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ÚTDRÁTTUR 

 

Haft var samband við 211 foreldra og þeir beðnir um að taka þátt í 

rannsókn á skimunarútgáfu Íslenska þroskalistans á málsviði. Af 

þeim samþykktu 93 að taka þátt og svöruðu skimunarlistanum. Síðan 

voru tvö undirpróf úr munnlega hluta WPPSI-R
ISL

, Reikningur og 

Orðskilningur, lögð fyrir börn þeirra. Markmiðið var að meta hversu 

vel skimunarlistinn gagnaðist við að finna þau börn sem teldust vera 

með frávik á undirprófunum tveimur. Ekki var fylgni milli 

skimunarlistans og undirprófsins Orðskilnings. Orðskilningur er 

talinn meta málhæfni og því ljóst að skimunarlistinn er kannski að 

meta eitthvað annað en almennan málþroska. Þetta er stutt með því 

að skimunarlistinn var með marktæka fylgni við undirprófið 

Reikning sem er talið meta vinnsluhraða og vinnsluminni frekar en 

almennan málþroska. Þetta styður það að skimunarlistinn sé frekar að 

mæla almennan vitsmunaþroska en sérhæfðan málþroska. Þetta þarf 

að athuga með frekari rannsóknum þar sem skimunarlistinn er borin 

saman við önnur þroskapróf eins og t.d. TOLD-2P. Í einungis einu 

tilfelli var viðunandi næmi og sérhæfni en það var þegar miðað var 

við mælitöluna 55 á undirprófinu Nám á skimunarlistanum til að 

finna þau börn sem eru með mælitöluna 7 eða lægri á undirprófinu 

Reikningi. En skimunarlistinn var þó betri en ágiskun í að finna þau 

börn sem teljast vera með frávik á undirprófunum Reikningi og 

Orðskilningi. 
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INNGANGUR 

 

Skimun (screening) er skipulögð leit að vandamáli til dæmis líkamlegu, 

vitsmunalegu eða félagslegu vandamáli. Skimun getur verið forspá um vandamál seinna 

meir eða leit að ástandi sem er til staðar. Skimun er því mikilvæg forvarnaraðgerð ef rétt 

er brugðist við niðurstöðum úr henni. Hérlendis er löng hefð fyrir skimun vegna 

þroskafrávika og líkamlegra vandamála hjá börnum á leiksskólaaldri eins og flestir 

foreldrar þekkja úr smá- og ungbarnaeftirlitinu á heilsugæslustöðvum (Einar 

Guðmundsson, 1999; Sonnander, 2000).  

Í skimun er gengið út frá þremur forsendum (Einar Guðmundsson, 1999). Fyrsta 

forsendan er að hægt sé að finna börn í áhættu áður en vandinn birtist. Ef réttu prófin eða 

matstækin eru notuð ætti þetta ekki að vera neinum vandkvæðum bundið. Með réttum 

matstækjum er átt við matstæki sem eru áreiðanleg, réttmæt og hafa forspárgildi.  

Önnur forsendan er að hægt sé með viðeigandi meðferð og þjálfun að draga úr 

vanda síðar meir og hafa jákvæð áhrif. Rannsóknir benda til þess að meðferð og þjálfun 

sem leiðir af skimun hafi jákvæð áhrif seinna meir. Ef ekki er brugðist við vanda eða 

þroskafráviki hjá barni getur það haft slæmar afleiðingar fyrir barnið eins og til dæmis 

námserfiðleika, hegðunarvanda og félagslega- og tilfinningalega erfiðleika (Einar 

Guðmundsson, 1999; Rydz, Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005).  

Þriðja forsendan er að hægt sé að réttlæta leitarstarfið þegar það er borið saman við 

kostnaðinn sem fylgir því en hann getur verið mikill. Kostnaðurinn fyrir samfélagið ef 

ekkert er gert getur orðið mjög hár og þar fyrir utan er andlegi kostnaðurinn fyrir 

einstaklinginn með þroskafrávikið (Einar Guðmundsson, 1999; Rydz, Shevell, Majnemer 

og Oskoui, 2005).  

Hafa verður samt í huga að skimun er ekki það sama og greining vandans. Með 

skimun er borin kennsl á þau börn sem eru líkleg til að hafa þroskafrávik eða einhvers 

konar vanda. Síðan er þörf á ítarlegri greiningu. Hægt er að setja upp líkan af skimun með 

fjórum þrepum. Fyrsta þrepið má kalla kvaðningu og snýr að því hvernig hægt er að ná til 

allra þeirra barna sem á að skima. Hérlendis er þetta ekki vandamál þar sem börn fyrir 

sex ára aldur eru boðuð í reglubundnar skoðanir á heilsugæslustöðvar. Annað þrepið er 

skimunin sjálf eða fyrirlögn skimunarprófs (kembiprófs). Einnig er safnað frekari 
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upplýsingum sem geta gagnast við að meta þroskafrávik á þessu stigi eins og til dæmis 

upplýsingar um hagi barnanna, heilsufars- og þroskasaga þeirra og fleira. Síðan er metið 

út frá niðurstöðum hvort vísa þurfi barninu í ítarlega greiningu eður ei. Þriðja þrepið er 

ítarleg greining þar sem notuð eru greinandi próf og síðan ákveðið hvort barnið þurfi 

meðferð eða þjálfun. Fjórða þrepið snýr að því að ákveða hvers konar meðferð eða 

þjálfun geti gagnast barninu. Það er nauðsynlegt að viðeigandi meðferð eða þjálfun við 

þroskafrávikunum sé til áður en skimað er fyrir þeim. Annars er kostnaðurinn sem fylgir 

skimuninni til einskis ef ekki er hægt að bregðast við vandanum. Því er mjög mikilvægt 

að huga að fjórða þrepinu áður en lagt er af stað í leitarstarf (Einar Guðmundsson, 1999; 

Rydz, Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005; Sonnander, 2000). 

Próffræðilegir eiginleikar skimunarprófa 

Til að réttlæta skimun þurfa matstækin sem notuð eru að uppfylla ákveðin 

prófræðileg skilyrði eins og nákvæmni, áreiðanleika, réttmæti og að þau séu stöðluð. 

Ónákvæm skimunarpróf leiða til rangra vísana í ítarlega greiningu og af því getur hlotist  

skaði og óþarfa kostnaður. Með rangri vísun er átt við að barni sé annað hvort vísað í 

ítarlega greiningu án þess að þurfa á því að halda eða barni er ekki vísað í ítarlega 

greiningu en þarf samt á því að halda.  Þegar barni er vísað í ítarlega greiningu án þess að 

þurfa á því að halda bætist við kostnaðurinn af óþarfa greiningu og ekki má gleyma að 

vísunin veldur óþarfa áhyggjum hjá aðstandendum barnsins. Rannsóknir hafa sýnt að 

niðurstöður skimunar geta haft áhrif á tengsl foreldra við börn sín (Einar Guðmundsson, 

1999; Sonnander, 2000). Viðbrögðin við því að barninu sé vísað í ítarlega greiningu geta 

verið allt frá reiði, kvíða, depurð og/eða afneitun á því að eitthvað vandamál gæti verið til 

staðar.  Þegar barni er ekki vísað í ítarlega greiningu en það þarf samt á því að halda fær 

það ekki viðeigandi meðferð eða þjálfun. Af þessu getur hlotist skaði fyrir barnið. 

Skimunarpróf verður aldrei það fullkomið að engar rangar vísanir eigi sér stað en með því 

að vanda gerð þess þá er hægt að lágmarka þær (Einar Guðmundsson, 1999; Sonnander, 

2000).  

Áreiðanleiki matstækis felst í því að það gefi svipaða niðurstöður yfir tíma og hafi 

gott forspárgildi. Matstæki sem hefur góðan áreiðanleika myndi til dæmis gefa svipaðar 

niðurstöður þó það liði einn mánuður á milli þess sem það væri lagt fyrir sama barnið. 
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Réttmæti vísar til þess að matstækið sé að mæla það sem því er ætlað að mæla. Að til 

dæmis greindarpróf sé að mæla greind en ekki eitthvað annað. Þegar talað er um réttmæti 

og áreiðanleika skimunarprófa þá er átt við hversu gagnleg þau eru  í að finna það sem 

verið er að leita að hvort sem það er þroskafrávik, einhver sjúkdómur eða eitthvað annað. 

Skimunarpróf hafa þá sérstöðu að réttmæti og áreiðanleiki þeirra felast í því hversu vel 

þau finna það sem þau eru að leita  að sama hvað það er (Einar Guðmundsson, 2005; 

Rydz, Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005). 

Ef matstæki eða skimunarpróf er staðlað þá þarf alltaf að fylgja sömu reglum um 

fyrirlögn prófsins og stigagjöf þess. En eitt af meginskilyrðum skimunar er að matstækið 

eða skimunarprófið sem notað er sé staðlað því með stöðluðum prófum fylgja 

aldursviðmið sem hægt er að bera frammistöðu barns við. Þá er sem sagt hægt að sjá 

hvernig barnið stóð sig samanborið við stóran hóp af börnum á sama aldri (Einar 

Guðmundsson, 2005). 

Helstu hugtök í skimun 

Það eru nokkur hugtök sem eru notuð í tengslum við skimun sem þarf að útskýra 

nánar. Jákvæð (true positive) eru þau börn nefnd sem er vísað í ítarlega greiningu vegna 

niðurstaðna úr skimun og eru með vanda. Þau börn sem ekki þurfa á aðstoð að halda og 

er ekki vísað í ítarlega greiningu út frá niðurstöðum úr skimun eru nefnd neikvæð (true 

negative). Einnig er talað um falska jákvæða (false positive) og falska neikvæða (false 

negative). Fölsk jákvæð eru þau börn nefnd sem vísað er í ítarlega greiningu en þurfa 

ekki á því að halda og fölsk neikvæð eru þau börn nefnd sem ekki er vísað í ítarlega 

greiningu en þurfa á því að halda. Markmið skimunar er að hafa sem fæsta falska 

jákvæða og falska neikvæða (Einar Guðmundsson, 1999; Rydz, Shevell, Majnemer og 

Oskoui, 2005). 

Annað mikilvægt hugtak er algengi (prevalence, base rate) vandans í þýðinu en 

nauðsynlegt er fyrir nákvæmni skimunarinnar að vita það. Ef algengi er ekki þekkt eða 

einhver hugmynd er um það þá er mjög erfitt að ákveða hversu stóru hlutfalli af 

börnunum eigi að vísa í ítarlega greiningu út frá skimuninni. Ef matstækið er staðlað þá 

er hægt að miða við ákveðna hundraðstölu af útkomu þess sem þarf að vísa til ítarlegrar 
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greiningar og yrði það í samræmi við algengi vanda í þýðinu (Einar Guðmundsson, 

1999). 

Tvö afar mikilvæg hugtök í skimun eru Næmi (Sensitivity) og Sérhæfni 

(Specificity). Með næmi er átt við hversu vel tekst að finna börnin sem þurfa á aðstoð að 

halda. Ef næmi þroskaskimunar væri fullkomin þá væri öllum börnum með þroskafrávik 

vísað í ítarlega greiningu. Það fyndust sem sagt öll jákvæðu börnin (Rydz, Shevell, 

Majnemer og Oskoui, 2005). Ef sérhæfni skimunarinnar væri fullkomin þá væri engum 

börnum vísað í ítarlega greiningu ef þau þyrftu ekki á því að halda. Sérhæfni vísar til þess 

hversu vel prófið finnur þá sem hafa ekki vanda, hversu vel það finnur neikvæða (Rydz, 

Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005).  

Hafa verður í huga að næmi og sérhæfni eru tengd. Þegar næmi eykst þá minnkar 

sérhæfnin þar sem með því að auka næmi er fleirum vísað í ítarlega greiningu án þess að 

þurfa á henni að halda (sérhæfnin minnkar). Það þarf því að ákveða áður en skimað er 

hvort er mikilvægara og hentar betur í hvert skipti. Það er alls ekki auðvelt að ákveða 

þetta en með þessu er verið að ákveða hversu mörgum eigi að vísa í ítarlega greiningu 

(Einar Guðmundsson, 1999; Rydz, Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005; Sonnander, 

2000).  

Almennt telja fræðimenn á sviði skimunar að 70-80% næmi sé viðunandi, jafnvel 

svo hátt sem 90%. Sérhæfnihlutfallið er einnig talið eiga að vera um 70-80%, en þó álíta 

sumir að sérhæfni eigi aldrei að fara undir 90%. Eins og kemur fram hér að ofan eru 

þessir stuðlar tengdir en með því að auka næmi er dregið úr sérhæfni (þannig að fleiri 

börnum er vísað í ítarlegt mat en þurfa á því að halda) og með því að auka sérhæfni  er 

dregið úr næmi (færri börnum er vísað í ítarlegt mat en þurfa á því að halda) (Rydz, 

Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005; Sonnander, 2000). 

Vísunarreglur 

Áður en skimun fer fram þarf að ákveða hversu stóru hlutfalli barnanna eigi að vísa 

í ítarlega greiningu út frá niðurstöðunum. Með öðrum orðum að skilgreina vísunarreglu 

(cut-off point) (Einar Guðmundsson, 1999; Sonnander, 2000). Skilgreina þarf hversu stór 

frávik teljist vandi og á það sérstaklega við þegar verið er að skima fyrir vanda á sviðum 

þroska, hegðunar eða tilfinninga, þar sem ólíkt líkamlegum vanda þá er vandinn ekki 
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annað hvort til staðar eður ei. Þegar búið er að skilgreina vandann er hægt að átta sig á 

því hversu algengur hann er í þýðinu og þar með hægt að ákveða það hlutfall barna sem 

vísa ætti í ítarlega greiningu út frá skimuninni. Í fyrstu gæti virst að hafa hlutfall þeirra 

sem vísað er í ítarlega greiningu það sama og tíðni vandans. En þar sem ekkert 

skimunarpróf er fullkomið myndum við missa af hluta af börnum sem þyrftu á aðstoð að 

halda. Því væri betra  að vísa hærra hlutfalli í ítarlega greiningu en tíðni vandans og þar 

með vera nokkuð viss um að ná öllum sem eru með vanda. Það er samt ákveðin galli við 

þetta þar sem að með því að hafa vísunarregluna rúma þá eykst einnig fjöldi þeirra sem 

vísað er í ítarlega greiningu en þurfa ekki á henni að halda (fölskum jákvæðum fjölgar). 

Ef vísunarreglan er höfð nálægt tíðni vandans er dregið úr  þessu en aftur á móti er misst 

af fleirum sem þyrftu á aðstoðinni að halda (fölskum neikvæðum fjölgar) (Einar 

Guðmundsson, 1999).  

Þetta er samspil næmis og sérhæfni eins og sagt var frá hér að framan og er þetta 

aðalvandinn við skilgreiningu á vísunarreglum. Fræðimenn eru oftast sammála um að 

draga verði úr fölskum jákvæðum þar sem það dregur úr kostnaðinum sem fylgir því að 

barni sé vísað í kostnaðarsama ítarlega greiningu án þess að þurfa á því að halda (Einar 

Guðmundsson, 1999). Ekki eru samt allir sammála um þetta og eru sumir fræðimenn sem 

telja að fölsku jákvæðu börnin (þeim sem er vísað í greiningu en þurfa ekki á henni að 

halda) gætu samt gagnast af einhvers konar aðstoð þar sem þau eru að fá stig á mörkum 

greiningar og alltaf sé best að finna sem flesta sem þurfa á aðstoð að halda (Rydz, 

Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005).  

Gróf viðmið gætu verið að vísa um tvisvar sinnum fleiri börnum í ítarlega greiningu 

en tíðni vandans segir til um þegar tíðninn er á bilinu 5-10% í þýði en um þrisvar sinnum 

fleiri börnum þegar tíðnin er lægri. Það sem skiptir mestu máli við ákvörðun á 

vísunarreglu er hvaða meðferðarúrræði eru í boði og hversu mörgum börnum er hægt að 

taka við í meðferðina (Einar Guðmundsson, 1999; Rydz, Shevell, Majnemer og Oskoui, 

2005). 

Skimunarlíkön 

Markmiðið með skimun er að vísa börnum með vanda í ítarlega greiningu út frá 

upplýsingum sem skimunin gefur. Þetta er reynt að gera með sem minnstum kostnaði og 
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sem fæstum röngum vísunum (hér er bæði átt við falska jákvæða og falska neikvæða). 

Forsendan fyrir þessu eru viðunandi matstæki en aldrei verður komist að fullu hjá 

röngum vísunum (Einar Guðmundsson, 1999).  

Einfaldasta skimunarlíkanið sem hægt væri að nota er þegar einungis er notast við 

eitt matstæki og út frá niðurstöðum úr því væri börnunum vísað í ítarlega greiningu eður 

ei. Þar sem tíðni vandans er ekki tekinn með inn í líkanið gæti kostnaðurinn orðið 

óþarflega mikill með of mörgum vísunum þar sem enginn vandi væri til staðar eða að of 

margir með vanda færu ekki í ítarlega greiningu. Aðeins flóknara skimunarlíkan væri því 

betra og er mikilvægt að það liggi fyrir einhver hugmynd um tíðni vandans (Einar 

Guðmundsson, 1999).  

Annað skimunarlíkan er þar sem notast væri við tvö matstæki og er hægt að hafa 

tvær útfærslur á þessu líkani. Annars vegar þegar bæði matstækin eru lögð fyrir og 

niðurstöður úr báðum þeirra notuð til að ákveða vísanir. Hins vegar er hægt  að skipta 

líkaninu í tvö þrep. Í fyrra þrepinu væri lagt fyrir fyrra matstækið og út frá niðurstöðum 

síað frá þau börn sem ekkert amar að. Síðan yrði seinna matstækið lagt fyrir þau börn 

sem kæmu ekki nógu vel út úr fyrri skimuninni og síðan ákveðið út frá niðurstöðum 

hverjum væri vísað áfram í ítarlega greiningu. Með fyrra matstækinu væri vísunarreglan 

rúm þannig að öll börn með vanda fyndust og síðan yrði vísunarreglan gerð þrengri með 

seinna matstækinu og einnig væri það ítarlegra en fyrra matstækið. Algengt hefur verið 

erlendis að fyrra matstækið sé einhvers konar upplýsingar frá foreldrum, til dæmis stuttur 

spurningalisti um samtímahegðun barna þeirra en það er mjög ódýr aðferð. Hægt væri að 

útfæra þetta líkan enn frekar með því að vísa strax í ítarlega greiningu þeim börnum sem 

kæmu mjög illa út úr fyrra matstækinu og leggja þá ekki seinna matstækið fyrir þau en 

þetta myndi minnka kostnað enn frekar. Það er hægt að útfæra skimunarlíkön á marga 

vegu en mjög mikilvægt er að hafa líkan til að vinna eftir (Einar Guðmundsson, 1999).  

Hérlendis er notað tveggja þrepa skimunarlíkan við skimun á stærðfræðierfiðleikum 

hjá grunnskólabörnum. Talnalykill er staðal- og markbundið kunnáttupróf í stærðfræði 

fyrir nemendur 1. – 7. bekk grunnskóla. Þetta er viðamikið einstaklingspróf með sjö 

prófþætti og því væri mikill kostnaður ef leggja ætti prófið fyrir hvern nemenda í heild 

sinni. Hægt er að leggja tvo prófþætti úr prófinu fyrir marga nemendur í einu og því betra 

að nota þá til að sía frá þá nemendur sem eru klárlega ekki með vanda. Þessir tveir 
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prófþættir kallast Reikningur og aðgerðir og Tölur. Reikningur og aðgerðir er sérstaklega 

hentugur í skimun þar sem hægt er  að leggja hann fyrir hóp nemenda og því er hægt að 

nota hann í fyrsta þrepi skimunarinnar. Prófþátturinn Tölur er fljótlegur í fyrirlögn og 

aðgreinandi fyrir verst settu börnin í stærðfræði og því gott að nota hann í öðru þrepi 

skimunarinnnar. Að lokum er Talnalykill í heild lagður fyrir þá sem þurfa ítarlega 

greiningu út frá niðurstöðum á Reikningi og aðgerðum og Tölum. Ef þessu er líst í 

raunhæfu dæmi þá er prófþátturinn Reikningur og aðgerðir lagður fyrir allan 

nemendahópinn. Nemendur sem fengju mælitölur t.d. 8 og undir færu á næsta þrep 

skimunarinnar (þetta væri um 20% af nemendahópnum). Þar væri prófþátturinn Tölur 

lagður fyrir hvern einstakling. Þeir sem fengju t.d. 9 og og lægra myndu halda áfram og 

klára prófið allt (þetta væri um 18% af nemendahópnum). Ef þetta væri 40 nemenda 

bekkur þá væru það 7 nemendur sem þyrftu að taka Talnalykill allan og með þessu 

fyndust 80% þeirra sem væru slakir í stærðfræði. Með þessu sparast umtalsverður 

kostnaður sem myndi fylgja því ef Talnalykill væri lagður fyrir allan hópinn strax í 

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

Hlutur foreldra í skimun 

Lengi var talið að foreldrar væru hlutdrægir í mati á börnum sínum og gætu því 

ekki gefið nákvæmar upplýsingar um þroska barna sinna og styrktu rannsóknir þetta. En 

þetta á einungis við ef foreldrar eru beðnir að rifja upp þroskasögu barna sinni eða löngu 

liðna atburði. Ef þau eru spurð um samtímaatferli sem tengist þroska þá eru svör þeirra 

mun áreiðanlegri og réttmætari. Gagnsemi upplýsinganna frá foreldrum ræðst af 

aðferðinni sem notuð er við að afla þeirra frekar en að upplýsingarnar frá þeim séu 

óáreiðanlegar (Einar Guðmundsson, 1999). Með samtímaatferli er átt við hegðun eða 

getu hjá barninu á þeim tíma sem foreldrið svarar skimunarprófinu. Á síðari árum hefur 

því aukist til muna að nota foreldra til skimunar, sérstaklega erlendis.  Þar hafa menn 

aðalega notast við þrjár aðferðir, viðtöl við foreldrana, fyrirlögn spurningalista og 

staðlaðra atferlis- og þroskalista. Mesta gagnið er af notkun staðlaðra lista og þegar þeir 

uppfylla þá próffræðilegu eiginleika sem nauðsynlegir eru. Sýna niðurstöður rannsókna 

mjög góða forspá um þroska barna út frá upplýsingum frá forreldrum og að þær eru 

áreiðanlegar og réttmætar. Ekki má gleyma að þetta er mjög ódýr aðferð við að afla 
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upplýsinga um þroska barnsins (Einar Guðmundsson, 1999, Rydz, Shevell, Majnemer og 

Oskoui, 2005). Hérlendis hefur verið saminn og staðlaður spurningalisti um 

samtímaatferli barna sem er svarað af mæðrum og heitir hann Íslenski þroskalistinn 

(Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). 

Skimun á leikskólaaldri 

Þroskafrávik geta verið alvarleg og finna börnin oftast fyrir því ef þau eru með 

frávik í þroska og líður illa út af þeim. Þroskafrávikið getur valdið barninu margvíslegum 

erfiðeikum og því mikilvægt að finna þau börn og gefa þeim viðeigandi þjálfun. Oft þarf 

ekki mikið til að ná þroskanum upp og því mikilvægt að bregðast sem fyrst við. Ef við 

lítum sérstaklega á málþroskafrávik þá er slakur málþroski ein meginástæða leserfiðleika. 

En að kunna að lesa er grundvöllur námsárangurs og leserfiðleikar leiða óhjákvæmlega til 

slaks námsárangurs ef ekki er brugðist við þeim. Þeim mun mikilvægar er að geta 

brugðist sem fyrst við því námserfiðleikar geta síðan leitt til ýmissa hegðunar-, félags- og 

tilfinningalegra vandamála hjá börnum (Einar Guðmundsson, 1999; Mash og Wolfe, 

2009). Einnig er mikilvægt að skima fyrir öðrum vandamálum í tengslum við málþroska 

eins og heyrn og sjón (Einar Guðmundsson, 1999). Hér er einungis verið að telja upp 

skimun á málþroska og ekki minnst á önnur mikilvæg vandamál sem vert er að skima 

fyrir hjá börnum á leikskólaaldri.  

Þar sem mikilvægt er að bregðast sem fyrst við vanda hjá börnum mætti halda að 

best væri að skima fyrir vandanum þegar börnin eru sem yngst. En hafa verður í huga að 

allur vandi hefur ekki langvarandi áhrif og margt lagast af sjálfu sér. Í klassískri rannsókn 

sem Silva og Ross gerðu árið 1980 á grófhreyfiþroska 800 barna við þriggja og fimm ára 

aldur kom í ljós að 31 barn var með slaka grófhreyfifærni við þriggja ára aldur (Einar 

Guðmundsson, 1999). Þegar þessi börn voru skoðuð aftur við fimm ára aldur voru aðeins 

10 þeirra ennþá með slaka grófhreyfifærni. Þarna hafði ekkert verið gert í millitíðinni til 

að bregðast við vandanum og höfðu því 20 barnanna náð jafnöldrum sínum í þroska af 

sjálfu sér. Fylgni þroska barns á leikskólaaldri við þroska þess á grunnskólaaldri hækkar 

eftir því sem barnið eldist og hafa margar rannsóknir staðfest þetta (Einar Guðmundsson, 

1999). Því er best að skima fyrir þroskavandamálum sem gætu haft áhrif á skólagöngu 

barnanna eftir að þau eru orðin fjögurra ára (Einar Guðmundsson, 1999).  
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Málþroski 

Málþroski barna hefur mikið verið rannsakaður og við tveggja ára aldur eru flest 

börn byrjuð að tala (Mash og Wolfe, 2009). Það fylgja ekki öll börn sama mynstrinu og 

þau sem sýna frávik eiga oft í margvíslegum erfiðleikum hvort sem þeir eru félagslegir 

eða tilfinningalegir og eru málþroskafrávik alvarleg vandamál. Einnig er málþroski ein 

besta forspáin um almenna greind og námsárangur (Mash og Wolfe, 2009). 

Þar sem málþroskafrávik eru oft skilgreind á mismunandi hátt er erfitt að átta sig á 

nákvæmri tíðni þeirra. Málþroskafrávik geta verið skilgreind sem frávik á töluðu máli 

(speech), málfari eða orðafari (language), skilningi  (comprehension), tjáningu 

(expression) eða þá einhverju af þessu blönduðu saman (Law, Boyle, Harris, Harkness og 

Nye, 2000). Í þessari umfjöllun er málþroskafrávik skilgreint sem frávik frá eðlilegum 

málþroska og getur það verið í einhverju af ofantöldu.  

Samkvæmt Law og félögum (2000) er tíðni málþroskafrávika um 5-19% hjá fimm 

ára börnum með miðgildi um 5,95%. Þeir tóku saman allar rannsóknir sem þeir gátu 

fundið um málþroskafrávik á tímabilinu 1967 til 1997 og var tilgangurinn að athuga hvort 

sniðugt væri að búa til alþjóðlegt skimunartæki fyrir málþroskafrávikum. Ástæðan fyrir 

þessu breiða bili á tíðni málþroskafrávika eru skilgreiningarnar sem notaðar eru í 

rannsóknum á málþroskafrávikum en þær eru mjög mismunandi. Einnig er misjafnt 

hversu langt frá meðaltali rannsakendur telja frávik vera. Oftast er það um einu 

staðalfráviki frá meðaltali en það er ekki algilt. Einnig staðfestir samantekt Law og félaga 

að strákar eru oftar með málþroskafrávik en stúlkur. Samkvæmt Law og félögum eru því 

algengi málþroskafrávika um 6% og hefur þessi tíðni haldist seinustu þrjátíu ár (Law 

o.fl., 2000; Mash og Wolfe, 2009) 

Law og félagar voru einnig að athuga hvernig málþroskafrávik þróast ef það eru 

engin inngrip. Það er ef einstaklingarnir fá ekki viðeigandi þjálfun eða meðferð. Um 25% 

af þeim sem myndu greinast með vanda lagast af sjálfu sér og því ekki allir sem þurfa á 

meðferð eða þjálfun að halda. En þrátt fyrir að einhver lagist af sjálfu sér þá sýna 

rannsóknir að 45-75% af þeim sem greinast með málþroskafrávik séu með leserfiðleika 

við átta ára aldur og margs konar aðra námstengda erfiðleika. Einnig sýna ótal rannsóknir 

að ef börnin eru ennþá með málþroskafrávik þegar þau hefja skólagöngu þá geti það 

einnig leitt til hegðunar og félagslegra vanda. Aðalatriðið er því ekki hversu mörg börn 
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lagast af sjálfu sér heldur hvaða afleiðingar málþroskafrávik geta haft og hvernig eigi að 

bregðast við þeim (Law o.fl., 2000).  

Skimun fyrir málþroskafrávikum hérlendis 

Hér á landi hafa nýlega verið gerðar breytingar á þroskamati í smábarna-og 

ungbarnaeftirliti sem fram fer á heilsugæslustöðvum landsins. Búið er að breyta aldrinum 

sem börn eru boðuð í skoðun en í staðinn fyrir að vera boðuð í skoðun þriggja og hálfs 

árs og fimm ára verða þau boðuð í skoðun tveggja og hálfs árs og fjögurra ára. Einnig 

hefur verið ákveðið að skipta um skimunartæki til að meta þroska barnanna og nota 

PEDS Mat foreldra á þroska barna og BRIGANCE þroskaskimun. Ætlunin er að byrja að 

nota þessi tvö próf í september 2009. Námsmatsstofnun hefur unnið að þýðingu, 

staðfærslu og forprófun þessara matstækja í samstarfi við Miðstöð heilsuverndar barna og 

Landlæknisembættið (Landlæknir, 2009; Jóhanna E. Jónsdóttir munnleg heimild, 28. 

apríl 2009). 

Parent’s evaluation of Developmental Status (PEDS) eða Mat foreldra á þroska 

barna er spurningalisti sem inniheldur 10 spurningar um þroska og hegðun barna þeirra. 

Foreldrar geta nánar tiltekið lýst yfir áhyggjum sínum varðandi málþroska, heyrn, fín- og 

grófhreyfingar, hegðun (m.a. athygli) og almennri þroskaframvindu bans síns. Það tekur 

um 5-10 mínútur að svara listanum og er hægt að nota hann fyrir börn á aldrinum 18 

mánaða til átta ára. Það á aðeins að taka fagmann um tvær mínútur að ákveða næstu skref 

út frá svörum foreldranna. PEDS hefur verið réttmætisprófað á rúmlega 770 börnum í 

Bandaríkjunum og staðlað á 2800 börnum. Erlendar rannsóknir sýna að næmni og 

sérhæfni er í kringum 70-80%. PEDS var þýtt og staðfært á vegum Námsmatsstofnunar 

og Landlæknisembættisins í samstarfi við Miðstöð heilsuverndar barna. Það þarf ekki 

þjálfun til að nota prófið en nægir að lesa leiðbeiningar um stigagjöf og framkvæmd sem 

fylgir með prófinu. Það geta bæði faglærðir sem ófaglærðir lagt það fyrir (Glascoe, 2006; 

Jóhanna E. Jónsdóttir munnleg heimild, 28. apríl 2009; Landlæknir, 2009; Rydz, Shevell, 

Majnemer og Oskoui, 2005).  

BRIGANCE þroskaskimun felst í verkefnum sem hjúkrunarfræðingur leggur fyrir 

barnið og það fær tækifæri til að leysa. Skimunartækið er hægt að nota frá 21 mánaða til 

sjö og hálfs árs en einungis hefur verið þýtt og staðfært hérlendis fyrir tveggja og hálfs 



  13   

árs og fjögurra ára. Skimunartækið nær til margra þroskaþátta og skiptist í þrjú svið: 

skólafærni, samskiptahæfni og hreyfifærni. Undir skólafærni telst skilningur á magni, að 

geta gefið persónulegar upplýsingar og svokölluð lestrarfærni eða forlestrarfærni. 

Skilningur á magni eða magnhugtök eru t.d. hvort barnið geti talið upp að tíu (fjögurra 

ára) eða skilji hugtökin einn, stór og lítill (tveggja og hálfs árs). Tveggja og hálfs árs börn 

eru spurð um nafn, kyn og aldur en fjögurra ára eru beðin um fullt nafn, aldur og 

heimilisfang. Í lestrarfærni/forlestrarfærni er athugað hvort tveggja og hálfs árs geti parað 

liti og hvort fjögurra ára geti bent á liti og aðgreint form og bókstafi. Undir 

samskiptahæfni er málskilningur, orðaforði og málnotkun. Málskilningur er mældur hjá 

tveggja og hálfs með því að biðja það um að benda á ákveðna líkamshluti en fjögurra ára 

eru beðin um að nefna líkamshluta og fylgja munnlegum fyrirmælum. Orðaforði er 

mældur hjá tveggja og hálfs árs börnum með því hvort það þekki notkun hluta en hjá 

báðum aldurshópum er þau beðin um að nefna myndir. Málnotkun er mæld hjá tveggja 

og hálfs árs börnum með því að endurtaka setningar og nota fleirtölu og þátíð en hjá 

fögurra ára er það faglegt mat með samtali við barnið og athugun á lengd setninga. Undir 

hreyfifærni eru sjón- og fínhreyfingar og grófhreyfingar. Sjón- og fínhreyfingar eru 

mældar hjá tveggja og hálfs árs börnum með því að teikna mynd og byggja turn úr 

kubbum. Hjá fjögurra ára börnum er athugað hvort þau geti teiknað eftir fyrirmynd eins 

og hring, plúsmerki o.fl. Grófhreyfingar eru mældar hjá tveggja og hálfs árs börnum með 

því að láta þau ganga á tánum, hæl í tá og standa á öðrum fæti en hjá fjögurra með því að 

ganga áfram hæl í tá, hoppa og standa á öðrum fæti. Allt í allt eru 11 prófhlutar fyrir báða 

aldurshópa og tekur um 15-20 mínútur að leggja prófið fyrir (Glascoe, 2008; Jóhanna E. 

Jónsdóttir munnleg heimild, 28. apríl 2009) 

 BRIGANCE  hefur góðan innri stöðugleika, mikinn áreiðanleika við endurprófun 

og mikið samræmi milli mismunandi prófenda en það hafa verið gerðar ótal rannsóknir á 

því erlendis. Það hefur einnig háa fylgni við mælingar á skólafærni og vitsmunaþroska, 

og einnig við mælingar á málþroska, félags- og hreyfifærni (Glascoe, 2008; Landlæknir, 

2009; Rydz, Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005).  

Í rannsókn sem gerð var á árunum 2003 til 2004 hérlendis er almenn ánægja bæði 

með BRIGANCE og PEDS. Rannsóknin var gerð á 300 fimm ára börnum sem komu í 

skoðun á heilsugæslustöð af þverfaglegum hópi barnalækna, barnageðlækna, sálfræðinga 
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og hjúkrunarfræðinga. Margt var athugað í þeirri rannsókn og meðal annars PEDS og 

BRIGANCE. Niðurstöður úr þeirri rannsókn gefa til kynna marktæka tölfræðilega 

samsvörun á milli PEDS, þroskamati með BRIGANCE skimun og styttri útgáfu WPPSI-

R
ISL

. Þar sem þessi rannsókn var gerð á fimm ára börnum þá alhæfist hún ekki yfir á 

notkun PEDS og BRIGANCE í smá- og ungbarnaeftirlitinu (Geir Gunnlaugsson og Evald 

Sæmundsson, 2005; Jóhanna E. Jónsdóttir munnleg heimild, 28. apríl 2009; Landlæknir, 

2009). 

Forprófun á BRIGANCE fór fram haustið 2008 og var byrjað á því að þjálfa sex 

hjúkrunarfræðinga í fyrirlögn á prófinu en þeir komu frá Akureyri, Egilstöðum, 

Grafarvogi, Kópavogi og Seltjarnarnesi. Það fór næstum heill dagur í þjálfunina. Þeir 

fóru síðan til vinnu og söfnuðu gögnum og höfðu til þess sex vikur. Þeirr sendu gögnin til 

Námsmatstofnunar sem vann úr þeim en alls náðist prófun á um 70 börnum. Síðan var 

fundað með öllum þeim sem komu að forprófuninni og vinnunni á bak við prófið og rætt  

hvað mætti betur fara, hvað ætti við íslenskar aðstæður og hvað ekki. Einnig var skoðað 

orðalag, óljós fyrirmæli og erfiðleika í fyrirlögn. Prófið var síðan aðlagað eftir 

niðurstöðum úrvinnslu forprófunargagna og annara gagna eins og því sem fram kom á 

þessum fundi. Einnig var fengin ráðgjöf hjá tveimur talmeinafræðingum þegar kom að 

þýðingu og staðfærslu málþroskahlutans. Forprófunin var gerð til að athuga hvernig 

fyrirlögn gengi en ekki til stöðlunar. Það eru ekki til íslensk viðmið fyrir BRIGANCE né 

PEDS en gögnum verður safnað í smá- og ungbarnaeftirlitinu allt fyrsta árið og næst þá 

um 98% af þýðinu því nýting ung- og smábarnaeftirlitsins er það góð hér á landi. Þar sem 

formleg notkun hefst 1. september 2009 er búist við að gögn fari að berast til 

Námsmatsstofnunar í september árið 2010 og þá hefst stöðlun mælitækjanna. Eftir það 

verða þau svo gefin út aftur, sérstaklega prófbækurnar ef þær breytast og auka rit með 

íslenskum viðmiðum (Jóhanna E. Jónsdóttir munnleg heimild, 28. apríl 2009; 

Landlæknir, 2009). 

Hér á landi er til staðlað skimunarpróf sértaklega samið til að skima fyrir 

málþroskafrávikum og var notað á heilsugæslustöðvunum. EFI- málþroskaskimun var 

samið af talmeinafræðingum og finnur málþroskafrávik hjá börnum sem eru þriggja og 

hálfs árs. Prófið var staðlað við þann aldur og því mikilvægt að barnið sé á þeim aldri 

þegar prófið er lagt fyrir til að niðurstöðurnar séu marktækar. EFI-málþroskaskimun 
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hefur almennt verið framkvæmd í ung- og smábarnavernd um allt land síðan 1. janúar 

2000 en ekkert matstæki hafði verið til fyrir þann tíma og var þörfin því orðin brýn. Því 

miður hefur EFI ekki komið nógu vel út samkvæmt könnun sem gerð var á því. Hún var 

gerð eftir áramótin 2000 á þeim börnum sem boðuð voru í þriggja og hálfs árs skoðun á 

fimm heilsugæslustöðvum. Af þeim sem stóðust skilyrðin fyrir skimuninni þá voru 88% 

metin með eðlilegan málþroska en 21% metið seint í málþroska. Samkvæmt þessu átti að 

vísa 21% í ítarlegri greiningu eða 31 barni en einungis 11 var vísað áfram. Einnig var 

prófið ekki lagt fyrir 27% af þeim sem komu í skoðunina, 16% voru utan aldursmarkanna 

og 24% mættu ekki í skoðunina. Einnig var notkun á skráningarblöðum EFI-

málþroskaskimunarinnar ábótavant (Elmar Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmundsson og 

Ingibjörg Símonardóttir, 1999, Geir Gunnlaugsson og Hallveig Finnbogadóttir, 2002). 

Þar sem verið er að skipta út matstækjum á heilsugæslustöðvunum í smá- og 

ungbarnaeftirlitinu er líklegt að þetta skimunartæki verði ekki mikið notað í framtíðinni. 

Skimun erlendis 

Víða á Vesturlöndum hafa verið sett lög og reglur um að skimun fyrir 

málþroskafrávikum fari fram áður en börn hefja skólagöngu og í Bandaríkjunum eru 

margir sem mæla með því að öll ungbörn og börn fari í skimun við þroskafrávikum, þar á 

meðal American Academy of Pediatrics (Rydz, Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005; 

Sturner, Funk og Green, 1996).  

Aftur á móti sýna nýlegar rannsóknir að einungis um 50% af barnalæknum í 

Bandaríkjunum nota stöðluð matstæki við skimun á þroskafrávikum (Rydz, Shevell, 

Majnemer og Oskoui, 2005). Ástæðurnar sem barnalæknarnir gefa fyrir þessu er 

tímaskortur og að ekki sé nákvæmlega vitað hvaða próf séu best. Einnig kostnaðurinn 

sem fylgir því að leggja prófin fyrir. Rannsóknir í Bretlandi hafa sýnt að einungis 45-55% 

þeirra barna sem eru með sérþarfir finnast áður en þau hefja skólagöngu og ef eingöngu 

er stuðst við klínískt mat þá finnast einungis um 30% þeirra (Rydz, Shevell, Majnemer og 

Oskoui, 2005). Með klínisku mati er átt við til dæmis mat heimilislæknis sem barnið er 

boðað til í reglubundnar skoðanir. Ef notuð eru skimunarpróf með klínísku mati þá verða 

vísanirnar nákvæmari og fleiri börn með sérþarfir finnast.  
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Algeng leið við skimun erlendis er að notast fyrst við upplýsingar frá foreldrum 

barnanna og er sú leið alltaf að fá meiri stuðning (Rydz, Shevell, Majnemer og Oskoui, 

2005).   

Þekktasta erlenda skimunartækið er Denver Developmental Screening Test (DDST) 

og hefur það fengið mestu umfjöllunina. Þetta skimunartæki er notað mjög víða við leit 

að þroskafrávikum og er það vegna þess að það er mjög auðvelt í notkun. Það er ætlað 

börnum frá fæðingu til sex ára og tekur um 20-30 mínútur í fyrirlögn og er hluti af því 

spurningar sem foreldrar svara. DDST snýr að almennum þroska og skiptist í fjóra hluta, 

hreyfiþroska, fínhreyfingar/aðlögunarhæfni, félagsþroska og málþroska. Rannsóknir sýna 

að þetta er áreiðanlegt og réttmætt próf og ef næmi er stillt á 80% þá er sérhæfnin um 

60% og öfugt (Rydz, Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005; Sonnnander, 2000). Svipað 

próf og DDST en sem snýr eingöngu að málþroska er The Early Language Milestone 

Scale og er það líklega mest notaða skimunartæki fyrir málþroskafrávikum erlendis. Það 

tekur um tvær til tíu mínútur í fyrilögn og samanstendur af upplýsingum frá foreldrum og 

verkefnum fyrir barnið (Rydz, Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005). 

Íslenski þroskalistinn 

Íslenski þroskalistinn er annað af tveimur þroskaprófum sem hafa verið frumsamin 

og stöðluð hérlendis en hitt er Smábarnalistinn (Einar Guðmundsson og Sigurður J. 

Grétarsson, 1997; Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 2005). Íslenski 

þroskalistinn var gefin út árið 1997 af Einari Guðmundssyni prófessor og Sigurði J. 

Grétarsyni prófessor við Háskóla Íslands og hefur um nokkurra ára skeið verið nýttur 

hérlendis við fyrsta mat á þroska barna á leikskólaaldri og hefur nýst við greiningu 

þroskafrávika. Listinn er mest notaður þegar niðurstöður úr formlegu þroskamati liggja 

ekki fyrir en grunsemdir eru um þroskafrávik hjá barni (Einar Guðmundsson, 2005; Einar 

Guðmundsson, Guðrún Ásgeirsdóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2001; Einar 

Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997; Einar Guðmundsson og Sigurður J. 

Grétarsson, 2004). 

Í Íslenska þroskalistanum er mál- og hreyfiþroski þriggja til sex ára barna metinn 

með því að afla upplýsinga frá mæðrum þeirra. Þær svara þeim 208 staðhæfingum sem 

eru í listanum en staðhæfingarnar eru flokkaðar í sex undirpróf, sem síðan skiptast í tvo 
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prófþætti sem hafa eina heildartölu eða þroskatölu. Undirprófin eru Grófhreyfingar, 

Fínhreyfingar, Sjálfsbjörg, Hlustun, Tal og Nám og mynda fyrstu þrjú prófin hreyfiþátt 

listans en þrjú seinustu málþátt listans. Saman mynda öll undirprófin þroskatölu listans. 

Áreiðanleiki undirprófanna hefur almennt verið viðunandi, bæði fyrir drengi og stúlkur. 

Fyrir drengi hafa áreiðanleikastuðlarnir verið á bilinu 0,71 til 0,93 en fyrir stúlkur hafa 

þeir verið á bilinu 0,67 til 0,95. Áreiðanleiki prófþáttanna tveggja og þroskatölunnar 

hefur almennt verið hár og oftast yfir 0,90 og hefur ekki farið undir 0,85 (Einar 

Guðmundsson, 2005; Einar Guðmundsson, Guðrún Ásgeirsdóttir og Sigurður J. 

Grétarsson, 2001; Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997; Einar 

Guðmundsson, Sigurður J. Grétarsson og Aðalbjörg Karlsdóttir, 2000). 

Réttmæti Íslenska þroskalistans hefur einnig mikið verið skoðað en réttmæti listans 

er mjög mikilvægt þar sem hann er notaður til að meta þroska barna. Upplýsingar um 

innihaldsréttmæti (content validity), viðmiðsréttmæti (concurrent validity) og 

hugsmíðarréttmæti (construct validity) liggja fyrir úr rannsóknum. Innihaldsréttmætið 

vísar til þess að staðhæfingar listans tengist þroska en tekið var mið af útbreiddum og vel 

þekktum þroskaprófum þegar þær voru samdar og skilgreindar. Með þessu eru tengsl 

milli innihalds þroskalistans og hefðbundinna skilgreininga á þessu sviði tryggð. 

Viðmiðsréttmætið vísar til þess að þroskamat mæðra með Íslenska þroskalistanum tengist 

þroskamati barna með öðrum viðurkenndum þroskaprófum. Þetta hefur verið gert með að 

minnsta kosti fjórum rannsóknum hérlendis þar sem tengsl voru athuguð milli Íslenska 

þroskalistans og fjögura þroskaprófa (Griffith þroskaprófið, McCarthy þroskaprófið, 

greindarprófi Wechslers handa börnum á leiksskólaaldri og TOLD-2P málþroskaprófinu). 

Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að Íslenski þroskalistinn uppfylli skilyrði 

um sundurgreinandi og samleitna fylgni undirprófa listans (Einar Guðmundsson, 2005; 

Einar Guðmundsson, Guðrún Ásgeirsdóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2001; Einar 

Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997; Einar Guðmundsson, Sigurður J. 

Grétarsson og Aðalbjörg Karlsdóttir, 2000).  

Til að athuga hugsmíðarréttmæti listans hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á 

honum þar sem þáttagerð hans er athuguð. Það hefur leitt í ljós að þættirnir tveir (hreyfi- 

og málþáttur) skýra um 70% af heildardreifingu undirprófanna. Undirprófin Hlustun, Tal 

og Nám hafa háa fylgni við málþátt en lága fylgni við hreyfiþátt sem ýtir undir þá trú að 
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hugsmíðin sé rétt. Undirprófin Sjálsbjörg og Grófhreyfingar hafa háa fylgni við hreyfiþátt 

en lága við málþátt en reyndar kemur undirprófið fínhreyfingar óskýrt út úr þessum 

rannsóknum en fylgni þess er nokkur við báða þættina (Einar Guðmundsson, 2005; Einar 

Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997).  

Málþáttur Íslenska þroskalistans skiptist í þrjú undirpróf, Hlustun, Tal og Nám. 

Hlustun metur málskilning barna og inniheldur 26 staðhæfingar en margar 

staðhæfingarnar lúta beint að orðskilningi. Tal metur almenna hæfni til að nota 

tungumálið, máltjáningu eða getu til að tjá sig. Það er ekki greint á milli mismunandi 

þátta talaðs máls í þroskalistanum heldur koma þeir margir fyrir í þessu eina undirprófi en 

Tal inniheldur 48 staðhæfingar. Nám metur kunnáttu barns í lestri, stærðfræði og ritun og 

inniheldur 60 staðhæfingar (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997; Einar 

Guðmundsson, Sigurður J. Grétarsson og Aðalbjörg Karlsdóttir, 2000).    

Nýlega hefur verið útbúin skimunarútgáfa fyrir málþroskafrávik úr Íslenska 

þroskalistanum. Þar eru notaðar staðhæfingar úr undirprófunum þremur sem mynda 

málþátt listans (Hlustun, Tal og Nám). Staðhæfingunum hefur verið fækkað talsvert en í 

skimunarútgáfunni eru þær 35 í heild en í Íslenska þroskalistanum eru samtals 134 

staðhæfingar í málhlutanum. Ekki liggja fyrir tölur um áreiðanleika og réttmæti 

skimunarútgáfunnar en það er einmitt eitt af markmiðum þessarar rannsóknar.   

Greindarpróf David Wechsler handa börnum á leiksskóla- og grunnskólaaldri 

Greindarpróf Wechslers handa börnum á leiksskóla- og skólaaldri (Wechsler 

Preschool and Primary Scale of Intelligence – Revised eða WPPSI-R) er notað til að 

mæla greind barna á aldrinum þriggja til sjö ára og þriggja mánaða. WPPSI-R er notað til 

að mæla marga vitsmunaþætti sem eiga að endurspegla mismunandi svið greindar og 

byggir þróun undirprófa WPPSI-R á því að greind sé í eðli sínu almenn fremur en sértæk 

og samsett úr mörgum þáttum fremur en að greind sé einn stór þáttur. Í WPPSI-R eru 12 

undirpróf sem hvert um sig metur afmarkað svið greindar og er síðan frammistaða 

barnsins í einstökum undirprófum tekin saman í heildartölu sem endurspeglar hæfni þess 

til að skilja og glíma við umhverfi sitt (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 

2003). 
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Breska útgáfa WPPSI-R var þýdd og staðfærð á Íslandi. Stöðlun á prófinu hófst 

árið 2001 og lauk árið 2003. Stöðlunin fór fram í öllum landshlutum og var valið lagskipt 

handahófsúrtak 900 barna. Ekki tókst að prófa öll börnin sem lentu í úrtakinu og endaði 

stöðlunarúrtakið í 817 börnum en reynt var að hafa 100 börn í hverjum aldurshóp með 

jafnri kynjaskiptingu. Stigum hvers aldurshóp var síðan breytt í mælitölur með 

meðaltalinu 10 og staðalfrávikinu 3 (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 

2003).   

Áreiðanleiki allra undirprófanna í WPPSI-R
ISL

 (nema Dýrahúsa) var metinn með 

helmingaskiptaaðferðinni (split-half reliability) með því að reikna fylgni milli 

oddatöluatriða og jafntöluatriða (svokölluð odd-even aðferð) og hún síðan leiðrétt með 

Spearman-Brown formúlunni. Almennt á við um áreiðanleika undirprófanna á Íslandi að 

hann er sambærilegur við það sem gerist í erlendri útgáfu prófsins en í flestum tilvikum 

lægri (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003).  Í heild er WPPSI-R
ISL

 

áreiðanlegt próf, sérstaklega við mat á greindartölum. Áreiðanleikinn er að meðaltali á 

Íslandi fyrir alla aldurshópana níu 0,88 fyrir verklega greindartölu, 0,90 fyrir munnlega 

greindartölu og 0,92 fyrir heildartölu greindar. Af munnlegu undirprófunum hefur 

Orðskilningur hæstan áreiðanleika eða 0,82 að meðaltali (Einar Guðmundsson og 

Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003). 

WPPSI-R
ISL

 er yfirleitt lagt fyrir þegar ítarleg greining fer fram á þroskafrávikum 

barna á leiksskólaaldri og liggja fyrir ítarlegar rannsóknir erlendis á réttmæti þess og er 

vel staðfest hvaða þætti í vitsmunastarfi barna það metur (Einar Guðmundsson, Guðrún 

Ásgeirsdóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2001). 

WPPPSI-R
ISL

 skiptist í 10 undirpróf ásamt tveimur aukaprófum. Undirprófin 

skiptast í tvennt, fimm verkleg og fimm munnleg. Verklegu prófin fimm kallast 

Hlutaröðun, Myndfletir, Litafletir, Völundarhús og Ófullgerðar myndir (og aukaprófið 

Dýrahús). Munnlegu prófin kallast Þekking, Skilningur, Reikningur Orðskilningur og 

Líkingar (og aukaprófið Setningar) (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 

2003). Í þessari rannsókn var einungis notast við tvö undirpróf úr WPPSI-R
ISL

, 

Orðskilning og Reikning og því verður einungis fjallað um þau hér á eftir.  

Í undirprófinu Reikningur þarf barnið að sýna skilning sinn á magnbundnum 

hugtökum og byrjar það á myndatriðum. Síðan tekst barnið á við einföld verkefni sem 
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byggjast á talningu og loks erfiðari orðadæmi. Undirprófið inniheldur 23 atriði, þar af sjö 

atriði prófuð með myndum, fjögur með litaflísum og afgangurinn með munnlegum 

spurningum og tengist undirprófið sterklega við munnlega greind í bandarískri útgáfu 

prófsins (Einar Guðmundsson, Guðrún Ásgeirsdóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2001; 

Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003). 

Undirprófinu Orðskilningur er skipt í tvennt og byrjar á þremur auðveldum 

atriðum sem byggjast á því að þekkja nöfn nokkra hluta á myndum. Í hinum 22 

atriðunum er barnið beðið um að útskýra eða skilgreina munnlega tiltekin orð og hugtök 

(Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003). Undirprófið Orðskilningur hleður 

hátt á munnlegan þátt greindar í íslenskri og bandarískri útgáfu prófsins (Einar 

Guðmundsson, Guðrún Ásgeirsdóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2001). Munnlegi hluti 

WPPSI-R
ISL

 var ekki saminn sérstaklega sem málþroskapróf en nýtist samt vel til  að 

meta almenna málhæfni barna (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003) 

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar voru nokkur og var eitt af markmiðunum að bera 

saman skimunarlistann við undirprófin Reikning og Orðskilnings á WPPSI-R
ISL

. Eins og 

fram hefur komið eru Reikningur og Orðskilningur bæði hluti af munnlega þætti WPPSI-

R
ISL 

 og talin meta munnlega greind. Þar sem ætlunin er að búa til gott skimunarpróf fyrir 

málþroskafrávik er athyglisvert að sjá hvort skimunarlistinn og undirprófin tvö úr 

WPPSI-R
ISL 

 séu að mæla sömu hugsmíðar. 

Aðalmarkmiðið með rannsókninni var samt sem áður að athuga réttmæti 

skimunarútgáfu Íslenska þroskalistans á málsviði. Ætlunin er að finna börn með frávik í 

málþroska með skimunarlistanum með litlum kostnaði. Þar sem réttmæti og áreiðanleiki 

skimunarprófa felst í því hversu vel þau finna það sem þeim er ætlað að finna var ákveðið 

að bera skimunarlistann við tvö undirpróf á munnlega hluta WPPSI-R
ISL

og athuga hversu 

vel skimunarlistinn finnur þau börn sem teljast með frávik á undirprófunum. Nánar 

tiltekið að sjá hvort skimunarlistinn finni þá sem teljast vera með frávik frá munnlegri 

greind samkvæmt WPPSI-R
ISL

. Ef skimunarlistinn finnur þá sem eru með frávik á 

undirprófunum tveimur með viðunandi árángri þá er hægt að segja að skimunarlistinn sé 
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góð aðferð við að finna börn með frávik í munnlegri greind. Það er því markmiðið að 

finna vísunarviðmið á skimunarlistanum sem eru með viðunandi næmi og sérhæfni. 

Þetta er hægt að gera svona þar sem WPPSI-R
ISL

 er staðlað þroskapróf og hefur 

verið sýnt fram á réttmæti þess og áreiðanleika með ótal rannsóknum. Eins og sagt hefur  

verið hér að ofan er samt alltaf einhver villa í niðurstöðum skimunar óhjákvæmileg en 

markmiðið er að hún sé sem minnst. Með því að nota viðmiðunarpróf eins og gert er í 

þessari rannsókn er hægt að finna við hvaða hundraðsröð eða mælitölu eigi að miða við á 

skimunarlistanum til að ákveða hverjum eigi að vísa í ítarlegt mat. 
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AÐFERÐ 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 93 börn á aldrinum fjögurra til sex ára (fædd á bilinu janúar 2003 

og desember 2004) og mæður þeirra (reyndar einn faðir þar sem börnin ólust upp hjá 

honum en ekki móður sinni).  

Börnin voru valin af hentugleika þar sem valdir voru átta leikskólar víðs vegar um 

Reykjavík. Fyrstu fjórir leikskólarnir voru valdir í samráði við Leiksskólasvið 

Reykjavíkur þar sem talið var að á þeim leikskólum væru flest börn með þroskafrávik. 

Seinni fjórir leiksskólarnir voru valdir vegna fjölda barna á leikskólunum til að ná 

fjöldanum sem næstum 100.  

Send voru 211 bréf til foreldranna og af þeim skiluðu 93 aftur til baka leyfisbréfi og 

útfylltum skimunarlista. Þátttakendur voru því 93 talsins eða 44% af þeim sem fengu 

listann sendann og brottfallið því 56%.  

Kynjaskiptingin var 51 strákur (55%) og 42 stúlkur (45%). Meðalaldur barnanna 

var 63 mánuðir. 

Framkvæmd 

Sent var bréf til leikskólasviðs Reykjavíkurborgar þar sem rannsókninni var líst og 

beðið um leyfi til að framkvæma hana á nokkrum leikskólum í Reykjavík (sjá bréfið í 

viðauka 1). Leikskólasvið gaf sitt leyfi með því skilyrði að persónuvernd yrði látin vita 

og allt færi fram eins og líst var í bréfinu. Persónuvernd var tilkynnt um rannsóknina. 

Send voru bréf til leiksskólastjóra viðkomandi leikskóla þar sem rannsóknin var 

útskýrð og beðið um leyfi þeirra til að hún yrði framkvæmd á þeirra leikskóla (sjá bréfið í 

viðauka 2). Síðan var haft samband við þá símleiðis nokkrum dögum seinna. Allir átta 

leikskólastjórarnir sem haft var samband við samþykktu að taka þátt og fór síðan 

rannsóknarmaður á viðkomandi leikskóla þar sem svarað var öllum þeim spurningum 

sem leikskólastjórarnir gætu haft og lét þá fá umslögin sem átti að afhenda foreldrum 

barna á ákveðnum aldursbilum. Umslögin til foreldra barnanna innihéldu bréf þar sem 

rannsóknin var útskýrð ásamt leyfisbréfi fyrir að barn þeirra tæki þátt (sjá viðauka 3) og 

spurningalistann Skimun málþroska sem móðirin var beðin um að fylla út. Starfsmenn á 

leiksskólunum sáu um að koma umslögunum til foreldra barnanna. Þurfti að ýta á 



  23   

foreldra á öllum átta leikskólunum að skila umslögunum til baka. Þegar ljóst var hversu 

margir tóku þátt var farið á leikskólanna og lagt fyrir börnin tvö undirpróf úr WPPSI-

R
ISL

, Reikningur og Orðskilningur og var alltaf byrjað á Reikningi. Það tók um tíu til 

tuttugu mínútur að leggja bæði prófin fyrir hvert barn. Fyrirlögn prófanna fór fram á 

tímabilinu 20. febrúar til 20. mars 2009 á leiksskólum viðkomandi barna í herbergi þar 

sem var gott næði og lítil truflun. 

Mælitæki 

Skimunarútgáfa Íslenska þroskalistans 

Skimunarprófið er búið til úr Íslenska þroskalistanum. Það er ætlað til skimunar á 

málþroskafrávikum hjá þriggja til sex ára börnum og er svarað af mæðrum barnanna. Þar 

sem prófinu er ætlað að finna málþroskafrávik þá samanstendur það af staðhæfingum úr 

málþætti Íslenska þroskalistans. Í Íslenska þroskalistanum eru þrjú undirpróf sem mynda 

málþátt: Nám, Hlustun og Tal (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997).  

Í Námi eru 60 staðhæfingar sem meta kunnáttu barns í lestri, stærðfræði og ritun en 

þeim var fækkað í 12 staðhæfingar í skimunarútgáfunni. Dæmi um staðhæfingar í Námi 

eru: „Les og skrifar a.m.k. fimm prentstafi” og „Veit hvað dagar vikunnar heita”. 

 Í Hlustun eru 26 staðhæfingar sem meta málskilning og margar staðhæfingarnar 

lúta beint að orðskilningi en í skimunarútgáfunni var þeim fækkað í 12 staðhæfingar. 

Dæmi um staðhæfingar í Hlustun eru: „Getur bent rétt á öxl þegar hún/hann er beðin(n) 

um það” og „Þekkir nafn á hring”. 

Tal inniheldur 48 staðhæfingar sem meta almenna hæfni til að nota tungumálið, 

máltjáningu eða getu til að tjá sig en þeim var fækkað í 11 staðhæfingar í 

skimunarútgáfunni. Dæmi um staðhæfingar í Tali eru: „Spyr spurninga sem byrja á 

hvenær” og „Notar orðin í dag, í gær og á morgun rétt”. 

Þetta eru samtals 35 staðhæfingar og eru þrír valmöguleikar fyrir hverja 

staðhæfingu: „Já (á oft við eða alltaf við)”, „Á stundum við” og „Nei (á aldrei við)”. 

Einnig fylla mæðurnar inn dagsetningu þegar listanum er svarað og hvenær barnið er 

fætt. Oftast tekur um 5-10 mínútur að svara listanum. 
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Greindarpróf David Wechsler handa börnum á leiksskóla- og grunnskólaaldri     

(WPPSI-R
ISL

) 

WPPSI-R
ISL

 sem stendur fyrir greindarpróf David Wechsler handa börnum á 

leikskóla- og grunnskólaaldri var notað sem viðmiðunarpróf í rannsókninni. WPPSI-R
ISL 

er notað til að mæla greind barna á aldrinum þriggja til sjö ára og mælir marga 

vitsmunaþætti sem eiga að endurspegla mismunandi svið greindar. Í WPPSI-R
ISL 

eru 12 

undirpróf (þar af tvö aukapróf) sem hvert um sig metur afmarkað svið greindar og er 

síðan frammistaða barnsins í einstökum undirprófum tekin saman í heildartölu (Einar 

Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003). Reyndar var einungis notast við tvö 

undirpróf úr munnlega hluta greindarprófsins í rannsókninni, Orðskilning og Reikning. 

Í undirprófinu Reikningur þarf barnið að sýna skilning sinn á magnbundnum 

hugtökum og byrjar það á sjö myndatriðum sem eru í verkefnabók sem fylgir prófinu. 

Síðan tekst barnið á við fjögur einföld verkefni sem byggjast á talningu. Til þess eru 

notaðar litlar flísar eða kubbar sem fylgja prófinu. Loks eru 12 erfiðari orðadæmi. Í 

orðadæmunum hafa börnin 30 sekúndur til að svara og er því notuð skeiðklukka í þeim 

hluta. Undirprófið inniheldur því 23 atriði í heildina en hætt er að spyrja eftir fimm röng 

svör í röð og hægt er að fá eitt stig fyrir hverja spurningu. Undirprófið tengist sterkt við 

munnlega greind í bandarískri og íslenskri útgáfu prófsins (Einar Guðmundsson og 

Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003). 

Undirprófinu Orðskilningur er skipt í tvennt og byrjar á þremur auðveldum 

atriðum sem byggja á því að þekkja nöfn nokkra hluta á myndum í verkefnabók. Í hinum 

22 atriðunum er barnið beðið um að útskýra eða skilgreina munnlega tiltekin orð og 

hugtök. Hér er einnig hætt að spyrja eftir fimm röng svör í röð en byrjað er að telja við 

fjórða atriði. Hægt er að fá eitt stig fyrir fyrstu þrjú atriðin en tvö stig fyrir restina. 

Undirprófið Orðskilningur hleður hátt á munnlegan þátt greindar í bandarískri og 

íslenskri útgáfu prófsins. 

Munnlegi hluti WPPSI-R
ISL

 var ekki saminn sérstaklega sem málþroskapróf en 

nýtist samt vel til að meta almenna málhæfni barna (EinarGuðmundsson og Hólmfríður 

Ólafsdóttir, 2003).  
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NIÐURSTÖÐUR 

Gerð var atriðagreining á spurningunum 35 í skimunarlistanum. Allir 

valmöguleikar voru notaðir í flestum spurningunum en einungis tveir af þremur 

valmöguleikum notaðir í fimm spurningum. Rjáfurhrif eru þegar tilteknu atriði eða 

spurningu er svarað rétt af yfir 95% þátttakenda. Það voru nokkrar spurningar þar sem 

95% af þátttakendum notuðu þriðja svarmöguleikann eða að það atriði eigi alltaf við barn 

þeirra. Spurning tvö á listanum (Kann nöfn á a.m.k. 6 litum) er til dæmis líklega of 

auðveld þar sem 98,9 prósent merkja við þriðja valmöguleikann sem er já (á oft eða alltaf 

við). Í 1. töflu má sjá þær spurningar sem eru með rjáfurhrif og eru það fimm spurningar 

af 35 spurningum. Rjáfurhrifin skýrast af úrtakinu sem notað var en þar  var 

meðalaldurinn um fimm ára en spurningarnar eru samdar fyrir þriggja til sex ára. Það er 

því við því að búast að það gæti rjáfurhrifa á einhverjum spurninganna. 

 

1. tafla. Hlutfall þeirra valmöguleika sem notaðir eru í úrtaki 4-6 ára barna 
              (N=93, meðalaldur 5,25) 

  Nei (á aldrei við) Á stundum við Já (á oft eða alltaf við) 

Spurning 2 0,0% 1,1% 98,9% 

Spurning 4 1,1% 3,2% 95,7% 

Spurning 9 0,0% 2,2% 97,8% 

Spurning 14 2,2% 2,2% 95,7% 

Spurning 17 3,2% 1,1% 95,7% 

 

Áreiðanleiki listans er góður en alfastuðullinn var 0,89. Oftast er miðað við að 

hann sé hærri en 0,80 til að vera viðunandi. Einnig var reiknaður helmingunaráreiðanleiki 

með Spearman-Brown formúlunni og var hann 0,846 sem er viðunandi. 

Leiðrétt fylgni við heildartölu var síðan athuguð til að sjá hversu skýr aðgreining 

spurninganna er en því hærri sem hún er því skýrari aðgreining milli spurninganna. Það 

þarf að nota leiðrétta fylgni vegna þess að hver spurning eða prófatriði er hluti af 

heildartölunni og stendur ekki eitt og sér. Flestar spurningarnar voru með leiðrétta fylgni 

yfir 0,30 en samt ekki hærri en 0,62. Þrjár spurningar voru með leiðrétta fylgni undir 0,30 

en það voru spurning 9 með 0,21, spurning 17 með 0,20 og spurning 27 með 0,27. Þar 

sem skimunarlistinn er settur saman úr þremur undirprófum úr málsþætt Íslenska 

þroskalistans er við þessu að búast. Prófið er sem sagt misleitt og ekki hægt að búast við 
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hárri leiðréttri fylgni hvers atriðiðs við heildartölu. Enda er einungis stuðst við heildartölu 

listans við ákvörðun á því hvort þörf sé á frekari greiningu hjá barninu.  

Lýsandi tölfræði 

Í 2. töflu má sjá meðaltölin og staðalfrávikin fyrir undirprófin tvö úr WPPSI-R
ISL

 

en í stöðluðu úrtaki þeirra voru meðaltölin 10 og staðalfrávikin 3. Í þessu úrtaki eru 

meðaltölin og staðalfrávikin mjög nálægt hinu staðlaða úrtaki. Það kemur ekki fram 

marktækur munur milli kynja á undirprófunum tveimur (Reikningur t91=0,895, p=0,373 

og Orðskilningur t91=-0,386, p=0,700) .  

 

2. tafla. Meðaltal og staðalfrávik mælitalna undirprófa á WPPSI-R
ISL

, undirprófa 
              skimunarlistans og heildartölu og mælitölu skimunarlistans (N=93) 

 Heild  Drengir  Stúlkur 

 N=93  N=51  N=42 

 M sf  M sf  M sf 

Undirpróf WPPSI-R
ISL

        

Reikningur 9,46 2,66  9,69 2,51  9,19 2,83 

Orðskilningur 9,47 3,29  9,35 3,17  9,62 3,46 

Undirpróf Skimunarlistans        

Hlustun 57,78 40,61  52,87 9,26  54,46 7,27 

Tal 50,14 10,58  48,73 11,41  51,85 9,33 

Nám 56,95 8,01  56,89 8,76  57,03 7,12 

         

Heildartala Skimunarlista 54,9 8,66  54,9 10,53  54,89 5,75 

 

Í 2. töflu má einnig sjá meðaltöl og staðalfrávik á undirprófum skimunarlistans og 

heildartölu skimunarlistans. Mælitölur skimunarlistans eru fundnar út frá stöðluðum 

aldursviðmiðum Íslenska þroskalistans en þar er meðaltalið 50 og staðalfrávikið 10. Eins 

og sjá má í töflunni eru meðaltölin og staðalfrávikin í þessu úrtaki nálægt hinu staðlaða 

úrtaki. Það var marktækur munur á milli meðaltala undirprófanna þriggja (Nám/Hlustun 

t92=-4,605, p=0,000; Hlustun/Tal t92=3,865, p=0,000;  Nám/Tal t92=6,950, p=0,000).  

 Í töflunni eru einnig meðaltölin og staðalfrávikin eftir kyni og var hvergi 

marktækur munur á milli meðaltala kynjanna (Hlustun t91=-0,907, p=0,367; Tal t91=-

1,424 p=0,158; Nám t91=-0,082 p=0,934; Heildartala t91=0,002 p=0,998). Einnig sést að 

staðalfrávikið hjá drengjunum fyrir heildartöluna er 10,53 en 5,75 hjá stúlkunum. Þetta 

segir okkur það að dreifingin hjá drengjunum er eins og í staðlaða úrtakinu en það er 
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nánast helmingi minni dreifing hjá stúlkunum. Nánast allar stúlkurnar eru með mælitölur 

á bilinu 45 til 65 þannig að ekki er mikil dreifing á stigunum hjá þeim í þessu úrtaki.  

Fylgni skimunarlista og undirprófa WPPSI-R
ISL

  

Í 3. töflu má sjá Pearson fylgnistuðlana milli undirprófa og heildartölu 

skimunarlistans og undirprófanna tveggja úr WPPSI-R
ISL

. 

 

3. tafla. Fylgni undirprófa og heildartölu skimunarlistans og undirprófa WPPSI-R
ISL

 (N=93). 

 Skimunarlisti WPPSI-R
ISL

 

Skimunarlisti 
Heildartala 

skimunarlista Hlustun Tal Nám Orðskilningur Reikningur 

Heildartala 1 0,828** 0,795** 0,834** 0,177 0,362** 

Hlustun 0,828** 1 0,610** 0,633** 0,172 0,350** 

Tal 0,785** 0,610** 1 0,512** 0,198 0,172 

Nám 0,834** 0,633** 0,512** 1 0,195 0,456** 

WPPSI-R
ISL

       

Orðskilningur 0,177 0,172 0,198 0,195 1 0,333** 

Reikningur 0,362** 0,350** 0,172 0,456** 0,333** 1 
**Fylgnin er marktæk við p<0,01 

 

Undirpróf skimunarlistans eru öll með háa og marktæka fylgni við heildartölu 

listans og einnig sín á milli. Það er marktæk fylgni milli heildartölu skimunarlistans og 

undirprófsins Reiknings áWPPSI-R
ISL

 en ekki við undirprófið Orðsklining. Þetta er 

athyglisvert þar sem Orðskilningur og Reikningur eru bæði á munnlega hluta WPPSI-

R
ISL

 og talin vera að mæla sömu hugsmíðina eða munnlega greind. Það er marktæk fylgni 

á milli Orðskilnings og Reiknings en hún er lág. Þegar nánar er skoðað í 3. töflu sést að 

engin af undirprófunum þremur á skimunarlistanum hafa marktæka fylgni við 

Orðskilning en tvö af þremur (Hlustun og Nám) eru með marktæka fylgni við Reikning. 

Þetta er hægt að skýra út frá innihaldi þessara undirprófa. Atriðin á undirprófinu 

Orðskilningur eru ólík atriðunum sem eru í skimunarlistanum. Á skimunarlistanum meta 

mæður hæfni og getu barna sinna en í undirprófinu Orðskilningur þurfa börnin að útskýra 

munnlega hvað hin ýmsu orð þýða eins og t.d. hattur, skór, frídagur o.s.frv. Þó að börnin 

kunni að nota hatt og skó þá eiga þau kannski erfitt með að útskýra þau munnlega. Það 

reynir mikið á málsstarf í Orðskilningi og frammistaða á því endurspeglar almennt hæfni 

þess á málsviði en einnig skipta aðrir hugrænir þættir máli eins og minnisstarf. Einnig 
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hafa uppeldisaðstæður mikil áhrif á frammistöðu á þessu undirprófi, t.d. hvort það sé 

lesið mikið fyrir barnið eður ei (Einar Guðmundsson, 2008). 

Ástæða þess að það er marktæk fylgni milli undirprófanna Hlustun og Náms við 

undirprófið Reikning er líklega sú að það er margt líkt með atriðunum á þessum 

undirprófum. Til dæmis eru staðhæfingar í Hlustun um að barnið kunni nöfn á sex og tíu 

litum. Á undirprófinu Nám eru fleiri líkar staðhæfingar en þar eru til dæmis þrjár 

staðhæfingar sem eru nánast alveg eins og orðadæmin í Reikningi. En í Reikningi eru 12 

orðadæmi sem eru keimlík staðhæfingum Íslenska þroskalistans og reyna á kunnáttu 

barnsins í talningu. Almennt reynir á eftirtalda þætti við úrlausn á undirprófinu 

Reikningur: Málskilning, talnaleikni, hugarreikning, einbeitingu, athygli, talnaþekkingu, 

úrvinnsluhraða, raðvinnslu, stundarminni, vinnsluminni, reynslugreind, talnalega 

rökleikni, vinnsluhraða og áunna þekkingu. Rannsóknir benda til þess að undirprófið 

Reikningur reyni frekar á vinnsluminni og verklega greind en munnlega greind  en 

undirprófið hleður hátt bæði á verklega þætti og munnlega þætti WPPSI-R
ISL

 (Einar 

Guðmundsson, 2008). Það er því athyglisvert að það sé marktæk fylgni milli 

skimunarprófsins og Reiknings en ekki Orðskilnings sem hleður hátt á munnlegan þátt 

greindar en ekki verklega. Þessi marktæka fylgni milli Reiknings og skimunarlistans segir 

okkur að það er samleitniréttmæti til staðar (convergent validity) eða að líklegt er að þessi 

tvö matstæki séu að mæla sömu hugsmíðina. Einnig eru þetta ólíkar aðferðir, mat mæðra 

og einstaklingspróf, sem styður enn frekar samleitniréttmæti matstækjanna. Það að það sé 

ekki fylgni milli Orðskilnings og skimunarlistans segir okkur að það er aðgreiniréttmæti 

(discriminant validity) til staðar eða að matstækin séu líklega ekki að mæla sömu 

hugsmíðina.  Skimunarlistinn er  því kannski frekar að meta almennan vitsmunaþroska 

eins og vinnsluminni og vinnsluhraða en munnlega greind.  

 

Vísunarreglur fyrir skimunarútgáfu Íslenska þroskalistans 

Þar sem réttmæti og áreiðanleiki skimunarprófa felst í því hversu vel þau finna 

það sem þau eru að leita að skiptir máli hvaða vísunarviðmið stuðst er við. Til að finna 

hvaða skimunarviðmið eða vísunarviðmið er best að nota í skimun er hægt að nota 

svokallaða merkjagreiningu (signal detection analysis). Merkjagreining skilur á milli 

vísunarviðmiðsins og forspárhæfni skimunarupplýsinga. Með skimun er verið að reyna 
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að finna aðgreiningu tveggja hópa, þeirra sem eru með vanda og þeirra sem eru án vanda. 

Með merkjagreiningu fæst mælikvarði á aðgreininguna án þess að þurfa að skoða 

gagnsemi og kostnað ólíkra viðmiða og hjálpar því til við val á vísunarviðmiði. Með 

merkjagreiningu fæst mælikvarði á aðgreiningu hvers tilviks fyrir sig án þess að þurfa að 

bera saman þau fjöldamörgu viðmið sem möguleg eru fyrir hvert tilvik (Einar 

Guðmundsson, 2005). 

Margir mælikvarðar eru til fyrir aðgreiningu í merkjagreiningu. AUC (Area under 

the curve) og da (index of detectability) eru algengastir en þeir gera litlar kröfur til  

eiginleika gagnanna. da er staðlaður mælikvarði á fjarlægðina milli meðaltala hópanna 

tveggja á skimunarbreytunni. Því hærri sem da  er því betur aðgreina 

skimunarupplýsingarnar hópanna tvo. Þessum mælikvarða er síðan breytt yfir í 

mælitöluna AUC sem gefur til kynna nákvæmni aðgreiningarinnar milli þeirra sem eru 

með vanda og þeirra sem eru án hans (Einar Guðmundsson, 2005).  

Mælitölur undirprófa WPPSI-R
ISL

 eru með meðaltalið 10 og staðalfrávikið er 3 í 

staðlaða úrtakinu. Um það bil tveir þriðju hlutar barnanna í staðlaða úrtakinu fá því 

mælitölu á bilinu 7 til 13. Við túlkun á mælitölum WPPSI-R
ISL

 er mikilvægt að hafa þetta 

í huga og er barn talið vera með frávik þegar það er einu staðalfráviki undir meðaltalinu 

eða með mælitöluna 7 eða lægri. Samkvæmt því eru 16 af börnunum með frávik út frá 

undirprófinu Reikningi og 22 börn út frá Orðskilningi. Í þessu úrtaki eru því um 17% af 

þeim sem undirprófið Reikningur var lagt fyrir með frávik frá meðaltali staðlaða 

úrtaksins og 24% af þeim sem undirprófið Orðskilningur var lagt fyrir. Í staðlaða úrtakinu 

fyrir WPPSI-R
ISL

 eru það um 16% barnanna. 

Skimunarlisti og undirprófið Reikningur 

Næsta skref var að sjá hversu vel skimunarlistinn finnur börnin með vanda og 

þegar leitað er að börnum með mælitöluna 7 eða lægri á undirprófinu Reikningi er AUC 

fyrir skimunarlistann 0,688 eða 0,549 til 0,827 með 95% vikmörkum (p=0,018). Þetta 

segir okkur að skimunarlistinn greini í um 70% tilvika rétt á milli tveggja barna sem valin 

eru með tilviljunaraðferð þar sem annað barnið er með mælitöluna 7 eða lægri en hitt 

barnið með 8 eða hærri. Sjá má á mynd 1 ROC kúrfuna fyrir Skimunarlistann og 

Reikning. 
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Mynd 1. Skimunarlistinn greinir í um 70% tilvika á milli barna með eða án frávika á 

                 undirprófinu Reikningi (N=93). 

 

Með því að vísa þeim börnum í ítarlega greiningu sem fengju mælitöluna 55 eða 

lægri á skimunarlistanum myndi finnast um 70% af þeim sem væru með frávik í 

munnlegri greind (með mælitöluna 7 eða lægri á undirprófinu Reikningi). Reyndar 

myndu um það bil 47% af þeim sem ekki eru með frávik einnig vera vísað í ítarlega 

greiningu. Næmi er um 70% við vísunarviðmiðið 55 en oftast er  miðað við að næmi sé á 

bilinu 70-80% og sérhæfni um 53% sem er aðeins undir venjulegu viðmiði sem er líka 

um 70-80%. Þetta segir okkur að við myndum ekki finna um 30% af þeim sem eru með 

frávik. Í 4. töflu má sjá hverrnig næmi og sérhæfni er við möguleg viðmið á 

skimunarlistanum. Þar sést einnig að ef við myndum vilja finna 90% af þeim sem væru 

með frávik samkvæmt Reikningi þá þyrftum við að miða við mælitöluna 60 á 

skimunarlistanum. Þá væri sérhæfnin orðin mjög slæm eða um 44% sem þýðir að við 

myndum einungis finna um 44% af þeim sem væru ekki með frávik. Þetta segir okkur að 

falskir jákvæðir (þeim sem er vísað í ítarlega greiningu en þurfa ekki á því að halda) væru 

um 66% af úrtakinu en falskir neikvæðir (þeir sem eru með vanda en er  ekki vísað í 

ítarlega greiningu) væru um 10%. Í viðauka 4 má sjá ROC kúrfur og töflur með næmi og 
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sérhæfni þegar miðað er við að frávik sé við mælitölurnar 6 og 5 á undirprófinu 

Reikningur. 

4. tafla.  Næmi og sérhæfni skimunarlistans við mismunandi 

               viðmið út frá undirprófin Reikningur á WPPSI-R
ISL

 

Vísunarviðmið Næmi 1 - Sérhæfni 

26,00 0,00 0,00 
29,00 0,06 0,00 
34,00 0,06 0,01 
37,50 0,13 0,03 
39,00 0,13 0,04 

41,50 0,13 0,07 
44,50 0,13 0,09 
46,13 0,19 0,10 
46,43 0,31 0,10 
46,80 0,31 0,13 
47,41 0,38 0,13 
47,83 0,44 0,13 
47,92 0,44 0,14 
48,50 0,44 0,16 
49,26 0,50 0,17 
49,76 0,56 0,18 
50,25 0,56 0,20 
50,60 0,56 0,21 
50,85 0,56 0,22 
51,19 0,56 0,23 
51,69 0,56 0,25 
52,01 0,56 0,26 
52,09 0,56 0,29 
52,51 0,56 0,30 

52,99 0,56 0,34 
53,56 0,56 0,38 
54,28 0,56 0,42 
54,78 0,63 0,42 
55,01 0,69 0,47 
55,17 0,69 0,49 
55,65 0,69 0,51 
56,44 0,69 0,55 
56,94 0,69 0,57 
57,14 0,69 0,58 
57,38 0,75 0,58 
57,73 0,75 0,60 
58,50 0,88 0,62 
59,02 0,88 0,64 
59,21 0,88 0,65 
59,68 0,88 0,66 
60,24 0,94 0,68 
60,74 0,94 0,70 
61,50 0,94 0,71 

62,27 0,94 0,73 
62,77 1,00 0,75 
63,50 1,00 0,83 
65,00 1,00 0,87 
67,00 1,00 0,91 
68,50 1,00 0,94 
69,50 1,00 0,96 
70,50 1,00 0,99 
72,00 1,00 1,00 
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 Einnig var gerð merkjagreining út frá undirprófum skimunarlistans til að sjá 

hvaða undirpróf gagnast best til að finna þá sem eru með frávik á Reikningi. Þegar leitað 

er að börnum sem eru með mælitöluna 7 eða lægri á Reikningi þá gagnast undirprófið 

Nám á skimunarlistanum best með AUC 0,725 eða 0,587 til 0,864 með 95% vikmörkum 

(p=0,005). Nám greinir sem sagt í 72,5% tilvika rétt á milli tveggja barna sem valin eru 

með tilviljunaraðferð þar sem annað þeirra er með mælitöluna 7 eða lægri. Fyrir 

undirprófið Hlustun er AUC 0,690 eða 0,545 til 0,835 með 95% vikmörkum (p=0,017). 

Undirprófið Hlustun greinir því í næstum 70% tilvika rétt á milli tveggja barna þar sem 

annað er með mælitöluna 7 eða lægri á Reikningi. Fyrir undirprófið Tal er AUC 0,602 

eða 0,450 til 0,753 með 95% vikmörkum (p=0,201 og því ómarktækt) og er því ekki 

betra en ágiskun í að greina á milli tveggja barna þar sem annað er með 7 eða lægra á 

Reikningi. Á mynd 2 má sjá ROC kúrfur fyrir  undirprófin þrjú.  

 

 
Mynd 2. ROC kúrfur fyrir undirpróf skimunarlistans. Nám greinir í 72,5% tilvika á milli tveggja 

   barna með frávik, Hlustun greinir í 69% tilvika en Tal einungis í 60,2% tilvika (N=93). 

  

Ef miðað er við mælitöluna 55 á undirprófinu Nám þá finnast um 75% barna með 

frávik á Reikningi og myndi einungis um 31% vera vísað í ítarlega greiningu sem ekki 
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þyrftu á því að halda. Næmi væri sem sagt um 75% og sérhæfni um 70%. Í 5. töflu má sjá 

sérhæfni og næmi fyrir mælitölurnar á undirprófunum. 

 
5. tafla. Næmi og sérhæfni undirprófa skimunarlistans við við miðsmunandi viðmið út frá 
              undirprófinu Reikningi á WPPSI-R

ISL
 

Nám Hlustun Tal 

Vísunar-
viðmið Næmi 

1 - 
Sérhæfni 

Vísunar-
viðmið Næmi 

1 - 
Sérhæfni 

Vísunar-
viðmið Næmi 

1 - 
Sérhæfni 

36,690 0,000 0,000 24,000 0,000 0,000 19,000 0,000 0,000 
38,800 0,000 0,013 29,635 0,063 0,000 24,080 0,000 0,026 
39,930 0,063 0,013 35,435 0,063 0,013 28,595 0,000 0,039 
41,105 0,063 0,026 36,865 0,063 0,026 30,515 0,063 0,039 
43,045 0,063 0,039 38,165 0,125 0,026 32,255 0,063 0,052 
43,975 0,125 0,039 39,320 0,188 0,026 32,910 0,063 0,065 
44,795 0,125 0,052 39,635 0,188 0,039 33,780 0,125 0,078 
45,925 0,188 0,065 40,195 0,188 0,052 34,420 0,188 0,078 
46,620 0,250 0,065 41,715 0,188 0,065 34,845 0,250 0,078 
47,120 0,313 0,078 42,895 0,188 0,091 36,535 0,250 0,091 
47,430 0,375 0,078 43,385 0,188 0,104 38,040 0,250 0,117 
47,555 0,375 0,091 44,565 0,313 0,104 38,125 0,250 0,130 
47,765 0,375 0,104 45,645 0,313 0,117 38,840 0,250 0,143 
47,995 0,375 0,117 46,230 0,313 0,130 40,105 0,250 0,156 
48,205 0,375 0,130 46,520 0,313 0,156 40,710 0,313 0,182 
48,630 0,375 0,143 46,720 0,313 0,169 41,115 0,313 0,195 
49,055 0,438 0,156 47,250 0,375 0,169 42,200 0,313 0,208 
49,650 0,500 0,169 47,935 0,438 0,169 43,705 0,375 0,208 
50,625 0,500 0,182 48,415 0,500 0,182 44,615 0,375 0,234 
51,150 0,500 0,195 49,045 0,563 0,221 45,115 0,375 0,273 
51,570 0,500 0,234 49,860 0,563 0,234 46,310 0,438 0,286 
52,085 0,500 0,260 50,625 0,625 0,299 47,300 0,500 0,299 
52,915 0,500 0,273 51,175 0,625 0,325 47,725 0,500 0,312 
53,865 0,563 0,286 51,435 0,625 0,351 48,230 0,500 0,338 
54,355 0,563 0,299 51,805 0,625 0,364 48,885 0,500 0,351 
54,800 0,750 0,312 52,515 0,688 0,390 49,385 0,563 0,403 
55,405 0,750 0,351 53,485 0,688 0,416 50,695 0,563 0,468 
55,980 0,750 0,390 54,120 0,750 0,442 52,130 0,563 0,481 
56,315 0,750 0,416 54,440 0,750 0,468 52,580 0,563 0,545 
56,485 0,750 0,429 55,285 0,750 0,519 53,010 0,688 0,571 
56,610 0,875 0,429 56,765 0,750 0,558 53,450 0,688 0,584 
57,435 0,875 0,442 57,630 0,750 0,597 54,135 0,813 0,636 
58,165 0,875 0,455 57,725 0,750 0,688 54,610 0,813 0,649 
58,355 0,875 0,481 57,905 0,938 0,688 55,545 0,813 0,675 
58,815 0,875 0,494 58,340 0,938 0,701 57,035 0,813 0,688 
59,220 0,875 0,532 60,020 0,938 0,740 58,105 0,875 0,701 
59,485 0,875 0,558 61,625 0,938 0,779 59,580 0,875 0,714 
60,140 0,875 0,584 62,930 0,938 0,831 60,660 0,875 0,753 
61,690 0,875 0,597 64,065 1,000 0,870 61,035 0,875 0,779 
63,115 0,875 0,662 64,990 1,000 0,909 61,322 0,875 0,818 
63,710 0,875 0,714 66,410 1,000 0,935 62,072 0,938 0,818 
64,255 0,875 0,740 67,185 1,000 0,948 63,110 0,938 0,831 
64,780 0,875 0,792 67,650 1,000 0,974 63,535 0,938 0,896 
64,990 0,938 0,857 68,930 1,000 1,000 63,970 1,000 0,961 
65,180 0,938 0,870    65,270 1,000 1,000 

66,345 1,000 0,896       
68,750 1,000 0,909       
70,760 1,000 0,987       
72,350 1,000 1,000       
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Eins og sést í 5. töflu er að við söma mælitölu á undirprófinu Hlustun þá myndu 

einnig finnast um 75% af þeim sem væru með frávik en næstum 50% af þeim sem ekki 

væru með frávik yrði vísað í ítarlega greiningu. Næmi væri 75% en sérhæfni einungis um 

50%. Fyrir sömu mælitölu á undirprófinu Tal myndu finnast um 82% af þeim sem væru 

með frávik en um 65% af þeim sem væru ekki með frávik færu einnig í ítarlega 

greiningu. Næmi væri um 82% en sérhæfni rétt um 35%. Sérhæfni og næmi er því mjög 

góð fyrir undirprófið Nám en ekki viðunandi fyrir Hlustun og Tal.  

 

Skimunarlisti og undirprófið Orðskilningur 

Þegar leitað er að þeim börnum sem eru með mælitöluna 7 og lægri á undirprófinu 

Orðskilningur úr WPPSI-R
ISL

 þá er AUC 0,622 eða 0,491 til 0,753 með 95% vikmörkum 

(p=0,084). Það jafngildir því að skimunarlistinn greinir í 62% tilvika rétt á milli tveggja 

barna sem valin eru með tilviljunaraðferð og annað barnið er með 7 eða lægra á 

Orðskilningi. Þetta er betra en ágiskun en ekki munar miklu. Á mynd 3 má sjá ROC kúrfu 

fyrir skimunarlistann og Orðskilning. 

 

Mynd 3. Skimunarlistinn greinir í 62% tilvika rétt á milli tveggja barna með eða án  frávika á 

   Orðskilningi (N=93). 
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Í 6. töflu má sjá næmi og sérhæfni fyrir möguleg viðmið á skimunarlistanum. Ef 

miðað er við mælitöluna 55 á skimunarlistanum þá finnast um 70% af þeim sem eru með 

frávik á Orðskilningi en 47% af þeim sem ekki eru með frávik væru ranglega flokkuð 

6 tafla.  Næmi og sérhæfni skimunarlistans við mismunandi 

               viðmið út frá undirprófinu Orðskilningur á WPPSI-R
ISL 

Vísunarviðmið Næmi 1 - Sérhæfni 

26,000 0,000 0,000 
29,000 0,045 0,000 

34,000 0,045 0,014 
37,500 0,091 0,028 
39,000 0,091 0,042 
41,500 0,091 0,070 
44,500 0,136 0,085 
46,130 0,182 0,099 
46,430 0,227 0,113 
46,805 0,227 0,141 
47,415 0,227 0,155 
47,830 0,227 0,169 
47,920 0,227 0,183 
48,500 0,227 0,197 
49,265 0,273 0,211 
49,765 0,273 0,239 
50,250 0,273 0,254 
50,605 0,273 0,268 
50,855 0,318 0,268 
51,195 0,364 0,268 
51,695 0,409 0,268 
52,010 0,455 0,268 
52,090 0,500 0,282 
52,515 0,500 0,296 

52,995 0,545 0,324 
53,560 0,545 0,366 
54,285 0,591 0,394 
54,785 0,636 0,394 
55,015 0,636 0,465 
55,170 0,682 0,479 
55,655 0,682 0,493 

56,440 0,727 0,521 
56,940 0,727 0,549 
57,145 0,727 0,563 
57,380 0,773 0,563 
57,735 0,773 0,577 
58,500 0,818 0,620 
59,025 0,818 0,634 
59,210 0,864 0,634 
59,685 0,864 0,648 
60,245 0,864 0,676 
60,745 0,864 0,704 
61,500 0,864 0,718 
62,275 0,864 0,732 
62,775 0,864 0,775 
63,500 0,955 0,831 
65,000 0,955 0,873 
67,000 0,955 0,915 
68,500 0,955 0,944 
69,500 0,955 0,972 

70,500 0,955 1,000 
72,000 1,000 1,000 
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með frávik. Næmi er sem sagt um 70% sem er viðunandi en sérhæfni er einungis um 53% 

sem er ekki nógu góð. Einnig má sjá í viðauka 5 ROC kúrfur og vísunarviðmið þega 

miðað er við mælitölurnar 5 og 6 á Orðskilningi. 

Það var einnig athugað hvaða undirpróf á skimunarlistanum gagnast best til að 

finna börn með frávik á Orðskilningi. Undirprófið Tal gagnast best til að finna börn með 

mælitöluna 7 og lægri á Orðskilningi með AUC 0, 668 eða 0,537 til 0,798 með 95% 

vikmörkum (p=0,018). Undirprófið Tal greinir því í um 70% tilvika rétt á milli tveggja 

barna sem valin eru með tilviljunarðaðferð þar sem annað barnið er með mælitöluna 7 

eða lægra á Orðskilningi. Undirprófið Nám var með AUC 0,644 eða 0,519 til 0,770 með 

95% vikmörkum (p=0,064) og greinir því í um 64% tilvika rétt á milli tveggja barna. 

Undirprófið Hlustun var með AUC 0,570 eða 0,426 til 0,714 með 95% vikmörk (p=0,322 

og því ómarktækt) og er því ekki betra en ágiskun í að greina á milli tveggja barna þar 

sem annað barnið er með mælitöluna 7 eða lægra á Orðskilningi. Á mynd 4 má sjá ROC 

kúrfur fyrir undirprófin á skimunarlistanum.  

 

Mynd 4. ROC kúrfur fyrir undirpróf skimunarlistans. Tal greinir í 67% tilvika á milli tveggja 

   barna með frávik, Nám greinir í 64% tilvika en Hlustun einungis í 57% tilvika (N=93). 

 

Til að finna um 70% af börnum sem eru með mælitöluna 7 eða lægri á 

Orðskilningi þarf að miða við mælitöluna 52 á undirprófinu Tal en þá yrði um 50% af 
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þeim sem ekki eru með lægra en 7 einnig í hópnum. Í 7. töflu má sjá næmi og sérhæfni 

fyrir undirprófin þrjú við möguleg viðmið. 

 

7. tafla. Næmi og sérhæfni undirprófa skimunarlistans við við miðsmunandi viðmið út frá 
              undirprófinu Orðskilningi á WPPSI-R

ISL
. 

Tal Nám Hlustun 
Vísunar-
viðmið Næmi 

1 - 
Sérhæfni 

Vísunar-
viðmið Næmi 

1 - 
Sérhæfni 

Vísunar-
viðmið Næmi 

1 - 
Sérhæfni 

19,000 0,000 0,000 36,690 0,000 0,000 24,000 0,000 0,000 
24,080 0,000 0,028 38,800 0,000 0,014 29,635 0,045 0,000 
28,595 0,000 0,042 39,930 0,045 0,014 35,435 0,045 0,014 
30,515 0,045 0,042 41,105 0,045 0,028 36,865 0,045 0,028 
32,255 0,091 0,042 43,045 0,045 0,042 38,165 0,091 0,028 
32,910 0,091 0,056 43,975 0,091 0,042 39,320 0,091 0,042 
33,780 0,136 0,070 44,795 0,136 0,042 39,635 0,136 0,042 
34,420 0,182 0,070 45,925 0,136 0,070 40,195 0,136 0,056 
34,845 0,227 0,070 46,620 0,136 0,085 41,715 0,136 0,070 
36,535 0,227 0,085 47,120 0,136 0,113 42,895 0,182 0,085 
38,040 0,227 0,113 47,430 0,182 0,113 43,385 0,182 0,099 
38,125 0,227 0,127 47,555 0,182 0,127 44,565 0,182 0,127 
38,840 0,273 0,127 47,765 0,182 0,141 45,645 0,227 0,127 
40,105 0,273 0,141 47,995 0,227 0,141 46,230 0,273 0,127 
40,710 0,318 0,169 48,205 0,227 0,155 46,520 0,273 0,155 
41,115 0,364 0,169 48,630 0,273 0,155 46,720 0,273 0,169 
42,200 0,364 0,183 49,055 0,273 0,183 47,250 0,273 0,183 
43,705 0,364 0,197 49,650 0,273 0,211 47,935 0,273 0,197 
44,615 0,364 0,225 50,625 0,318 0,211 48,415 0,318 0,211 
45,115 0,455 0,239 51,150 0,364 0,211 49,045 0,364 0,254 
46,310 0,500 0,254 51,570 0,409 0,239 49,860 0,364 0,268 
47,300 0,545 0,268 52,085 0,455 0,254 50,625 0,455 0,324 
47,725 0,591 0,268 52,915 0,455 0,268 51,175 0,455 0,352 
48,230 0,682 0,268 53,865 0,455 0,296 51,435 0,455 0,380 
48,885 0,682 0,282 54,355 0,455 0,310 51,805 0,500 0,380 
49,385 0,682 0,352 54,800 0,500 0,352 52,515 0,500 0,423 
50,695 0,682 0,423 55,405 0,500 0,394 53,485 0,545 0,437 
52,130 0,682 0,437 55,980 0,545 0,423 54,120 0,636 0,451 
52,580 0,727 0,493 56,315 0,591 0,437 54,440 0,636 0,479 
53,010 0,773 0,535 56,485 0,591 0,451 55,285 0,682 0,521 
53,450 0,773 0,549 56,610 0,682 0,451 56,765 0,682 0,563 
54,135 0,818 0,620 57,435 0,682 0,465 57,630 0,682 0,606 
54,610 0,818 0,634 58,165 0,727 0,465 57,725 0,682 0,704 
55,545 0,818 0,662 58,355 0,773 0,479 57,905 0,727 0,732 
57,035 0,818 0,676 58,815 0,818 0,479 58,340 0,727 0,746 
58,105 0,864 0,690 59,220 0,864 0,507 60,020 0,773 0,775 
59,580 0,864 0,704 59,485 0,864 0,535 61,625 0,818 0,803 
60,660 0,864 0,746 60,140 0,864 0,563 62,930 0,864 0,845 
61,035 0,864 0,775 61,690 0,864 0,577 64,065 0,864 0,901 
61,322 0,955 0,789 63,115 0,909 0,634 64,990 0,955 0,915 
62,072 0,955 0,803 63,710 0,909 0,690 66,410 1,000 0,930 
63,110 0,955 0,817 64,255 0,909 0,718 67,185 1,000 0,944 
63,535 0,955 0,887 64,780 0,909 0,775 67,650 1,000 0,972 
63,970 0,955 0,972 64,990 0,909 0,859 68,930 1,000 1,000 
65,270 1,000 1,000 65,180 0,909 0,873    

   66,345 0,955 0,901    
   68,750 0,955 0,915    
   70,760 1,000 0,986    
   72,350 1,000 1,000    
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Einnig má sjá í 7. töflu að á undirprófinu Nám þyrfti að miða við mælitöluna 58 

til að finna 70% af þeim sem væru með 7 eða lægra og yrði þá 46% af þeim sem ekki eru 

með 7 eða lægri einnig í hópnum. Á undirprófinu Hlustun þyrfti að miða við mælitöluna 

58 til að finna 70% af þeim sem væru með 7 eða lægra á Orðskilningi en þá yrðu einnig 

73% af þeim sem væru ekki með 7 eða lægri í hópnum. Sérhæfnin væri því hvergi 

viðunandi þegar næmnin væri 70% og yrði allt of mörgum vísað í ítarlega greiningu sem 

þyrftu ekki á því að halda. 
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UMRÆÐA 

Við atriðagreiningu á spurningunum í skimunarútgáfu íslenska þroskalistans voru 

tvær spurningar sem voru fullléttar fyrir fimm ára börn. Það sem þarf að hafa í huga við 

rjáfurhrif á einstökum spurningum er úrtakið sem notast er við. Skimunarlistinn er búinn 

til fyrir þriggja til sex ára börn en reynt var að hafa börnin í þessu úrtaki sem næst fimm 

ára og var meðalaldurinn 5,25 ára og því eðlilegt að það gæti einhverja rjáfurhrifa. 

Leiðrétt fylgni spurninganna var ekkert sérstök en það staðfestir að atriðasafnið er 

misleitt enda á það einungis að vera að mæla málþroska. 

Meðaltal og staðalfrávik heildartölu skimunarlistans var mjög nálægt því sem þau 

eru í staðlaða úrtakinu sem er gott og styður enn frekar stöðluðu aldursviðmiðin. Einnig 

voru meðaltöl og staðalfrávik undirprófa skimunarlistans nálægt hinum stöðluðu 

viðmiðum sem er gott. Það var ekki marktækur munur á milli meðaltala kynjanna sem 

staðfestir ekki aðrar rannsóknir um að strákar séu lakari í málþroska en stúlkur (Law o.fl., 

2000). Meðaltöl og staðalfrávik undirprófanna tveggja, Orðskilningur og Reikningur, 

voru einnig mjög nálægt stöðluðum meðaltölum og staðalfrávikum og var ekki heldur 

munur á kynjunum þar. 

Áreiðanleiki skimunarlistans var mjög góður og var marktæk fylgni milli 

undirprófanna Orðskilnings og Reiknings sem segir okkur að það er samleitniréttmæti til 

staðar. Samleitniréttmæti er þegar það er fylgni milli tveggja matstækja sem eiga að vera 

að mæla sömu hugsmíðina. Fylgnin var samt ekki há og gefur það til kynna að prófin séu 

ekki mjög lík. Varðandi skimunarlistann þá voru öll undirpróf hans með háa og marktæka 

fylgni sína á milli og við heildartölu skimunarlistans. Við þessu var að búast þar sem fyrri 

rannsóknir hafa sýnt marktæka fylgni á milli undirprófa Íslenska þroskalistans við 

heildartölu listans. Einnig var búið að sýna að atriðasafnið er misleitt og því hægt að 

búast við fylgni á milli undirprófanna.  

Þar sem eitt af markmiðunum með rannsókninni var að bera skimunarlistann 

saman við undirprófin Reikning og Orðskilning var fylgnin þarna á milli skoðuð. Það var 

marktæk fylgni milli heildartölu skimunarlistans og undirprófsins Reiknings en ekki við 

undirprófið Orðskilning. Þetta er athyglisvert þar sem Orðskilningur og Reikningur eru 

bæði á munnlega hluta WPPSI-R
ISL

 og talin vera að mæla svipaða hugsmíð eða munnlega 
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greind. Það virðist því vera að Reikningur og skimunarlistinn séu að mæla svipaða 

hugsmíð en ekki Orðskilningur og skimunarlistinn. 

Þegar fylgnin milli undirprófa skimunarlistans og Reiknings og Orðskilnings var 

skoðuð kom í ljós að ekkert af undirprófunum þremur hafði marktæka fylgni við 

Orðskilning. Þetta skýrist af gerð og innihaldi Orðskilnings og skimunarlistans. Í 

skimunarlistanum eru mæður að meta hæfni og getu barna sinni en undirprófið 

Orðskilningur er einstaklingspróf þar sem börnin þurfa að útskýra munnlega ýmis orð. 

Það reynir því mikið á málstarf í Orðskilningi og frammistaða á því er talin endurspegla 

hæfni barnsins á málsviði en aðrir þættir eins og minni og uppeldisaðferðir hafa einnig 

áhrif. Orðskilningur hleður hátt á munnlegan þátt greindar og ómarktæk fylgni milli 

Orðskilnings og skimunarlistans segir okkur að það er aðgreiniréttmæti (discriminant 

validity) til staðar eða að matstækin séu líklega ekki að mæla sömu hugsmíðina. (Einar 

Guðmundsson, 2008).  

Aftur á móti voru undirprófin Hlustun og Nám á skimunarlistanum með marktæka 

fylgni við Reikning. Þessi fylgni skýrist einnig af innihaldi prófanna en það er margt líkt 

með þessum tveimur hlutum skimunarlistans og Reikningi. Í Reikningi eru 12 orðadæmi 

sem eru mjög lík nokkrum staðhæfingum á skimunarlistanum og reyna á kunnáttu 

barnsins í talningu. Rannsóknir benda til þess að undirprófið Reikningur reyni frekar á 

vinnsluminni og verklega greind en munnlega greind en undirprófið hleður hátt bæði á 

verklega þætti og munnlega þætti WPPSI-R
ISL

 (Einar Guðmundsson, 2008). Þessi 

marktæka fylgni milli Reiknings og skimunarlistans segir okkur að það er 

samleitniréttmæti til staðar (convergent validity) eða að líklegt sé að þessi tvö matstæki 

séu að mæla svipaða hugsmíð. Það er því líklegt að skimunarlistinn sé að meta verklega 

greind frekar en munnlega. Einnig eru þetta ólíkar aðferðir, mat mæðra og 

einstaklingspróf, sem styður enn frekar samleitniréttmæti matstækjanna. Skimunarlistinn 

er  því kannski frekar að meta almennan vitsmunaþroska eins og vinnsluminni og 

vinnsluhraða en munnlega greind.  

Þar sem aðalmarkmiðið með rannsókninni er að sjá hversu vel skimunarlistinn 

finnur þá sem eru með frávik í málþroska var gerð merkjagreining út frá undirprófunum 

tveimur, Reikningi og Orðskilningi. Það var sem sagt athugað hversu vel skimunarlistinn 

finnur þá sem eru með frávik á undirprófunum tveimur. Eins og við er að búast út frá 
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fylgniniðurstöðunum gekk best að finna börn með frávik á Reikningi og greinir 

skimunarlistinn í um 70% tilvika rétt á milli tveggja barna sem valin eru með 

tilviljunaraðferð þar sem annað barnið er með mælitöluna 7 eða lægri á Reikningi en hitt 

barnið með 8 eða hærri. Þegar miðað er við mælitöluna 55 á skimunarlistanum var næmi 

um 70% en sérhæfni reyndar einungis 53%. Þegar þetta var skoðað út frá einstökum 

undirprófum skimunarlistans sést að undirprófið Nám gagnast best til að finna þá sem eru 

með frávik á Reikningi en það greinir í um 73% tilvika rétt á milli tveggja barna sem 

valin eru með tilviljunaraðferð þar sem annað þeirra er með frávik en hitt ekki. Næmi er 

75% og sérhæfni 70% sem er mjög gott. Undirprófið Hlustun er næstum jafn gott og Nám 

og greinir í um 70% tilvika rétt á milli barns með fráviks og barns án fráviks og var næmi 

um 75% en sérhæfni einungis um 50% sem er ekki nógu góð.Undirprófið Tal væri ekki 

betra en ágiskun í að finna börn með frávik á undirprófinu Reikningur en við því er að 

búast þar sem það er ekki einu sinni marktæk fylgni á milli þessara matstækja. 

Það var einnig athugað hversu vel skimunarlistinn finnur þá sem eru með frávik á 

Orðskilningi en ekki var hægt að búast við miklu þar sem það var ekki marktæk fylgni 

milli Orðskilnings og skimunarlistans. Skimunarlistinn greinir í um 60% tilvika rétt á 

milli tveggja barna sem valin eru með tilviljunaraðferð og annað barnið er með frávik á 

Orðskilningi en hitt ekki. Þetta er betra en ágiskun en það munar ekki miklu. Við 

mælitöluna 55 var næmi um 70% en sérhæfni einungis um 53% og því varla viðunandi. 

Þrátt fyrir að það væri hvergi marktæk fylgni á milli undirprófa skimunarlistans og 

Orðskilnings þá var athugað hversu vel þessi undirpróf fyndu börn með frávik á 

Orðskilningi. Þetta var gert þar sem aðalatriðið í skimun er hversu vel þú finnur það sem 

þú ert að leita að og felst réttmæti matstækisins í því. Þar sem Orðskilningur er talin meta 

munnlegan þroska þá varð að athuga hversu vel skimunarlistinn fyndi börn með frávik. 

Undirprófið Tal gagnast best við að greina á milli barna með frávik á Orðskilningi og 

þeirra sem ekki eru með frávik en það greinir í um 70% tilvika rétt á milli tveggja barna 

þar sem annað barnið er með frávik. Undirprófið Tal var með næmi 70% en sérhæfni var 

eingungis um 50%. Undirprófið Nám greinir í um 64% tilvika rétt á milli tveggja barna 

þar sem annað barnið er með frávik á Orðskilningi og er þetta aðeins betra en ágiskun. Til 

að næmi yrði um 70% þyrfti að miða við hærri mælitölu á undirprófinu en á hinum 

undirprófum skimunarlistans og sérhæfni væri einungis um 54%. Undirprófið Hlustun 
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væri ekki betra en ágiskun við að greina rétt á milli tveggja barna þar sem annað barnið 

væri með frávik á Orðskilningi. 

Þegar miðað er við mælitöluna 55 á skimunarlistanum þá er næmi í kringum 70% 

en sérhæfni er reyndar einungis 53%. Sem sagt finnast um 70% af þeim sem eru með 

mælitöluna 7 eða lægri á Reikningi og Orðskilningi en um 47% af þeim sem eru með yfir 

7 myndu einnig fara í ítarlega greiningu. Skimunarlistinn er því betri en ágiskun í að 

finna þau börn sem eru með frávik á undirprófunum tveimur en það yrði of mörgum 

vísað í ítarlega greininug en almennt er talið viðunandi..  

Athyglisvert er að einungis undirprófið Nám á skimunarlistanum er með 

viðunandi sérhæfni þegar leitað er að börnum með frávik á Reikningi (nær því ekki þegar 

leitað er á Orðskilningi). Þá er næmi 75% og sérhæfni 70% þegar miðað er við 

mælitöluna 55. Þannig að ef að ætlunin er að finna börn sem eru með frávik í t.d. 

vinnsluhraða eða vinnsluminni væri ágætt að leggja fyrir börnin undirprófið Nám og 

miða við mælitöluna 55. 

Það er nauðsynlegt að bera skimunarlistann við önnur málþroskapróf eins og t.d. 

TOLD-2P til að staðfesta réttmæti hans til skimunar á málþroska.  
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Viðauki 1 

  Leiksólasvið Reykjavíkurborgar                                                         

                                                                                                      

Reykjavík, vor 2009 

                                                                     

Nú fer fram samanburðarathugun á skimunarútgáfu Íslenska þroskalistans og 

tveggja málprófa (Orðskilningur og Reikningur í WPPSI-R
IS

). Rannsóknin er 

lokaverkefni í BA námi í sálfræði og er unnið undir stjórn Dr. Einars Guðmundssonar 

dósents og Dr. Sigurðar J. Grétarssonar prófessors í sálfræði við HÍ. Undirrituð mun 

leggja prófið fyrir þegar samþykki þitt og foreldra barna í úrtakinu liggur fyrir.  

 Tvö undirpróf úr WPPSI-R
IS

 (Orðskilningur og Reikningur) verða lögð fyrir 

börnin. Flestum börnum finnst skemmtilegt að glíma við verkefnin í prófinu. Fyrirlögn 

undirprófanna tekur aðeins um 15 til 20 mínútur. Mæður barnanna munu svara 

skimunarútgáfu Íslenska þroskalistans. Í listanum eru 35 staðhæfingar um málþroska 

barna. Niðurstöður skimunarlistans verða bornar saman við niðurstöðurnar úr 

málprófunum. Út frá þessum gögnum verður hægt að meta hvort hægt sé að nota 

skimunarlistann til að finna málþroskafrávik hjá leikskólabörnum með viðunandi 

nákvæmni.  

 Prófin verða lögð fyrir börnin í einrúmi. Nákvæmur aldur barns verður skráður en 

hvorki nafn, fæðingardagur né kennitala. Frumgögnum verður eytt þegar tölvuskráningu 

lýkur. Ekki verður hægt að rekja tölvutæk gögn til einstakra barna. Óskað verður eftir 

skriflegu samþykki forráðamanns fyrir þátttöku barns. Persónuvernd hefur verið tilkynnt 

um framkvæmd verksins. 

 Með þessu bréfi er ég að leitast eftir samþykki ykkar á leikskólasviði 

Reykjavíkurborgar til að hefja þessa rannsókn. Séu einhverjar spurningar í tengslum við 

verkefnið er velkomið að hafa samband við mig, Jóhönnu Dagbjartsdóttir í síma 697-

6791. Einnig er hægt að hafa samband við mig með tölvupósti, jod1@hi.is.  

 

 

 

Með fyrirfram þakklæti, 

 

 

 

___________________________ 

Jóhanna Dagbjartdsóttir 

BA nemi í sálfræði við 

Háskóla Íslands 

 

 

 

mailto:jod1@hi.is
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Viðauki 2 

  Ágæti leikskólastjóri                                                         

                                                                                                     Reykjavík, vor 2009 

                                                                     

 Nú fer fram samanburðarathugun á skimunarútgáfu Íslenska þroskalistans og 

tveggja málprófa (Orðskilningur og Reikningur í WPPSI-R
IS

). Rannsóknin er 

lokaverkefni í BA námi í sálfræði og er unnið undir stjórn Dr. Einars Guðmundssonar 

dósents og Dr. Sigurðar J. Grétarssonar prófessors í sálfræði við HÍ. Undirrituð mun 

leggja prófið fyrir þegar samþykki þitt og foreldra barna í úrtakinu liggur fyrir.  

 Tvö undirpróf úr WPPSI-R
IS

 (Orðskilningur og Reikningur) verða lögð fyrir 

börnin. Flestum börnum finnst skemmtilegt að glíma við verkefnin í prófinu. Fyrirlögn 

undirprófanna tekur aðeins um 15 til 20 mínútur. Mæður barnanna munu svara 

skimunarútgáfu Íslenska þroskalistans. Í listanum eru 35 staðhæfingar um málþroska 

barna. Niðurstöður skimunarlistans verða bornar saman við niðurstöðurnar úr 

málprófunum. Út frá þessum gögnum verður hægt að meta hvort hægt sé að nota 

skimunarlistann til að finna málþroskafrávik hjá leikskólabörnum með viðunandi 

nákvæmni.  

 Prófin verða lögð fyrir börnin í einrúmi. Nákvæmur aldur barns verður skráður en 

hvorki nafn, fæðingardagur né kennitala. Frumgögnum verður eytt þegar tölvuskráningu 

lýkur. Ekki verður hægt að rekja tölvutæk gögn til einstakra barna. Óskað verður eftir 

skriflegu samþykki forráðamanns fyrir þátttöku barns. Persónuvernd hefur verið tilkynnt 

um framkvæmd verksins. 

 Þinn leikskóli hefur lent í úrtaki rannsóknarinnar. Með þessu bréfi er formlega 

óskað eftir þátttöku og stuðningi skólans við framkvæmd verksins. Það felst fyrst og 

fremst í því að aðstoða undirritaða við að koma bréfi til foreldra, taka við skriflegu 

samþykki foreldra fyrir þátttöku barna þeirra og veita aðstöðu til fyrirlagnar í skólanum. 

Fyrirlagnir prófsins hvíla mikið á góðu samstarfi við þá leikskóla sem lent hafa í úrtaki 

rannsóknarinnar. Ég vona því að þú sjáir þér fært að leggja þessu verki lið með 

ofangreindum hætti og stuðla þannig að bættu starfsumhverfi við leit þroskafrávika hjá 

íslenskum leikskólabörnum. 

 Hafir þú einhverjar spurningar í tengslum við verkefnið er þér velkomið að hafa 

samband við mig, Jóhönnu Dagbjartsdóttir í síma 697-6791. Einnig er hægt að hafa 

samband við mig með tölvupósti, jod1@hi.is. Á næstu dögum mun ég hafa samband 

símleiðis og heyra viðbrögð þín um þátttöku leikskólans í verkefninu. 

 

 

Með fyrirfram þakklæti fyrir aðstoðina, 

 

 

 

___________________________ 

Jóhanna Dagbjartdsóttir 

BA nemi í sálfræði við 

Háskóla Íslands 

 

mailto:jod1@hi.is
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Viðauki 3 

 

Reykjavík, vor 2009 

Kæra foreldri/forráðamaður 

 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir upplýstu samþykki þínu fyrir því að barn þitt 

taki þátt í rannsókn sem undirrituð stendur fyrir. Jafnframt óska ég eftir þátttöku móður 

barnsins í rannsókninni sem felst í því að fylla út lista um málþroska barnsins. 

Rannsóknin er  lokaverkefni mitt til BA prófs í sálfræði við Háskóla Íslands. 

Viðfangsefni mitt í rannsókninni er þróun aðferða við leit að frávikum í málþroska hjá 

leikskólabörnum. Leiðbeinendur við verkið eru dr. Einar Guðmundsson dósent og dr. 

Sigurður J. Grétarsson  prófessor við Háskóla Íslands.  

 Hérlendis er löng hefð fyrir skipulegri leit að frávikum í mál- og hreyfiþroska 

barna. Flestir þekkja af eigin raun það leitar- og heilsuverndarstarf sem fram fer á 

heilsugæslustöðvum um land allt við þriggja og hálfs árs aldur barna og aftur við fimm 

ára aldur þeirra. Í leitarstarfi af þessum toga eru góð matstæki eða matsaðferðir lykillinn 

að farsælu starfi. Markmið rannsóknarinnar er að athuga notagildi skimunarlista við leit 

að frávikum í málþroska hjá börnum á leikskólaaldri. Niðurstöður rannsóknarinnar munu 

hugsanlega gagnast hérlendis til að styrkja enn frekar það vandaða leitarstarf sem fram 

fer á heilsugæslustöðvum landsins og mörgum leikskólum.  

Barnið þitt hefur lent í úrtaki rannsóknarinnar og þess vegna mikilvægt fyrir 

framvindu verksins að það taki þátt. Jafnframt hefur móðir barnsins lent í úrtaki 

rannsóknarinnar. Feður eru ekki beðnir að taka þátt að þessu sinni.  

Rannsóknin mun fara þannig fram að undirrituð mun leggja stutt málþroskapróf 

fyrir börnin sem taka þátt í rannsókninni. Börnin eru beðin um að leysa ýmis máltengd 

verkefni og finnst flestum börnum skemmtilegt að fást við slík verkefni. Það mun taka 

um 15 til 20 mínútur. Mæður allra barnanna í rannsókninni svara lista með 35 

spurningum um málþroska barna sinna og er hann meðfylgjandi þessu bréfi. Hún myndi 

svo skila spurningunum og þessu bréfi aftur á leikskólann sem fyrst.   

Nöfn barnanna verða ekki tilgreind á prófunum sem lögð verða fyrir þau né 

heldur á listanum sem mæðurnar svara. Einu upplýsingarnar sem munu koma fram á 

prófunum er kyn og fæðingardagur og ár barnsins.  Á meðan gagnasöfnunin stendur 

verður rannsóknarmaður þó að fá uppgefin nöfn barnanna sem taka þátt í rannsókninni og 

tengja nafn sérhvers barns við ákveðið númer á prófunum og listanum frá móður. Þetta er 

nauðsynlegt til að tengja saman barn og móður. Þegar barn og móðir hafa fengið sama 

númer er nafnalista eytt. Eftir það verður ekki hægt að tengja málþroskaprófin ákveðnum 

börnum eða skimunarlista einstökum mæðrum. Engar persónuupplýsingar eru slegnar í 

tölvu. Rafræn gögn verður því ekki hægt tengja einstökum börnum eða mæðrum þeirra. 

Prófunin mun fara fram í leikskóla barnanna og hafa leikskólastjórar viðkomandi 

leikskóla nú þegar gefið samþykki sitt.  Einnig hefur fengist leyfi hjá Leikskólasviði 

Reykjavíkurborgar fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og Persónuverndar verið tilkynnt 

um inntak og framkvæmd rannsóknarinnar.   

 Það er von mín að þið leggið þessu verkefni lið. Ef þið hafið einhverjar 

spurningar eða óskið eftir nánari upplýsingum er hægt að senda fyrirspurn á netfangið 

jod1@hi.is eða hringja í síma 697-6791. 

 

mailto:jod1@hi.is
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Með fyrirfram þakklæti fyrir hjálpina, 

 

 

 

_____________________________________ 

Jóhanna Dagbjartsdóttir 

BA nemi í sálfræði 

Háskóli Íslands 

 

 

Ég samþykki að barn mitt taki þátt í þeirri rannsókn sem hér hefur verið lýst 

 

 

Nafn barns:______________________________________________________________ 

 

 

Nafn leikskóla:___________________________________________________________ 

 

 

Undirskrift 

foreldris/forráðamanns:____________________________Dags:____________________ 
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Viðauki 4 

 

 

8. Tafla. Næmi og sérhæfni 

skimunarlistans við mismunandi viðmið 
út frá mælitölunni 6 á undirprófinu 
Reikningur á WPPSI-R

ISL
  

Vísunarviðmið Næmi 1 - Sérhæfni 

26,000 0,000 0,000 
29,000 0,067 0,000 
34,000 0,067 0,013 
37,500 0,133 0,026 
39,000 0,133 0,038 
41,500 0,133 0,064 
44,500 0,133 0,090 
46,130 0,200 0,103 
46,430 0,333 0,103 
46,805 0,333 0,128 
47,415 0,400 0,128 
47,830 0,467 0,128 
47,920 0,467 0,141 
48,500 0,467 0,154 
49,265 0,533 0,167 
49,765 0,600 0,179 
50,250 0,600 0,192 
50,605 0,600 0,205 
50,855 0,600 0,218 
51,195 0,600 0,231 
 51,695 0,600 0,244 
52,010 0,600 0,256 
52,090 0,600 0,282 
52,515 0,600 0,295 
52,995 0,600 0,333 
53,560 0,600 0,372 
54,285 0,600 0,410 
54,785 0,667 0,410 
55,015 0,733 0,462 
55,170 0,733 0,487 
55,655 0,733 0,500 
56,440 0,733 0,538 
56,940 0,733 0,564 
57,145 0,733 0,577 
57,380 0,800 0,577 
57,735 0,800 0,590 
58,500 0,933 0,615 
59,025 0,933 0,628 
59,210 0,933 0,641 
59,685 0,933 0,654 
60,245 0,933 0,679 
60,745 0,933 0,705 
61,500 0,933 0,718 
62,275 0,933 0,731 
62,775 1,000 0,756 
63,500 1,000 0,833 
65,000 1,000 0,872 
67,000 1,000 0,910 
68,500 1,000 0,936 
69,500 1,000 0,962 
70,500 1,000 0,987 
72,000 1,000 1,000 

Þegar leitað er að börnum með mælitöluna 6 eða 

lægri á undirprófinu Reikningi er AUC fyrir 

skimunarlistann 0,715 eða 0,578 til 0,851 með 95% 

vikmörkum (p=0,009). Þetta segir okkur að 

skimunarlistinn greini í um 70% tilvika rétt á milli 

tveggja barna sem valin eru með tilviljunaraðferð þar 

sem annað barnið er með mælitöluna 6 eða lægri en 

hitt barnið með 7 eða hærri. Hér fyrir neðan er ROC 

kúrfa og tafla með næmi og sérhæfni 

skimunarlistans miðað við mælitöluna 6 á Reikningi. 
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Viðauki 5 

 

 

 

9. Tafla. Næmi og sérhæfni skimunarlistans 

við mismunandi viðmið út frá mælitölunni 5 á 
undirprófinu Reikningur á WPPSI-R

ISL
 

Vísunarviðmið Næmi 1 - Sérhæfni 

26,000 0,000 0,000 
29,000 0,111 0,000 
34,000 0,111 0,012 
37,500 0,222 0,024 
39,000 0,222 0,036 
41,500 0,222 0,060 
44,500 0,222 0,083 
46,130 0,222 0,107 
46,430 0,444 0,107 
46,805 0,444 0,131 
47,415 0,556 0,131 
47,830 0,667 0,131 
47,920 0,667 0,143 
48,500 0,667 0,155 
49,265 0,778 0,167 
49,765 0,889 0,179 
50,250 0,889 0,190 
50,605 0,889 0,202 
50,855 0,889 0,214 
51,195 0,889 0,226 
51,695 0,889 0,238 
52,010 0,889 0,250 
52,090 0,889 0,274 
52,515 0,889 0,286 
52,995 0,889 0,321 
53,560 0,889 0,357 
54,285 0,889 0,393 
54,785 0,889 0,405 
55,015 0,889 0,464 
55,170 0,889 0,488 
55,655 0,889 0,500 
56,440 0,889 0,536 
56,940 0,889 0,560 
57,145 0,889 0,571 
57,380 1,000 0,571 
57,735 1,000 0,583 
58,500 1,000 0,631 
59,025 1,000 0,643 
59,210 1,000 0,655 
59,685 1,000 0,667 
60,245 1,000 0,690 
60,745 1,000 0,714 
61,500 1,000 0,726 
62,275 1,000 0,738 
62,775 1,000 0,774 
63,500 1,000 0,845 
65,000 1,000 0,881 
67,000 1,000 0,917 
68,500 1,000 0,940 
69,500 1,000 0,964 
70,500 1,000 0,988 
72,000 1,000 1,000 

Þegar leitað er að börnum með mælitöluna 5 eða 

lægri á undirprófinu Reikningi er AUC fyrir 

skimunarlistann 0,845 eða 0,728 til 0,961 með 95% 

vikmörkum (p=0,001). Þetta segir okkur að 

skimunarlistinn greini í um 85% tilvika rétt á milli 

tveggja barna sem valin eru með tilviljunaraðferð þar 

sem annað barnið er með mælitöluna 5 eða lægri en 

hitt barnið með 6 eða hærri. Hér fyrir neðan er ROC 

kúrfa og tafla með næmi og sérhæfni 

skimunarlistans miðað við mælitöluna 5 á Reikningi. 
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Viðauki 6 

 
10. Tafla. Næmi og sérhæfni 

skimunarlistans við mismunandi viðmið út 
frá mælitölunni 6 á undirprófinu 
Orðskilningur á WPPSI-R

ISL
 

Vísunarviðmið Næmi 1 - Sérhæfni 

26,000 0,000 0,000 
29,000 0,059 0,000 
34,000 0,059 0,013 
37,500 0,118 0,026 
39,000 0,118 0,039 
41,500 0,118 0,066 
44,500 0,176 0,079 
46,130 0,235 0,092 
46,430 0,294 0,105 
46,805 0,294 0,132 
47,415 0,294 0,145 
47,830 0,294 0,158 
47,920 0,294 0,171 
48,500 0,294 0,184 
49,265 0,353 0,197 
49,765 0,353 0,224 
50,250 0,353 0,237 
50,605 0,353 0,250 
50,855 0,353 0,263 
51,195 0,412 0,263 
51,695 0,412 0,276 
52,010 0,471 0,276 
52,090 0,529 0,289 
52,515 0,529 0,303 
52,995 0,588 0,329 
53,560 0,588 0,368 
54,285 0,647 0,395 
54,785 0,706 0,395 
55,015 0,706 0,461 
55,170 0,765 0,474 
55,655 0,765 0,487 
56,440 0,824 0,513 
56,940 0,824 0,539 
57,145 0,824 0,553 
57,380 0,882 0,553 
57,735 0,882 0,566 
58,500 0,941 0,605 
59,025 0,941 0,618 
59,210 0,941 0,632 
59,685 0,941 0,645 
60,245 0,941 0,671 
60,745 0,941 0,697 
61,500 0,941 0,711 
62,275 0,941 0,724 
62,775 0,941 0,763 
63,500 0,941 0,842 
65,000 0,941 0,882 
67,000 0,941 0,921 
68,500 0,941 0,947 
69,500 0,941 0,974 
70,500 0,941 1,000 
72,000 1,000 1,000 

Þegar leitað er að börnum með mælitöluna 6 eða 

lægri á undirprófinu Orðskilningi er AUC fyrir 

skimunarlistann 0,677 eða 0,542 til 0,812 með 95% 

vikmörkum (p=0,023). Þetta segir okkur að 

skimunarlistinn greini í um 67% tilvika rétt á milli 

tveggja barna sem valin eru með tilviljunaraðferð þar 

sem annað barnið er með mælitöluna 6 eða lægri en 

hitt barnið með 7 eða hærri. Hér fyrir neðan er ROC 

kúrfa og tafla með næmi og sérhæfni 

skimunarlistans miðað við mælitöluna 6 á 

Orðskilningi. 
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Viðauki 7 

 
11. Tafla. Næmi og sérhæfni 

skimunarlistans við mismunandi viðmið 
út frá mælitölunni 5 á undirprófinu 
Orðskilningur á WPPSI-R

ISL
) 

Vísunarviðmið Næmi 1 - Sérhæfni 

26,000 0,000 0,000 
29,000 0,083 0,000 
34,000 0,083 0,012 
37,500 0,167 0,025 
39,000 0,167 0,037 
41,500 0,167 0,062 
44,500 0,167 0,086 
46,130 0,250 0,099 
46,430 0,250 0,123 
46,805 0,250 0,148 
47,415 0,250 0,160 
47,830 0,250 0,173 
47,920 0,250 0,185 
48,500 0,250 0,198 
49,265 0,333 0,210 
49,765 0,333 0,235 
50,250 0,333 0,247 
50,605 0,333 0,259 
50,855 0,333 0,272 
51,195 0,417 0,272 
51,695 0,417 0,284 
52,010 0,500 0,284 
52,090 0,583 0,296 
52,515 0,583 0,309 
52,995 0,667 0,333 
53,560 0,667 0,370 
54,285 0,750 0,395 
54,785 0,833 0,395 
55,015 0,833 0,457 
55,170 0,917 0,469 
55,655 0,917 0,481 
56,440 0,917 0,519 
56,940 0,917 0,543 
57,145 0,917 0,556 
57,380 1,000 0,556 
57,735 1,000 0,568 
58,500 1,000 0,617 
59,025 1,000 0,630 

59,210 1,000 0,642 
59,685 1,000 0,654 
60,245 1,000 0,679 
60,745 1,000 0,704 
61,500 1,000 0,716 
62,275 1,000 0,728 
62,775 1,000 0,765 
63,500 1,000 0,840 
65,000 1,000 0,877 
67,000 1,000 0,914 
68,500 1,000 0,938 
69,500 1,000 0,963 
70,500 1,000 0,988 
72,000 1,000 1,000 

 

Þegar leitað er að börnum með mælitöluna 5 eða 

lægri á undirprófinu Orðskilningi er AUC fyrir 

skimunarlistann 0,727 eða 0,609 til 0,845 með 95% 

vikmörkum (p=0,012). Þetta segir okkur að 

skimunarlistinn greini í um 73% tilvika rétt á milli 

tveggja barna sem valin eru með tilviljunaraðferð þar 

sem annað barnið er með mælitöluna 5 eða lægri en 

hitt barnið með 6 eða hærri. Hér fyrir neðan er ROC 

kúrfa og tafla með næmi og sérhæfni 

skimunarlistans miðað við mælitöluna 5 á 

Orðskilningi. 

 


