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Inngangur 

Fljótlegt færnimat: hvers vegna, hvernig 

og fyrir hverja? 

Það sem þú hefur í höndum er handbók: 

leiðbeiningar til að meta verklega þekkingu án 

tungumáls 

Hvað er áhugavert við slíkt matstæki - 

og hví er það nauðsynlegt? 

Vinnumarkaðurinn í Evrópu hefur þörf fyrir 

fleiri starfsmenn. Því standa opinberar 

stofnanir og samtök, vinnumiðlanir, 

ráðningarstofur og fleiri á vinnumarkaði 

frammi fyrir aukinni þörf á hæfu og 

sveigjanlegu starfsfólki, meðal innflytjenda.  

Að bera kennsl á starfshæfni innflytjenda, og 
þróun aðferða sem því tengjast, er því mjög 
brýnt verkefni í Evrópu núorðið. 

Það er í takt við þá stefnu Evrópuþjóða að 
aðlaga nýbúa eins fljótt og vel og unnt er. Löng 
verkleg þjálfun er ekki alltaf besta og 
áhrifamesta lausnin fyrir innflytjendur - eða 
vinnumarkaðinn. 

Stóran hluta innflytjenda vantar ákveðna 
færni; hann getur ekki sýnt fram á skráða færni, 
e.t.v. vegna skorts á málakunnáttu. Þá kann að 
vanta faglega endurmenntun til að teljast 
samkeppnishæfur á vinnumarkaði og virkur 
þátttakandi í Evrópulöndum nútímans. 

Til þess að bjóða verklega starfsþjálfun sem 
virkilega kemur til móts við þarfir innflytjenda, 
eða til að geta beint á vinnustað þar sem nýta 
má starfshæfni, er þörf á matstæki sem sýnir 
fyrri menntun, starfsreynslu,  og þá hæfni og 
færni sem nauðsynleg er fyrir starfsþróun. 
Einnig er þörf á matsumhverfi, þegar sótt er um 
starf, þar sem innflytjandinn þarf ekki að tala 
mál nýja landsins reip rennandi. 

Gilt matstæki sem metur fyrra nám, faglega 
færni og leikni í vinnustaðamenningu sparar 
tíma og fé. 

Þetta er einmitt það sem Fast Track verkefnið 
hefur tekist á við!  

Matstæki fyrir þessi þrjú störf - aðstoð í 

eldhúsi, aðstoð við umönnun og flísalögn hefur 

sem sagt þegar verið hannað og í Handbók má 

finna lýsingu á matstækjunum. Einnig má nota 

leiðbeiningarnar sem sniðmát til að búa til 

nýjar kannanir og matstæki. 

How? 

Matið er gert með því að fá innflytjandann til 
að ljúka við könnun, án orða; með myndum 
sem sýna starfshæfni, aðstæður og valkosti 
sem kunna að vefjast fyrir þeim. Þetta er t.d. 
gert með því að velja milli nokkurra valkosta, 
svara já/nei spurningum eða ákvarða rétta 
verkferla. 

Við teljum að kannanir séu gildar (meti 
raunverulega verklagni í atvinnulífinu) og 
fljótlegar. 

Leiðbeiningar auk Handbókar ættu að gera 

hagsmunaaðilum í atvinnulífinu kleift að gera 

nýjar kannanir fyrir önnur störf, aðlaga þær að 

stöðlum hjá sinni þjóð og bæta við öðrum 

matstækjum til frambúðar. 

Fyrir hverja?  

Vefkannanirnar má nota á mismunandi 

stigum og í ýmsum tilgangi. Þetta gætu verið: 

1 Innflytjandi í atvinnuleit í Evrópulandi, 
sem vill vita hvaða kröfur eru gerðar 
svo ná megi fótfestu á vinnumarkaði. 
Hann kann einnig að þurfa þjálfun við 
hæfi og flýtimeðferð við  aðlögun á 
vinnumarkaði. 

2 Félagsráðgjafi vinnumiðlunar 
sveitarfélags eða félagsþjónustu, 
náms- og starfsráðgjafi, 
mannauðsstjóri eða atvinnuráðgjafi 
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Vinnumálstofnunar sem leitar að starfi 
við hæfi fyrir atvinnuleitanda. 
Atvinnuráðgjafi 
endurhæfingamiðstöðva sbr. Virk sem 
leitar að starfsþjálfun fyrir 
einstaklinga. 

3 Vinnustaðir sem leita starfsfólks sem 
hefur þá hæfni sem vinnumarkaður 
krefst en vill geta kannað færni 
viðkomandi á fljótan og árangursríkan 
máta. Einnig þegar til greina kemur að 
ráða fólk í starfsþjálfun. 

4 Kennarar og þjálfunarstaðir sem sjá 

um þjálfun og ráðgjöf og vilja gera 

þjálfunina skilvirkari og sérsniðna að 

einstaklingum. Einnig við mat á 

nýliðaþjálfun á vinnustöðum. 
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Hvernig hafist er 

handa 

Ferlið krefst grunnþekkingar í tölvufærni, tölvu, 

aðgangs að netinu, myndavélar og mögulega 

hugbúnaðar til að útbúa ljósmyndir til útgáfu. 

Auk ljósmynda má nota teikningar og 

myndbönd. Það er þó tímafrekara og gerir 

kröfu um aukna tölvufærni, hugbúnað til 

myndbandaútgáfu og teiknara (ætli maður sér 

ekki að kaupa rétt til kaupa á myndum og 

táknum). Gáum að því að ef maður notar sínar 

eigin ljósmyndir næst nákvæmlega það sem 

maður vill. Þá má veita smáatriðum athygli og 

nýta til markaðssetningar án leyfis. 

Hvernig velja skal ákveðna starfsgrein? 

Áður en vinnan hefst þarf að hugleiða hvaða 
starfsgrein valin er til færnimats. Við valið þarf 
að hafa tilgang könnunar og markhóp í huga. 
Mismunandi þætti þarf að ígrunda áður en 
valið er; á að gera færnimat í vinnumiðlun, hjá 
fræðslustofnun eða fyrirtæki? Taka þarf 
ýmislegt með í reikninginn þegar innihaldið er 
mótað, en það veltur á markhópnum.  

Einnig ber að hafa í huga þá þörf sem 
færnimatið mætir. Það má nýta sem 
ráðgjafatæki í verkmenntastofnun, t.d. í 
upphafi þjálfunar þegar skoða skal þá færni 
sem innflytjandi býr yfir, eða til að leggja drög 
að námi viðkomandi. Þá má nýta það við 
ráðningu starfsfólks, t.d. hjá fyrirtæki sem 
ræður til sín erlent starfsafl. Það má líka hugsa 
sér að bæta inn í færnimatið þáttum sem nýst 
gætu sérstaklega fyrirtækinu sem það gerir.  

Í stuttu máli: Áður en hafist er handa ætti að 

skilgreina að minnsta kosti fyrir hvern, til hvers 

og til að mæta hvaða þörfum maður vill gera 

færnimatið. Við áætlunina ber líka að hafa í 

huga hvaða starfsgreinar er mögulegt að 

færnimeta án tungumáls. Einnig að athuga 

hvar þörf fyrir starfsafl liggur á vinnumarkaði 

og hvaða starf/störf margir innflytjendur hafa 

reynslu af. Þá má hugsa sér að skoða hvaða 

námsgreinar innflytjendur velja sér. Það er allra 

hagur að koma snemma auga á starfsfærni 

þeirra. 

Hvaða færni ber að meta? 

Þegar starfsgrein hefur verið valin kemur að því 
að greina hvaða þætti innan fagsins skal meta. 
Best er að kynna sér í upphafi námskrá fagsins 
í verkmenntaskóla. Út frá henni er farið nánar 
út í það hvað færnimatið ætti að innihalda. Fá 
má viðtöl við fagkennara, fulltrúa 
atvinnulífsins, atvinnuveitendur, lærimeistara, 
sjálfstæða atvinnurekendur auk náms- og 
starfsráðgjafa í skólum og á vinnumiðlunum. 
Einblína skal á raunverulegar þarfir, á þá 
grundvallarþætti færni sem mikilvægir eru í 
atvinnulífinu.  Árangursríkust er samvinna við 
mismunandi aðila sem taka ýmis sjónarhorn 
með í reikninginn.  

Til að fá grind í færnimatið er ráðlegt að skipta 
grunn færniþáttum fagsins í þemu. Þegar þetta 
er gert ber að hafa í huga að skiptingin einfaldi 
matið. Innan hvers fags ættu að vera 3 til 6 
þemu; með öðrum orðum undirþættir. Þemu 
gætu falið í sér fatnað, tæki, efnivið, öryggi á 
vinnustað, hreinlæti, samverkandi þætti eða 
vinnuatferli, eftir því hvert eðli starfsins er. 

Flest störf gera kröfu um vissa samskiptafærni 

auk verklagni. Þegar grunnþættir hafa verið 

ákvarðaðir og þeim skipt í undirþætti er rétt að 

skipta færniþáttum í samskipta- og verkþætti. 

Til að áherslan verði rétt, röð spurninga og 

innhald rökrétt, þarf að leitast við að finna 

jafnvægi milli samskipta- og verkþátta. Greinið 

hverjir eru öðrum mikilvægari og leggið á það 

áherslu í færnimatinu. Vitaskuld er þetta 

mismunandi eftir fögum. Til dæmis þarf 

hjúkrunarfræðingur aldraðra meira á 

samskiptafærni að halda en járniðnaðarmaður. 
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Hver getur hagnast á færnimatinu? 

Sem áður segir má nota færnimat í ýmsum 

tilgangi. Reynslan sýnir að í markhópnum eru: 

atvinnumiðlanir, verkmenntaskólar, aðrir 

skólar og þjálfunarmiðstöðvar, fulltrúar 

atvinnulífsins, auk fulltrúa stéttarfélaga og 

fagfélaga. Í vinnumiðlunum geta ráðgjafar 

notað matið sem fyrsta ráðgjafaratæki, þar eð 

misskilningur kann að koma upp vegna skorts á 

sameiginlegu tungumáli. Í fræðslugeiranum 

geta kennarar auk náms- og starfsráðgjafa 

notað færnimatið í ráðgjafarviðtölum og við 

könnun á færni áður en ráðþegi hefur 

starfsþjálfun. Á vinnustöðum bjóðast nokkrir 

möguleikar við notkun færnimatsins: við 

ráðningu starfsfólks, skimun á fyrra námi 

starfsmanns og áætlun um frekara nám og sem 

kennslutæki við kynningu þegar nýliðar eru 

þjálfaðir á vinnustað.  Auk þess gætu verkalýðs- 

og fagfélög nýtt sér færnimat. Svo má vel 

upphugsa fleiri leiðir til að nýta færnimat án 

orða, fyrir ákveðna starfsgrein. 
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iSpring -gerð 

vefkönnunar og  

iSpring Learn 

leiðbeiningar 

þessum kafla er útskýrt hvernig tækin eru 

notuð til að gera vefkannanir sem og til að nýta 

sér þessa þjónustu við að vista niðurstöður. 

Athugið að mörg svör, sem ekki eru í þessari 

handbók, er að finna á kennslusíðum iSpring: 

http://www.ispringsolutions.com/support/q

uizmaker/video-tutorials.html 

Niðurhal iSpring - gerð vefkönnunar og 

skráning í iSpring 

Aðeins er hægt að hala niður QuizMaker í 

Windows tölvum af iSpring heimasíðunni: 

http://www.ispringsolutions.com/ispring-

quizmaker  

Til að fá leyfi verður að velja hlekkinn "pricing". 

Athugið að einnig má fá afslátt fyrir 

fræðslustofnanir, sem ekki eru reknar í 

hagnaðarskyni, auk stjórnsýslustofnana. Fylgið 

greiðsluferlinu til að fá leyfiskóða sem þið svo 

notið til að aflæsa QuizMaker tækinu þegar 

reynslutímanum sleppir. 

Notið kóðann úr  QuizMaker umsókninni til að 

virkja forritið. Gangi það að óskum fáið þið 

staðfestingarskilaboð. 

Nú er QuizMaker tækið tilbúið til notkunar.  

Ef þið viljið færa leyfið í aðra tölvu, á annan 

notanda, verður fyrst að aftengja leyfið sem 

áður var virkjað. Hér má fá leiðbeiningar um 

hvernig þetta skal gera: 

 

http://www.ispringsolutions.com/docs/displ

ay/IQ/Deactivating+iSpring+QuizMaker+Lice

nse  

Skráning fyrir iSpring Learn leyfi 

iSpring Learn- leiðbeiningaþjónustan leyfir 

manni að stofna notendur sem gera skulu 

könnunina (þegar og ef að því kemur að 

takmarka þarf aðgang) en einnig að geyma 

upplýsingar niðurstaðna vefkannana. Við gerð 

kannana er tekið fram á hvaða netþjón senda 

skal niðurstöður. Vilji maður nota iSpring - 

leiðbeiningaþjónustuna verður að fá leyfi sem 

fæst á þessari vefslóð: 

http://www.ispringsolutions.com/ispring-

learn  

Þegar búið er að ganga frá samning um leyfi til 
að nota iSpring er mikilvægt að setja upp 
eftirfarandi: 

• Sameiginlegan útgáfuaðgang 
(common publisher account)   

• Nemendaaðgang 

• Fjarlægja sjálfvirka endurnýjun leyfis, 
ef þurfa þykir 
 

Gerð skapalóns sniðmáts 

Við gerð auðkenndra vefkannana þarf að 

fullvissa sig um að allar líti eins út og hafi sama 

yfirbragð, þrátt fyrir mismunandi innihald. Til 

að svo megi verða er best að gera sniðmát fyrir 

vefkannanirnar. 

http://www.ispringsolutions.com/support/quizmaker/video-tutorials.html
http://www.ispringsolutions.com/support/quizmaker/video-tutorials.html
http://www.ispringsolutions.com/ispring-quizmaker
http://www.ispringsolutions.com/ispring-quizmaker
http://www.ispringsolutions.com/docs/display/IQ/Deactivating+iSpring+QuizMaker+License
http://www.ispringsolutions.com/docs/display/IQ/Deactivating+iSpring+QuizMaker+License
http://www.ispringsolutions.com/docs/display/IQ/Deactivating+iSpring+QuizMaker+License
http://www.ispringsolutions.com/ispring-learn
http://www.ispringsolutions.com/ispring-learn
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Byrjið á því að gera auða vefkönnun og aðlaga 

„Player“ og „Properties“ eftir þörfum. Hvenær 

sem er másmella á Preview hnappinn til að sjá 

og prófa könnunina. 

Tæknilegir eiginleikar sem notaðir voru í 

sniðmát verkefnisins voru: 

• Stærð:  sjálfgildi 16:10 (960 x 600 px) 

• Lágmark / hámark til að ná: 100% 

• Tímamörk: Engin 

• Fjöldi skipta sem gera má könnunina: 
Ótakmarkað (sami aðgangur er 
notaður aftur og aftur en til að 
aðgreina þátttakendur var búin til 
spurning þar sem hægt er að auðkenna 
hvern þann sem tekur könnunina) 

• Endurgjöf: Titill og texti (Textinn fól í 
sér tákn fyrir rétt eða rangt svar) 

• Upplýsingar fyrir þann sem tekur 
vefkönnun: Engar (við gerðum í 
staðinn spurningu til að spyrja um 
aðgangskóða, því það kæmi upp í 
niðurstöðum). 

• Ráp: Línulegt, 1 spurning í einu. 

• Sjálfgildi spurninga: 10 stig fyrir hvert 
rétt svar. 0 stig fyrir rangt svar. Reyna 
má 1 sinni við hverja spurningu, svör 
víxlast. 

• Endurgjöf: við rétt svar birtist grænt 
hak, við röng svör rauður kross. 

• Niðurstaða: Hvort sem notandi stóðst 
könnun eða ekki er honum bent á 
vefsíðu verkefnisins.  

• Vitnisburður: Þar sem notast var við 

iSpring leiðbeiningar var ekki um 

annan vitnisburð að ræða. 

Sjá næstu málsgrein um hvernig gera skal 

spurningar fyrir sniðmátið. 

Að gera spurningar 

Það mikilvægasta þegar spurningar eru gerðar 

er að hafa tvö sjónarhorn til taks: 

• Form View  

• Slide View 

Form view er best að hafa þegar bæta þarf inn 

í: 

• Spurningartáknum / myndum 

• Svaratáknum / myndum 

• Við skipulag svara (rétt verkröð, rétt 

pörun, og hringiðu / virk svæði 

(hotspot areas Question images 

En Slide view er best: 

• Þegar spurningartáknum er bætt inn 

(þegar gefið er í skyn hvers kona svars 

er krafist án þess að nota texta) 

• Þegar spurningartákn eru snyrt / þeim 

er breytt 

• Þegar útlit spurningar er skipulagt, þ.e. 

hvar spurningartáknið á að standa 

• Þegar athugað er hvort öll svartákn séu 

sýnileg þeim sem könnunina gera. 

Við mælum eindregið með því að hver spurning 

hafi tákn til að sýna án orða hvers konar svars 

er krafist. Skoðið kafla um tákn til að fá frekari 

upplýsingar. 

 Svo bæta megi við 

spurningum á að 

smella á Graded 

Question eða Survey 

Question og velja 

síðan spurningagerð. 

Við könnunarspurningum (survey questions) 

eru ekki rétt eða röng svör. 
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Spurnignargerðir 

Hér eru góð ráð sem nota má við gerð þeirra 

spurningategunda sem notaðar voru í 

könnununum: 

Stutt svör 

Þetta er eina spurningagerðin þar sem ekki eru 

gefin stig. Þetta var gert svo að auðkenna 

mætti þann sem gerði könnunina með númeri 

eða kóða og tengja þannig niðurstöður aðeins 

við viðkomandi.  

Þetta er eina spurningin þar sem skrifa verður 

svarið eða velja önnur tákn. 

Rétt / rangt  

Þessi spurning er notuð til að koma auga á eitt 

rétt  svar af tveimur mögulegum. Sá sem gerir 

könnunina þarf að huga vel að spurnartákniu 

og hvort eigi að velja rétta  eða ranga 

svarmynd. Það er mikilvægt að gæta 

samsvörunar innan könnunar þannig að það 

verði minni hætta á ruglingi.   

Við þessa spurningu þarf spurnartákn fyrir 

hvort svar. 

Fjölvalsspurning enn svarmöguleiki 

Við þessa spurningu á að velja eitt rétt svar úr 

mörgum möguleikum. Sá sem gerir könnunina 

þarf að huga vel að spurnartákniu og hvort eigi 

að velja rétta  eða ranga svarmynd. Það er 

mikilvægt að gæta samsvörunar innan 

könnunar þannig að það verði minni hætta á 

ruglingi.   

Við þessa spurningu þarf spurnartákn fyrir 

hvert svar. 

Fjölvalsspurning tveir eða fleiri 

svarmöguleikar  

Við þessa spurningu á að velja tvö eða fleiri rétt 

svör úr mörgum möguleikum. Sá sem gerir 

könnunina þarf að huga vel að spurnartákniu 

og hvort eigi að velja rétta  eða ranga 

svarmynd. Það er mikilvægt að gæta 

samsvörunar innan könnunar þannig að það 

verði minni hætta á ruglingi.   

Við þessa spurningu þarf spurnartákn fyrir 

hvert svar. 

Tenging 

Þessi gerð spurninga er notuð til að sjá megi 

tengsl milli hluta, tækis og tilgangs; ostur og 

ostaskeri svo dæmi sé tekið. Fyrir hvern hlut til 

vinstri er eitt atriði sem passar einhvers staðar 

til hægri. Sá sem könnunina gerir verður að 

draga og sleppa tákninu með pörun.  

Hér getur þurft spurningartákn auk tákns fyrir 

hvern hlut og það sem við hann passar. 

Röð aðgerða  

Þessi gerð spurninga er notuð til að kanna 

skilning á röð atvika við verkferla. Í hverju skrefi 

er tákn fyrir ferilinn. Sá sem könnun gerir 

verður að draga og sleppa táknum í réttri röð. 

 Hér getur þurft spurningartákn auk tákns fyrir 

hvern hlut og það sem við hann passar. 

Hringiðan (hotspot) 

Þessi gerð spurninga er notuð ef greina þarf 

betur tiltekin svæði á mynd eða tákni. Svæðið 

getur verið um eitthvað jákvætt, t.d. að finna 

rétt verkfæri. Sá sem gerir könnun þarf að 

staðsetja ákveðinn fjölda punkta er ekki 

pakkað inn á réttan máta. Mismunandi tákn 

voru gerð til að ganga mætti úr skugga um að 

sá sem könnun tekur vissi hvort hann ætti að 

leita réttra eða rangra svara.  

Hér gæti þurft spurningarmerki / spurnartákn 

og tákn eingöngu getur verið svar. 

Gerð tákna við spurningar og svör  

Athugið að iSpring vefkönnun lagar stærð 
tákna að svæðinu sem um ræðir. Notandi 
getur ætíð smellt á táknið sem sýnir 
stækkunargler til að stækka mynd og sjá 
betur. 
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Þó ber að gæta að því að myndirnar sýni 
greinilega það sem þeim er ætlað. Forðist alla 
aukahluti á myndum eða fólki þar sem því 
verður komið við. 

Ef snyrta þarf mynd er hægt að gera það með 
hvaða myndvinnsluforriti sem um ræðir, t.d.  
með Paint eða Photoshop sem er enn þá 
öflugra. Ekki þarf að tiltaka sérstaka breidd 
eða hæð. 

Mælt er með sniðmátunum .jpg, .jpeg og .png. 

PNG sniðmát er best að nota þar sem hægt er 

til að tryggja megi skýrleika myndar. Einnig má 

nefna .bmp og .gif en við mælum ekki með 

þeim. 

Tákn sem gefa til kynna gerð svara  

Þar sem  markmið kannana er að meta 

starfshæfni, en ekki tungumálafærni, voru gerð 

tákn sem sýna hvaða svara er vænst af þeim 

sem gera könnunina. 

 

Til að tryggja megi að könnun verði ekki of 

ruglingsleg er gott að nota aðeins 5 

mismunandi spurningagerðir. 

Könnunin birt 

Svo að  ljúka megi við gerð könnunar verður að 

birta hana. Þegar birting stendur til í iSpring 

vefkönnun eru nokkrir valkostir. Munurinn á 

þeim veltur á því hvar niðurstöður eiga að 

birtast, að gerð lokinni.  

Ef könnun er gefin út á vefnum verður að 

prenta niðurstöður strax að könnun lokinni og 

/ eða senda hana í tölvupósti. 

iSpring skýið, iSpring leiðbeiningar og LMS  

gera manni kleift að senda niðurstöður í iSpring 

vefþjón eða í manns eigin  miðlara, til geymslu 

þar sem nálgast má efnið síðar. 

Valkostur Word leyfir að prentað sé út svo 

svara megi á pappír. 

Forritið iSpring 

leiðbeiningar var valið 

fyrir þetta verkefni. Eftir 

að kannanir eru gerðar er 

þeim halað niður í iSpring 

Learn LMS þar sem 

nemendahópurinn getur 

nálgast þær.  

 

Lokaskrefið við útgáfuna er að afrita tengilinn 

að könnuninni yfir á vefsíðuna þar sem 

kannanirnar eru til staðar: 

http://www.fasttrack.fi  

Vefkönnun prófuð 

Þegar útgáfu er lokið prófa höfundar hana 

ásamt ákveðnum fjölda fagmanna. Endurgjöf 

er tekin með í reikninginn, vefkönnunin er 

uppfærð í samræmi við hana og svo er hún 

endurútgefin. 

Vefkönnun tekin 

 Þeir sem gera kannanirnar finna þær á vefsíðu 

Fast Track verkefnisins: 

http://www.fasttrack.fi  

Á þessari heimasíðu getur sá sem könnun tekur 

valið fagið sem hann vill kanna færni sína í með 

því að smella á tákn við hæfi eða af valmynd.  

http://www.fasttrack.fi/
http://www.fasttrack.fi/


9 
 

Að því loknu birtist mynd með sem veitir svör 

og sýnir hvaða vefkannanir standa til boða. 

Í þessu dæmi má sjá forsíðu könnunar fyrir 

flísalagnir og 5 undirþætti hennar. "Tæki og 

tól" hafa orðið fyrir valinu. 

Þegar smellt hefur verið á tákn birtist könnunin 

þeim sem hana gerir og þá er hann beðinn um 

notendanafn og aðgangsorð sem iSpring 

leiðbeiningaforritið hefur búið til. 

Niðurstöður vefkönnunar fundnar  

Þeir sem aðgang hafa að niðurstöðum 

vefkönnunar eru þeir sem aðgang hafa 

(administrator right) að iSpring Learn . 

Þegar rétt könnun hefur verið valin undir 

innihald (system content) getur Reports 

valkosturinn boðið mismunandi gerðir 

niðurstaðna. 

Í Fast Track verkefninu var valkosturinn 

Attempt Detail vinsælastur en hann sýnir að 

reynt var að glíma við könnunina. Þessum 

niðurstöðum má hala niður sem Excel-skjali, 

sem síðan má afrita og líma í töflu þar sem setja 

má inn allar niðurstöður hverrar vefkönnunar 

fyrir sig. Með þessu mátti greina svör 

þátttakenda sem best. 
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Kannanir 

Mælt er með því að par eða lítill hópur geri 

vefkönnun af þessu tagi. Sjónarhorn annarra er 

hér afar mikilvægt. Þegar starf hefur verið valið 

(t.d. afgreiðslumaður) er byrjað á að greina þá 

grunnleikni sem krafist er. Reynslan hefur sýnt 

okkur að erfitt er að meta samskiptafærni 

(framkomu, kurteisi og svo framvegis) í könnun 

sem þessari. Verkferla má þó vel greina. Þið 

kunnið að hafa á tilfinningunni hvaða 

starfsfærni ber að meta fyrir ákveðin störf en 

best er að ráðfæra sig við fagaðila (fyrrum 

fagfólk), þá sem þjálfa í störf og þá sem 

starfsreynslu hafa. 

Til að byrja með er best að skrifa niður eigin 

tillögur sem ráðgjafi getur bætt eða ráðlagt 

manni að sleppa. Vísast kemur viðkomandi 

með viðbætur. Þegar niðurstöðum um grunn 

færniþætti er náð þarf að sjá fyrir sér hvernig 

þættina megi meta, án orða. 

Mikilvægt að í huga við ritun handrits 

fyrir matstækið  

Myndir eða tákn sem eru valin verða að vera 
einföld og skýr og í fyrstu útgáfu er þeim sem 
könnunleggja fyrir ráðlagt að skrifa niður hvað 
spurt er um. (Gætið varúðar varðandi 
höfundarrétt). Hafið í huga að í lokaútgáfu 
verður enginn texti; myndir verða að segja allt 
sem segja þarf. 

Ákveðið í hve marga hluta eigi að skipta 

könnuninni. Við mælum með því að hafa fjóra 

undirþætti og  10-20 spurningar í hverjum 

þeirra. T.d. voru þessir hlutar fyrir starfið 

Aðstoð við umönnun: lyfjagjöf, næring, 

sjúklingur færður úr stað og almennur hluti.  

 

Hafið í huga að könnunin má ekki taka of 

langan tíma, hámark ætti að vera 30 mínútur 

fyrir eina vefkönnun.  

Það er ákaflega mikilvægt að velja góða 

myndaspurningu (fyrir það sem spurt er um), 

að innramma hana og setja spurningamerki til 

hliðar við hana. Hafið þetta einfalt og forðist 

allt sem kann að draga athygli frá því sem spurt 

er um. 

Ef mögulegt er ber að velja fyrirsætur af báðum 

kynjum, á mismunandi aldri og af ýmsum 

kynþáttum. 
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Ákveða þarf gerð spurningar. Sá sem könnun 
gerir ætti alltaf að velja "rétt" svör (ekki röng) 
og hafa um þessar gerðir spurninga að velja: 1) 
rétt eða rangt, 2-3 valkostir. 2) rétt verkferli, 3 
myndir í mesta lagi. 3) tengja saman myndir, 3 
pör í mesta lagi. 

Verið þess fullviss að tákn séu samræmd, í það 

minnsta innan hverrar vefkönnunar fyrir sig. 

Vinnustofur og prófun 

Þegar fyrsta útgáfa könnunar er tilbúin þarf að 

halda vinnusmiðjur þar sem hún er prófuð. 

Bjóða ætti fulltrúum af þessum sviðum: 

hagsmunaaðilum, fagfólki (og fyrrum 

fagmönnum), nemendum og starfsfólki í 

faginu. Til að tryggja megi að niðurstöður séu 

gildar leggjum við til að í minnsta lagi taki 20 

fagmenn, 10 hagsmunaaðilar og 10 valdir af 

handahófi könnun í heild sinni.  

Kynnið könnunina fyrir þeim sem taka þátt í 

prófunum og sjáið til þess að þeir gefi skriflega 

endurgjöf fyrir hverja spurningu sem og 

könnunina í heild. Til að prófun geti farið fram 

verður að tryggja gott netsamband. 

Niðurstöður endurgjafar er svo nýtt til að bæta 

könnunina. Líklega kemur í ljós að einhverjar 

spurningar ganga vegna þess að þær eru of 

léttar, of þungar eða óskýrar. Þá þarf að gera 

nýjar spurningar í stað þeirra. Á myndinni hér 

til hliðar var óljóst hvert einstaklingurinn var að 

fara og þess vegna var ný útbúin.   

 

 

 

Þegar matstækið er tilbúið 

Þegar þið eruð sátt við könnun hefst kynningin. 

Þar er afurðin kynnt og mælt er með henni við 

áhugasama. Þeir gætu fengið hana frítt eða 
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keypt, í samræmi við þau markmið sem þið 

hafið sett ykkur. 
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Myndir 

Til að greina megi færni markhópsins, eins og 

nefnt var í síðast kafla, notum við eingöngu 

myndir sem lýsa hæfni á vinnustað, aðstæðum 

og valþröng. Um tvo valkosti er að ræða til að 

fá rétta mynd fyrir hverja spurningu. Kaupa má 

myndir í gagnagrunni eða taka myndirnar 

sjálfur.  

Handritið  

Verið viss um að mynd lýsi nákvæmlega 

ákveðnum aðstæðum. Munið að í lokaútgáfu 

verður enginn texti; myndirnar verða að skýra 

sig sjálfar. 

Áður en myndataka hefst verður að átta sig á 

því hverju aðstæður eiga að lýsa. Það er gott 

ráð að draga upp ferlið fyrir hverja spurningu, 

og ákveða gerð spurningar. Mikilvægt er að 

taka allar myndir sem þarf á vissu svæði á sama 

tíma. Gætið þess að misbjóða ekki 

siðferðiskennd neins með myndunum. 

Fyrirsætur ættu að vera af ýmsum kynþáttum, 

aldri og af báðum kynjum. Auk 

myndauppröðunar (sögutöflu) er gott að skrá 

niður þann tækjabúnað sem hafa þarf 

meðferðis áður en farið er á vettvang 

myndatöku.  Það eru tvær gerðir mynda sem 

hafa verður fyrir hverja spurningu. 

Fyrst er það myndin sem lýsir þeim aðstæðum 

sem spurt er um og í öðru lagi hverrar gerðar 

spurning er. 

 Svo gera megi greinarmun á myndunum 

tveimur skuluð þið setja ramma í kringum 

spurningarmyndina og spurningarmerki við 

hlið hennar.  

Auk þess má nota tákn svo að sá sem könnun 

gerir átti sig á gerð spurningar.  

Táknin ættu að vera lýsandi fyrir það sem spurt 

er um. Notið sömu gerð tákna í allri 

könnuninni.  

Höfundarréttur, leyfi 

Hvað erfiðast við gerð könnunar er 

höfundarrétturinn. Lög um höfundarrétt gilda 

almennt fyrir myndir í gagnagrunnum, hjá 

Google, í bókum, tímaritum eða af öðrum 

uppruna.  Það gæti því verið lausn að taka 

myndirnar sjálfur.  Aðalfyrirsætur myndanna 

ættu því að undirrita samþykkt um birtingu og 

ætti það að gilda um allar gerðir mynda! 

Gæðir mynda   

Eyðið drjúgum tíma í það að fjárfesta í 

gæðamyndum. Til að vera þess viss að maður 

sé á réttri leið skal hafa fjóra þætti í huga 

varðandi myndgæði: 

 

Spurningarmynd með ramma 

svarmyndir 

tákn spurningarmyn

dd 
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➢ Gæði myndavélar (ljósfræði 

myndavélar og nemi, nemi skanna) 

➢ Stærðin (fjöldi pixla / myndeininga) í 

stafrænni mynd 

➢ Rúmtak prentunar (DPI a.m.k. 240) 

➢ Lýsing 

 

Stærð mynda 

Gerð og fjöldi mynda sem eru notaðar í 

spurnignarnar ákvarða stærð myndanna. Sjá 

töflu hér til hliðar.  

 

Spurninga- 

gerð 

Fjöldi 

mynda 

Stærð 

mynda 

Rétt / rangt Aðeins tvær 

myndir 

200 x 200 

(jpg eða 

png) 

Fjölvalsspurning  

eitt rétt svar 

3 til 4 myndir 150 x 150 

(jpg eða 

png) 

 

Fjölvalsspurning  

tvö eða fleiri 

rétt svör 

3 til 4 myndir 150 x 150 

(jpg eða 

png) 

 

Smellt á mynd 1 mynd 350 (verður 

að vera jpg) 

 

Tenging 2 til 4 pör 75 x 75 (jpg 

eða png) 

 

Röðun 2 til 4 myndir 50 x50 (jpg 

eða png) 

 

ATH 
Ókeypis á vef – myndbreytari  - snyrtið og stækkið og minnkið myndir og tákn. 
Sjá á vef:  http://picresize.com  

ATH 
Gagnagrunnur með myndum án höfundarréttar – sjá Creative Commons CC0: 
https://pixabay.com/en/ 
 

http://picresize.com/
https://pixabay.com/en/
https://pixabay.com/en/

