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Útdráttur 
 

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman þroskamat mæðra og feðra 

á mál- og hreyfisviði. Einnig var markmið rannsóknarinnar að bæta við 

fræðilega umfjöllun um mun á mati mæðra og feðra á þroska barna 

sinna. Þátttakendur í rannsókninni voru 56 börn á aldrinum fjögurra til 

fimm ára og foreldrar þeirra. Foreldrar svöruðu Íslenska þroskalistanum 

heima eða á leikskólum barnanna. Rannsakandi var viðstaddur þegar 

listanum var svarað til þess að tryggja að foreldrar bæru ekki saman 

svör sín. Rannsóknin er hluti af stærra verkefni. Heildarverkefnið ber 

saman svör mæðra og feðra við einstaklingsprófun á börnum þeirra. 

Sýndu niðurstöður að mat mæðra er stöðugt hærra en mat feðra á 

undirprófum og þáttum Íslenska þroskalistan. Kom þó í ljós að mat 

mæðra og feðra er ekki marktækt ólíkt. Einnig reyndust mæður og feður 

veita ólíkt þroskamat fyrir stúlkur en ekki drengi. Kanna þyrfti betur 

hver ástæðan að baki þessu ólíka mati á stúlkum er. Niðurstöður 

rannsóknar geta þó komið að notum ef Íslenski þroskalistinn verður 

staðlaður fyrir feður. Í úrtaki rannsóknarinnar er hlutfall foreldra með 

hátt menntunarstig. Hugsanlegt er að þetta hafi áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar.  

 

 

 

 

 

  



  

 7 

Abstract 

 

The study compared mothers and fathers ratings of their childrens 

verbal and motor development. Among the objectives of the research 

was to add literature to the study of comparison of mothers and fathers 

ratings of their childrens development. Of special importance is to see 

if fathers ratings are different from that of the mothers. Participants of 

the research were 56 children in the ages four of to five years and their 

parents. Parents answered the Preschool Child Developmental 

Inventory at home or at the childrens preschool. The researcher was 

present when the parents answered the inventory to assure that there 

were no comparison of answers. The assignment is a part of a larger 

research project where mothers and fathers rating of their children are 

compared to their childrens individual testings. General significant 

differences between mothers and fathers evalutation in terms of their 

childrens verbal and motor development was not found. Still the 

mothers rated their childrens development in general higher than did 

fathers on all of the verbal and motor factors of the Preschool Child 

Developmental Inventory. Mothers revealed to give different 

developmental estimates on some subtests for girls when compared to 

fathers estimate. No such significant difference was found for boys. 

The findings of this study are internesting and have practical 

connotations. Still this topic needs to be investigated further before 

conclusions can be drawn on the nature of father compared with mother 

evaluation of their childrens development. The sample used in this 

study is small and appears to have an overrepresentation in terms 

of  parents high level of education. 
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Inngangur 

 

 

Undanfarið hefur áhugi fræðimanna beinst að samanburði á mati mæðra og feðra á 

þroska barna sinna (Gudmundsson og Gretarsson, 2009; Cepanec, Lice og Simlesa, 

2012). Mikilvægt er að foreldrar taki þátt þegar kemur að mati á þroska barna og hefur 

áhugi á notagildi þroskamats feðra miðað við mat mæðra aukist. Athyglin hefur beinst 

að því að skýra betur mun á mati mæðra og feðra. Áður tíðkaðist að spyrja eingöngu 

mæðurnar en nú beinast sjónir ekki síður að mati feðra (Gudmundsson og Gretarsson, 

2009; Cepanec, Lice og Simlesa, 2012).  

Gerð var rannsókn á mati mæðra og feðra á þroska 56 leikskólabarna á aldrinum 

fjögurra til fimm ára. Greint verður frá niðurstöðum þeirrar rannsóknar. Ritgerð þessi er 

hluti af stærra verkefni. Verkefnið í heild sinni felur í sér mat mæðra og feðra sem borið 

er saman við einstaklingsprófun á börnum þeirra.  

 

Þroskafrávik á leikskólaaldri 

Örar og miklar breytingar verða á þroska barna á fyrstu aldursárum þeirra. Þegar barnið 

er fjögurra ára hefur það öðlast aukið sjálfstæði og þroski aukist á ýmsum sviðum. Börn 

þroskast á mismunandi hraða og þau sem ekki ná ákveðnum áföngum í þroska á vissum 

tíma eru talin eiga við þroskavandamál að stríða, um 5-10% barna á leikskólaaldri eru 

talin vera með þroskafrávik (Rydz, Shevell, Majnemer og Oskoui, 2005). Því er 

mikilvægt er að greina þroskafrávik sem fyrst. Best hefur verið talið að leita eftir 

þroskavandamálum sem gætu haft áhrif á skólagöngu barnanna þegar þau eru orðin 

fjögurra ára (Einar Guðmundsson, 1999). Mikilvægt er að gera skýra grein fyrir 

vandamálinu og að barnið fái aðstoð við hæfi. Ef ekki er gripið til viðeigandi ráðstafana 

getur þroskafrávik barns haft áhrif á árangur þess á ýmsum sviðum. Má þar nefna 

námserfiðleika, hegðunarvanda og félagslega- og tilfinningalega erfiðleika (Einar 

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

Þegar grunur leikur á að barn eigi við þroskavandamál að stríða getur verið 

hagkvæm lausn að leggja spurningalista fyrir foreldra, fremur en að ráðast strax í dýrari 

lausn líkt og einstaklingsprófun hjá sérfræðingi (Johnson, Wolke og Marlow, 2008).  
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Mat foreldra 

Foreldrar þekkja börn sín gjarnan betur en aðrir. Líklegt er þó að mæður og feður hafi 

ólík samskipti við barn sitt. Ólík samskiptamynstur mæðra annars vegar og feðra 

hinsvegar við barn sitt gæti mögulega verið liður í ólíku þroskamati foreldra. Um tíma 

var talið að mat foreldra á þroska og hegðun barna sinna væri ónákvæmt. Fagmenn 

héldu því fram að ekki væri hægt að notast við mat foreldra um þroska barna sinna með 

nægjanlegri nákvæmni. Mátti rekja þá ályktun til þeirra svara sem foreldrar veittu um 

barn sitt en þau voru ónákvæm þegar kom að upprifjun löngu liðinna atburða. Átti þetta 

þó einungis við um þegar foreldrar voru beðnir um að rifja upp hver þroski barnsins var 

á ákveðnum tíma. Þegar foreldrar svara spurningum um núverandi þroska barnsins 

reynast svörin mun réttmætari og áreiðanlegri. Getur því skipt sköpum hvernig 

upplýsingum um þroska barnsins er aflað (Einar Guðmundsson, 1999). Reynist því betra 

að spyrja foreldra um samtímaatferli barna sinna, en með þeirri aðferð fæst besta matið á 

þroska barnsins. Með samtímaatferli er átt við þá hegðun og þann þroska sem á við 

barnið á þeim tíma sem stöðluðum atferlis- og þroskalista er svarað. Hafa rannsóknir á 

áreiðanleika og réttmæti slíkra lista sýnt að foreldrar geta gefið réttar upplýsingar (Einar 

Guðmundsson, 1999; Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1991). 

Foreldrar búa yfir dýrmætum upplýsingum um barn sitt og hafa ákveðna 

heildstæða mynd af þroskaferli og þroskasögu þess sem sérfræðingar eiga erfitt með að 

öðlast með stuttri einstaklingsprófun. Þegar upplýsingum er aflað um þroska barna frá 

foreldrum eru nokkrar leiðir farnar. Þar má nefna bein viðtöl við foreldra, lagður er fyrir 

spurningalisti eða foreldrar svara stöðluðum atferlis- og þroskalista. Viðtöl við foreldra 

geta reynst vel því með þeim er hægt að afla upplýsinga um barnið sem aðeins foreldri 

býr yfir. Hefur þó reynst best að leggja staðlaðan lista fyrir foreldra þar sem niðurstöður 

þess lista er hægt að bera áreiðanlega saman við einstaklingsprófun á barninu (Einar 

Guðmundsson, 1999). Ef mat foreldra er réttmætt og áreiðanlegt geta gefist nothæfar 

upplýsingar um þroska barnsins sem fást ekki með einstaklingsprófun hjá sérfræðingi. 

Slíkt mat foreldra er byggt á hversdagslegri hegðun, þekkingu á sérkennum og 

eiginleikum barnsins (Gudmundsson og Gretarsson, 2012). Getur ýmislegt haft áhrif á 

mat foreldra á færni og þroska barna sinna. Þar má nefna tíma sem foreldrar eyða með 

börnum sínum, hvernig tímanum er varið, aldri barnsins og menntun foreldris. Áhugi 

foreldra á þroska barna sinna spilar einnig stórt hlutverk (Gudmundsson og Gretarsson, 

2009; Cepanec, Lice og Simlesa 2012). 
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Mat mæðra og feðra 

Mikið hefur verið fjallað um samræmi á milli foreldra og fagaðila á þroska ungra barna. 

Minna hefur hinsvegar verið um athuganir á samanburði á þroskamati mæðra og feðra. 

Þá er gjarnan aðeins óskað eftir áliti móður og hún látin svara stöðluðum atferlis- 

þroskalista um barn sitt (Cepanec, Lice og Simlesa, 2012). Nauðsynlegt gæti þó verið að 

fá einnig mat föður á þroska barns. Sá möguleiki er fyrir hendi að verið sé að líta 

framhjá mikilvægum upplýsingum sem feður eru að veita um þroska barna sinna.  

Í ljós hefur komið að feður meta börn sín ólíkt mæðrum. Notagildi upplýsinga frá 

feðrum hefur jafnan ekki verið talið jafn gott og mat mæðra (Einar Guðmundsson og 

Sigurður J. Grétarsson, 1997). Nýleg rannsókn sýndi fram á þokkalegt samræmi í mati 

mæðra og feðra á mál- og hreyfiþroska barna á aldrinum fjögurra til fimm ára 

(Gudmundsson og Gretarsson, 2009). Mæður virðast því gefa gott mat á heildarþroska 

barna sinna.  

Þegar þroskamat beggja foreldra er skoðað kemur í ljós að feður vanmeta getu 

barna sinna í meira mæli en mæður. Þá meta mæður málþroska barna sinna betur en 

hreyfiþroska. Einnig sýna rannsóknir að feður vanmeta þroska heilbrigðra barna sinna. 

Feður meta þó hreyfiþroska barna sinna betur en málþroska (Sveinborg L. 

Kristjánsdóttir og Valka Jónsdóttir, 1992). Ljóst er að afla þarf frekari upplýsinga um 

þroskamat feðra.  

Niðurstöður rannsóknar Cepanec og félaga á 422 foreldrum barna á aldrinu 6-24 

mánaða sýndu að munur var á mati mæðra og feðra. Kom einnig í ljós í þeirri rannsókn 

að mæður og feður meta drengi og stúlkur sínar ólíkt. Einnig var heildarniðurstaða 

þeirrar rannsóknar að foreldrar væru ekki áreiðanlegir matsmenn á seinkun eða frávik í 

þroska barna sinnar (Cepanec, Lice og Simlesa, 2012).  

Þó vissulega hafi fundist munur í rannsóknum er samt áhugaverð tilgáta í þessu 

samhengi hvort mat mæðra og feðra sé í raun jafngilt (Gudmundsson og Gretarsson, 

2012). Ljóst er að kanna þarf betur þroskamat mæðra og feðra.  

 

Íslenski þroskalistinn 

Íslenski þroskalistinn er staðlaður þroskalisti ætlaður mæðrum foreldrum þriggja til sex 

ára barna. Listinn er saminn og staðlaður hérlendis. Með honum er metið samtímaatferli 

ungra barna (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). Íslenski 
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þroskalistinn var gefinn út árið 1997 og hefur verið mikið notaður hérlendis. Listinn 

hefur verið staðlaður til notkunar fyrir mæður.  

Margir leikskólar leggja listann fyrir öll börn á leikskólanum, ekki aðeins þau 

sem grunur er á að eigi við þroskavandamál að stríða. Ekki er þó ætlast til þess að faðir 

svari listanum þar sem að hann er aðeins staðlaður fyrir mæður.  

Íslenski þroskalistinn samanstendur af 208 staðhæfingum um mál- og 

hreyfiþroska 3-6 ára barna. Listinn eru flokkaður í sex undirpróf: (1) Grófhreyfingar, (2) 

Fínhreyfingar, (3) Sjálfsbjörg, (4) Hlustun, (5) Tal, (6) Nám. Prófþættir eru tveir: 

Hreyfiþáttur og Málþáttur. Hreyfiþátt listans mynda undirprófin Grófhreyfingar, 

Fínhreyfingar og Sjálfsbjörg en málþátt mynda undirprófin Hlustun, Tal og Nám. Öll 

undirpróf listans mynda síðan Þroskatölu barnsins (Einar Guðmundsson og Sigurður J. 

Grétarsson, 1997).  

Þegar kemur að notkun sálfræðilegra mælitækja er nauðsynlegt að réttmæti og 

áreiðanleiki mælitækisins sé viðunandi. Hefur því verið lögð áhersla á að efla rannsóknir 

á réttmæti Íslenska þroskalistans (Einar Guðmundsson, Guðrún Ágeirsdóttir og Sigurður 

J. Grétarsson, 2001). Hafa rannsóknir sýnt að réttmæti Íslenska þroskalistans við mat á 

mál- og hreyfiþroska barna á leikskólaaldri er gott (Einar Guðmundsson og Sigurður J. 

Grétarsson, 1991,1993,1997; Einar Guðmundsson, Sigurður J. Grétarsson og Aðalbjörg 

Karlsdóttir, 2000; Gudmundsson og Gretarsson, 2012) og er listinn því að meta mál- og 

hreyfiþroska barna rétt. Réttmætt þroskamat foreldra er einnig nauðsynlegt til að skýrt 

og nothæft mat á þroska barnsins fáist. Áreiðanleiki undirprófa Íslenska þroskalistans 

hefur einnig verið rannsakaður og hafa niðurstöður gefið til kynna viðunandi 

áreiðanleika. Þegar talað er um áreiðanleika er átt við hversu nákvæmar niðurstöður 

listinn gefur. Mikilvægt er að áreiðanleiki undirprófa og prófþátta sé sem bestur svo 

mögulegt sé að treysta niðurstöðum Íslenska þroskalistans. (Einar Guðmundsson og 

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

Karlsdóttir, 2000).  

 

Einstaklingsprófun 

Einstaklingsprófun rannsóknarinnar var gerð með WPPSI-R
IS

 sem er greindarpróf 

Wechslers fyrir börn á leikskóla- og grunnskólaaldri (Wechsler Preschool and Primary 
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Scale of Intelligence – Revised) (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003) 

og Movement ABC hreyfiprófi (Henderson og Sugden, 1992). 

 WPPSI-R
IS 

prófið er fyrir börn á aldrinum þriggja til sjö ára og metur greind 

þeirra. Prófið var gefið út á Íslandi árið 2003 og samanstendur af tíu undirprófum og 

tveimur valprófum (Einar Guðmundsson, 2008; Einar Guðmundsson og Hólmfríður 

Ólafsdóttir, 2003). Aðeins var notast við fjögur undirpróf í rannsókninni en það eru þau 

sem líklegast hafa fylgni við ákveðna þætti Íslenska þroskalistans. Notast var við 

undirprófin Reikningur, Líkingar, Orðskilningur og Myndfletir.  

Movement ABC hreyfiprófið (Henderson og Sugden, 1992) var einnig lagt fyrir 

börnin en það er notað við skimun á frávikum á hreyfiþroska. Niðurstöður gefa til kynna 

hvort að barnið sýni frávik í hreyfifærni miðað við jafnaldra sína. Þrjú verkefni af átta 

mögulegum voru valin en það voru þau sem þóttu tengjast helst hreyfiþætti Íslenska 

þroskalistans. Þau verkefni sem urðu fyrir valinu voru: þræða perlur á band (Threading 

Beads), standa á einum fæti (One-leg Balance) og að grípa baunabolta (Catching Bean 

Bag). 

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að bæta við fræðilega umfjöllun um mun á mati mæðra og 

feðra á þroska barna sinna. Einnig var markmið rannsóknarinnar að bera saman 

þroskamat mæðra og feðra á mál- og hreyfisviði barna. 
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 56 börn á aldrinum fjögurra til fimm ára (fædd í 

febrúar 2008 til maí 2009) og mæður þeirra og feður. Alls tóku 28 stúlkur og 28 drengir 

þátt í rannsókninni. Úrtakið var valið af hentugleika en þeir leikskólar sem tóku þátt í 

rannsókninni voru þeir sem að svöruðu fyrst tölvupósti rannsakenda.  

Þátttaka var mismikil eftir leikskólum. Allt frá engri þátttöku upp í 91%  

þátttöku. Leikskólarnir fengu leyfisbréf til þess að afhenda foreldrum 183 

leikskólabarna. Foreldrar 72 barna samþykktu þátttöku og af þeim féllu 16 þátttakendur 

út vegna tungumálaörðugleika, foreldrar voru skilin eða annarra óviðráðanlegra orsaka.   

Börnin voru í dagvistun á átta leikskólum í þremur hverfum Reykjavíkur. 

Meðalaldur barnanna var 55,6 mánuðir (sf = 3,9) fyrir stúlkur en 56,6 (sf= 3,8) mánuðir 

fyrir drengi. Börnin voru að meðaltali 7,71 klst. (sf = 0,56) á leikskóla á dag (frá 6 til 9 

klst.). Flest börnin eða 40% voru í vistun á leikskólanum í 8 tíma á dag, 13% voru í 7 

tíma, 2% voru 6 tíma og aðeins 1% voru í 9 tíma á dag.  

Mæður barnanna voru á aldrinum 23 til 43 ára. Meðalaldur mæðra var 35,45 ár 

(sf =5,26). Þá voru feðurnir á aldrinu 25 til 48 ára og var meðalaldur feðranna 36,80 ár 

(sf = 5,55). 

Menntun foreldra 56 barna á aldrinum fjögurra til fimm ára var athuguð. Líkt og 

tafla 1 sýnir hafa flestir foreldrar lokið fyrstu háskólagráðu. Einnig voru fleiri feður með 

meistara- eða doktorspróf (n=11) en mæður (n=7). Feður (n=12) eru einnig í miklum 

meirihluta í iðn-, tækni- eða starfstengdu námi á framhaldsskólastigi miðað við mæður 

(n=2).  
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Tafla 1. Menntun mæðra og feðra í úrtaki 56 leikskólabarna á aldrinum 4-5 ára. 

Menntun Fjöldi mæðra (%) Fjöldi feðra (%) 

Barnaskólapróf 

(fullnaðarpróf), unglingapróf 

eða styttri skólamenntun 

 

1 (1,8) 1 (1,8) 

Grunnskólapróf, landspróf 

eða gagnfræðipróf 

 

7 (12,5) 9 (16,1) 

Stúdentspróf, kennarapróf frá 

KÍ eða annað bóklegt nám á 

framhaldsskólastigi (t.d. 

öldungadeild) 

 

8 (14.3) 6 (10,7) 

Iðn-, tækni- eða starfstengt 

nám á framhaldsskólastigi 

 

2 (3,6) 12 (21,4) 

Iðn-, tækni- eða starfstengt 

nám á háskólastigi 

 

2 (3,6) 2 (3,6) 

Fyrsta háskólagráða (t.d. BA, 

BS eða BEd próf) 

 

24 (42,9) 14 (25) 

Nám að lokinni fyrstu 

háskólagráðu sem lýkur með 

diplómaprófi (t.d. 

námsráðgjafanám) 

 

Meistara- eða doktorspróf 

við háskóla 

5 (8,9) 

 

 

 

 

7 (12,5) 

1 (1,8) 

 

 

 

 

11 (19,6) 

   

 

Mælitæki 

Notast var við Íslenska þroskalistann þegar athugað var mat foreldra á þroska barna 

sinna (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). Listinn er staðlaður á öllu 

landinu og samanstóð úrtakið af 1120 mæðrum og börnum þeirra á aldrinum þriggja til 

sex ára. Listinn er byggður upp af 208 staðhæfingum um mál- og hreyfiþroska barna og 

þrír valmöguleikar eru fyrir hverja staðhæfingu: Já (á oft eða alltaf við), Á stundum við 

og Nei (á aldrei við). Listinn skiptist í 6 undirpróf er tengjast mál- og hreyfiþroska 

barna: (1) Grófhreyfingar, (2) Fínhreyfingar, (3) Sjálfsbjörg, (4) Hlustun, (5) Tal, (6) 

Nám. Þá skiptist listinn í tvo þætti: Hreyfiþáttur og Málþáttur. Undir Hreyfiþátt listans 
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falla undirprófin Grófhreyfingar, Fínhreyfingar og Sjálfsbjörg en Málþátt mynda 

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

Undirprófið Grófhreyfingar samanstendur af 27 staðhæfingum er varða 

hreyfifærni og líkamsbeitingu barnsins. Undirprófið inniheldur staðhæfingar líkt og: 

Getur hlaupið auðveldlega, tekið skarpar beygjur og stoppað snögglega.  Í undirprófinu 

Fínhreyfingar eru 22 staðhæfingar sem beinast að samhæfingum sjónar og handa. Dæmi 

um staðhæfingu í þessu undirprófi er: Þræðir litlar perlur á band. Undirprófið 

Sjálfsbjörg samanstendur af 25 staðhæfingum og kannar hæfni barnsins í athöfnum 

daglegs lífs. Dæmi um staðhæfingar á þessu undirprófi er: Þvær sér í framan 

hjálparlaust. Undirprófið Hlustun snýr að málskilningi barnsins og inniheldur 26 

staðhæfingar líkt og: Kann nöfn á fleiri en 10 litum. Í undirprófinu Tal er máltjáning 

barnsins metin. Í undirprófinu eru 48 staðhæfingar líkt og: Spyr spurninga sem byrja á 

hvað. Undirprófið Nám metur hvar þroski barnsins er staðsettur í lestri, ritun og 

stærðfræði og samanstendur af 60 staðhæfingum líkt og: Telur villulaust upp að 100. 

Þegar öll undirprófin eru lögð saman fæst ein ákveðin þroskatala barnsins en hún er 

mælikvarði á almennan þroska á mál- og hreyfisviði samkvæmt matsaðila (Einar 

Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997).  

Framkvæmd  

Haft var samband við skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar og óskað eftir leyfi til 

framkvæmdar rannsóknar á nokkrum leikskólum í Reykjavík (sjá Viðauka 1). 

Reykjavíkurborg heimilaði að rannsókn færi fram með þeim skilyrðum (1) að fyllsta 

trúnaðar væri gætt, (2) að viðkomandi leikskólastjórar gæfu heimild fyrir rannsókninni, 

(3) að starfsfólk leikskólanna myndi fá upplýst samþykki foreldranna fyrir rannsókninni 

áður en rannsakendur fengju upplýsingar um viðkomandi aðila og (4) að persónuvernd 

yrði tilkynnt um rannsóknina. Því næst var leyfi fyrir rannsókn fengið hjá Persónuvernd 

og bréf send á leikskólastjóra níu leikskóla í þremur hverfum Reykjavíkur. Bréfið 

innihélt stutta lýsingu á rannsókninni (sjá Viðauka 2), en allir leikskólar samþykktu 

þátttöku. Rannsakendur mæltu sér því næst mót við alla leikskólastjóra þar sem farið var 

yfir helstu atriði rannsóknarinnar og leikskólar beðnir um að afhenda foreldrum 

leyfisbréf þar sem óskað var eftir upplýstu samþykki til þátttöku í rannsókninni (sjá 

Viðauka 3). Óskað var eftir börnum á aldrinum 4-5 ára til þátttöku í rannsókninni og var 

foreldrum barna á þeim aldri afhent leyfisbréf. Send voru 183 leyfisbréf og af þeim 
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skiluðu sér 72. Foreldrar skiluðu leyfisbréfum í leikskólann með undirrituðu samþykki 

bæði móður og föður. Af þeim leyfisbréfum sem skilað var gátu 16 ekki tekið þátt. 

Endanlegur fjöldi þátttakenda var því 56.  

Rannsakandi hafði samband símleiðis við þá foreldra sem skiluðu inn leyfisbréfi 

með undirskrift beggja foreldra. Rannsakandi mælti sér því næst mót við foreldra 

barnanna, yfirleitt á heimili foreldra en í sumum tilvikum á leikskólum barnanna. 

Rannsakandi var viðstaddur þegar foreldrar svöruðu Íslenska þroskalistanum til þess að 

tryggja að foreldrar bæru ekki saman svör sín. Auk þess var ekki leyfilegt að athuga getu 

barnsins. Lögð var sérstök áhersla á að foreldrar hefðu ekki samráð sín á milli. Þá voru 

allir spurningarlistarnir nafnlausir og tók það foreldra frá 15 – 50 mínútum að svara 

listanum. Þegar foreldrar höfðu bæði svarað Íslenska þroskalistanum voru 

einstaklingspróf lögð fyrir barnið. Yfirleitt leið ekki meira en nokkrir dagar á milli þess 

sem Íslenski þroskalistinn var lagður fyrir foreldra og barn var einstaklingsprófað (mest 

liðu 9 dagar á milli). Rannsakandinn sem lagði einstaklingsprófin fyrir börnin var ekki 

kunnugt um hvernig foreldrar mátu þroska barnsins.  

Foreldrar fylltu út blað í upphafi rannsóknar þar sem spurt var um kyn, menntun, 

starf og aldur foreldris en einnig var spurt um kyn barns og fjölda klukkustunda barns á 

leikskólanum (sjá Viðauka 4). Gagnasöfnun stóð yfir á tímabilinu 5. mars til 26. apríl 

2013. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu Statistical Package for the Social Science 

(SPSS) 20.0 og Microsoft Excel. 
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Niðurstöður 

 

Greint verður frá niðurstöðum rannsóknarinnar og athugaður munur á þroskamati mæðra 

miðað við mat feðra. Einnig verða niðurstöður skoðaðar eftir kyni barns. Niðurstöður 

verða athugaðar á mati mæðra og feðra miðað við mælitölur á undirprófum og þáttum 

Íslenska þroskalistans. Slíkt hið sama verður gert við stig mæðra og feðra. 

         Tafla 2. Þroskamat mæðra og feðra. Eftir kyni barns (T-tölur).   

 
Feður Mæður 

 

Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur 

n=28 n=28 n=28 n=28 

  M sf M sf M Sf M sf 

Hlustun 48,11 6,28 49,64 7,05 50,00 5,89 51,07 7,94 

Tal 48,89 6,34 48,07 7,54 50,07 6,25 49,96 7,31 

Nám 49,18 6,52 54,86 9,01 50,64 7,17 55,79 8,90 

Grófhreyfingar 48,61 9,15 48,43 9,61 50,14 6,89 49,64 8,82 

Fínhreyfingar 46,07 7,37 50,21 7,52 49,36 8,89 51,36 6,11 

Sjálfsbjörg 51,11 9,12 45,75 10,08 53,11 9,61 50,86 8,65 

         
Málþáttur

a
 95,29 14,29 102,07 16,70 99,14 13.37 105,54 18,50 

Hreyfiþáttur
b
 96,82 13,53 95,46 18,68 101,57 15,38 101,46 15,88 

Þroskatala
c
 96,14 12,34 98,50 15,52 100,32 12,87 103,36 15,84 

         
a
Málþáttur er samsettur úr undirþáttunum: Hlustun, Tal og Nám. 

b
Hreyfiþáttur eru samsettur úr 

undirþáttunum: Grófhreyfingar, Fínhreyfingar og Sjálfsbjörg. 
c
Þroskatala er samsett úr 

Málþætti og Hreyfiþætti. 
 

Meðal þess helsta sem lesa má úr töflu 2 er að mat mæðra er hærra á öllum 

undirprófum og þáttum Íslenska þroskalistans en mat feðra bæði fyrir drengi og stúlkur. 

Einnig er þroskatala mæðra hærri en þroskatala feðra fyrir bæði drengi og stúlkur. Feður 

meta dætur sínar hærra en syni á öllum undirprófum listans fyrir utan undirprófin Tal, 

Grófhreyfingar, Sjálfsbjörg og Hreyfiþátt. Þegar mæður eru skoðaðar meta þær syni sína 

hærra en dætur á undirprófunum Tal, Grófhreyfingar, Sjálfsbjörg og á Hreyfiþætti.  

 

Marktektarpróf á meðaltölum mælitalna mæðra og feðra 

Marktektarpróf var framkvæmt á meðaltölum mælitalna mæðra miðað við feður. 
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Tafla 3. Marktektarpróf á meðaltölum (T-tölur) mæðra og feðra fyrir undirpróf og 

þætti Íslenska þroskalistans. 

Móðir-Faðir Meðaltal Staðalfrávik t-gildi p-gildi 

     Grófhreyfingar 1.375 7.182 1.433 0.158 

Fínhreyfingar 2.214 7.876 2.104 0.04* 

Sjálfsbjörg 3.554 8.625 3.083 0.003** 

Hlustun 1.661 6.548 1.898 0.063 

Tal 1.536 6.027 1.907 0.062 

Nám 1.196 6.245 1.434 0.157 

Hreyfiþáttur 5.375 12.806 3.141 0.003** 

Málþáttur 3.661 13.228 2.071 0.043* 

Þroskatala 4.5 11.328 2.973 0.004** 

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 

    

Sjá má á töflu 3 að ekki reyndist vera marktæktur munur á hvernig mæður og 

feður meta börn sín á undirprófunum Grófhreyfingar, Hlustun, Tal, og Nám. Því er ekki 

mögulegt að hafna núlltilgátu þess efnis að munur sé á mati mæðra og feðra á 

undirprófunum Grófhreyfingar, Hlustun, Tal og Nám. Hinsvegar er marktækur munur á 

mati mæðra og feðra á undirprófunum Fínhreyfingar og Sjálfsbjörg. Einnig var 

marktækur munur á mati mæðra og feðra á Hreyfiþætti, Málþætti og Þroskatölu Íslenska 

þroskalistans. Þar af leiðandi er hægt að álykta sem svo að munur sé til staðar á mati 

mæðra og feðra á undirprófunum Fínhreyfingar og Sjálfsbjörg, á Málþætti, Hreyfiþætti 

og Þroskatölu listans.  

Munur á mati mæðra og feðra eftir kyni barns 

Íslenski þroskalistinn hefur aðeins verið staðlaður fyrir mæður en ekki feður og voru því 

skoðuð stig en ekki mælitölur mæðra og feðra á undirprófum og þáttum Íslenska 

þroskalistans.  
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Tafla 4. Þroskamat feðra og mæðra (m.v. stig). Eftir kyni barns.  

  Feður n=56 Mæður n=56 

 

Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur 

n=28 n=28 n=28 n=28 

  M sf M sf M sf M sf 

Hlustun 41,71 4,46 43,11 6,46 43,25 4,90 44,36 6,75 

Tal 78,68 9,64 79,04 12,28 80,68 9,60 81,96 11,46 

Nám 34,21 12,59 44,79 20,86 37,89 15,79 47,11 21,18 

Grófhreyfingar 40,29 8,02 39,29 8,65 41,68 5,24 40,39 7,81 

Fínhreyfingar 33,46 4,47 38,14 5,14 35,68 5,43 39,21 3,86 

Sjálfsbjörg 37,21 5,81 36,14 6,79 38,68 5,96 40,11 6,14 

         
Málþáttur

a
 146,18 17,03 152,57 20,20 150,71 16,26 156,82 22,24 

Hreyfiþáttur
b
 145,79 19,22 144,75 24,29 152,57 21,82 151,86 20,82 

Þroskatala
c
 265,57 29,70 280,50 47,68 277,86 34,25 293,14 49,66 

a
Málþáttur er samsettur úr undirþáttunum: Hlustun, Tal og Nám. 

b
Hreyfiþáttur eru samsettur úr 

undirþáttunum: Grófhreyfingar, Fínhreyfingar og Sjálfsbjörg. 
c
Þroskatala er samsett úr Málþætti og 

Hreyfiþætti. 

 

 

Í töflu 4 má sjá að mat feðra er lægra á flestum undirprófum og þáttum Íslenska 

þroskalistans miðað við mat mæðra fyrir syni og dætur. Þegar mat feðra er skoðað fyrir 

drengi er það ávallt lægra en mat mæðra fyrir drengi á öllum undiprófum og þáttum 

Íslenska þroskalistans. Þegar mat feðra er skoðað fyrir stúlkur er það einnig ávallt lægra 

en mat mæðra á stúlkum. Mat feðra er þó hærra fyrir drengi en stúlkur á undirprófunum 

Grófhreyfingar, Sjálfsbjörg og á Hreyfiþætti. Þegar mæður eru skoðaðar meta þær dætur 

sínar lægra en syni á undirprófinu Grófhreyfingar og á Hreyfiþætti. Á öðrum 

þroskaþáttum meta mæður dætur sínar hærra en syni. 

Hlutfylgni 

Athuguð var hlutfylgni á milli stiga mæðra og feðra á undirprófum, þáttum og 

þroskatölu Íslenska þroskalistans þar sem stjórnað var fyrir áhrifum aldurs (tafla 5). 
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Tafla 5. Hlutfylgni (partial-correlation) milli mæðra og feðra á undirprófum og þáttum 

Íslenska þroskalistans. 

  Mæður – Stig       

    Undirpróf     Þættir 

Feður- Stig 
Hlustun Tal Nám 

Gróf-

hreyfingar 

Fín-

hreyfin

gar 

Sjálfs-

björg 

Mál-

þáttur 

Hreyfi-

þáttur 

Þroska-

tala 

Undirpróf                   

Hlustun 0,49
**

 0,57
**

 0,41
**

 0,32
*
 0,25 0,29

*
 0,55

**
 0,35

**
 0,51

**
 

Tal 0,27
*
 0,59

**
 0,22 0,29

*
 0,14 0,25 0,44

**
 0,34

*
 0,38

**
 

Nám 0,54
**

 0,52
**

 0,70
**

 0,35
**

 0,41
**

 0,35
**

 0,68
**

 0,42
**

 0,67
**

 

Grófhreyfingar 0,26 0,18 0,20 0,67
**

 0,24 0,45
**

 0,23 0,53
**

 0,36
**

 

Fínhreyfingar 0,26 0,17 0,34
*
 0,29

*
 0,46

**
 0,27

*
 0,27

*
 0,30

*
 0,37

**
 

Sjálfsbjörg 0,32
*
 0,27

*
 0,30

*
 0,53

**
 0,23 0,54

**
 0,34

*
 0,53

**
 0,43

**
 

Þættir 
         

Málþáttur 0,48
**

 0,64
**

 0,48
**

 0,36
**

 0,30
*
 0,32

*
 0,66

**
 0,47

**
 0,57

**
 

Hreyfiþáttur 0,35
*
 0,29

*
 0,29

*
 0,66

**
 0,32

*
 0,50

**
 0,39

**
 0,64

**
 0,46

**
 

Þroskatala 0,53
**

 0,59
**

 0,57
**

 0,55
**

 0,41
**

 0,49
**

 0,65
**

 0,57
**

 0,68
**

 
*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 
 

 

Kom í ljós marktæk fylgni milli mats mæðra og feðra á öllum undirprófum, 

þáttum og þroskatölu Íslenska þroskalistans (r = 0,46 til r = 0,70) þegar stjórnað er fyrir 

áhrifum aldurs. Mest er fylgni í mati mæðra og feðra á undirprófinu Nám (r = 0,70), en 

einnig er há fylgni á undirprófinu Grófhreyfingar (r =0,67). Fylgni í mati mæðra og 

feðra var einnig há á Málþætti (r =0,66), Hreyfiþætti (r =0,64) og Þroskatölu (r =0,68) 

Íslenska þroskalistans. Sterkt samband í fylgni í mati mæðra og feðra á sömu 

undirprófum og þáttum Íslenska þroskalistans gefur til kynna að þau séu að meta sömu 

hluti í þroska barna sinna.  

 

Marktektarpróf á meðaltölum stiga mæðra og feðra 

Marktektarpróf var framkvæmt á stigum mæðra miðað við feður. Ekki reyndist 

marktæktur munur á hvernig mæður og feður meta börn sín á undirprófunum Hlustun, 

Tal, Nám og Grófhreyfingar (Tafla 6). Því er ekki mögulegt að hafna núlltilgátu þess 

efnis að enginn munur sé á mati mæðra og feðra á undirprófunum Hlustun, Tal, Nám og 

Grófhreyfingar. Hinsvegar er marktækur munur á mati mæðra og feðra á undirprófnum 

Fínhreyfingar, Sjálfsbjörg, Málþætti, Hreyfiþætti og Þroskatölu Íslenska þroskalistans 
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Tafla 6. Marktektarpróf á meðaltölum (m.v. stig) mæðra og feðra fyrir undirpróf og 

þætti Íslenska þroskalistans. 

Móðir-Faðir Meðaltal Staðalfrávik t-gildi p-gildi  

Hlustun 1,393 5,486 1,900 0,063  

Tal 2,464 9,425 1,957 0,055  

Nám 3,000 14,125 1,589 0,118  

Grófhreyfingar 1,250 6,174 1,515 0,135  

Fínhreyfingar 1,643 5,337 2,303 0,025*  

Sjálfsbjörg 2,714 5,901 3,442 0,001***  

Málþáttur 4,393 15,808 2,080 0,042*  

Hreyfiþáttur 6,946 17,700 2,937 0,005**  

Þroskatala 12,464 32,384 2,880 0,006**  
*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 

 

 

Einnig var marktektarpróf framkvæmt til þess að athuga mun á meðaltölum stiga 

fyrir mæður og feður eftir kyni barns.  

 

Tafla 7. Marktektarpróf á meðaltölum (m.v. stig) mæðra og feðra fyrir undirpróf og 

þætti Íslenska þroskalistans skipt eftir kyni barns. 

Kyn 

barns Móðir-Faðir Meðaltal 

Staðal-

frávik t-gildi p-gildi 

Drengir 

Grófhreyfingar 1.393 7.264 1.015 0.319 

Fínhreyfingar 2.214 6.309 1.857 0.074 

Sjálfsbjörg 1.464 6.54 1.185 0.246 

 

Hlustun 1.536 5.232 1.553 0.132 

 

Tal 2.000 9.096 1.163 0.255 

 

Nám 3.679 13.436 1.449 0.159 

 

Hreyfiþáttur  6.786 19.666 1.829 0.079 

 

Málþáttur 4.929 22.39 1.165 0.254 

  Þroskatala 4.143 11.332 1.934 0.064 

Stúlkur 

Grófhreyfingar 1.107 4.984 1.175 0.250 

Fínhreyfingar 1.071 4.189 1.353 0.187 

Sjálfsbjörg 3.964 4.992 4.202 0.00** 

 

Hlustun 1.25 5.822 1.136 0.266 

 

Tal 2.929 9.888 1.567 0.129 

 

Nám 2.321 14.999 0.819 0.420 

 

Hreyfiþáttur  7.107 15.854 2.372 0.025* 

 

Málþáttur 12.071 22.782 2.804 0.009** 

  Þroskatala 4.857 11.52 2.231 0.034* 

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 
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Líkt og tafla 7 sýnir er ekki marktæktur munur á hvernig mæður og feður meta 

drengi á undirprófum og þáttum Íslenska þroskalistans. Því er ekki mögulegt að hafna 

núlltilgátu þess efnis að enginn munur sé á mati mæðra og feðra fyrir drengi á 

undirprófum og þáttum Íslenska þroskalistans. Hinsvegar er marktækur munur á mati 

mæðra og feðra á nokkrum þroskaþáttum fyrir stúlkur. Marktæktur munur kemur fram á 

undirprófinu Sjálfsbjörg, á Málþætti, Hreyfiþætti og Þroskatölu. Það gefur til kynna að 

ólíkt þroskamat mæðra og feðra fyrir stúlkur.  

Þroskamat mæðra og feðra á sonum og dætrum 

Gerð var dreifigreining (ANOVA) fyrir mat mæðra og feðra. Í dreifigreiningunni var 

kannað hvort að mæður meta syni og dætur sínar eins. Einnig var athugað hvort að feður 

meta syni og dætur sínar eins. Þar sem Íslenski þroskalistinn er aðeins staðlaður fyrir 

mæður eru viðmið fyrir kyn barns fundið út frá mati mæðra. Niðurstöður ANOVA 

dreifigreiningar voru að marktækar niðurstöður gáfust á mati mæðra á sonum sínum og 

dætrum á undirprófinu Nám: F (1,54) = 5.669, p < 0,021 (Sjá Viðauka 5). Þetta gefur til 

kynna að mæður meti syni sína ólíkt dætrum á undiprófinu Nám. Reyndist ekki vera 

marktæktur munur á þroskamati mæðra á sonum og dætrum á öðrum undirprófum og 

þáttum Íslenska þroskalistans.  

Einnig var athugað hvort að munur væri á mati feðra eftir kyni barns. 

Niðurstöður ANOVA dreifigreiningar voru að marktækar niðurstöður gáfust á mati 

mæðra á sonum og dætrum sínum á undirprófi Nám: F (1,54) = 7,295, p < 0,009 (Sjá 

Viðauka 6). Þetta gefur til kynna að feður meti syni sína ólíkt dætrum á undiprófinu 

Nám. Reyndist ekki vera marktæktur munur á þroskamati feðra á sonum og dætrum á 

öðrum undirprófum og þáttum Íslenska þroskalistans. 
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Umræða 

 

Athugað var þroskamat mæðra og feðra á mál- og hreyfisviði barna sinna. Ritgerð þessi 

er hluti af stærra verkefni. Verkefnið í heild sinni felur í sér mat mæðra og feðra sem 

borið er saman við einstaklingsprófun á börnum þeirra. Markmið þessarar rannsókar var 

að skoða samanburð á þroskamati mæðra og feðra á börnum sínum og að bæta við 

fræðilega umfjöllun á því sviði.  

Marktæk fylgni reyndist vera á mati mæðra og feðra á öllum undirprófum og 

þáttum Íslenska þroskalistans þegar stjórnað var fyrir áhrifum aldurs barnsins. Kom 

einnig í ljós að munur er til staðar á mati mæðra og feðra á undirprófunum 

Fínhreyfingar, Sjálfsbjörg, einnig á Hreyfiþætti, Málþætti og Þroskatölu Íslenska 

þroskalistans. Fylgni er til staðar á milli hliðstæðra undirprófa og þátta fyrir mat mæðra 

og feðra. Er því hægt að álykta að mæður og feður séu að meta mál- og hreyfiþroska 

eins.  

Þegar athugaður var munur á mati mæðra og feðra eftir kyni barns kom aðeins í 

ljós marktækur munur á nokkrum þroskaþáttum fyrir stúlkur. Munur á mati mæðra og 

feðra fyrir stúlkur kom fram á undirprófinu Sjálfsbjörg, á Hreyfiþætti, Málþætti og 

Þroskatölu. Ekki kom fram marktækur munur fyrir drengi. Kanna ætti betur það 

samband að mæður og feður séu að meta stúlkur sínar ólíkt. Athuga má hvort að sömu 

niðurstöður koma í ljós í stærri rannsóknum.  

Ekki reyndist vera marktækur munur á mati feðra á börnum sínum eftir kyni 

nema á undirprófinu Nám. Þetta gefur til kynna að feður meti syni sína ólíkt dætrum á 

undiprófinu Nám. Sama niðurstaða gafst við athugun á mæðrum en þær virðast meta 

syni sína og dætur ólíkt á undirprófinu Nám.  

Ekki virðist mat mæðra og feðra á börnum sínum vera marktækt ólíkt, þó meta 

mæður börn sín stöðugt hærra á öllum þroskaþáttum. Áhugavert er að mat mæðra á 

þroska barna er ávallt hærra þó munurinn sé oftast ekki marktækur. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við fyrri rannsóknir (Gudmundsson og Gretarsson, 2009). Skoða þarf því 

upplýsingar frá feðrum betur og mögulega útbúa sérstök norm fyrir feður. Niðurstöður 

benda til þess að hægt sé að nota upplýsingar frá feðrum ef að þær eru staðlaðar 

sérstaklega.  

Nefna má ýmsa aðferðafræðilega vankanta á rannsókninni. Úrtak 

rannsóknarinnar var lítið og í því voru foreldra með óvenju hátt menntunarstig. Af 
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einhverjum ástæðum tóku minna menntaðir foreldrar ekki jafn mikið þátt í rannsókninni. 

Fleiri sameiginlegir eiginleikar gætu verið meðal þeirra foreldra sem vildu ekki taka þátt 

í rannsókninni. Getur verið að þeir leikskólar sem samþykktu þátttöku í rannsókninni 

endurspegli ekki þýði leikskóla í Reykjavík. Leikskólarnir geta verið staðsettir í óvenju 

tekjuháum hverfum eða á svæði þar sem óvenjulega mikið af menntuðu fólki býr. 

Æskilegt væri að vita meira um þann hóp fólks sem ekki gaf sér tíma til að taka þátt í 

rannsókninni. Getur þessi veikleiki í úrtaki haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Þetta þarf að athuga betur.  

Rannsakandi mælti sér mót við foreldra á heimilum þeirra eða á leikskólum 

barnanna og beið á meðan þeir svöruðu Íslenska þroskalistanum. Er mögulegt að viðvera 

rannsakanda hafi valdið streitu og hafi foreldrar því ekki veitt nægjanlega nákvæmt svar. 

Þess má geta að yfirleitt er Íslenski þroskalistinn sendur heim til barnsins og móðir má 

taka sinn tíma í að svara listanum og athuga getu barnsins.  

Mögulegt er að niðurstöður hefðu verið aðrar í stærra úrtaki. Einnig ef að úrtakið 

hefði náð yfir fleiri landshluta. Allt eru þetta þættir sem athuga þyrfti betur í stærri og 

viðameiri rannsóknum. 
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Viðauki 1 

 
Markmiðið með rannsókninni er að skoða muninn á svörum mæðra og feðra á Íslenska 

þroskalistanum og að bera mat þeirra saman við niðurstöðu úr þroskaprófum. 

Rannsóknin er gerð undir handleiðslu Einars Guðmundssonar prófessors við Háskóla 

Íslands og er cand.psych. verkefni í sálfræði hjá Unu Rúnarsdóttur og BS verkefni í 

sálfræði hjá Vigdísi Sigmarsdóttur.  

Úrtakið í rannsókninni eru a.m.k. 50 leikskólabörn á aldursbilinu 4,5-5,0 ára. 

Hugmyndin er að fá leyfi nokkurra leikskóla í Reykjavík til þess að leggja þroskapróf 

fyrir börn í leikskólunum og þroskalista (Íslenska þroskalistann) fyrir foreldra barnanna. 

Foreldrar myndu að sjálfsögðu skrifa undir upplýst samþykki fyrir þátttöku í 

rannsókninni. 

 

Íslenski þroskalistinn er matslisti sem móðir (í sumum tilfellum faðir) fyllir út. 

Listinn er staðlaður á Íslandi fyrir mæður. Listinn er mikið notaður af fagfólki í 

heilbrigðis- og skólakerfinu við fyrsta mat á þroska leikskólabarna þegar grunur vaknar 

hjá foreldrum eða fagfólki um þroskafrávik. Margar fagstéttir, m.a. leikskólakennarar 

hafa sótt réttindanámskeið í notkun listans.  

Atriði listans meta mál- og hreyfiþroska barna á aldrinum 3-6 ára. Listinn skiptist í sex 

undirpróf: Grófhreyfingar, Fínhreyfingar, Sjálfsbjörg, Hlustun, Tal og Nám. Saman 

mynda undirprófin tvo þætti, Málþátt og Hreyfiþátt og heildartölu þroska á mál- og 

hreyfisviði. Niðurstaða listans er gefin upp í mælitölum og því er auðvelt að bera hana 

saman við niðurstöður annarra matstækja s.s. niðurstöðu greindarprófs.  

Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson eru höfundar Íslenska þroskalistans. Þeir 

gerðu rannsókn þar sem þeir báru saman mat mæðra og feðra úr Íslenska þroskalistanum 

og að þeirra mati eru vísbendingar um að feður vanmeti getu barna sinna (Gudmundsson 

og Gretarsson, 2009). Það er meginástæða þess að listinn hefur ekki verið staðlaður fyrir 

feður. Í rannsókninni var mat mæðra og feðra ekki borið saman við einstaklingsprófun á 

þroska barnanna en þessi rannsókn myndi bæta því við.  

Hluti af þessari rannsókn gengur út á það að skoða nánar muninn á svörum 

mæðra og feðra. Vigdís Sigmarsdóttir B.S. nemi í sálfræði myndi sjá um að sitja yfir 

mæðrum og feðrum á meðan þau fylla út Íslenska þroskalistann og skrifa ritgerð um þær 

niðurstöður. Una Rúnarsdóttir cand.psych. nemi í sálfræði myndi sjá um að leggja fyrir 

börnin einstaklingspróf á sviði mál- og hreyfiþroska til þess að hægt sé að skoða 

nákvæmni í mati foreldranna á Íslenska þroskalistanum miðað við einstaklingsprófunina.  

Markmiðið með rannsókninni er að bæta notagildi Íslenska þroskalistans ásamt 

því að bæta við fræðilega umfjöllun um mun á mati feðra og mæðra á þroska barna 

sinna. 
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Viðauki 2 

  Ágæti leikskólastjóri                                                         

                                                                                                     Reykjavík, vor 2013 

                                                                     

Nú fer fram rannsókn með það að markmiði að bæta notagildi Íslenska þroskalistans 

ásamt því að bæta við fræðilega umfjöllun um mun á mati feðra og mæðra á þroska 

barna sinna. Rannsóknin er gerð undir handleiðslu Einars Guðmundssonar prófessors við 

Háskóla Íslands og er cand.psych. verkefni í sálfræði hjá Unu Rúnarsdóttur og 

lokaverkefni í sálfræði hjá Vigdísi Sigmarsdóttur.  

 

Una Rúnarsdóttir mun leggja einstaklingspróf fyrir börn um fimm ára aldur á 

sviði mál- og hreyfiþroska til þess að hægt sé að skoða nákvæmni í mati foreldranna á 

Íslenska þroskalistanum miðað við einstaklingsprófin. Verkefnin verða lögð fyrir börnin 

í einrúmi og flestum börnum finnst gaman að leysa þessi verkefni. Í heildina ætti 

fyrirlögnin að taka um 40 mínútur. Vigdís Sigmarsdóttir mun sjá um að sitja yfir 

mæðrum og feðrum á meðan þau fylla út Íslenska þroskalistann. Foreldrarnir svara 

listanum í leikskólanum eða heima hjá sér, eftir samkomulagi. Atriði listans meta mál- 

og hreyfiþroska barna á aldrinum 3-6 ára og það tekur um 20 mínútur að svara listanum.  

 

Óskað verður eftir skriflegu samþykki foreldra fyrir þátttöku þeirra og barns. 

Persónuvernd hefur verið tilkynnt um framkvæmd verksins. Nákvæmur aldur barns og 

kyn verður skráður en hvorki nafn né kennitala. Ekki verður greint frá því hvaða 

leikskólar tóku þátt í rannsókninni, aðeins kemur fram að leikskólarnir voru í Reykjavík.  

Frumgögnum verður eytt þegar tölvuskráningu lýkur og ekki verður hægt að rekja 

tölvutæk gögn til einstakra barna.  

 

 Með þessu bréfi er formlega óskað eftir þátttöku og stuðningi leikskólans við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Það felst fyrst og fremst í því að aðstoða undirritaðar við 

að koma bréfi til foreldra, taka við skriflegu samþykki foreldra fyrir þátttöku þeirra og 

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. Við vonum 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 okkur, Unu Rúnarsdóttur í síma 690-7323 (unr1@hi.is) og Vigdísi 

Sigmarsdóttur í síma 698-6611 (vis15@hi.is). Á næstu dögum mun Una Rúnarsdóttir 

hafa samband símleiðis og heyra viðbrögð þín um þátttöku leikskólans í verkefninu. 

 

 

Með fyrirfram þakklæti fyrir aðstoðina, 

 

 

 

 

 

Una Rúnarsdóttir  Vigdís Sigmarsdóttir 

Cand.psych. nemi í sálfræði við  BS nemi í sálfræði við 

Háskóla Íslands  Háskóla Íslands 
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Viðauki 3 

 

 

Reykjavík, vor 2013 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir upplýstu samþykki fyrir því að barn ykkar taki þátt í 

rannsókn sem undirritaðar standa fyrir. Jafnframt óskum við eftir þátttöku beggja 

foreldra barnsins sem felst í því að fylla út lista um þroska barnsins. 

Rannsóknin er gerð undir handleiðslu Einars Guðmundssonar prófessors við 

Háskóla Íslands og er cand.psych. verkefni í sálfræði hjá Unu Rúnarsdóttur og 

lokaverkefni í sálfræði hjá Vigdísi Sigmarsdóttur. Markmiðið með rannsókninni er að 

bæta notagildi Íslenska þroskalistans í greiningu og skimun frávika mál- og hreyfiþroska 

hjá börnum.  

Þið og barnið ykkar hafa lent í úrtaki rannsóknarinnar og þess vegna er 

mikilvægt fyrir framvindu verksins að barnið og foreldrar þess taki þátt. Rannsóknin fer 

þannig fram að Vigdís Sigmarsdóttir mun sitja yfir mæðrum og feðrum á meðan þau 

fylla út Íslenska þroskalistann í leikskólanum eða heima hjá foreldrum, eftir 

samkomulagi. Atriði listans meta mál- og hreyfiþroska barna á aldrinum 3-6 ára og það 

tekur um 20 mínútur að svara listanum. Una Rúnarsdóttir mun leggja mál- og 

hreyfiþroskapróf fyrir börnin sem taka þátt í rannsókninni. Flestum börnum finnst 

gaman að fást við þessi verkefni. Í heildina ætti fyrirlögnin að taka um 40 mínútur. 

Nöfn barnanna verða ekki tilgreind á prófunum sem lögð verða fyrir þau né 

heldur á listanum sem foreldrar svara. Á prófunum kemur fram kyn og nákvæmur aldur 

barnsins. Á meðan gagnasöfnunin stendur yfir verða rannsóknarmenn þó að fá uppgefin 

nöfn barnanna sem taka þátt og tengja nafn sérhvers barns við ákveðið númer á 

prófunum og listunum frá foreldrum. Þetta er nauðsynlegt til að tengja saman barn og 

foreldra. Þegar barn og foreldrar hafa fengið sama númer er nafnalista eytt. Eftir það 

verður ekki hægt að tengja þroskaprófin ákveðnum börnum eða þroskalistann einstökum 

foreldrum. Rafræn gögn verður ekki hægt að tengja einstökum börnum eða foreldrum 

þeirra. Þau eru því ekki persónugreinanleg. Ekki mun koma fram hvaða leikskólar tóku 

þátt í rannsókninni, aðeins verður greint frá  að leikskólarnir voru í Reykjavík.  

Prófunin mun fara fram í leikskóla barnanna og hafa leikskólastjórar viðkomandi 

leikskóla nú þegar gefið samþykki sitt. Einnig hefur fengist leyfi hjá Skóla- og 

frístundasviði Reykjavíkurborgar fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og Persónuvernd 

hefur verið tilkynnt um inntak og framkvæmd rannsóknarinnar.   

 Það er von okkar að þið leggið þessu verkefni lið. Ef þið hafið einhverjar 

spurningar eða óskið eftir nánari upplýsingum er hægt að hringja eða senda fyrirspurn til 

Unu Rúnarsdóttur, unr1@hi.is (sími: 690-7323) eða Vigdísar Sigmarsdóttur, 

vis15@hi.is  (sími: 698-6611). 

 

Með fyrirfram þakklæti fyrir hjálpina, 

 

 

 

 

Una Rúnarsdóttir Vigdís Sigmarsdóttir 

Cand.psych. nemi í sálfræði við BS nemi í sálfræði við 

Háskóla Íslands Háskóla Íslands 

mailto:unr1@hi.is
mailto:vis15@hi.is


  

 29 

 

 

 

Ég samþykki eigin þátttöku og barns okkar í  rannsókninni sem lýst er hér að framan. 

 

 

Nafn 

barns:______________________________________________________________ 

 

 

Nafn leikskóla:___________________________________________________________ 

 

 

Undirskrift 

Móður/forráðamanns:____________________________Dags:____________________ 

 

 

Undirskrift 

Föður/forráðamanns:____________________________Dags:____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 30 

Viðauki 4 

 
Vinsamlegast fyllið út eftirfarandi upplýsingar og lesið leiðbeiningarnar. 

 

 

Dagsetning þegar 

listanum er svarað:                      ______ / ______ / ______ 
                          Dagur      Mánuður       Ár 

 

 

Hver svarar:         □ Móðir 

    □ Faðir 

    □ Annar (hver)? _________________________ 

 

 

Menntun þín: □ Barnaskólapróf (fullnaðarpróf), unglingapróf eða styttri 

skólamenntun 

    □ Grunnskólapróf, landspróf eða gagnfræðapróf 

□ Stúdentspróf, kennarapróf frá KÍ eða annað bóklegt nám á 

framhaldsskólastigi (t.d. í öldungadeild) 

□ Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á framhaldsskólastigi 

    □ Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á háskólastigi 

□ Fyrsta háskólagráða (t.d. BA, BS eða BEd próf) 

□ Nám að lokinni fyrstu háskólagráðu sem lýkur með 

diplómaprófi (t.d. námsráðgjafarnám) 

□ Meistara- eða doktorspróf við háskóla 

       □ Annað (hvað)?  _________________________ 

 

 
Við hvað starfar þú:      __________________________________________    

 

 

Kyn barnsins:      □ Drengur 

    □ Stúlka 

 

 

Aldur foreldris: ________ ára 
 

 

 

Hversu margar klst. er barnið á leikskólanum á dag ?_______________________ 
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Viðauki 5 

 

 

 

  

 

Tafla 8. Munur á mati mæðra á sonum og dætrum (T-tölur). 

 Móðir F-gildi P-gildi 

Grófhreyfingar 0.056 0.814 

Fínhreyfingar 0.963 0.331 

Sjálfsbjörg 0.847 0.361 

Hlustun 0.329 0.569 

Tal 0.003 0.953 

Nám 5.669 0.021* 

Hreyfiþáttur 0.001 0.98 

Málþáttur 2.197 0.144 

Þroskatala 0.619 0.435 

 

 

    
*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 
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Viðauki 6 

 

Tafla 9. Munur á mati feðra á sonum og dætrum (T-tölur). 

 Faðir F-gildi P-gildi 

Grófhreyfingar 0.005 0.943 

Fínhreyfingar 4.336 0.042 

Sjálfsbjörg 4.348 0.042 

Hlustun 0.741 0.393 

Tal 0.195 0.661 

Nám 7.295 0.009** 

Hreyfiþáttur 0.097 0.757 

Málþáttur 2.67 0.108 

Þroskatala 0.384 0.538 

 

 

    

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 

 
 

   


