
 

 

Garðaskóli í Garðabæ, 16. mars 2018 
 
 
Til nemenda og forráðamanna í 9. bekk Garðaskóla 
Efni: Samræmd könnunarpróf 2018  
 
 
Kæru nemendur og forráðamenn 
 
Í kjölfar misheppnaðrar framkvæmdar á samræmdum könnunarprófum í íslensku og 
ensku í síðustu viku hefur menntamálaráðherra ákveðið að gefa nemendum val um 
endurtöku prófanna (sjá fréttatilkynningu https://mms.is/frettir/frettatilkynning-
mennta-og-menningarmalaraduneytis). Garðaskóli getur skipulagt framkvæmd slíkra 
endurtökuprófa á komandi haustönn. Ekki eru komnar upplýsingar um hvernig 
nemendur skrá sig í eða úr prófunum. Samkvæmt bréfi frá Menntamálastofnun 
(MMS) dagsettu 15. mars 2018 gefur MMS sér þrjár vikur til að útbúa ný próf og 
undirbúa fyrirlagnir. 
 
Nemendur sem náðu að ljúka prófum í íslensku og/eða ensku fá einkunn úr þeim. 
Allir nemendur fá niðurstöðu stærðfræðiprófs þar sem ekki komu upp tæknileg 
vandamál í fyrirlögninni. 
 
Hver nemandi, í samráði við foreldra sína, þarf að ákveða hvort hann ætlar að 
endurtaka samræmt próf í íslensku og/eða ensku. Stjórnendur Garðaskóla vilja 
benda á eftirfarandi atriði áður ákvörðun er tekin: 

- Könnunarprófin verða ekki samræmd þar sem nemendur hafa val um að 
sleppa þeim, og þau munu ekki fara fram á sama tíma hjá öllum 9. bekkingum 
á landinu. 

- Samkvæmt ákvörðun ráðherra mega framhaldsskólar ekki nota niðurstöður 
þessara prófa við ákvarðanir um inntöku nemenda. 

- Tíminn sem tekinn er í framkvæmd prófanna minnkar dýrmætan tíma í annað 
skólastarf. Daglegt starf grunnskóla veitir nemendum þá kennslu og leiðsögn 
sem miðar að grunnskólaprófi.  

- Rafræn, samræmd könnunnarpróf MMS hafa lítið sem ekkert leiðbeinandi 
gildi. Nemendur geta ekki skoðað prófspurningar með svörum sínum þegar 
niðurstöður eru birtar heldur fá bara að vita hvort þeir svara rétt eða rangt í 
ákveðnum flokkum spurninga. 

- Námsmat grunnskóla hefur mun meiri þýðingu en einkunn úr samræmdu 
könnunarprófi Menntamálastofnunar árið 2018. Námsmatið er fjölbreytt, 
leiðbeinandi og í samræmi við kröfur Aðalnámskrár grunnskóla. Garðaskóli er 
í stöðugu samtali við framhaldsskóla um merkingu þessa námsmats á skilum 
grunn- og framhaldsskóla. 

- Framkvæmd prófanna verður áfram í höndum Menntamálastofnunar sem 
ítrekað hefur mistekist að halda prófin án vandkvæða. 

- Engar upplýsingar hafa borist skólum um að lagfæringar verði gerðar á 
innihaldi prófanna eins og kallað hefur verið eftir. Prófin mæla mjög 
afmarkaða hæfniþætti og eru ekki í góðu samræmi við Aðalnámskrá 

https://mms.is/frettir/frettatilkynning-mennta-og-menningarmalaraduneytis
https://mms.is/frettir/frettatilkynning-mennta-og-menningarmalaraduneytis


 

 

grunnskóla. Á prófunum hafa líka verið spurningar úr efni sem liggja á opnum 
vefsíðum, þannig að sumir nemendur hafa verið búnir að undirbúa sig fyrir 
viðkomandi spurningar á meðan aðrir hafa ekki gert það. Nánar má lesa um 
athugasemdir Garðaskóla vegna samræmdra könnunarprófa á blaðsíðum 21-
27 í skýrslu á vef skólans: http://gardaskoli.is/library/Files/Mat-a-
skolastarfi/SP2017_Lokask%C3%BDrsla.pdf. 

 
Samkvæmt bréfi frá Menntamálastofnun verður þar „leitast við að veita sem 
ítarlegastar upplýsingar til nemenda, foreldra og skóla um gang mála.“ Við bendum 
nemendum og foreldrum á vef MMS https://mms.is/ og Facebook síðu MMS 
https://www.facebook.com/Menntamalastofnun/. Þeir sem hafa spurningar 
varðandi samræmdu könnunarprófin, eða vilja koma athugasemdum á framfæri eru 
beðnir um að senda þær á netfangið irp@mms.is.  
 
Nemendur og forráðamenn fá nánari upplýsingar um framvindu þessa máls um leið 
og þær liggja fyrir. Kennarar og stjórnendur Garðaskóla munu ræða þessi mál vel við 
nemendur í 9. bekk á næstu dögum og vikum. 
 
 

Með samstarfskveðju, 
Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri Garðaskóla 
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