
  11. janúar 2017 

 

Samræmd pró f í  9. óg 10. bekk í  mars 2017 
 
Dagana 7.-10. mars 2017 verða samræmd próf lögð fyrir nemendur í 9. og 10. í öllum 
grunnskólum á Íslandi. Menntamálastofnun ber ábyrgð á skipulagi og framkvæmd prófanna. 
Nemendur taka prófin í sínum grunnskóla og starfsfólk skólanna undirbýr nemendur, 
leiðbeinir þeim um próftökuna og situr yfir í prófunum. 
 
Tilgangur samræmdra prófa skv. Aðalnámskrá grunnskóla (2016) er að „mæla hvort 
markmiðum aðalnámskrár hefur verið náð og gefa nemendum, foreldrum, starfsmönnum 
skóla og fræðsluyfirvöldum upplýsingar og viðmiðanir á landsvísu“ (bls. 57). Niðurstöður 
prófanna gefa nemendum og forráðamönnum vísbendingu um hversu vel nemandinn hefur 
náð þeim viðmiðum sem starfið í skólanum stefnir að og hversu vel nemandinn stendur í 
náminu miðað við jafnaldra sína. Niðurstöðurnar má leggja fram með umsókn um nám í 
framhaldsskóla en það er ekki nauðsynlegt og framhaldsskóli má ekki gera kröfu um það. 
Niðurstöður úr prófunum eru birtar um mánuði  eftir próftöku (væntanlega um miðjan apríl) 
og dreifir skólinn þeim til nemenda.  
 
Á yfirstandandi skólaári verða verulegar breytingar á framkvæmd samræmdra prófa. Það er 
mikilvægt að nemendur og forráðamenn viti eftirfarandi: 

 Öllum nemendum í 9. og 10. bekk ber skylda til að taka samræmd próf. Undanþágur frá 
próftöku eru afar fáar og skýrast af verulegum frávikum vegna heilsu, 
tungumálakunnáttu eða fötlunar. 

 Prófin eru rafræn. Nemendur Garðaskóla taka próf á borð- eða fartölvu í eigu skólans. Í 
einhverjum tilvikum munu nemendur nýta spjaldtölvu við próftökuna og viðkomandi 
nemendur vita þá af því með góðum fyrirvara. Reynslan sýnir að enginn munur er á 
niðurstöðum nemenda á prófunum eftir því hvort þau eru tekin á pappír, tölvu eða 
spjaldtölvu. 

 Prófin standa yfir í fjóra daga, 7.-10. mars. Hver nemandi mætir í próf tvo af þessum 
dögum en sækir skóla hina tvo dagana. Nemendur fá tímanlega upplýsingar frá 
Garðaskóla um hvenær og hvar þeir eiga að mæta þessa daga. 

 Prófað er í íslensku, stærðfræði og ensku og einkunnir gefnar í hverri námsgrein. Á fyrri 
prófdegi taka nemendur próf í íslensku og hluta af enskunni. Á seinni deginum taka 
nemendur próf í öðrum hluta af enskunni og stærðfræði. Nánari skýringar á því hvernig 
enskuprófið skiptist milli prófhluta eru væntanlegar frá Menntamálastofnun. 

 
Nemendur Garðaskóla hafa náð góðum árangri á samræmdum prófum. Hlutfall undanþága 
hefur verið mjög lágt í skólanum og erum við því sérstaklega stolt af góðum heildarárangri 
nemenda. Við leggjum okkur fram um að kennsla við skólann sé fagleg og leggi grunn að 
þeirri hæfni sem samræmd próf mæla. Einnig leggjum við áherslu á að styðja vel við 
nemendur í prófaaðstæðum með góðum undirbúningi og skýru skipulagi á prófadögum. Við 
væntum þess að nemendur og forráðamenn séu samstíga okkur í að nýta vel það mikilvæga 
matstæki sem samræmda prófið er. 
 
Nemendur Garðaskóla fá upplýsingar um samræmdu prófin frá starfsfólki skólans. Einnig má 
fylgjast með fréttum af undirbúningi samræmdra prófa á vef Menntamálastofnunar: 
https://mms.is/.  
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