
 

 

 

 

Kópavogi, 31. janúar 2018 

 

Kynning á samræmdum könnunarprófum á unglingastigi 2018 

 

Ágæti forráðamaður 

 

Samræmd könnunarpróf verða lögð fyrir í 9. bekk grunnskóla í mars nk. Prófað verður í íslensku 

þann 7. mars, stærðfræði þann 8. mars og í ensku þann 9. mars. Skólastjóri ákveður hvenær 

nemendur mæta á prófstað og hvenær prófið nákvæmlega hefst. Prófin hefjast almennt klukkan 

8:30 en í sumum skólum verður prófað í tveimur lotum. Prófið verður lagt fyrir rafrænt og tekur 

hvert próf 150 mínútur. 

Markmið prófanna er aðallega tvíþætt. Í fyrsta lagi að gefa upplýsingar og endurgjöf til nemenda 

um að hvaða marki þeir hafa náð grundvallarkunnáttu samkvæmt aðalnámskrá og færni sem 

frekara nám byggir á. Í öðru lagi að vera foreldrum, kennurum og skólayfirvöldum til leiðbeiningar 

um námsstöðu nemenda.  

Efni samræmdra könnunarprófa miðast við aðalnámskrá grunnskóla, einkum matsviðmið fyrir 

unglingastig. Aðalnámskrá dregur fram meginlínur í námi en skólar hafa sveigjanleika í útfærslu 

á henni og einnig er námshraði einstakra nemenda breytilegur. Samræmd könnunarpróf taka mið 

af þessu og er efni þeirra því mjög fjölbreytt. Í þeim eru prófverkefni sem eiga að reyna á slaka 

jafnt sem sterka námsmenn.  

Á heimasíðu Menntamálastofnunar má nálgast ýmsar upplýsingar varðandi prófin. Til dæmis er 

hægt að sjá kynningarpróf sem nemendur geta notað til þess að kynnast því prófkerfi sem notað 

verður í prófinu. Kynningarprófið er öllum opið og er innskráning ótakmörkuð.  

Fyrir hvert próf eru bæði gefnar heildarniðurstöður og þversnið fyrir ólíka námsþætti: 

a) Heildarniðurstöður sýna frammistöðu nemanda á prófinu í heild. Þessar niðurstöður eru 

settar fram á kvarðanum A, B, C og D sem endurspegla matsviðmið í aðalnámskrá 

grunnskóla. Þær eru einnig settar fram sem raðeinkunn sem sýnir hvar nemandi stendur í 

samanburði við aðra nemendur árgangsins. 

b) Hins vegar verða niðurstöður sem sýna þversnið af stöðu nemandans í ólíkum námsþáttum. 

Þessar niðurstöður eru settar fram sem raðeinkunn. 

Mikilvægt er að nemendur séu vel upplagðir, hafi fengið góðan nætursvefn og borðað morgunmat 

að morgni prófdaga. Einhver röskun getur orðið á skólastarfi þessa daga. Nánari upplýsingar má 

fá hjá skólastjórum og starfsfólki skóla. 

 

 

Fyrir hönd Menntamálastofnunar, 

 

Sverrir Óskarsson,   Sigurgrímur Skúlason, 

sviðsstjóri matssviðs.   próffræðingur. 

  

 

 

https://mms.is/rafraen-prof

