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Útdráttur 

Mikilvægt er að skima fyrir þroskafrávikum barna til þess að þau fái viðeigandi aðstoð. 

Íslenski þroskalistinn er 208 atriða spurningalisti um mál- og hreyfiþroska barna á aldrinum 

þriggja til sex ára. Vafi hefur leikið á að feður meti börn sín með sömu nákvæmni og 

mæður. Samkvæmt fyrri rannsókn virðast feður vanmeta börn sín miðað við mæður. Í 

rannsókninni sem hér er lýst var gerður samanburður á mati mæðra og feðra og mat 

foreldranna var einnig borið saman við niðurstöðu úr einstaklingsprófun. Lögð voru fyrir 

börnin nokkur undirpróf úr WPPSI-R
IS

 greindarprófinu (Reikningur, Orðskilningur, 

Líkingar og Myndfletir) og nokkur undirpróf úr Movement ABC hreyfiþroskaprófinu 

(Þræða perlur, standa á öðrum fæti og Grípa baunabolta). Foreldrar 56 barna á aldrinum 

fjögurra til fimm ára svöruðu Íslenska þroskalistanum og einstaklingspróf voru lögð fyrir 

börnin á leikskóla þeirra. Samræmi í mati foreldranna var miðlungs eða gott (frá r = 0,46 til 

r = 0,70). Feðurnir höfðu tilhneigingu til að meta börn sín lægra en mæðurnar sem er í 

samræmi við niðurstöður úr fyrri rannsókn. Munurinn á mati mæðra og feðra var marktækur 

á heildartölu listans (Þroskatölu), Málþætti, Hreyfiþætti og á undirprófunum Fínhreyfingar 

og Sjálfsbjörg. Samleitin fylgni við einstaklingsprófin var yfirleitt viðunandi eða óviðunandi 

bæði hjá mæðrum og feðrum en sundurgreinandi fylgni var heldur betri hjá feðrunum. Ljóst 

er að feður, eins og mæður, meta þá þætti í þroska barna sinna sem þeir eiga að meta. 

Íslenski þroskalistinn er aðeins staðlaður fyrir mæður en feður geta gefið réttmætar 

upplýsingar um þroska barna sinna til viðbótar við mat mæðranna. Munurinn á mati mæðra 

og feðra gefur samt til kynna að sitt hvor normin þurfi fyrir mæður og feður. 
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Abstract 

Questionnaires, answered by parents, about child motor and language skills can give very 

useful information. The Preschool Child Development Inventory (PCDI) includes 208 

questions about language and motor skills of three to sex year old children. PCDI was 

standardized in Iceland in 1997 for mothers only. Fathers have been shown to underestimate 

their children‘s development compared to mothers. This study compares mothers‘ and 

fathers‘ ratings of their children‘s development and also compares the parent ratings to an 

individual assessment. Parents of 56 Icelandic children aged four to five years answered the 

PCDI and their children underwent an invidual assessment at their daycare center. The 

individual assessment consisted of four subtests (Arithmetic, Vocabulary, Similarities and 

Geometric Design) from WPPSI-R (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 

Revised)  and three subtests (Threading Beads, One-leg Balance and Catching Beanbag) 

from the Movement ABC motor test. Results yielded moderate to high inter-parent 

correlations (from r = 0,46 to r = 0,70). Fathers rated their children lower than mothers 

when all the motor subtest were taken together (Motor factor) and when all the verbal tests 

were taken together (Verbal factor). The difference between mothers and fathers was only 

significant on Fine motor and Self Help when subtest scores were compared. Parent ratings 

were compared to performance on individual tests. Convergent correlations were 

satisfactory or unsatisfactory both for mothers and fathers but divergent correlations were 

more satisfactory for fathers than mothers. When the results are taken together it  is clear 

that fathers, like mothers, are estimating the factors they are supposed to be estimating when 

rating their children‘s development. The PCDI is only standardized for mothers but fathers 

can give valid information about their children‘s development in addition to information 

from mothers. The difference between mothers and fathers suggests however that separate 

norms are needed for mothers and fathers.  
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Skimun þroskafrávika á leikskólaaldri 

Mikilvægt er að skima fyrir þroskafrávikum frá unga aldri til þess að börn fái 

eins fljótt og auðið er viðeigandi aðstoð. Við greiningu þroskafrávika er mikilvægt að 

kanna hvar barnið stendur miðað við jafnaldra í hreyfiþroska, málþroska og 

félagsþroska. Þegar börn hafa náð ákveðnum aldri er miðað við að þau hafi náð 

ákveðinni færni. Til dæmis geta flest 10 mánaða börn setið óstudd. Um 12-18 mánaða 

aldur byrja börn yfirleitt að tjá sig með orðum og þau tengja tvö orð saman um tveggja 

ára aldur. Tveggja og hálfs árs gömul börn ættu að geta tjáð sig með þremur til fjórum 

orðum í setningu og fjögurra ára börn nota setningar sem innihalda nákvæmar 

upplýsingar. Börn um fimm ára aldur með markverð frávik í málþroska eiga í hættu á að 

stríða við námsvandamál, tilfinninga- og hegðunarvandamál seinna meir. Mikilvægt er 

að vera vakandi fyrir því ef barn er á eftir jafnöldrum sínum í málþroska og skima fyrir 

frávikum. Algengustu málþroskafrávikin á leikskólaaldri eru málþroskaröskun, 

framburðarfrávik, stam og raddveilur (Landlæknisembættið, 2010). Frávik í hreyfiþroska 

eru margs konar. Sum börn hafa frávik í hreyfiþroska ásamt frávikum í málþroska eða 

vitsmunaþroska. Önnur börn eiga eingöngu í erfiðleikum með hreyfingar en sýna 

eðlilegan þroska að öðru leyti (Henderson og Sugden, 1992).  

Vönduð matstæki eru mikilvæg til þess að finna þau börn sem þurfa á aðstoð að 

halda (Sonnander, 2000). Á Íslandi er haft eftirlit með börnum á Heilsugæslustöðvum 

þar sem foreldrum er boðið upp á að koma með börn sín í reglulegt eftirlit frá nokkura 

vikna aldri til fjögurra ára aldurs. Foreldrar svara spurningalistanum Parents‘ Evaluation 

of Developmental Status (PEDS) þegar börn koma í skoðun við 18 mánaða aldur, 

tveggja og hálfs árs aldur og við fjögurra ára aldur.  Þegar barn kemur í skoðun við 

tveggja og hálfs árs aldur og fjögurra ára aldur er einnig skimað fyrir þroskafrávikum 

með BRIGANCE þroskaskimun (Landlæknisembættið, 2010). Sumir leikskólar skima 
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fyrir þroskafrávikum með því að leggja Íslenska þroskalistann fyrir mæður allra fjögurra 

ára barna og aðrir leikskólar leggja listann aðeins fyrir mæður ef grunur vaknar um 

frávik í þroska viðkomandi barns. Íslenski þroskalistinn er notaður í skimun og 

greiningu þroskafrávika á Íslandi af ýmsum starfstéttum. 

Smábarnalistinn er svipað uppbyggður og Íslenski þroskalistinn. Listanum er 

ætlað að meta þroska barna frá 15 mánaða aldri til 38 mánaða. Smábarnalistinn var 

gefinn út árið 2005 og eins og Íslenski þroskalistinn hentar hann vel til skimunar og í 

greiningu á þroskafrávikum (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 2005; 

Gudmundsson og Gretarsson, 1994b). 

Foreldrar sem upplýsingagjafar um þroska barna sinna 

Foreldrar eru mikilvægir upplýsingagjafar um hegðun og þroska barna sinna. 

Þegar um ung börn er að ræða getur verið erfitt að prófa börnin með formlegum 

einstaklingsprófunum og þá gegna foreldrar veigamiklu hlutverki sem upplýsingagjafar. 

Þegar um eldri börn er að ræða er auðveldara að meta börnin með formlegum 

einstaklingsprófunum til viðbótar við upplýsingar frá foreldrum (Einar Guðmundsson og 

Sigurður J. Grétarsson, 1997). 

Áður fyrr var talið að foreldrar væru hlutdrægir og ónákvæm heimild um þroska 

og hegðun barna sinna enda er frásögn foreldra ekki mjög áreiðanleg þegar þeir eru 

spurðir út í uppeldi barna sinna langt aftur í tímann (Yarrow, 1963). Foreldrar eru aftur á 

móti góðir upplýsingagjafar þegar þeir svara spurningalistum um samtímaatburði í 

þroska barnsins, enda hafa foreldrar tækifæri til þess að fylgjast með börnum sínum í alls 

kyns aðstæðum. Vaxandi áhugi er á að nota vandaða spurningalista sem foreldrar svara 

um þroska barna sinna. Rannsóknir hafa sýnt að staðlaðir spurningalistar geta gefið 

góðar upplýsingar um þroska barna og nýst vel í skimun og mati á þroskafrávikum. 
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Einnig eru spurningalistar hagkvæm og einföld leið til að afla upplýsinga (Flamant o.fl., 

2011; Gudmundsson og Gretarsson, 2009; Hix-Small, Marks, Squires og Nickel, 2007; 

Johnson, Wolke og Marlow, 2008; Montgomery o.fl., 1999; O‘Neill, 2007; Parade og 

Leerkes, 2008; Tsai, McClelland, Pratt og Squires, 2006). Spurningalistar eins og 

Íslenski þroskalistinn og Smábarnalistinn biðja mæður um að meta færni barna sinna á 

þeim tíma sem listanum er svarað. Rannsóknir hafa sýnt að listarnir eru áreiðanleg, 

réttmæt og hagkvæm leið til þess að afla upplýsinga um þroska barna.  

Munur á mati mæðra og feðra  

Ýmsir þættir geta haft áhrif á hvernig foreldrar meta börnin sín s.s. 

þunglyndiseinkenni eða kvíðaeinkenni en þrátt fyrir rannsóknir á þessu sviði er enn ekki 

ljóst hvaða almennu þættir skýra helst hversu nákvæmir foreldrar eru að meta þroska 

barna sinna. Meðal þess sem getur haft áhrif á hvernig foreldrar meta þroska barna sinna 

er kyn foreldris, aldur foreldra, menntun, kyn barns, félagsleg staða, fæðingarröð barns, 

uppruni foreldra og færni barns (Brekstad, 1966; Cepanec, 2012; Gudmundsson og 

Gretarsson, 2009; Lin o.fl., 2011; Miller, 1988; Parade og Leerkes, 2008).  

Almennt eru mæður í fleiri tilvikum sá forráðamaður sem svarar spurningalistum 

um þroska barns. Samræmi í mati mæðra og feðra á þroska barna sinna er almennt 

miðlungs eða gott en í sumum tilvikum er töluverður munur á svörum mæðra og feðra. 

Jafnvel þannig að þroski barnsins fellur ýmist undir eða yfir ákveðið viðmiðunarskor 

eftir því hvort móðir eða faðir svarar (Cepanec, 2012). 

Yfirleitt er mælt með að afla upplýsinga frá sem flestum aðilum sem þekkja 

barnið vel, s.s. báðum foreldrum og kennara, og með sem flestum viðeigandi leiðum 

(Mash og Hunsley, 2007; Sattler, 2008). Mat eins aðila á getu ungs barns getur verið 

vanmat á raunverulegri getu barnsins. Sumir mæla því með að taka saman mat allra 
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aðila, og miða við að besta skorið eigi við um barnið, þegar nokkrir aðilar meta þroska 

ungs barns (De Houwer, Bornstein og Leach, 2005). 

Þegar mikið ósamræmi er í mati foreldra á þroska eða hegðun barns þá gefur það 

í sjálfu sér vissar upplýsingar, s.s. um álag eða möguleg þunglyndiseinkenni hjá foreldri, 

sem taka má upp í viðtali við foreldra og hafa í huga við ráðgjöf (Einar Guðmundsson og 

Sigurður J. Grétarsson, 1997; Parade og Leerkes, 2008). Upplýsingar frá mörgum 

matsaðilum geta á hinn bóginn flækt fyrir í greiningu, sérstaklega þegar mikið 

ósamræmi er milli foreldra (Matson, Hess, Kozlowski og Neal, 2011). Höfundar 

Íslenska þroskalistans, sem var gefinn út á Íslandi árið 1997, völdu þá leið að útbúa 

aðeins norm fyrir mæður. Mæður eru því aðeins beðnar um að svara listanum um þroska 

barna sinna en þær eru almennt taldar áreiðanlegir og réttmætir upplýsingagjafar (Einar 

Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). Rannsóknir hafa sýnt að viðunandi 

samræmi er í mati mæðra á þroska barna sinna miðað við niðurstöður úr 

einstaklingsprófunum (Einar Guðmundsson, Gudmundsson og Gretarsson, 1993; 

Guðrún Ásgeirsdóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2001). Í sumum tilvikum er þó vel 

réttlætanlegt að aðrir aðilar sem þekkja barnið vel svari Íslenska þroskalistanum s.s. 

feður og leikskólakennarar þó að normin séu byggð á svörum mæðra (Einar 

Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997).  

Spurningalistar um hegðun og þroska barna geta gefið betri upplýsingar ef útbúin 

eru sitt hvor normin fyrir mæður og feður. Reyndin er sú að yfirleitt er svörum mæðra og 

feðra blandað saman í eitt norm. Hins vegar eru oft sitt hvor normin fyrir kennara og 

foreldra þar sem ljóst er að kennarar svara ekki eins og foreldrar (Matson o.fl., 2011).  
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Samræmi milli mæðra og feðra í fyrri útgáfu Íslenska þroskalistans 

Samræmi milli mæðra og feðra í fyrri útgáfu Íslenska þroskalistans var kannað í 

úrtaki 58 foreldra fjögurra ára barna. Fyrri útgáfa Íslenska þroskalistans hafði átta þætti 

en nú hefur listinn sex þætti. Helstu niðurstöður voru þær að samræmi milli mæðra og 

feðra var miðlungs eða gott fyrir utan einn þátt (Personal social competence) þar sem 

samræmi var lítið (r = 0.16). Almennt mátu mæður börn sín lengra komin í þroska 

heldur en feður. Þetta átti jafnt við um dætur sem syni. Mæður mátu þroska dætra sinna 

lengra kominn en feður á fjórum af átta þáttum (Fine Motor, Language Expression, 

Achievement og Self Help) og mæður mátu þroska sona sinna lengra kominn en feður á 

sex af átta þáttum (Gross Motor, Fine Motor, Language Expression, Language 

Comprehension, Information og Self Help). Mæður mátu grófhreyfifærni sona sinna 

meiri en dætra en að öðru leyti var enginn munur á mati mæðra og feðra eftir kyni 

barnsins. Mæður eru taldar vera nákvæmar í mati sínu þegar þær meta færni barna sinna 

á þeim tíma sem matið fer fram. Ofangreindar niðurstöður gætu því bent til þess að 

íslenskir feður vanmeti málþroska og hreyfiþroska barna sinna. Þrátt fyrir viðunandi 

samræmi milli foreldra í Íslenska þroskalistanum virðist munurinn á svörum mæðra og 

feðra, á þroska barna sinna, vera það mikill að mögulega er þörf á að útbúa sér norm 

fyrir feður. Í rannsókninni var reyndar ekki lagt mat á málþroska og hreyfiþroska 

barnanna með einstaklingsprófunum (Gudmundsson og Gretarsson, 2009). Í 

rannsókninni sem hér er greint frá er skoðaður munur á svörum mæðra og feðra í 

Íslenska þroskalistanum og til viðbótar verða gerðar einstaklingsprófanir á börnunum til 

þess að varpa skýrara ljósi á nákvæmni í mati mæðra og feðra á þroska barna sinna. 
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Íslenski þroskalistinn 

Bygging Íslenska þroskalistans. Íslenski þroskalistinn er frumsaminn á Íslandi. 

Flest önnur matstæki sem notuð eru í skimun og greiningu þroskafrávika eru þýdd úr 

erlendum tungumálum. Höfundar Íslenska þroskalistans hófu gerð listans árið 1988 og 

stöðlun var lokið árið 1997 þegar listinn kom út í núverandi mynd. Listinn metur getu 

barns á málsviði og hreyfisviði. Niðurstöður eru gefnar upp í mælitölum sem lýsa þroska 

barnsins miðað við jafnaldra þess. Normin eru kynbundin og eru byggð á svörum 

mæðra. Auðvelt er því að bera niðurstöðu úr Íslenska þroskalistanum saman við 

mælitölur úr öðrum þroskaprófum. Mælitölur eru gefnar upp fyrir Þroskatölu, sem er 

heildartala listans, Málþátt, Hreyfiþátt og undirpróf þáttanna. Undirpróf Málþáttar eru 

Hlustun, Tal og Nám. Undirpróf Hreyfiþáttar eru Grófhreyfingar, Fínhreyfingar og 

Sjálfsbjörg. Möguleg spönn mælitalna fyrir heildartölu listans og þættina er frá 55 til 

145. Meðaltal er 100 og staðalfrávik 15. Fyrir undirpróf er möguleg spönn mælitalna frá 

20-80, meðaltal 50 og staðalfrávik 10.  

Listinn er notaður við skimun í leikskólum og við greiningu þroskafrávika hjá 

þriggja til sex ára börnum. Ef gott samræmi er milli mats móður og niðurstöðu úr 

þroskaprófi, sem lagt er fyrir börnin, þá styrkir það niðurstöðu þroskamatsins. Mikið 

ósamræmi í niðurstöðu matsaðila og móður gefur einnig mikilvægar upplýsingar sem 

gagnast þegar niðurstaða þroskamats er kynnt fyrir foreldrum. Til viðbótar við hagnýtt 

gildi listans nýtist hann einnig í rannsóknum á þroska barna (Einar Guðmundsson og 

Sigurður J. Grétarsson, 1997). 

Áreiðanleiki Íslenska þroskalistans. Áreiðanleiki vísar til stöðugleika niðurstaðna 

og réttmæti segir til um hvort matstækið metur það sem því er ætlað að meta. Þannig er 

ekki nægjanlegt að matstæki hafi góðan áreiðanleika ef réttmæti er ekki gott. Góður 

áreiðanleiki er síðan nauðsynlegur til þess að réttmæti geti talist gott. Höfundar Íslenska 
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þroskalistans lögðu mikla áherslu á að rannsaka áreiðanleika og réttmæti listans. 

Áreiðanleikastuðlar voru reiknaðir fyrir undirpróf, þætti og Þroskatölu í 

stöðlunarúrtakinu. Almennt er áreiðanleiki allra undirprófa viðunandi. Hjá drengjum eru 

alfa áreiðanleikastuðlar frá 0,71 til 0,93. Hjá stúlkum eru alfa áreiðanleikastuðlar frá 

0,65 til 0,95. Áreiðanleiki prófþáttanna og þroskatölu er almennt hár eða yfirleitt hærri 

en 0,90. Lægsti áreiðanleikastuðullinn er 0,85 fyrir stúlkur og 0,86 fyrir drengi (Einar 

Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). 

Réttmæti Íslenska þroskalistans. Þrjár tegundir réttmætis eru mikilvægar í 

þroskamati. Í fyrsta lagi er inntaksréttmæti sem vísar til þess hvort atriði listans tengjast 

þroska barna. Viðmiðsréttmæti segir til um hvort niðurstaða mæðra tengist niðurstöðum 

úr þroskaprófum og hugsmíðarréttmæti segir til um hvort þáttagerð eða uppbygging 

þroskalistans stenst raunprófanir.  

Inntaksréttmæti. Flestar staðhæfingar Íslenska þroskalistans tengjast öðrum 

þroskaprófum og oft er augljóst hvaða undirprófi staðhæfingarnar tilheyra t.d. „Getur 

sagt og útskýrt hvað hattur þýðir eða merkir t.d. til að hafa á höfðinu“ (Tal) og „Getur 

staðið á öðrum fæti hjálparlaust“ (Grófhreyfingar). Við atriðagreiningu var tölfræðileg 

greining ekki látin ráða í hvaða flokk staðhæfingarnar lentu heldur var áhersla lögð á að 

staðhæfingar Íslenska þroskalistans meti það sem þær virðast meta. Nokkrar 

staðhæfingar sem höfðu hærri fylgni við aðra þætti en þá sem þær áttu upphaflega að 

tilheyra voru því felldar út (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997; 

Gudmundsson og Gretarsson, 1993). 

Viðmiðsréttmæti. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á sambandi Íslenska 

þroskalistans við einstaklingsprófanir. Athugað var samband Íslenska þroskalistans við 

fimm þætti af sex úr þroskaprófi Griffiths (Griffith Mental Development Scale): (1) 

Grófhreyfingar, (2) Málkunnáttu, (3) Fínhreyfingar, (4) Hlutaröðun og (5) Nám og 
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minni. Í staðlaðri útgáfu Íslenska þroskalistans eru sex undirpróf en í þeirri útgáfu sem 

notuð var í þessari athugun voru átta undirpróf. Almennt var sundurgreinandi og 

einsleitin fylgni viðunandi (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997; 

Gudmundsson og Gretarsson, 1993). Einnig var athugað samband Íslenska þroskalistans 

við þroskapróf McCarthys sem hefur sex undirpróf: (1) Málþroski, (2) Nám, (3) 

Fínhreyfingar, (4) Hreyfiþroski (Grófhreyfiþroski), (5) Vitsmunaþroski og (6) 

Minnisstarf. Sundurgreinandi og einsleitin fylgni var viðunandi fyrir utan undirprófin 

Grófhreyfingar og Nám í Íslenska þroskalistanum þar sem óvænt fylgni var milli Náms 

(ÍÞ) og Hreyfiþroska (MSCA) og skortur var á fylgni milli Grófhreyfinga í ÍÞ og 

Grófhreyfinga í MSCA (Gudmundsson og Gretarsson, 1994a). Íslenski þroskalistinn var 

síðan borinn saman við TOLD-2P málþroskaprófið. Sundurleitin og samleitin fylgni var 

í flestum tilvikum í samræmi við það sem búist var við. Ekki var marktæk fylgni milli 

hreyfiprófa og TOLD-2P enda er hreyfiprófum Íslenska þroskalistans ætlað að meta 

hreyfiþroska ekki málþroska (Einar Guðmundsson, Sigurður J. Grétarsson og Aðalbjörg 

Karlsdóttir, 2000). Einnig var kannað réttmæti Íslenska þroskalistans með samanburði 

við málpróf WPPSI-R
IS

. Samleitin og sundurgreinandi fylgni var yfirleitt eins og við var 

búist. Málþáttur og málpróf Íslenska þroskalistans höfðu háa eða meðalháa fylgni við 

málpróf WPPSI-R
IS

. Undirprófin Grófhreyfingar og Sjálfsbjörg og Hreyfiþáttur hafði 

ómarktæka fylgni við öll málpróf WPPSI-R
IS

. Undirprófið Fínhreyfingar hafði 

hinsvegar meðalháa fylgni við fjögur af sex málprófum WPPSI-R
IS

 (Einar 

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

Hugsmíðarréttmæti. Þáttagreining á fyrri útgáfu Íslenska þroskalistans, sem hefur 

átta þætti, leiddi í ljós tvo þætti (Málþátt og Hreyfiþátt). Sama átti við um þáttagreiningu 

í stöðlunarúrtakinu (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). Einnig var 
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gerð þáttagreining á úrtaki 81 mæðra sem var í samræmi við fyrri athuganir (Einar 

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

WPPSI-R
IS

 - Greindarpróf Wechslers fyrir börn á leikskóla- og grunnskólaaldri 

(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Revised)  

WPPSI-R
IS

 er notað til þess að meta greind barna á aldrinum þriggja ára til sjö 

ára. Prófið er mikið notað til þess að greina möguleg frávik í vitsmunaþroska barna og er 

einnig notað í rannsóknum. Prófið samanstendur af mismunandi undirprófum sem hvert 

um sig metur afmarkað svið greindar. Vinna við íslenska stöðlun hófst vorið 1999 og 

prófið var gefið út á Íslandi árið 2003 þegar íslenskri stöðlun var lokið (Einar 

Guðmundsson, 2008; Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003).  

Prófið samanstendur af 12 undirprófum, þar af eru tvö valpróf sem hægt er að 

grípa til ef fyrirlögn undirprófs mistekst á einhvern hátt eða er ekki talin réttmæt. 

Heildartala greindar er reiknuð út frá frammistöðu á fimm verklegum og fimm 

munnlegum undirprófum. Sex undirpróf mynda verklegan þátt: Hlutaröðun, Myndfletir, 

Litafletir, Völundarhús, Ófullgerðar myndir og valprófið Dýrahús. Sex undirpróf mynda 

munnlegan þátt: Þekking, Skilningur, Reikningur, Orðskilningur, Líkingar og valprófið 

Setningar. Undirprófin Dýrahús og Setningar eru að öllu jöfnu ekki lögð fyrir (Einar 

Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003). 

Stigafjölda á prófinu er breytt í mælitölur. Mælitölur eru normaldreifðar og lýsa 

frammistöðu barns miðað við jafnaldra þess. Meðaltal mælitalna á undirprófum WPPSI-

R
IS

 er 10 og staðalfrávik þrír. Meðaltal þátta og heildartölu greindar er 100 og 

staðalfrávik 15. Möguleg spönn mælitalna er á bilinu einn til 19 fyrir undirpróf, á bilinu 

45-160 fyrir þætti og á bilinu 41-160 fyrir heildartölu greindar. Sömu norm eru fyrir 

stúlkur og drengi (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003). 
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Áreiðanleiki WPPSI-R
IS

. Áreiðanleiki og réttmæti prófsins
 
er viðunandi. 

Áreiðanleikastuðlar greindartalnanna eru háir að meðaltali: 0,88 (verkleg greindartala), 

0,91 (munnleg greindartala) og 0,92 (heildartala greindar). Áreiðanleikastuðlar 

undirprófanna eru viðunandi á bilinu 0,71 til 0,82 fyrir utan Hlutaröðun sem hefur 

lægstan áreiðanleika (0,55). 

Matsreglur prófsins eru almennt hlutlægar en mat á frammistöðu í sumum 

undirprófum krefst að einhverju leyti túlkunar matsaðila. Tvær rannsóknir hafa verið 

gerðar á samkvæmni matsmanna. Í þeirri fyrri var athugað samræmi í mati á munnlegu 

undirprófunum Þekking, Skilningur, Orðskilningur, Líkingar og Setningar. 

Áreiðanleikastuðlar mats (Intraclass correlation coefficients) fyrir summu stiga og 

mælitölur munnlegra undirprófa voru 0,94 eða hærri fyrir utan Orðskilning þar sem 

samræmi var 0,88. Í seinni rannsókninni var athugað samræmi í mati á verklegu 

undirprófunum Myndflötum og Völundarhúsum. Áreiðanleikastuðlar mats (Intraclass 

correlation coefficients) voru 0,82 fyrir Myndfleti og 0,87 fyrir Völundarhús (Einar 

Guðmundsson, 2008). 

Endurprófunaráreiðanleiki var ekki reiknaður í íslensku stöðlunarúrtaki en gerð 

var athugun á endurprófunaráreiðanleika meðal 30 leikskólabarna. Niðurstöður bentu til 

þess að íslensk útgáfa WPPSI-R
IS

 gefi nákvæma og stöðuga mælingu á vitsmunaþroska 

barna. Stöðugleiki verklegar greindartölu var 0,79, munnlegrar greindartölu 0,91 og 

heildartölu greindar 0,86 (Einar Guðmundsson, 2008). 

Réttmæti WPPSI-R. Prófið er talið réttmætt tæki til þess að meta vitsmunaþroska 

barna á leikskólaaldri. Þáttagreiningar styðja tveggja þátta byggingu prófsins, þ.e. 

skiptinguna í munnlega og verklega greind. Erlendar rannsóknir hafa sýnt jákvæða 

fylgni WPPSI-R við greindarpróf Wechslers fyrir börn (WISC-R), við Stanford-Binet 

greindarprófið og þroskapróf McCarthys (MSCA). Þáttagreining á íslenska 
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stöðlunarúrtakinu leiddi í ljós að þáttabygging WPPSI-R er sú sama á Íslandi og í 

Bandaríkjunum (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003). 

The Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC) 

Áður fyrr var ekki lögð mikil áhersla á að hjálpa börnum með frávik í 

hreyfiþroska eingöngu, þ.e. ef þau höfðu ekki frávik á einhverju þroskasviði til viðbótar 

við frávik í hreyfiþroska. Movement ABC hreyfiprófið var samið eftir að meiri áhersla 

var lögð á að börn með frávik í hreyfiþroska fengju viðeigandi aðstoð og eftir að 

rannsóknum á þessu sviði fleygði fram (Henderson og Sugden, 1992). 

Árið 1972 kom út hreyfiprófið TOMI (Test of Motor Impairment) eftir að hafa 

verið staðlað á 854 kanadískum börnum. TOMI var endurútgefið árið 1984. Það var 

staðlað á sama tíma í Bretlandi og í Kanada á um 600 börnum í hvoru landi. Ekki var 

áberandi mismunur á niðurstöðum landanna tveggja og því ljóst að atriði prófsins 

hentuðu einnig í Bretlandi. Movement ABC hreyfiprófið kom síðan út árið 1992 í 

Bandaríkjunum en það var unnið út frá  TOMI prófinu. Ýmsar breytingar voru gerðar á 

TOMI prófinu. Til dæmis urðu leiðbeiningar skýrari og norm voru búin til fyrir fjögurra 

ára börn (Henderson og Sugden, 1992). 

Movement ABC hreyfiprófið samanstendur annars vegar af einstaklingsprófi sem 

fagaðili leggur fyrir barnið og hins vegar af spurningalista sem er svarað af fullorðnum 

einstakling sem þekkir barnið vel. Prófið er ætlað börnum á aldrinum fjögurra til tólf ára 

en verkefnum prófsins er skipt niður á fjóra aldursflokka. Allir aldursflokkar gera átta 

verkefni sem taka til fínhreyfinga (Manual Dexterity), boltafærni (Ball skills) og 

jafnvægis (Static and Dynamic balance). 

Movement ABC hreyfiprófið hentar vel til skimunar á frávikum í hreyfiþroska. 

Niðurstöður prófsins gefa upplýsingar um hversu slök frammistaða barns er miðað við 
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jafnaldra þess. Ekki er greint á milli barna með færni yfir meðallagi. Markmiðið er 

aðeins að finna börn með frávik. Við túlkun niðurstaðna er skoðað hvort barnið lendi 

fyrir neðan eða ofan ákveðið hráskor. Hærri skor á prófinu merkja slakari frammistöðu 

(Henderson og Sugden, 1992). Vert er að hafa í huga að þrátt fyrir að prófandi kenni 

börnunum verkefnin þá eru líkur á að börn sem eiga erfitt með að fylgjast með 

leiðbeiningum prófanda eða að muna ákveðin fyrirmæli fái lægra skor á prófinu fyrir 

vikið (Henderson og Sugden, 1992; Venetsanou o.fl., 2011). Skor sem er það hátt að það 

fellur undir fimmtu hundraðsröðina gefur skýrar vísbendingar um frávik í hreyfiþroska 

og líklega þarf barnið aðstoð. Skor sem lendir á milli fimmtu og 15. hundraðsraðar gefur 

vísbendingar um möguleg frávik í hreyfiþroska. Öll börn sem falla fyrir ofan 15. 

hundraðsröð teljast ekki hafa frávik í hreyfiþroska. Movement ABC er aldrei notað eitt 

og sér sem greiningartæki en það gefur vísbendingar um hvar barn stendur í hreyfiþroska 

(Henderson og Sugden, 1992). Prófið hefur mikið verið notað í greiningu á 

hreyfiþroskafrávikum (developmental coordination disorder, DCD) og ný útgáfa, 

Movement ABC-2, kom út árið 2007 (Schulz, Henderson, Sugden og Barnett, 2011). 

Prófin hafa ekki verið þýdd né stöðluð á Íslandi. 

Áreiðanleiki og réttmæti Movement ABC. Í handbók prófsins eru takmarkaðar 

upplýsingar um áreiðanleika og réttmæti prófsins t.d. eru engar upplýsingar um innri 

áreiðanleika, þáttabyggingu eða forspárréttmæti. Venetsanou o.fl. (2011) tóku saman 

upplýsingar úr handbókinni ásamt ýmsum rannsóknum sem hafa verið gerðar á 

áreiðanleika og réttmæti Movement ABC prófsins. Niðurstöður rannsóknanna eru 

misvísandi. Sumar þeirra staðfesta áreiðanleika og réttmæti prófsins á meðan aðrar gera 

það varla. Að minnsta kosti er nauðsynlegt að túlka niðurstöður um frammistöðu barns 

með varkárni enda er ekki miðað við að prófið sé notað eitt og sér til þess að greina 

frávik í hreyfiþroska. 
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Væntanleg tengsl einstaklingsprófanna við undirpróf og þætti Íslenska 

þroskalistans 

Í rannsókninni sem hér er lýst er mat mæðra og feðra borið saman við niðurstöðu 

úr einstaklingsprófun. Í einstaklingsprófuninni verða lögð fyrir nokkur undirpróf úr 

WPPSI-R
IS

 greindarprófinu og nokkur undirpróf úr Movement ABC hreyfiprófinu.  

Íslenski þroskalistinn skiptist í Málþátt og Hreyfiþátt. Undirþættir Málþáttar eru 

Hlustun, Tal og Nám. Undirþættir Hreyfiþáttar eru Fínhreyfingar, Grófhreyfingar og 

Sjálfsbjörg. Verkefnin sem verða lögð fyrir í einstaklingsprófuninni voru valin með það 

að leiðarljósi að þau tengist þeim þáttum í þroska barna sem Íslenska þroskalistanum er 

ætlað að meta. Hvert einstaklingspróf metur þó ekki nákvæmlega sömu atriði og Íslenski 

þroskalistinn. Frammistaða á nokkrum af munnlegu undirprófum WPPSI-R
IS

 

(Reikningur, Orðskilningur og Líkingar) ætti að tengjast Málþætti Íslenska þroskalistans. 

Verklega undirprófið Myndfletir úr WPPSI-R
IS

 og hreyfiprófin Þræða perlur, Standa á 

öðrum fæti og Grípa baunabolta úr Movement ABC hreyfiprófinu ættu að tengjast 

Hreyfiþætti Íslenska þroskalistans. 

Reikningur (WPPSI-R
IS

) – Nám, Hlustun og Tal (ÍÞ). Nánar tiltekið var 

undirprófið Reikningur valið til þess að endurspegla helst undirprófið Nám. Í 

undirprófinu Reikningur þarf barn að sýna skilning sinn á magnbundnum hugtökum. Í 

fyrsta hluta prófsins skoðar barnið myndir og þarf að þekkja hugtök eins og „minnst“, 

„hæst“ og „lengst“. Í miðhluta prófsins reynir á kunnáttu í talningu og í síðasta hluta 

prófsins eru hugarreikningsdæmi í samlagningu og frádrætti. Undirprófið Nám metur 

kunnáttu í lestri, ritun og stærðfræði. Staðhæfingum er skipt í 11 flokka eftir innihaldi 

þeirra: (1) Lestur bókstafa, (2) Lestur talna, (3) Ritun bókstafa, (4) Ritun talna, (5) 

Talning og talnaskilningur, (6) Samlagning, (7) Frádráttur, (8) Tími – klukka, (9) Tími – 
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dagatal, (10) Peningar og (11) Mælingar. Undirprófin Reikningur og Nám virðast að 

miklu leyti meta svipaða hæfni og búist er við að fylgni sé á milli þeirra.  

Orðskilningur (WPPSI-R
IS

) – Hlustun, Tal og Nám (ÍÞ). Undirprófið 

Orðskilningur reynir mikið á málskilning og máltjáningu barnsins sem þarf að þekkja og 

geta útskýrt munnlega orð og hugtök. Frammistaða byggist þó einnig á öðrum þáttum 

eins og minnisstarfi og tækifæri barnsins til náms í uppeldi þess. Prófið var valið til þess 

að endurspegla Málþátt Íslenska þroskalistans (Hlustun, Tal og Nám) en prófið metur 

ekki öll þau atriði sem spurt er um í málprófum Íslenska þroskalistans. Undirprófið 

Hlustun metur málskilning barna. Mörg atriðanna eru um orðskilning t.d. „Þekkir nafn á 

hring“ eða „Veit hvað helmingur eða hálfur merkir“. Undirprófið Tal metur máltjáningu 

og almenna hæfni til að nota tungumálið. Staðhæfingunum er skipt í sjö flokka eftir 

innihaldi þeirra: (1) Framburður, (2) Fornöfn, (3) Sagnir og samtengingar, (4) Nafnorð, 

(5) Lýsingarorð, (6) Líkingar og hliðstæður, (7) Setningar og frásagnir. Búist er við 

fylgni Orðskilnings við Málþátt. 

Líkingar (WPPSI-R
IS

) – Tal, Nám og Hlustun (ÍÞ). Vænst er að undirprófið 

Líkingar hafi fylgni við Málþátt og þá sérstaklega við undirprófið Tal. Í undirprófinu 

Líkingar þarf barnið að sýna skilning á hugtakinu líkt eða eins. Í fyrsta hluta prófsins 

bendir barnið á mynd sem er líkust öðrum myndum. Annar hluti samanstendur af 

hliðstæðum og í þriðja hluta prófsins útskýrir barnið hvernig tveir hlutir eða atburðir eru 

eins. Prófið reynir m.a. á hæfni á málsviði og röksemdarfærslu. Nokkur atriði í  

undirprófinu Tal eru um líkingar og hliðstæður (t.d. „Veit og getur sagt frá því hvað er 

líkt með peningi og tölu, t.d. bæði kringlótt“). 

 Myndfletir (WPPSI-R
IS

), Þræða perlur (Movement-ABC) – Fínhreyfingar (ÍÞ). 

Prófin Myndfletir og Þræða perlur voru valin til þess að endurspegla undirprófið 

Fínhreyfingar. Tvenns konar verkefni eru í undirprófinu Myndfletir. Í fyrri hluta prófsins 
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bendir barn á mynd úr röð nokkurra mynda sem er eins og fyrirmyndin. Í seinni hluta 

prófsins teiknar barnið myndir eftir fyrirmynd. Seinni hluti prófsins reynir m.a. á 

fínhreyfifærni barnsins. Í undirprófinu Þræða perlur þarf barn að þræða tiltekinn fjölda 

af perlum á band á eins skömmum tíma og það getur. Prófið reynir á fínhreyfingar 

barnsins en það reynir einnig á kappsemi barnsins til að vinna verkefnið eins fljótt og 

það getur. Í atriðum undirprófsins Fínhreyfingar er spurt um (1) Hlutaröðun (t.d. Þræðir 

litlar perlur á band og Byggir hús úr legókubbum), (2) Beitingu skriffæra og lita (t.d. 

Teiknar hring og Teiknar kross af sjálfsdáðum eða eftir fyrirmynd) og (3) Beitingu 

skæra (t.d. Getur klippt með litlum skærum). Undirprófin Myndfletir og Þræða perlur 

tengjast fínhreyfifærni barns. Prófin meta ekki öll þau atriði sem spurt er um í 

undirprófinu Fínhreyfingar en búist er við fylgni þeirra við Fínhreyfingar. 

Grípa baunabolta, Standa á öðrum fæti (Movement-ABC) – Grófhreyfingar (ÍÞ). 

Að lokum voru prófin Grípa baunabolta og Standa á öðrum fæti valin til að endurspegla 

undirprófið Grófhreyfingar. Atriði undirprófsins Grófhreyfingar eru um almenna 

líkamsbeitingu og athafnir sem reyna á stærri vöðva líkamans. Atriðunum er skipt í þrjá 

flokka: (1) Beiting handa (t.d. Grípur bolta og Kastar bolta með annarri hendi), (2) 

Beiting fóta (t.d. Getur staðið á öðrum fæti hjálparlaust og Hleypur upp tröppur og 

stígur einum fæti í hvert þrep) og (3) Samhæfing handa og fóta (t.d. Hleypur upp (öfugt) 

litla rennibraut og Fer kollhnís). Þess er vænst að undirprófin Grípa baunabolta og 

Standa á öðrum fæti hafi fylgni við Grófhreyfingar. 

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar eru að kanna hvort munur er á mati mæðra og feðra á 

þroska barna sinna og að kanna nákvæmni í mati mæðra og feðra. Samkvæmt fyrri 

rannsóknum eru vísbendingar um að mæður og feður meti börn sín ekki eins. Feður 
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virðast vanmeta þroska barna sinna miðað við mæður (Gudmundsson og Gretarsson, 

2009). Eftirfarandi rannsókn kannar aftur hvort munur er á mati mæðra og feðra og 

hvernig munurinn lýsir sér ef hann er til staðar. Til viðbótar verða svör mæðra og feðra á 

Íslenska þroskalistanum borin saman við hlutlægt mat, á málþroska og hreyfiþroska 

barnanna, með einstaklingsprófun. Rannsóknin ætti því að varpa skýrara ljósi á muninn á 

mati mæðra og feðra á þroska barna sinna og nákvæmni í mati þeirra. 

Búist er við miðlungs eða góðu samræmi í mati mæðra og feðra á undirprófum 

og þáttum Íslenska þroskalistans.  

Málpróf WPPSI-R
IS 

meta munnlega greind barna. Munnlegu undirprófin 

(Reikningur, Orðskilningur og Nám) eru ekki hrein málpróf, ýmsir þættir spila inn í 

frammistöðu barnsins, s.s. tækifæri til náms í uppeldi barnsins en eðlilegt er að vænta 

fylgni milli málprófanna og Málþáttar Íslenska þroskalistans. Búist er við fylgni 

Reiknings við Nám og mögulega við málprófin Hlustun og Tal einnig. Búist er við fylgni 

Orðskilnings við Málþátt Íslenska þroskalistans. Búist er við fylgni Líkinga við málpróf 

Íslenska þroskalistans, sérstaklega við undirprófið Tal. Ekki er búist við fylgni málprófa 

WPPSI-R
IS

  við Hreyfiþátt Íslenska þroskalistans eða undirpróf Hreyfiþáttar 

(Grófhreyfingar, Fínhreyfingar og Sjálfsbjörg). 

Vænst er að hreyfiprófin sem verða lögð fyrir hafi fylgni við Hreyfiþátt Íslenska 

þroskalistans. Búist er við fylgni Myndflata og Þræða perlur við Fínhreyfingar. Búist er 

við fylgni hreyfiprófanna Standa á einum fæti og Grípa baunabolta við Grófhreyfingar. 

Ekki er búist við fylgni fínhreyfi- og grófhreyfiprófanna við Málþátt Íslenska 

þroskalistans eða undirpróf Málþáttar (Hlustun, Tal og Nám). 



 

 

 

26 

 

Aðferð 

Þátttakendur 

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

þátttöku. Átta leikskólar fengu leyfisbréf til þess að afhenda foreldrum 183 

leikskólabarna á aldrinum fjögurra til fimm ára. Nokkur af þeim bréfum voru ekki afhent 

foreldrunum vegna tungumálaörðugleika eða af öðrum ástæðum. Börnin sem tóku þátt 

voru í dagvistun á sjö leikskólum í þremur hverfum Reykjavíkur. Foreldrar 72 barna 

samþykktu þátttöku en af þeim féllu 16 þátttakendur út þar sem foreldrarnir voru ekki í 

sambúð, vegna tungumálaörðugleika eða af öðrum óviðráðanlegum orsökum. 

Endanlegur fjöldi þátttakenda var 56 börn og foreldrar þeirra. Drengir voru 28 (50%). 

Meðalaldur 56,5 mánuðir (sf=3,8). Stúlkur voru 28 (50%). Meðalaldur 55,6 mánuðir 

(sf=3,9). Dvalartími barnanna á leikskólunum var frá sex til níu klst. á dag (M=7,71; 

sf=0,56). Mæður voru á aldrinum 23-43 ára (M=35,45; sf=5,26). Feður voru á aldrinum 

25-48 ára (M=36,80; sf=5,55). Menntun foreldra kemur fram í 1. töflu. 

 

1. tafla. Menntun 

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) 
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Framkvæmd  

Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar var sent bréf með stuttri umfjöllun 

um rannsóknina (sjá Viðauka I). Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur heimilaði að 

rannsóknin færi fram í leikskólum Reykjavíkurborgar að því tilskildu (1) að fyllstra 

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. Bréf var sent með tölvupósti til níu leikskólastjóra í 

þremur hverfum Reykjavíkur eftir að Persónuvernd hafði verið tilkynnt um rannsóknina. 

Í bréfinu var stutt lýsing á rannsókninni og óskað var eftir þátttöku leikskólans (sjá 

Viðauka II). Allir leikskólarnir samþykktu að taka þátt en ákveðið var að einn 

leikskólinn tæki ekki þátt þar sem mæður barna í þeim leikskóla voru nýlega búnar að 

svara Íslenska þroskalistanum og niðurstöður verið kynntar báðum foreldrum. 

Rannsakendur mæltu sér mót við leikskólastjóra eða deildarstjóra þar sem farið var í 

stuttu máli yfir rannsóknina og leikskólinn beðinn um að afhenda foreldrum fjögurra til 

fimm ára barna leyfisbréf um þátttöku í rannsókninni (sjá Viðauka III). Deildarstjórar á 

leikskólunum sáu um að innheimta leyfisbréfin og að minna foreldra á að skila inn 

leyfisbréfinu ef þeir hefðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Haft var samband 

símleiðis við þá foreldra sem skiluðu inn leyfisbréfi með undirskrift beggja foreldra. 

Annar rannsakandinn mælti sér mót við foreldra barnanna, á heimili viðkomandi foreldra 

eða á leikskóla barnanna, þar sem þeir svöruðu Íslenska þroskalistanum. Tryggt var að 

foreldrar bæru ekki saman svör með því að rannsakandi var viðstaddur þegar mæður og 

feður svöruðu listanum. Yfirleitt tók um 20 mínútur að svara listanum. Hinn 

rannsakandinn lagði einstaklingspróf fyrir börnin um svipað leyti. Fyrirlagnirnar tóku 

um 40 mínútur. Yfirleitt liðu ekki meira en nokkrir dagar á milli þess sem Íslenski 
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þroskalistinn var lagður fyrir foreldra og barn prófað. Mest liðu níu dagar frá því að 

foreldrar svöruðu Íslenska þroskalistanum þar til barn var einstaklingsprófað. 

Rannsakandinn sem lagði einstaklingsprófin fyrir börnin var ekki kunnugt um hvernig 

foreldrar barnsins mátu þroska barnsins. Fyrirlagnir fóru fram á tímabilinu frá byrjun 

mars 2013 til loka apríl 2013. 

Mælitæki 

Íslenski þroskalistinn. Spurningalistinn inniheldur 208 atriði sem er skipt niður á 

sex undirpróf. Atriðin eru staðhæfingar um getu barna á aldrinum þriggja til sex ára. 

Móðir (í sumum tilfellum faðir eða leikskólakennari) svarar listanum en hann er 

staðlaður miðað við svör mæðra um þroska barna sinna. Móðir velur einn af þremur 

valmöguleikum við hverja staðhæfingu og hún miðar við getu barnsins á þeim tíma sem 

listinn er fylltur út. Svarmöguleikarnir eru þrír: Já (á oft eða alltaf við), Á stundum við, 

Nei (á aldrei við). Við túlkun niðurstaðna er gefin upp Þroskatala sem er heildartala 

listans og lýsir hún almennum þroska barnsins á mál- og hreyfisviði. Einnig eru gefnar 

upp mælitölur fyrir Hreyfiþátt, Málþátt og undirpróf þáttanna. Túlkun er staðalbundin, 

þ.e. stigum er breytt í mælitölur og færni viðkomandi barns, samkvæmt móður, er borin 

saman við færni annarra barna óháð aldri. Mælitölur eru normaldreifðar og eru 

gagnlegar til þess að sjá hvernig geta barns er miðað við önnur börn og hversu mikið 

getan víkur frá meðalgetu barna óháð aldri. Þegar stigum er breytt í mælitölur er hentugt 

að bera frammistöðu barnsins saman við mælitölur þess á öðrum staðalbundnum prófum, 

t.d. greindarprófi. Meðaltal þáttanna er 100 og staðalfrávik 15. Meðaltal undirprófanna 

er 50 og staðalfrávik 10.  
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Undirpróf Hreyfiþáttar eru eftirfarandi: 

1. Grófhreyfingar  (27 atriði). Atriðin lýsa almennri líkamsbeitingu og athöfnum 

sem reyna á stærri vöðva líkamans. Dæmi um staðhæfingu: Grípur bolta. 

2. Fínhreyfingar (22 atriði). Atriðin meta samhæfingu hugar og handa og eru m.a. 

um athafnir þar sem skriffærum og skærum er beitt ásamt atriðum um ýmsar 

algengar athafnir barna á leikskólaaldri. Dæmi um staðhæfingu: Litar ekki út 

fyrir línur eða strik. 

3. Sjálfsbjörg (25 atriði). Undirprófið metur hæfni barna til að takast á við algengar 

athafnir daglegs lífs. Dæmi um staðhæfingu: Hellir í glas hjálparlaust. 

Undirpróf Málþáttar eru eftirfarandi:  

1. Hlustun (26 atriði). Undirprófið metur málskilning barna. Dæmi um staðhæfingu: 

Þekkir nafn á hring. 

2. Tal  (48 atriði).  Undirprófið metur máltjáningu og almenna hæfni til að nota 

tungumálið. Atriðin eru um (1) Framburð, (2) Fornöfn, (3) Sagnir og 

samtengingar, (4) Nafnorð, (5) Lýsingarorð og atviksorð (6) Líkingar og 

hliðstæður, (7) Setningar og frásagnir. Dæmi um staðhæfingu: Segir orð í fullri 

lengd, t.d. mjólk en ekki mjól, flugvél en ekki úvél o.s.frv. 

3. Nám  (60 atriði). Undirprófið metur kunnáttu í lestri, ritun og stærðfræði. Dæmi 

um staðhæfingu: Les og skrifar a.m.k. fimm prentstafi.  

 

WPPSI-R
IS

. Greindarpróf Wechslers handa börnum á leikskóla- og grunnskólaaldri 

(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Revised) er notað til þess að 

meta greind barna á aldrinum tæplega þriggja ára til rúmlega sjö ára. WPPSI-R
IS

 var 

gefið út á Íslandi árið 2003 þegar íslenskri stöðlun var lokið. Prófið samanstendur af 12 

undirprófum (þar af eru tvö valpróf). Sex undirpróf mynda munnlegan þátt og sex 



 

 

 

30 

 

undirpróf mynda verklegan þátt. Í þessari rannsókn er ekki verið að skoða fylgni 

Íslenska þroskalistans við öll undirpróf WPPSI-R
IS 

heldur voru valin nokkur undirpróf úr 

WPPSI-R
IS

 sem ætla má að hafi fylgni við ákveðna þætti í Íslenska þroskalistanum. 

Prófin sem verða lögð fyrir eru eftirfarandi: 

1. Undirprófið Reikningur er munnlegt undirpróf þar sem barnið sýnir skilning sinn 

á magnbundnum hugtökum. Fyrstu verkefnin eru myndræn og meta þau 

þekkingu barnsins á stærð, fjölda og lengd. Síðari atriðin eru um talningu og 

hugarreikning þar sem reynir á kunnáttu í talningu, stundar- og vinnsluminni og 

rökleikni með tölur. 

2. Undirprófið Orðskilningur er munnlegt undirpróf. Í fyrstu atriðum prófsins á 

barn að nefna hlut á myndum en í hinum atriðum prófsins á barn að útskýra eða 

skilgreina orð og hugtök munnlega. Undirprófið reynir mikið á málstarf og metur 

almenna hæfni barns á málsviði.  

3. Undirprófið Líkingar er munnlegt undirpróf sem krefst skilnings á hugtakinu líkt 

eða eins. Í verkefnum prófsins velur barn mynd sem passar við annað myndasafn, 

lýkur við setningar og útskýrir munnlega á hvern hátt tveir hlutir eða atburðir eru 

líkir. Hæfni barns á málsviði og geta í röksemdafærslu hefur mest áhrif á 

frammistöðu þess.  

4. Undirprófið Myndfletir er verklegt undirpróf. Fyrstu atriði prófsins meta 

sjónkennsl og hæfni í sjónrænni sundurgreiningu. Seinni atriði prófsins krefjast 

þess að barnið teikni einfaldar myndir eins nákvæmlega og þeim er unnt eftir 

fyrirmynd. Frammistaða á prófinu byggir meðal annars á fínhreyfifærni barnsins.  
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The Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC) er hreyfipróf sem 

metur hvort börn sýni frávik í hreyfiþroska. Prófið samanstendur af átta verkefnum fyrir 

hvert aldursbil. Aldur barnanna í rannsókninni er um fjögurra til fimm ára og þau 

tilheyra því yngsta aldursbilinu, fjögurra til sex ára. Valin voru þrjú verkefni af átta með 

tilliti til þess hvaða próf væru einföld og þægileg í fyrirlögn og tengjast helst Hreyfiþætti 

Íslenska þroskalistans. 

1. Þræða perlur (Threading Beads) metur fínhreyfingar. Í verkefninu á fjögurra ára 

barn að þræða sex perlur á band með stórri nál en fimm og sex ára börn þræða 

tólf perlur á band. Barnið þarf að vinna verkefnið eins hratt og það getur. Í 

þessari rannsókn þræða öll börnin sex perlur á band, einnig þau börn sem eru 

nýlega orðin fimm ára. Frammistaða barnsins byggir á fínhreyfigetu en einnig 

reynir á aðra þætti s.s. að skilja munnlegu fyrirmælin um að þræða perlurnar á 

eins skömmum tíma og barnið getur og áhuga barnsins á að fylgja 

fyrirmælunum. Matsaðili sýnir fyrst barninu hvernig á að þræða perlurnar. 

Barnið æfir sig síðan á þremur perlur á meðan matsaðili leiðbeinir barninu. 

Barnið er síðan beðið um að þræða allar perlurnar á bandið og að vera eins fljótt 

og það getur. Barnið fær tvær tilraunir. 

2. Standa á einum fæti (One-leg Balance) metur færni barns til að halda jafnvægi 

(grófhreyfingar). Í verkefninu reynir barnið að standa eins lengi og það getur á 

hvorum fæti í allt að 20 sekúndur. Matsaðili sýnir og segir barninu hvað á að 

gera, þ.e. (1) að standa kyrr á fætinum, (2) að stíga ekki í lausa fótinn, (3) að hafa 

lausa fótinn fyrir aftan sig og (4) að það má nota handleggina til þess að hjálpa 

sér að halda jafnvægi. Barnið fær að æfa sig einu sinni á hvorum fæti í mest 10 

sekúndur. Í æfingartilraunum má matsaðili aðstoða og gefa leiðbeiningar ef þörf 

er á. Barnið fær síðan tvær tilraunir á hvorum fæti. Aðeins á að leggja fyrir aðra 
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tilraun ef barnið nær ekki lágmarksviðmiðinu miðað við aldur þess. Í þessari 

rannsókn verða alltaf lagðar fyrir tvær tilraunir fyrir hvorn fót án tillits til 

árangurs og meðaltal (meðalfjöldi sekúndna) reiknað úr öllum fjórum 

tilraununum. 

3. Grípa baunabolta (Catching Bean Bag) metur boltafærni (grófhreyfingar). Í 

verkefninu stendur barnið í tveggja metra fjarlægð frá matsaðila, sem er merkt 

með línum á gólfinu, og reynir að grípa baunabolta eins oft og það getur í tíu 

tilraunum. Fjögurra ára börn mega grípa boltann með búknum en fimm ára börn 

og eldri verða að grípa boltann með höndunum. Matsaðili sýnir og segir barninu 

hvað á að gera, þ.e. að grípa boltann (ef barnið er orðið fimm ára, að grípa 

boltann með höndunum). Barnið fær fimm æfingatilraunir og matsaðili gefur 

leiðbeiningar ef þörf er á. Beint í framhaldi af æfingartilraunum hefjast tíu 

tilraunirnar, án þess að barninu sé gert viðvart um það. Engin aðstoð er veitt í 

tilraununum en matsaðili leiðréttir barnið ef það stígur yfir línuna til þess að 

grípa og ef fimm eða sex ára barn grípur boltann með búknum. 

Niðurstöður 

Fylgni milli mæðra og feðra 

Venjulega er stigum á Íslenska þroskalistanum breytt í mælitölur til þess að 

leiðrétta fyrir aldur og til þess að geta þannig borið frammistöðu barns saman við 

frammistöðu annarra barna, óháð aldri. Mælitölur Íslenska þroskalistans eru byggðar á 

svörum mæðra, ekki feðra. Í stað þess að breyta stigum mæðra og feðra í mælitölur sem 

eru eingöngu byggðar á normum mæðra þá eru stig notuð við úrvinnslu og leiðrétt er 

fyrir aldur barns. 
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Hlutfylgni (partial-correlation) milli mats mæðra og feðra á Íslenska 

þroskalistanum kemur fram í 2. töflu (til samanburðar má sjá fylgni milli mælitalnanna í 

14. töflu í Viðauka IV). Samræmi í mati mæðra og feðra er miðlungs eða gott. 

Hlutfylgni milli mæðra og feðra á sömu undirprófum var frá r = 0,46 til r = 0,70 og í 

öllum tilvikum var fylgnin marktæk (p < 0,01). Hæsta hlutfylgnin milli mæðra og feðra 

var á undirprófinu Nám (r = 0,70) og hlutfylgnin var lægst á undirprófinu Fínhreyfingar 

(r = 0,46). Hlutfylgni milli mats mæðra og feðra á mismunandi undirprófum innan hvers 

þáttar var frá r = 0,22 til r = 0,57 innan Málþáttar og frá r = 0,23 til r = 0,53 innan 

Hreyfiþáttar. Hlutfylgni mismunandi undirprófa innan Málþáttar var marktæk í fimm 

tilvikum af sex (p < 0,05) og hlutfylgni mismunandi undirprófa innan Hreyfiþáttar var 

marktæk í fjórum tilvikum af sex (p < 0,05).  

Jákvæð hlutfylgni milli óskyldra undirprófa, þ.e. hlutfylgni undiprófa sem 

tilheyra Málþætti við undirpróf sem tilheyra Hreyfiþætti var frá r = 0,14 til r = 0,35. 

Hlutfylgnin milli óskyldra undirprófa var töluvert lægri en hlutfylgnin milli skyldra 

undirprófa, eins og búist var við, en hlutfylgnin var samt sem áður marktæk (p < 0,05) í 

10 tilvikum af 18. 

 

2. tafla. Hlutfylgni (partial-correlations) milli mæðra og feðra á undirprófum og þáttum Íslenska 

þroskalistans (N = 56). 

  Mæður – Stig    

     Undirpróf    Þættir  

 

Feður – Stig 

Hlustun Tal Nám  Gróf-
hreyfingar 

Fín-
hreyfingar 

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 
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Samanburður á meðaltölum mæðra og feðra 

Meðaltöl mæðra og feðra fyrir undirpróf Íslenska þroskalistans, Málþátt, 

Hreyfiþátt og Þroskatölu koma fram í 3. töflu (meðaltöl mælitalnanna má sjá í 15. töflu í 

Viðauka IV). Að meðaltali virðast mæður meta bæði drengi og stúlkur lengra komin í 

þroska en feðurnir á öllum undirprófum og þáttum Íslenska þroskalistans.  

 

3. tafla.  Meðaltöl og staðalfrávik feðra og mæðra úr Íslenska þroskalistanum. 

 Feður n=56   Mæður n=56   

 

Stig 

Drengir 

n=28 

 Stúlkur 

n=28 

 Alls 

n=56 

 Drengir 

n=28 

 Stúlkur 

n=28 

 Alls 

n=56 

 

 M sf M sf M sf M Sf M Sf M sf 

Hlustun 41,71 4,46 43,11 6,46 42,41 5,55 43,25 4,90 44,36 6,75 43,80 5,87 

Tal 78,68 9,64 79,04 12,28 78,86 10,94 80,68 9,60 81,96 11,46 81,32 10,49 

Nám 34,21 12,59 44,79 20,86 39,50 17,88 37,89 15,79 47,11 21,18 42,50 19,08 

Grófhreyfingar 40,29 8,02 39,29 8,65 39,79 8,28 41,68 5,24 40,39 7,81 41,04 6,62 

Fínhreyfingar 33,46 4,47 38,14 5,14 35,80 5,32 35,68 5,43 39,21 3,86 37,45 5,00 

Sjálfsbjörg 37,21 5,81 36,14 6,79 36,68 6,28 38,68 5,96 40,11 6,14 39,39 6,04 

             

Málþáttura 146,18 17,03 152,57 20,20 149,38 18,79 150,71 16,26 156,82 22,24 153,77 19,55 

Hreyfiþátturb 145,79 19,22 144,75 24,29 145,27 21,71 152,57 21,82 151,86 20,82 152,21 21,13 

Þroskatalac 265,57 29,70 280,50 47,68 273,04 40,07 277,86 34,25 293,14 49,66 285,50 42,97 
a
Málþáttur er samsettur úr undirprófunum Hlustun, Tal og Nám. 

b
Hreyfiþáttur er samsettur úr undirprófunum Grófhreyfingar, Fínhreyfingar og Sjálfsbjörg. 

c
Þroskatala er samsett úr öllum undirprófum. 

 

Kannað var hvort munurinn á meðaltölum mæðra og feðra væri marktækur með 

pöruðu t-prófi (sjá 4. töflu). Hjá börnunum í heild (n = 56) var marktækur munur á mati 

mæðra og feðra á Þroskatölunni sem lýsir almennum þroska barns á mál- og hreyfisviði 

(t(2,88) = 0,006, p < 0,01). Munurinn á meðaltali mæðra og feðra var ekki marktækur á 

málprófunum Hlustun, Tal og Nám. Munurinn var hins vegar marktækur þegar öll 

málprófin voru tekin saman, þ.e. marktækur munur var á meðaltali mæðra og feðra á 

Málþætti Íslenska þroskalistans (t(2,08) = 0,04, p < 0,05). Marktækur munur var á 

meðaltali mæðra og feðra á Hreyfiþætti Íslenska þroskalistans (t(2,94) = 0,005, p < 0,01) 

og undirprófunum Fínhreyfingar (t(2,30) = 0,03 p < 0,05) og Sjálfsbjörg (t(2,08) = 0,04, 

p < 0,05).  
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4. tafla. Marktektarpróf á meðaltölum mæðra og feðra 

Móðir-Faðir Meðaltal Staðalfrávik t-gildi p-gildi  

      

Hlustun 1,39 5,49 1,90 0,06  

Tal 2,46 9,43 1,96 0,06  

Nám 3,00 14,13 1,59 0,12  

Grófhreyfingar 1,25 6,17 1,52 0,14  

Fínhreyfingar 1,64 5,34 2,30 0,03*  

Sjálfsbjörg 2,71 5,90 3,44 0,001**  

Málþáttur 4,39 15,81 2,08 0,04*  

Hreyfiþáttur 6,95 17,70 2,94 0,005**  

Þroskatala 12,46 32,38 2,88 0,006**  

      

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

  

Meðaltöl voru borin saman eftir kyni barnsins. Enginn munur var á meðaltölum 

mæðra og feðra þegar þau mátu syni sína (sjá 5. töflu). Munur var á meðaltölum mæðra 

og feðra þegar þau mátu Sjálfsbjörg dætra sinna (p < 0,001) og Hreyfiþátt (p = 0,03) 

dætra sinna (sjá 6. töflu). 

 

5. tafla. Marktektarpróf á meðaltölum mæðra og feðra á mati drengja. 

Móðir-Faðir Meðaltal Staðalfrávik t-gildi p-gildi  

      

Hlustun 1,54 5,23 1,55 0,13  

Tal 2,00 9,10 1,16 0,25  

Nám 3,68 13,44 1,45 0,16  

Grófhreyfingar 1,39 7,26 1,01 0,32  

Fínhreyfingar 2,21 6,31 1,86 0,07  

Sjálfsbjörg 1,46 6,54 1,18 0,25  

Málþáttur 4,54 15,08 1,59 0,12  

Hreyfiþáttur 6,79 19,67 1,83 0,08  

Þroskatala 12,29 32,70 1,99 0,06  

      

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

6. tafla. Marktektarpróf á meðaltölum mæðra og feðra á mati stúlkna. 

Móðir-Faðir Meðaltal Staðalfrávik t-gildi p-gildi  

      

Hlustun 1,25 5,82 1,14 0,27  

Tal 2,93 9,89 1,57 0,13  

Nám 2,32 15,00 0,82 0,42  

Grófhreyfingar 1,11 4,98 1,18 0,25  

Fínhreyfingar 1,07 4,19 1,35 0,19  

Sjálfsbjörg 3,96 4,99 4,20          0,0003***  

Málþáttur 4,25 16,78 1,34 0,19  

Hreyfiþáttur 7,11 15,85 2,37 0,03*  

Þroskatala 12,64 32,67 2,05 0,05  

      

* p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001 
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Samanburður á mati foreldra eftir kyni barns 

Athugað var hvort foreldrar meti dætur og syni eins. Gerð var ANOVA 

dreifigreining á stigum mæðra og feðra á undirprófum og þáttum Íslenska þroskalistans 

(sjá 7. töflu og 8. töflu). Almennt meta mæður og feður drengi lægra en stúlkur (sjá 3. 

töflu). Munurinn nær þó ekki marktekt nema í nokkrum tilvikum. Hjá mæðrum var 

munur á hvernig þær mátu syni og dætur á undirprófinu Fínhreyfingar (F(7,88) = 0,007, 

p < 0,01) sem er í samræmi við það að þegar stigum er breytt í mælitölur þá þurfa 

stúlkur að fá fleiri stig en drengir til þess að fá sömu mælitölu. Norm Íslenska 

þroskalistans eru kynbundin. Þegar stigum er breytt í mælitölur er búið að leiðrétta fyrir 

áhrifum kyns í normum mæðranna. Til dæmis fær fjögurra til fjögurra og hálfs árs 

gömul stúlka mælitöluna 50 ef hún fær 35 stig á undirprófinu Fínhreyfingar en drengur á 

sama aldri fær mælitöluna 50 ef hann fær 31 stig. Hjá feðrum var einnig munur á 

hvernig þeir mátu syni og dætur á undirprófinu Fínhreyfingar (F(13,21) = 0,001, p < 

0,01) sem er í samræmi við norm mæðranna. Munurinn á meðaltali drengja og stúlkna 

var einnig marktækur, hjá feðrum, á undirprófinu Nám (F(5,27) = 0,03, p < 0,05) en 

munurinn var ekki marktækur hjá mæðrum (p = 0,07). Mæður og feður virðast meta 

börn sín mjög svipað eftir kyni barnsins fyrir utan að marktækur munur var á 

undirprófinu Nám hjá feðrum en munurinn var ekki marktækur hjá mæðrum. 
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7. tafla.  Marktektarpróf á mati mæðra eftir kyni barns. 

Mæður Summa 

kvaðrata Frígráður 

Meðalsumma 

kvaðrata F-gildi p-gildi 

Grófhreyfingar 23,14 1 23,14 0,524 0,47 

Fínhreyfingar 175,02 1 175,02 7,884 0,007** 

Sjálfsbjörg 28,57 1 28,57 0,780 0,38 

Hlustun 17,16 1 17,16 0,494 0,49 

Tal 23,14 1 23,14 0,207 0,65 

Nám 1188,64 1 1188,64 3,407 0,07 

Hreyfiþáttur 7,14 1 7,14 0,016 0,90 

Málþáttur 522,16 1 522,16 1,376 0,25 

Þroskatala 3271,14 1 3271,14 1,798 0,19 

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

 

 

8. tafla. Marktektarpróf á mati feðra eftir kyni barns. 

Feður Summa  

kvaðrata Frígráður 

Meðalsumma 

      kvaðrata F-gildi p-gildi 

Grófhreyfingar 14,00            1 14,00 0,20 0,66 

Fínhreyfingar 306,45 1 306,45 13,21 0,0006*** 

Sjálfsbjörg 16,07 1 16,07 0,40 0,53 

Hlustun 27,16 1 27,16 0,88 0,35 

Tal 1,79 1 1,79 0,01 0,90 

Nám 1564,57 1 1564,57 5,27 0,03
* 

Hreyfiþáttur 15,02 1 15,02 0,03 0,86 

Málþáttur 572,16 1 572,16 1,64 0,21 

Þroskatala 3120,07  3120,07 1,98 0,17 

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

Fylgni milli einstaklingsprófa 

Hlutfylgni milli munnlegu einstaklingsprófanna var marktæk nema milli 

Reiknings og Orðskilnings (r = 0,19).  Hlutfylgni milli prófanna sem eiga bæði að meta 

fínhreyfingar (Myndfletir og Þræða perlur) var ómarktæk (r = -0,20) og engin fylgni var 

milli grófhreyfiprófanna Grípa baunabolta og Standa á öðrum fæti (r = -0,003). Það 

stillir væntingum í hóf um sterka fylgni við undirpróf Íslenska þroskalistans hversu lítil 

fylgni er á milli prófanna sem eiga bæði að meta grófhreyfingar og á milli prófanna sem 

eiga bæði að meta fínhreyfingar (sjá 9. töflu).  
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9. tafla. Hlutfylgni milli einstaklingsprófa. Leiðrétt fyrir áhrif aldurs. 

 

 
 

Stig 

Reikningur Orðskilningur Líkingar  Myndfletir Þræða perlur  
Standa á 

öðrum fæti 
Grípa 

baunabolta 

          

Reikningur 
- - -  - -  - - 

Orðskilningur 0,19 - -  - -  - - 

Líkingar 
0,45** 0,32* -  - -  - - 

Myndfletir 
0,13 -0,09 0,22  - -  - - 

Þræða perlur  
-0,39** -0,34* -0,18  -0,20 -  - - 

Standa á  

öðrum fæti  0,21 0,06 0,17  0,41** -0,30*  - - 

Grípa 

baunabolta  
0,11 -0,18 -0,08  0,08 -0,05  -0,003 - 

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

Samanburður á mati mæðra við einstaklingsprófin 

Í 10. töflu kemur fram hlutfylgni undirprófa og þátta Íslenska þroskalistans (ÍÞ), 

samkvæmt mati mæðra, við einstaklingsprófin (fylgni mælitalna á undirprófum WPPSI-

R
IS

 við mælitölur á undirprófum ÍÞ má sjá í 16. töflu í Viðauka IV). 

Málpróf WPPSI-R
IS 

- Málpróf ÍÞ. Hjá mæðrum er marktæk hlutfylgni milli 

Reiknings og Náms (r = 0,61), sem er í samræmi við það sem búist var við. Hlutfylgnin 

er einnig marktæk milli Reiknings og málprófanna Hlustunar (r = 0,45) og Tals (r 

=0,42). Það er í samræmi við að prófin tilheyra öll málsviði. Málprófið Líkingar hefur 

marktæka hlutfylgni við undirprófin Tal (r = 0,35), Hlustun (r = 0,31) og Nám (r = 

0,27). Það er í samræmi við að prófin tilheyra öll málsviði. Málprófið Orðskilningur 

hefur hins vegar ekki marktæka hlutfylgni við málpróf ÍÞ. 

Grófhreyfipróf – Grófhreyfingar (ÍÞ). Undirprófið Standa á öðrum fæti hefur 

marktæka hlutfylgni við Grófhreyfingar (r = 0,28) sem er í samræmi við það sem búist 

var við. Hlutfylgni undirprófsins Grípa baunabolta við Grófhreyfingar er hinsvegar ekki 

marktæk (r = 0,18). Búist var við hlutfylgni milli Grípa baunabolta og Grófhreyfinga en 
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það að fylgnin var ómarktæk kemur ekki mjög á óvart í ljósi þess að engin hlutfylgni var 

á milli einstaklingsprófanna tveggja, Standa á öðrum fæti og Grípa baunabolta (sjá 9. 

töflu). 

Fínhreyfipróf – Fínhreyfingar (ÍÞ). Myndfletir hefur marktæka hlutfylgni við 

Fínhreyfingar (r = 0,48) eins og búist var við. Undirprófið Þræða perlur hefur aftur á 

móti ekki marktæka hlutfylgni við Fínhreyfingar (r = -0,21). 

 

 

10. tafla. Hlutfylgni undirprófa og þátta Íslenska þroskalistans, samkvæmt mati mæðra, við 

einstaklingsprófin. Leiðrétt fyrir áhrif aldurs. 

   Íslenski þroskalistinn – Stig mæðra     
Einstaklings-

próf 

Stig 

Hlustun Tal Nám  Gróf- 

hreyfingar 

 Fín- 

hreyfingar 

Sjálfs- 

Björg 

Mál-

þáttur 

 Hreyfi- 

Þáttur 

Þroska- 

tala 

             

Reikningur 0,45** 0,42** 0,61**  0,37**  0,34 0,39** 0,58**  0,46** 0,59** 

Orðskilningur 0,19 0,25 0,08  -0,23  -0,03 0,05 0,20  -0,06 0,09 

Líkingar 0,31* 0,35** 0,27*  -0,02  0,27* 0,16 0,35**  0,14 0,30* 

Standa á ö. fæti 0,36** 0,31* 0,34*  0,28*  0,24 0,33* 0,34*  0,25 0,40** 
Grípa bolta 0,03 0,02 0,001  0,18  0,01 -0,01 0,04  0,11 0,04 

Myndfletir 0,28* 0,18 0,33*  0,09  0,48** 0,16 0,28*  0,19 0,32* 

Þræða perlur -0,36** -0,33* -0,40**  -0,25  -0,21 -0,35** -0,43**  -0,33* -0,42** 

             

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

 

  

Sundurgreinandi hlutfylgni. Málprófin (Reikningur, Orðskilningur og Líkingar) 

ættu ekki að hafa marktæka fylgni við Hreyfiþátt (Grófhreyfingar, Fínhreyfingar og 

Sjálfsbjörg). Hreyfiprófin (Myndfletir, Þræða perlur, Standa á öðrum fæti og Grípa 

baunabolta) ættu ekki að hafa marktæka fylgni við Málþátt (Hlustun, Tal og Nám).  

Hjá mæðrum var marktæk hlutfylgni Reiknings við Grófhreyfingar (r = 0,37) og 

einnig við Sjálfsbjörg (r = 0,39). Marktæk hlutfylgni var milli Líkinga og Fínhreyfinga 

(r = 0,27). Standa á öðrum fæti hafði marktæka hlutfylgni við öll málpróf ÍÞ, Hlustun (r 

= 0,36), Tal (r = 0,31) og Nám (r = 0,34). Prófið Myndfletir hafði marktæka hlutfylgni 

við Hlustun (r = 0,28) og Nám (r = 0,33) og prófið Þræða perlur hafði marktæka 

hlutfylgni við öll málpróf ÍÞ, Hlustun (r = -0,36), Tal (r = -0,33) og Nám (r = -0,40). 
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Athygli vekur að prófið Þræða perlur, sem átti að meta fínhreyfingar, hafði hinsvegar 

ekki marktæka fylgni við Fínhreyfingar (r = -0,21) eins og við var búist. 

Samanburður á mati feðra við einstaklingsprófin 

Hlutfylgni undirprófa og þátta Íslenska þroskalistans (ÍÞ), samkvæmt mati feðra, 

við einstaklingsprófin kemur fram í 11. töflu (fylgni mælitalna á undirprófum WPPSI-

R
IS

 við mælitölur ÍÞ má sjá í 17. töflu í Viðauka IV). 

Málpróf WPPSI-R
IS 

- Málpróf ÍÞ. Prófið Reikningur hefur marktæka hlutfylgni 

við málpróf ÍÞ, Nám (r = 0,43), Hlustun (r = 0,30) og Tal (r = 0,32). Það er í samræmi 

við það sem búist var við. Orðskilningur hefur ekki marktæka hlutfylgni við málpróf ÍÞ. 

Líkingar hefur marktæka hlutfylgni við Tal (r = 0,30) sem er í samræmi við það sem 

búist var við. Hlutfylgnin var ekki marktæk við Hlustun (r = 0,26) og Nám (r = 0,13). 

Grófhreyfipróf – Grófhreyfingar (ÍÞ). Undirprófið Standa á öðrum fæti hefur 

marktæka hlutfylgni við Grófhreyfingar (r = 0,32), eins og búist var við, en ekki var 

hlutfylgni milli undirprófsins Grípa baunabolta og Grófhreyfinga (r =0,04). 

Fínhreyfipróf – Fínhreyfingar (ÍÞ). Undirprófið Myndfletir hefur marktæka 

hlutfylgni við Fínhreyfingar (r = 0,44), eins og búist var við, en hlutfylgni undirprófsins 

Þræða perlur við Fínhreyfingar er ómarktæk (r = -0,11). 

Tafla 11. Hlutfylgni undirprófa Íslenska þroskalistans, samkvæmt mati feðra, við einstaklingsprófin. 

Leiðrétt fyrir áhrif aldurs. 

   Íslenski þroskalistinn – Stig feðra     

Einstaklings-
próf 

Stig 

Hlustun Tal Nám  Gróf- 
hreyfingar 

 Fín- 
hreyfingar 

Sjálfs- 
Björg 

Mál-
þáttur 

 Hreyfi- 
Þáttur 

Þroska- 
Tala 

             

Reikningur 0,30* 0,32* 0,43**  0,24  0,19 0,31* 0,41**  0,33* 0,45** 
Orðskilningur 0,20 0,13 -0,04  -0,10  0,01 -0,00 0,13  -0,00 0,03 

Líkingar 0,26 0,30* 0,13  -0,01  0,08 0,19 0,24  0,07 0,22 

Standa á ö. fæti 0,30* 0,22 0,34*  0,32*  0,29* 0,25 0,30*  0,32* 0,41** 
Grípa bolta 0,03 0,04 0,09  0,04  -0,14 -0,13 0,09  -0,03 0,02 

Myndfletir 0,08 0,01 0,21  0,13  0,44** -0,06 0,10  0,14 0,19 

Þræða perlur -0,42** -0,37** -0,38**  -0,32*  -0,11 -0,33* -0,46**  -0,34* -0,47** 

             

* p < 0,05; ** p < 0,01, ***p < 0,001 
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Sundurgreinandi hlutfylgni. Málprófin (Reikningur, Orðskilningur og Líkingar) 

ættu ekki að hafa marktæka fylgni við Hreyfiþátt (Grófhreyfingar, Fínhreyfingar og 

Sjálfsbjörg). Hreyfiprófin (Myndfletir, Þræða perlur, Standa á öðrum fæti og Grípa 

baunabolta) ættu ekki að hafa marktæka fylgni við Málþátt (Hlustun, Tal og Nám).  

Hjá feðrum var marktæk hlutfylgni Reiknings við Sjálfsbjörg (r = 0,31). Marktæk 

hlutfylgni var milli undirprófsins Standa á öðrum fæti við málprófin Hlustun (r = 0,30) 

og Nám (r = 0,34). Undirprófið Þræða perlur hafði marktæka fylgni við öll málpróf ÍÞ, 

Hlustun (r = -0,42), Tal (r = -0,37) og Nám (r = -0,38). Eins og hjá mæðrum vekur það 

athygli að hlutfylgni fínhreyfiprófsins Þræða perlur við Fínhreyfingar var aftur á móti 

ómarktæk (r = -0,11).  

Marktektarpróf á mælitölum WPPSI-R
IS

 og samsvarandi undirprófum Íslenska 

þroskalistans 

Frammistaða barns á undirprófum WPPSI-R
IS

 er gefin upp í mælitölum þar sem 

meðaltal í stöðlunarútakinu er 10 og staðalfrávik er þrír. Meðaltal á undirprófum 

Íslenska þroskalistans (ÍÞ) í stöðlunarúrtakinu (miðað við mat mæðra) er 50 og 

staðalfrávik 10. Meðaltali mæðra og feðra á undirprófum ÍÞ var umbreytt í mælitölur 

með meðaltalið 10 og staðalfrávikið þrír. Þannig er hægt að athuga hvort meðaltöl á 

undirprófum WPPSI-R
IS 

eru eins og meðaltöl mæðra og feðra á líkum undirprófum ÍÞ. 

Meðaltöl barnanna í úrtakinu á undirprófum WPPSI-R
IS 

koma fram í 12. töflu. 
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12. tafla. Meðaltöl og staðalfrávik mælitalna á undirprófum WPPSI-R
IS

 

 Drengir 

n=28 

Stúlkur 

n=28 

Alls 

n=56 

 M Sf M Sf M sf 

       

Reikningur 9,50 3,41 9,89 3,30 9,70 3,33 

Orðskilningur 9,96 2,08 10,14 2,49 10,05 2,28 

Líkingar 8,46 2,90 9,04 2,82 8,75 2,85 

Myndfletir 9,54 2,99 11,71 2,81 10,63 3,08 

       

 

Meðaltal Reiknings var 9,50 hjá drengjum og 9,89 hjá stúlkum. Meðaltal mæðra 

á undirprófinu Nám var 10,19 fyrir drengi og 11,74 fyrir stúlkur. Meðaltal feðra á 

undirprófinu Nám var 9,75 fyrir drengi og 11,46 fyrir stúlkur. Ekki var marktækur 

munur á Reikningi og Námi þegar mæður (p = 0,68) og feður (p = 0,27) mátu drengi. 

Marktækur munur var á Reikningi og Námi þegar mæður (p = 0,02) og feður (p = 0,007) 

mátu stúlkur. 

Meðaltal Orðskilnings var 9,96 hjá drengjum og 10,14 hjá stúlkum. Meðaltal 

mæðra á Málþætti var 9,83 fyrir drengi og 11,11 fyrir stúlkur. Meðaltal feðra á Málþætti 

var 9,06 fyrir drengi og 10,41 fyrir stúlkur. Ekki var marktækur munur á mælitölu 

Orðskilnings og Málþáttar hjá mæðrum (p = 0,79) né feðrum (p = 0,13) þegar þau mátu 

drengi og það sama átti við þegar mæður (p = 0,25) og feður (p = 0,73) mátu stúlkur. 

Meðaltal Líkinga var 8,46 hjá drengjum og 9,04 hjá stúlkum. Meðaltal mæðra á 

undirprófinu Tal var 10,02 fyrir drengi og 9,99 fyrir stúlkur. Meðaltal feðra á 

undirprófinu Tal var 9,67 fyrir drengi og 9,42 fyrir stúlkur. Marktækur munur var á 

undirprófinu Líkingar og undirprófinu Tal hjá mæðrum (p = 0,006) og feðrum (p = 0,04) 

þegar þau mátu drengi en munurinn hjá mæðrum (p = 0,11) og feðrum (p = 0,53) var 

ekki marktækur þegar þau mátu stúlkur. 

Meðaltal Myndflata var 9,54 hjá drengjum og 11,71 hjá stúlkum. Meðaltal mæðra 

á undirprófinu Fínhreyfingar var 9,81 fyrir drengi og 10,41 fyrir stúlkur. Meðaltal feðra 



 

 

 

43 

 

á undirprófinu Fínhreyfingar var 8,82 fyrir drengi og 10,06 fyrir stúlkur. Ekki var 

marktækur munur hjá mæðrum (p = 0,68) né feðrum (p = 0,27) þegar þau mátu drengi 

en munurinn var marktækur hjá mæðrum (p = 0,02) og feðrum (p = 0,007) þegar þau 

mátu stúlkur. 

Breytileiki í svörum mæðra og feðra 

Meiri breytileiki er í svörum feðra en mæðra miðað við dreifingu stiga á 

undirprófum Íslenska þroskalistans (sjá 13. töflu). Lægsta gildi hjá feðrum er lægra en 

hjá mæðrum á öllum undirprófum Íslenska þroskalistans. Hæsta gildi er ýmist hærra hjá 

feðrum (á undirprófunum Grófhreyfingar, Hlustun og Nám), jafnhátt hjá mæðrum og 

feðrum (á undirprófinu Fínhreyfingar) eða lægra hjá feðrum en mæðrum (á 

undirprófunum Sjálfsbjörg og Tal). 

Yfirleitt var munurinn á hvernig móðir og faðir mátu barn sitt, á sama 

undirprófinu, innan við eitt staðalfrávik en stundum var munurinn eitt til tvö 

staðalfrávik. Í einstaka tilvikum var mikill munur (yfir tvö staðalfrávik) á hvernig faðir 

og móðir mátu barn sitt á sama undirprófinu. Í þeim tilvikum er ljóst að a.m.k. annað 

foreldrið er að vanmeta eða ofmeta þá getu barnsins sem tiltekið undirpróf á að meta eða 

annað foreldrið að vanmeta getu barnsins á sama tíma og hitt foreldrið ofmetur getu 

barnsins. 

13. tafla. Dreifing stiga, á Íslenska þroskalistanum, hjá mæðrum og feðrum 

 Mæður   Feður 
Stig Dreifing 

stiga 

Lægsta gildi Hæsta gildi   Dreifing 

stiga 

Lægsta 

gildi 

Hæsta gildi 

Undirpróf         

Grófhreyfingar 25 25 50   35 16 51 
Fínhreyfingar 22 22 44   24 20 44 

Sjálfsbjörg 22 26 48   24 23 47 

Hlustun 23 28 51   26 26 52 
Tal 48 47 95   60 32 92 

Nám 77 10 87   82 9 91 

Þættir         
Hreyfiþáttur 92 111 203   107 88 195 

Málþáttur 97 101 198   96 98 194 
Þroskatala 166 195 361   195 160 355 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman mat mæðra og feðra á þroska barna 

sinna. Fylgni milli mæðra og feðra á undirprófum og þáttum Íslenska þroskalistans 

bendir til þess að samræmi milli foreldra er miðlungs eða gott. 

Þegar meðaltöl mæðra og meðaltöl feðra eru skoðuð þá meta mæðurnar börn sín 

almennt lengra komin í þroska en feðurnir. Munurinn á meðaltölunum var marktækur 

fyrir öll hreyfiprófin (Grófhreyfingar, Fínhreyfingar og Sjálfsbjörg), Málþátt, Hreyfiþátt 

og Þroskatölu. Ekki var marktækur munur á undirprófum Málþáttar (Hlustun, Tal og 

Nám) en munur var á meðaltölum mæðra og feðra þegar málprófin voru tekin saman, 

þ.e. á Málþætti. Munurinn á meðaltölum mæðra og feðra var einnig skoðaður eftir kyni 

barns. Ekki var marktækur munur á meðaltölum mæðra og feðra þegar þau mátu syni 

sína. Þegar mæður og feður mátu dætur sínar var marktækur munur á meðaltölum þeirra 

á undirprófinu Sjálfsbjörg og á Hreyfiþætti. Niðurstaðan er í samræmi við fyrri rannsókn 

á mati mæðra og feðra að því leyti að mæðurnar mátu börn sín almennt lengra komin í 

þroska en feðurnir. Í fyrri rannsókn á mati mæðra og feðra var munur á öllum 

undirprófum Íslenska þroskalistans, sem þá voru átta. Þegar meðaltölin voru borin 

saman eftir kyni barnsins mátu mæður dætur sínar hærra en feðurnir á fjórum af átta 

undirprófum (Fine Motor, Language Expression, Achievement og Self Help). Þegar synir 

voru metnir mátu mæður þá hærri á sex af átta undirprófum (Gross Motor, Fine Motor, 

Language Expression, Language  Comprehension, Information og Self Help) 

(Gudmundsson og Gretarsson, 2009). Munurinn á mati mæðra og feðra virðist vera 

minni en áður. Feðurnir hafa enn tilhneigingu til að vanmeta þroska barna sinna miðað 

við mæðurnar en munurinn virðist meira áberandi við mat á hreyfiþroska en málþroska.  

Einstaklingspróf á sviði mál- og hreyfiþroska voru lögð fyrir börnin til þess að 

varpa skýrara ljósi á nákvæmni í mati mæðranna og feðranna. Undirprófin Reikningur, 
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Orðskilningur og Nám eru málpróf úr WPPSI-R
IS

 greindarprófinu og þau voru valin til 

þess að endurspegla Málþátt Íslenska þroskalistans (ÍÞ). Undirprófið Myndfletir úr 

WPPSI-R
IS

 greindarprófinu, Þræða perlur, Standa á öðrum fæti og Grípa baunbolta úr 

Movement ABC hreyfiprófinu voru valin til þess að endurspegla Hreyfiþátt Íslenska 

þroskalistans (ÍÞ).  

Búist var við fylgni Reiknings við Nám. Fylgnin var marktæk hjá mæðrum (r = 

0,61) og feðrum (r = 0,43) en heldur meiri hjá mæðrum en feðrum. Fylgni Reiknings við 

Hlustun og Tal var einnig marktæk eins og mátti búast við, bæði hjá mæðrum og 

feðrum. Búist var við fylgni Líkinga við málpróf ÍÞ, að minnsta kosti við Tal. Fylgni var 

hjá mæðrum við öll málpróf ÍÞ en hjá feðrum var aðeins fylgni við undirprófið Tal. 

Búist var við fylgni milli Orðskilnings og Málþátts en fylgnin var ómarktæk bæði hjá 

mæðrum og feðrum. Undirprófið Orðskilningur reynir á hæfni á málsviði en 

staðhæfingar á málprófum Íslenska þroskalistans eru um fleiri atriði í málþroska en 

prófið Orðskilningur og það gæti skýrt lága fylgni milli prófanna. 

Ekki var marktæk fylgni milli undirprófsins Þræða perlur og Fínhreyfinga hjá 

mæðrum (r = -0,21) né feðrum (r = -0,11). Hins vegar vakti athygli að fylgni var við 

málpróf Íslenska þroskalistans bæði hjá mæðrum og feðrum. Mögulega getur ein skýring 

á lágri fylgni við Fínhreyfingar verið að aðeins ein staðhæfing af mörgum á undirprófinu 

Fínhreyfingar er um það hvort barnið geti þrætt perlur. Fleiri staðhæfingar eru um 

beitingu skriffæra og lita enda hafði undirprófið Myndfletir, þar sem barn þarf að teikna 

eftir fyrirmyndum, góða fylgni við Fínhreyfingar bæði hjá mæðrum (r = 0,48) og 

feðrum (r = 0,44). Ekki er ljóst hvað getur skýrt fylgnina við málprófin, ef til vill veltur 

frammistaða á prófinu Þræða perlur að miklu leyti á því að barnið skilji og muni 

fyrirmælin um til hvers er ætlast af því, þ.e. að vera eins fljót og þau geta að þræða 

perlurnar upp á bandið. Sum börnin virtust hafa góðar fínhreyfingar en það vantaði upp á 
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kappsemina við að leysa verkefnið eins hratt og þau gátu. Þau börn mælast með slakari 

frammistöðu á prófinu þrátt fyrir að fínhreyfingar þeirra séu eðlilegar.  

Fylgni var milli prófsins Standa á öðrum fæti við Grófhreyfingar bæði hjá 

mæðrum (r = 0,28) og feðrum (r = 0,32). Undirprófið Grípa bolta virðist hins vegar ekki 

vera góð mæling á Grófhreyfingum þar sem engin fylgni var milli prófanna hjá mæðrum 

og feðrum. Movement ABC hreyfiprófinu er ætlað að skima fyrir frávikum í 

hreyfiþroska barna en ekki að greina á milli barna sem eru í meðallagi eða yfir meðallagi 

í hreyfiþroska og það gæti að einhverju leyti skýrt skort á fylgninni við Grófhreyfingar. 

Einnig metur undirprófið Grófhreyfingar ýmislegt fleira en boltafærni barns. Spurningin 

um hvort barn geti gripið bolta er aðeins ein af mörgum spurningum á undirprófinu 

Grófhreyfingar. 

Vænst var að þau einstaklingspróf sem eiga að tengjast svipuðum undirprófum 

Íslenska þroskalistans hafi marktæka fylgni sín á milli (samleitin fylgni). Einnig var þess 

vænst að málprófin sem lögð voru fyrir hefðu ekki marktæka fylgni við undirpróf 

Hreyfiþáttar ÍÞ og eins að hreyfiprófin sem lögð voru fyrir hefðu ekki marktæka fylgni 

við undirpróf Málþáttar ÍÞ (sundurgreinandi fylgni). Eins og áður sagði hafði undirprófið 

Þræða perlur marktæka fylgni við öll málpróf ÍÞ, bæði hjá mæðrum og feðrum. Hjá 

mæðrum og feðrum var fylgni Reiknings við Sjálfsbjörg og hjá mæðrum var einnig 

fylgni við Grófhreyfingar. Hjá mæðrum var fylgni milli Líkinga og Fínhreyfinga en það 

átti ekki við um feðurna. Hjá mæðrum var fylgni undirprófsins Standa á öðrum fæti við 

öll málpróf ÍÞ (Hlustun, Tal og Nám). Hjá feðrum var fylgni við Hlustun og Nám, eins 

og hjá mæðrunum, en ekki við Tal. Hjá mæðrum hafði undirprófið Myndfletir fylgni við 

Hlustun og Nám en það átti ekki við hjá feðrunum.  

Miðað við ofangreindar niðurstöður á samleitinni og sundurgreinandi fylgni 

Íslenska þroskalistans við einstaklingsprófin var samleitin fylgni yfirleitt viðunandi eða 
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óviðunandi bæði hjá mæðrum og feðrum. Sundurgreinandi fylgni var aftur á móti heldur 

betri hjá feðrunum en mæðrunum þar sem fylgni undirprófa á Íslenska þroskalistanum 

við óskyld einstaklingspróf var meiri hjá mæðrum en feðrum.  

Borin voru saman meðaltölin úr WPPSI-R
IS

 við meðaltöl mæðra og feðra úr 

viðeigandi undirprófum Íslenska þroskalistans. Mælitölur fyrir feðurna voru reiknaðar út 

frá normum mæðranna þar sem ekki eru til norm fyrir feður. Þess var vænst að það væri 

ekki munur á Reikningi og Námi. Ekki var munur þegar mæður og feður mátu syni sína 

en munur var á Reikningi og Námi þegar mæður og feður mátu dætur sínar. Ekki var 

munur á Orðskilningi og Málþætti þegar mæður og feður mátu syni sína og dætur. 

Munur var á undirprófinu Líkingar og undirprófinu Tal hjá mæðrum og feðrum þegar 

þau mátu syni sína en það var ekki munur þegar þau mátu dætur sínar. Ekki var munur á 

Myndflötum og Fínhreyfingum þegar mæður og feður mátu syni sína en munurinn var 

marktækur þegar feður og mæður mátu dætur sínar. Samræmi í mati foreldra við 

undirpróf WPPSI-R
IS

 virðist semsagt vera svipað hjá mæðrum og feðrum. 

Æskilegt er að afla frekari upplýsinga um nákvæmni í mati foreldra en 

niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að feður gefi réttmætar upplýsingar um 

þroska barna sinna eins og mæðurnar.  

Fyrri rannsókn á mati mæðra og feðra var unnin úr upplýsingum frá tíunda 

áratugnum og hún inniheldur því upplýsingar um mat foreldra eins og það var fyrir 

tæpum tveimur áratugum síðan (Gudmundsson og Gretarsson, 2009). Ýmislegt hefur 

breyst á Íslandi síðan þá hvað varðar jafnrétti kynjanna, til dæmis voru sett lög um 

réttindi feðra til fæðingarorlofs árið 2000 (Hafdís Erla Jóhannsdóttir, 2011). Mögulega 

hafa breytingar í samfélaginu haft þau áhrif að mat mæðra og feðra á börnum sínum er 

að færast nær hvort öðru en það er þó enn skekkja í mati feðra í þá átt að þeir virðast 

vanmeta þroska barna sinna miðað við mæðurnar.  



 

 

 

48 

 

Úrtakið var frekar lítið (n = 56) sem takmarkar að hve miklu leyti er hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Foreldrarnir sem tóku þátt gætu verið 

frábrugnir almennu þýði t.d. hvað varðar áhuga þeirra á þroska barna sinna. 

Foreldrunum var frjálst að neita þátttöku og nauðsynlegt var að báðir foreldar tækju þátt 

ásamt barninu. Af útsendum leyfisbréfum til foreldra voru 39% sem samþykktu þátttöku 

í rannsókninni. Nokkrir af þeim féllu út vegna óviðráðanlegra orsaka. Hægt er að 

ímynda sér að þeir foreldrar sem samþykktu þátttöku væru mögulega meira samstígandi 

hvað varðar uppeldi á börnum sínum en þeir foreldrar sem höfðu ekki áhuga á þátttöku 

eða með meiri áhuga almennt á þroska barna en ómögulegt er að segja til um það með 

vissu. 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru teknar saman er óhætt að segja að 

samræmi í mati mæðra og feðra er miðlungs eða gott. Að meðaltali virðist vera meiri 

breytileiki í svörum feðra en mæðra og í nokkrum tilvikum var mikill munur á mati 

foreldra sem voru að meta sama barnið. Mæður og feður meta börn sín svipað en feður 

virðast meta þroska barna sinna kerfisbundið niður á við miðað við mæðurnar. 

Samanburður á mati mæðra og feðra við einstaklingsprófunina á börnunum bendir þó til 

þess að feður séu ekki síðri upplýsingagjafar en mæðurnar. Feður eru almennt að meta 

þá þætti í þroska sem þeir eiga að meta eins og mæðurnar en munurinn á svörum mæðra 

og feðra bendir til þess að útbúa þurfi sérstök norm fyrir feður.  

Eins og staðan er í dag eru mæður einar um að svara Íslenska þroskalistanum 

þegar grunur vaknar um vandamál í þroska barns nema í einstaka tilvikum t.d. þegar 

feður fara með forsjá barns. Upplýsingar frá feðrum geta gefið viðbótar upplýsingar við 

þroskamat. Feður taka meiri þátt í uppeldi barna sinna en áður fyrr. Þessar samfélagslegu 

breytingar réttlæta að útbúa þurfi sérstök norm fyrir feður til þess að hægt sé að óska 

eftir upplýsingum frá þeim um þroska barna sinna.  
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Viðauki I 

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 enn þá. 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 II 

  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 III 

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

 

 

Nafn barns:_____________________________________________________________ 

 

Nafn leikskóla:___________________________________________________________ 

 

 

Undirskrift 

Móður/forráðamanns:____________________________Dags:____________________ 

Sími:_________________________ 

 

 

Undirskrift 

Föður/forráðamanns:_____________________________Dags:____________________ 

Sími:_________________________ 
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Viðauki IV 

14. tafla. Fylgni milli mæðra og feðra miðað við mælitölur á undirprófum og þáttum Íslenska 

þroskalistans. Mælitölur m.v. norm mæðra. 
  Mæður - Mælitölur    

     Undirpróf    Þættir  

Feður - 

Mælitölur 

Hlustun Tal Nám  Gróf-

hreyfingar 

Fín-

hreyfingar 

Sjálfs-

björg 

Mál- 

þáttur 

Hreyfi- 

Þáttur 

Þroska- 

tala 

Undirpróf           

Hlustun 0,54** 0,60** 0,44**  0,39** 0,36** 0,34* 0,59** 0,42** 0,55** 

Tal 0,33* 0,61** 0,21  0,34* 0,21 0,30* 0,42** 0,32* 0,40** 

Nám 0,54** 0,50** 0,72**  0,41** 0,49** 0,36** 0,67** 0,47** 0,63** 

Grófhreyfingar 0,28* 0,23 0,21  0,66** 0,27* 0,46** 0,56** 0,56** 0,45** 

Fínhreyfingar 0,30* 0,22 0,36**  0,43** 0,47** 0,27* 0,45** 0,45** 0,43** 

Sjálfsbjörg 0,36** 0,34** 0,25  0,57** 0,34* 0,59** 0,59** 0,59** 0,51** 

Þættir           

Málþáttur 0,55** 0,65** 0,56**  0,44** 0,42** 0,39** 0,66** 0,47** 0,62** 

Hreyfiþáttur 0,39** 0,34* 0,33*  0,70** 0,44** 0,56** 0,38** 0,67** 0,58** 

Þroskatala 0,52** 0,56** 0,50**  0,66** 0,49** 0,55** 0,58** 0,66** 0,68** 

           

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

 
 

15. tafla. Meðaltöl og staðalfrávik mæðra og feðra úr Íslenska þroskalistanum. Mælitölur m.v. norm 

mæðra. 

 Feður n=56   Mæður n=56   

 Drengir 

n=28 

 Stúlkur 

n=28 

 Alls 

n=56 

 Drengir 

n=28 

 Stúlkur 

n=28 

 Alls 

n=56 

 

 M SF M SF M SF M SF M SF M SF 

Hlustun 48,11 6,28 49,64 7,05 48,88 6,66 50,00 5,89 51,07 7,94 50,54 6,95 

Tal 48,89 6,34 48,07 7,54 48,48 6,92 50,07 6,25 49,96 7,31 50,02 6,74 

Nám 49,18 6,52 54,86 9,01 52,02 8,30 50,64 7,17 55,79 8,90 53,21 8,42 

Grófhreyfingar 48,61 9,15 48,43 9,61 48,52 9,30 50,14 6,89 49,64 8,82 49,89 7,85 

Fínhreyfingar 46,07 7,37 50,21 7,52 48,14 7,67 49,36 8,89 51,36 6,11 50,36 7,62 

Sjálfsbjörg 51,11 9,12 45,75 10,08 48,43 9,90 53,11 9,61 50,86 8,65 51,98 7,62 

             

Málþáttura 95,29 14,29 102,07 16,70 98,68 15,77 99,14 13.37 105,54 18,50 102,32 16,31 

Hreyfiþátturb 96,82 13,53 95,46 18,68 96,14 16,17 101,57 15,38 101,46 15,88 101,52 15,49 

Þroskatalac 96,14 12,34 98,50 15,52 97,32 13,94 100,32 12,87 103,36 15,84 101,84 14,38 
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 öllum 

undirprófunum. 
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16. tafla. Fylgni undirprófa Íslenska þroskalistans, samkvæmt mati mæðra, við undirpróf WPPSI-R
IS

. 

Mælitölur. 

 Íslenski þroskalistinn – Undirpróf (mælitölur mæðra) 

Einstaklingspróf Hlustun Tal Nám Gróf- 

hreyfingar 

Fín- 

hreyfingar 

Sjálfsbjörg 

       

Reikningur 0,44** 0,38** 0,63** 0,37** 0,37** 0,33* 

Orðskilningur 0,17 0,20 0,12 -0,17 -0,01 0,04 

Líkingar 0,29* 0,33** 0,31* 0,05 0,31* 0,16 

Myndfletir 0,26 0,10 0,30* 0,10 0,33* 0,02 

       

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

 

 

 

17. tafla. Fylgni undirprófa Íslenska þroskalistans, samkvæmt mati feðra, við undirpróf WPPSI-R
IS

. 

Mælitölur ÍÞ eru byggðar á normum mæðra. 

   Íslenski þroskalistinn – Undirpróf (mælitölur feðra) 

Einstaklingspróf Hlustun Tal Nám Gróf- 

hreyfingar 

Fín- 

hreyfingar 

Sjálfsbjörg 

       

Reikningur 0,26 0,27* 0,39** 0,27* 0,22 0,27* 

Orðskilningur 0,21 0,10 0,02 -0,06 0,09 0,07 

Líkingar 0,24 0,24 0,14 0,03 0,07 0,14 

Myndfletir 0,07 0,04 0,15 0,15 0,32* -0,12 

       

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

 


