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Árangur á samræmdum prófum  
 
Í þessari skýrslu verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr samræmdum prófum á 
tímabilinu 2001 til 2005. Við úrvinnslu gagna var notuð tölvuskrá sem fengin var frá 
Námsmatsstofnun. Við samanburð eru notaðar normaldreifðar einkunnir með meðaltal 
30 og staðalfrávik 10. Lægsta einkunn er 0 og sú hæsta 60 (sjá Sigurgrímur Skúlason, 
2004)1. Árangur nemenda á Akureyri er borinn saman við árangur nemenda á 
höfuðborgarsvæðinu2 og landsbyggð utan Akureyrar. Fyrst verður gerð grein fyrir 
árangri nemenda í 10. bekk og síðan í 7. bekk. Rétt er að minna á að samræmd próf 
eru enginn algildur mælikvarði á árangur skólastarfs en gefa vísbendingar um árangur 
nemenda á þeim þáttum sem þau prófa. 

Árangur í 10. bekk 
Skoðaðar voru einkunnir á samræmdum prófum í 10. bekk á tímabilinu 2001 til 2005. 
Allir nemendur þreyttu samræmdu prófin fram til ársins 2000 en frá og með 2001 var 
ekki skylda að taka samræmd próf og nemendur gátu valið hvort og þá hvaða próf þeir 
tóku.  
 

Tafla 1. Fjöldi nemenda sem þreytti samræmd próf í 10. bekk eftir árum 
 Akureyri Landsbyggð Höfuðborgarsv. Samtals 

2001 215 1538 2079 3832 
2002 228 1467 2135 3830 
2003 221 1563 2331 4115 
2004 229 1697 2589 4515 
2005 261 1656 2538 4455 

 1154 7921 11672 20747 

Árið 2001 voru samræmd próf haldin í fjórum greinum, íslensku, dönsku, ensku og 
stærðfræði. Árið 2002 bættist við náttúrufræði og árið 2003 bættist við próf í 
samfélagsfræði. Á þessu tímabili hafa rúmlega 20 þúsund nemendur þreytt prófin þar 
af 1154 á Akureyri (sjá töflu 1). 
 
Nokkuð misjafnt er eftir námsgreinum hversu margir nemendur hafa þreytt prófin. 
Flestir taka próf í íslensku og stærðfræði (sjá töflu 2) en fæstir hafa tekið próf í 
samfélagsfræði.  
 
Tafla 2. Fjöldi nemenda sem þreytti samræmd próf í 10. bekk eftir námsgreinum  

 Akureyri Landsbyggð Höfuðborgarsv. Samtals 
Stærðfræði 1090 7504 11292 19886 
Íslenska 1111 7594 11370 20075 
Danska  921 6687 9536 17144 
Enska 1082 7455 11288 19825 
Náttúrufræði 551 4561 5942 11054 
Samfélagsfræði 384 3261 3775 7420 

1 Sigurgrímur Skúlason (2004). Framsetning á niðurstöðum samræmdra prófa. Grunnskólaeinkunn og 
framfarastuðull. Reykjavík: Námsmatsstofnun. 
2 Þ.e. Reykjavík og nágrannasveitafélög, frá Mosfellsbæ til Hafnarfjarðar. 
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Nemendur á höfuðborgarsvæðinu ná bestum árangri á samræmdum prófum í öllum 
greinum en árangur nemenda á Akureyri liggur milli árangurs þeirra og nemenda á 
landsbyggðinni (sjá töflu 3). Eina undantekningin frá þessari reglu er árangur í dönsku 
en þar er árangur nemenda á Akureyri slakari en á landsbyggðinni. Hafa skal í huga 
að munurinn er fremur lítill. 
 
Tafla 3. Árangur nemenda á samræmdum prófum í 10. bekk eftir svæðum 
 Akureyri Landsbyggð Höfuðborgarsvæði
Stærðfræði 10. b 30,0 28,1 31,2 
Íslenska 10. b 29,6 28,4 31,1 
Danska 10. b 28,3 28,4 31,4 
Enska 10. b 29,2 27,9 31,5 
Náttúrufr. 10. b 29,3 27,0 32,5 
Samfélagsfr. 10. b 31,0 28,0 31,6 

Mikið hefur verið rætt um ólíkan námsárangur pilta og stúlkna á síðustu misserum. Í 
töflu 4 sést samanburður á árangri eftir kyni. Í tveimur greinum, íslensku og dönsku, 
er mikill kynjamunur, þar standa stúlkurnar sig mun betur en piltar. Í einni grein, 
samfélagsfræði, standa piltar sig betur en stúlkur en í öðrum greinum er lítill munur á 
árangri kynjanna. 
 
Tafla 4. Árangur nemenda á samræmdum prófum í 10. bekk eftir svæðum og kyni 
 Akureyri Landsbyggð Höfuð-

borgarsv. 
Piltar Stúlkur Piltar Stúlkur Piltar Stúlkur 

Stærðfræði 10. b 29,3 30,6 27,6 28,7 30,7 31,8
Íslenska 10. b 27,1 32,1 26,3 30,7 29,0 33,3
Danska 10. b 25,7 30,6 25,8 30,9 28,7 33,7
Enska 10. b 29,3 29,1 27,6 28,2 31,5 31,4
Náttúrufr. 10. b 29,6 28,9 27,2 26,8 32,6 32,3
Samfélagsfr. 10. b 31,8 30,0 28,3 27,8 32,4 30,8

Nemendur í sjö skólum á Akureyri þreyttu samræmd próf í 10. bekk á tímabilinu 2001 
til 2005. Nemendahóparnir eru misstórir eftir skólum. Fæstir í Hlíðaskóla, 11 
nemendur, 58 nemendur í Giljaskóla, 86 nemendur í Oddeyrarskóla, 226 nemendur í 
Glerárskóla, 242 í Síðuskóla, 252 í Lundarskóla og 279 í Brekkuskóla. Í töflu 5 sést 
árangur nemenda á Akureyri eftir skólum nema að Hlíðaskóla er sleppt sökum 
fámennis. 
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Tafla 5. Árangur nemenda á Akureyri á samræmdum prófum í 10. bekk eftir skólum  
 Stærðfr. Íslenska Danska Enska Náttúrufr. Samfélagsf.
Síðuskóli Meðaltal 29,6 29,4 29,4 28,6 29,0 33,6 
 Fjöldi 224 233 212 225 123 79 
Giljaskóli Meðaltal 26,1 25,0 26,9 25,6 27,0 28,5 
 Fjöldi 55 54 34 48 20 24 
Glerárskóli Meðaltal 30,3 28,8 26,4 27,5 28,0 30,2 
 Fjöldi 215 219 188 212 133 93 
Oddeyrarsk. Meðaltal 26,8 28,2 25,3 27,4 25,1 30,0 
 Fjöldi 83 83 69 82 35 31 
Brekkuskóli Meðaltal 32,0 31,0 30,7 31,3 33,5 32,1 
 Fjöldi 263 270 233 269 100 63 
Lundarskóli Meðaltal 30,3 30,7 27,2 30,9 29,1 29,7 
 Fjöldi 240 242 185 238 140 94 

Í 10. bekk er árangur nemenda bestur í Brekkuskóla í öllum greinum nema 
samfélagsfræði en í Brekkuskóla eru nemendur að ná árangri yfir landsmeðaltali í 
öllum greinum. Í Lundarskóla er árangur yfir landsmeðaltali í stærðfræði, íslensku og 
ensku, í Oddeyrarskóla er árangur í meðallagi í samfélagsfræði, í Glerárskóla er 
árangur yfir meðallagi í stærðfræði og samfélagsfræði og í Síðuskóla er árangur yfir 
landsmeðaltali í samfélagsfræði.  
 
Það að skoða hlutfall nemenda sem ná góðum árangri, meðalárangri og slökum 
árangri kann að segja okkur meira en skoðun á meðaltölum. Í töflum 6 til 11 sjást slík 
hlutföll skipt eftir svæðum, þ.e. Akureyri, landsbyggð og höfuðborgarsvæðið. Í öllum 
námsgreinum eru það hlutfallslega flestir nemendur á höfuðborgarsvæðinu sem ná 
góðum eða mjög góðum árangri.  
 
Hlutfall nemenda eftir getuflokkum í íslensku sést í töflu 6. Þar sést að á meðan tæp 
18% nemenda á höfuðborgarsvæðinu ná góðum árangri þá á það sama við um 13,3% 
nemenda á Akureyri og 11,3% nemenda á landsbyggðinni. Í hverjum 100 nemenda 
hópi væru 18 nemendur að ná góðum árangri í Reykjavík en 13 á Akureyri. Heldur 
fleiri ná því sem skilgreint er sem venjulegur árangur á Akureyri en á hinum 
svæðunum.  
 
Tafla 6. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi í 
íslensku eftir svæðum 
Frammistaða Stig Akureyri Landsb. Höfuðborgarsv.
Mjög góð  51 til 60 1,4 1,4 2,5 
Góð  41 til 50 11,9 9,9 15,4 
Venjuleg 21 til 40 69,1 67,8 67,5 
Slök 11 til 20 15,2 17,7 12,4 
Mjög slök 0 til 10 2,4 3,2 2,2 
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Niðurstöður fyrir stærðfræði má sjá í töflu 7. Svipað mynstur kemur þar fram og í 
íslensku, þ.e. færri nemendur ná góðum árangri á Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu 
þó munur á svæðum sé heldur minni. 
 
Tafla 7. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi í 
stærðfræði eftir svæðum 
Frammistaða Stig Akureyri Landsb. Höfuðborgarsv.
Mjög góð  51 til 60 1,8 1,1 2,8 
Góð  41 til 50 13,2 9,2 15,0 
Venjuleg 21 til 40 67,5 68,4 68,1 
Slök 11 til 20 15,1 18,2 11,8 
Mjög slök 0 til 10 2,4 3,1 2,3 

Í töflu 8 eru niðurstöður fyrir ensku og enn á ný er árangur nemenda á Akureyri mitt á 
milli árangurs nemenda á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. 
 
Tafla 8. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi í 
ensku eftir svæðum 
Frammistaða Stig Akureyri Landsb. Höfuðborgarsv.
Mjög góð  51 til 60 1,4 1,2 2,5 
Góð  41 til 50 11,9 9,3 15,8 
Venjuleg 21 til 40 67,4 67,1 68,6 
Slök 11 til 20 16,8 18,6 11,5 
Mjög slök 0 til 10 2,5 3,8 1,6 

Í töflu 9 eru niðurstöður fyrir dönsku en í þeirri grein ná aðeins 9% nemenda á 
Akureyri góðum árangri meðan 18% nemenda á höfuðborgarsvæðinu ná þar góðum 
árangri. Þarna munar meiru en í íslensku, stærðfræði og ensku og þetta er einnig eina 
greinin þar sem hlutfallslega færri nemendur á Akureyri en á landsbyggðinni ná 
góðum árangri. 
 
Tafla 9. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi í 
dönsku eftir svæðum 
Frammistaða Stig Akureyri Landsb. Höfuðborgarsv.
Mjög góð  51 til 60 0,8 1,3 2,9 
Góð  41 til 50 8,1 8,8 15,0 
Venjuleg 21 til 40 69,3 69,7 67,7 
Slök 11 til 20 18,5 17,1 12,2 
Mjög slök 0 til 10 3,3 3,1 2,2 

Prófað hefur verið í náttúrufræði frá árinu 2002 og sést árangur nemenda í töflu 10. 
Þar er áberandi hversu fáir nemendur á landsbyggðinni ná því sem skilgreint er sem 
góður árangur. Nemendur á höfuðborgarsvæðinu hafa þarna meira forskot en í öðrum 
greinum og hlýtur að verða að rekja það til þeirrar kennslu sem boðið er upp á í 
skólunum.  
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Tafla 10. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi 
í náttúrufræði eftir svæðum 
Frammistaða Stig Akureyri Landsb. Höfuðborgarsv.
Mjög góð  51 til 60 0,7 0,6 3,6 
Góð  41 til 50 12,0 6,7 17,8 
Venjuleg 21 til 40 67,9 68,7 67,4 
Slök 11 til 20 16,9 20,3 9,7 
Mjög slök 0 til 10 2,5 3,7 1,6 

Prófað hefur verið samræmt í samfélagsfræði frá árinu 2003. Niðurstöður eftir 
svæðum má sjá í töflu 11. Nemendur á Akureyri og höfuðborgarsvæðinu ná svipuðum 
árangri og betri en nemendur á landsbyggðinni.  
 
Tafla 11. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu 

prófi í í samfélagsfræði eftir svæðum 
Frammistaða Stig Akureyri Landsb. Höfuðborgarsv.
Mjög góð  51 til 60 0,8 0,9 3,0 
Góð  41 til 50 16,4 8,9 15,5 
Venjuleg 21 til 40 69,0 68,4 68,1 
Slök 11 til 20 10,2 18,6 11,5 
Mjög slök 0 til 10 3,6 3,3 1,9 

Í töflum 12 til 15 sést hlutfall nemenda sem nær árangri á ákveðnu bili í íslensku, 
stærðfræði, ensku og dönsku eftir skólum. Hafa skal í huga að í sumum skólum eru 
nemendur fáir sem dregur úr gildi slíks samanburðar.  
 

Tafla 12. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi 
í íslensku eftir skólum  
Frammistaða Stig Síðu Gilja3 Glerár Oddeyrar4 Brekku Lundar 
Mjög góð  51 til 60 1,7 1,4 1,9 1,2
Góð  41 til 50 11,6 5,6 11,9 9,6 13,7 13,2
Venjuleg 21 til 40 67,4 64,8 67,1 69,9 69,3 74,4
Slök 11 til 20 17,2 24,1 16,9 18,1 12,6 9,9
Mjög slök 0 til 10 2,1 5,6 2,7 2,4 2,6 1,2

Tafla 13. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu 
prófi í stærðfræði eftir skólum  
Frammistaða Stig Síðu Gilja5 Glerár Oddeyrar6 Brekku Lundar 
Mjög góð  51 til 60 1,3 5,5 0,5  2,3 2,9 
Góð  41 til 50 13,4 3,6 15,3 8,4 17,1 10,8 
Venjuleg 21 til 40 66,1 58,2 69,8 63,9 68,8 70,8 
Slök 11 til 20 15,6 29,1 14,4 20,5 10,3 13,3 
Mjög slök 0 til 10 3,6 3,6  7,2 1,5 2,1 

3 Tölur fyrir Giljaskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
4 Tölur fyrir Oddeyrarskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
5 Tölur fyrir Giljaskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
6 Tölur fyrir Oddeyrarskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
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Tafla 14. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi 
í ensku eftir skólum  
Frammistaða Stig Síðu Gilja7 Glerár Oddeyrar# Brekku Lundar 
Mjög góð  51 til 60 0,9 2,1 0,5 2,2 2,1
Góð  41 til 50 12,0 6,3 8,0 12,2 16,0 12,2
Venjuleg 21 til 40 66,2 62,5 70,3 58,5 66,5 71,8
Slök 11 til 20 19,1 25,0 18,9 25,6 13,0 11,8
Mjög slök 0 til 10 1,8 4,2 2,4 3,7 2,2 2,1

Tafla 15. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi 
í dönsku eftir skólum  
Frammistaða Stig Síðu Gilja9 Glerár Oddeyrar10 Brekku Lundar 
Mjög góð  51 til 60 0,9 0,5 1,3 0,5
Góð  41 til 50 9,0 2,9 8,0 5,8 10,7 5,9
Venjuleg 21 til 40 73,6 79,4 62,8 60,9 73,8 66,5
Slök 11 til 20 15,6 17,6 25,0 29,0 10,7 21,6
Mjög slök 0 til 10 0,9 3,7 4,3 3,4 5,4

Af þessum niðurstöðum er ljóst að árangur nemenda á Akureyri liggur á milli 
árangurs nemenda á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Það hlýtur að vera stefna 
Akureyrarbæjar að nemendur þar standi jafnfætis nemendum á þeim svæðum landsins 
þar sem árangur er bestur. Til að svo megi verða þarf að bæta árangur almennt og m.a. 
að fjölga þeim nemendum sem ná góðum árangri. Árangur nemenda í dönsku sker sig 
nokkuð úr árangri þeirra í öðrum greinum en þetta er eina greinin þar sem nemendur á 
Akureyri ná verri árangri en félagar þeirra á landsbyggðinni. Árangur í náttúrufræði er 
nokkuð sérkennilegur, þar eru yfirburðir höfuðborgarsvæðisins miklir miðað við 
landsbyggðina en Akureyri er mitt á milli.  
 
Skoða má breytingar á stöðu nemenda miðað við jafnaldra frá því í 7. bekk þar til í 10. 
bekk í þeim tveimur greinum sem prófað er í í báðum bekkjunum, þ.e. stærðfræði og 
íslensku. Námsmatsstofnun hefur kallað þessa mælingu framfarastuðul en rétt er að 
benda á að þetta er ekki bein mæling á framförum nemenda heldur mæling á því hvort 
þeir haldi stöðu sinni innan hóps. Tökum nemanda sem var í meðallagi í 7. bekk og í 
meðallagi í 10. bekk hann heldur stöðu sinni innan hópsins og er með framfarastuðul 
1. Nemandi sem var í meðallagi í 7. bekk en nær árangri yfir meðallagi í 10. bekk 
sýnir framfarir og framfarastuðull hans yrði hærri en 1 en framfarastuðull nemanda 
sem væri að dragast aftur úr jafnöldrum væri lægri en 1. Hinn svokallaði 
framfarastuðull er nokkuð erfiður í túlkun, t.d. ef nemendur hafa staðið sig vel í 7. 
bekk er ekki hægt að búast við miklum framförum heldur frekar því að þeir haldi 
stöðu sinni innan hópsins.  
 
Í næstu tveimur töflum eru sýndir framfarastuðlar þeirra nemenda sem tóku samræmd 
próf í 10. bekk á árunum 2001 til 2005. Tafla 16 sýnir framfarir nemenda eftir 

 
7 Tölur fyrir Giljaskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis 
8 Tölur fyrir Oddeyrarskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
9 Tölur fyrir Giljaskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis 
10 Tölur fyrir Oddeyrarskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
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svæðum í íslensku. Hlutfallslega fleiri nemendur á Akureyri en á öðrum svæðum eru 
að dragast aftur úr jafnöldrum sínum og hlutfallslega færri að styrkja stöðu sína innan 
hópsins. Sem sagt nemendur á Akureyri eru að dragast aftur úr í íslensku frá 7. til 10. 
bekkjar miðað við aðra nemendur sem tóku prófin.  
 
Tafla 16. Framfarir nemenda í íslensku milli 7. og 10. bekkjar eftir svæðum  
Frammistaða Stig Akureyri Landsbyggð Höfuðborgarsvæðið 
Mjög miklar framfarir 1,21 og hærra 0,7 1,8 2,0 
Miklar framfarir 1,11 til 1,20 6,5 10,7 12,8 
Venjulegar 0,91 til 1,10 68,7 69,1 68,3 
Litlar framfarir 0,81 til 0,90 19,5 15,8 14,1 
Mjög litlar framfarir 0,8 og lægra 4,5 2,6 2,7 

Í stærðfræði eru nemendur á Akureyri að dragast örlítið aftur úr ef miðað er við 
nemendur á höfuðborgarsvæðinu en halda vel sínum hlut miðað við nemendur á 
landsbyggðinni.  
 
Tafla 17. Framfarir nemenda í stærðfræði milli 7. og 10. bekkjar eftir svæðum  
Frammistaða Stig Akureyri Landsbyggð Höfuðborgarsvæðið 
Mjög miklar framfarir 1,21 og hærra 1,7 1,6 2,5 
Miklar framfarir 1,11 til 1,20 12,0 10,5 14,0 
Venjulegar 0,91 til 1,10 70,2 68,7 67,8 
Litlar framfarir 0,81 til 0,90 13,5 16,2 13,4 
Mjög litlar framfarir 0,8 og lægra 2,6 3,0 2,3 

Í töflu 18 sjást síðan framfarir nemenda í íslensku eftir skólum. Á bilinu 18–30% 
nemenda sýna litlar framfarir, í Oddeyrarskóla falla fæstir í flokk þeirra sem sýna 
litlar framfarir en flestir í Brekkuskóla og Glerárskóla. Þegar þessar niðurstöður eru 
túlkaðar er þó rétt að rifja upp að nemendur í Brekkuskóla voru með hæstu 
meðaleinkunn í íslensku af öllum skólunum í 10. bekk. Þessir nemendur í 
Brekkuskóla hafa því náð mjög góðum árangri í 7. bekk en ekki alveg náð að halda 
stöðu sinni innan hópsins á landsvísu. Nemendur í Glerárskóla eru aftur á móti undir 
landsmeðaltali í íslensku í 10. bekk og túlka ætti framfarastuðul í því ljósi. 
 
Tafla 18. Framfarir nemenda í íslensku milli 7. og 10. bekkjar eftir skólum  
Frammistaða Stig Síðu Gilja11 Glerár Oddeyrar12 Brekku Lundar 
Mjög miklar 
framfarir  

1,21 og 
hærra 1,3 3,7   0,4 0,4 

Miklar framfarir 1,11 til 
1,20 7,8 3,7 4,2 8,6 7,4 6,4 

Venjulegar 0,91 til 
1,10 70,6 70,4 67,2 72,8 62,5 71,9 

Litlar framfarir 0,81 til 
0,90 16,0 16,7 22,5 16,0 24,2 17,9 

Mjög litlar 
framfarir 

0,8 og 
lægra 4,3 5,6 5,6 2,5 5,5 3,4 

11 Tölur fyrir Giljaskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
12 Tölur fyrir Oddeyrarskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
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Framfarastuðla í stærðfræði fyrir skólana á Akureyri má sjá í töflu 19. Niðurstöður eru 
þar hagstæðari en í íslensku. Nemendur eru frekar að halda stöðu sinni innan hópsins. 
T.d. eru nemendur í Glerárskóla sem eru að dragast aftur úr jafnöldrum sínum í 
íslensku að halda sínu í stærðfræðinni. Í öllum skólunum á Akureyri sýnir stærri 
hópur framfarir í stærðfræði en í íslensku. 
 
Tafla 19. Framfarir nemenda í stærðfræði milli 7. og 10. bekkjar eftir skólum  
Frammistaða Stig Síðu Gilja13 Glerár Oddeyrar14 Brekku Lundar 
Mjög miklar 
framfarir  

1,21 og 
hærra 2,2 1,9 1,0 2,5 1,6 1,7 

Miklar framfarir 1,11 til 
1,20 10,3 11,1 11,5 11,4 14,5 12,1 

Venjulegar 0,91 til 
1,10 70,0 68,5 73,7 69,6 67,5 70,6 

Litlar framfarir 0,81 til 
0,90 16,1 18,5 9,6 15,2 13,3 13,0 

Mjög litlar 
framfarir 

0,8 og 
lægra 1,3  4,3 1,3 3,2 2,6 

Þær ályktanir sem hægt er að draga af framfarastuðlunum eru að nemendur á 
höfuðborgarsvæðinu styrkja stöðu sína í samanburði við nemendur á landsbyggðinni 
að  nemendum á Akureyri meðtöldum. Framfarastuðlar nemenda á Akureyri eru vel 
ásættanlegir í stærðfræði en tæplega fjórðungur nemenda er að dragast aftur úr í 
íslensku. Árangur nemenda í íslensku í 7. bekk er reyndar góður eins og sést í næsta 
hluta skýrslunnar og því hæpið að búast við því að margir þeirra bæti stöðu sína en 
það eru viss vonbrigði að þeir ná ekki að halda sinni góðu stöðu. 

 
13 Tölur fyrir Giljaskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
14 Tölur fyrir Oddeyrarskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
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Árangur í 7. bekk 
Í 7. bekk er prófað í tveimur greinum, þ.e. íslensku og stærðfræði. Í samanburði á 
árangri nemenda sem hér fer á eftir eru notaðar upplýsingar frá nemendum sem tóku 
prófin á árunum 2001 til 2005. Fjölda nemenda sem þreytti prófin eftir árum má sjá í 
töflu 20. 
 

Tafla 20. Fjöldi nemenda sem þreytti samræmd próf í 7. bekk eftir árum 
 Akureyri Landsbyggð Höfuðborgarsv. Samtals 

2001 247 1585 2591 4423 
2002 298 1619 2816 4733 
2003 269 1586 2582 4437 
2004 260 1701 2466 4427 
2005 251 1766 2457 4474 

 1325 8257 12912 22494 

Öllum nemendum er skylt að þreyta samræmd próf í 7. bekk og er því svipaður fjöldi 
sem þreytir próf í íslensku og stærðfræði eins og sjá má í töflu 21. Tæplega 1300 
nemendur þreyttu samræmd próf í 7. bekk á Akureyri á tímabilinu 2001 til 2005. 
 

Tafla 21. Fjöldi nemenda sem þreytti samræmd próf í 7. bekk eftir námsgreinum  
 Akureyri Landsbyggð Höfuðborgarsv. Samtals 

Stærðfræði 1273 7867 12365 21505 
Íslenska 1265 7852 12325 21442 

Árangur nemenda á Akureyri á samræmdum prófum í 7. bekk er góður, sérstaklega í 
íslensku (sjá töflu 22). Nemendur á Akureyri og höfuðborgarsvæðinu eru yfir 
landsmeðaltalinu sem er 30 en nemendur á landsbyggðinni eru undir landsmeðaltali.  

Tafla 22. Árangur nemenda á samræmdum prófum í 7. bekk eftir svæðum 
 Akureyri Landsbyggð Höfuðborgarsvæði 
Stærðfræði 7. b 30,4 28,7 30,7
Íslenska 7. b 31,0 28,6 30,9

Í töflu 23 sést síðan árangur nemenda eftir kyni. Eins og í 10. bekk standa stúlkur sig 
mun betur en piltar í íslensku en litlu munar á árangri í stærðfræði. 
 
Tafla 23. Árangur nemenda á samræmdum prófum í 10. bekk eftir svæðum og kyni 
 Akureyri Landsbyggð Höfuð-

borgarsv. 
Piltar Stúlkur Piltar Stúlkur Piltar Stúlkur 

Stærðfræði 7. b 30,4 30,5 28,2 29,2 30,6 30,9
Íslenska 7. b 29,6 32,6 30,8 30,8 29,1 32,7

Árangur nemenda á Akureyri eftir skólum sést í töflu 24. Í íslensku eru nemendur yfir 
landsmeðaltali í öllum skólunum nema Oddeyrarskóla. Besti árangur í íslensku er í 
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Brekkuskóla og Lundarskóla. Nemendur í þessum tveimur skólum, auk Glerárskóla, 
eru einnig yfir landsmeðaltali í stærðfræði en í þremur skólum, þ.e. Síðuskóla, 
Giljaskóla og Oddeyrarskóla, eru nemendur undir landsmeðaltali. 
 

Tafla 24. Árangur nemenda á Akureyri á samræmdum prófum í 7. bekk eftir skólum  
 Stærðfr. Íslenska 
Síðuskóli Meðaltal 29,4 30,6 
 Fjöldi 222 223 
Giljaskóli Meðaltal 29,2 30,1 
 Fjöldi 162 161 
Glerárskóli Meðaltal 32,1 30,7 
 Fjöldi 221 222 
Oddeyrarskóli Meðaltal 26,1 28,8 
 Fjöldi 100 96 
Brekkuskóli Meðaltal 31,6 32,9 
 Fjöldi 282 277 
Lundarskóli Meðaltal 31,9 31,9 
 Fjöldi 259 260 

Forvitnilegt er að skoða hlutfall nemenda sem ná árangri á ákveðnu bili á samræmdu 
prófi í íslensku en þessar niðurstöður má sjá í töflu 25. Á Akureyri eru 16,6% 
nemenda að ná góðum árangri í samanburði við 16,8% á höfuðborgarsvæðinu og 
11,6% á landsbyggðinni. Hlutfallslega færri nemendur á Akureyri en á hinum 
svæðunum sýna slakan árangur. Þetta er í raun glæsilegur árangur, meðaltal er hátt, 
fáir nemendur slakir og talsverður hópur nær góðum árangri.  
 
Tafla 25. Hlutfall nemenda í 7. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi í 
íslensku eftir svæðum 
Frammistaða Stig Akureyri Landsb. Höfuðborgarsv.
Mjög góð  51 til 60 2,0 1,5 2,5 
Góð  41 til 50 14,6 10,1 14,3 
Venjuleg 21 til 40 70,1 67,9 68,4 
Slök 11 til 20 11,4 17,5 12,8 
Mjög slök 0 til 10 1,9 3,2 2,0 

Í töflu 26 sést hlutfall nemenda sem falla á ákveðin einkunnabil í stærðfræði. Aftur er 
árangur nemenda á Akureyri góður og talsvert betri en árangur annarra nemenda utan 
höfuðborgarsvæðisins. Það eru þó hlutfallslega fleiri nemendur á Akureyri en á 
höfuðborgarsvæðinu sem ná slökum árangri.  
 
Tafla 26. Hlutfall nemenda í 7. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi í 
stærðfræði eftir svæðum 
Frammistaða Stig Akureyri Landsb. Höfuðborgarsv.
Mjög góð  51 til 60 2,4 1,5 2,5 
Góð  41 til 50 14,0 11,3 14,3 
Venjuleg 21 til 40 66,8 66,7 68,1 
Slök 11 til 20 14,6 17,2 12,9 
Mjög slök 0 til 10 2,2 3,3 2,2 
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Hlutfall nemenda sem ná góðum, venjulegum eða slökum árangri eftir skólum sést 
síðan í töflum 27 og 28. Í íslensku má benda á góðan árangur í Brekkuskóla en innan 
við 8% nemenda ná þar slökum árangri og 18,4% ná góðum árangri. Nærri 20% 
nemenda í Brekkuskóla og rúmlega 20% nemenda í Glerárskóla ná síðan góðum 
árangri í stærðfræði.  
 
Tafla 27. Hlutfall nemenda í 7. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi í 
íslensku eftir skólum  
Frammistaða Stig Síðu Gilja Glerár Oddeyrar15 Brekku Lundar 
Mjög góð  51 til 60 2,7 1,9 2,7 2,1 1,1 1,9 
Góð  41 til 50 16,6 13,6 12,2 8,3 17,3 15,4 
Venjuleg 21 til 40 65,0 71,5 70,2 69,8 73,7 73,1 
Slök 11 til 20 13,5 11,1 12,6 17,7 7,5 7,7 
Mjög slök 0 til 10 2,2 1,9 2,3 2,1 0,4 1,9 

Tafla 28. Hlutfall nemenda í 7. bekk sem nær árangri á ákveðnu bili á samræmdu prófi 
í stærðfræði eftir skólum  
Frammistaða Stig Síðu Gilja Glerár Oddeyrar16 Brekku Lundar 
Mjög góð  51 til 60 1,4 1,9 2,7  2,8 4,2 
Góð  41 til 50 14,8 9,2 17,7 5,0 17,1 13,9 
Venjuleg 21 til 40 64,9 69,8 66,0 68,0 67,3 69,5 
Slök 11 til 20 15,7 16,6 10,4 24,0 12,4 11,2 
Mjög slök 0 til 10 3,2 2,5 3,2 3,0 0,4 1,2 

Framfarastuðla nemenda eftir svæðum má sjá í töflum 29 og 30. Framfarir nemenda í 
íslensku á Akureyri eru ívið minni en annarra nemenda á landsbyggðinni og nokkuð 
minni en nemenda á höfuðborgarsvæðinu. Rétt er að minna á að framfarastuðlar segja 
ekki til um beinar framfarir nemenda heldur hvort þeir halda stöðu sinni innan hópsins 
á landsvísu. Nemendur í 7. bekk á Akureyri eru yfir landsmeðaltali í íslensku þannig 
að í raun er lítil ástæða til að hafa áhyggjur af framfarastuðlunum.  
 

Tafla 29. Framfarir nemenda í íslensku milli 4. og 7. bekkjar eftir svæðum  
Frammistaða Stig Akureyri Landsbyggð Höfuðborgarsvæðið 
Mjög miklar framfarir 1,21 og hærra 1,7 1,8 2,4 
Miklar framfarir 1,11 til 1,20 11,4 12,3 14,0 
Venjulegar 0,91 til 1,10 69,8 68,9 69,4 
Litlar framfarir 0,81 til 0,90 15,9 16,2 13,5 
Mjög litlar framfarir 0,8 og lægra 1,3 0,9 0,8 

Framfarastuðlar í stærðfræði eru ekki eins hagstæðir á Akureyri og landsbyggðinni 
eins og á höfuðborgarsvæðinu. Á Akureyri er 21% nemenda að sýna litlar eða mjög 
litlar framfarir, þetta á við um 17,2% nemenda á landsbyggðinni og 15,3% nemenda á 
höfuðborgarsvæðinu. Hlutfallslega fleiri nemendur á Akureyri eru að dragast aftur úr 
jafnöldrum sínum en á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir að hópurinn 
í heild sé yfir landsmeðaltali. 
 

15 Tölur fyrir Oddeyrarskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
16 Tölur fyrir Oddeyrarskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis í hópnum 
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 Tafla 30. Framfarir nemenda í stærðfræði milli 4. og 7. bekkjar eftir svæðum  
Frammistaða Stig Akureyri Landsbyggð Höfuðborgarsvæðið 
Mjög miklar framfarir 1,21 og hærra 1,4 1,8 2,1 
Miklar framfarir 1,11 til 1,20 11,3 12,3 12,8 
Venjulegar 0,91 til 1,10 66,2 66,5 69,9 
Litlar framfarir 0,81 til 0,90 19,9 17,8 13,9 
Mjög litlar framfarir 0,8 og lægra 1,1 1,6 1,4 

Framfarastuðla eftir skólum er síðan að finna í töflum 31 og 32. Nemendur í 
Glerárskóla sýna mestu framfarir milli 4. og 7. bekkjar. 
 
Tafla 31. Framfarir nemenda í íslensku milli 4. og 7. bekkjar eftir skólum  
Frammistaða Stig Síðu Gilja Glerár Oddeyrar17 Brekku Lundar 
Mjög miklar 
framfarir  

1,21 og 
hærra 2,8 2,0 2,8 1,1 0,8 0,8 

Miklar framfarir 1,11 til 
1,20 12,9 10,5 17,8 7,9 4,9 13,6 

Venjulegar 0,91 til 
1,10 70,0 72,4 61,7 69,7 74,9 69,5 

Litlar framfarir 0,81 til 
0,90 13,4 13,8 16,4 20,2 17,9 14,8 

Mjög litlar 
framfarir 

0,8 og 
lægra 0,9 1,3 1,4 1,1 1,5 1,2 

Tafla 32. Framfarir nemenda í stærðfræði milli 4. og 7. bekkjar eftir skólum  
Frammistaða Stig Síðu Gilja Glerár Oddeyrar18 Brekku Lundar 
Mjög miklar 
framfarir  

1,21 og 
hærra 1,5 2,5 1,4 2,1 1,9 0,8 

Miklar framfarir 1,11 til 
1,20 12,2 10,1 19,6 4,2 9,3 9,5 

Venjulegar 0,91 til 
1,10 68,1 69,6 62,1 70,8 66,0 65,0 

Litlar framfarir 0,81 til 
0,90 18,8 16,5 15,4 19,8 22,0 24,3 

Mjög litlar 
framfarir 

0,8 og 
lægra 0,5 1,3 1,4 3,1 0,8 0,4 

Af tölum í 7. bekk má draga þá ályktun að árangur nemenda á Akureyri sé góður. Þeir 
eru yfir landsmeðaltali bæði í íslensku og stærðfræði og svipað hlutfall og á 
höfuðborgarsvæðinu nær góðum árangri. Eina viðvörunarbjallan sem ómar er að 
nemendur eru að dragast aftur úr í stærðfræði. Samt er árangur í raun góður en ekki 
eins frábær og búast hefði mátt við út frá árangri í 4. bekk. 
 

17 Tölur fyrir Oddeyrarskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis 
18 Tölur fyrir Oddeyrarskóla ætti að túlka með varúð vegna fámennis 
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Niðurstöður og samantekt 
 
Þær tölur sem teknar hafa verið saman fyrir þessa skýrslu benda til að árangur 
nemenda á Akureyri í samræmdum prófum sé ásættanlegur og í mörgum tilfellum 
góður. En vissulega má stefna hærra og árangur nemenda á Akureyri ætti að vera eins 
góður og hann gerist bestur á landsvísu. Árangur skóla er mismunandi en ástæður þess 
geta verið margar bæði tengdar umhverfi skólans og innra starfi. Niðurstöður 
samræmdra prófa eru langt í frá að vera algildur mælikvarði á skólastarf eða jafnvel á 
árangur í þeim greinum sem þó er prófað úr.  
 
Það sem helst veldur áhyggjur er að árangur nemenda í 10. bekk á Akureyri er ekki 
eins góður og búast mætti við út frá árangri í 7. bekk. Í 7. bekk eru nemendur í öllum 
skólum á Akureyri, nema Oddeyrarskóla, að ná árangri um eða yfir landsmeðaltali í 
íslensku og stærðfræði. Meðaltal allra skólanna lækkar frá 7. til 10. bekkjar í íslensku 
en sama gerist í þremur af sex skólum í stærðfræði. Þetta ætti að vera umhugsunarefni 
fyrir alla þá sem koma að skólastarfi bæði starfsmenn skóla, foreldra og nemendur.  
 
Skoðaður var munur á árangri nemenda eftir kyni. Ekki fannst neitt sérstakt mynstur 
sem bendir til að kynjamunur sé með öðrum hætti á Akureyri en á öðrum stöðum á 
Íslandi. Stúlkur eru að ná betri árangri í 10. bekk í öllum greinum nema náttúrufræði 
og samfélagsfræði þar sem piltar eru örlítið hærri. Stúlkur eru um fimm stigum hærri 
en piltar í dönsku og íslensku en munur er nánast enginn í ensku og þær eru einu stigi 
hærri en piltarnir í stærðfræði. Í 7. bekk eru niðurstöður svipaðar, stúlkurnar eru 
örlítið hærri en piltar í stærðfræði en þremur stigum hærri í íslensku. 
 
Það sem Akureyringar þurfa fyrst og fremst að einbeita sér að er hvernig halda megi 
dampi frá 7. til 10. bekkjar og eins og aðrir landsmenn hvernig hægt sé að fá pilta til 
að standa sig betur í námi.  




