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Mikilvægt er að kanna félagslegt gildi Talnalykils því það getur haft áhrif á notkun 

prófsins. Talnalykill er staðlað kunnáttupróf í stærðfræði sem leitar að slökum 

nemendum miðað við aðra nemendur í sama árgangi grunnskóla. Prófið veitir 

greinandi mat á færni nemenda í 1. – 7. bekk. Í þessu verkefni er gerð grein fyrir 

tveimur rannsóknum sem gerðar voru í því skyni að komast að notkun, gagnsemi, 

vanköntum og viðhorfi notenda til Talnalykils. Markmið fyrri rannsóknar var að afla 

hugmynda að gerð spurningalista sem notuð var í seinni rannsókn. Tekin voru 

hálfstöðluð viðtöl við virka notendur prófsins. Markmið seinni rannsóknar var að afla 

upplýsinga um notkun, gagnsemi, vankanta og viðhorf notenda til Talnalykils. Fyrri 

rannsókn var eigindleg en sú síðari megindleg. Í seinni rannsókn var spurningakönnun 

send til einstaklinga með réttindi á Talnalykil. Meginniðurstöður rannsóknanna voru 

að talið er nauðsynlegt að uppfæra efni Talnalykils og að fá sambærilegt próf og 

skimun fyrir unglingastig grunnskóla. Fyrirlagnir prófsins voru fáar á síðasta skólaári 

en þó virtist helmingur þátttakenda hafa notað það. Prófið var talið gagnast vel við að 

finna slaka nemendur í því skyni að veita þeim frekari aðstoð og er viðhorf almennt 

gott hjá notendum. Mikilvægt er að Talnalykill sé sem bestur en hann er eina staðlaða 

kunnáttuprófið í stærðfræði fyrir grunnskóla á Íslandi.  
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Inngangur 

Í þessu verkefni er félagslegt gildi Talnalykils eða álit notenda á prófinu og notkun þeirra 

skoðað. Verkefnið er gert í þeim tilgangi að forkanna þessa eiginleika prófsins og veita 

þannig grundvöll fyrir frekari rannsóknir á því hvert félagslegt gildi prófsins er. Tvær 

rannsóknir fara fram í verkefninu. Byrjað var á að taka einstaklingsviðtöl við virka notendur 

Talnalykils til að byggja seinni rannsókn á en þá var spurningakönnun send í tölvupósti til 

einstaklinga sem setið hafa réttindanámskeið og skimunarnámskeið Talnalykils á vegum 

Námsmatsstofnunar.  

Stöðluð próf gefa upplýsingar um nemendur og stöðu þeirra í samanburði við aðra í 

sama árgangi. Talnalykill er eina staðlaða kunnáttuprófið í stærðfræði á Íslandi sem hefur 

þann tilgang að finna slaka nemendur. Í aðalnámskrá segir: „Skólar skulu eiga aðgang að 

greinandi prófum og öðrum matstækjum sem auðvelda könnun á tilteknum þáttum náms og 

kennslu þar sem hægt er að nota niðurstöður til að veita nemendum leiðsögn og kennslu við 

hæfi.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 58). Þetta leggur áherslu á nauðsyn 

þess að hafa staðlað próf til að miða kennslu við og kanna þörf á sérkennslu. 

 Stærðfræði er stór hluti menningar. Hún eykur gagnrýna hugsun, tjáningu, sköpun og 

nýtist við að útskýra hvers kyns regluleika, lögmál, kerfi og mynstur. Stærðfræði getur 

einnig hjálpað fólki við að lýsa aðstæðum af nákvæmni, útskýra hvers kyns 

orsakasamhengi, segja fyrir um og túlka gögn. Ýmis kerfi sem einkenna samfélag okkar 

byggjast á stærðfræði. Þar má nefna kosningakerfi, forritun upplýsinga á internetinu, 

staðsetningarkerfi, farsíma og ýmsa gagnagrunna. Niðurstöður og aðferðir stærðfræðinnar 

eru einnig nýttar í raunvísindum og mörgum öðrum fræðigreinum (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2013). Það er því mjög mikilvægt að nemendur fái þá aðstoð sem 

þeir þurfa í stærðfræði og getur Talnalykill greint snemma hvernig aðstoð þörf er á.  

 Stöðluð próf þurfa að byggjast á ákveðnum hæfniviðmiðum í námi svo hægt sé að 

miða íhlutun út frá því. Hæfniviðmið í stærðfræði vísa til þeirrar þekkingar og leikni sem 

ætlast er að nemendur öðlist innan stærðfræðinnar. Hæfni í stærðfræði felst í því að hafa 

skýran skilning á greininni, geta spurt og svarað með henni og notað verkfæri hennar og 

tungumál. Jákvætt viðmót til stærðfræðinnar, trú á eigin stærðfræðikunnáttu og það viðhorf 
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að stærðfræði sé nytsamleg og skynsamleg eru forsendur þess að öðlast hæfni í stærðfræði. 

Einnig þurfa nemendur að öðlast skilning á stærðfræðihugtökum, aðgerðum og tengingum 

(Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013). Hæfniviðmið í stærðfræði fyrir 1. - 7. bekk má 

sjá í viðauka 1 og er mikilvægt að Talnalykill endurspegli þessi viðmið svo hægt sé að 

greina nemendur sem ekki ná þeim.  

 Erfiðleikar í stærðfræði eru nokkuð algengir. Þessir erfiðleikar geta verið sértækir 

stærðfræðiörðugleikar eða svokölluð stærðfræðiblinda en þessir erfiðleikar koma yfirleitt 

fram í þriðja og fjórða bekk (Lunde, 2002b). Sértækir stærðfræðiörðugleikar eru 

námsörðugleikar og lýsa sér þannig að nemandinn á í erfiðleikum með að ná tökum á einu 

eða fleiri sviðum innan stærðfræðinnar án þess að það fari samfara erfiðleikum á öðrum 

námssviðum (Edwards, Esmonde og Wagner, 2010). 

 Nemendur sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði þurfa þó ekki endilega að vera 

með sértæka stærðfræðiörðugleika. Vandi í stærðfræði getur tekið ýmis önnur form og er 

hann jafn algengur hjá drengjum og stúlkum (Wright, Martland og Stafford, 2006). Orsakir 

eru ýmsar og geta þær verið einstaklingseinkenni, ófullnægjandi kennsla, fjarvera frá skóla 

og skortur á reynslu í stærðfræði. Slæm upplifun á stærðfræði, félagslegir erfiðleikar og slök 

kunnátta á grunnatriðum snemma á skólagöngu geta einnig haft áhrif ásamt fleiri þáttum 

(Hafdís Einarsdóttir, 2009). Þó orsakir séu ýmsar er mikilvægt að greina vandann svo hægt 

sé að takast á við hann.  

 

Námsmat og próf 

Námsmati nemenda er hægt að skipta í staðlað og óstaðlað mat. Óstaðlað námsmat hefur 

þann kost að innihald námsmatsins getur verið í nánum tengslum við inntak kennslu hverju 

sinni. Galli óstaðlaðs námsmats er hins vegar sá að það veitir takmarkað notagildi 

annarsstaðar en í þeim aðstæðum sem það var samið og bendir því til þess að ytra réttmæti 

sé lágt. Einnig vantar betri upplýsingar um réttmæti og áreiðanleika slíks námsmats. 

Hefðbundin bekkjarpróf eru dæmi um óstaðlað námsmat þar sem þau eru samin fyrir hvern 

bekk fyrir sig (Námsmatsstofnun, e.d.). 

Í stöðluðu námsmati hafa verkefni hins vegar verið samin út frá fyrirfram ákveðnu 

líkani eða hugmyndum að uppbyggingu prófs. Þá eru samdar nákvæmar reglur um fyrirlögn 
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þess, hlutlægt mat á úrlausnum og viðmið til að túlka niðurstöðuna. Til að tryggja gæði 

verkefna og prófsins í heild er hvert verkefni skoðað með tilliti til innihalds þess og 

tölfræðilegra eiginleika. Upplýsingar um eiginleika prófsins þurfa að liggja fyrir til að lýsa 

þeim takmörkunum sem álykta má út frá niðurstöðu staðlaða prófsins (Námsmatsstofnun, 

e.d.). 

Ýmsar ógnanir eru við innra réttmæti staðlaðra prófa og þarf að reyna að koma í veg 

fyrir þær. Færni getur breyst með árunum samanber Flynn hrifin. Svo virðist sem kunnátta 

aukist með árunum og breytist þannig miðað við staðla prófa. Ef staðlar prófa breytast ekki 

er ekki verið að prófa raunverulega færni og niðurstöður verða of háar. Útkomur prófanna 

verða jákvæðara en ella og þá mælist vandi ekki því niðurstöður prófanna meta vanda eftir 

gömlum stöðlum sem eiga ekki við lengur (Teasdale og Owen, 2008).   

 Stöðluð próf eins og Talnalykill geta verið gagnleg við að athuga hvort nemendur 

séu að ná áætluðum hæfniviðmiðum og hvort um erfiðleika í fagi sé að ræða eða hvort bæta 

þurfi kennslu. Mikilvægt er að geta lagt mat á kunnáttu einstakra nemenda miðað við 

kunnáttu nemenda í sama árgangi.  

 

Hvað er Talnalykill? 

Talnalykill er staðlað kunnáttupróf í stærðfræði sem leyfir samanburð á kunnáttu einstakra 

nemenda við kunnáttu nemenda á sama aldri eða í sama árgangi grunnskóla á Íslandi. Prófið 

kom út árið 1998 og byggir á námsefni 1. - 7. bekkjar í grunnskólum á 10. áratugnum. 

Prófið er margþátta og skiptist í Tölur, Mælingar, Stærðfræðiheiti, Tölfræði, Reikningur og 

aðgerðir, Algebra og jöfnur og að lokum Rúm- og flatarmál. Prófið gerir því samanburð á 

sjö ólíkum sviðum stærðfræðinnar sem leyfir íhlutun á sértæku sviði ef nemandi þarf á 

sérstakri aðstoð að halda (Einar Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson, 1998).  

Fyrirlögn er forsenda þess að niðurstöður Talnalykils séu nákvæmar og traustar og 

því er mikilvægt að fylgja settum reglum um fyrirlögn. Þættirnir Tölur, Mælingar, 

Stærðfræðiheiti og Tölfræði eru lagðir fyrir einstaklinga. Reikningur og aðgerðir og Algebra 

og jöfnur eru lagðir fyrir hópa ásamt prófheftum sem fylgja prófinu. Síðasti þátturinn, Rúm- 

og flatarmál, er lagður fyrir bæði einstaklinga og hópa. Hópprófin er hægt að leggja fyrir 
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einstaklinga en fyrirlögn þarf þó að vera í hópasamhengi (Einar Guðmundsson og 

Guðmundur B. Arnkelsson, 1998). 

Prófþættirnir fela í sér mismunandi kunnáttusvið. Þátturinn Tölur felur í sér skilning 

og þekkingu og hvernig þekkingunni er beitt á talnahugtök og hvernig tölur tengjast 

innbyrðis. Þátturinn Mælingar felur í sér þekkingu, skilning og notkun þekkingar á 

peningum og tíma-, lengdar- og þyngdareiningum. Þekking og skilningur á 

stærðfræðihugtökum er skoðaður með þættinum Stærðfræðiheiti og skilningur og notkun 

þekkingar í grunnatriðum tölfræðinnar í þættinum Tölfræði. Prófþátturinn Rúm- og 

flatarmál felur í sér þekkingu, skilning og notkun þekkingar í rúm- og flatarmálsfræðum og 

skilningur og notkun þekkingar í algebru og jöfnum er skoðað í prófþættinum Algebra og 

jöfnur. Að lokum felur þátturinn Reikningur og aðgerðir í sér notkun þekkingar í 

samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu, heilla talna og brota (Einar Guðmundsson 

og Guðmundur B. Arnkelsson, 1998).  

Nokkrir prófþáttanna samanstanda af undirþáttum sem hver um sig mæla eina 

sértæka færni. Prófþættirnir eru nokkurs konar meðaltal af undirþáttunum. Gengið er út frá 

því að nemendur geti verið slakir í einum þætti án þess að vera slakir í öðrum. Kunnátta 

nemenda er mæld með heildartölu prófsins, samanlagðri tölu úr öllum prófþáttum (Einar 

Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson, 1998; Guðmundur B. Arnkelsson og Einar 

Guðmundsson, 2003). 

Kunnáttupróf geta almennt verið staðal- eða markbundin. Sjaldgæfara er að próf séu 

bæði staðal- og markbundin. Staðalbundin kunnáttupróf geta gefið upplýsingar um frávik í 

kunnáttu einstakra nemenda í samanburði við nemendur í sama bekk eða árgangi. Þannig er 

hægt að meta hversu mikil þörf er á sérkennslu. Markbundin kunnáttupróf gefa til kynna tök 

nemenda á einstökum kunnáttuatriðum og geta því verið liður í að ákveða hvaða áherslur 

eigi að hafa í kennslu (Einar Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson, 1998). 

Heildartala Talnalykils gefur upplýsingar um kunnáttu nemenda í samanburði við 

jafnaldra og er því staðalbundin. Með því að kortleggja færni nemenda á einstökum 

kunnáttuatriðum í prófinu fæst markbundið mat. Þannig er hægt að greina styrk- og 

veikleika nemenda í stærðfræði án þess þó að bera þá við jafnaldra. Niðurstöður Talnalykils 
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má þannig túlka bæði á staðal- og markbundinn hátt (Einar Guðmundsson og Guðmundur 

B. Arnkelsson, 1998). 

 

Próffræðilegir eiginleikar 

Próffræðilegir eiginleikar eru gjarnan gefnir með mælitæki til að sýna fram á gæði þess, 

notkun og túlkun niðurstaðna. Áreiðanleiki, réttmæti og forspá segja hvað mest um gæði 

mælitækis (Furr og Bacharach, 2008). 

Áreiðanleiki prófþátta Talnalykils er almennt yfir 0,8 og oft yfir 0,9 en þetta gefur til 

kynna að niðurstöður prófsins séu nákvæmar þar sem áreiðanleiki er meira en viðunandi. 

Áreiðanleiki heildartölu prófsins er í öllum bekkjum yfir 0,9 nema í 1. bekk þar sem hann er 

0,86. Áreiðanleiki er hæstur í 6. og 7. bekk eða 0,97. Prófþættirnir Mælingar og Tölur hafa 

mestan áreiðanleika en þátturinn Rúm- og flatarmál hefur mjög lítinn áreiðanleika í 1. - 3. 

bekk og þarf því að fara varlega í túlkun niðurstaðna þessara bekkja (Einar Guðmundsson 

og Guðmundur B. Arnkelsson, 1998).  

Tengsl heildartölu Talnalykils við einkunnir í samræmdum prófum í íslensku og 

stærðfræði í 4. og 7. bekk sýna samleitni- og aðgreiniréttmæti prófsins. Fylgni heildartölu 

Talnalykils við frammistöðu á samræmdu prófi í stærðfræði er há og bendir það til að 

samleitniréttmæti prófsins sé gott eða að prófið mæli sömu færni og önnur stærðfræðipróf. 

Fylgni heildartölu Talnalykils við frammistöðu á samræmdu prófi í íslensku er einnig 

nokkuð há bæði í 4. og 7. bekk en það bendir til að aðgreiningarréttmæti sé ekki nógu gott 

eða að samsláttur sé á færni sem prófin mæla (Guðmundur B. Arnkelsson, Einar 

Guðmundsson og Einar Örn Einarsson, 2000).  

Tengslin milli samræmds prófs í íslensku og Talnalykils má skýra með því að góður 

grunnur í íslensku er talinn mikilvægur grundvöllur fyrir stærðfræðiskilning. Mikið er um 

hugtakaskilning í Talnalykli og getur það skýrt tengslin enn frekar (Guðmundur B. 

Arnkelsson, Einar Guðmundsson og Einar Örn Einarsson, 2000).  

Þó að áreiðanleiki og réttmæti mælitækis séu góð er það ekki forsenda þess að fólk 

vilji nota prófið. Félagslegt gildi (social validity) mælitækis vísar til samþykkis 

hagsmunaaðila á tækinu. Þrjú hugtök þarf að hafa í huga þegar skoða skal félagslegt gildi en 

þau eru trúverðugleiki, notagildi og aðgengi. Trúverðugleiki (trustworthiness) vísar til 
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trausts notenda til niðurstaðna mælitækis. Notagildi (usability) vísar til gagnsemi mælitækis 

í raunverulegum aðstæðum. Að lokum vísar aðgengi (accessibility) til aðgengis notenda til 

niðurstaðna tækisins (Foster og Mash, 1999; Schwartz og Baer, 1991).  

Mikilvægt er að átta sig á félagslegu gildi matstækja og er algengast að nota 

aðferðina „fylgni hegðunar við ánægju“. Þá er hegðun sem er tengd við ánægju 

hagsmunaaðila mæld og greind. (Schwartz og Baer, 1991). Helstu hagsmunaaðilar 

Talnalykils eru nemendur, kennarar, foreldrar og skólayfirvöld. Hegðun sem sýnir ánægju 

hagsmunaaðila Talnalykils er regluleg notkun og viðhorf þeirra til prófsins. Mikil notkun 

væri þannig jákvætt tengd ánægju en lítil notkun hefði neikvæð tengsl við hana. Sömuleiðis 

myndi jákvætt viðhorf hafa jákvæð tengsl við ánægju en neikvætt viðhorf hefði neikvæð 

tengsl. Sú hegðun sem er jákvætt tengd ánægju gefur í skyn gott félagslegt gildi en neikvætt 

tengd slæmt félagslegt gildi.  

 

Skimun 

Skimun er einföld, ódýr og vel þróuð aðferð við að flokka einstaklinga í vel skilgreindan 

áhættuhóp. Að skimun lokinni fer áhættuhópur svo í frekari greiningu með Talnalykli í 

heild. Viðmið fyrir skimun þarf að vera nógu vítt til að finna sem flesta sem eiga við vanda 

að stríða en þó nógu þröngt til að sem fæstir lendi í áhættuhóp sem ekki eiga í vanda 

(Guðmundur B. Arnkelsson og Einar Guðmundsson, 2003). 

Skimun Talnalykils er hægt að gera í einu eða tveimur þrepum. Prófþátturinn 

Reikningur og aðgerðir er lagður fyrir í eins þrepa skimun en í tveggja þrepa skimun er 

prófþátturinn Reikningur og aðgerðir lagður fyrir ásamt Tölum. Prófþátturinn Reikningur og 

aðgerðir aðgreinir í um 90% tilvika rétt á milli tveggja nemenda og greinir vel slaka 

nemendur í 2. - 7. bekk frá öðrum en ekki í 1. bekk. Vísunarviðmið eru notuð til að spara 

sem flestar fyrirlagnir á prófinu í heild sinni. Því er hægt að miða við ákveðna mælitölu og 

fara þeir nemendur sem fá lægri mælitölu á þættinum í áhættuhóp (Guðmundur B. 

Arnkelsson og Einar Guðmundsson, 2003). 

Við tveggja þrepa skimun fer áhættuhópur sem stendur sig illa á Reikningi og 

aðgerðum í frekari skimun með þættinum Tölur. Þátturinn Tölur greinir betur slaka 

nemendur frá þeim sem færari eru en Reikningur og aðgerðir í 4. - 7. bekk og verða því 
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fyrirlagnir Talnalykils í heild færri ef tveggja þrepa skimun er notuð. Tölur spáir vel fyrir 

um hæfni nemenda í stærðfræði í 4. - 7. bekk en minna í 1. - 3. bekk (Guðmundur B. 

Arnkelsson og Einar Guðmundsson, 2003). 

 

Matstæki 

Mikilvægt er að skima fyrir og finna börn með vanda í stærðfræði og átta sig strax á 

vandanum til að koma í veg fyrir að nemendur þrói með sér neikvætt viðhorf til stærðfræði 

og gefist upp á því að reyna að læra hana. Því þarf að skima nemendur í byrjun 

grunnskólagöngu eða jafnvel í leikskóla. Minni líkur eru þá á því að vandinn verði til og að 

nemendur missi áhuga á stærðfræði (Dóróþea Guðrún Reimarsdóttir, 2011). 

   Ýmis önnur matstæki eru til víðsvegar í heiminum sem öll hafa þann tilgang að 

skima snemma eftir og staðsetja vanda nemenda í stærðfræði. Gagnlegt getur verið að skoða 

þau þar sem þau eru öll mismunandi á sinn hátt og bjóða upp á mismikla þjónustu fyrir 

nemendur og kennara. Þar má nefna The Test of Early Mathematics Ability (TEMA 3), 

matsverkefni Malmers, Kartlegging og undervisning ved lærevansker i matematikk, Alle 

teller, The Early Numeracy Test (ENT), First Steps in Mathematics (FSiM), Early 

Numeracy Research Project (ENRP) og Mathematics Recovery Programme (MRP). Tækin 

eiga það öll sameiginlegt að mæla talna- og aðgerðaskilning ungra barna. Sum þessara tækja 

mæla þó einnig fleiri þætti stærðfræðinnar (Dóróþea Guðrún Reimarsdóttir, 2011). 

Matstækið Early Numeracy: Assessment for Teaching & Intervention, sem er hluti 

af Mathematics Recovery Programme (MRP) var fyrst þróað á árunum 1992 - 1995 í New 

South Wales í Ástralíu. Það hefur nú verið staðlað í 21 ríki í Bandaríkjunum, Bretlandi, 

Írlandi, Bahamaeyjum og Kanada. Í því er viðtal notað til að leita eftir skilningi nemenda og 

er kennslu miðað við þroska þeirra. Helstu einkenni Mathematics Recovery eru snemmtæk 

íhlutun, mat, kennsla og fagleg þróun (Wright, Martland og Stafford, 2006).  

Hér verður einungis farið í þann þátt sem snýr að mati á stærðfræðiþekkingu barna 

þar sem það þykir gagnlegt. Í matinu eru notuð stöðluð viðtöl þar sem barnið leysir verkefni 

og er kennarinn í samskiptum við barnið til að ákvarða umfang þekkingar barnsins og 

kunnáttu á tölulegum aðgerðum. Með þessu fást upplýsingar um þekkingu barnsins á 
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nokkrum sviðum talningar og aðgerða. Matið er einnig hægt að nota sem viðmið fyrir 

kennslu (Dóróþea Guðrún Reimarsdóttir, 2011; Wright o.fl., 2006).  

Matstækið er gott enda er það stöðumat byggt á mikilli sérfræðiþekkingu. Hægt er 

að nálgast prófið á ensku en þýðing á íslensku er háð leyfi. Aðrar takmarkanir á notkun 

prófsins eru að marga almenna kennara skortir þekkingu á því hvernig talna- og 

aðgerðaskilningur barna þróast og prófið er tímafrekt og þarf sérstakar aðstæður þar sem 

fyrirlögn getur farið fram (Dóróþea Guðrún Reimarsdóttir, 2011). 

Prófið Rummelighed i Matematik er hins vegar upprunalega norskt próf sem hefur 

verið þýtt yfir á önnur tungumál. Það er ætlað 3. og 4. bekk en er einnig notað fyrir eldri 

nemendur. Aðeins stærðfræðikennarar eða aðstoðarkennarar þeirra mega leggja prófið fyrir 

fjóra til átta nemendur í einu. Prófið skoðar hvar nemendur er góðir og slakir í stærðfræði, 

hvort þeir hafi þá þekkingu og færni sem efnið krefst og byggist á og hvernig þeir leysa 

verkefni. Við prófið Rummelighed i matematik þykir okkur gagnlegast að það veitir 

greinandi mat á hvaða hjálp nemendur þurfa til að ná árangri í því sem þeir kunna ekki, aðra 

þætti sem geta hindrað þá í að ná árangri og frekari námsmöguleika (Lunde, 2002b). 

 Þegar verkefni eru lögð fyrir er gefin einkunn eftir því hversu mikla aðstoð 

nemendur þurfa við að leysa verkefnið. Þetta er gert til að fá betri sýn á það hversu mikla 

hjálp nemendur þurfa í raun og veru. Þættir prófsins eru fimm talsins eða Kortlagning til 

yfirlits, Tölur, Rúmfræði, form og stærðir, Þrautalausn, reikningur og hugtakaskilningur og 

að lokum Minni, einbeiting og athygli (Lunde, 2002b). Þegar búið er að prófa nemendur og 

kortleggja hvar þeir eru staddir í stærðfræði eru skoðaðar aðferðir til að veita þeim aðstoð. 

Fjölbreyttar aðferðir eru notaðar til að hjálpa nemendum og þar semvandi þeirra liggur. Sem 

dæmi má nefna átta vikna dagatal þar sem nemendur fá verkefni á hverjum skóladegi til að 

þjálfa rökhugsun þeirra. Nákvæmar leiðbeiningar eru um hvernig skal þjálfa nemendur sem 

slakir eru á ákveðnum kunnáttusviðum og einnig eru hugmyndir að mismunandi aðferðum 

við að reikna sömu dæmin (Lunde, 2002c). 
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Lokaorð og markmið 
Stærðfræði spilar mikinn þátt í daglegu lífi og getur mótað framtíð okkar. Fjöldi nemenda 

eiga í erfiðleikum með stærðfræði og þróa því með sér neikvætt viðmót til hennar og geta 

gefist upp á að reyna að læra hana. Þetta getur haft mikil áhrif á tækifæri þessara nemenda. 

Því er nauðsynlegt að nýta mælitæki til að finna þessa nemendur og veita þeim aðstoð. 

Talnalykill er staðlað kunnáttupróf sem leitar að slökum nemendum í stærðfræði. Prófið 

veitir greinandi mat á styrk- og veikleikum nemenda með sjö prófþáttum sem ná yfir ólík 

svið stærðfræðinnar. Hægt er að nýta mat prófsins til greiningar á sértækum 

námsörðugleikum. 

Prófið hefur góðan áreiðanleika og gott réttmæti sem bendir til að niðurstöður séu 

nákvæmar og að prófið mæli þá færni sem það á að mæla. Hins vegar hefur aldrei verið 

kannað álit notenda á Talnalykli og hvort það hafi áhrif á notkun hans. Markmið eftirfarandi 

rannsókna er leitast við að forkanna félagslegt gildi Talnalykils, það er notkun, gagnsemi, 

vankanta og viðhorf til prófsins. Rannsóknirnar eru því gerðar í því skyni að leggja grunn 

fyrir komandi rannsóknir á Talnalykli. Í fyrri rannsókn var rætt við nokkra virka notendur 

prófsins til að fá álit á einstökum þáttum og atriðum prófsins til að útbúa spurningalista. 

Spurningalistinn var notaður í seinni rannsókn þar sem fyrrnefnd atriði voru könnuð hjá 

notendum prófsins. Við túlkun niðurstaðna var hegðun sem tengd er ánægju skoðuð, svo 

sem notkun og viðhorf hagsmunaaðila til Talnalykils, í þeim tilgangi að skoða félagslegt 

gildi hans.   
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Rannsókn 1 

Einstaklingsviðtöl er eigindleg aðferð sem er sérstaklega góð til að ná fram skilningi og 

viðhorfi fólks til ákveðins viðfangsefnis. Í þessari rannsókn voru hálfstöðluð viðtöl valin til 

að safna gögnum um álit notenda á einstökum atriðum, hvað þeir telja gott við prófið og 

hvað megi betur fara. Hálfstöðluð viðtöl geta minnkað breytileika í mati og dregið úr 

skekkjum í svörun. Sem dæmi getur skekkja myndast þegar aðeins ákveðinna spurninga er 

spurt og aðrar gleymast. Hálfstöðluð viðtöl hafa form staðlaðra viðtala en leyfa spyrjanda að 

leita eftir viðbótarupplýsingum þar sem það á við. Þau hafa því nokkuð góðan sveigjanleika 

(Hayes, Barlow og Nelson-Gray, 1999). Hálfstöðluð viðtöl henta vel til að safna 

upplýsingum um notkun og viðhorf til Talnalykils. Í þessari rannsókn voru viðtölin gerð 

eftir ákveðnu formi svo farið væri yfir alla þætti Talnalykils og að allir þátttakendur væru 

spurðir um sömu atriðin. Þó var viðtalinu leyft að flæða frjálst með nokkrum beinum 

spurningum.  

Í fyrri rannsókninni voru símaviðtöl notuð til að staðfesta að þátttakendur notuðu 

prófið að staðaldri. Hálfstöðluð viðtöl voru tekin í framhaldi til að afla upplýsinga um þessa 

notkun. Markmið fyrri rannsóknarinnar var að fá upplýsingar um viðhorf notenda um 

prófið, notkun þess og upplýsingar um einstaka atriði og prófið í heild til að hægt væri að 

búa til spurningakönnun á þessum grunni. 

 

 

Aðferð 1 
 

Þátttakendur 

Einfalt tilviljunarúrtak var dregið úr lista yfir einstaklinga sem setið hafa réttindanámskeið 

Talnalykils og námskeið í fyrirlögn skimunar.  

   Fjöldi einstaklinga í úrtaki var 32 en einn lenti tvisvar í úrtakinu og var því lokafjöldi 

31. Karlar voru tveir og konur 29 talsins. Tólf einstaklingar bjuggu ekki á 

höfuðborgarsvæðinu, ekki var hægt að ná í átta manns, sex einstaklingar höfðu ekki 

tækifæri til viðtals eða töldu sig ekki hafa nægja reynslu til þess og einn viðmælandi varð 
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veikur og hætti við viðtalið. Viðtöl voru því tekin við fjóra kennara með réttindi á Talnalykil 

og voru það allt konur. 

   Allir þátttakendur tóku þátt í rannsókninni sem sjálfboðaliðar. Þeir unnu ýmist sem 

sérkennarar, fagstjórar eða annað og höfðu allir reynslu af starfi umsjónarkennara. 

 

Símtöl og hálfstöðluð viðtöl 

Símtölin voru í þeim tilgangi að finna virka notendur Talnalykils til að bjóða í viðtal. Þá var 

spurt um reynslu í kennslu, notkun Talnalykils og skimunar, námskeið Talnalykils í 

Námsmatsstofnun og hvort prófið væri gagnlegt við að finna nemendur sem eru slakir í 

stærðfræði. Spurningar og handrit má sjá í viðauka 2.  

Í hálfstaðlaða viðtalinu var spurt um bakgrunn viðmælenda, notkun þeirra og reynslu 

af prófinu, gagnsemi og notagildi prófsins og uppbyggingu þess. Einnig var spurt um 

skimun prófsins og skimunarhefti, eftirmála prófsins og að lokum var leitað eftir 

upplýsingum um þau námskeið sem viðmælendur höfðu setið. Spurningar og viðmið 

hálfstaðlaða viðtalsins má sjá í viðauka 3. Viðmið og spurningar voru útbúnar úr 

hugmyndum rannsakenda og leiðbeinanda og byggðust á þekkingu þeirra um prófið. Svör 

viðmælenda voru skrifuð niður á tölvu á meðan á viðtalinu stóð. 

 

Framkvæmd 

Allir í úrtaki fengu símhringingu og voru þeir sem svöruðu spurðir nokkurra spurninga. 

Tilgangur símtalanna var að finna einstaklinga sem hafa notað prófið að minnsta kosti einu 

sinni í mánuði á síðustu önn og boða þá í hálfstaðlað viðtal. 

   Ef viðmælandi sagðist nota Talnalykil að jafnaði var hann beðinn um að hitta 

rannsakendur í stutt spjall yfir kaffibolla og ræða viðhorf og notkun sína á prófinu. Af þeim 

sem náðist í símleiðis voru fjórir tilbúnir til að hitta rannsakendur. Þess má geta að allir 

viðmælendur voru jákvæðir gagnvart símtali og tillögunni að viðtali en gafst ekki alltaf 

tækifæri til fundar með rannsakendum. Nokkrir viðmælendur töldu sig ekki hafa næga 

reynslu og þekkingu á Talnalykli til viðtals. 
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   Viðtöl fóru fram á kaffihúsi, vinnustað eða heimili þátttakenda. Annar 

rannsakandinn tók viðtalið á meðan hinn skrifaði punkta úr viðtalinu á fartölvu. Allir 

þátttakendur voru fullvissaðir um að engar persónulegar upplýsingar kæmu fram og að þeim 

væri velkomið að lesa punktana yfir að viðtalinu loknu. Samræðum var leyft að fljóta frjálst 

og voru spurningar hálfstaðlaða viðmiðana einungis notaðar ef hægðist á samtalinu. 

 

 

Niðurstöður 1 

Prófið er í stöðugri notkun hjá viðmælendum og er hiklaust notað ef skimun gefur til kynna 

að nemendur séu slakir í stærðfræði. Viðmælendur skima helst fyrir 2. - 6. bekk í skólum 

sem þeir starfa við og er notkun prófsins frá því að vera um fimm skipti að því að vera notað 

um 20 sinnum á haustönn 2013. Prófþættirnir Reikningur og aðgerðir og Tölur eru helst 

notaðir við skimun og svo skimunarhefti fyrir 3. bekk. Prófþátturinn Tölur er stundum 

notaður einn og sér við skimun og þátturinn Rúmfræði hefur einnig verið notaður. Í skólum 

sem þátttakendur starfa við er reglulega tekið átak þar sem skimað er fyrir erfiðleikum í 

nokkrum bekkjum. Sumir þátttakendur segjast endurmeta nemendur sína reglulega. 

Helsta gagnrýni viðmælenda á Talnalykil í þessari eigindlegu rannsókn var að prófið 

var samið eftir námsefni sem er talið vera orðið gamalt á skólaárinu 2013 - 2014. 

Viðmælendur töldu markmið prófsins ekki í samræmi við markmið í stærðfræðikennslu eins 

og það er í aðalnámsskrá en þó var markmið prófsins sjálfs talið gott. Talið var að innihald 

prófsins og meginhugtök væru ekki í réttu hlutfalli við námsefni í dag og komi því 

skilningur og kunnátta á stærðfræðihugtökum ekki rétt fram. Viðmælendur töldu 

nauðsynlegt að uppfæra bæði inntak spurninga í einstaklingsprófum og orðalag þeirra. 

Einnig var talið að bakhlið prófsins hafi lítið notagildi þar sem inntak prófsins þótti ekki í 

lagi.  

Einn viðmælenda taldi réttara að leita leiða til að greina hvernig stærðfræðivandi 

myndast, athuga hvar hann liggur og hvernig hægt væri að vinna með hann. Hann taldi 

Talnalykil ekki segja meira en kennarar vita um nemendur, sérstaklega ef um er að ræða 

umsjónarkennara með lítinn bekk. Prófið var einnig talið of langt af viðmælendum og töldu 

þeir að það geti orðið til þess að nemendur missi móðinn við úrlausn verkefna. 
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Inntak og orðalag er það sem helst var talið ábótavant við prófið. Þátttakendur töldu 

að umorða þyrfti sumar spurningarnar, til dæmis þyrfti að setja orðið stærsta í stað hæðsta 

og orðið minnsta í stað lægsta. Prímtölur heita frumtölur í nýlegu námsefni, línurit mættu 

vera skýrari og súluritin þyngri eða erfiðari, samkvæmt viðmælendum. Einnig eru mengi 

ekki kennd í 1. bekk. Eitt verkefnanna um úthverfi og fjölda punkta á ferli er talið villandi 

þar sem punktarnir á ferlinum og fyrir utan hann eru jafn margir. Þá er spurning um hvora 

punktana nemendur séu að telja þar sem jafn margir punktar eru á tveimur stöðum. Vafamál 

er hvort dæmið prófi þekkingu á hugtakinu eða ekki.  

Einnig voru nefndir fleiri þættir í prófinu sem voru í ósamræmi eða truflandi. Sem 

dæmi má nefna eitt verkefnanna um kvaðratrót og tölur í öðru veldi sem var talið prófa tvo 

kunnáttuþætti í einu af viðmælendum og dæmi í algebru sem mættu vera skýrari þegar beðið 

er um tölu á milli formerkja. Einnig töldu viðmælendur uppsetningu dæma stundum trufla 

sjálfsöryggi nemenda og vildu þeir fá frekari upplýsingar um aðstoð fyrir nemendur eftir 

fyrirlögn prófsins. 

Útgáfa prófsins og skimun á unglingastigi var talin nauðsynleg. Sérstaklega var það 

talið mikilvægt fyrir nemendur í 10. bekk svo að þeir gætu tekið niðurstöðurnar með sér inn 

í framhaldsskólanám. Prófið var ekki talið nógu gott fyrir 1. og 2. bekk og leyfi því ekki 

íhlutun strax í byrjun grunnskólanáms. Talið var nauðsynlegt að prófið geti greint erfiðleika 

fyrr en það gerir og því mikilvægt að það greini betur stærðfræðierfiðleika í 1. og 2. bekk. 

Helsti kostur Talnalykils þótti sá að með honum er hægt að finna nemendur sem eru 

slakir í stærðfræði. Þetta kom greinilega fram hjá þátttakendum í rannsókninni. Þeim fannst 

gagnlegast að prófið staðsetji sértæka veikleika nemenda í stærðfræðikunnáttu. Prófið var 

talið veita tækifæri til íhlutunar þar sem nemendur eru slakir og að prófþættir gefi góðar 

upplýsingar um nemendur. Uppsetning prófsins var einnig talin góð. Skimun Talnalykils var 

talin mjög gagnleg við að finna nemendur sem eru slakir í stærðfræði, rétt eins og prófið 

sjálft, og er hún notuð í öllum skólum viðmælenda. 

 

  



  

20 

Umræða 1 

Helstu niðurstöður fyrri rannsóknarinnar voru að prófið er talið vera orðið gamaldags og að 

innihald prófsins sé ekki í réttu hlutfalli við nýlegt kennsluefni. Einnig voru ýmis atriði 

prófsins talin vera orðin gömul og ekki í samræmi við nýtt efni. Prófið er þó mikið notað af 

viðmælendum sem og skimun. Prófið var talið veita gagnlegar upplýsingar af flestum 

viðmælendum og var skimun einnig talin gagnleg. Helst vildu viðmælendur fá Talnalykil og 

skimun fyrir nemendur á unglingastigi en einnig vildu þeir að prófið yrði bætt fyrir 1. og 2. 

bekk. Viðhorf viðmælenda til prófsins var almennt gott og voru viðmælendur mjög jákvæðir 

gagnvart því markmiði prófsins að finna slaka nemendur í stærðfræði.  

Þar sem markmið einstaklingsviðtalanna var að fá innsýn inn í hugmyndir og viðhorf 

viðmælenda og úrtak var lítið er varhugavert að alhæfa niðurstöður á alla notendur 

Talnalykils. Viðmælendum þótti prófið vera orðið gamaldags og nauðsynlegt þótti að 

uppfæra það. Prófinu er því talið nokkuð ábótavant og gæti það haft áhrif á notkun þess og 

hvort nýir notendur fælist frá því. Talnalykill er eina staðlaða stærðfræðiprófið á Íslandi sem 

veitir greinandi mat og því nauðsynlegt að hafa það gott. Sérkennarar eða aðrir notendur 

meta ekki aðeins prófið út frá próffræðilegum eiginleikum þess heldur einnig hvernig inntak 

prófsins er og hvort þeim þyki það í takt við nýjar kennsluaðferðir og efni. 

Talið var að innihald prófsins og uppsetning þess væri ekki í réttu hlutfalli við 

kennsluefni í dag. Orðalag verkefna var einnig talið gamaldags og ekki í takt við tungumál 

stærðfræðinnar eins og það er í dag. Uppfærsla verkefna var því talin æskileg. Skiptar 

skoðanir voru á notagildi Talnalykils þar sem sumir töldu prófið veita gagnlegar upplýsingar 

um nemendur og tækifæri til íhlutunar en aðrir telja prófið ekki veita frekari upplýsingar en 

kennari gæti veitt um nemendur.  

Talin var brýn þörf á Talnalykli og skimun fyrir nemendur á unglingastigi en einnig 

að ýmislegt megi bæta, sérstaklega nákvæmni prófsins fyrir 1. og 2. bekk. Þá væri 

nauðsynlegt að geta unnið greinandi mat á stærðfræðivanda strax í byrjun grunnskólanáms. 

Að mati flestra notenda tekst prófinu að finna slaka nemendur í stærðfræði og staðsetja 

styrk- og veikleika þeirra. Skimun var einnig talin gagnleg við að finna slaka nemendur. 

Prófið og skimun eru í nokkuð stöðugri notkun hjá viðmælendum. Skimað er fyrir 2. - 6. 

bekk og eru þá prófþættirnir Reikningur og aðgerðir og Tölur helst notaðir ásamt Rúmfræði. 
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Notendur voru almennt jákvæðir gagnvart Talnalykli en vildu að prófið yrði uppfært svo 

það fengi betra notagildi og samsvari betur hæfniviðmiðum í stærðfræði á 21. öldinni. 

Tilgangur fyrri rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í hugarheim notenda til að gera 

spurningakönnun og nýta í seinni rannsókn. Því var leitað eftir fáum viðmælendum sem 

hafa mikla reynslu af prófinu. Það gaf rannsakendum færi á að finna upplýsingar sem 

nýttust við gerð spurningakönnunar.  

  



  

22 

Rannsókn 2 

Seinni rannsóknin byggir á helstu niðurstöðum fyrri rannsóknar. Markmið fyrri 

rannsóknarinnar var að skoða hugmyndir að spurningum til að hafa í spurningakönnun 

seinni rannsóknarinnar. Því voru niðurstöður fyrri rannsóknar nýttar til að gera 

spurningalista með spurningum sem annars hefði ekki verið spurt um. Ekki er hægt að 

alhæfa um alla notendur Talnalykils út frá niðurstöðum fyrri rannsóknar. Hins vegar eykst 

alhæfingargildi rannsóknarinnar með niðurstöðum seinni rannsóknarinnar þar sem 

spurningakönnunin var send til umtalsverðs hóps notenda sem gefur möguleika á frekari 

ályktun um hópinn sem heild. Í seinni rannsókninni voru lagðar fyrir spurningar um ýmis 

atriði Talnalykils, þar á meðal um gagnsemi Talnalykils og gildi hans fyrir nemendur og 

kennara. Að auki var spurt um það sem þykir ábótavant. Þá beindist athyglin ekki síður að 

því hversu vel tækist að leggja greinandi mat á nemendur með því að nota prófið. 

Helsta markmið spurningakönnunarinnar var að nálgast nánari upplýsingar um 

notkun Talnalykils, vankanta, helstu gagnsemi og viðhorf notenda. Mikilvægt þótti að 

spyrja spurninga um þá þætti sem snúa að félagslegu gildi prófsins en einnig þótti mikilvægt 

að leita eftir upplýsingum um einstaka atriði prófsins, fyrirlögn og skimun. Þetta var gert 

með því að senda spurningakönnunina á hóp notenda sem gætu endurspeglað alla notendur 

prófsins.  
  
 

 

Aðferð 2 

Þátttakendur 

Úr þeim 632 einstaklingum sem setið hafa réttindanámskeið Talnalykils var dregið 100 

manna tilviljunarúrtak. Allir þátttakendur voru sjálfboðaliðar. Upplýsingar um þátttakendur, 

símanúmer þeirra og netföng fundust í síma- og þjóðskrá. Eins og mynd 1 sýnir voru fjórir 

þátttakendur látnir, einn var alvarlega veikur og tveir fundust ekki. Því var könnunin send á 

93 þátttakendur. Þátttakendur sem byrjuðu að svara könnuninni voru 81 talsins en 62 

þátttakendur kláruðu hana. Konur voru í meirihluta í úrtakinu eða 83 talsins og karlar því 
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10. Þátttakendur voru á öllum aldri en elsti þátttakandi rannsóknarinnar fæddist árið 1937 og 

sá yngsti árið 1982. Aðeins einn þátttakandi svaraði könnuninni í gegnum síma.  
 

Úr þeim 632 sem hafa 
réttindi á Talnalykil var 
dregið 100 manna úrtak. 

 

    

 

 
 

   

   
 

   

  4 í úrtaki voru látnir, 1 
var alvarlega veikur og 

tveir fundust ekki. 

  

Könnun send á 93 
manns.    

 

 

 

 

 

 

     
 

Könnun endursend á þá 
63 sem ekki höfðu svarað 

könnuninni.  
9 manns svöruðu 

könnuninni.  

 
22 netföng voru óvirk. 

 

    

 

  
 

    

  

 

  
Hringt í síðasta 51 

manninn sem ekki hafði 
svarað.  

11 manns svöruðu 
könnuninni.  

Hringt í þá 22 sem höfðu 
óvirk netföng. 

      
 

    

 

      47 svöruðu könnuninni. 

   

14 svöruðu könnuninni. 

      
  

 

   
   

Samtals svöruðu 81 
maður eða 87,1 %. 

 

 
     

 

    

 

Mynd 1. Flæðirit yfir þátttakendur og þá sem svöruðu. 

 

Flestir þátttakendur sátu námskeið á Talnalykil á árabilinu 1998 - 2001 (42,5%) 

Þetta má sjá á mynd 2. Á x-ás eru árabil en á y-ás er fjöldi þátttakenda.  
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Mynd 2. Súlurit yfir árabil námskeiða. 

 

Konur eru í miklum meirihluta þátttakenda (83,7%). Flestir skólanna sem 

þátttakendur starfa við eru heildstæðir (75%), frá 1. upp í 10. bekk, og koma flestir 

þátttakendur frá höfuðborgarsvæðinu (35,5%) líkt og sést á mynd 3. 
 

 

Mynd 3. Hlutfall þátttakenda í könnuninni eftir svæðum landsins.  
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Skólar sem þátttakendur starfa við virðast vera litlir eða að meðallagi stórir. 

Rúmlega fjórðungur þátttakenda starfar við skóla þar sem 11 - 30 nemendur eru að 

meðaltali í hverjum árgangi (26,7%) og tæplega annar fjórðungur við skóla þar sem 31 - 50 

nemendur eru að meðaltali í árgangi (23,3%).  

 

Mælitæki 
Í þessari rannsókn voru notaðir spurningalistar. Spurningalistar henta afar vel til að safna 

upplýsingum frá stórum hópi fólks. Spurningalisti tekur lítinn tíma, auðvelt er að ítreka 

svörun og leiðbeiningar geta verið nákvæmar. Helsti kostur spurningakannana er að 

þátttakendur hafa tækifæri til að svara spurningum sem þeir myndu ekki svara augliti til 

auglitis. Spurningalistar takmarkast þó við það sem spurningarnar fjalla um og gefst því 

ekki færi á frekari upplýsingum (Hayes o.fl., 1999).  
 

Spurningakönnun 

Spurningakönnunin innihélt 93 spurningar í átta hlutum. Ekki var leitað eftir fullri þekkingu 

á Talnalykli heldur skoðunum notenda og reynslu þeirra. Spurningakönnunina má sjá í 

viðauka 4 en tafla 1 sýnir uppbyggingu könnunarinnar. 
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Tafla 1. Uppbygging spurningakönnunarinnar. 

 1. Notkun Talnalykils 

 

• Notkun í árum, á síðasta skólaári og dæmigerð notkun. 

 

• Endurmat nemenda, skil á niðurstöðum og þýðing þeirra.  

 

• Þættir sem skekkja niðurstöður. 

2. Skoðanir / álit á prófinu 

 

• Samsvörun prófsins við námsefni í dag, markmið og kunnáttu nemenda. 

 

• Gagnsemi prófsins og tækifæri á íhlutun sem og hversu vel prófið hentar 1. - 7. 

bekk. 

3. Fyrirlögn 

 

• Hvort og hvernig vikið er frá fyrirlögn.  

 

• Hvort bakhlið skráningarblaðs sé fyllt út. 

 

• Hvort allt prófið sé notað eða hlutað niður. 

4. Einstök atrið og áfangamarkmið 

 

• Hversu fullnægjandi eða ófullnægjandi ýmsir þættir prófsins eru eins og orðalag 

og uppsetning dæma.  

 

• Hversu vel prófið nær yfir áfangamarkmið aðalnámsskráar í stærðfræði.  

5. Þjónusta við prófið 

 

• Hversu mikil þörf er á ýmiskonar þjónustu við prófið eins og Talnalykil og 

skimun fyrir unglingadeild eða staðlað skýrsluform um niðurstöður. 

6. Skimun 

 

• Notkun skimunar og ástæður þess, gagnsemi, skimunarhefti og þeir prófþættir 

sem eru notaðir við skimun. 

7. Viðhorf 

 

• Viðhorf notenda, nemenda og annarra hagsmunaaðila prófsins. 

8. Bakgrunnur þátttakenda 

  

• Kyn þátttakanda, stærð skóla sem starfað er við, staðsetningu hans og hvort hann 

sé heildstæður. 

 

Notkun og álit notenda á Talnalykli eru mikilvægustu þættir félagslegs gildis og var 

því spurt um þá í fyrstu tveimur hlutum könnunarinnar. Jákvætt viðhorf til prófsins er 

forsenda þess að það sé notað, bæði hjá notendum en einnig hjá öðrum sem koma að prófinu 



  

27 

á einhvern hátt. Álit eða skoðun á prófinu getur því gefið vísbendingar um hvers vegna 

notkun er eins og hún er. Réttar aðferðir um fyrirlögn hafa einnig mikið að segja um notkun 

Talnalykils. Það getur haft mikil áhrif á niðurstöður, skekkt þær og gefið villandi mynd af 

stöðu nemenda í stærðfræði.  

Spurningar um einstök atriði prófsins eins og hvort orðalag í prófinu sé fullnægjandi 

voru settar fram í þeim tilgangi að sjá hvernig notendur líta á þessi atriði, hver þeirra þykja 

ábótavant og hvaða atriði eru góð. Einnig var spurt um áfangamarkmið Aðalnámskrár í 

stærðfræðikennslu til að skoða betur sýn notenda á prófið. Spurningar í hluta fjögur fjalla 

um álit notenda á prófinu líkt og í öðrum hluta könnunarinnar en þó með markvissari hætti. 

Einnig var reynt að komast að áliti notenda á þjónustu með Talnalykli með spurningum í 

fimmta hluta. 

Skimun er stór hluti Talnalykils. Því þótti nauðsynlegt að athuga notkun skimunar 

og gagnsemi hennar. Sérstaklega þótti mikilvægt að athuga hvort notendum þykja 

niðurstöður skimunar vera grundvöllur þess að leggja allan Talnalykil fyrir og hvaða 

þýðingu skimun hefur fyrir nemendur.  

Ekki svöruðu allir þátttakendur öllum spurningum. Helst má nefna spurningar um 

skimun í sjötta hluta. Þátttakandi slapp við frekari spurningar um skimun ef þátttakandi 

starfar ekki við neinn skóla. Ef skimun er ekki notuð við þann skóla sem þátttakandi starfar 

við birtist einungis ein spurning um hvort áhugi væri fyrir notkun skimunar. Þannig var ekki 

spurt margra spurninga í sjötta hluta könnunarinnar.  

Spurningakönnunin var útbúin í netforritinu QuestionPro en þátttakendur fengu 

netslóð að könnuninni í tölvupósti og svöruðu henni í gegnum netforritið. 

 

Svarhlutfall 

Svarhlutfall segir til um hversu margir svara könnun miðað við hversu mörgum 

þátttakendum er boðin þátttaka. Lágt svarhlutfall getur leitt til þess að brottfallsskekkja 

verði mikil en erfitt er að segja til um hvort sú skekkja verði svo mikil að hún hafi áhrif á 

niðurstöður rannsóknar eða hvort hægt sé að líta fram hjá henni. Brottfallsskekkja veldur því 

að niðurstöður víkja frá raunverulegum gildum eins og þau eru í þýði. Hún getur komið 

fram þegar ekki tekst að fá svör frá öllum í úrtaki. Því þarf að ná til sem flestra í úrtaki. 

Brottfallsskekkja er lág þegar svarhlutfall er hátt eða engir sérstakir þættir greina á milli 
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þeirra sem svöruðu og þeirra sem svöruðu ekki (Weisberg, 2005). Til dæmis myndi koma 

fram skekkja í könnun á hárlit ef einungis einstaklingar með dökkt hár svara. 

Til að ná sem hæstu svarhlutfalli þarf að gæta að ýmsum þáttum. Leverage-salience 

kenningin segir að hönnun könnunar geti haft mismunandi áhrif á svörun mismunandi 

einstaklinga. Áhrifin fara eftir því hversu áberandi einkenni könnunarinnar eru. Dæmi um 

einkenni eru kynning og nafn könnunarinnar. Því er mikilvægt hafa kynningu og nafn mjög 

grípandi en einnig mikilvægt að hafa í huga að fólk er mismunandi og því ekki alltaf hægt 

að höfða til allra. Einnig er mikilvægt að greina þýðið sem á að skoða og reyna að aðlaga 

kynningu, nafn könnunarinnar og könnunina sjálfa að því til að svarhlutfall verði sem hæst 

(Groves, Singer og Corning, 2011).  

Í þessari rannsókn voru 62 þátttakendur sem kláruðu spurningakönnunina en 81 

þátttakandi byrjaði á henni. Könnunin var send til 93 manns og er svarhlutfall því 87%. 

 

Svartími 

Meðalsvartími spurningakönnunarinnar var fundinn með því að taka meðaltal þess tíma sem 

það tók þátttakendur að klára hana. Frávillingar voru þrír talsins og voru þeir teknir úr 

gögnunum til að minnka skekkju í dreifingu gagnanna. Meðalsvartími var því 12 mínútur og 

19 sekúndur og staðalfrávik var 4 mínútur og 35 sekúndur Mynd 4 sýnir dreifingu svartíma 

þátttakenda og er hún nokkuð normaldreifð. Á x-ás eru þátttakendur sem vildu taka þátt í 

rannsókninni en á y-ás er svartími í mínútum. Tveir þátttakendur voru heldur lengi að svara 

könnuninni eða tæplega 25 mínútur. 
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Mynd 4. Kassarit yfir dreifingu svartíma.  

 

Framkvæmd 

Spurningalisti var unninn út frá upplýsingum úr hálfstöðluðum viðtölum fyrri rannsóknar. 

Upplýsingar fengust frá Námsmatsstofnun um einstaklinga sem hafa setið réttinda- og 

skimunarnámskeið á Talnalykli og var einfalt 100 manna tilviljunarúrtak dregið. Núverandi 

netfangs var leitað út frá upplýsingum um hvaða skóla þátttakandi hafði starfað við þegar 

hann sat námskeið á vegum Námsmatsstofnunar en einnig var leitað eftir virkum 

símanúmerum. Þegar upplýsingasöfnun um þátttakendur var lokið var einstaklingum í 

úrtakinu send könnunin í tölvupósti. Í tölvupóstinum var kynning á könnuninni og netslóð 

að henni. 

Áður en þátttakendur byrjuðu á spurningalistanum var þeim greint frá rannsókninni, 

hverjir væru beðnir um að taka þátt og tilgangi könnunarinnar. Einnig var þeim sagt að 

engin áhætta fylgdi könnuninni og að öll svör væru nafnlaus og því ópersónugreinandi. 

Einnig var þeim tilkynnt að hægt væri að hætta þátttöku hvenær sem er en þeir þó hvattir til 
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að svara svo að framlag þeirra yrði að sem mestu gagni. Í lokin staðfestu þátttakendur 

upplýst samþykki sitt með því að ýta á hnapp sem færði þá á upphafi könnunarinnar.  

Þremur dögum eftir að könnunin var upphaflega send út var áminning send til allra 

þeirra sem höfðu ekki svarað könnuninni. Að viku liðinni var hringt í þá sem ekki höfðu 

svarað könnuninni og þeim boðin þátttaka. Einnig voru tilgangur og notagildi 

könnunarinnar útskýrð ef þess var óskað. Þá var þátttakendum boðið fá könnunina senda að 

nýju. Handrit að símtali má sjá í viðauka 5. Einnig var hringt í þá sem virtust ekki hafa 

fengið könnunina í tölvupósti og þeim boðið að taka þátt. Því var könnunin send á nýjan 

leik á ný netföng og til þeirra sem óskuðu eftir því að fá könnunina senda aftur. Handrit að 

símtali má sjá í viðauka 6. Símtölin stóðu yfir í fjóra daga en að því loknu höfðu 

rannsakendur náð í alla þátttakendur. 

Unnið var úr gögnunum þegar náðst hafði í alla þátttakendur. Skoðuð var lýsandi 

tölfræði og voru frávillingar teknir burt þar sem átti við. Úrvinnsla var unnin í netforritinu 

QuestionPro og í tölfræðiforritinu SPSS. Myndir og töflur voru ýmist unnar í SPSS eða 

Microsoft Excel. 

 

 

Niðurstöður 2 

Niðurstöður leiddu í ljós að umtalsverður hluti þátttakenda telur innihald prófsins samsvara 

því illa hvernig námsefni er sett upp í skólum (27,8%). Jafn margir þátttakendur telja það 

samsvara því hvorki vel né illa en aðeins fjórðungur telur það samsvara innihaldi námsefnis 

vel. Meirihluti þátttakenda telur því innihald prófsins ekki endurspegla námsefni í skólum. 

Við þessu mátti búast þar sem 16 ár eru síðan prófið var gefið út. Hinsvegar þótti rúmlega 

helmingi þátttakenda prófþættir Talnalykils vera í samræmi við hin fjölbreyttu kunnáttusvið 

nemenda (52,9%) og markmið í stærðfræðinámi samkvæmt aðalnámskrá (40,6%). Einnig 

þótti uppbygging prófsins hvorki endurspegla vel né illa hlutfall námsefnis í skólabókum 

(36,1%) en fáir, eða tæplega fjórðungur þátttakenda, töldu prófið gera það vel (22,2%). 

Þetta bendir til þess að námsefni í dag sé sett upp með öðrum hætti en þegar prófið var 

samið. Jafnframt séu áherslur í kennslu og markmið stærðfræðináms þær sömu og áður fyrr.  
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Mynd 5. Punktarit sem sýnir hversu vel Talnalykill er talinn ná yfir áfangamarkmið 

Aðalnámsskrár í stærðfræðikennslu í grunnskólum.  

 

Á mynd 5 eru áfangamarkmið Aðalnámsskrár í stærðfræði á y-ás en á x-ás er kvarði 

yfir meðaltöl frá 1 upp í 5 þar sem 1 táknar mjög illa en 5 mjög vel. Þátttakendur telja 

Talnalykil ná best yfir tölur og reiknikunnáttu og hugtakaskilning. Þetta getur verið tilkomið 

vegna þess að tveir prófþættir Talnalykils, Tölur og Hugtakaskilningur, hafa verkefni sem 

snúa að þessum þáttum. Hinsvegar er Talnalykill talinn ná verst yfir verkefna- og 

þrautalausn enda hefur hann engan sérstakan prófþátt sem metur verkefna- og þrautalausn. Í 

heildina litið kemur Talnalykill mjög vel út á öllum áfangamarkmiðum Aðalnámskrár. 

Spurt var um ýmsa þætti sem þátttakendur gætu talið skekkja niðurstöður 

Talnalykils. Rúmlega helmingur taldi einbeitingarleysi geta haft mikil eða mjög mikil áhrif 

á niðurstöður (51,3%) og svipaður fjöldi taldi ofvirkni nemenda gera það (50%). Nokkrum 

fjölda þótti málhömlun eða málsfarslegir erfiðleikar hafa mikil áhrif á niðurstöður (37,8%) 

og tæplega fjórðungur taldi lesblindu eða lesskilning hafa mikil áhrif (21,1%). Meirihluti 
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þátttakenda telja því einbeitingarleysi nemenda hafa hvað mest áhrif á niðurstöður en þar á 

eftir ofvirkni nemenda. Ofvirkni felur í sér að nemendur sitja ekki kyrrir í sætum sínum og 

gerir það þeim erfiðara fyrir að leysa verkefni prófsins. Einbeitingarleysi gæti haft sömu 

áhrif á nemendurna við úrlausn verkefna. Kannski eru þeir sem hafa einbeitingarleysi eða 

ofvirkni líklegri til að flýta sér að svara prófinu. Lesskilningur eða málfarslegir erfiðleikar 

geta vissulega haft slæm áhrif en það gæti verið auðveldara að koma til móts við nemendur 

með slíka erfiðleika heldur en þá sem hafa ofvirkni eða einbeitingarleysi. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim þætti nákvæmni prófsins, sveigjanleiki í 

fyrirlögn, uppsetning dæma, súlurit, línurit, skipting í hóp- og einstaklingspróf, uppsetning á 

fram- og bakhlið skráningarblaðs og orðalag verkefna og fyrirmæla vera fullnægjandi. 

Flestum þátttakendum þóttu þessir þættir vera fullnægjandi. Helst þótti uppsetning á fram- 

og bakhlið (84,6%) og skipting í hóp- og einstaklingspróf vera mest fullnægjandi en síst 

voru súlurit (60,7%) og uppsetning dæma (62,1%). Notendur prófsins eru því ekki taldir 

ósáttir við einstök atriði eða verkefni prófsins og telja þeir uppsetningu og orðalag einnig í 

lagi. 

Í töflu 2 eru hugmyndir að frekari þjónustu með prófinu. Þátttakendur voru beðnir 

um að svara hversu mikilvægt þeir teldu að boðið væri upp á slíka þjónustu. Mikilvægast 

þótti að fá hugmyndir fyrir kennara um hvernig mætti efla þá þætti sem eru slakir hjá 

nemendum. Næst mikilvægast var að fá formlega skimun fyrir unglingadeild og þar á eftir 

þótti mikilvægt að fá námsefni til stuðnings í framhaldi af niðurstöðum prófsins. Þess má 

geta að notendur Talnalykils eru að kalla eftir frekari þjónustu við prófið. Eins og sést á 

töflunni voru öll atriði sem voru nefnd talin mikilvæg. 
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Tafla 2. Þjónusta við prófið og mikilvægi þess. 
 Þáttur Meðaltal 

Hugmyndir fyrir kennara að því hvernig megi efla þá þætti sem eru slakir hjá 
nemendum.  4.81 

Formleg skimun fyrir unglingadeild. 4.69 

Námsefni til stuðnings í framhaldi af niðurstöðum prófsins.  4.58 

Skimunarhefti fyrir alla bekki. 4.53 

Uppfærsla á innihaldi prófsins. 4.48 

Samskonar próf fyrir unglingadeild. 4.45 

Frekari upplýsingar um niðurstöður Talnalykils og þýðingu þeirra fyrir nemendur.  4.37 

Staðlað skýrsluform um niðurstöður til að skila af sér. 4.23 

Frekari fræðsla um fyrirlögn. 3.67 

Frekari námskeið.  3.61 

Breyting á orðalagi prófsins. 3.42 
Kvarðinn er frá 1 upp í 5 þar sem 1 táknar alls ekki mikilvægt en 5 mjög mikilvægt.  

	   

 

Gagnsemi 

Mikilvægt er að Talnalykill geti nýst til að ákvarða frekari aðstoð í stærðfræðinámi og var 

hann talinn gera það mjög vel (67,5%). Meirihluti þeirra skóla sem þátttakendur starfa við 

hefur svo námsefni til taks fyrir nemendur í framhaldi af prófinu (65,7%). Mjög stór hluti 

telur Talnalykil hjálpa við íhlutun (86,1%) ef nemendur eru slakir í stærðfræði. Talnalykill 

var einnig talinn gefa góða heildarmynd af nemendum (71,4%, mjög vel og vel) sem og af 

vinnubrögðum og lausnaraðferðum nemenda (54,5%). Niðurstöður Talnalykils henta því vel 

sem grundvöllur fyrir íhlutun en einnig til að ákveða hvernig íhlutun nemendur þurfa á að 

halda. Það þykir jákvæðast hvað prófið veitir gott tækifæri til að grípa inn í ef nemendur eru 

slakir í stærðfræði. Þá nýtir meirihluti þátttakenda sér bakhlið skráningablaðs (88,9%). 

Einnig eru flestir þátttakendur sammála því að prófið veiti öllum hagsmunaaðilum 

Talnalykils gagnlegar upplýsingar, þá sérstaklega umsjónar- (72%) og sérkennurum (73%) 

en síst skólastjórn (63%).  

Gagnsemi Talnalykils var almennt talin mikil fyrir flesta bekki grunnskóla. Á mynd 

6 má sjá gagnsemi prófsins eftir bekkjum. Á x-ás eru allir bekkir grunnskóla frá 1. og upp í 
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10. bekk. Á y-ás er kvarði spurningarinnar frá 1 upp í 5 þar sem 1 stendur fyrir mjög illa en 

5 mjög vel. Gagnsemi prófsins var talin mest fyrir 3. - 6. bekk (3,65 - 3,95) en minnst fyrir 

1. og 2. bekk (2,3 - 2,65). Þetta er í samræmi við próffræðilega eiginleika þar sem 

áreiðanleiki mælist mestur hjá 6. og 7. bekk og eru því niðurstöður nákvæmastar í þessum 

bekkjum en minnstur hjá 1. bekk. Hins vegar var áhugavert að sjá hversu mikla gagnsemi 

Talnalykill er talinn hafa fyrir unglingastig (2,85 - 3,2) þar sem prófið er aðeins ætlað 1. - 7. 

bekk. Þátttakendur töldu Talnalykil hafa meiri gagnsemi í 8. - 10. bekk en í fyrstu tveimur 

bekkjunum. Áætla má að prófið sé því talsvert notað fyrir slaka nemendur á unglingastigi. 

 

Mynd 6. Áætluð gagnsemi prófsins fyrir 1. - 10. bekk.   

 

Viðhorf 

Þátttakendur voru flestir sammála því að viðhorf hagsmunaaðila til Talnalykils væri að 

jafnaði gott. Helst töldu þátttakendur viðhorf skólastjórnar til prófsins vera að jafnaði best 

(86%) en foreldra hlutfallslega verst (70%). Meirihluti þátttakenda telja nemendur almennt 

áhugasama um prófið og fyrirlögn þess (60%) en telja einnig að nemendur missi gjarnan 

móðinn þegar þeim tekst ekki að leysa erfið verkefni í prófinu (63,3%).  
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Notkun 

Þátttakendur hafa notað Talnalykil lítið á liðnu skólaári. Rúmlega helmingur hefur aldrei 

notað hann á þessu skólaári (54,8%) og rúmlega þriðjungur hefur notað hann einu sinni til 

þrisvar (34,1%). Tæplega helmingur taldi þetta vera dæmigerða notkun (43%) en þriðjungur 

sagði það vera minni notkun en vanalega (33,3%). Talnalykill hefur því verið sjaldan lagður 

fyrir á þessu skólaári af notendum. Helmingur þátttakenda sagðist endurmeta nemendur sína 

reglulega (45,5%) en aðrir sögðust gera það stundum (45,5%) eða aldrei (9%). Notkun 

Talnalykils hjá þátttakendum var að meðaltali tæplega 6 ár og bendir það til þess að notkun 

þátttakenda sé nokkuð mikil. Fimm þátttakendur höfðu hinsvegar aldrei notað hann en tíu 

höfðu notað hann í meira en tíu ár. Þannig höfðu sumir notað Talnalykil í mörg ár en aðrir 

aðeins í örlítinn tíma. Notkun er því mismikil eftir þátttakendum. Notkun Talnalykils 

undandarið er lítil hjá flestum þátttakendum og virðist fara minnkandi. 

Þátttakendur gera í flestum tilfellum foreldrum grein fyrir niðurstöðum Talnalykils. 

Tæplega helmingur þátttakenda sagðist alltaf gera foreldrum grein fyrir niðurstöðum 

Talnalykils (47,6%) en tæplega fjórðungur sagðist oftast gera það (21,4%). Því má segja að 

niðurstöður Talnalykils skili sér oftast til foreldra og er það oftar en ekki gert á sérstökum 

fundi (59,5%).  

Mikilvægt er að fylgja reglum um fyrirlögn prófsins og virtust notendur gera það 

nokkuð vel. Rúmlega þriðjungur þátttakenda sögðust aldrei víkja frá settum reglum um 

fyrirlögn prófsins (38,9%) en rúmlega þriðjungur þátttakenda sögðust sjaldan gera það. 

Rúmlega þriðjungur þeirra sem víkja frá fyrirlögn sögðust leggja prófþætti ekki fyrir í sömu 

röð og gert er ráð fyrir á skráningarblaði (37%) og tæplega fimmtungur sögðust umorða 

spurningar fyrir nemendur (18,5%). Notendur virðast því víkja lítið frá fyrirlögn og er það 

einungis til að gera verkefni skýrari fyrir nemendur með því að umorða spurningar og 

fyrirmæli þeirra.  

Í reglum um fyrirlögn prófsins er mælt með því að prófið sé allt lagt fyrir í einu. 

Flestir þátttakenda sögðust hluta fyrirlögn prófsins niður (77,4%) en töldu þó lengd prófsins 

hæfilega (83,3%). Misjafnt var hvort prófið sé notað í heild sinni en fáir, eða rúmlega 

fjórðungur, sögðust allaf nýta allt prófið þegar nemendur eru prófaðir (27,8%) en fleiri, eða 
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tæplega helmingur, sögðust aðeins stundum gera það (41,7%). Þess má geta að þátttakendur 

voru ánægðir með lengd prófsins þó fyrirlögn sé gjarnan hlutuð niður.  

Skimun Talnalykils virðist vera í mikilli notkun þar sem skimað er í flestum skólum 

sem þátttakendur starfa við (67,7%). Þessi notkun skimunar er oftast vegna kröfu frá 

skólastjórn (73,7%) og telur mikill meirihluti þátttakenda skimun vera gagnlega (90%). 

Algengt er að skimað sé reglulega í skólum (88,8%) en það er oftast gert þegar grunur 

vaknar um stærðfræðierfiðleika í nemendahópi (90%). Þetta bendir til að skimun sé bæði 

notuð að staðaldri og í einstökum tilvikum. Skimunarhefti fyrir 3. bekk er mjög mikið notað 

við skimun (93,8%) og eru nokkrir sem leggja það fyrir aðra bekki en þriðja bekk (15,4%). 

Allir þátttakendur nota þáttinn Reikning og aðgerðir við skimun, Tölur er notaður af flestum 

(66,7%) og tæplega helmingur þátttakanda nota einhvern af hinum fimm þáttunum (47,6%). 

Almenn ánægja virðist því gilda meðal þátttakenda um skimun Talnalykils.  
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Umræða 2 

Almennt eru notendur Talnalykils ánægðir með prófið en telja það heldur gamaldags. Prófið 

er talið samsvara markmiðum í stærðfræðinámi en ekki uppsetningu námsefnis sem notað er 

skólaárið 2013 - 2014. Af áfangamarkmiðum úr aðalnámsskrá er talið að Talnalykill nái 

best yfir tölur og reiknikunnáttu en verst yfir verkefna- og þrautalausnir. Einstök dæmi og 

orðalag verkefna er talið vera fullnægjandi og eru einbeitingarleysi og ofvirkni nemenda 

talin hafa hvað mestu áhrif á niðurstöður. Notendur prófsins telja helst þörf á aðferðum um 

hvernig megi efla slaka þætti hjá nemendum og próf og skimun fyrir nemendur í 

unglingadeild. Talnalykill er talinn veita gagnlegar upplýsingar og vera gagnlegastur fyrir 3. 

- 6. bekk. Hann er einnig talinn nýtast við ákvarðanir um íhlutun. Viðhorf til Talnalykils er 

almennt gott en fyrirlagnir hans virðast hafa verið fáar á skólaárinu sem er að líða. Það er 

talið vera nokkuð dæmigerð notkun en þó hefur aðsókn í réttindanámskeið ekki minnkað. 

Skimun er einnig talin vera gagnleg og er hún mikið notuð. 

Notendur segja prófþætti í samræmi við kunnáttusvið nemenda en innihald prófsins 

endurspegli illa uppsetningu námsefnis í skólum og er það talinn helsti galli prófsins. Þetta 

gefur í skyn að bæði gamalt og nýtt námsefni byggist á sömu kunnáttusviðum en mögulega 

sé efnið nálgast á annan hátt en gert var. Af þessu má álykta að prófið sé ekki í takt við nýtt 

námsefni en takist þó að endurspegla þá kunnáttu sem liggur að baki stærðfræðifærni og 

þekkingu. Því virðist skynsamlegt að uppfæra verkefni prófsins þar sem það gæti aukið 

trúverðugleika þess og þar með aukið félagslegt gildi. 

Talnalykill er talinn endurspegla best þáttinn tölur og reiknikunnáttu í 

áfangamarkmiðum aðalnámsskrár en verst verkefna- og þrautalausn. Þetta má útskýra með 

því að Talnalykill hefur tvo prófþætti sem snúa að tölum og reiknikunnáttu, þættina 

Reikningur og aðgerðir og Tölur, en engan sérstakan prófþátt sem snýr að verkefna- og 

þrautalausn þó þessi færni komi fram í flestum prófþáttunum. Því gæti verið sniðugt að þróa 

annan prófþátt sem snýr sérstaklega að verkefna- og þrautalausn til þess að betur komi fram 

að prófið mæli þessa færni.  

   Nákvæmni prófsins, sveigjanleiki fyrirlagnar, uppsetning dæma, súlurit, línurit, 

skipting í hóp- og einstaklingspróf, uppsetning á fram- og bakhlið prófsins og orðalag 

verkefna eru talin fullnægjandi í prófinu og gefur það til kynna að enn í dag séu slík 

verkefni notuð í stærðfræði. Hinsvegar er talið mjög mikilvægt að finna hugmyndir um það 
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hvernig megi efla sértæka þætti, fá skimun fyrir unglingastig og námsefni í samræmi við 

niðurstöður prófsins. Minna mikilvægt þótti að breyta orðalagi prófsins, fá frekari námskeið 

og frekari fræðslu um fyrirlögn. Ætla má að notendur séu nokkuð ánægðir með prófið en 

vilji fá betri upplýsingar um aðferðir til að hjálpa nemendum í framhaldi af prófinu. Einnig 

vilja þeir fá samskonar próf fyrir nemendur á unglingastigi.  

Talnalykill er talinn nytsamlegur þegar kemur að ákvörðun um frekari námsaðstoð 

og veitir hann tækifæri til íhlutunar fyrir slaka nemendur en það er talið stærsti kostur 

prófsins. Niðurstöður Talnalykils eru taldar gefa góða heildarmynd af nemendum og 

stærðfræðiþekkingu þeirra sem og af einstökum þáttum þar sem nemendur standa sig vel 

eða illa í stærðfræði. Aftur á móti telja margir notendur prófsins að ofvirkni og 

einbeitingarleysi nemenda hafi áhrif á niðurstöður prófsins. Þetta gæti stafað af því að 

nemendur sem hafa ofvirkni og erfiðleika með einbeitingu gætu einnig átt í erfiðleikum við 

að sitja kyrrir og þar af leiðandi leysa verkefni prófsins. Lesblinda eða lestrarerfiðleikar eru 

taldir hafa minni áhrif á niðurstöður en prófið er hannað til að reyna sem minnst á 

lestrarhæfni nemenda. Þeir sem hafa ofvirkni eða einbeitingarleysi gætu verið líklegri til að 

flýta sér að svara dæmum á prófinu sem leiðir til skekkju á niðurstöðum. Það gæti verið 

auðveldara að koma til móts við nemendur sem hafa lesblindu frekar en nemendur með 

ofvirkni eða einbeitingarleysi þegar prófið er lagt fyrir.  

Prófið er að öllu jöfnu talið veita starfsmönnum við grunnskóla og öðrum sem koma 

að prófinu gagnlegar upplýsingar. Þessar upplýsingar eru taldar gagnlegastar fyrir 

sérkennara og umsjónarkennara. Þetta er líklega tilkomið þar sem kennarar þurfa að byggja 

námsefni eftir hæfni nemenda og koma þar næst námi nemenda. Talnalykill er talinn 

gagnlegur fyrir alla bekki grunnskóla. Hann er þó talinn gagnlegastur fyrir 3. - 6. bekk en 

síst gagnlegur fyrir 1. og 2. bekk og er það í samræmi við próffræðilega eiginleika 

Talnalykils. Athugavert var að prófið er talið gagnlegra fyrir 8. - 10. bekk heldur en 1. og 2. 

bekk. Því má ætla að prófið sé einnig notað á unglingastigi þó því sé aðeins ætlað 1. - 7. 

bekk. Þetta er í samræmi við þá ósk notenda að fá samskonar próf sem ætlað er 

unglingastigi. 

   Viðhorf til prófsins er alla jafna gott en það er talið best hjá skólastjórn og síst hjá 

foreldrum nemenda. Þetta góða viðhorf skólastjórnar getur tengst því að skimun er hvað 

mest notuð í skólum vegna kröfu frá skólastjórn. Skólastjórn hefur jákvætt viðhorf til 
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prófsins og því er gerð krafa um notkun þess. Nemendur eru gjarnan áhugasamir um 

Talnalykil og fyrirlögn en virðast gefast upp ef verkefni prófsins verða of erfið. Svo virðist 

sem viðhorf flestra einstaklinga sem hafa hag af Talnalykli sé gott og því séu sterk tengsl á 

milli sýnilegrar hegðunar við ánægju en er það aðferðin við að skoða félagslegt gildi 

matstækja. Því má álykta sem svo að þessi hluti félagslegs gildis sé góður.  

   Talnalykill hefur lítið verið notaður af þátttakendum á skólaárinu 2013 - 2014 og eru 

nemendur aðeins stundum eða aldrei endurmetnir. Þetta er talin dæmigerð notkun á prófinu 

eða minni en venjulega en hefur þó ekki dregið úr aðsókn á námskeið. Helmingur 

þátttakenda hefur notað prófið á liðnu skólaári þó fyrirlagnir prófsins séu fáar. Af þessu má 

álykta að margir kennarar nota prófið en það virðist vera lagt í heild sinni fyrir fáa 

nemendur á hverri önn. Lítil notkun á Talnalykli getur dregið úr félagslegu gildi prófsins því 

lítil notkun getur haft neikvæð tengsl við ánægju með prófið. Álykta má að þessi hluti 

félagslegs gildis sé ekki nógu góður. Þessi litla notkun prófsins er ekki tilfallandi í ár þar 

sem flestir þátttakendur töldu þetta vera dæmigerða notkun. Áhugavert gæti þó verið að 

kanna hvort notkun Talnalykils hafi minnkað með árunum og hvort sérstakar ástæður geti 

verið að baki þeirri minnkun.  

Foreldrum er alltaf eða oftast gerð grein fyrir niðurstöðum prófsins og er það gert á 

sérstökum fundi eða almennum foreldrafundi. Notendur virðast átta sig á mikilvægi þess að 

víkja ekki frá reglum um fyrirlögn svo niðurstöður verði sem nákvæmastar. Þegar vikið er 

frá reglum um fyrirlögn eru prófþættir lagðir fyrir í annarri röð en mælt er með eða 

spurningar umorðaðar fyrir nemendur. Þetta getur skekkt niðurstöður. Prófið er þó oftast 

notað í heild sinni. Þó að prófið sé oftast hlutað niður er lengd prófsins almennt talin hæfileg 

og aðeins fáir segja hana of langa. Bakhlið skráningarblaðs er gjarnan fyllt út en eitthvað er 

um að hún sé alls ekki notuð.  

   Skimun er notuð í flestum skólum þátttakenda. Hún er að mestu talin mjög gagnleg 

og notuð reglulega og nánast alltaf þegar grunur vaknar um slaka nemendur í stærðfræði. 

Þessi notkun skimunar gefur til kynna að notendur telji hana hjálpa til við að finna slaka 

nemendur. Skimunarhefti fyrir þriðja bekk er mikið notað en það er einnig notað fyrir aðra 

bekki. Þátturinn Reikningur og aðgerðir er alltaf notaður við skimun, þátturinn Tölur oftast 

notaður en minna er um notkun annarra prófþátta. 
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 Prófið er nokkuð þægilegt í notkun, einungis þarf eina fyrirlögn þó hún sé stundum 

hlutuð niður og sparar skimun prófsins fyrirlagnir á Talnalykli í heild sinni. Prófið er einnig 

ekki talið of langt. Niðurstöður eru strax nothæfar og einungis þarf einn matsaðila. Af þessu 

má draga þá ályktun að aðgengi notenda að niðurstöðum prófsins sé mjög gott en þó megi 

bæta það frekar. Notendum virðist þykja nokkuð mikilvægt að fá frekari upplýsingar um 

niðurstöður Talnalykils og þýðingu þeirra fyrir nemendur en einnig virðist þeim þykja 

nokkuð mikilvægt að fá staðlað skýrsluform um niðurstöður. Þetta getur bætt aðgengi 

notenda að niðurstöðum prófsins og þar af leiðandi félagslegt gildi prófsins.  

Helsti annmarki rannsóknarinnar var sá að þegar hringt var í einstaklinga í því skyni 

að bjóða þeim þátttöku vildu þeir ekki taka þátt sökum lítillar reynslu við notkun prófsins. 

Þegar óskað var eftir nánari útskýringum kom í ljós að þessir þátttakendur töldu prófið vera 

byggt á gömlu námsefni og mæli ekki það sem því er ætlað að mæla. Því var prófið ekki í 

virkri notkun. Þessar niðurstöður eru áberandi í báðum rannsóknum verkefnisins. Þarna er 

komið inná sýndarréttmæti og félagslegt gildi prófsins. Sýndarréttmæti vísar til þess hversu 

vel notendum þykir próf tengjast þeirri hugsmíð eða færni sem prófinu er ætlað að mæla. 

Þetta getur haft áhrif á notkun og væntingar fólks til inntaks prófsins. Ef þessum væntingum 

er ógnað er hætta á að trúverðugleiki prófsins minnki. Einnig er hætta á nemendur hætti að 

svara eftir bestu getu og fari að svara með hangandi hendi eða neiti jafnvel að taka prófið 

(Furr og Bacharach, 2008). Að uppfæra efni prófsins gæti því bætt sýndarréttmæti og 

félagslegt gildi þess og þar af leiðandi aukið notkun. 
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Aðalumræða og lokaorð 

Markmið þessa verkefnis var að forkanna notkun, gagnsemi, vankanta og viðhorf notenda til 

prófsins Talnalykils en einnig að skoða félagslegt gildi þess. Þetta var gert í því skyni að 

leggja grunn fyrir komandi rannsóknir á prófinu.  

Niðurstöður fyrri og seinni rannsóknar voru að mestu í samræmi og sýndu fram á að 

viðhorf notenda til Talnalykils er nokkuð gott. Einnig sýndu þær að mikil ánægja er með 

greinandi mat og tækifæri til íhlutunar sem prófið býður upp á. Niðurstöður fyrri rannsóknar 

voru að uppfæra þyrfti efni Talnalykils og þá sérstaklega verkefni prófsins sem voru 

villandi. Einnig kom fram að prófið mætti betur finna slaka nemendur í fyrstu bekkjum 

grunnskóla og að nauðsyn væri á samskonar prófi og skimun fyrir nemendur á unglingastigi. 

Prófið væri þó mjög gott fyrir 3. - 6. bekk í grunnskólum. Niðurstöður seinni rannsóknar 

staðfesta nauðsyn matstækis fyrir eldri nemendur og þá kröfu að betrumbæta prófið fyrir 

yngstu nemendur í grunnskóla. Einnig sýna þær fram á að notendum finnst Talnalykill ekki 

endurspegla það námsefni sem notað er við stærðfræðikennslu í dag en endurspegli þó 

markmið í stærðfræðikennslu. Viðmælendur í fyrri rannsókn töldu þó markmið prófsins 

ekki vera í samræmi við markmið í stærðfræðikennslu.  

        Uppfærsla á prófinu gæti verið skynsamleg þegar litið er til sýndarréttmætis og 

hækkandi staðla prófa, samanber Flynn hrifin. Það að Talnalykill endurspegli ekki nýtt 

námsefni gæti haft áhrif á sýndarréttmæti prófsins, trúverðugleika þess, notkun prófsins og 

þar af leiðandi félagslegt gildi þess. Einnig getur verið nauðsynlegt að uppfæra reglulega 

stöðluð próf meðal annars vegna aukinnar kunnáttu líkt og Flynn hrifin segja til um. Staðlar 

Talnalykils hafa ekki breyst en kunnátta gæti hafa aukist með árunum og því gæti niðurstaða 

prófsins verið jákvæðari. Því getur verið gott að uppfæra prófið til að gæta þess að 

niðurstöður endurspegli færni nemenda í dag en ekki fyrir fimmtán árum. Þannig væri innra 

réttmæti prófsins ekki í hættu og hægt væri að leggja mat á vanda nemenda. Einnig væri 

nytsamlegt að gera ítarlega rannsókn þar sem athugað er hvort staðlar prófsins hafi hækkað 

með því að skoða niðurstöður Talnalykils á milli ára. Ef staðlar prófsins virðast hafa 

hækkað væri það enn frekari rökstuðningur fyrir uppfærslu á prófinu. 

 Grunnur í stærðfræði verður til í fyrsta til sjöunda bekk í grunnskóla. Erfitt getur 

verið að læra stærðfræði í efri bekkjum ef grunnurinn er ekki góður og þar getur Talnalykill 
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greint snemma hvort sértæk grunnkunnátta sé til staðar og hvað vantar uppá. Talnalykill 

gerir því skólum og kennurum kleift að koma með viðeigandi íhlutun fyrir nemendur og 

aðstoða þá við að takast á við veikleika sína í stærðfræðinámi.  

        Talnalykill virðist endurspegla hæfniviðmið aðalnámsskrár nokkuð vel. Það reynist 

því hentugt tæki til að athuga hvort börn séu að ná hæfniviðmiðum í stærðfræði miðað við 

aðra nemendur í sama árgangi. Talnalykill gefur þó ekki mat á sértæka námsörðugleika í 

stærðfræði en niðurstaða þess getur gefið forsendur fyrir grun og því að leitað sé frekar eftir 

þeirri röskun. Nauðsynlegt er fyrir nemendur að tileinka sér þessi hæfniviðmið og því er 

mikilvægt að menntastéttin hafi tæki sem mæli þau. Flest börn ná líklega þessum viðmiðum 

en ekki öll. Þau börn geta átt við erfiðleika að stríða í stærðfræði sem þau ná kannski aldrei 

að vinna úr á skólagöngu sinni. Þetta undirstrikar enn frekar nauðsyn þess að hafa góð 

mælitæki svo hægt sé að finna þessi börn og veita þeim rétta aðstoð. 

Það sem helst kom á óvart úr seinni rannsókn var að Talnalykill var talinn gagnlegri 

fyrir 8. – 10. bekk heldur en 1. og 2. bekk. Þetta gefur í skyn að prófið sé notað í 

unglingadeild. Prófið er einungis hannað fyrir 1. – 7. bekk og endurspeglar því ekki 

stærðfræðikunnáttu nemenda í unglingadeild. Þetta bendir enn frekar til mikilvægi þess að 

fá samskonar próf fyrir eldri nemendur. Þessi gagnsemi prófsins í unglingadeild gæti falist í 

því að Talnalykill endurspegli grunnkunnáttu í stærðfræði mjög vel. Að auki gæti hún falist 

í að nemendur séu látnir taka prófið til að taka niðurstöður með sér í framhaldsskólanám. 

Því sé prófið notað fyrir slaka nemendur í stærðfræði í elstu bekkjum grunnskóla án þess að 

það mæli stærðfræðikunnáttu þessara bekkja.  

Önnur ástæða fyrir því að prófið er talið minna gagnlegt fyrir 1. og 2. bekk heldur en 

8. – 10. bekk getur verið framsetning prófsins. Þátturinn Tölur er aðeins notaður fyrir yngsta 

bekkinn og getur það truflað sýn notenda á gæði prófsins fyrir þann aldur. Notendum finnist 

því gæði prófsins fyrir yngsta bekkinn verra þar sem ekki allir prófþættir eru notaðir. En 

þegar litið er til annarra matstækja sem ná til yngri nemenda er þar einungis verið að mæla 

talnaskilning. Þetta væri því ekki spursmál um gæði prófsins heldur sýndarréttmæti. 

Brýn nauðsyn virðist vera að finna hugmyndir og aðferðir fyrir sérkennara og aðra 

kennara til að efla þau svið stærðfræðinnar sem nemendur eru slakir á og sem eru í samræmi 

við þær niðurstöður sem nemendur fá á prófinu. Til eru matstæki sem gera þetta. Dæmi um 

það er matstækið Rummelighed i matematik (Lunde, 2002b).  
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Kosturinn við Talnalykil er að það er mjög yfirgripsmikið próf sem nær yfir flest 

svið stærðfræðinnar og gerir því kennurum og öðrum auðvelt fyrir að kortleggja hæfni 

nemenda og fá heildarmynd af henni. Prófið er þannig mun yfirgripsmeira en mörg önnur 

kunnáttupróf eða matstæki á Norðurlöndunum svo sem Mathematics Recovery Programme 

(MRP). MRP metur til að mynda einungis talna- og aðgerðaskilning barna (Wright o.fl., 

2006). MRP byggir þó á stöðluðu viðtali en vinsælla virðist vera í nýlegum mælitækjum að 

nota viðtal eða stöðumat frekar en kunnáttupróf (Dóróþea Guðrún Reimarsdóttir, 2011).  

Gagnlegt væri að búa til staðlað viðtal með Talnalykli fyrir notendur prófsins. 

Þannig opnast til dæmis sá möguleiki að kanna betur hugsunarferli nemenda eða hugræna 

færni hans og aðferðir við þrauta- og verkefnalausn. Einnig væri gagnlegt að þróa ýmsar 

aðferðir til að bæta þau stærðfræðisvið sem nemendur eru slakir á líkt og matstækið 

Rummelighed gerir. 

Annmarkar rannsóknarinnar voru meðal annars þeir að þar sem einungis var um 

forrannsókn að ræða og lítið úrtak þarf að fara varlega í að alhæfa um niðurstöður á alla 

notendur Talnalykils. Alhæfingargildi rannsóknarinnar er því lítið. Þó að úrtak hafi verið 

lítið var reynt að endurspegla alla notendur prófsins með því að notast við tilviljunarúrtak. 

Gera mætti víðameiri rannsókn á félagslegu gildi prófsins og notkun notenda á Talnalykli 

með stærra úrtaki sem byggð væri á þessari forrannsókn. Einnig væri hægt að athuga 

dreifingu aðsóknar í réttindanámskeið Talnalykils. Það gæti gefið frekari vísbendingar um 

félagslegt gildi prófsins.  

Helsti styrkleiki seinni rannsóknar var að hún endurspeglaði að mestu leyti skoðanir 

og viðhorf viðmælenda úr fyrri rannsókn en einnig var útbúinn spurningalisti og handrit að 

símtali sem hægt væri að nýta í frekari rannsóknum. Rannsóknin sýndi notkun á Talnalykli 

og álit notenda á einstaka þáttum prófsins, atriðum og gagnsemi þess. Einnig sýndi hún 

viðhorf notenda til prófsins og þar með félagslegu gildi þess. 

Æskilegt var að könnunin myndi ná yfir öll atriði prófsins, kosti þess og galla og var 

hún því líklega of löng til að þátttakendur hefðu löngun til að sinna henni vel og ljúka henni. 

Einnig getur verið að kynning, nafn eða inntak könnunarinnar hafi ekki verið nógu grípandi 

fyrir kennarastéttina eins og Leverage-salience kenningin segir til um. 

Félagslegt gildi matstækis samanstendur af trúverðugleika, notagildi og aðgengi. 

Besta aðferðin til að mæla félagslegt gildi er að greina sýnilega hegðun sem hefur fylgni við 
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ánægju hagsmunaaðila (Schwartz og Baer, 1991). Hegðun sem sýnir ánægju er regluleg 

notkun tækisins og viðhorf hagsmunaaðila. Reglulegar fyrirlagnir Talnalykils eru fáar á 

þessu skólaári og er það dæmigerð eða minni notkun en venjulega. Þó er virk notkun 

nokkuð mikil og má þá gera frekari rannsóknir á því hvort að notkun fari minnkandi með 

árunum. Viðhorf hagsmunaaðila er þó mjög gott til prófsins og er almennt litið vel á virkni 

prófsins. Því er æskilegt að skoða frekar hvers vegna notkun prófsins sé lítil þó að viðhorf 

hagsmunaaðila til prófsins sé gott.  

Trúverðugleiki prófsins, traust notenda til niðurstaðna, er í vafa þar sem notendum 

finnst uppsetning á innihaldi Talnalykils ekki vera í samræmi við uppsetningu námsefnis í 

dag og sé því ekki að endurspegla færni nemenda. Notagildi prófsins, gagnsemi mælitækis í 

raunverulegum aðstæðum, virðist einnig í hættu en þó er prófið talið nýtast vel við að finna 

slaka nemendur og gefa gagnlegar upplýsingar. Aðgengi notenda að niðurstöðum prófsins 

virðist vera gott þar sem prófið er þægilegt í notkun og niðurstöður nothæfar strax og 

fyrirlögn er lokið. Þó megi bæta aðgengi með frekari þjónustu við prófið þar sem notendum 

þótti mjög mikilvægt að fá frekari upplýsingar um niðurstöður prófsins. Því má áætla sem 

svo að félagslegt gildi prófsins sé ekki nógu gott. Markmið þessa verkefnis var að forkanna 

notkun prófsins og viðhorf notenda til þess og þyrfti því að gera frekari rannsóknir á 

félagslegu gildi prófsins. 

Að áliti notenda finnur Talnalykill nemendur sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði 

og staðsetur hvar þessir erfiðleikar liggja og hefur því gott notagildi. Hann eykur þannig 

líkur á að nemendur fái aðstoð við þessum erfiðleikum. Betri færni í stærðfræði stuðlar að 

betri rökhugsun og ígrunduðum ákvörðunum sem kemur sér vel fyrir þjóðfélagið á allan 

hátt. Því er mikilvægt að uppfæra prófið að nýlegra námsefni til að auka trúverðugleika þess 

svo að notkun aukist. Aukin notkun prófsins kemur sér vel fyrir framtíð landsins þar sem 

við aukna notkun finnast fleiri slakir nemendur í stærðfræði og líkur á betri þekkingu og 

færni í stærðfræði aukast. Það hefur jákvæð áhrif á samfélagið í heild sinni.  
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Viðauki 1 

Hæfnisviðmið í stærðfræði í grunnskólum 
 

Geta spurt og svarað með stærðfræði: Lok 4. bekkjar 
• Tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem tengjast stærðfræði. 
• Tjáð sig um stærðfræði og fylgt rökstuðningi annarra. 
• Leyst stærðfræðiþrautir með áþreifanlegum hlutum og skýringamyndum. 
• Sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld líkön, talnalínur og myndrit. 
• Rökrætt um stærðfræðiverkefni byggða á eigin reynsluheimi og rökstutt niðurstöður 

sínar.  

Geta spurt og svarað með stærðfræði: Lok 7. bekkjar 
• Tjáð sig bæði munn- og skriflega um spurningar og svör sem tengjast stærðfræði. 
• Tjáð sig um stærðfræði og lagt mat á rökstuðning annarra. 
• Leyst stærðfræðiþrautir sem byggð er á fyrri reynslu og þekkingu. 
• Sett fram, meðhöndlað, túlkað og greint einföld líkön, talnalínur og myndrit. 
• Sett fram einföld og óformleg stærðfræðileg rök og metið rökstuðning annarra. 

Kunna að fara með verkfæri og tungumál stærðfræðinnar: Lok 4. bekkjar 
• Nota myndmál, texta og frásögn með táknmáli stærðfræðinnar og unnið með tengsl 

þeirra. 
• Sýnt skilning á einföldum stærðfræðitáknum þar með talið tölur og aðgerðarmerki. 
• Notað hentug verkfæri eins og vasareikni, hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu og 

tölvur til rannsókna í stærðfræði. 

Kunna að fara með verkfæri og tungumál stærðfræðinnar: Lok 7. bekkjar 
• Notað óformlega framsetningu og táknmál stærðfræðinnar og sýnt fram á skilning á 

tengslum þeirra. 
• Sýnt skilning á einföldum stærðfræðitáknum þar með talið breytur og einfaldar 

formúlur. 
• Valið og notað hentug verkfæri eins og vasareikni, hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu 

og tölvur til rannsókna í stærðfræði. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar: Lok 4. bekkjar 
• Tekið þátt í að þróa lausnaraðferðir með því að nota hlutbundin gögn og teikningar. 
• Kannað og rannsakað tilgátur með notkun áþreifanlegra gagna. 
• Lesið og rætt einfölar upplýsingar um stærðfræðihugtök. 
• Undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu í stærðfræði. 
• Unnið í samstarfi við aðra nemendur að stærðfræðiverkefnum byggt á hugmyndum 

nemenda. 
• Gera sér grein fyrir verðgildi peninga. 
• Gera sér lítillega grein fyrir möguleikum og takmörkum stærðfræðinnar. 
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Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar: Lok 7. bekkjar 
• Tekið þátt í að þróa lausnaraðferðir með því að nota skráningu með tölum, texta og 

teikningum. 
• Rannsakað, rökrætt og sett fram á skipulagðan hátt stærðfræðilega með notkun 

hlutbundna gagna, skráningu og upplýsingatækni. 
• Lesið einfaldan, fræðilegan texta og notað upplýsingar um stærðfræðihugtök. 
• Undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu í stærðfræði. 
• Unnið í samstarfi við aðra nemendur að stærðfræðiverkefnum byggt á hugmyndum 

nemenda og ólíkum forsendum. 
• Þekkja helstu hugtök um fjármál. 
• Átta sig á möguleikum og takmörkum stærðfræðinnar. 

Tölur og reikningur: Lok 4. bekkjar 
• Notað náttúrulegar tölur, borið þær saman og raðað þeim í rétta röð. 
• Notað tugkerfisrithátt. 
• Reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt með náttúrulegar tölur. 
• Tekið þátt í að þróa aðferðir sem byggja á skilningi nemandans. 
• Tekið dæmi um einföld brot og hlutföll og sýnt hvernig þau eru notuð í daglegu lífi. 

Tölur og reikningur: Lok 7. bekkjar 
• Notið ræðar tölur, borið þær saman og raðað þeim í rétta röð. 
• Notað tugkerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi. 
• Reiknað með ræðum tölum á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt. 
• Tekið þátt í að þróa aðferðir sem byggja á skilningi nemandans. 
• Notað almenn brot, tugabrot og prósentur í daglegu lífi. 
• Geta nýtt almennar reglur eins og víxlreglu, tengireglu og dreifireglu. 
• Skráð hlutföll og brot á ólíkan hátt og sýnt fram á skilning milli almenns brota, 

tugabrota og prósenta.  

Algebra: Lok 4. bekkjar 
• Tjáð, búið til og kannað reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum og spáð fyrir um 

framhald mynsturs.  
• Feta tjáð jöfnuð og röð og notað táknmál stærðfræðinnar til að meta sanngirni. 
• Leysa jöfnur með óformlegum aðferðum og rökstutt þær. 

Algebra: Lok 7. bekkjar 
• Sett fram og rannsakað talnamynstur á skipulagðan hátt, lýst mynstrum og venslum 

með fjölbreyttum aðferðum og unnið með regluleika í rúmfræði.  
• Notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum jöfnum. 
• Leysa jöfnur og ójöfnur með óformlegum aðferðum og rökstutt þær. 
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Rúmfræði og mælingar: Lok 4. bekkjar 
• Notað hugtök rúmfræðinnar t.d. um form, staðsetningu og stærðir um daglegt líf. 
• Teiknað skýringarmyndir af tví- og þrívíddum formum og gert óformlegar rannsóknir á 

þeim. 
• Unnið með lögun og mælikvarða. 
• Mælt og áætlað lengd, flöt, rými, tíma, hitastig og þyngd með viðeigandi mælitækjum. 
• Speglað og hliðrað flatarmyndum. 
• Borið saman og túlkað niðurstöður ólíka mælinga. 

Rúmfræði og mælingar: Lok 7. bekkjar 
• Notað hugtök rúmfræðinnar í daglegu lífi og um fræðileg fyrirbrigði. 

• Teiknað einfaldar tví- og þrívíddar myndir, speglað, hliðrað og snúið flatamyndum og 
rannsakað og greint formin.  

• Notað einslögun og mælikvarða við teikningar og notað mælingar eins og ummál, 
flatamál og rúmmál. 

• Mælt og áætlað horn, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælitækjum og dregið 
ályktanir út frá þeim. 

• Tjáð hnitakerfi og notað þau við rúmfræðileg verkefni. 
• Tengt flatamyndir og þrívíða hluti við tölur og útreikninga. 

Tölfræði og líkindi: Lok 4. bekkjar 
• Safnað gögnum á eigin áhugasviði og umhverfi. 
• Talið, flokkað og skráð. Túlkað niðurstöður og notað einföld myndrit. 
• Tekið þátt í umræðum um gangnasöfnun, myndrit, tilviljanir og líkur. 
• Gert einfaldar tilraunir á líkum og geta lítillega greint áhrif þeirra í spilum. 

Tölfræði og líkindi: Lok 7. bekkjar 
• Safnað og unnið úr gögnum og miðlað upplýsingum með töflum og myndritum. 
• Gert einfaldar tölfræðirannsóknir og dregið ályktanir af þeim. 
• Dregið ályktanir um einfaldar líkur frá eigin tilraunum og borið saman við fræðilegar 

líkur. 
• Notað líkur á einföld tilvik. 
• Sótt gögn í gagnabanka, lesið, túlkað og útskýrt gögn sem eru i myndritum og töflum. 
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Viðauki 2 

Símaviðtal 

„Góðan daginn. Ég heiti Aldís Eva/Elva Katrín og er að hringja í þig vegna könnunar á 

prófinu Talnalykli og viðhorfi notenda til hans. Ég er í námi við sálfræðideild Háskóla 

Íslands og er að vinna lokaverkefni um prófið Talnalykil í samvinnu við Námsmatsstofnun. 

Mig langar til að spyrja þig nokkurra spurninga um prófið og reynslu þína af því. Það þarf 

ekki að taka nema 3 – 4 mínútur. Ég væri mjög þakklát ef þú værir tilbúin/n til þess.“ 

 

Fyrsti hluti: 

„Hverskonar kennari ertu?“  

„Hvað kennirðu?“ 
 

Annar hluti: 

„Er Talnalykill notaður í skólanum sem þú starfar við?“ 

„Er formlega skimað fyrir stærðfræðierfiðleikum?“ 

 

Þriðji hluti: 

„Notar þú sjálf/ur Talnalykil við þína vinnu?“ 

o „Hversu reglulega?“ 

o „Hversu oft?“ 

o „Hefurðu notað Talnalykil eitthvað á síðustu 6 mánuðum?“ 
 

Fjórði hluti: 
 „Hvenær fórstu á réttindanámskeið?“ 

o „Myndir þú vilja fara á skimunarsnámskeið?“ 
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Fimmti hluti: 

 „Hversu gagnlegur er Talnalykill í að finna nemendur með námsörðugleika í stærðfræði?“ 

 

Ef viðmælandi notar Talnalykil: 

„Við höfum verið að ræða við kennara sem nota Talnalykil til að fá betri tilfinningu fyrir 

viðhorfum þeirra og notkun á Talnalykli. Værir þú til í að hitta okkur, mig og 

samstarfsfélaga minn, í stutt spjall, jafnvel yfir kaffibolla. Við værum mjög þakklátar ef þú 

gætir það.“ 

• Staðir til að hittast á: 

-Háma á Háskólatorgi. 

-Kaffihúsið á Þjóðminjasafninu. 

- Í Bóksölu Stúdenta. 

• Tími til að hittast á: 

-Þriðjudaga. 
-Miðvikudaga. 

-Eftir hádegi á föstudögum. 
 

Ef ekki vill svara spurningum: 

„Takk kærlega fyrir aðstoðina og afsakaðu ónæðið.“ 
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Viðauki 3 

Hálfstaðlað viðtal 

Sæl/l ég heiti Aldís Eva og þetta er Elva Katrín og við erum að læra við sálfræðideild 

Háskóla Íslands. Lokaverkefnið okkar er um Talnalykil og erum við í samvinnu við 

Námsmatsstofnun. Okkur langar til að ræða við þig um nokkur atriði varðandi prófið í því 

skyni að afla okkur upplýsinga um viðhorf eða reynslu fólks til prófsins. Við viljum nota 

svörin, þó ekki orðrétt, til að búa til spurningakönnun.  

 

Bakgrunnsupplýsingar 

• Kennslureynsla? 

• Staða kennara? 

• Við hvaða skóla starfar einstaklingurinn? 

• Hefur þú notað Talnalykil í öðrum skólum? 

 

Notkun/reynsla af prófinu 

• Hversu mikið er prófið notað? 

• Hver er reynslan á prófinu? (Upplifun af prófinu?) 

• Hvað hefur það verið notað í mörg ár? 

• Hvað hefur það verið lagt oft fyrir á síðasta ári? 

• Hvenær var réttindanámskeið setið? 

• Hvenær hófst notkun prófsins? 

• Hvers vegna er prófið notað? 

o Er það tilvísun frá kennurum?  

o Er það notað í tengslum við skimun? 

o Skylda í skólanum? 

• Eru fleiri í skólanum sem nota prófið? 
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Skimun 

• Er prófið notað sem skimun? 

• Eru þá fræðsluyfirvöld að fara fram á hana? 

• Er þetta eigin frumkvæði? 

• Hversu oft er skimunin notuð? 

§ Er það reglulega? 

§ Í hvaða bekkjum? 

§ Hvert er gagnsemi skimunar talin vera? 

§ Fer hún fram í skólanum? 

• Ef ekki, af hverju ekki? 

§ Vantar skimunarhefti fyrir fleiri bekki? 

§ Er eitthvað ábótavant? 

• Hvernig er gagnsemin af prófinu? 

Gagnsemi prófsins - notagildi 

• Hvað er gert eftir prófið?  

• Hvernig er prófinu skilað af sér? 

o Eru foreldrar kallaðir til? 

o Kennarar barnsins? 

• Er allt prófið notað? 

o Er bakhliðin fyllt út? 

• Hvert er helsta gagnið af prófinu? 

o Hvað við að nota prófið skilar mestu gagni? 

o Er það til að fá stöðu nemandans? 

• Kostir prófsins? 

o Styrkleikar? 

o Veikleikar? 

o Samræmi prófsins og kennsluefnis? 

§ Hversu mikið truflar samræmið? 
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§ Mat á því hversu mikið ósamræmið er? 

Uppbygging 

Truflar uppsetning prófsins nemandann? 

• Hvernig dæmin eru sett upp? 

• Lesskilningur? 

• Hversu mikið gagn er af bakhliðinni?  

Námsskeið 

• Hvers vegna var farið á námskeið? 

o Hvaðan frétt var af prófinu?  

• Hvernig voru þau nýtt í starfi?  

• Var eitthvað sem ekki var farið í sem ber að nefna? 

• Er þörf á framhaldsnámskeiðum? 

o Túlkunin helst þá, hvað þýðir niðurstaðan? 

• Er þörf á umræðu á sérstökum umræðuvefi fyrir virka notendur? 

• Er mikið af spurningum sem vakna eftir námskeið?  

Eftirmáli prófsins 

• Hver er stuðningurinn við prófið 

o Er einhver regla um aðstoð? 

o Ef svo, hversu lengi? 

o Hvaða afleiðing hefur niðurstaða prófsins fyrir barnið? 

o Er eitthvað sem vantar við stuðning barnsins? 
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Viðauki 4 

Ágæti viðtakandi. 
Tilgangur þessara könnunar er að kanna notkun og viðhorf notenda til prófsins Talnalykils. 

Hún er unnin í samstarfi við Námsmatsstofnun og er einnig hluti af BS-verkefni okkar. 

Könnunin er send út til fjölda kennara sem hafa setið réttindanámskeið á Talnalykli. 

Þátttaka þín er okkur afar mikilvæg sama hversu mikil reynsla þín er af Talnalykli og felst 

hún í því að svara eftirfarandi spurningalista. Þátttaka er frjáls og þætti okkur afar vænt um 

ef þú gætir tekið þér um það bil 10 mínútur í að svara þessari könnun. Þú getur hætt þátttöku 

hvenær sem er en við hvetjum þig þó til að svara svo að framlag þitt komi að sem mestu 

gagni. Engin áhætta fylgir þessari könnun. Öll svör eru nafnlaus og eru því 

ópersónugreinandi. Vinsamlegast lestu vel allar leiðbeiningar sem fylgja hverjum hluta 

könnunarinnar. Ef einhverjar spurningar vakna hvetjum við þig til að hafa samband við 

okkur.  

Með fyrirfram þökkum fyrir þátttökuna, 

Aldís Eva Friðriksdóttir (aef5@hi.is) & Elva Katrín Elíasdóttir (eke9@hi.is) 

 

1. Já, ég vil taka þátt 

2. Nei, ég vil ekki taka þátt 

 

 

Fyrsti hluti. Í þessum kafla ertu beðin(n) um að svara nokkrum spurningum um notkun 

þína á Talnalykli. Ekki er ætlast til að þú hafir fulla þekkingu á Talnalykli heldur er verið að 

leita eftir reynslu þinni.  

 

Á hvaða árabili sast þú réttindanámskeið Talnalykils? 

1. 1998 - 2001 

2. 2002 - 2005 

3. 2006 - 2009 

4. 2010 - 2014 
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5. Vil ekki svara 

 

Hversu oft hefur þú lagt Talnalykil fyrir að jafnaði á þessu skólaári? 

1. Aldrei 

2. Einu sinni til þrisvar 

3. Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

4. Einu sinni í mánuði  

5. Oft í mánuði 

6. Einu sinni í viku 

7. Oft í viku 

8. Vil ekki svara 

 

Er þessi notkun dæmigerð fyrir notkun þína síðustu 3 ár? 

1. Já, þetta er dæmigerð notkun 

2. Nei, minni 

3. Nei, meiri 

4. Á ekki við (hef ekki haft réttindi á prófið í 3 ár) 

5. Vil ekki svara 

 

Hversu mörg ár samtals hefur Talnalykill verið í virkri notkun hjá þér? Vinsamlegast 

skrifaðu árafjölda í tölustöfum.  

 

 

 

 

Endurmetur þú nemendur reglulega með Talnalykli (t.d. nokkrum mánuðum eða ári 

seinna)? 

1. Aldrei 

2. Stundum 

3. Oft 

4. Vil ekki svara 
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Gerir þú eða sambærilegur aðili foreldrum nemenda grein fyrir niðurstöðum Talnalykils? 

1. Nei, aldrei 

2. Já, en sjaldan 

3. Já, oftast 

4. Já, alltaf  

5. Vil ekki svara 

 

Hvernig er foreldrum barnsins gerð grein fyrir niðurstöðum Talnalykils? 

1. Með símtali 

2. Í bréfi/tölvupósti 

3. Á sérstökum fundi 

4. Á foreldrafundi 

5. Vil ekki svara 

6. Annað  

 

Hvernig skilar þú niðurstöðum Talnalykils innan skólans?  

1. Engin formleg skil 

2. Ég geri munnlega grein fyrir þeim 

3. Ég skrifa formlega skýrslu 

4. Veit ekki 

5. Vil ekki svara 

6. Annað  
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Hversu vel nýtast niðurstöður Talnalykils við ákvörðun um frekari aðstoð í stærðfræði? 

1. Mjög illa 

2. Illa 

3. Hvorki illa né vel 

4. Vel 

5. Mjög vel 

6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara 

 

Er námsefni til taks sem hægt er að láta nemandann fá í framhaldi af niðurstöðum 

Talnalykils?  

1. Já 

2. Nei 

3. Veit ekki 

4. Vil ekki svara 

 

 

Hversu mikið telur þú eftirfarandi þætti skekkja niðurstöður prófsins? 

 

 Mjög 

lítið 

Lítið Hvorki 

lítið né 

mikið 

Mikið Mjög 

mikið 

Vil ekki 

svara 

Lesblinda eða lesskilningur 

nemandans 

	   	   	   	   	   	  

Einbeitingarleysi nemandans 	   	   	   	   	   	  

Ofvirkni nemandans 	   	   	   	   	   	  

Málhömlun eða málfarslegir 

erfiðleikar nemandans 

	   	   	   	   	   	  

	  

 



  

60 

 

Annar hluti. Hér fyrir neðan koma spurningar um skoðun þína á prófinu. Vinsamlegast 
leggðu mat á eftirfarandi atriði Talnalykils.  

 

Hversu vel ... 

 

 Mjög Illa Illa Hvorki 

illa né vel 

Vel Mjög vel Vil ekki 

svara 

samsvarar prófið markmiðum í 

stærðfræðinámi? 

	   	   	   	   	   	  

endurspegla hlutföll námsefnis í 

prófinu námsefni í dag? 

	   	   	   	   	   	  

eru prófþættir í samræmi við hin 

fjölbreyttu kunnáttusvið nemandans? 

	   	   	   	   	   	  

samsvarar námsefni prófsins 

núverandi námsefni í skólum? 

	   	   	   	   	   	  

veitir prófið tækifæri á að grípa inní 

ef nemandi er slakur í stærðfræði? 

	   	   	   	   	   	  

gefur niðurstaða prófsins 

heildarmynd um nemandann í 

stærðfræði? 

	   	   	   	   	   	  

gagnast prófið við að leggja mat á 

vinnubrögð og lausnaraðferðir 

nemandans? 
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Þessar spurningar eru um gagnsemi prófsins. Vinsamlega leggðu mat þitt á hversu sammála 

eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum.  

 

 Mjög 

ósammála 

Ósammála Hvorki 

ósammála 

né 

sammála 

Sammála Mjög 

sammála 

Vil ekki 

svara 

Prófið veitir skólastjórn gagnlegar 

upplýsingar 

	   	   	   	   	   	  

Prófið veitir fagstjóra gagnlegar 

upplýsingar 

	   	   	   	   	   	  

Prófið veitir sérkennara gagnlegar 

upplýsingar 

	   	   	   	   	   	  

Prófið veitir umsjónarkennara 

gagnlegar upplýsingar 

	   	   	   	   	   	  

Prófið veitir foreldrum gagnlegar 

upplýsingar 

	   	   	   	   	   	  

Prófið veitir nemandanum sjálfum 

gagnlegar upplýsingar 
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Hversu vel hentar Talnalykill eftirfarandi bekkjum? 

 

 Mjög illa Illa Hvorki 

illa né vel 

Vel Mjög vel Vil ekki 

svara 

1. bekkur 	   	   	   	   	   	  

2. bekkur 	   	   	   	   	   	  

3. bekkur 	   	   	   	   	   	  

4. bekkur 	   	   	   	   	   	  

5. bekkur 	   	   	   	   	   	  

6. bekkur 	   	   	   	   	   	  

7. bekkur 	   	   	   	   	   	  

8. bekkur 	   	   	   	   	   	  

9. bekkur 	   	   	   	   	   	  

10. bekkur 	   	   	   	   	   	  

 

 

Þriðji hluti. Hér koma nokkrar spurningar um fyrirlögn prófsins.  

 

Hversu oft breytir þú frá settum reglum um fyrirlögn prófsins? 

1. Aldrei 

2. Sjaldan 

3. Stundum 

4. Oft 

5. Alltaf 

6. Vil ekki svara 

 

 

  



  

63 

Hvernig víkur þú frá reglum um fyrirlögn prófsins? (Vinsamlegast merktu við allt sem á 

við). 

1. Ég vík aldrei frá reglum um fyrirlögn 

2. Ég legg ekki prófþætti fyrir í sömu röð og þeir birtast á skráningablaði 

3. Ég orða fyrirmæli verkefnanna öðruvísi en stendur í prófbók 

4. Ég leyfi nemandanum að giska á svarið 

5. Ég gef rétt fyrir þegar aðferð er rétt en niðurstaða er röng 

6. Ég umorða spurningarnar munnlega fyrir barnið 

7. Vil ekki svara 

8. Annað 

 

Notar þú allt prófið við fyrirlögn? 

1. Nei, aldrei 

2. Já, stundum 

3. Já, alltaf 

4. Vil ekki svara 

 

Fyllir þú bakhliðina út? 

1. Nei, aldrei 

2. Já, stundum 

3. Já, alltaf 

4. Vil ekki svara 

 

Hlutar þú fyrirlögn prófsins niður (t.d. Tölur í dag en Mælingar á morgun)?  

1. Nei, aldrei 

2. Já, stundum 

3. Já, alltaf 

4. Vil ekki svara 
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Að þínu mati hversu hæfileg er lengd prófsins? 

1. Of stutt 

2. Hæfileg 

3. Of löng 

 

Fjórði hluti. Vinsamlegast leggðu mat á hversu fullnægjandi eða ófullnægjandi eftirfarandi 

þættir eru í prófinu: 

 

 

 

 

 

  

 Mjög 

ófullnægjandi 

Ófullnægjandi Hvorki 

ófullnægjandi 

né fullnægjandi 

Fullnægjandi Mjög 

fullnægjandi 

Veit 

ekki / 

vil ekki 

svara 

Orðalag fyrirmæla 	   	   	   	   	   	  

Orðalag verkefna 	   	   	   	   	   	  

Uppsetning á framhlið 

og bakhlið prófbóka 

	   	   	   	   	   	  

Skipting í hóppróf og 

einstaklingspróf 

	   	   	   	   	   	  

Línurit 	   	   	   	   	   	  

Súlurit 	   	   	   	   	   	  

Uppsetning dæma 	   	   	   	   	   	  

Sveigjanleiki í 

fyrirlögn 

	   	   	   	   	   	  

Nákvæmni prófsins 	   	   	   	   	   	  
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Hér ertu beðin(n) um að skilgreina hversu vel prófið nær yfir eftirfarandi áfangamarkmið úr 

Aðalnámsskrá fyrir stærðfræðikennslu í grunnskólum: 

 

 Mjög illa Illa Hvorki 

vel né illa 

Vel Mjög vel Veit ekki 

/ vil ekki 

svara 

Verkefna- og þrautalausnir 	   	   	   	   	   	  

Hugtakaskilningur 	   	   	   	   	   	  

Röksemdafærslur 	   	   	   	   	   	  

Tölur og reiknikunnátta 	   	   	   	   	   	  

Tengsl við daglegt líf 	   	   	   	   	   	  

Hlutföll og prósentur 	   	   	   	   	   	  

Rúmfræði og mælingar 	   	   	   	   	   	  

Tölfræði og líkindafræði 	   	   	   	   	   	  

Mynstur og algebra 	   	   	   	   	   	  
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Fimmti hluti. Að þínu mati hversu mikilvægt væri að bjóða upp á eftirfarandi þjónustu við 

Talnalykil. 

 Alls ekki 

mikilvægt 

Lítið 

mikilvægt 

Hlutlaus Frekar 

mikilvægt 

Mjög 

mikilvægt 

Vil ekki 

svara 

Staðlað skýrsluform um niðurstöður 

prófsins til að skila af sér 

	   	   	   	   	   	  

Samskonar próf fyrir unglingastig 	   	   	   	   	   	  

Frekari fræðsla um fyrirlögn 	   	   	   	   	   	  

Uppfærsla á innihaldi prófsins 	   	   	   	   	   	  

Breyting á orðalagi prófsins 	   	   	   	   	   	  

Frekari námskeið 	   	   	   	   	   	  

Formleg skimun fyrir unglingadeild 	   	   	   	   	   	  

Skimunarhefti fyrir alla bekki 	   	   	   	   	   	  

Hugmyndir fyrir kennara um hvernig 

megi efla þá þætti sem eru slakir hjá 

nemendum 

	   	   	   	   	   	  

Námsefni til stuðnings í framhaldi af 

niðurstöðum prófsins 

	   	   	   	   	   	  

Frekari upplýsingar um niðurstöður 

Talnalykils og þýðingu þeirra fyrir 

nemandann 

	   	   	   	   	   	  

	  

 

Sjötti hluti. Hér koma nokkrar spurningar um skimun. Er skimun notuð við skólann sem þú 

starfar við? 

1. Já 

2. Nei 

3. Starfa ekki við skóla 

4. Vil ekki svara 
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Hversu gagnleg er skimunin? 

1. Mjög ógagnleg 

2. Ógagnleg 

3. Hvorki ógagnleg né gagnleg 

4. Gagnleg 

5. Mjög gagnleg 

6. Vil ekki svara 

 

Er krafa um skimun frá skólastjórn? 

1. Já 

2. Nei 

3. Vil ekki svara 

 

Er skimað reglulega í skólanum (t.d. einu sinni á ári)? 

1. Já 

2. Nei 

3. Vil ekki svara 

 

Er skimað sérstaklega þegar grunur vaknar um erfiðleika í nemendahópi? 

1. Nei, aldrei 

2. Já, stundum 

3. Já, alltaf 

4. Vil ekki svara 

 

Er skimunarhefti fyrir 3. bekk notað við skólann sem þú starfar við? 

1. Já 

2. Nei 

3. Vil ekki svara 
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Er skimunarheftið notað fyrir fleiri bekki? 

1. Já 

2. Nei 

3. Vil ekki svara 

 

Hversu mikill áhugi er fyrir skimun í skólanum hjá þér? 

1. Enginn áhugi 

2. Lítill áhugi 

3. Nokkur áhugi 

4. Töluverður áhugi 

5. Mjög mikill áhugi 

6. Vil ekki svara 

 

Vinsamlegast hakaðu við þá prófþætti sem notaðir eru við skimun í skólanum sem þú starfar 

við (hér má velja fleiri en einn möguleika): 

1. Reikningur og aðgerðir 

2. Tölfræði 

3. Stærðfræðiheiti 

4. Tölur 

5. Mælingar 

6. Algebra og jöfnur 

7. Rúm- og flatarmál 
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Sjöundi hluti. Nú er spurt um viðhorf til Talnalykils. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu 

sammála eða ósammála að jafnaði þú ert eftirfarandi fullyrðingum. Hér ertu beðin(n) um að 

svara þó að reynsla þín af Talnalykli sé lítil. 

 

 Mjög 

ósammála 

Ósammála Hvorki 

ósammála 

né 

sammála 

Sammála Mjög 

sammála 

Veit ekki / 

Vil ekki 

svara 

Viðhorf þitt til Talnalykils er að 

jafnaði gott 

	   	   	   	   	   	  

Viðhorf annarra kennara við skólann 

er að jafnaði gott 

	   	   	   	   	   	  

Viðhorf skólastjórnar til Talnalykils 

er að jafnaði gott 

	   	   	   	   	   	  

Viðhorf foreldra til Talnalykils er að 

jafnaði gott 

	   	   	   	   	   	  

Viðhorf barnanna til Talnalykils er 

að jafnaði gott 

	   	   	   	   	   	  

	  

 

 

 

Nú koma spurningar um nemendur og prófið: Eru nemendur almennt áhugasamir um prófið 

og fyrirlögn þess? 

1. Nei, aldrei 

2. Já, stundum 

3. Já, oftast 

4. Veit ekki 

5. Vil ekki svara 
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Missa nemendur almennt móðinn þegar þeim mistekst að svara erfiðum spurningum? 

1. Nei, aldrei 

2. Já, stundum 

3. Já, oftast 

4. Veit ekki 

5. Vil ekki svara 

 

Áttundi hluti. Í lokin koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn til þess að hjálpa til við 

úrlausn könnunarinnar. Kyn?  

1. Kona 

2. Karl 

3. Annað 

4. Vil ekki svara 

 

Er skólinn sem þú starfar við heildstæður (frá 1. upp í 10. bekk)? 

1. Já 

2. Nei 

3. Vil ekki svara 

 

Í hvaða landshluta er skólinn sem þú starfar við? 

1. Höfuðborgarsvæðið 

2. Reykjanes 

3. Vesturland 

4. Vestfirðir 

5. Norðurland Vestra 

6. Norðurland Eystra 

7. Austurland 

8. Suðurland 

9. Starfa ekki við ákveðinn skóla 

10. Vil ekki svara 
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Hversu margir nemendur eru að jafnaði í hverjum árgang við skólann sem þú starfar við?  

1. 1 til 10 

2. 11 til 30 

3. 31 til 50 

4. 51 til 70 

5. 71 til 90 

6. 91 + 

7. Starfa ekki við ákveðinn skóla 

8. Veit ekki / vil ekki svara 
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Viðauki 5 

Gott kvöld/góðan dag 

Ég heiti ____________________ og er að hringja í þig vegna könnunar um prófið 

Talnalykil.  

 

Við erum tveir nemendur við Háskóla Íslands og erum að vinna að BS verkefni okkar um 

Talalykil í samstarfi við Namsmatsstofnun. Verkefnið snýst um að kanna viðhorf notenda til 

prófsins og vorum við að velta fyrir okkur hvort ég mætti senda þér könnunina í tölvupósti. 

Hún tekur um 10-15 mínútur?  

 

Já - Frábært, þá þarf ég að fá netfangið þitt. Þá sendum við þér könnunina sem fyrst. 

Takk kærlega fyrir þetta og eigðu gott kvöld.  

 

Nei  -  Ég get líka boðið þér að taka könnunina símleiðis en þá tekur hún aðeins lengri 

tíma. Hefur þú áhuga á því? 

  

Já  -  Frábært. Taka könnunina. 

Nei - Þá þakka ég þér fyrir, vertu blessuð/blessaður 
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Viðauki 6 

 

Gott kvöld/góðan dag 

Ég heiti ____________________ og er að hringja út af könnun um Talnalykil.  

 

Þú hefur vonandi fengið tölvupóst frá okkur? 

 

Já  -  Eins og sagt er í bréfinu erum við í samstarfi við Námsmatsstofnun að kanna viðhorf 

notenda til prófsins Talalykils. Við erum að ýta eftir svörun og verður fyllsta trúnaðar gætt 

og nafn þitt kemur hvergi fram.  Að sjálfsögðu er það í þínu valdi sett hvort þú tekur þátt í 

þessari könnun. Könnunin tekur um 10 mínútur. 

Viltu taka þátt í könnuninni?   

 

Nei  -  Er annar tími hentugri?   

Já  -  (finna tíma)___________________   

Nei  -  Þá þakka ég þér fyrir, vertu blessuð/blessaður 

Já  -  Þá skulum við byrja. 

 

Ef ekki tölvupóstur: 

 

Nei  -  Hér hafa þá orðið einhver mistök sem ég bið þig um að fyrirgefa.  

En má ég kynna fyrir þér það helsta sem stóð í tölvupóstinum?  

 

Já  -  Við sendum þeim sem hafa setið réttindanámskeið á Talnalykli 

tölvupóst að könnun. Við erum að kanna viðhorf notanda á prófinu.  
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Gætt verður fyllsta trúnaðar og nafn þitt kemur hvergi fram.  Að 

sjálfsögðu ræður þú hvort þú tekur þátt í þessari könnun en við hvetjum þig 

þó til að taka þátt. Könnunin tekur um 10 mínútur. 

Viltu taka þátt í könnuninni?   

    

Nei  -  Er annar tími hentugri eða viltu að ég sendi þér tölvupóst ? 

Já  -  (finna tíma/senda bréf)___________________ 

 

Nei  -  Þá þakka ég þér fyrir, vertu blessuð/blessaður 

Já  -  Þá skulum við byrja. 

 

Nei  -  Er annar tími hentugri?  

Já  -  (finna tíma)___________________     

Nei  -  Þá þakka ég þér fyrir, vertu blessuð/blessaður 

 

 


