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Ágrip 

 

Grunnskólabekkir einkennast margir af stórum nemendahópi þar sem hver nemandi hefur 

misgóða námshæfni. Fyrir kennara getur verið erfitt að hafa augu með getu og hæfni hvers 

nemanda vegna fjölda einstaklinga í umsjón þeirra. Til að koma til móts við nemendur og 

bæta hæfni þeirra taka þeir stöðluð stöðupróf á borð við samræmdu könnunarprófin í 4., 7., 

og 9. bekk og Lesferil lesfimiprófið sem er aðgengilegt hverjum árgangi. Fylgst verður með 

niðurstöðum einstaklinga og reynt að laga námsefni að nemendum svo þeir njóti náms við 

hæfi. Þar sem bæði prófin mæla m.a. lesskilning verður athugað hversu sterkt þau tengjast og 

verður ítarlega litið á viðmiðsréttmæti (e. criterion related validity) lesfimiprófanna með 

lesskilning (e. reading comprehension) á samræmdu könnunarprófi sem viðmið. Niðurstöður 

fyrsta hlutans sýnir að fylgni milli frammistöðu nemenda sem þreyttu lesfimipróf í 3.-9. bekk 

við frammistöðu á samræmdu könnunarprófi í 4. bekk var almennt há við heildareinkunn 

samræmda könnunarprófsins en miðlungssterk við lesskilnings- og stærðfræðihlutann. Þá 

sýna niðurstöður annars hlutans einnig háa fylgni milli frammistöðu nemenda sem þreyttu 

lesfimipróf í 4.-9. bekk við bæði heildareinkunnar og lesskilningshluta samræmda 

könnunarprófsins í 7. bekk en einungis miðlungssterka fylgni við stærðfræðihlutann. 

Niðurstöður þriðja hlutans sýnir fylgni milli lesfimiprófa í 6.-9. bekk og samræmda 

könnunarprófsins í 9. bekk en þar kom einnig fram há fylgni milli heildareinkunnar og 

lesskilningshluta samræmda könnunarprófsins en lág fylgni milli stærðfræðihlutans og beggja 

enskuhluta. Niðurstöður styðja það að réttmætt sé að túlka niðurstöður lesfimiprófs 

Menntamálastofnunar og lesskilning á samræmdu könnunarprófi með þeim hætti að 

frammistaða á þeim endurspegli færni í lestri. Þessar niðurstöður eru hluti af rannsóknum á 

viðmiðsréttmæti beggja prófa og miða að því að draga skýrt fram hvað prófin mæla og með 

hvaða hætti réttmætt er að túlka niðurstöður þeirra. Vonast er til að út frá þeim niðurstöðum 

verði hægt að bæta kennsluskrá grunnskóla og þar með námsgetu barna á Íslandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

 

In Iceland it is common for children in 4th, 7th and 9th grade to take the Icelandic National 

Assessment test (i. samræmd könnunarpróf), INE. Results from the INE indicate how well a 

student is doing in school on the national level, i.e., in comparison to peers from other 

elementary schools in Iceland. The INEs are held in three subjects, language skills, 

mathematics, and English as a foreign language. In 4th and 7th grade students’ language skills 

are tested, both grammar and reading comprehension, as well as in mathematics. Students in 

9th grade are additionally tested on English, both grammar and reading comprehension. In 

this study we compare the results from the INE with results from a reading fluency test which 

is available to students in 1st to 10th grade. This test is part of the Lesferill project developed 

by the Icelandic Directorate of Education. The thesis observes the strength of the criterion-

related validity between these tests. Our data was collected from students born between 2002-

2009 attending an Icelandic elementary school during 2015-2021. Our findings show that 

there is a strong correlation between the reading fluency test administered in the 3rd to 9th 

grade and the INE administered in the 4th grade. On the other hand, we observed a medium-

strong correlation between reading fluency test and both the reading comprehension and 

mathematical section of the INE. Similar findings did occur for the INE administered in 7th 

grade. We observed a strong correlation between both the Icelandic and reading 

comprehension section of the INE and the reading fluency test administered in 4th to 9th 

grade. On the other hand, there was a medium strong correlation between the reading fluency 

test and the mathematical section of the standardized test. Our last findings show a strong 

correlation between the reading fluency test administered in 6th to 9th grade and both the 

grammar and reading comprehension sections of the 9th grade INE. Finally, we did find a 

medium sized correlation between the mathematical section and both English sections of the 

INE and the reading fluency test. The results indicate that the criterion-related validity for 

both the INE and the reading fluency test of Lesferill are supported. We hope that it will be 

possible to further improve the compulsory school curriculum and by doing so improve 

Icelandic students’ academic achievements.   
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1.1. Inngangur 

 

Til að taka virkan þátt í nútímasamfélagi er lestrargeta mjög mikilvæg. Nánast allt í kringum 

okkur byggir á því að við lesum, hvort sem það sé til upplýsingaöflunar eða okkur til 

skemmtunar. Lestur er, auk ritunar, undirstaða læsis sem í almennri og þrengstu merkingu 

tekur til greina færni einstaklinga að skrá hugmyndir sínar niður á blað og geta skilið ritaðan 

texta (Stefán Jökulsson, 2012; Steinunn Torfadóttir, 2011). Læsi hefur verið skilgreind á 

ýmsan máta og hefur breytilegt viðhorf, enda er um að ræða hugmyndafræði sem lærist frekar 

en eiginleiki sem einstaklingur fæðist með (Stefán Jökulsson, 2012). Hæfnin byggir á 

samkomulagi samfélagsins um málnotkun og merkingu orða í tungumáli, svo sem ákveðnum 

táknkerfum sem gerir okkur kleift að tjá okkur og miðla áfram upplýsingum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012). Eins og samfélagið er byggt upp í dag eru læsir 

einstaklingar í betri stöðu en ólæsir. Kemur það til vegna aukinnar getu til að leita sér 

upplýsinga og að eiga auðveldara með samskipti. Aðgengi upplýsinga er ótakmarkað en til að 

nýta sér þær þarf góða færni í læsi (UNESCO, 2019).  

1.2. Læsi 

 

Læsi er færni sem felst í því að ná valdi á táknkerfi tungumálsins. Áhersla er á skynjunarferli, 

hvernig augun greina prentuð orð, rafræn merki eða tákn sem eiga að miðla áfram 

upplýsingum, úrvinnslu í kjölfar skynjunarferlisins og loks skilnings á innihaldi texta eða 

merkingu skilaboða. Er þetta öfugt við talmálsfræði, þar sem notast er við skynjun eyrna og 

áhersla því á skilning út frá hljóðum (Foley, 2013). Skilgreining á læsi hefur breyst gegnum 

tíðina vegna breytinga í samfélaginu á borð við nýja menningu, breytt hagkerfi og 

nútímatækni (sbr. OECD, 2000; OECD, 2009; Foley, 2013). Áður fyrr var því haldið fram að 

læsi væri einungis mikilvæg á bernskuárum og að ekki væri hægt að læra eða bæta læsi 

einstaklinga eftir þau ár. Nú er læsi talin vera vaxandi þekking sem fylgir einstaklingnum frá 

bernsku og gegnum fullorðinsárin þar sem seinni árin einkennast af aukinni samskiptahæfni 

sem bætist með betri læsis hæfni (OECD, 2018) og er miðað við skilgreininguna:  

  

„[Læsi] er að skilja, nota, meta, ígrunda, ástunda og nýta sér lestur á rituðum texta til 

þess að afla sér upplýsinga, ná markmiðum sínum og þróa þekkingu sína og þar með 

getað tekið virkan þátt í samfélaginu sínu“ (OECD, 2018).  
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„Reading literacy is understanding, using, evaluating, reflecting on and engaging with 

texts in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential and to 

participate in society.“ (OECD, 2018).  

  

Menningarmálastofnun sameinuðu þjóðanna, UNESCO, telur læsi vera undirstöðuþátt 

mannréttinda sem leggur grunn að ævilöngu námi. Í skilgreiningu stofnunarinnar kemur fram 

að læsi hafi áhrif á lífsgæði einstaklinga og að allir eigi því rétt á að öðlast góða færni í læsi 

til að bæta heilsufar, tekjur og samskiptahæfni (UNESCO, 2019).  

1.3. Einfalda lestrarlíkanið 
 

Samkvæmt Einfalda lestrarlíkaninu (e. The simple view of reading), sem upphaflega var sett 

fram af Cough og Tunmer árið 1986 en síðar betrumbætt af Cough, Wesley, Hoover og 

Philip  árið 1990, er lestur flókið fyrirbæri sem byggir sérstaklega á tvenns konar hæfileikum. 

Annars vegar er talað um færnina í að umskrá þau orð sem einstaklingur les, sem er 

hæfileikinn til þess að lesa úr bókstafstáknum, tengja saman ritmál og talmál. Hins vegar er 

talað um hæfileikann til að skilja það sem einstaklingur les en það kallast málskilningur. 

Málskilningur leggur áherslu á almenna málfærni, skilning, tjáningu og málþroska, bæði 

munnlega og skriflega (Hoover og Gough, 1990). Einfalda lestrarlíkanið er sett fram til að 

nýtast þeim sem sjá um lestrarnám nemenda til að frumgreina lestrarerfiðleika sinna 

nemenda. Þá er litið til tveggja meginþátta sem eru umskráningafærni og lesskilningsfærni. 

Líkanið nær þó ekki yfir alla þá lestrarerfiðleika sem geta verið til staðar hjá nemendum. 

Fyrri færnin, umskráningin, er getan til þess að breyta stöfum í hljóð og tengja hljóðin síðan 

saman í orð. Umskráning byrjar að þroskast á leikskólaárum og byggir að mestu á næmi 

barna fyrir hljóðkerfi síns tungumáls. Einstaklingur þarf að vera búinn að ná tökum á 

umskráningu áður en hann getur öðlast lesskilning. Ekki er hægt að beina athygli að innihaldi 

og merkingu texta nema að til staðar sé færni til að lesa rétt og nákvæmlega án mikillar 

fyrirhafnar. Seinni færnin, málskilningur, er getan til að skilja texta í mismunandi samhengi 

og tilgangi. Lesskilningur byrjar að þroskast á leikskólaárum, eins og umskráning, en er í 

þróun mun lengur og byggist að mestu leyti á málþroska. Þessi tvö ferli, umskráning og 

lesskilningur eru samverkandi, eftir því sem færni er betri í að umskrá verður lesskilningurinn 

betri og öfugt. Einstaklingur telst vera læs þegar hann er búinn að öðlast færni bæði í 

umskráningu og málskilningi (Steinunn Torfadóttir, hvað er lestur, 2011).   

Þegar nemendur eru slakir í umskráningarfærni en góðir í lesskilningi þá hefur þyngd 

lestextans áhrif. Ef textinn er mjög þungur, og þar af leiðandi mikil áhersla á umskráningu, 
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hefur það að öllum líkindum áhrif á lesskilning einstaklingsins. Þá er talað um það sem 

kallast afleidda lesskilningserfiðleika. Þessir nemendur ættu ekki í erfiðleikum með að skilja 

sama texta væri hann lesinn upp fyrir þá og eru með það sem kallast dyslexía (e. deficit). Þeir 

þurfa faglega kennslu í að bæta umskráningar og lesfimi færni sína. Ekki eru allir sammála 

um það hversu margar tegundir eru til af dyslexíu en fræðimenn hafa talið að þeir nemendur 

sem greinast með viðbótarerfiðleika þegar kemur að svokölluðum nefnuhraða eigi í mestum 

erfiðleikum með að læra að lesa. Nefnuhraði hefur með aðgengi og endurheimt á hljóðrænum 

upplýsingum að gera og hvernig þær eru skráðar í minni einstaklinga. Kallast þessi 

viðbótarerfiðleiki tvívanda dyslexía (e. double-deficit) (Höien, 2008).   

Nemendur sem eru góðir í bæði umskráningu og málskilningi teljast samkvæmt 

einfalda lestrarlíkaninu góðir lesarar (sjá mynd 1). Þó geta þessir nemendur átt við erfiðleika 

að stríða í lestri sem fellur utan þessarra tveggja þátta. Þeir nemendur sem eru slakir bæði í 

umskráningu og málskilningi eiga við alvarlegustu lestrarerfiðleikana að stríða. Eru þetta 

nemendur sem hafa hinar ýmsu hamlanir, til dæmis greindir með málþroskaröskun eða aðra 

erfiðleika. Nemendur sem eru góðir í umskráningarfærni en slakir í málskilningi eru oft í 

vandræðum með orðaforða sinn. Einkenni nemenda sem eru með lesskilningsvanda er að 

hlustunarskilningur þeirra er einnig lélegur, ólíkt þeim sem einungis eru með 

umskráningarvanda. Þessir nemendur ættu því einnig í erfiðleikum með að skilja texta jafnvel 

þó hann væri lesinn upp fyrir þá (Steinunn Torfadóttir, hvað er lestur, 2011).    

 

Mynd 1. Einfalda lestarlíkanið, birtingar lestrarerfiðleika  
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1.4. Hljóðkerfisvitund 

 

Langtímaminni einstaklings (e. long-term memory) inniheldur orða- og hljóðasafn og 

vinnsluminnið (e. working memory) tengist heilasvæðum sem vinna með heyrn og hljóð. Við 

hljóðkerfisúrvinnslu eru endurheimtar (e. retrieval) viðeigandi upplýsingar um hljóðkerfis 

einingar í langtímaminni. Endurheimt úrvinnslu hljóða er síðan sótt í vinnsluminnið 

(Snowling og Hulme, 2009; Vellutino o.fl., 2004). Þannig að þegar einstaklingur les nær hann 

í upplýsingar úr langtímaminni sínu og heldur þeim í vinnsluminninu í þann tíma sem það 

tekur til að finna hljóð þar og para þau saman. Gerist þessi endurheimt (e. retrieval) 

upplýsinga úr minni mishratt eftir einstaklingum (Kintsch og Rawson, 2005; Nation, 2007).   

1.5.  Lesfimi 

 

Lesfimi bendir til hæfni lesandans til að lesa texta á sjálfvirkan (e. automaticity) og nákvæman 

hátt (e. accuracy) (Kuhn o.fl., 2010; Hudson, 2000; Harris, 1981; Moyer, 1982). Með 

nákvæmni er verið að athuga hversu mörg rétt orð lesandinn les miðað við heildarfjölda orða. 

Því gefur lestrarnákvæmni góða mynd af umskráningarfærni lesandans (Stahl og McKenna, 

2020). Sjálfvirkni í lestri á sér stað, samkvæmt Logan (1997), þegar lesandinn hefur öðlast 

færni í hraða og les af áreynsluleysi, fremur ósjálfrátt og ómeðvitað. Lesandi sem les texta hratt 

og áreynslulaust án þess að nota meðvitaða athygli er talinn hafa góða færni í sjálfvirkni 

(Walpole og Mckenna, 2007). Auk sjálfvirkni og nákvæmni er hrynrænn þáttur tungumálsins 

(e. prodosoy), sem kallast einnig hljóðfall, hluti af lesfimi (Kuhn o.fl., 2010; Hudson, 2000; 

Harris, 1981; Moyer, 1982). Hér er verið að einblína á taktbundinn lestur og tóneinkenni 

tungumálsins og því ekki lagt upp úr þeim hluta þegar kemur að því að lesa í hljóði (Rasinski 

og Samuels, 2011). Lesandi sem hefur góða kunnáttu á þessum tveimur fyrrnefndu þáttum, þ.e. 

sjálfvirkni og nákvæmni, bætir lesfimi sína og getur þar með bætt lesskilning sinn, sem er 

augnamið lestrarnáms (Kuhn, 2010 og Rasinski, 2004).   

Margir fræðimenn hafa komið að því að skilgreina og skilja fræðina að baki lestrar og 

lesfimi (Rasinski o.fl. 2010). Þá er M. Cattel (1886) talinn vera einn af fyrstu vísindamönnum 

til að leggja fram hugmyndir sínar um mikilvægi þess að geta lesið á sjálfvirkan hátt en Huey 

(1968) fann að með sjálfvirkni getur lesandi fremur einblínt á innihald textans en bókstafina. 

Síðan þá hafa hinir ýmsu vísindamenn lagt sitt af mörkum við að bæta skilning okkar á því 

hvernig við lesum og greinum texta (sbr. LaBerge og Samuels, 1974; Chall, 1983; Ehri og 

Wilce, 1983). Þrátt fyrir mikla umræðu um fræðilega hlið lesfimi og mikilvægi hennar í lok 

19.aldar var það ekki fyrr en í byrjun 20.aldar að vísindamenn og kennarar sýndu almennan 
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áhuga á efninu og tileinkuðu sér mismunandi kennsluaðferðir til að bæta leshæfni nemenda 

(Samuels, 2006).   

Mikilvægt er að þjálfa lesfimi þar sem einstaklingar geta einbeitt sér betur að 

innihaldi textans ef þeir hafa góða sjálfvirka umskráningu. Ef lesandinn er óöruggur verður 

ekki flæði á textanum og getur þá verið erfiðara að skilja það sem verið er að lesa (Rannveig 

Oddsdóttir, 2018). Nýting lesfimi fyrir grunnskóla er einnig gríðarlega mikilvæg þar sem 

lesskilningur barna helst í hendur við velgengni þeirra í námi (Bigozzi o.fl, 2017; Rasinski og 

Samuels, 2011). Bigozzi og félagar (2017) rannsökuðu lesfimi 489 ítalskra barna með 

stöðluðu lestrarprófi. Niðurstaða þeirra sýndi að lesfimi gat spáð fyrir um einkunn nemenda í 

öllum greinum sem byggjast á læsi. Skólastig breytti ekki sambandi milli lestrarkunnáttu og 

árangurs í skóla, sem bendir til mikilvægi sjálfvirkni og áreynsluleysis þegar kemur að lestri á 

öllum skólastigum. Þó að skilgreining lesfimi sé breytileg milli tíma og háð þekkingu 

vísindamanna eru megináherslurnar, þ.e. sjálfvirkni og nákvæmni, ávallt til staðar (Rasinski, 

2010). Hoover og Gough (1990) komust að því að það sem hefur áhrif á lestrarfærni 

einstaklings sé meðal annars algengi orðs í tungumálinu og hversu stóru orðasafni 

einstaklingurinn býr yfir. Þá hafa rannsóknir Cullinan (2000) sýnt fram á jákvæða fylgni milli 

lesfimi og þess að einstaklingur lesi sér til ánægju.  

1.6.  Stöðluð próf og réttmæti þeirra 

 

Nemendur í grunnskóla taka gjarnan stöðupróf til að fá upplýsingar um það hvar þau séu 

stödd í námi miðað við jafnaldra sína. Þá er helst notast við samræmd könnunarpróf (Rósa 

Einarsdóttir, 2020, Sigrugrímur Skúlason, 2020) og lesfimipróf sem Menntamálastofnun 

semur (Guðbjörg Þórisdóttir, 2021). Þó að slík próf hafi oft verið notuð gegnum tíðina hafa 

spurningar vaknað um það hvort þau séu í raun gagnleg og hvort þau vísi til réttmætra 

niðurstaða. Réttmæti (e. validity) er skoðað til að sjá hvort túlkun á niðurstöðu prófs 

endurspegli þá hugsmíð sem þau eru þróuð til að meta (Bandalos, 2018; Cizek, 2020; Furr, 

2019). Prófin sjálf eru ekki í brennidepli heldur eru lykilatriðin hér bæði réttmæti mælitalna 

og tilgangur mælitækis. Þá eru undirflokkar réttmætis nokkrir svo sem innihaldsréttmæti (e. 

content validity), viðmiðsréttmæti (e. criterion-related validity) og hugsmíðaréttmæti (e. 

construct validity) en notast verður einungis við viðmiðsréttmæti í þessu verkefni  (Bandalos, 

2018; Furr, 2011). 

 



 11 

1.7.  Markmið rannsóknar 

 

Markmið rannsóknar er að athuga viðmiðsréttmæti tveggja prófa. Viðmiðsréttmæti er notað 

þegar tvö próf eru borin saman sem eiga að mæla sama hlutinn eða sömu hugsmíðina. Því er 

athugað hve há fylgnin sé milli niðurstaða prófs eða mælitækis við annað (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006). Hér verður athugað hversu há fylgni er milli samræmdra könnunarprófa 

og lesfimiprófa. Búist verður við því að há fylgni sé milli íslensku hluta samræmda 

könnunarprófsins, bæði heildareinkunn og lesskilnings og lesfimiprófs. Aftur á móti er hvorki 

búist við fylgni milli stærðfræði- né enskuhluta og lesfimi prófsins þar sem um er að ræða 

annars vegar raungrein og annað tungumál og hins vegar lestur. Viðmiðsréttmæti prófanna 

ætti að vera hátt í lesskilningshlutum beggja prófa, þ.e.a.s. ef þau eru í raun að mæla það sem 

þau segjast vera að mæla.  

Aðferð 

 

Þátttakendur  

Þátttakendur eru nemendur fæddir á árunum 2002-2009 og sóttu grunnskóla á Íslandi á 

árunum 2015-2021. Um er að ræða átta árganga þar sem yngsti árgangurinn, nemendur fæddir 

2009, tóku lesfimiprófin í 1.-6. bekk en elsti árgangurinn, nemendur fæddir 2002, tóku prófin 

í 8.-10.bekk. Í töflum 1-11 verður fjöldi nemenda tilgreindur í n-dálki. Því sést að nemendur 

sem tóku lesfimipróf í þriðja bekk og samræmdu könnunarprófið í 4. bekk voru 7751 talsins 

(sjá töflu 1). 

 

Mælitæki 

Til að athuga viðmiðsréttmæti þeirra prófa sem eiga að mæla lesfimi verður notast við 

samræmd könnunarpróf fyrir 4., 7. og 9. bekk (Rósa Einarsdóttir, 2020; Sigurgrímur 

Skúlason, 2020) og sömuleiðis lesfimipróf á vegum Menntamálavísindastofnunar (Guðbjörg 

Þórisdóttir, 2021).    

Tala má um námsmat sem innra og ytra námsmat. (Mehrens og Lehman, 1991; 

Thorndike og Thorndike-Christ, 2009). Innra námsmat er námsmat sem er í umsjón kennara 

hvers bekkjar eða skóla fyrir sig og getur það verið breytilegt á milli kennara, bekkja, skóla 

og námsgreina. Í ytra námsmati er hins vegar markmiðið að fá fram niðurstöður sem eru 

sambærilegar milli tímabila og skóla og gefa upplýsingar um það hvernig skólinn í heild sinni 

stendur sig í samanburði við aðra skóla (Sigurgrímur Skúlason, 2020). Rétt eins og samræmd 

könnunarpróf gegna lesfimiprófin margþættum tilgangi og teljast þau vera hluti af ytra 
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námsmati. Að auki er mikilvægt hlutverk samræmdu könnunaprófanna að halda námsmati 

skóla landsins fjölbreyttu (Thorndike og Thorndike-Christ, 2009; Miller o.fl., 2012; 

Menntamálastofnun, 2020).   

Í 39. gr. laga nr. 91/2008, um grunnskóla, er kveðið á um að hér á landi skuli í þeim 

framkvæma samræmt sjálfsmat. Í 1. mgr. greinarinnar segir að ráðuneyti (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti) skuli standa fyrir slíku samræmdu námsmati, annast framkvæmd 

þess og leggja grunnskólum til samræmd könnunarpróf í þessu skyni. Samkvæmt 2. mgr. 39. 

gr. laganna skulu samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði lögð fyrir alla nemendur í 

4. og 7. bekk grunnskóla en nemendur á unglingastigi, þ.e. í 8.-10. bekk þreyta samræmd 

könnunarpróf í íslensku, stærðfræði og ensku. Á grundvelli laga nr. 91/2008 er í gildi 

reglugerð nr. 173/2017, um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í 

grunnskóla en skv. 4. gr. hennar er grunnskólum skylt að leggja prófin fyrir nemendur í 4., 7. 

og 9. bekk. Í 3. gr. reglugerðarinnar er fjallað um tilgang þeirra. Er hann m.a. sagður vera sá 

að veita nemendum, foreldrum, skólum og menntayfirvöldum upplýsingar um námsárangur 

og veita upplýsingar um hvernig einstakir skólar og skólakerfið í heild stendur í þeim 

námsgreinum og námsþáttum sem prófað er úr. Þá segir að niðurstöður prófa skuli nýttar við 

skipulag náms og kennslu nemenda að því marki sem kennarar eða skólastjórnendur telja 

gagnlegt og taka tillit til réttmætra óska nemenda og foreldra þeirra um slíkt. Loks er kveðið á 

um að Menntamálastofnun skuli nýta niðurstöður prófanna til að stuðla að umbótum og þróun 

í skólastarfi. Vegna þess sem einnig segir í ákvæðinu, þ.e. að tilgangur samræmdu 

könnunarprófanna sé enn fremur sá að athuga, eftir því sem kostur er, að hvaða marki 

hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla í viðkomandi námsgrein og námsþáttum hafi verið 

náð hjá nemanda þá þarf að hafa í huga að samræmdu könnunarprófin meta ekki öll 

hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla heldur einungis hluta þeirra. Til dæmis lúta sum 

viðmið aðalnámskrár að viðhorfum eða markmiðum nemenda í námi fremur en beinlínis að 

námi þeirra. Samræmdu könnunarprófin byggja á inntakstöflum sem skilgreina fjölda 

prófatriða í hverjum prófhluta fyrir sig, ákveðna eiginleika í þeim og dreifingu eftir 

áhersluatriðum innan prófhluta (Inga Úlfsdóttir, Finnbogi Gunnarsson, Sigurgrímur Skúlason 

og Júlíus K. Björnsson, 2015; Rósa Einarsdóttir, 2020; Sigurgrímur Skúlason, 2020). 

Inntakstöflurnar eru lykilatriði í að tryggja að samræmd könnunarpróf geri sömu kröfur um 

kunnáttu, hæfni og leikni og kveðið er á um í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þessi greining er gerð til að mismunandi útgáfur af sama 

prófi leggi mat á sömu hæfni nemenda þrátt fyrir að mismunandi prófatriði séu í hverri 

prófútgáfu fyrir sig. (Kolen og Brennan 2014).    
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Prófatriðin eru samin af kennurum og sérfræðingum í prófagerð fyrir 

grunnskólanemendur. Atriðin eru breytileg og ólík að þyngd svo þau henti nemendum með 

mismunandi styrkleika eftir námssviðum. Nokkrar tegundir prófatriða hafa verið notaðar á 

samræmdum könnunarprófum en í dag er meirihluti þeirra í formi fjölvalsspurninga (Inga 

Úlfsdóttir, o.fl., 2015; Sigurgrímur Skúlason, 2020). Góðar fjölvalsspurningar eru hentugar 

að því leyti að þær meta einfalda jafnt sem flókna kunnáttu, leikni og hæfni. (Bennett og 

Ward, 1993; Haladyana og Rodriguez, 2013; Irwing og Hughes, 2018; Mehrens og Lehman, 

1991). Prófin eru forprófuð á nemendum í grunnskóla og rýna sérfræðingar 

Menntamálastofnunar í niðurstöður ýmsa þátta spurninga sem koma fyrir áður en aðalprófið 

er lagt fyrir (Inga Úlfsdóttir,o.fl., 2015).   

Samræmdu könnunarprófin í íslensku eru sett upp með þeim hætti að 70% byggist á 

lesskilningi en 30% á málnotkun. Stærðfræðiprófið byggst hins vegar á þremur prófhlutum, 

þ.e. reikningi og aðgerðum, rúmfræði og mælingum og tölum og talnaskilningi (Inga 

Úlfsdóttir, o.fl., 2015; Sigurgrímur Skúlason, 2020). Í 9. bekk bætist enska síðan við í 

fyrirlögn samræmdu könnunarprófanna (Guðrún Birna Einarsdóttir, 2019b; Sigurgrímur 

Skúlason, 2020).   

Lesfimiprófið er staðlað próf sem lagt er fyrir hvern grunnskólaárgang þrisvar sinnum 

yfir skólaárið, í september, janúar og maí. Mikilvægt er að prófútgáfa hverju sinni henti þeim 

aldurshópi sem verið er að mæla, þar sem prófin eru misþung og þyngjast frá ári til árs. 

Lesfimisprófið mælir fyrst og fremst hraða og nákvæmni nemenda þó svo að hrynjandi og 

skilningur sé einnig mjög mikilvægur hluti lesskilnings. Í prófinu þarf kennarinn af hafa lista 

yfir þá nemendur sem sitja prófið, tvö prófblöð, skriffæri og tímamæli. Fyrra prófblaðið er 

handa nemendum og er á því textabrot sem prófað er úr. Seinna blaðið er skráningarblað og 

þarf jafn mörg eintök og sem nemur fjölda nemenda. Kennarinn merkir inn á blaðið fjölda 

villna og er tímamælirinn skeiðklukka sem lætur vitaþegar tíminn er búinn (Guðbjörg 

Þórisdóttir, 2021b).  

Við notkun lesfimiprófsins skal fyrst leggja prófið fyrir nemendur og síðan greina 

niðurstöður og hefja aðgerðaráætlun. Næst er unnið að íhlutun sem er mikilvægur hluti 

prófsins svo hægt sé að gefa endurmat og sjá bætingu hjá nemendum. Út frá niðurstöðum 

býðst foreldrum, kennurum, eða öðrum skólastjórnendum tækifæri til að bæta leshæfni 

nemandans. Annars væri notagildi prófsins lítið, þ.e. ef ekki á að nota niðurstöðurnar til 

bætingar. Lesfimi viðmiðin eiga að auðvelda kennurum að sjá hvar nemandi sé staddur miðað 

við aðra nemendur (Guðbjörg Þórisdóttir, 2021b). Í viðauka 2 er hægt að sjá viðmið fyrir 

hvern bekk og hver sé talinn vera æskilegur fjöldi lesinna orða á mínútu miðað við aldur. 
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(Guðbjörg Þórisdóttir, 2021b). Skólum er valfrjálst að leggja lesfimipróf fyrir og fylgir því 

enginn kostnaður fyrir skóla. Prófið hefur verið gert rafrænt og er notast við Skólagátt 

(Guðbjörg Þórisdóttir, 2021b).  

 

Framkvæmd 

Notast var við gögn úr samræmdu könnunarprófunum sem voru þreytt af nemendum 

grunnskóla landsins árin 2015-2021. Framkvæmd og fyrirkomulag fyrirlagnar eru samkvæmt 

almennum reglum Menntamálastofnunar um fyrirlögn. Til samræmis við 1. gr. fyrrgreindrar 

reglugerðar nr. 173/2017 eru samræmdu könnunarprófin í íslensku og stærðfræði haldin að 

hausti fyrir 4. og 7. bekk og í íslensku, stærðfræði og ensku að vori í 9.bekk. 

Menntamálastofnun veitir skólum upplýsingar um nákvæmar útfærslur og reglur um 

framkvæmd prófanna. Tilgangur þess er að stuðla að því að allir grunnskólar leggi prófin 

fyrir með sambærilegum hætti. Í kjölfar þessara upplýsinga frá Menntamálastofnun stendur 

skólastjóri hvers og eins skóla fyrir því að framkvæmd og skipulag sé með réttum hætti. 

Sérstök aðgerðarstjórn Menntamálastofnunar heldur utan um að aðstoða skóla við 

undirbúning prófanna og framkvæmd. Frá og með haustinu 2016 hafa samræmdu 

könnunarprófin verið lögð fyrir með rafrænum hætti (Sigurgrímur Skúlason, 2020). 

Nemendur í 7. bekk hafa almennt 80 mínútur til að klára prófin,  nemendur í 4. bekk 70 

mínútur og nemendur í 9. bekk 150 mínútur. (Sigurgrímur Skúlason, 2020). Það er talinn vera 

nægur tími fyrir flesta nemendur en ef óskað er eftir því, og þörf er á, má fá 30 mínútna 

viðbótartíma til að ljúka við prófin svo að nemendur séu ekki með áhyggjur af því að lenda í 

tímahraki (Guðrún Birna Einarsdóttir o.fl., 2018; Guðrún Birna Einarsdóttir o.fl., 2019a; 

Guðrún Birna Einarsdóttir o.fl. 2019b). Nemendur eru hvattir til að reyna sitt besta við að 

leysa prófin, en mikilvægt er að skólar og fagfólk skóla hlúi að líðan og velferð þeirra í 

fyrirlögn. (Menntamálastofnun, 2020).  

Lesfimiprófið er einstaklingspróf þar sem sjálfvirkni og nákvæmni lesandans er 

mældur. Niðurstöður eru síðan bornar saman við viðmið Menntamálastofnunar og er hægt að 

sjá í viðauka 1. Fyrirlögn prófsins skal vera í grennd við kennslustofu nemenda þar sem 

einungis einn nemandi situr prófið í senn og flýtir það fyrir. Sömuleiðis er mælt með því að 

tveir nemendur mæti samtímis á prófstað en einungis annar þeirra þreyti prófið meðan hinn 

bíður fyrir utan stofuna. Rýmið sem prófið er haldið í þarf að búa yfir góðu næði svo að engin 

áreiti í umhverfinu geti truflað nemandann við lestur. Stólar og borð þurfa að henta hverjum 

nemanda þannig að allir geta setið prófið þægilega óháð stærð. Þar sem nemendur geta verið 

misupplagðir til að taka próf er mikilvægt fyrir prófanda að taka sér stuttan tíma til að hjálpa 
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nemendum við að koma ró á hugann og undirbúa þá fyrir prófið. Síðan staðsetur prófandi sig 

þannig svo hann hafi góða sýn á nemandann en ekki svo nærri honum að hann geti fylgst með 

því sem prófandi sé að gera. Þegar nemandi er tilbúinn til að taka prófið er textablaði komið 

fyrir framan hann og hann beðinn um að lesa í tvær mínútur eins hratt og vel og hann getur. 

Prófandi skráir niður fjölda orða sem eru lesin nákvæmlega og vel og dregur röng lesin orð 

frá orðafjöldanum. Niðurstöður sýna lesin orð á mínútu (Guðbjörg Þórisdóttir, 2021a).  

 

Úrvinnsla gagna 

 
Unnið er úr gagnasafni sem innihélt niðurstöður lesfimi- og samræmdu könnunarprófa hjá 

sömu nemendum á skólaárunum 2015/16-2020/21. Ákveðið var að skipta bekkjunum í þrennt 

eftir stigum: Yngsta stig (2.-4. bekkur), miðstig (5.-7. bekkur) og efsta stig (8.-10. bekkur). 

Við úrvinnslu gagna voru niðurstöður hvers samræmds prófs bornar saman við hverja 

niðurstöðu lesfimi prófanna úr öllum árgöngum. Vert er að taka fram að gögn samræmdra 

prófa í 9. bekk fyrir árgang fæddan 2003 vantar. Við meðhöndlun gagna var notast við 

tölfræðiforritið SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) og Microsoft forritið 

Excel. Myndir og töflur voru unnar í Microsoft Word. Einungis verða niðurstöður þriðja 

lesfimiprófsins teknar með í úrvinnslu og umfjöllun ritgerðarinnar en þetta eru próf sem voru 

tekin í maí.   

Fylgnistuðullinn r hefur þann eiginleika að vanmeta þýðisfylgnina, ρ, vegna þess að 

fylgnistuðullinn er ósamhverfur og skekkist í átt að 0 (Fisher, 1921). Þar af leiðandi mun 

fylgni sem byggir á meðaltölum vanmeta þýðismeðaltalið og sömuleiðis gefa rangar 

upplýsingar um staðalvillu þess, þar sem frávik hvort heldur sem er fyrir ofan eða neðan 

fylgni verða ójöfn. Bæði þýðismeðaltalið og staðalvillan hafa síðan áhrif á öryggisbil sem 

ætti að byggja á óbrengluðu mati á staðalskekkjunni og því vera ósamhverf. Fisher (1921) 

taldi að vandinn væri mestur þegar um lítið úrtak væri að ræða (N < 30) og að vanmat á 

þýðisfylgni væri ekki meðal hárra gilda, eins og flestir búast við, heldur er það í raun verra 

fyrir gildin sem liggja í miðjunni (Ralph, 1990). Fisher lagði til tvær formúlur til að leiðrétta 

fyrir r, sú fyrri er ekki notuð þar sem hún var talin of flókin en sú seinni, sem Fisher kallaði 

„Z umbreyting“, hefur þó verið notuð víða og er enn gild (Ralph, 1990; Gorsuch og Lehman, 

2010). Formúlan „Z umbreyting“ er notuð til að staðla dreifingu fylgnistuðla svo hægt sé að 

reikna meðalfylgni og staðalfrávik með nákvæmari hætti (Gorsuch og Lehman, 2010). Án 

þess að staðla próf verða niðurstöður mismunandi einstaklinga á sama prófi ekki 

samanburðarhæf (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Því verður notast við Fisher‘s z skor til 
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að fá mat á stika þýðisins, sem er raunverulega fylgnin milli breytanna. Áður en sú formúla 

var reiknuð þurfti að umbreyta z skorum vegna mismunandi fjölda nemenda með jöfnunni: 

 �̅� =
∑(𝑛! − 3)𝑧!

∑ 𝑛! − 3𝑘
 þar sem k merkir fjölda úrtaka, z er óstaðlað z skor og n er fjöldi nemenda 

(Alexander, Scozzaro, & Borodkin, 1989). Síðan þurfti að breyta nýju z gildunum aftur í r 

með jöfnunni : r = (exp(2*z)–1)/exp(2*z)+1). Eftir stöðlun stikana voru öryggisbil reiknuð 

með formúlunni: CI = r – a * SE r to r + a * SE r, þar sem mælt er með því að nota SE z = 1 / 

(N - 3) í staðinn fyrir SE r. Ástæðan fyrir því er sú að þegar nýjum z skorum er breytt yfir í 

nýju fylgnistuðlana eru neðri og efri mörk öryggisbilsins ósamhverf þar sem neðri mörk 

öryggisbilsins eru lengra frá fylgninni en efri mörkin (Fisher, 1921; Gorsuch og Lehmann, 

2010).   

 

Niðurstöður 

 

Niðurstöðum er skipt í þrjá hluta. Fyrst eru niðurstöður úr samræmda könnunarprófinu sem 

lagt var fyrir 4. bekk bornar saman við niðurstöður úr lesfimiprófinu sem tekið var af 

nemendum í 3.-9. bekk. Næst er farið yfir niðurstöður úr samræmda könnunarprófinu sem 

lagt var fyrir 7. bekk og þær bornar saman við niðurstöður úr lesfimiprófinu sem tekið var af 

nemendum í 4.-9. bekk. Að lokum er farið yfir niðurstöður úr samræmda könnunarprófinu 

sem lagt var fyrir 9. bekk og þær bornar saman við niðurstöður úr lesfimiprófinu sem tekið 

var af nemendum í 6.-9. bekk. Við túlkun niðurstaðna er notast við viðmið Cohen (1988) en 

samkvæmt þeim viðmiðum er fylgni upp á .10 eða lægri talin vera “lítil eða veik tengsl”, 

fylgni milli .30 til .50 talin vera “miðlungs sterk tengsl” og fylgni upp á .50 eða hærri “mjög 

sterk tengsl”. Öryggisbilin verða metin með 95% öryggi þar sem þröngt öryggisbil gefur til 

kynna litla óvissu en um mikla ef öryggisbilin eru víð. (Altman, 2005).   
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Fyrsti hluti niðurstaðna 

Tafla 1. Fylgnitafla sem sýnir fylgni lesfimiprófa við heildareinkunn samræmds 

könnunarprófs í óháðum úrtökum í 4. bekk  

Lesfimipróf Meðal fylgni   Öryggisbil  k  n  

3.bekkur  0.53  [0.52 – 0.53]  2  7751  

4.bekkur  0.54  [0.54 – 0.54]  3  11741  

5.bekkur  0.54  [0.54 – 0.54]  4  15579  

6.bekkur  0.54  [0.54 – 0.54]  4  14739  

7.bekkur           0.55  [0.55 – 0.55]  4  14260  

8.bekkur  0.57  [0.56 – 0.57]  4  13329  

9.bekkur  0.56  [0.56 – 0.56]  4  12438  

Ath. k stendur fyrir fjölda árganga og n fyrir fjölda nemenda.  

 

Í töflu eitt má sjá fylgni lesfimiprófa sem tekin voru í 3.–9. bekk, við heildareinkunn 

samræmds könnunarprófs sem tekið var af nemendum í 4. bekk. Hér má sjá að í öllum 

tilvikum eru fylgnistuðlar af stærðargráðu sem samkvæmt Cohen (1988) er talin vera mjög 

sterk fylgni. Sjá má að fylgnin hækkar með aldrinum, þ.e. 3. bekkur er með fylgnina .52 og 9. 

bekkur með .56. Lítil dreifing gagnanna gefur til kynna að um litla staðalvillu sé að ræða, of 

þar af leiðandi er lítil óvissa á milli árganga. Öryggisbilin eru þröng sem gefur til kynna lítinn 

breytileika á milli fyrirlagna hvers og eins árgangs. Breyturnar tvær deila sameiginlega að 

meðaltali um 30.8% af dreifingu.  
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Tafla 2. Fylgnitafla sem sýnir fylgni lesfimiprófa við lesskilningshluta samræmds 

könnunarprófs í óháðum úrtökum í 4. bekk 

Lesfimipróf Meðal fylgni      Öryggisbil     k    n 

3.bekkur 0.47 [0.47 – 0.47] 2 15510 

4.bekkur 0.47 [0.47 – 0.47] 3 11741 

5.bekkur 0.47 [0.47 – 0.47] 4 15579 

6.bekkur 0,45 [0.45 – 0.45] 4 14739 

7.bekkur                                                                                      0.44 [0.44 – 0.44] 4 14260 

8.bekkur 0.46 [0.46 – 0.46] 4 13329 

9.bekkur 0.45 [0.45 – 0.45] 4 12438 

Ath. k stendur fyrir fjölda árganga og n fyrir fjölda nemenda. 

 

Í töflu tvö má sjá fylgni lesfimiprófa sem tekin voru í 3.-9. bekk, við lesskilningshluta 

samræmds könnunarprófs sem tekið var af nemendum í 4. bekk. Hér má sjá að í öllum 

tilvikum er um miðlungssterka fylgni að ræða, hún er þó mjög nálægt því sem telst vera sterk 

fylgni samkvæmt Cohen (1988). Lægsti fylgnistuðull er .44 og hæsti .47. Má sjá að dreifing 

gagnanna er lítil sem gefur til kynna að um litla staðavillu sé að ræða og þar af leiðandi er 

lítill breytileiki á milli árganga. Öryggisbilin eru þröng sem gefur til kynna lítinn breytileika 

á milli fyrirlagna hvers og eins árgangs. Breyturnar tvær deila sameiginlega að meðaltali um 

21.1% af dreifingu.  
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Tafla 3. Fylgnitafla sem sýnir fylgni lesfimiprófa við stærðfræðihluta samræmds 

könnunarprófs í óháðum úrtökum í 4. bekk 

Lesfimipróf Meðal fylgni Öryggisbil     k n 

3.bekkur 0.41 [0.41 – 0.41] 2 15302 

4.bekkur 0.34 [0.40 – 0.40] 3 11581 

5.bekkur 0.39 [0.39 – 0.39] 4 15362 

6.bekkur 0.37 [0.37 – 0.37] 4 14532 

7.bekkur                                                                                      0.37 [0.37 – 0.37] 4 14058 

8.bekkur 0.38 [0.38 – 0.39] 4 13148 

9.bekkur 0.37 [0.39 – 0.37] 4 12259 

Ath. k stendur fyrir fjölda árganga og n fyrir fjölda nemenda. 

 

Tafla þrjú sýnir fylgni lesfimiprófa sem tekin voru í 3.- 9. bekk, við stærðfræðihluta 

samræmds könnunarprófs sem tekið var af nemendum í 4. bekk. Hér er fylgnin 

miðlungssterk, lægsti fylgnistuðullinn er .37 og hæsti .41. Má sjá að dreifing gagnanna er lítil 

sem gefur til kynna að um litla staðavillu sé að ræða og þar af leiðandi er lítill breytileiki 

á milli árganga. Öryggisbilin eru þröng sem gefur til kynna lítinn breytileika á milli 

fyrirlagna hvers og eins árgangs. Breyturnar tvær deila því sameiginlega að meðaltali um 

14.8% af dreifingu.   

 

Samantekt 

Samkvæmt töflum eitt til þrjú sem sýna fylgni milli lesfimiprófana og samræmds 

könnunarprófs sem tekið var af nemendum í 4. bekk sést að það er há fylgni þegar skoðað er 

lesfimiprófið miðað við heildareinkunn samræmda könnunarprófsins. Þá er miðlungssterk 

fylgni bæði milli lesfimisprófa og lesskilnings- og stærðfræðihluta samræmda 

könnunarprófsins. Vert er að hafa í huga að fylgni milli lesskilningshlutans og lesfimiprófsins 

er á mörkum þess að teljast vera sterk. 
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Annar hluti niðurstaðna 

Tafla 4. Fylgnitafla sem sýnir fylgni lesfimiprófa við heildareinkunn samræmds 

könnunarprófs í óháðum úrtökum í 7. bekk  

Lesfimipróf Meðal fylgni Öryggisbil k   n 

4.bekkur 0.56 [0.56 – 0.56] 1 3183 

5.bekkur 0.58 [0.58 – 0.58] 2 7228 

6.bekkur 0.57 [0.57 – 0.57] 3 10970 

7.bekkur                                                                                      0.56 [0.56 – 0.56] 4 14778 

8.bekkur 0.58 [0.58 – 0.58] 4 13803 

9.bekkur 0.58 [0.58 – 0.58] 4 12806 

Ath. k stendur fyrir fjölda árganga og n fyrir fjölda nemenda. 

 

Í töflu fjögur má sjá fylgni lesfimiprófa sem tekin voru í 4.-9. bekk, við heildareinkunn 

samræmds könnunarprófs sem tekið var af nemendum í 7. bekk. Hér má sjá sterka fylgni 

samkvæmt viðmiðum Cohens (1988). Fylgnistuðlar spanna frá .56 upp í .58. Má sjá að 

dreifing gagnanna er lítil sem gefur til kynna að um litla staðavillu sé að ræða og þar af 

leiðandi er lítill breytileiki á milli árganga. Öryggisbilin eru þröng sem gefur til kynna lítinn 

breytileika á milli fyrirlagna hvers og eins árgangs. Breyturnar tvær deila því sameiginlega að 

meðaltali um 32.7% af dreifingu.  

 

Tafla fimm sýnir fylgni lesfimiprófa sem tekin voru í 4.-9. bekk, við lesskilningshluta 

samræmds könnunarprófs sem tekið var af nemendum í 7. bekk. Fylgni er sterk og spanna 

fylgnistuðlar frá .50 upp í .54. Má sjá að dreifing gagnanna er lítil sem gefur til kynna að um  

 

Tafla 5. Fylgnitafla sem sýnir fylgni lesfimiprófa við lesskilningshluta samræmds 

könnunarprófs í óháðum úrtökum 7. bekk 

Lesfimipróf Meðal fylgni Öryggisbil       k n 

4.bekkur 0.51 [0.51 – 0.58] 1 3183 

5.bekkur 0.54 [0.537 – 0.54] 2 7228 

6.bekkur 0.53 [0.531 – 0.53] 3 10970 

7.bekkur                                                                                      0.51 [0.514 – 0.51] 4 14778 

8.bekkur 0.52 [0.520 – 0.52] 4 13803 

9.bekkur 0.51 [0.511 – 0.51] 4 12806 

Ath. k stendur fyrir fjölda árganga og n fyrir fjölda nemenda. 
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litla staðavillu sé að ræða og þar af leiðandi er lítill breytileiki á milli árganga. Öryggisbilin 

eru þröng sem gefur til kynna lítinn breytileika á milli fyrirlagna hvers og eins árgang. 

Breyturnar tvær deila því sameiginlega að meðaltali um 27.1% af dreifingu.  

 

Tafla 6. Fylgnitafla sem sýnir fylgni lesfimiprófa við stærðfræðihluta samræmds 

könnunarprófs í óháðum úrtökum 7. bekk  

Lesfimipróf Meðal fylgni    Öryggisbil     k   n 

4.bekkur 0.42 [0.42 – 0.42] 1 3144 

5.bekkur 0.55 [0.55 – 0.55] 2 7128 

6.bekkur 0.45 [0.45 – 0.45] 3 10794 

7.bekkur                                                                                      0.44 [0.44 – 0.44] 4 14538 

8.bekkur 0,43 [0.43 – 0.43] 4 13559 

9.bekkur 0.41 [0.41 – 0.41] 4 12561 

Ath. k stendur fyrir fjölda árganga og n fyrir fjölda nemenda. 

 

Í töflu sex má sjá fylgni lesfimiprófa sem tekin voru í 4. – 9. bekk, við stærðfræðihluta 

samræmds könnunarprófs sem tekið var af nemendum í 7. bekk. Hér er fylgnin miðlungssterk 

samkvæmt viðmiðum Cohen (1988) en flestir fylgnistuðlarnir eru í kringum .40. 

Undantekning er hjá 5. bekk en þá fer stuðullinn upp í .55. Má sjá að dreifing gagnanna er 

lítil sem gefur til kynna að um litla staðavillu sé að ræða og þar af leiðandi er lítill breytileiki 

á milli árganga. Öryggisbilin eru þröng sem gefur til kynna lítinn breytileika á milli 

fyrirlagna hvers og eins árgangs. Breyturnar tvær deila því sameiginlega að meðaltali um 

20.5% af dreifingu.  

 

Samantekt 

Samkvæmt töflum fjögur til sex, sem sýna fylgni milli lesfimiprófa og samræmds 

könnunarprófs í 7. bekk, sést að það er há fylgni bæði þegarlesfimiprófið er skoðað og borið 

saman við heildareinkunn og lesskilningshluta samræmda könnunarprófsins en miðlungssterk 

fylgni er milli lesfimiprófa og stærðfræðihluta samræmda könnunarprófsins 
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Tafla 7. Fylgnitafla sem sýnir fylgni lesfimiprófa við heildareinkunn samræmds 

könnunarprófs í óháðum úrtökum í 9. bekk  

Lesfimipróf Meðal fylgni Öryggisbil k n 

6.bekkur 0.55 [0.55 – 0.55] 1 2814 

7.bekkur                                                                                      0.53 [0.53 – 0.53] 2 6562 

8.bekkur 0.55 [0,55 – 0.55] 2 7211 

9.bekkur 0.56 [0.56 – 0.56] 3 9584 

Ath. k stendur fyrir fjölda árganga og n fyrir fjölda nemenda. 

 

Þriðji hluti niðurstaðna 

Í töflu sjö má sjá fylgni lesfimiprófa sem tekin voru í 6. – 9. bekk, við heildareinkunn 

samræmds könnunarprófs sem tekið var af nemendum í 9. bekk. Hér má sjá sterka fylgni sem 

einkennist af fylgni upp úr .50 sem Cohen (1988) setti sem viðmið. Spanna fylgnistuðlar frá 

.53 upp í .56. Má sjá að dreifing gagnanna er lítil sem gefur til kynna að um litla staðavillu sé 

að ræða og þar af leiðandi er lítill breytileiki á milli árganga. Öryggisbilin eru þröng sem 

gefur til kynna lítinn breytileika á milli fyrirlagna hvers og eins árgangs. Breyturnar tvær 

deila því sameiginlega að meðaltali um 30.0% af dreifingu.  

 

Í töflu átta má sjá fylgni lesfimiprófa sem tekin voru í 6.–9. bekk við lesskilningshluta 

samræmds könnunarprófs sem tekið var af nemendum í 9. bekk. Hér má sjá sterka fylgni sem 

einkennist af því að allar tölurnar eru yfir .50. Áberandi er að 8. bekkur var með fylgni upp á 

.59 sem er mun hærri fylgni en hjá hinum árgöngunum. Þar er fylgnin í kringum .52 og .51. 

Því er dreifing í gögnunum og nokkur breytileiki milli árganga. Öryggisbilin eru þröng sem 

gefur til kynna lítinn breytileika á milli fyrirlagna hvers og eins árgangs. Breyturnar tvær 

deila því sameiginlega að meðaltali um 29.1% af dreifingu.  
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Tafla 8. Fylgnitafla sem sýnir fylgni lesfimiprófa við lesskilningshluta samræmds 

könnunarprófs í óháðum úrtökum í 9. bekk  

Lesfimipróf Meðal fylgni Öryggisbil     k n 

6.bekkur 0.52 [0.52 – 0.52] 1 2814 

7.bekkur                                                                                      0.52 [0.52 – 0.52] 2 6562 

8.bekkur 0.59 [0.59 – 0.59] 2 7211 

9.bekkur 0.53 [0.54 – 0.53] 3 9584 

Ath. k stendur fyrir fjölda árganga og n fyrir fjölda nemenda. 

 

Í töflu níu má sjá fylgni lesfimiprófa sem tekin voru í 6.–9. bekk, við stærðfræðihluta 

samræmds könnunarprófs sem tekið var af nemendum í 9. bekk. Um er að ræða lága fylgni 

milli prófa þar sem fylgnistuðlarnir eru allir undir .40. Spanna fylgnistuðlar frá .38 upp í 

.40. Má sjá að dreifing gagnanna er lítil sem gefur til kynna að um litla staðavillu sé að ræða 

og þar af leiðandi er lítill breytileiki á milli árganga. Öryggisbilin eru þröng sem gefur 

til kynna lítinn breytileika á milli fyrirlagna hvers og eins árgangs. Breyturnar tvær deila því 

sameiginlega að meðaltali um 15.0% af dreifingu.  

 

Tafla 9. Fylgnitafla sem sýnir fylgni lesfimiprófa við stærðfræðihluta samræmds 

könnunarprófs í óháðum úrtökum í 9. bekk  

Lesfimipróf Meðal fylgni    Öryggisbil        k n 

6.bekkur 0.40 [0.40 – 0.40] 1 9311 

7.bekkur                                                                                      0.38 [0,38- 0.38] 2 7007 

8.bekkur 0.40 [0,39 – 0.39] 2 6368 

9.bekkur 0.38 [0,38 – 0.38] 3 2733 

Ath. k stendur fyrir fjölda árganga og n fyrir fjölda nemenda. 
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Tafla 10. Fylgnitafla sem sýnir fylgni lesfimiprófa við enskuhluta samræmds könnunarprófs í 

óháðum úrtökum í 9. bekk 

Lesfimipróf Meðal fylgni Öryggisbil        k n 

6.bekkur 0.35 [0.35 – 0.35] 1 2745 

7.bekkur                                                                                      0.38 [0.38 – 0.38] 2 6413 

8.bekkur 0.35 [0.35 – 0.36] 2 7051 

9.bekkur 0.35 [0.35 – 0.35] 3 9354 

Ath. k stendur fyrir fjölda árganga og n fyrir fjölda nemenda. 

 

Í töflu tíu má sjá fylgni lesfimiprófa sem tekin voru í 6.–9. bekk við enskuhluta samræmds 

könnunarprófs sem tekið var af nemendum í 9. bekk. Lág fylgni er milli prófanna og spanna 

fylgnistuðlar frá .35 upp í .38. Má sjá að dreifing gagnanna er lítil sem gefur til kynna að um 

litla staðavillu sé að ræða og þar af leiðandi er lítill breytileiki á milli árganga. Öryggisbilin 

eru þröng sem gefur til kynna lítinn breytileika á milli fyrirlagna hvers og eins árgangs. 

Breyturnar tvær deila því sameiginlega að meðaltali um 13.0% af dreifingu.  

 

Í töflu ellefu má sjá fylgni lesfimiprófa sem tekin voru í 6.–9. bekk, við lesskilning í ensku á 

samræmdu könnunarprófi sem tekið var af nemendum í 9. bekk. Lág fylgni er milli prófanna 

og spanna fylgnistuðlar frá .345 upp í .364. Má sjá að dreifing gagnanna er lítil sem gefur til 

kynna að um litla staðavillu sé að ræða og þar af leiðandi er lítill breytileiki á milli 

árganga. Öryggisbilin eru þröng sem gefur til kynna lítinn breytileika á milli fyrirlagna hvers 

og eins árgangs. Breyturnar tvær deila því sameiginlega að meðaltali um 12.6% af dreifingu.  

 

Tafla 11. Fylgnitafla sem sýnir fylgni lesfimiprófa við lesskilnings í ensku samræmds 

könnunarprófs í óháðum úrtökum í 9. bekk 

Lesfimipróf Meðal fylgni Öryggisbil      k  n 

6.bekkur 0.35 [0.34 – 0.35] 1 2745 

7.bekkur                                                                                      0.36 [0.36 – 0.36] 2 6413 

8.bekkur 0.35 [0.35 – 0.36] 2 7051 

9.bekkur 0.35 [0.35 – 0.35] 3 9354 

Ath. k stendur fyrir fjölda árganga og n fyrir fjölda nemenda. 
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Samantekt  

Samkvæmt töflum sjö til ellefu, sem sýna fylgni milli lesfimiprófa og samræmds 

könnunarprófs í 9. bekk, sést að einungis er há fylgni milli heildareinkunnar og 

lesskilningshluta samræmda könnunarprófsins en lág fylgni milli stærðfræðihlutans og 

sömuleiðis beggja enskuhluta í samræmda könnunarprófinu.  

 

 

 

 



 

 

Umræða 

 

Eins og fram hefur komið nýtast samræmdu könnunarprófin skólayfirvöldum, nemendum og 

kennurum vel til að kanna stöðu nemenda í námi og hvort viðmiðum aðalnámskrár hafi verið 

náð (Rósa Einarsdóttir o.fl, 2020). Samræmd könnunarpróf hafa verið haldin í grunnskólum 

frá því árið 1977, þá tóku þau við af Landsprófum. Þau tóku nokkrum breytingum í áranna 

rás, próf í 4. og 7. bekk hófust árið 1996, hlutverk þeirra breyttist mikið árið 2008 og þau 

voru gerð rafræn árið 2016 (Sigurgrímur Skúlason o.fl., 2021). Þetta gefur til kynna að 

margir nemendur hafi þreytt prófin. Áhugavert er að kanna hvort samræmdu könnunarprófin 

séu að gefa skýra mynd af því hvar nemendur standa í námi miðað við önnur sambærileg 

lesfimipróf. 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga viðmiðsréttmæti Lesferil lesfimiprófsins og 

Samræmdra könnunarprófa. Greina skal frá því hvort notagidi prófanna sé gott svo 

réttlætanlegt sé að leggja áfram prófin fyrir grunnskólanemendur á Íslandi. Niðurstöður sýna 

sterk tengsl milli frammistöðu nemenda sem þreyta 4. bekkjar samræmda könnunarprófið við 

frammistöðu þeirra í lesfimiprófi þegar þau eru í 3.-9. bekk og á þetta bæði við um 

lesskilnings- og heildareinkunnnn í samræmdu könnunarprófumum sem heild. Tengslin eru 

veikari þegar kemur að fylgni milli stærðfræðihluta samræmdu prófanna og lesfimiprófsins í 

öllum árgöngum. Svipað mynstur kemur fram þegar tengsl milli frammistöðu í lesfimi við 

frammistöðu í samræmdu könnunarprófunum í 7. bekk eru skoðuð. Unnt var að skoða tengsl 

milli frammistöðu í samræmdu könnunarprófi í 7. bekk við frammistöðu á lesfimiprófinu í 4.-

9.  bekk. Sterk tengsl voru milli heildareinkunnar og lesskilningshluta samræmdu 

könnunarprófanna við lesfimi en miðlungssterk tengsl við stærðfræðihlutanum hjá öllum 

árgöngum. Niðurstöður fyrir nemendur sem þreyta samræmda könnunarprófið í 9. bekk eru á 

svipuðum nótum og niðurstöður fyrir þá sem þreyta samræmdu könnunarprófin í 4. og 7. 

bekk. Sterk tengsl eru milli íslensku- og lesskilningshluta samræmda könnunarprófsins og 

lesfimi en miðlungssterk tengsl lesfimi við stærðfræðihlutann og beggja hluta enskuprófsins í 

öllum árgöngum.   

Þegar viðmiðsréttmæti er rannsakað er mikilvægt að skoða hvort tveggja í senn tengsl 

við próf sem meta skyldar hugsmíðar og við próf sem meta fjarskylda hugsmíð. Mat á 

viðmiðsréttmæti milli þessara prófa felst síðan í því hvort sterkari tengsl komi fram milli 

lesfimi og lesskilnings, sem eru skyldar mælingar, en milli lesfimi og stærðfræði eða ensku, 
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sem eru fjarskyldar mælingar (Bandalos, 2018; Furr, 2011). Rökin á bak við ályktanir af 

þessu tagi eru að þegar próf meta sömu eða svipaða hugsmíð þá verður fylgni milli þeirra 

hærri en milli prófa sem meta ólíkar hugsmíðar (Cizek, 2021). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru á þann veg að fylgnistuðlar milli lesfimi og ólíkra hluta samræmdu 

könnunarprófanna falla inn í það mynstur sem talið er styðja viðmiðsréttmæti milli tveggja 

prófa. Þetta styðst með því að líta til ensku- og stærðfræðihluta samræmda könnunarprófsins 

borið saman við lesfimiprófið en það er réttilega lág fylgni á milli þeirra þar sem 

lesfimiprófið er ekki að athuga ensku né stærðfræði. Prófin endurspegli það sem búist er við 

af þeim. Sterkust fylgni kemur fram milli lesfimi og lesskilnings á samræmdu 

könnunarprófunum en veikari fylgni milli stærðfræði og ensku. Viðmiðsréttmæti prófanna er 

því gott og hafa prófin sterk tengsl sín á milli.   

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar voru stærð úrtaks, að unnið var með gögn fyrir 

marga árganga og að fleiri en ein útgáfa af prófum eru á bak við gögnin. Úrtakið var stórt þar 

sem nemendum á Íslandi ber skylda að taka samræmdu könnunarprófin og því mjög margir 

nemendur sem þreyta þau. Styrkur rannsóknarinnar felst einnig í því að unnið er með gögn 

fyrir marga árganga. Til dæmis eru gögn um frammistöðu sjö ólíka árganga í lesfimi að baki 

greiningum fyrir samræmd könnunarpróf í 7. bekk. Einnig eru ólíkar prófútgáfur notaðar 

milli árganga í lesfimi og milli ára í samræmdum könnunarprófum. Það er því mat höfunda 

að niðurstöður þessarar rannsóknar séu traustar og nokkuð öruggt að eiginleikar úrtaks 

endurspegli eiginleika þýðis þar sem mjög fáir eru undanþegnir frá þátttöku. Í framhaldi af 

þessari rannsókn væri áhugavert að kanna hvortsá grunnur sem nemendur öðlast á sínum 

yngri árum í lestri, þ.e.a.s. fyrir fjórða bekk, skipti miklu máli þegar kemur að frammistöðu 

þeirra á samræmdu könnunarprófunum og lesfimiprófum. Hægt væri að leggja fyrir önnur 

samskonar próf sem þreytt væru til dæmis af nemendum í fyrsta bekk eða jafnvel fyrr. 

Teljum við að það umhverfi sem barn elst upp í, stuðningur fjölskyldu og tími sem fer í að 

sinna lestrarnámi barns þegar það er á ungum aldri hafi mikil áhrif á framtíðar námsárangur. 

Hefur þetta forskot sem sum börn hafa umfram önnur mögulega mikil áhrif og þá væri gott ef 

skólayfirvöld gætu fyrr gripið inn í.  
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