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Tilhögun - framkvæmd

Hér er dregin upp einfölduð mynd af athugun á tilhögun 
samræmdra prófa í nokkrum nágrannalöndum.  

Framkvæmt í ágúst – september 2018.



Samanburður er vandasamur

• Aldur, bekkir og námstími

• Eðli, tilgangur og hlutverk prófa eru 
ólík

• Fyrirlagnartími – staður og stund

• Prófgreinar – námsgreinar

• Hvað í námsgreininni er verið að 
prófa … 

• Fjöldi prófa og prófatími

• Rafræn / pappír

• High stake – low stake = þýðir þetta 
það sama fyrir nemendur - afleiðingar

• Menntakerfið í víðara samhengi

• Rafræn prófakerfi og próffræðilegir 
eiginleikar ólíkir

• CAT próf og ólíkar tegundir  

• Hverjir semja prófin og hverjir sjá um 
fyrirlögnina 

• Kostnaðarþættir – t.d. vegna gerð 
prófatriða og úrvinnslu.

• Birting niðurstaðna

• Á hvaða formi fá nemendur sínar 
niðurstöður (tölur, bókstafir, umsögn)

• Tenging við námskrár - ólíkar námskrár

• Hvaða vitsmunalegu þætti og „dýpt“ eru 
prófin að meta 

• Fleira .... 



Danmörk
• Nationale test (próf í 2. til 8. bekk) og Folkeskolensprover (afgangsprove í 9. og 10. 

bekk)

• Notast við aðlöguð próf – svokölluð Cat próf – Rafræn próf

• Mörg próf – ákveðnir gluggar. Próftími er ca. klukkutími

• Prófað úr mörgum námsgreinum (danska/lestur, stærðfræði, enska, landafræði, 
líffræði, eðlis-/efnafræði)

• Reynt að brjótast inn í rafræna kerfið reglulega – Próftaka hefur misfarist hjá skólum. 

• Verja kringum 220 miljónum ísl kr. árlega í tölvuhlutann – segja kosta mikið að ráða 
háskólafólk og fá reynda kennara til að fara yfir prófin.

• Segja mikla orku og fjármuni hafa farið í að kynna prófin og uppbyggingu þeirra en 
árangur undir væntingum.

• Niðurstöður ekki opinberar – nema fyrir menntayfirvöld og sveitarfélög (foreldrar og 
nemendur geta séð sum prófin). 

• Kennarar ekki full sáttir við prófin – finnst erfitt að skilja niðurstöður út úr CAT 
prófum. 









Svíþjóð

• Í Svíþjóð eru haldin ákveðin landspróf. 
• Í 3. bekk eru tekin stærðfræði og sænska (móðurmál), í 6. bekk er prófað 

úr sænsku, stærðfræði og ensku og í 9. bekk er prófað úr sænsku, ensku 
og stærðfræði. Opinn rammi með fyrirlögn.

• Nemendur dregnir út til að taka próf í líffræði, eðlisfræði, efnafræði, 
landafræði, sögu, trúabragðafræði og félagsvísindum. 

• Nú er í gangi yfirfærsla á prófum yfir í rafrænt kerfi, t.d. eiga nemendur að 
skila ritverkefnum á stafrænu formi.

• Svíar ætla sér 5 ár til að þróa rafræn próf. 
• 20 til 80 mínútna próf (fer eftir prófum og aldri).
• Niðurstöður eru birtar fyrir sveitarfélög og ríkið.
• Niðurstöður prófanna hafa ákveðna þýðingu fyrir nemendur í 9. bekk. 



Finnland
• Ekki samræmt námsmat fyrir nemendur í grunnskóla.

• Reglulegt og fjölbreytt námsmat er til staðar í grunnskólum (símat og próf). 
Sterk endurgjöf til foreldra um stöðu nemandans.

• Náms- og starfsráðgjöf er öflug.

• Það eru samræmd próf í framhaldsskóla, sem hefur mikla þýðingu fyrir 
nemendur. Þetta er stórt próf úr mörgum greinum og hefur grundvallar 
þýðingu fyrir nemendur og þeirra val á háskólanámi. 

• Prófin eru lögð fyrir á pappír en eru á leið í rafrænt form (byrjað á heimspeki 
og slíkum greinum en stærðfræði verður síðust í rafrænni innleiðingu).

• Háskólar hafa reyndar einnig aðra möguleika – t.d. eigin inntökupróf.

• https://www.ylioppilastutkinto.fi/en/

https://www.ylioppilastutkinto.fi/en/


Bretland

• Nemendur gangast undir samræmd próf á lykilstigum 1, 2 og 4. 

• Mörg próf í fjölbreyttum námsgreinum. 

• Geta verðið frá 15 til 60 mínútur

• Prófin eru flest opin fyrir alla eftir fyrirlögn. Ný próf saminn og talsverður kostnaður vegna 
þess.

• Mikil vinna og kostnaður kringum úrvinnslu prófanna.

• Fram til 2008 voru einnig próf í lok lykilstigs 3 en þá voru þau lögð niður.

• Prófin sem lögð eru fyrir á fyrstu tveimur stigunum eru svokölluð Standard Assessment Test
eða SATs í daglegu tali. 

• Prófin sem lögð eru fyrir á fjórða stigi eru kölluð General Certificate of Secondary Education 
eða GCSEs í daglegu tali. 

• Prófin eru nær eingöngu lögð fyrir á pappír en nemendur með sérþarfir geta þó nýtt sér tölvur 
við úrvinnslu.

• Hlutverk prófanna og þýðing fyrir skóla og nemendur er mismunandi. Sum próf eru endurgjöf
beint til nemenda en sum eru beint notuð til að raða skólum í tiltekna röð eftir árangri. 





Skotland

• Próf lögð fyrir á ólíkum aldri og í mismunandi námsgreinum

• Ákveðin sveigjanleiki í fyrirlögn og ákvörðun um fyrirlagnartíma

• Aðlöguð próf og lögð áhersla á skýra endurgjöf til kennarans 
(ákveðnir vísar)

• Rafræn próf – taka innan við klukkutíma

• Nemendur eiga ekki að æfa sig – á að vera hluti af kennslu

• Niðurstöður eru ekki beint birtar opinberlega – áhersla á birtingu 
fyrir kennara og skóla (síðar birt til sveitarstjórna og ráðherra)

• Ekki ætluð til samanburðar á skólum og lítill ónægja virðist vera 
með námsmatið (úr orðræðu af FB hóp kennara í Skotlandi)



Ontario - Kanada
• Prófin eru mismunandi á milli árganga – próf í 3. bekk, 6. bekk, 9. bekk og 

10. bekk. 

• Prófin eru skylda og eru öll á pappír.

• Prófað úr stærðfræði, tungumálum og fleiri námsgreinum

• Eiga að vera leiðbeinandi próf og endurgjöf en ekki eiginlegt lokamat. 
Nema prófið í 10. bekk sem er tengt útskrift.

• Fyrirlögn gegnum ákveðin glugga (nokkra daga) í nokkrum hlutum. 

• Niðurstöður sendar skólum/skólanefndum. Gefin út samantekt af 
niðurstöðum sem er opinber. 

• Nýleg skýrsla á vegum ríkisstjórnar - talsverð gagnrýni á uppbyggingu og 
innihald prófanna. 



Noregur

• Margar tegundir miðlægra prófa (dæmi: Kartleggingspröver (greinand), 
Læringsstöttende pröver (mat til leiðsagnar), Karakterstöttende pröver (styðja 
við einkunnargjöf og lokamat).

• Samræmd könnunarpróf, Nasjonale prøver, eru lögð fyrir alla norska nemendur 
í 5., 8., og 9. bekk grunnskólans í Noregi. 

• Prófað er í móðurmálinu, stærðfræði og ensku (9. bekkur tekur reyndar ekki 
enskuprófið).

• Tilgangur prófanna er meta hvort nemendur hafi tileinkað sér þá þekkingu og 
færni sem ætlast er til samkvæmt aðalnámskrá – en líka endurgjöf til 
nemenda. 

• Niðurstöðurnar eiga að gefa nemendum, aðstandendum, sveitarfélögum, 
yfirvöldum og rannsakendum gagnlegar upplýsingar um stöðu mála, bæði 
árganga miðað við aðra og fyrir einstaklinginn sjálfan. 

• Prófin verið rafræn frá árinu 2007 - notast við prófakerfi frá Inspera.


