Dagskrá
•
•
•
•
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Alþjóðlegt samhengi
Þróun undanfarinn áratug
Búseta
Kyn
Einkenni afburðanemenda

Skilgreining
• PISA metur lesskilning, stærðfræðilæsi og náttúrufræðilæsi
15 ára nemenda (í 10. bekk)
• Færni samkvæmt PISA er flokkuð í hæfnisþrep
– Afburðanemendur eru þeir sem eru á efstu tveimur þrepum

Stærðfræðilæsi

Fækkað um fjórðung

Fjölgað um helming

Lesskilningur

Fækkað um þriðjung

Fjölgað um helming

Fjölgað um einn sjötta

▼

=
▼
▼

=
=

Búseta

Stærðfræðilæsi
• Þrep 6
Nemendur á þrepi 6 í stærðfræðiprófi PISA geta lokið erfiðustu verkefnunum með
góðum árangri. Nemendur á þessu þrepi hafa stærðfræðihugsun og ályktunarhæfni
á háu stigi. Þeir geta dregið ályktanir og notað upplýsingar byggðar á rannsóknum
sínum og líkönum til að leysa flókin vandamál og sett þekkingu sína í tiltölulega
nýtt samhengi. Þeir geta tengt saman upplýsingar með ólíka framsetningu og
aðlagað að fjölbreyttum aðstæðum. Þessir nemendur geta beitt innsæi og skilningi
ásamt afburðaleikni í táknrænum og formlegum (e. symbolic and formal)
stærðfræðilegum aðgerðum og tengslum, til að finna aðferðir til að takast á við
nýstárlegar aðstæður.
Nemendur á þessu þrepi geta miðlað svörum sínum nákvæmlega ásamt
vangaveltum um uppgötvanir sínar, túlkanir og rök og geta útskýrt hvers vegna
ákveðnum aðgerðum var beitt við að færa stærðfræðilegar þrautir úr daglegu máli
yfir á stærðfræðilegt form.

Stærðfræðilæsi
• Þrep 5
Á þrepi 5 geta nemendur mótað og unnið með líkön af flóknum aðstæðum,
komið auga á takmarkanir og forsendur. Þeir geta valið, borið saman og metið
viðeigandi aðferðir við lausnir á stærðfræðiþrautum til að takast á við flókin
vandamál.
Nemendur á þessu þrepi geta unnið á skipulegan hátt með táknræn og formleg
sérkenni (symbolic and formal characterisations) með því að nota vel þroskaða
rökfærni og viðeigandi framsetningu. Þeir hefja lausnaleit með því að hugleiða
vinnu sína og geta sett skýrt fram og tjáð túlkun sína á stærðfræðilegum
vandamálum og rökfærslu.

Spurning 3 í verkefninu HELENA HJÓLREIÐAKONA krefst hæfni á þrepi 6
• Nemendur sem kunna að reikna út frá heildartíma (9+6 = 15 mínútur) og heildarvegalengd (3+4
= 7 km) geta fundið svarið einfaldlega með því að beita hlutfallsreikningi (7 km á ¼
klukkustund eru 28 km á 1 klukkustund) eða með flóknari formúlunálgun (t.d. vegalengd/tími =
7/(15/60) = 420/15 = 28).
• Spurningin krefst góðs skilnings á stærðfræðilegum forsendum að baki meðalhraða. Nemandinn
þarf að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að tengja saman heildartíma og heildarvegalengd.
• Það er ekki hægt að finna meðalhraða eingöngu með því að reikna út meðaltal tveggja hraða
jafnvel þó að í þessu tilfelli sé ranga svarið (28,3 km/klst.), sem fengið er með því að reikna út
meðaltal hraðanna (26,67 km/klst. og 30 km/klst.), ekki fjarri rétta svarinu sem er 28 km/klst.
Þar kemur fram bæði stærðfræðilegur skilningur á hraða og skilningur á eðli hraðamælinga í
veruleikanum. Sá skilningur krefst góðrar þekkingar á grundvallaratriðum stærðfræði og færni í
að draga stærðfræðilegar ályktanir, rökstyðja og nota táknrænt, formlegt og tæknilegt tungumál
og aðgerðir.

Stigagjöf: Rétt svar er á bilinu 31 til 33, með eða án réttra útreikninga. Gefin hlutastig ef
útreikningar sýna rétta notkun Pýþagórasarreglu en með reiknivillu eða ranga lengd eða þakflötur
ekki tvöfaldaður. Einnig gefin hlutastig ef útreikningar sýna ekki notkun Pýþagórasarreglu en notkun
á skynsamlegri tölu fyrir breidd þaksins (til dæmis frá 2,6 til 3) og reiknað það sem eftir er villulaust.

PISA 2012

Ísland

PISA 2012

Hlutfall nemenda á hverju hæfnisþrepi læsis á stærðfræði í sveitarfélögum með 15-100 þ. íbúa

Ísland

PISA 2012

Hlutfall nemenda á hverju hæfnisþrepi læsis á stærðfræði í sveitarfélögum með 3-15 þ. íbúa

Ísland

Lesskilningur
• Þrep 6
Í verkefnum á þessu þrepi þarf nemandinn að draga ályktanir, bera saman og
meta andstæðar upplýsingar í texta sem eru bæði ítarlegar og nákvæmar. Til að
leysa þau þurfa nemendur að hafa fullan skilning á einum eða fleiri textabrotum
og geta samþætt upplýsingar úr þeim.
Í verkefnunum þurfa nemendur að takast á við framandi hugmyndir, sérstaklega
flóknar upplýsingar og óhlutbundinn texta. Nemendur þurfa að setja fram
tilgátur um eða meta á gagnrýninn hátt flókinn texta eða efni þeim framandi.
Við mat á textanum þurfa þeira að taka tillit til fjölda viðmiða eða sjónarmiða og
sýna fram á háþróaðan skilningi á textanum. Endurheimt upplýsinga úr texta
verður að vera nákvæm og fylgja smáatriðum sem ekki eru augljós.

Lesskilningur
• Þrep 5
Verkefni á þessu þrepi sem fela í sér endurheimt upplýsinga, krefjast þess af
nemandanum að hann finni og raði saman upplýsingum sem koma fram í
textanum og meti hverjar þeirra eiga við hverju sinni.
Við lausn verkefna þar sem nemendur þurfa að meta texta þurfa þeir að beyta
gagnrýnni hugsun og setja fram eigin tilgátur sem krefjast sérhæfðrar þekkingar.
Túlkun og mat á texta þarf að byggja á nákvæmum skilningi á því sem lesið er
þar sem innhald og gerð textans er ókunnugt. Í verkefnum á þessu þrepi eru
hugtök oft sett í samhengi sem ekki er í samræmi við væntingar lesandans.

(Nemendur á þrepi 6)

(Nemendur á þrepi 5 / Hlutastig: Nemendur á þrepi 2)
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Náttúrufræðilæsi
• Þrep 6
Á þrepi 6 eru nemendur sem þekkja og nýtt sér þekkingu um vísindin við
flóknar og ólíkar aðstæður á áreiðanlegan hátt. Þeir geta tengt saman
upplýsingar úr ólíkum áttum og notað þær til þess að færa rök fyrir svörum
sínum. Þeir nota vísindalega röksemdafærslu og skilning til þess að skýra út
ókunnar vísindalegar og tæknilegar aðstæður. Nemendur á þessu þrepi geta
notað vísindalega þekkingu og byggt upp röksemdafærslu sem styður
niðurstöður og ákvarðanir um persónulegar, félags- og efnahagslegar eða
hnattrænar aðstæður.

Náttúrufræðilæsi
• Þrep 5
Á þrepi 5 eru nemendur sem þekkja vísindalegar hliðar á margvísilegum
flóknum aðstæðum. Þeir geta notað bæði vísindaleg hugtök og þekkingu um
vísindin við þessar aðstæður og geta borið saman, valið og metið viðeigandi
vísindalegar vísbendingar (e. evidence) til notkunar við raunverulegar aðstæður.
Nemendur á þessu þrepi geta notað þróaðar matsaðferðir, geta tengt saman ólíka
þekkingu á viðeigandi hátt og beitt gagnrýninni hugsun á vandamálin. Þeir geta
búið til skýringar byggðar á vísbendingum og fært rök fyrir svörum sínum byggt
á gagnrýninni greiningu.

(Nemendur á þrepi 6 / Hlutastig: Nemendur á þrepi 3)

(Nemendur á þrepi 6)
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Ísland

PISA 2012

Ísland

Einkenni
afburðanemenda

Fjölskyldan
Viðhorf

Nemendur eftir hæfnisþrepum
Fjöldi nemenda og hlutfall
Hæfnisþrep Stæ 2012 Hlutfall Les 2009 Hlutfall Nát 2006 Hlutfall
6
218
1
39
7
259
Undir 1
15
555
16
569
14
493
1
26
980
22
811
23
823
2
28
1072
31
1121
26
900
3
19
715
22
798
18
642
4
5
205
8
284
9
311
5
1
25
1
24
2
80
6

OECD mælikvarðar
–
–
–
–

Mæling byggir á svörum nemenda við safni spurninga um sama efni
Normaldreifing
Meðaltal OECD er alltaf stillt á 0,00 stig
Spönn kvarðans er -3 til +3
• Um 6 af hverjum 7 nemendum hefur gildi yfir -1
• Um 6 af hverjum 7 nemendum hefur gildi undir +1

– Munur uppá 0,2 er lítill munur
– Munur uppá 0,5 er töluverður munur
– Munur uppá 0,8 og meira er mikill munur
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Fjölskyldan
- Veraldlegar eigur á heimili
- Menningarlegar eigur á heimili
- Virðingarstaða starfs foreldra
- Menntunarstig foreldra

Veraldlegar
eigur á heimili

Menningarlegar
eigur á heimili

Fjölskyldan

Fjölskyldan

Mælikvarði Ganzeboom á virðingarstöðu starfa: 0-100

Fjölskyldan

Samantekt um einkenni fjölskyldu
• Þjóðfélagsstaða foreldra nemenda með
afburðalesskilning og stærðfræðilæsi er
töluvert meiri en nemenda með miðlungsfærni.
• Virðingastaða starfs foreldra er mun hærri hjá
afburðanemendunum, hækkar stöðugt fyrir
hvert hæfnisþrep.
• Þessi áhrif eru sterkust fyrir stærðfræðilæsi.
• Heimili afburðanemenda eru lítið eitt ríkulegri
en heimili nemenda með miðlungsfærni, en á
síst við um náttúrufræði-læsi. Það er meiri
munur á menningarlegum eigum.

• Meirihluti nemenda með afburðalesskilning
og afburðanáttúrufræðilæsi eiga
háskólamenntaða foreldra (u.þ.b. 3 af
hverjum 4) en minnihluti slakra nemenda
(u.þ.b. 1 af hverjum 3).
• Þessi áhrif eru mun minni fyrir
stærðfræðilæsi, það virðist ekki tengjast
menntunarstigi foreldra eins mikið.
• Nemendur með afburðalesskilning eiga síður
einstætt foreldri en aðrir nemendur.
• Miklu algengara er að nemendur með
afburðanáttúrufræðilæsi eigi foreldra í
vísindatengdum störfum en aðrir nemendur,
næstum þrisvar sinnum líklegra en slakir
nemendur.

Viðhorf og lesskilningur

Námstækni og lesskilningur

Viðhorf og náttúrufræðilæsi

Viðhorf og náttúrufræðilæsi

Viðhorf og
stærðfræðilæsi

Samantekt um viðhorf
• Miklu meiri munur er á viðhorfum
afburðarnemenda og nemenda með minni
færni heldur en kemur fram um
fjölskylduaðstæður.
• Nemendur með afburðalesskilning hafa
miklu meiri ánægju af lestri og lesa miklu
fjölbreyttara efni en nemendur með
slakari lesskilning.
• Þeir lesa einnig töluvert meira á netinu en
nota ekki bókasöfn meira en nemendur
með slakari lesskilnig
• Námstækni nemenda með
afburðalesskilning afburðarstærðfræðilæsi er einnig miklu betri en nemenda
með slakari lesskilning.

• Sambærileg áhrif koma fram fyrir viðhorf
til náttúrufræði.
• Nemendur með afburðanáttúrufræðilæsi
hafa miklu jákvæðari viðhorf til náttúrufræði og notagildis hennar fyrir framtíðina en aðrir nemendur.
• Afburðanemendur telja gildi náttúruvísinda fyrir þá persónulega og fyrir
almenning miklu meira en aðrir nemendur.
• Meðvitund afburðarnemenda um
umhverfismál er miklu meiri en annarra
nemenda.

Samantekt um viðhorf
• Nemendur með afburðastærðfræðilæsi hafa meiri áhuga á stærðfræði
og nota betri námstækni, en
munurinn á þeim og
miðlungsnemendum er samt lítill.
• Viðhorf til gagnsemi stærðfræðinnar
í framtíðinni er ekki ríkara hjá
afburðanemendum en öðrum
nemendum.
• Aukinn áhugi á þrautalausnum
aðgreinir þá miklu frekar frá öðrum
nemendum.

• Nemendur með afburðastærðfræðilæsi hafa miklu meira sjálfstraust og
miklu minni kvíða tengt stærðfræði
en aðrir nemendur.
• Sömu sterku tengsl koma fram fyrir
náttúrufræðilæsi.

Heimanám og stærðfræðilæsi

Skólinn

Skólinn

Samantekt
• Almennt er lítill munur á viðhorfi
afburðanemenda og nemenda með
miðlungsfærni til skólans.
• Samband við kennarana er betra hjá
nemendum með afburðarlesskilning
en aðrir nemendur en þau tengsl
koma ekki fram fyrir stærðfræðilæsi.
• Í samanburði við þann skýra mun
sem fram kemur á viðhorfum til
námsgreinanna og eigin getu er
munur á viðhorfum til skólans og
tengslum við kennara hverfandi.

• Afburðanemendur verja helmingi
minni tíma í heimanám en nemendur
með slaka færni.
• Enginn munur er á tölvunotkun
afburðanemenda og annarra nemenda
né á viðhorfum til tölvunotkunar.
• Afburðanemendur nota þó netið
aðeins minna en nemendur með
miðlungsfærni og mun minna en
slakir nemendur, allt að 20 mínútum
skemur á dag (eða fjórðungi skemur).

Afburðanemendur og aðrir nemendur
•
•
•
•

Miklu jákvæðari viðhorf til námsgreina
Töluvert hærri þjóðfélagsstaða foreldra
Lítið eitt jákvæðari viðhorf til skóla og kennara
Ekki munur á tölvunotkun og viðhorfum til tölvunotkunar

SKÝRINGAR

VIÐHORF TIL LESTURS
•

•

Ánægja af lestri
Mælikvarðinn á ánægju af lestri er unninn úr svörum nemenda við ellefu staðhæfingum. Nemendur
voru spurðir hve sammála þeir væri eftirfarandi staðhæfingum um lestur (mjög sammála, sammála,
ósammála eða mjög ósammála): (1) Ég les bara þegar ég verð að gera það, (2) Lestur er eitt af
uppáhalds áhugamálum mínum, (3) Mér finnst gaman að tala um bækur við aðra, (4) Mér finnst erfitt
að klára bækur, (5) Ég verð ánægð(ur) ef ég fæ bók að gjöf, (6) Lestur er tímasóun fyrir mig, (7) Mér
finnst gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn, (8) Ég les eingöngu til að fá þær upplýsingar sem ég
þarfnast, (9) Ég get ekki setið kyrr og lesið í meira en nokkrar mínútur, (10) Mér finnst gaman að
segja hvað mér finnst um bækur sem ég hef lesið, og (11) Mér finnst gaman að skipta á bókum við
vini mína. Svörum við staðhæfingum sem eru neikvætt orðaðar (1, 4, 6, 8 og 9) er snúið við svo að
hærri gildi teljist til hærra gildis á mælikvarðanum.
Fjölbreytni í lesefni
Mælikvarðinn á fjölbreytni í lesefni er unninn úr svörum nemenda þar sem þeir tilgreindu hve oft þeir
lásu eftirfarandi efni vegna þess að þá langaði til þess (Aldrei eða næstum aldrei, Fáein skipti á ári,
U.þ.b. einu sinni í mánuði, Nokkrum sinnum í mánuði, Nokkrum sinnum í viku): Tímarit,
Teiknimyndasögur, Skáldsögur, Bókmenntir aðrar en skáldsögur, Dagblöð. Hærri gildi á
mælikvarðanum tilgreina meiri fjölbreytni í lesefni.

VIÐHORF TIL LESTURS
•

•

Lestur á internetinu
Mælikvarðinn á lestur á internetinu er unninn út frá svörum nemenda þar sem þeir tilgreindu hve oft
þeir gerðu eftirfarandi (Þekki það ekki, Aldrei eða næstum aldrei, Nokkrum sinnum í mánuði,
Nokkrum sinnum í viku, Nokkrum sinnum á dag): Les tölvupóst, Spjalla á netinu (t.d. MSN®), Les
fréttir á netinu, Nota orðabók eða alfræðirit á netinu (t.d. Wikipedia®), Leita að upplýsingum á
netinu til að fræðast um ákveðið efni, Tek þátt í umræðum á spjallþráðum á netinu, Leita að
hagnýtum upplýsingum á netinu (t.d. dagskrá, viðburðum, ráðleggingum, uppskriftum).
Bókasafnsnotkun
Mælikvarðinn á bókasafnsnotkun er unninn út frá svörum nemenda þar sem þeir tilgreina hvort þeir
fara nokkrum sinnum á ári, í mánuði, í viku eða aldrei á almenningsbókasafn til að gera eftirfarandi:
Fá lánaðar bækur til að lesa mér til ánægju, Fá lánaðar bækur fyrir skólaverkefni, vinna heimavinnu,
verkefni eða rannsókn á almenningsbókasafninu, Lesa tímarit eða dagblöð á almenningsbókasafninu,
Lesa bækur til ánægju á almenningsbókasafninu, Lesa á almenningsbókasafninu um ýmislegt sem er
ekki tengt náminu í skólanum, Nota internetið á almenningsbókasafninu.

NÁMSTÆKNI
• Námstækni við að öðlast skilning á og muna texta
Mælikvarðinn á tækni við að öðlast skilning á og muna texta er unninn út frá mati nemenda á
gagnsemi eftirfarandi aðferða við að skilja og muna texta: (a) Ég einbeiti mér að þeim hlutum
textans sem auðvelt er að skilja, (b) Ég les tvisvar hratt í gegnum textann, (c) Eftir að hafa lesið
textann ræði ég við aðra um innihaldið, (d) Ég strika undir mikilvæga hluta textans, (e) Ég geri
samantekt á textanum með eigin orðum, (f) Ég les textann upphátt fyrir einhvern.
Mælingin byggir á viðmiðunarmati. Sérfræðingar á vegum framkvæmdaraðila og landsskrifstofa
í PISA mátu gagnsemi aðferðanna við að skilja og muna texta. Viðmiðunarmat sérfræðinganna
er að (c) (d) og (e) aðferðirnar séu betur til þess fallnar en (a) (b) (f): cde > abf (þ.e. níu
samanburðarpör: c>a, c>b, c>f, d>a, d>b, d>f, e>a, e>b, e>f). Nemendum er gefin einkunn
fyrir tækni eftir því hve vel þeirra svör passa við viðmiðið. Einkunn er gefin á bilinu 0 til 1 sem
tilgreinir samræmi svara nemanda við viðmiðið. Dæmi: Ef nemandi svarar í samræmi við 7 af 9
viðmiðum er staða hans á mælikvarðanum 7/9=0,78. Hærra gildi á mælikvarðanum stendur
fyrir gagnlegri námstækni hjá nemandanum við að öðlast skilning á og muna texta.

NÁMSTÆKNI
• Námstækni við samantekt meginatriða í texta
Mælikvarðinn á tækni við að daga saman meginatriði í
texta er unninn út frá mati nemenda á gagnsemi eftirfarandi
aðferða við að skrifa samantekt (úrdrátt) á frekar flóknum
og erfiðum tveggja síðna texta um sveiflur í hæð vatnsborðs
stöðuvatns í Afríku: a) Ég skrifa samantekt. Að því loknu

VIÐHORF TIL STÆRÐFRÆÐI
•

•

Trú nemenda á eigin getu í stærðfræðinámi var metin með því að spyrja nemendur hve öryggir þeir
töldu sig vera með að leysa eftirfarandi útreikninga: i) Finna út með því að nota tímatöflu langferðabíla
hversu langan tíma það tæki að komast frá einum stað til annars; ii) Reikna út hve miklu ódýrara sjónvarp
væri ef gefinn er 30% afsláttur af verði þess; iii) Reikna út hversu marga fermetra af flísum þarf á gólf; iv)
Að finna x með því að leysa jöfnuna 3x + 5 = 17; v) Að finna raunvegalengd á milli tveggja staða með
korti sem notast við kvarðann 1:10,000; vi) Að finna x með því að leysa jöfnuna 2(x+3)= (x + 3)(x - 3); og
vii) Að reikna út bensíneyðslu bíls. Nemendur svöruðu hverjum lið með því að velja eitt af eftirfarandi
svörum: „Mjög örugg/ur“, „Örugg/ur“, „Ekki mjög örugg/ur“, „Alls ekki örugg/ur“. Hærra gildi á
matsþættinum tilgreinir öruggari sjálfsmynd sem stærðfræðinemandi.
Sjálfsmynd í stærðfræði var metið með því að spyrja nemendur hve sammála þeir væru eftirfarandi
staðhæfingum um þá sjálfa: i) Ég er bara ekki góð/ur í stærðfræði; ii) Ég fæ góðar einkunnir í stærðfræði;
iii) Ég er fljót/ur að læra stærðfræði; iv) Ég hef alltaf talið að stærðfræði sé eitt af mínum bestu fögum; og
v) Ég skil erfiðasta efnið í stærðfræðitímum. Nemendur svöruðu hverjum lið með því að velja eitt af
eftirfarandi svörum: „Mjög sammála“, „Sammála“, „Ósammála“ og „Mjög ósammála“. Liður i) snýr
öðru vísi en hinir liðirnir, þar er svarmöguleikum snúið við eftir könnunina, nemendur sem eru ósammála
þeim lið eru metnir með sterkari sjálfsmynd en nemendur sem eru sammála þeim lið. Hærra gildi á
matsþættinum tilgreinir sterkari sjálfsmynd í stærðfræði.

VIÐHORF TIL STÆRÐFRÆÐI
•

•

Áhugi á stærðfræði var metinn með því að spyrja nemendur hve sammála þeir væru eftirfarandi
staðhæfingum um þá sjálfa: i) Ég hef gaman af bókum um stærðfræði; ii) Ég hlakka til stærðfræðitíma; iii)
Ég sinni stærðfræðináminu vegna þess að mér finnst gaman í stærðfræði; and iv) Ég hef áhuga á því sem
ég læri í stærðfræði. Nemendur svöruðu hverjum lið með því að velja eitt af eftirfarandi svörum: „Mjög
sammála“, „Sammála“, „Ósammála“ og „Mjög ósammála“. Hærra gildi á matsþættinum tilgreinir meiri
áhuga á stærðfræði.
Hagnýtingargildi stærðfræði fyrir framtíðina var metið með því að spyrja nemendur hve sammála þeir
væru eftirfarandi staðhæfingum um þá sjálfa: i) Að leggja sig fram í stærðfræði borgar sig vegna þess að
það mun koma sér vel í því starfi sem ég mun velja mér síðar; ii) Stærðfræði er mikilvægt fag fyrir mig því
ég mun þurfa á henni að halda í því námi sem ég ætla mér í; iii) Ég mun læra margt í stærðfræði sem getur
skipt máli við að finna vinnu.; og iv) Stærðfræðilærdómur borgar sig fyrir mig því hann mun bæta
framamöguleika mína. Nemendur svöruðu hverjum lið með því að velja eitt af eftirfarandi svörum: „Mjög
sammála“, „Sammála“, „Ósammála“ og „Mjög ósammála“. Hærra gildi á matsþættinum tilgreinir meira
hagnýtingargildi stærðfræði fyrir framtíðina.

VIÐHORF TIL STÆRÐFRÆÐI
• Stærðfræðikvíði var metinn með því að spyrja nemendur hve sammála þeir væru eftirfarandi
staðhæfingum um þá sjálfa: i) Ég hef oft áhyggjur af því að stærðfræðitímar muni reynast mér
erfiðir; ii) Ég verð mjög stressuð/stressaður þegar ég þarf að sinna heimavinnu í stærðfræði; iii)
Ég verð mjög kvíðin/n þegar ég leysi stærðfræðidæmi.; iv) Ég finn til vonleysis þegar ég er að
leysa stærðfræðidæmi; og v) Ég hef áhyggjur af því að ég muni fá lélegar einkunnir í
stærðfræði. Nemendur svöruðu hverjum lið með því að velja eitt af eftirfarandi svörum: „Mjög
sammála“, „Sammála“, „Ósammála“ og „Mjög ósammála“. Hærra gildi á matsþættinum
tilgreinir meiri kvíða fyrir stærðfræði.

VIÐHORF TIL NÁTTÚRUFRÆÐI
•

Sjálfsmynd nemanda í náttúruvísindum var metinn með því að spyrja nemendur hve sammála þeir
væru eftirfarandi staðhæfingum: Það væri auðvelt fyrir mig að læra flókna hluti í námsgreinum í
náttúrufræði. Ég get yfirleitt gefið góð svör við prófspurningum í námsgreinum í náttúrufræði. Ég er
fljót(ur) að læra námsgreinar í náttúrufræði. Ég á auðvelt með að læra námsgreinar í náttúrufræði. Í
náttúrufræðitímum skil ég hugtökin og fræðiheitin mjög vel. Ég á auðvelt með að skilja nýtt efni í
náttúrufræði.

VIÐHORF TIL NÁTTÚRUFRÆÐI
•

•

•

Ánægja af náttúruvísindum var metinn með því að spyrja nemendur hve sammála þeir væru
eftirfarandi staðhæfingum: Mér finnst yfirleitt gaman að læra eitthvað sem tengist náttúruvísindum.
Mér finnst gaman að lesa um náttúruvísindi. Mér finnst gaman að leysa þrautir sem tengjast
náttúruvísindum. Mér finnst gaman að öðlast nýja þekkingu í náttúruvísindum. Ég hef áhuga á að
læra um náttúruvísindi.
Samfélagslegt gildi náttúruvísinda að mati nemenda var metinn með því að spyrja nemendur hve
sammála þeir væru eftirfarandi staðhæfingum: Framfarir í náttúruvísindum og tækni bæta yfirleitt
félagslega stöðu fólks. Náttúruvísindi eru dýrmæt fyrir þjóðfélagið. Framfarir í náttúruvísindum og
tækni hjálpa yfirleitt til við að bæta efnahaginn. Náttúruvísindi eru mikilvæg því þau hjálpa okkur að
skilja náttúrulegt umhverfi okkar. Framfarir í náttúruvísindum og tækni bæta yfirleitt lífskjör fólks.
Persónulegt gildi náttúruvísinda fyrir nemandann var metinn með því að spyrja nemendur hve
sammála þeir væru eftirfarandi staðhæfingum: Sum hugtök í náttúruvísindum hjálpa mér að skilja
hvernig ég tengist öðru fólki. Ég á eftir að nýta náttúruvísindi á margan hátt þegar ég er fullorðin(n).
Náttúruvísindi höfða mikið til mín. Mér finnst náttúruvísindi auðvelda mér að skilja margt í umhverfi
mínu. Þegar ég lýk námi á ég eftir að fá mörg tækifæri til að nýta náttúruvísindi.

VIÐHORF TIL UMHVERFISVERNDAR
• Meðvitund um umhverfismál var metin með því að spyrja nemendur hversu vel þeir þekktu
eftirfarandi atriði: Hnattræn hlýnun (hlýnun andrúmslofts). Hagnýting erfðabreyttra lífvera.
Súrt regn. Geislavirkur úrgangur. Afleiðingar þess að skógum er eytt til að nýta landið í annað.
• Áhyggjur af umhverfismálum var metin með því að spyrja nemendur hvort þeir teldu
eftirfarandi umhverfismál vera alvarleg áhyggjuefni fyrir þá sjálfa og/eða fyrir aðra:
Loftmengun. Skortur á orku. Útdauði plöntu- og dýrategunda. Eyðing skóga til að nýta landið í
annað. Vatnsskortur. Kjarnorkuúrgangur.
• Bjartsýni á þróun umhverfismála í heiminum var metin með því að spyrja nemendur hvort
eftirfarandi málefni muni aukast eða minnka á næstu 20 árum: Loftmengun. Skortur á orku.
Útdauði plöntu- og dýrategunda. Eyðing skóga til að nýta landið í annað. Vatnsskortur.
Kjarnorkuúrgangur.

VIÐHORF TIL UMHVERFISVERNDAR
• Ábyrgð gagnvart sjálfbærri þróun var metin með því að spyrja nemendur hve sammála þeir
væru eftirfarandi staðhæfingum um þá sjálfa: Það er mikilvægt að reglulegt eftirlit með
útblæstri bifreiða sé skilyrði fyrir notkun þeirra. Það fer í taugarnar á mér þegar orku er sóað
með því að nota rafmagnstæki að óþörfu. Ég er hlynnt(ur) því að hafa lög sem takmarka
verksmiðjureyk jafnvel þó að það hækki vöruverðið. Til að draga úr úrgangi ætti að halda
notkun plastumbúða í lágmarki. Iðnfyrirtæki ættu að þurfa að sannað að þau losi sig á öruggan
hátt við hættulegu úrgangsefni. Ég er hlynnt(ur) því að hafa lög sem vernda umhverfi tegunda
sem eru í útrýmingarhættu. Það ætti að framleiða rafmagn úr endurnýjanlegum auðlindum eins
mikið og hægt er, jafnvel þó að það auki kostnað.

SKÓLINN
•

•

Viðhorf til skólans: Tilgangur náms var metinn með því að spyrja nemendur hve sammála þeir væru
eftirfarandi staðhæfingum: i) Skólinn hefur gert lítið til þess að undirbúa mig undir fullorðinsárin þegar
skóla lýkur; ii) Skólinn hefur verið tímasóun; iii) Skólinn hefur ýtt undir sjálfstraust mitt við að taka
ákvarðanir; og iv) Ég hef lært hluti í skólanum sem gætu komið sér vel í vinnu. Nemendur svöruðu hverjum
lið með því að velja eitt af eftirfarandi svörum: „Mjög sammála“, „Sammála“, „Ósammála“ og „Mjög
ósammála“. Liðir i) og ii) snúa öðru vísi en hinir liðirnir, þar er svarmöguleikum snúið við eftir
könnunina, nemendur sem eru ósammála þeim liðum eru metnir með jákvæðara viðhorf til skólans en
nemendur sem eru sammála þeim liðum. Hærra gildi á matsþættinum tilgreinir jákvæðara viðhorf til
skólans.
Samsömun við nemendahópinn var metinn með því að spyrja nemendur hve sammála þeir væru
eftirfarandi staðhæfingum: Í skólanum mínum... i) ...líður mér eins og ég sé utangarðs (eða skilin/n
útundan); ii) ...á ég auðvelt með að eignast vini; iii) ...tilheyri ég hópnum; iv) ...líður mér kjánalega og er
utangátta; v) ...virðist öðrum nemendum líka við mig; og vi) ...er ég einmana. Nemendur svöruðu hverjum
lið með því að velja eitt af eftirfarandi svörum: „Mjög sammála“, „Sammála“, „Ósammála“ og „Mjög
ósammála“. Liðir i), iv) og vi) snúa öðru vísi en hinir liðirnir, þar er svarmöguleikum snúið við eftir
könnunina, nemendur sem eru ósammála þeim liðum eru metnir með jákvæðari samsömun við
nemendahópinn en nemendur sem eru sammála þeim liðum. Hærra gildi á matsþættinum tilgreinir
jákvæðari samsömun við nemendahópinn.

SKÓLINN
• Samband nemenda við kennara var metið með því að spyrja nemendur hve sammála þeir væru
eftirfarandi staðhæfingum: i) Flestir kennarar eru áhugasamir um vellíðan nemenda; ii) Ef mig
vantar aukaaðstoð þá fæ ég hana frá kennurum mínum; iii) Flestir kennarar mínir eru
sanngjarnir við mig; iv) Nemendum semur vel við flesta kennara; og v) Flestir kennarar mínir
hlusta vel á það sem ég hef að segja. Nemendur svöruðu hverjum lið með því að velja eitt af
eftirfarandi svörum: „Mjög sammála“, „Sammála“, „Ósammála“ og „Mjög ósammála“.
Hærra gildi á matsþættinum tilgreinir jákvæðara samband nemenda við kennara.
• Stuðningur kennara við nemendur var metið með því að spyrja nemendur hve oft eftirfarandi
gerist í stærðfræðitímum í skólanum: i) Kennarinn sýnir áhuga á námi sérhvers nemanda; ii)
Kennarinn veitir aukaaðstoð ef nemendur þurfa á henni að halda; iii) Kennarinn aðstoðar
nemendur við að læra.; iv) Kennarinn heldur áfram að útskýra þar til nemendurnir skilja; og v)
Kennarinn gefur nemendum tækifæri til að tjá skoðanir sínar. Nemendur svöruðu hverjum lið
með því að velja eitt af eftirfarandi svörum: „Í öllum tímum“, „Í flestum tímum“, „Kemur fyrir í
tímum“ og „Aldrei eða næstum aldrei“. Hærra gildi á matsþættinum tilgreinir meiri stuðning
kennara við nemendur.

TÖLVUR
•

•

•

Tölvunotkun til afþreyingar
Mælikvarðinn á tölvunotkun til afþreyingar er unninn út frá því hve oft nemendur nota tölvu til að gera
eftirfarandi: (a) Spila einmenningstölvuleiki. (b) Spila leiki með öðrum í gegnum Internetið. (c) Nota tölvupóst.
(d) Spjalla á Internetinu (t.d. MSN®). (e) Taka þátt í netsamfélagi (t.d. Facebook, MySpace). (f) Vafra á
Internetinu til skemmtunar (eins og að horfa á myndbönd t.d. á YouTube™). (g) Lesa fréttir á Internetinu (t.d. um
atburði líðandi stundar). (h) Sækja hagnýtar upplýsingar af Internetinu (t.d. um staði, heimilisföng, dagsetningar
á viðburðum. o.s.frv.). (i) Hlaða niður tónlist, kvikmyndum, leikjum eða hugbúnaði af Internetinu. (j) Setja eigið
efni á Internetið til að deila því með öðrum (t.d. tónlist, ljóð, myndbönd eða tölvuforrit). Hærra gildi á
mælikvarðanum stendur fyrir meiri tölvunotkun til afþreyingar.
Tími sem varið er í netnotkun á dag
Mælikvarðinn á daglega netnotkun er unninn út frá svörum nemenda við þremum spurningum: Hve lengi þeir
nota internetið á venjulegum virkum degi í skólanum, hve lengi þeir nota internetið á venjulegum virkum degi
utan skóla og hve lengi þeir nota internetið á venjulegum helgardegi utan skóla.
Viðhorf til tölvunotkunar
Mælikvarðinn á viðhorf til tölvunotkunar er unninn út frá því hve sammála nemendur eru eftirfarandi
staðhæfingum: (a) Það er mjög mikilvægt fyrir mig að vinna á tölvu. (b) Mér finnst mjög skemmtilegt að vinna á
eða leika mér á tölvu. (c) Ég nota tölvu því að ég hef mikinn áhuga á tölvum. (d) Ég gleymi mér þegar ég vinn á
tölvu. Nemendur með hátt gildi á mælikvarðanum hafa mikinn áhuga á tölvum, telja þær mikilvægar og
skemmtilegar.

