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Útdráttur 

Verkefni þetta er lagt fram til fullnaðar B.Ed gráðu í grunnskólakennarafræðum við 

Háskóla Íslands, Menntavísindasvið. Tilgangur verkefnisins var að skoða hvort að einstök 

prófatriði samræmdra könnunarprófa í stærðfræði í 4. bekk grunnskóla samræmdust 

Aðalnámskrá grunnskóla annars vegar og námsefni hins vegar. Innihaldsgreining var notuð 

til að greina þau prófatriði sem meira en 40% nemenda leystu ekki rétt. Einnig var skoðað 

hvort prófatriðin reyndu á minni, skilning, beitingu, greiningu, nýmyndun/nýsköpun og mat 

samkvæmt flokkunarkerfi Benjamins Bloom. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að samræmi 

milli samræmdra könnunarprófa í stærðfræði, námskrár og námsefnis var til staðar í 

einstaka prófatriðum en þó ekki öllum. Markverðast var þó að nokkur prófatriði var hvergi 

að finna í námsefni fyrsta til fjórða bekkjar grunnskóla.  
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Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um samræmd könnunarpróf í stærðfræði við byrjun 4. bekkjar, nánar 

tiltekið hvernig ákveðin prófatriði samræmast markmiðum Aðalnámsskrár og námsefnis 

sem og markmiðum prófanna sjálfra. Skoðuð eru öll próf sem lögð voru fyrir á árunum 

2000 – 2008 með tilliti til þess hvernig einstök prófatriði komu út. Atriði sem 40% 

nemenda voru ekki að leysa rétt eru skoðuð til þess að sjá hvaða prófatriði það eru sem 

koma verst út í prófum sem þessum. Þessi prófatriði eru borin saman við námskrá og 

námsefni. Þau eru einnig borin saman við flokkunarkerfi Bloom´s til þess að greina hvaða 

þekkingarlegu kröfur prófatriðin gera til nemenda. Stuðst er við Aðalnámskrá grunnskóla 

frá árinu 1999 því námskráin sem var gefin út árið 2007 tekur ekki fullt gildi fyrr en árið 

2010. Námskráin frá 1999 er lögð til grundvallar í þeim prófum sem hér eru skoðuð en þau 

voru samin með hliðsjón af þeirri námskrá. Reglugerð nr. 415/2000 um samræmd 

könnunarpróf verður einnig lögð hér til grundvallar.  

Umræðan í þjóðfélaginu um gildi og markmið samræmdra prófa var kveikjan að þessu 

verkefni. Foreldrar, kennarar, nemendur og þeir sem að prófunum koma hafa allir einhverja 

skoðun á þeim og gildi þeirra. Oftar en ekki hefur heyrst að prófin séu miður uppbyggileg 

og til þess fallinn að brjóta nemendur niður og sýni á engan hátt færni nemenda í 

stærðfræði. Þrátt fyrir að margt geti legið að baki skoðunum hvers og eins er það því miður 

oftar en ekki að gagnrýnisraddir eru byggðar á vanþekkingu þeirra sem um málin fjalla. Því 

er spurning hvaða prófatriði það eru sem nemendur eiga hvað erfiðast með og hvort að þau 

prófatriði eru í samræmi við námskrá og námsefni? Í þessu verkefni verður leitast við að 

svara þessari spurningu með því að greina prófatriði og bera þau saman við námskrá og 

námsefni.  

Verkefni er þannig byggt upp að í fyrsta kafla þess er fjallað um markmið. Fjallað er um 

markmið og tilgang samræmdra prófa. Gerð er grein fyrir tilgangi námskrármarkmiða og 

því hvernig markmiðin eru flokkuð í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla. Fjallað er 

um markmiðasetningu í stærðfræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla og hvernig þau markmið 

endurspeglast í námsefni. Í öðrum kafla er fjallað um flokkunarkerfi Bloom´s. Gerð er grein 

fyrir hvernig mannlegum hæfileikum er skipt í þrjú svið en sérstaklega verður fjallað um 

þekkingarsvið flokkunarkerfisins. Í þriðja kafla er rannsóknarsniði og rannsóknarferli lýst 
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þar sem fram kemur hvernig gögnum var safnað og hvernig þau voru greind. Í fjórða kafla 

eru settar fram niðurstöður rannsóknarinnar í rituðu máli ásamt tölulegum upplýsingum. Í 

fimmta kafla eru niðurstöður túlkaðar í ljósi niðurstaðna og fræðilegra kafla verkefnisins. Í 

lokaorðum setur rannsakandi fram vangaveltur sínar. 



9 

1. Markmið  

1.1. Markmið og tilgangur samræmdra könnunarprófa  

Samræmd próf í [skyldunámsgreinum]1) skulu lögð fyrir samtímis í öllum 4. og 7. bekkjum 

grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). 

Svona hljómar 46. grein grunnskólalaga nr. 66/1995 sem kveður á um að leggja skuli fyrir 

samræmd próf í bæði stærðfræði og íslensku í fjórða og sjöunda bekk. Prófin eru því 

lögbundin. Einnig er til reglugerð sem kveður nánar um fyrirkomulag og framkvæmd 

þeirra. Hér verður stuðst við reglugerð nr. 415/2000. Í reglugerðinni segir að hver heill 

árgangur skuli taka prófið á sama tíma og við sömu aðstæður í þeim tilgangi að niðurstöður 

séu sambærilegar. Tekið er fram að allir nemendur eru skyldugir til þess að þreyta prófið. 

Samkvæmt reglugerð þessari eiga prófin að vera byggð á markmiðum, markmiðsbundin, að 

svo miklu leyti sem hægt er á skriflegu prófi. Tekið er fram að prófin þurfi að vera 

áreiðanleg og réttmæt og einnig að hlutlægt mat sé til grundvallar þegar farið er yfir 

úrlausnir þeirra.  

Markmiðum samræmdra könnunarprófa er aðallega skipt upp í tvo þætti. Annars vegar eru 

þau til þess að veita upplýsingar um hvort að nemendur hafi yfir að búa 

grundvallarkunnáttu og færni til frekara náms. Hins vegar til þess að veita foreldrum, 

kennurum og skólayfirvöldum leiðbeinandi mat á námsstöðu nemenda. Fyrirlagning 

prófanna að hausti gefur kennurum tækifæri á að nýta niðurstöður þeirra þegar kemur að 

skipulagningu náms og kennslu í stærðfræði (Námsmatsstofnun, 2009). 

Í reglugerð nr. 415/2000 sem segir til um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra 

könnunarprófa í 4. bekk kemur fram að tilgangur samræmdra prófa sé :  

 athuga eftir því sem kostur er, hvort námsmarkmiðum aðalnámskrár í viðkomandi 

námsgrein eða námsþáttum hafi verið náð.  

 vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka nemendur.  

 veita nemendum, forsjáraðila og skólum upplýsingar um námsárangur og 

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

miðað við aðra skóla landsins  

(Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í 4. og 7. bekk grunnskóla 

nr. 415/2000).  

Samræmd könnunarpróf eru unnin út frá markmiðum í almennum hluta Aðalnámskrár 

grunnskóla annars vegar og stærðfræði hluta hennar hins vegar. Því verður hér á eftir fjallað 

um meginmarkmið og flokkun markmiða samkvæmt almennum hluta Aðalnámskrár 

grunnskóla, og framsetning markmiða í stærðfræðihluta hennar. Fjallað verður um 

Aðalnámskránna frá árinu 1999 því prófin sem fjallað er um eru samin með hana til 

hliðsjónar (Námsmatsstofnun, 2000; 2001; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007a; 2007b; 2008). 

1.2. Námskrármarkmið 

Grundvallarþáttur í öllu skólastarfi eru skýr markmið. Tilgangur skýrra markmiða er að 

leiða starfsmenn skóla áfram í skólastarfinu og eru þau forsenda til áætlanagerðar í námi og 

kennslu. Markmið eru stýring á kennslu og námsmati ásamt því að vera grundvöllur fyrir 

mati á gæðum skólastarfs. Framsetning þessara markmiða þarf að vera skýr til þess að allir 

skilji þau á sama máta og þannig að þau gagnist sem viðmið í skólastarfinu. Markmiðin fela 

í sér skólastefnu enda eru þau nemendamiðuð og er þess getið hvað nemendur eigi að geta 

og kunna á ákveðnum þáttaskilum í námi sínu við grunnskóla (Aðalnámskrá – almennur 

hluti, 1999). 

Samhengi á milli prófa og námskráa verður að vera til staðar til þess að hvort um sig virki á 

þann hátt sem ætlast er til. Próf sem lögð eru fyrir nemendur gefa ekki einungis mynd af því 

hvernig nemendur standa heldur einnig hvernig námskrármarkmið nýtast við prófagerð. Því 

er mjög nauðsynlegt að námskrármarkmið séu ávallt endurskoðuð í ljósi prófniðurstaðna 

með tilliti til breytinga á þeim (Geva M. & Kelly A.V., 1992). 

Hafa ber í huga að hver einstaklingur er sérstakur og því henta markmið sem sett eru ekki 

öllum á sama tíma og gæta verður þess að allir fái tækifæri til að ná markmiðunum á 

einhverjum tímapunkti. 
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1.3. Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að markmið skulu taka til þroska nemenda, allra 

þátta námsgreina sem og til þeirra þátta sem eru þverfaglegir og sameiginlegir öllum 

námsgreinum. Í Aðalnámskrá grunnskóla er þessum markmiðum skipt í þrjá flokka :  

 Lokamarkmið 

 Áfangamarkmið  

 Þrepamarkmið 

1.3.1 Lokamarkmið 

Lokamarkmið eiga að gefa góða mynd af kennslustefnu einstakra námsgreina. Almennur 

tilgangur náms, námsstefna skóla og tileinkun nemenda á námsefni við lok skyldunáms er 

eitthvað sem lokamarkmið eiga að skýra. Lokamarkmið eru greind niður í áfangamarkmið 

sem eru svo aftur greind í þrepamarkmið. Undirmarkmiðin eru sett fram til að útlista frekar 

markmið eftir aldursstigum. Þannig eru áfangamarkmið og þrepamarkmið í beinu samhengi 

við lokamarkmið. Þrepamarkmiðum þarf að ná til þess að ná áfangamarkmiðum og á sama 

hátt þarf að ná áfangamarkmiðum til að ná lokamarkmiðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 1999). 

1.3.2 Áfangamarkmið 

Gert er ráð fyrir að áfangamarkmið séu meginviðmið í öllu skólastarfi. Markmiðunum er 

skipt niður á þrjú stig : 

 Eftir nám í 1. – 4. bekk 

 Eftir nám í 5. – 7. bekk 

 Eftir nám í 8. – 10. bekk  

Heildarmyndin skapast af því sem til er ætlast að nemendur hafi tileinkað sér við lok 

þessara áfanga. Það ætti að vera nokkuð auðvelt að mæla eða meta að hvaða marki 

áfangamarkmiðum hefur verið náð því þau eru þannig orðuð. Lögboðin samræmd próf í 



12 

íslensku og stærðfræði í 4., 7. og 10. bekk eru grundvölluð á áfangamarkmiðum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 1999). 

1.3.3 Þrepamarkmið 

Til að ná áfangamarkmiðum þarf að safna markmiðum/viðfangsefnum sem kallast 

þrepamarkmið. Þrepamarkmiðum er ætlað að lýsa skipulagi, samfellu og stíganda í kennslu 

námsgreina. Einnig þarf að sýna fram á hvernig hægt er að útfæra áfangamarkmið nánar 

með því að raða þeim niður á þrep sem gætu verið námsskrá hvers grunnskóla fyrir sig. 

Þrepamarkmiðin eru sett fram í aðalnámsskrá til leiðsagnar kennurum, foreldrum og 

nemendum. Þrepamarkmiðum er hægt að raða niður með öðrum hætti en í aðalnámsskrá en 

þá er það hver skóli sem ákveður það og setur fram í sinni skólanámskrá (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 1999). 

1.4 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 

Í greinanámskrá eru markmiðum með kennslugreinar útfærð nánar. Í stærðfræðihluta 

Aðalnámskrár grunnskóla er markmiðum skipt í tvo flokka. Annars vegar eru markmið sem 

snúa að aðferðum og vinnubrögðum í stærðfræði og hins vegar markmiðum sem snúa að 

stærðfræðilegu inntaki. Í námskránni er lögð áhersla á að þessum tveimur flokkum skuli 

gert jafn hátt undir höfði og að nemendur upplifi hvoru tveggja sem virka námsþætti. 

Þessum tveimur flokkum markmiða er skipt í undirflokka eins og hér segir : 

Aðferðir 

 Stærðfræði og tungumál 

 Lausnir verkefna og þrauta 

 Röksamhengi og röksemdarfærslur 

 Tengsl við daglegt líf og önnur svið 
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Inntak  

 Tölur 

 Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat 

 Hlutföll og prósentur 

 Mynstur og algebra 

 Rúmfræði 

 Tölfræði og líkindafræði 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 1999). 

Áherslurnar í þessum þáttum eru ekki þær sömu þó mikilvægt sé að tvinna þær saman í 

kennslu. Hér verður fjallað nánar um áherslur hvors þáttar fyrir sig eins og þær koma fyrir í 

áfangamarkmiðum fyrir 4. bekk. 

1.4.1 Aðferðir 

Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að skýra hugsun sína um viðfangsefni 

stærðfræðinnar. Nemendur þurfa því að geta rætt viðfangsefnin og lausnaleiðir við aðra svo 

sem kennara og samnemendur og á þann hátt geta þeir öðlast færni í að nota tungumál 

stærðfræðinnar. Nemendur þurfa að geta gert grein fyrir niðurstöðum sínum bæði munnlega 

og skriflega og til þess þurfa þeir hugsanlega að nota reiknivélar eða tölvur. Sérstök áhersla 

er lögð á að nemendur geti fléttað táknmál stærðfræðinnar inn í texta. Mikilvægt er að þeir 

þjálfist í að hlusta á aðra, taki þátt í stærðfræðilegum umræðum og geti greint frá 

upplýsingum sem koma frá öðrum. 

Það er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að leysa þrautir bæði upp á eigin spýtur og í 

samvinnu við aðra. Nemendur eiga að átta sig á að niðurstaðan er ekki endilega það 

mikilvægasta heldur getur lausnaferlið verið mjög mikilvægt og geta röng svör verið 

lærdómsrík fyrir þá. Nemendur þurfa að geta skoðað hvort að lausnin er í samræmi við þær 

upplýsingar sem gefnar eru. Þeir eiga einnig að fá tækifæri til að semja sínar eigin þrautir 

með tilliti til daglegs lífs þar sem þeir geta notast við kannanir og athuganir. Hér er 
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markmiðið að nemendur átti sig á að með skipulögðum vinnubrögðum, þolinmæði og 

hugkvæmni eru verkefnin oftar en ekki auðleysanleg. Mikilvægt er að nemendur hafi 

sjálfstraust til að fást við stærðfræðileg verkefni og sjá skemmtanagildi stærðfræðinnar með 

því meðal annars að fást við leiki og þrautir sem höfða til einstaklingsköpunar og 

hugkvæmni. 

Þegar unnið er með röksamhengi og röksemdarfærslur er mikilvægt að nemendur geri sér 

grein fyrir að ekki er alltaf augljóst hvaða aðferð sé heppilegust til lausnar á ýmsum 

verkefnum og þrautum og gott er að láta nemendur kljást við að finna sjálfir þá aðferð sem 

þeim þykir henta. Þessi verkefni gera nemendum kleift að efla rökhugsun og sjálfstæði í 

vinnubrögðum. Að draga ályktanir og þurfa að rökstyðja þær er eitthvað sem nemendur 

þurfa að læra. Nemendur verða að geta metið hvort að staðhæfingar sem settar eru fram séu 

sannar og ættu að fá æfingu í að gera athugasemdir við fullyrðingar kennara, nemenda og 

námsefnis með skýrum og málefnalegum hætti. 

Mikilvægt er að nemendur fái að kynnast stærðfræðinni í gegnum leik sem og í tengslum 

við önnur svið. Einnig er mjög mikilvægt að þeir tengi skilning sinn á stærðfræðihugtökum 

við viðfangsefni sem tengjast daglegum raunveruleika þeirra. Tenging við aðrar 

námsgreinar sem og umhverfið ættu að spila stórt hlutverk í skilningi nemenda á nytsemi 

stærðfræðinnar fyrir þá og í raun allt mannkynið (Aðalnámsskrá grunnskóla, stærðfræði, 

1999). 

1.4.2 Inntak 

Reynsla barna af tölum er talsverð úr þeirra nánasta umhverfi þegar þau hefja nám í 

grunnskóla. Flest þeirra geta talið yfir tug og jafnvel enn hærra enda þótt skilningur á hærri 

tölunum fylgi ekki alltaf. Samhengi á milli talna og tákna fyrir tölur er mikilvægt að leggja 

rækt við. Mikilvægt er að nemendur þrói með sér skilning á tugakerfinu svo sem 

uppbyggingu og reglum þess sem og sætisgildi tölustafanna. Þarna geta reiknivélar og 

tölvur spilað stórt hlutverk þar sem vinna með þær er tækifæri fyrir nemendur að kynnast 

tölum sem þeir hafa ekki skilning á en sjá þær myndast við innslátt. 

Rík áhersla er lögð á að nemendur noti hlutbundin viðfangsefni þegar unnið er með 

reikniaðgerðirnar og geti túlkað þær á talnalínu. Nemendur ættu auðveldlega að geta 
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reiknað dæmi með háum tölum ef þeir fá að nota hluti og skýringarmyndir þrátt fyrir að 

þekkja ekki tákn og aðgerðamerki. Nemendur eiga að fá tækifæri til að notast við eigin 

aðferðir þegar ákvarða á fjölda og breytingar á fjölda með samlagningu, frádrætti, 

margföldun og deilingu. Þegar þessar reikniaðgerðir eru þjálfaðar þarf að leggja áherslu á 

skilning á aðgerðunum með því að nemendur þrói sjálfir lausnarleiðir sínar. Örar 

tæknibreytingar hafa haft áhrif á hvernig fólk reiknar og notkun reiknivéla og forrita til 

reiknings hafa ýtt undir þá þróun. Því er minni þörf á skriflegum reikniritum. Nemendur 

þurfa þó engu að síður að þjálfast í hugarreikningi og vélreikningi auk þess að nota blað og 

blýant. Eftir sem áður eru markmiðin í þessum þætti mjög mikilvæg þrátt fyrir að 

reikningur fari oftast fram í vélum.  

Lögð er áhersla á margföldun og deilingu með því að tvöfalda, þrefalda og skipta í tvennt. 

Nemendur eiga að sjá sambandið á milli hluta og heildar. Talið er mikilvægt að hlutbinda 

þessar aðgerðir á fyrstu námsárunum því annars er hætt á að skilningur á eðli þeirra glatist.  

Áherslan á mynstur og algebru er tvíþætt. Annars vegar að nemendur leiti að mynstrum og 

tengingu á milli stærða til að þeir myndi með sér getu til að sjá almennar reglur út frá 

dæmum og geti alhæft um reglu þeirra. Hins vegar að nemendur læri að hægt er að nota 

tákn eða eyðu til að tákna óþekkta eða breytilega stærð, mælt er með að nota fyrst eyðu til 

að fylla inn í og fara svo í að setja bókstaf eða önnur hefðbundin tákn fyrir óþekktu 

stærðina. 

Mikilvægt er að börn læri af umhverfi sínu. Þau rannsaka umhverfi sitt og geta þar með 

skapað sín eigin viðfangsefni og leitað að lausnum á þeim. Nemendur mæla og áætla 

fjarlægðir, þyngd, rúmmál og flatarmál bæði með óstöðluðum og stöðluðum mælieiningum. 

Mikilvægt er að nemendur fái að taka þátt í markvissri umræðu til að þjálfast í notkun 

hugtaka á mismunandi vegu. 

Lögð er áhersla á að nemendur kanni hvaða atburðir í lífi þeirra gerist aldrei, stundum eða 

alltaf svo þeir skilji hugtakið líkindi. Nemendur safni gögnum til að svara spurningum 

sínum, flokka þær, skrá og túlka sem gerir þeim kleift að skipuleggja hugsun sína og spá 

fyrir um eitthvað sem er byggt á þeim upplýsingum sem þeir hafa. Með framangreindri 
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þjálfun eru nemendur betur læsir á þessa hluti (Aðalnámsskrá grunnskóla, stærðfræði, 

1999). 

1.5 Námsefnismarkmið 

1.5.1 Eining 5 og 6 

Námsefnið Eining 1-8 er grunnnámsefni í stærðfræði í flestum grunnskólum á Íslandi. 

Eining 1-8 eru þýddar og staðfærðar af Sigrúnu Ingimarsdóttur og Guðbjörgu Pálsdóttur. 

Bækurnar eru gefnar út af Námsgagnastofnun. Námsbækurnar komu út á árunum 1999 - 

2000 og eiga að leysa af hólmi bækurnar Stærðfræði handa grunnskólum. 

Námsgagnastofnun (2003) gefur út gátlista fyrir höfunda námsefnis sem segir að útgefið 

námsefni stofnunarinnar eigi að uppfylla kröfur námskrár en þar segir orðrétt : „Allt 

námsefni á að vera í samræmi við gildandi lög og námskrá á hverjum tíma”. 

Kennarabækur fylgja bókaflokknum og er tilgangur þeirra að setja fram hugmyndir um 

kennslu efnisins. Bent er á leiðir sem eiga að auðvelda hverjum og einum kennara að 

skipuleggja kennslu út frá sínum nemendahóp. Einnig er fjallað um ýmsar áherslur í 

byrjendakennslu í stærðfræði. Í hverri kennarabók eru teknir fyir afmarkaðir þættir sem 

tengjast hugmyndafræðinni sem unnið er út frá í námsefninu (Mogensen og Petersen, 

2000b).  

Bókaflokkurinn í heild sinni er of yfirgripsmikill til að fjalla um í heild sinni og því voru 

einungis tvær bækur skoðaðar. Ákveðið var að skoða námsefni 3. bekkjar (Einingu 5 og 6) 

til að greina hvort samræmi sé á milli markmiða þeirra og markmiða Aðalnámskrá 

grunnskóla.  

Í kennarabók fyrir Einingu 5 segir að fengist sé við reikniaðgerðirnar fjórar en að sérstök 

áhersla sé lögð á margföldun. Mælingar eru partur af bókinni og þar er þá helst verið að 

vinna með lengdarmælingar og þyngdarmælingar og áhersla lögð á að nemendur öðlist 

grunnskilning á uppbyggingu metrakerfisins. Tekið er fram að aðgengi að alls kyns 

námsgögnum sé mikilvægur og áhersla lögð á áframhaldandi hlutbundna vinnu. Þemu 

bókarinnar eru tvö. Annars vegar vinna sem stuðlar að því að nemendur mæli, skrái og 

vinni úr tölulegum upplýsingum sem þau fá úr umhverfi sínu. Hins vegar vinna sem stuðlar 
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að því að nemendur skoði og skapi listaverk þar sem unnið er með formskoðun, speglun og 

hliðrun (Mogensen og Petersen, 2000a). 

Í kennarabók fyrir Einingu 6 segir að nokkuð mikið sé unnið með flatarmælingar og áhersla 

lögð á að nemendur kynnist mælieiningunni fersentímetra. Mikið er unnið með tölur og 

talnasviðið stækkað þar sem unnið er með fjögurra stafa tölur sem og almenn brot. Eftir 

sem áður er einnig fengist við reikniaðgerðirnar fjórar en að sérstök áhersla sé lögð á að 

nemendur kynnist deilingu bæði sem endurtekin frádrátt og skiptingu. Eitt þema er í 

Einingu 6 og býður vinnan við það upp á fjölbreytilega vinnu með hina ýmsu þætti 

stærðfræðinnar sem dæmi má nefna form, tölfræði, skipulagningu og útreikninga 

(Mogensen og Petersen, 2000b). 

Í báðum kennarabókunum er tekið fram að mikilvægt sé að nemendur fái að tjá sig um 

stærðfræðileg viðfangsefni með því að tala við samnemendur og kennara. Nemendur skuli 

líka fá tækifæri til að segja frá niðurstöðum sínum og rökstyðja þær. Lögð er áhersla á 

mikilvægi þess að skoða lausnaleiðir nemenda í þrautum. Mikil áhersla er lögð á að tengja 

stærðfræðina við daglegt líf nemenda, reynslu þeirra og áhuga til þess að gera hana 

merkingabærri í þeirra augum (Mogensen og Petersen, 2000a; 2000b). 

Í þrepamarkmiðum fyrir 3. þrep er eftirfarandi dæmi til leiðbeiningar um verkefni í 

flokknum stærðfræði og tungumál : 

Leikur þar sem einn nemandi lýsir með orðum hlut sem er að finna í skólastofunni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 1999: 45). 

Í Einingu 6 er svipað dæmi en í stað orðræðu er mynd af þremur börnum og henni lýst: 

Jón vill aldrei hafa húfu. Sölvi er stærri en Kári. Jón og Sölvi eru hlið við hlið. Hver er 

hver? Skrifaðu nöfn þeirra við myndina (Mogensen og Petersen, 2000c: 64). 

Í þrepamarkmiðum fyrir 3. þrep er eftirfarandi markmið í flokknum Rúmfræði: 

-Telji út hnit heilla talna á lárétta og lóðrétta talnalínu og teikni hluti inn í hnitakerfið, t.d. 

í sjóorustuleik (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 1999: 49).  
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Samsvarandi rúmfræði verkefni er í Einingu 6: 

Punkturinn C hefur hnitin (4,5). Merktu hann inn á rúðunetið (Mogensen og Petersen, 

2000c: 62).  

Í þrepamarkmiðum fyrir 3. þrep er eftirfarandi markmið í flokknum tölfræði og 

líkindafræði : 

-geri rannsóknir á líkum, t.d. með því að draga kúlur upp úr poka með mislitum kúlum, 

skrá hvaða litur kemur upp og reyna að spá fyrir um hvað gerist næst. Hvað er hægt að 

vera alveg viss um? Fást sömu niðurstöður ef blöndunni í pokanum er breytt? 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 1999: 49).  

Samsvarandi verkefni er í kennarabók með Einingu 5 sem ítarefni við blaðsíðu 32 í 

námsbókinni Einingu 5 : 

Nemendur geta farið í líkindaleik. Einn setur tíu kubba í poka og notar einn, tvo eða þrjá 

liti. Annar dregur kubba og fer eins að og gert var í námsbók. Hann giskar síðan á hvernig 

kubbarnir í pokanum eru á litinn og hver margir eru af hverjum lit (Mogensen og Petersen, 

2000a). 

Þegar þrepamarkmið á þriðja þrepi námskrár eru borin saman við það sem fram kemur í 

Einingu 5 og 6 sést að námsefnið stenst markmið námskrár. Þó skal haft í huga að 

þrepamarkmið eru leiðbeinandi en ekki bindandi. 
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2 Flokkunarkerfi Bloom 

Árið 1956 var sett fram flokkunarkerfi námsmarkmiða af hópi sálfræðinga sem kennt er við 

sálfræðinginn Benjamin Bloom sem stýrði hópnum og þetta kerfi kallast í daglegu tali 

flokkurnarkerfi Bloom (Bloom´s Taxonomy). Kerfið var sett fram í þeim tilgangi að 

auðvelda samskipti kennara og námskrárhöfunda til þess að samskipti þeirra yrðu 

nákvæmari. Til dæmis má nefna að einhverjir kennarar vildu að nemendur þeirra virkilega 

skildu viðfangsefnið. Sumir vildu að nemendur beittu sinni innri þekkingu við lausn 

viðfangsefna. Enn aðrir vildu að nemendur næðu kjarna málsins við lausn á viðfangsefninu. 

Flokkunarkerfið er í raun tilraun til að koma reglu á hluti sem þessa og til að allir geti því 

verið vissir um hvað er átt við þegar kemur að námsmarkmiðum (Bloom, 1956). 

Samkvæmt flokkunarkerfi Bloom má skipta mannlegum hæfileikum í þrjú svið sem eru 

þekkingarsvið (cognitive domain), viðhorfa og tilfinningasvið (affective domain) og 

leiknisvið (pshchomotor domain). Markmið og viðfangsefni á þekkingarsviðinu reyna á 

hugsun, rökleikni og andlega hæfni nemenda. Markmið á viðhorfa og tilfinningasviðinu 

reyna á tilfinningalegan þroska og markmið á leiknisviðinu reyna á líkamlegri færni 

(Bloom, 1956). 

Markmið stærðfræðilegra viðfangsefna snúast um að efla nemendur á þekkingarsviðinu og 

því er einungis fjallað um hvernig þeim er skipt niður á stig samkvæmt flokkunarkerfi 

Bloom´s. Þess ber þó að geta að stærðfræðinám getur einnig elft viðhorf, tilfinningar og 

leikni nemenda.  

2.1 Þekkingarsvið flokkunarkerfis Bloom 

Hér á eftir verður fjallað um þekkingarsvið Bloom´s og stuðst er við þýðingu á hugtökum 

úr bókinni Að mörgu er að hyggja eftir Ingvar Sigurgeirsson (1999). 

Þekkingasvið Bloom´s skiptist í sex stig, minni (knowlegde), skilning (comprehension), 

beitingu (application), greining (analysis), nýmyndun/nýsköpun (synthesis) og mat 

(evaluation). Stigunum er raðað í pýramída eins og sést á mynd 1 hér fyrir neðan. Í honum 

er sýnt myndrænt hvernig þekkingarsviðið skiptist í stig. Samkvæmt þessum hugmyndum 

þurfa nemendur að ná góðum tökum á þeim þáttum sem tilheyra minni áður en þekking 
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þeirra fer að grundvallast á skilningi til þess að þeir geta farið 

að beita henni á þróaðri hátt. Þannig byggist þekkingin þeirra 

upp stig af stigi. Hér á eftir verður fjallað stuttlega um hvert 

stig fyrir sig í þeirri röð sem þau birtast í pýramída Blooms : 

1. Minni: Lögð er áhersla á að nemendur muni reglur, 

tákn, aðferðir, skilgreiningar, hugtök eða önnur 

minnisatriði. 

2. Skilningur: Lögð er áhersla á að nemendur geti sýnt 

skilning á þeirri þekkingu sem þeir hafa öðlast á fyrsta þrepi. Nemendur þurfa að 

skilja það sem þeir sjá, heyra eða lesa.  

3. Beiting: Lögð er áhersla á að nemendur geti beitt þekkingu, dæmum, aðferðum eða 

reglum. 

4. Greining: Lögð er áhersla á að nemendur geti beitt gagnrýnni hugsun á gögn, 

hugmyndir eða heimildir. Nemendur ættu að geta greint þessi atriði og gert sér í 

hugarlund hvernig þau tengjast. Einnig þurfa nemendur að geta fært rök fyrir máli 

sínu og setja fram tilgátur með rökstuðningi.  

5. Nýmyndun/nýsköpun: Lögð er áhersla á að nemendur geti nýtt áður fengna 

þekkingu til að setja fram eigin hugmyndir eða lausnir.Nemendur ættu að geta sett 

fram nýjar leiðir, tengt saman ólíkar hugmyndir til að byggja nýjar. 

6. Mat: Lögð er áhersla á að nemendur geti lagt fram rökstutt mat á upplýsingum, 

viðhorfum, skoðunum, aðferðum eða gildismati. Nemendur ættu á þessu þrepi að 

geta borið saman mismunandi viðhorf, metið þau, borið þau saman og mynda sér 

skoðun á þeim. 

Í rannsókn Brändström (2005) kemur fram að flokkunarkerfi Bloom´s hefur í ýmsum 

rannsóknum verið notað til að flokka námskrármarkmið og prófatriði. Flokkunin snýst um 

að greina hvers konar þekkingarlegar kröfur viðfangsefni í námsbókum og prófum gera. 

Niðurstöður rannsóknar Brändström sýna að í námsefni er mikil áhersla lögð á fyrstu þrjú 

stig pýramídans en minna á þau seinni þrjú sem þykja einna mikilvægust. 

Mynd 1 - Pýramídi Bloom´s  
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3. Greiningin 

Í þessari ritgerð er stuðst við innihaldsgreiningu (content analysis), þar sem gögnum er 

safnað og þau síðan greind. Innihaldsgreining er aðferð sem notuð er til að greina gögn og 

texta sem inniheldur fyrirfram ákveðin viðfangsefni. Þessi aðferð er ekki rannsóknaraðferð 

þar sem fókusinn er á greiningu gagna sem eru til staðar. Innihaldsgreining er engu að síður 

oft notuð við rannsóknir þar sem sérstök nálgun er á greiningu gagnanna (Bryman, 2004). 

Þau gögn sem stuðst var við í þessari rannsókn voru samræmd könnunarpróf í stærðfræði 

frá árunum 2000-2008, skýrslur um prófin, Aðalnámskrá grunnskóla,stærðfræði og 

námsefni í stærðfræði. Prófin frá árunum 2000 – 2006 voru send til rannsakanda í 

tölvupósti frá Námsmatsstofnun, en prófin frá 2007 – 2008 eru aðgengilega á vef 

Námsmatsstofnunar. Skýrslurnar sem skoðaðar voru eru aðgengilegar á vef 

Námsmatsstofnunar. Aðalnámskrá grunnskóla, almennur og stærðfræðihluti, er aðgengileg 

hjá Menntamálaráðuneytinu. Kennslubækur ásamt kennarabókum eru aðgengilegar á 

bókasafni Háskóla Íslands við Stakkahlíð. 

3.1. Greining gagna 

Byrjað var á að vinna með þær skýrslur sem lágu fyrir um samræmd könnunarpróf í 4. bekk 

grunnskóla þar sem fram kemur hversu mörg prósent nemenda er með rétt og röng svör. 

Skýrslurnar eru að finna á vef námsmatsstofnunar. Öll prófatriði sem 40% nemenda eða 

fleiri leystu ekki rétt voru tekin til nánari skoðunar. Greiningin fólst í því að kanna hvort 

samræmi væri á milli prófatriðanna og þrepamarkmiða námskrár annars vegar og prófatriða 

og námsefnis hins vegar. Greint var í hvaða flokk og þrep (1., 2., 3. og 4.) prófatriðin 

myndu falla samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði. Þá var greint hvernig 

prófatriðin flokkuðust samkvæmt pýramída Bloom´s. Skoðað var hvort prófatriðin reyndu 

á. minni, skilning, beitingu, greiningu, nýmyndun/nýsköpun eða mat. Einnig var leitast við 

að greina hvar í námsefninu væri að finna hliðstæður við prófatriðin. Skoðað var námsefni 

3. bekkjar til að greina hvort að samræmi væri á milli markmiða þess og markmiða 

Aðalnámskrár grunnskóla, stærðfræði.  
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4. Niðurstöður 

Niðurstöður eru í fjórum meginþáttum. Fyrst er greint frá hversu mörg prófatriði hvers 

prófs sýna að meira en 40% nemenda eru ekki að leysa rétt. Í framhaldi af því verður greint 

frá hvernig þessi prófatriði skiptast hlutfallslega miðað við heildarfjölda prófatriða í hverju 

prófi fyrir sig. Í öðru lagi verður greint frá hvar þau prófatriði sem eru til skoðunar flokkast 

samkvæmt þrepamarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla, stærðfræði. Í þriðja lagi verður 

greint frá á hvaða stig prófatriðin reyna, samkvæmt pýramída Bloom´s. Að lokum verður 

greint frá því hvar í námsefni fyrir fyrsta til fjórða bekk prófatriðin eiga sér hliðstæðu. Í 

niðurstöðum verður einungis fjallað um prófatriði sem meira en 40% nemenda eru ekki að 

leysa rétt. Einnig skal tekið fram að heildarfjöldi prófatriða sem voru tekin til skoðunar eru 

105. 
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4.1. Fjöldi prófatriða sem meira en 40% nemenda leysa ekki rétt 

Hér verður greint frá hversu mörg prófatriði það eru sem meira en 40% nemenda leysa ekki 

rétt. Fjöldi atriða er mismunandi eftir árum en þau eru allt frá 6 upp í 16. Flest eru þau árið 

2000 eða 16 en fæst árið 2002.  

Þegar fjöldi þeirra prófatriða, sem skoðuð voru í hverju prófi, eru borin saman við 

heildarfjölda prófatriða má sjá að árið 2000 voru 37,2% atriðanna ekki rétt leyst af meira en 

40% nemenda. Hins vegar voru þau ekki nema 15,4% árið 2002. Oftast er hlutfall 

prófatriða sem skoðuð voru á hverju ári fyrir sig á bilinu 24 – 37%. Á mynd 3 má sjá hve 

mörg prósent prófatriða það voru í hverju prófi fyrir sig sem 40% nemenda leystu ekki rétt.  

 

 

Mynd 2- hlutfall (%) prófatriða  
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4.2. Flokkun í þrep samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 

Þegar prófatriðin sem skoðuð voru eru flokkuð eftir þrepamarkmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla, stærðfræði, sést að þau teljast flest vera í 3. þrepi eða 57,1%. Næst flest teljast 

þau vera í 4 þrepi eða 31,4%. Engin þeirra prófþátta sem skoðaðir voru teljast vera í 1. 

þrepi. Á mynd 4. má sjá í hvaða þrep prófatriðin flokkast samkvæmt greiningunni. 

 

 

Mynd 3 - Hlutfall (%) prófatriða í hverju þrepi 
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4.3. Flokkun í þrep samkvæmt píramída Bloom´s 

Greining á prófatriðum sýnir að flest þeirra prófatriða sem skoðuð voru reyna á beitingu 

samkvæmt pýramída Bloom´s. Þetta eru 88% af þeim atriðum sem skoðuð voru. Þau 

prófatriði sem 40% nemenda leysir ekki rétt reyna á beitingu og teljast því vera á 3. stigi 

þekkingarsviðs samkvæmt flokkunarkerfi Bloom´s. Á mynd 5 má sjá hlutfallslega 

skiptingu þeirra prófatriða sem skoðuð voru, samkvæmt pýramída Bloom. 

 

 

Mynd 4 – Hlutfallsleg skipting prófatriða samkvæmt pýramída Bloom´s  
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4.4. Samanburður við námsefni, Eining 1-8 

Þegar prófatriðin eru borin saman við við námsefnið Einingu 1-8 kemur í ljós að flest 

atriðin eiga sér hliðstæðu í námsefni þriðja og fjórða bekkjar (Einingu 5, 6, 7 og 8) eða 

88,6%. Flest þeirra eiga sér þó hliðstæðu í námsefni þriðja bekkjar (Einingu 5 og 6) eða 

48,6%. Næst flest eru í námsefni 4. bekkjar (Einingu 7 og 8) eða 40%. Niðurstöður 

greiningar sýna að fjögur prófatriði eiga sér ekki hliðstæðu í námsefninu . Á mynd 6 má sjá 

í hvaða námsefni prófatriðin sem skoðuð voru eiga sér hliðstæðu.  

 

 

Mynd 5 – Skipting prófatriði eftir námsefni 
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5. Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar og túlkaðar í ljósi þeirra niðurstaðna sem greint er 

frá í kafla 4. Greining gagnanna var til þess ætluð að skoða hvort að einstök prófatriði, sem 

sýndu að 40% nemenda voru ekki að leysa rétt, samræmdust þrepamarkmiðum námskrár 

annars vegar og námsefnis hins vegar. 

5.1. Samræmd könnunarpróf í stærðfræði og Aðalnámskrá grunnskóla 

Í niðurstöðum kemur fram að meirihluti þeirra prófatriða sem metin voru eru í þrepi 3 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði. En það sem er einna áhugaverðast er 

hversu hátt hlutfall prófatriða falla undir 4. þrep námskráarinnar. Þetta þarf ekki endilega að 

koma á óvart því í Aðalnámskrá grunnskóla segir að prófin skuli samin með áfangamarkið 

að leiðarljósi (Aðalnámskrá, almennur hluti, 1999). Áfangamarkmið eru einungis til fyrir 

lok 4., 7. og 10. bekk og því hlýtur það að skjóta skökku við að semja próf sem tekin eru að 

hausti í fjórða bekk, nánar tiltekið í september, með það í huga hvað nemendur eiga að 

kunna að vori. Þegar einstaka prófatriði eru borin saman við þrepamarkmið kemur í ljós að 

stór hluti prófatriðanna fellur undir fjórða þrep sem á að vera leiðbeinandi um hvað skuli 

kennt í fjórða bekk grunnskóla. Einnig er tekið fram í Aðalnámskrá grunnskóla,stærðfræði 

(1999), að þeir tveir flokkar sem markmiðum stærðfræðinnar er skipt í, inntak og aðferðir, 

skuli gert jafn hátt undir höfði. Engu að síður er meiri hluti prófatriðanna sem reynir á 

inntaksmarkmið fremur en aðferðamarkmið. Niðurstöður sýna einnig að hlutfall þeirra 

prófþátta sem 40% nemenda leysa ekki rétt er oftast á bilinu 25 – 38% á hverju ári. 

5.2. Samræmd könnunarpróf í stærðfræði og flokkunarkerfi Bloom´s 

Flokkunarkerfi Bloom´s hefur mikið verið notað sem viðmið við gerð markmiða í 

námskrám og hugmyndir hans hafa átt stóran þátt í þróun þeirra sem og námsefnis. Þó hafa 

hugmyndirnar um þekkingarsviðið verið einna mest notaðar og líklegt er að það skapist 

einna helst af því hve mikil áhersla er lögð á bóknám í skólum (Ingvar, 1999). Í ljós kom 

við greiningu gagnanna að mestur hluti prófatriðanna reyna á beitingu og lentu því á þriðja 

stigi pýramídans. Það styður við þær niðurstöður að flest prófatriði eiga rætur sínar að rekja 

til inntaksþátta Aðalnámskrár grunnskóla, stærðfræði. Í ljós kom að ekkert af atriðunum 
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lentu á fimmta stigi en það reynir á nýmyndun eða nýsköpun. Einungis fjögur atriði lenda á 

sjötta stigi pýramídans sem reyna á mat. Þessi tvö stig eru efst í pýramídanum og eiga að 

reyna meira á þekkingu og skilning á efninu og byggja frekar á aðferðamarkmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla, stærðfræði. 

5.3. Samræmd könnunarpróf í stærðfræði mátað við námsefni 

Eins og áður hefur komið fram eru samræmd könnunarpróf í stærðfræði tekin í byrjun 

skólaárs og því væri eðlilegt að ætla að þau atriði sem þar koma fyrir séu úr námsefni fyrsta 

til þriðja bekkjar. Því kemur það á óvart hversu mörg prófatriði samræmast námsefni fjórða 

bekkjar. Við greiningu gagnanna kom bersýnilega í ljós hversu mikil áhrif huglægt mat 

þess sem skoðar námskrár markmiðin hefur á það ferli. Þegar greiningu var lokið á þeim 

prófatriðum sem skoðuð voru kom í ljós að þó nokkur prófatriði sem flokkuð voru í þrep 

þrjú samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði áttu sér ekki hliðstæðu í námsefni 

þriðja bekkjar heldur í fjórða bekkjar námsefni. 

Einnig voru fjögur atriði sem ekki áttu sér hliðstæðu í því námsefni sem borið var saman 

við. En hafa skal í huga að þau er ef til vill að finna í ítarefni sem ekki er fjallað um hér. 

Niðurstöður sýna því að samræmi milli námskrár, námsefnis og prófa er til staðar í einstaka 

prófatriðum en ekki öllum. Skýringin er ef til vill fólgin í því að mismunandi aðilar eru að 

túlka það sem stendur í Aðalnámskrá grunnskóla. Túlkunin getur verið breytileg eftir því 

hver túlkar og því kemur upp sú spurning hvort að próf og námsefni geti verið algjörlega 

samræmanleg þegar mismunandi aðilar koma að gerð þeirra? Einnig má velta fyrir sér 

hvort það sé æskilegt að algjört samræmi sé á milli prófa og námsefnis. 

Alltaf er rými til túlkunar þegar litið er til áherslna í námi, kennslu og námsmati og því ber 

að varast að túlka niðurstöður prófa of bókstaflega. Það gæti ef til vill skýrt vilja fjölda 

foreldra og kennara um að prófin séu ekki lögð fyrir þar sem efni þeirra er háð túlkun 

einstakra aðila á markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. 
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6. Lokaorð 

Heildarniðurstaða rannsóknarinnar leiðir í ljós að samræmi á milli námskrár, námsefnis og 

prófa er ekki alltaf til staðar ef skoðaðir eru einstaka prófatriði. Niðurstöður sem þessar eru 

sláandi í ljósi þess að samræmd könnunarpróf eiga að sýna hversu mikið af markmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla nemendur hafa náð. Niðurstöður eru enn fremur notaðar til þess 

að nemendur, foreldrar og skólar fái upplýsingar um námsárangur og námsstöðu nemenda. Í 

ljósi þess að fjöldi prófatriða er úr námsefni fjórða bekkjar hlýtur það að skjóta svolítið 

skökku við að það sé notað í þessum tilgangi þar sem nemendur taka prófin að hausti í 

fjórða bekk. Því er hægt að velta fyrir sér hvort að réttlætanlegt sé að prófin séu tekin á 

þessum tíma en ekki við lok fjórða bekkjar. Því styðja rannsóknarniðurstöður þann orðróm 

um að ekki sé verið að prófa þá þætti sem nemendur eiga að hafa lært heldur er líka verið 

að prófa úr námsefni sem nemendur hafa ekki séð áður.  

Við vinnslu þessarar rannsóknar hefur mér orðið það ljóst að huglægt mat þess sem túlkar 

markmið Aðalnámskrár grunnskóla skiptir miklu máli. Því velti ég því fyrir mér hvort að 

ekki væri eðlilegast að þeir sem semja námsefni komi einnig að gerð prófanna. Einnig gæti 

lausnin verið fólgin í því að námsefni sé haft að leiðarljósi þegar prófin eru samin í stað 

þess að notast við Aðalnámskrá grunnskóla þar sem ljóst er að sama námsefni er notað í 

flestum skólum á Íslandi. 

Við vinnslu þessa verkefnis hef ég lært margt og áhugi minn á efninu hefur aukist til muna. 

Mér finnst ég hafa góða yfirsýn yfir hvernig samræmd könnunarpróf eru uppbyggð og þar 

af leiðandi tel ég mig betur í stakk búna til þess að undirbúa nemendur undir próf af þessu 

tagi. Enn fremur hefur vinnan við þetta verkefni aukið áhuga minn á því hvernig námsmat 

er framkvæmt í grunnskólum og hefur vakið mig til umhugsunar varðandi próf almennt. 



30 

Heimildarskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla. (1999). Almennur hluti. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

Aðalnámskrá grunnskóla. (1999). Stærðfræði. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

Bloom, B. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Book 1 Cognitive Domain. New 

York: Dacid Mackay Company. Inc. 

Brändström, A. (2005). Differentiated task in mathematics textbooks analysis of the levelst 

of difficulty. Licentiate Thesis, Luleå University of Technology. 

Bryman, A. (2004). Social research methods. New York: Oxford University Press Inc. 

Geva, M. B. og Kelly A.V. (1992). Assessment in early childhood education. London: Paul 

Chapman Publishing Ltd. 

Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Að mörgu er að hyggja. Æskan: Reykjavík. 

Lög um grunnskóla nr. 66/1995. 

Mogensen, A og Petersen S. B. (2000 a). Þýðing og staðfærsla Guðbjörg Pálsdóttir og 

Sigrún Ingimarsdóttir. Eining 5, Kennarabók. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Mogensen, A og Petersen S. B. (2000 b). Þýðing og staðfærsla Guðbjörg Pálsdóttir og 

Sigrún Ingimarsdóttir. Eining 6, Kennarabók. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Mogensen, A.B og Petersen S. B. (2000 c). Þýðing og staðfærsla Guðbjörg Pálsdóttir og 

Sigrún Ingimarsdóttir. Eining 6. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Námsgagnastofnun. (2003). Gátlisti. Reykjavík: Námsgagnastofnun Sótt 06.04.2010 af: 

http://nams.is/media/upplysingaefni/Gatlisti2003_A4.pdf 

Námsmatsstofnun. (2000). Skýrsla um samræmd könnunarpróf í 4. bekk árið 2000. Sótt 

15.01.2010 af: 

http://www.namsmat.is/vefur/skyrslur/samramd_prof/skyrsl_samr%C3%A6md_2000/400.p

df 

Námsmatsstofnun. (2001). Skýrsla um samræmd könnunarpróf í 4. bekk árið 2001. Sótt 

15.01.2010 af: 

http://www.namsmat.is/vefur/skyrslur/samramd_prof/skyrsl_samr%C3%A6md_2001/401.p

df 



31 

Námsmatsstofnun. (2002). Skýrsla um samræmd könnunarpróf í 4. bekk árið 2002. Sótt 

17.01.2010 af: 

http://www.namsmat.is/vefur/skyrslur/samramd_prof/skyrsl_samr%C3%A6md_2002/402.p

df 

Námsmatsstofnun. (2004). Skýrsla um samræmd könnunarpróf í 4. bekk árið 2003. Sótt 

17.01.2010 af: 

http://www.namsmat.is/vefur/skyrslur/samramd_prof/skyrsl_samr%C3%A6md_2003/403.p

pd 

Námsmatsstofnun. (2005). Skýrsla um samræmd könnunarpróf í 4. bekk árið 2004. Sótt 

20.01.2010 af: 

http://www.namsmat.is/vefur/skyrslur/samramd_prof/skyrsl_samr%C3%A6md_2004/skj_s

amr.prof_404.pdf 

Námsmatsstofnun. (2006). Skýrsla um samræmd könnunarpróf í 4. bekk árið 2005. Sótt 

20.01.2010 af: 

http://www.namsmat.is/vefur/skyrslur/samramd_prof/skyrsl_samramd_2005/vef_4bekk05.

pdf 

Námsmatsstofnun. (2007a). Skýrsla um samræmd könnunarpróf í 4. bekk árið 2006. Sótt 

01.02.2010 af: 

http://www.namsmat.is/vefur/skyrslur/samramd_prof/skyrsl_samramd_2006/skyrsla_406_

med_vid_vef.pdf 

Námsmatsstofnun. (2007b). Skýrsla um samræmd könnunarpróf í 4. bekk árið 2007. Sótt 

01.02.2010 af: 

http://www.namsmat.is/vefur/skyrslur/samramd_prof/skyrsl_samramd_2007/samr_prof_04

07.pdf 

Námsmatsstofnun. (2008). Skýrsla um samræmd könnunarpróf í 4. bekk árið 2008. Sótt 

01.02.2010 af: 

http://www.namsmat.is/vefur/skyrslur/samramd_prof/skyrsl_samramd_2008/samr_prof_04

08.pdf 

Námsmatsstofnun. (2009). Foreldrabréf 4. bekkur 2009. Sótt 14.03.2010 af: 

http://www.namsmat.is/vefur/samr_prof/grunnskolar/10framkvamd.html  



32 

Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í 4. og 7. bekk grunnskóla 

nr. 415/2000.  

 


