkinin urðu ósátt af litlu tilefni 
og hafa ekki talast við lengi. 
Málshátturinn sem við á er  

P á misjöfnu þrífast börnin best.  
R betri er hálfur skaði en allur.  
S oft veltir lítil þúfa þungu hlassi.  
T sjaldan er ein báran stök.  

50. Hvert eftirtalinna orða ætti að 
skrifa með litlum upphafsstaf?  

V Antarktíka  
X Hvítasunna  
Þ Litli-Dunhagi  
Æ Svartfjallaland  

51. Í hvaða málsgrein eru tvö óákveðin 
fornöfn?  
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A Enginn heimsótti mig þá fáeinu daga sem 
ég var heima við.  

B Hver sér um búið meðan við erum báðir 
fjarverandi?  

C Margt skringilegt var á seyði hjá nokkrum 
leikmannanna.  

D Ykkar bústaður er mun stærri en okkar 
sem er á Flúðum.  

52. Hvað telst gott mál?  

F Kristín og Guðrún litu hvor til aðrar.  
G Kristín og Guðrún litu hvor til annarrar.  
H Kristín og Guðrún litu hvor til annars.  
I Kristín og Guðrún litu til hvorrar 

annarrar.  

53. „Krakkarnir komu gangandi alla leið 
sunnan úr Firði.“ Hér má finna 
sögn í  

K boðhætti.  
L lýsingarhætti nútíðar.  
M lýsingarhætti þátíðar.  
N nafnhætti.  

54. Það hjálpar til við að sjá hvort sögn 
er í miðmynd að athuga __?__ 
sagnarinnar.  

P beygingu  
R endingu  
S hátt  
T kennimyndir  

55. Öreind, óhreinir, síungar. Hvað eiga 
þessi orð sameiginlegt?  

V Þau eru öll lýsingarorð.  
X Þau hafa öll forskeyti.  
Þ Þau hafa öll viðskeyti.  
Æ Þau innihalda öll upphrópun. 

Texti: Grettis saga 

56. Lesa má úr fyrstu efnisgreininni að 
Gísli  

A eigi sér engan jafnoka.  
B hafi siglt vestur um haf.  
C sé góður með sig.  
D sé ófriðsamur maður.  

57. Hvað merkir orðið „skógarmaður“ í 
textanum?  

F einbúi  

G förumaður  
H sekur maður  
I skógarhöggsmaður  

58. Gísli klæðist litklæðum til að  

K afla sér virðingar heimamanna.  
L sýnast veraldarvanur.  
M vekja athygli Grettis.  
N vekja ugg í brjósti Grettis 

59. „Þeir kveða hann jafnan vanan 
þess.“ Til hvers er vísað?  

P förumannsins  
R Gísla  
S útlagans  
T Þórðar  

60. „Verðum nú við rösklega því að hér 
ber veiði í hendur.“ Hvaða orð lýsir 
tilfinningunum sem hér búa að 
baki?  

V gleði  
X ótti  
Þ sigurvissa  
Æ vonleysi 

61, Hvað á Grettir við með setningunni, 
„Eg lýt oft að litlu“?  

A Ég ágirnist það sem þú ert með í fórum 
þínum.  

B Ég er þekktur fyrir að berjast við 
smámenni.  

C Ég hef gaman af litlum, ómerkilegum 
hlutum.  

D Ég læt mér þetta lynda þótt ómerkilegt 
sé.  

62. Hvaða orð lýsir best framgöngu 
Gísla í atlögunni að Gretti?  

F áræðni  
G drengskapur  
H hugleysi  
I lævísi  

63. Hvað á Gísli við með orðunum „Sá 
er eldurinn heitastur er á sjálfum 
liggur ... “?  

K Brennt barn forðast eldinn.  
L Dugi nú hver sem betur getur. 
M Hver er sjálfum sér næstur. 
N Margur heldur mig sig. 
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64. Hvaða setning á best við lok 
bardagans?  

P Gísli fleygir vopnum sínum og leggur á 
flótta.  

R Gísli leggur á flótta ásamt félaga sínum 
út með fjallinu.  

S Grettir stendur uppi á Grettishafi og 
verst fimlega.  

T Grettir vegur annan félaga Gísla og Gísli 
leggur þá á flótta. 

65. Hvað á best við um eftirförina? 

V Gísli og Grettir eru með mörg járn í 
eldinum. 

X Grettir leikur sér að Gísla eins og köttur 
að mús. 

S Grettir og Gísli reyna að bera klæði á 
vopnin. 

T Þegar Grettir eltir Gísla mætast þar stálin 
stinn.  

66. Hvernig reynir Gísli að biðja sér 
vægðar?  

A Hann býðst til að tala máli Grettis.  
B Hann býður Gretti eigur sínar.  
C Hann höfðar til góðmennsku Grettis.  
D Hann reynir að vingast við Gretti.  

67. Hvaða orð lýsir Gísla vel?  

F illmenni  
G leiðindaskjóða  
H svikari  
I uppskafningur  

68. Merktu við setninguna sem lýsir 
best þessu sögubroti.  

K Aðför snýst upp í sneypuför.  
L Barist er um auð og völd.  
M Fjölmennt lið höfðingja fer um héruð.  
N Reynt er að ná fram hefndum.  

69. Hvert er megininntak textans?  

P Að gera lítið úr óvinum Grettis.  
R Að lýsa styrk og persónuleika Grettis.  
S Að skýra erfitt líf útilegumannsins 

Grettis.  
T Að sýna fram á spaugsemi Grettis.  

70. Stíll textans er  

V alvarlegur.  
X gamansamur.  
Þ hátíðlegur.  

Æ hversdagslegur.  

Málfræði 

71. Hvað telst gott mál?  

A Hlakkar þér til jólanna?  
B Hlakkar þú til jólanna?  
C Mér hlakkar til jólanna.  
D Mig hlakkar til jólanna.  

72. Hvað telst gott mál?  

F Mér minnti að einkanirnar hefðu verið 
hærri.  

G Mér minnti að einkunnirnar hefðu verið 
hærri.  

H Mig minnti að einkanirnar hefðu verið 
hærri.  

I Mig minnti að einkunnirnar hefðu verið 
hærri.  

73. Hvert orðanna er óhlutstætt? 
(óáþreifanlegt)  

K nagli  
L skófla  
M skref  
N taða  

74. Hvað telst gott mál?  

P Henni syfjar alltaf yfir sjónvarpinu.  
R Honum syfjar alltaf yfir sjónvarpinu.  
S Mér syfjar alltaf yfir sjónvarpinu.  
T Mig syfjar alltaf yfir sjónvarpinu.  

75. „Til árekstra kom þegar fulltrúa 
stéttarfélagsins var rekinn af 
fundinum.“ Ein villa leynist í 
málsgreininni. Hver er hún?  

V Ein sögn er ekki í réttum hætti.  
X Eitt orðanna er ekki í réttu falli.  
Þ Ekki er notuð rétt forsetning á einum 

stað.  
Æ Málsgreinin hefst ekki á frumlagi.  

76. „Sjaldan fellur eplið langt frá 
eikinni“ Hvaða málsháttur hefur 
svipaða merkingu?  

A Betri er krókur en kelda.  
B Enginn verður óbarinn biskup.  
C Skylt er skeggið hökunni.  
D Vandratað er meðalhófið.  
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77. Hvað telst gott mál?  

F Vektu Reyni þegar klukkuna vantar tíu 
mínútur í átta.  

G Vektu Reyni þegar klukkunni vantar tíu 
mínútur í átta.  

H Vektu Reynir þegar klukkuna vantar tíu 
mínútur í átta.  

I Vektu Reynir þegar klukkunni vantar tíu 
mínútur í átta.  

78. Hvað telst ekki gott mál?  

K Búið er að rannsaka málið til hlítar. 
Glæpur hefur verið framinn en enginn 
virðist sekur.  

L Gríðarleg aukning í sölu á sætum 
kartöflum. Það hefur orðið algjör 
sprenging í þessum málaflokki.  

M Landsliðsmennirnir geisla af sjálfstrausti. 
„Við erum efstir í okkar riðli sem 
stendur,“ sagði Heimir.  

N Verðfall á íslenskum tómötum. Vegna 
mikils framboðs fæst kílóið nú á 370 
krónu. 
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