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Talnalykill er staðlað- og markbundið kunnáttupróf í stærðfræði sem er 

notað bæði við mat á færni hjá einstökum nemendum og við skimun 

stærðfræðierfiðleika. Markmið rannsóknarinnar var að meta gagnsemi 

Talnalykils til að greina erfiðleika strax við upphaf grunnskólagöngu. Í því 

skyni var prófþátturinn Tölur lagður fyrir 101 börn í 1. bekk í grunnskólum 

á Suðurnesjum auk nokkurra verkefna úr Reikningi og aðgerðum. Auk 

þess voru foreldrar og kennarar beðnir um að meta námsfærni  barnsins 

með því að svara námsundirprófi Íslenska þroskalistans. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að raunhæft væri að nota Tölur og Reikning 

og aðgerðir við skimun á stærðfræðierfiðleikum í 1. bekk grunnskóla. 

Einnig sýna þær að raunhæft sé að nota Reikning og aðgerðir sem 

einstaklingspróf. Auk þess leiddi rannsóknin í ljós að raunhæft er fyrir 

kennara að meta færni barna með námsundirprófi Íslenska þroskalistans. 
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Inngangur 
 

Stærðfræði gegnir mikilvægu hlutverki í samfélagi okkar í dag. Hún er kennd sem sjálfstæð 

námsgrein innan grunnskólans og flettast inn í allt starf sem þar fer fram. Grunnur að 

stærðfræðiþekkingu er lagður strax á leikskólagöngu og markviss kennsla hefst við upphaf 

1. bekkjar grunnskóla. Megintilgangur stærðfræðináms er að efla alhliða hæfni nemenda til 

að nota stærðfræði sér til framdráttar. Flestir geta verið sammála um að stærðfræðikunnátta 

er öllum nauðsynleg til að geta tekist á við daglegt líf og starf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Á hverju skólaári er líklegt að einhverjir nemendur glími við námsörðugleika er 

tengjast stærðfræði (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Í ljósi þess hefur verið bent á mikilvægi 

snemmtækrar íhlutunar (e. Early intervention) fyrir börn með einhvers konar frávik í þroska. 

Snemmtæk íhlutun felur í sér að brugðist er við vanda barns sem fyrst svo unnt sé að vinna 

markvisst að því að efla nám og þroska þess (Tryggvi Sigurðsson, 2003). Mikilvægt er að 

afmarka þann hóp einstaklinga sem glíma við einhvers konar stærðfræðierfiðleika svo hægt 

sé að veita þeim viðeigandi aðstoð. Bregðast má við vandanum þegar foreldrum og 

kennurum er ljóst að barn á í erfiðleikum með stærðfræðinám. Vandinn við slíkt mat er að 

farist getur fyrir að meta stöðu barnsins nákvæmlega og töf getur orðið á greiningu 

stærðfræðierfileikans. Önnur og betri leið til að greina vandann er að leggja skimunarpróf 

fyrir hóp nemenda með það að markmiði að finna einstaklinga sem eru í áhættu þó vandinn 

sé ekki að fullu kominn fram  (Hallahan og Kauffman, 1991). Sérstaða skimunarprófa fellst 

í þessu, að finna einstaklinga sem eru í áhættu í stað þess að kanna einungis stöðu hvers 

nemanda innan afmarkaðs hóps líkt og venjuleg próf gera. 

Stefna menntayfirvalda gerir ráð fyrir að grunnskólar meti á kerfisbundinn hátt 

framfarir nemenda í hinum ýmsu námsgreinum með það að markmiði að geta fylgst með 

framvindu náms og gripið inn í ef þörf krefur (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Ein leið við upplýsingaröflun er að nýta stöðluð- og markbundin kunnáttupróf. Með slíku 

prófi er mögulegt að kanna hvar nemendur standa innan stærðfræðinnar miðað við jafnaldra. 

Einnig getur prófið metið stöðu nemenda innan einstakra þátta stærðfræðinnar. Prófin geta 

því reynst kennurum góð hjálpartæki við mat á námsframvindu (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2013). Til að greinandi próf virki sem slík þurfa próffræðilegir 

eiginleikar þess að vera í lagi. Í því skyni er mikilvægt að áreiðanleiki og réttmæti prófsins 

sé fullnægjandi. Góð skimunarpróf eru yfirleitt stöðluð sem þýðir að fyrirlögn og úrvinnsla 
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prófs sé eins fyrir alla þátttakendur. Þetta er gert til að koma í veg fyrir að þættir eins og 

fyrirlögn hafi áhrif á niðurstöður prófsins. Ef próf eru ekki stöðluð verða niðurstöður 

mismunandi einstaklinga ekki samanburðarhæfar (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). 

Á Íslandi er ekki til staðlað skimunarpróf til að greina stærðfræðierfiðleika í 1. bekk 

og  nota kennarar því gjarnan aðrar aðferðir til þess. Ein aðferð til að koma auga á nemendur 

sem eiga erfitt með að tileinka sér ákveðinn þátt eða þætti í námsefninu er að þeir vinni í 

lotum þar sem byggt er ofan á sterkan grunn áður en haldið er áfram í næstu lotu. Ef 

nemendur ná ekki að tileinka sér námsefni viðkomandi lotu er litið svo á að þeir þurfi á 

frekari þjálfun að halda (Njarðvíkurskóli, 2014). Niðurstöður samræmdra stærðfræðiprófa í 

4. bekk eru oft notaðar sem fyrsta staðlaða matið á færni nemenda. Til að kanna gagnsemi 

skimunarprófa er nauðsynlegt að hafa ytra viðmið til að bera saman við. Venjulega er skimað 

gagnvart tvíkostaniðurstöðu, það er hvort vandi er til staðar eða ekki en námsundirpróf 

Íslenska þroskalistans gæti einnig nýst vel til að veita upplýsingar um námsfærni barns í 

stærðfræði.  

 

Talnalykill 

Talnalykill er staðlað- og markbundið kunnáttupróf í stærðfræði, samið af Einari 

Guðmundssyni og Guðmundi B. Arnkelssyni. Talnalykill kom út árið 1998 og tekur mið af 

námsefni 1. - 7. bekkjar og aðalnámsskrá grunnskóla í stærðfræði frá árinu 1989. Prófið 

skiptist í sjö prófþætti, Tölur, Mælingar, Stærðfræðiheiti, Tölfræði, Rúm- og flatarmál, 

Reikningur og aðgerðir, Algebra og jöfnur. Heildartala prófsins er mynduð úr prófþáttunum 

sjö og segir til um stöðu nemanda í stærðfræði. Auk þess fæst mælitala fyrir hvern prófþátt 

og eru niðurstöður prófþátta á bilinu 1 til 19 með meðaltalið 10 og staðalfrávik 3. Heildartala 

prófsins er á bilinu 55 til 145 með meðaltalið 100 og staðalfrávik 15 (Einar Guðmundsson 

og Guðmundur B. Arnkelsson, 1998).  

Talnalykill byggir á þeirri hugmynd að flokka megi stærðfræðikunnáttu í nokkur 

mismunandi svið. Þannig mælir hver prófþáttur mismunandi svið stærðfræðikunnáttu. Sem 

dæmi þá metur prófþátturinn Tölur þekkingu á talnahugtökum og innbyrðis tengslum talna 

en prófþátturinn Reikningur og aðgerðir metur færni í samlagningu, frádrætti, margföldun 

og deilingu. Fimm prófþættir innihalda nokkra undirþætti hver og þannig inniheldur 

prófþátturinn Tölur undirþættina Talning, Lestur og samanburður talna, Talnahugtök og 

Námundun. Prófþátturinn Reikningur og aðgerðir inniheldur undirþættina Samlagning, 
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Frádráttur, Margföldun og Deiling (Einar Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson, 

1998).  

 Talnalykill er að mestu lagður fyrir einstaklingslega en þó eru prófþættirnir 

Reikningur og aðgerðir, Algebra og jöfnur og Rúm- og flatarmál lagðir fyrir heilar 

bekkjadeildir (Einar Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson, 1998). Gagnsemi 

skimunar með prófþættinum Reikningi og aðgerðum einum til að finna slaka nemendur hefur 

verið könnuð. Niðurstöður sýna að raunhæft er að skima með Reikningi og aðgerðum í 2. - 

7. bekk í grunnskóla. Hugsanleg ástæða slakrar niðurstöðu skimunar í 1. bekk grunnskóla er 

að prófið er lagt fyrir sem hóppróf en ung börn eru ekki vön að taka slík próf. 

Einstaklingsprófum fylgir leiðsögn, stýring og möguleikinn á að grípa inn í og gæti því 

hugsanlega hentað betur. Einnig hefur verið bent á að hóppróf henti ungum nemendum illa 

vegna skorts á lestrarfærni (Clarke, Clarke og Cheeseman, 2006). 

 

Próffræðilegir eiginleikar Talnalykils 

Áreiðanleiki prófþátta Talnalykils er almennt mjög góður en áreiðanleiki gefur til kynna 

hversu nákvæm niðurstaða prófsins er. Yfirleitt er alfa stuðullinn yfir 0,8 og oft yfir 0,9 en 

áreiðanleiki Reiknings og aðgerða er þó frekar lágur í 1. og 2. bekk. Prófið hefur í heild sinni 

mjög góðan áreiðanleika en áreiðanleiki heildartölu er lægstur 0,86 í 1. bekk og hæstur 0,97 

í bæði 6. og 7. bekk (Einar Guðmundsson og Guðmundur B. Arnkelsson, 1998). 

Réttmæti Talnalykils var fyrst kannað árið 2000 en fram að því hafði réttmæti 

prófsins verið byggt á mati höfunda á sýndarréttmæti og inntaksréttmæti. Í rannsókn Einars 

Guðmundssonar, Guðmundar B. Arnkelssonar og Einars Ernis Einarssonar (2000) voru 

tengsl heildartölu Talnalykils og einkunna í samræmdu könnunarprófum í íslensku og 

stærðfræði könnuð hjá 4. og 7. bekk. Í ljós kom að niðurstöður staðfestu samleitniréttmæti 

Talnalykils gagnvart einkunnum í samræmda stærðfræðiprófinu í 4. og 7. bekk. Fylgnin var 

á bilinu 0,8 til 0,9 en það gefur til kynna að prófin séu að meta sömu færni. Hins vegar var 

fylgni við samræmda íslenskuprófið hærra en búist var við (rúmlega 0,7) sem gefur til kynna 

takmarkað aðgreiningarréttmæti.  

Þrátt fyrir lítið aðgreiniréttmæti Talnalykils og samræmda íslenskuprófsins þarf það 

ekki að þýða að Talnalykill sé að meta ranga hugsmíð. Því til stuðnings fannst svipuð fylgni 

á milli samræmda stærðfræðiprófsins og samræmda íslenskuprófsins eins og var á milli 

Talnalykils og samræmda íslenskuprófsins (Guðmundur B. Arnkelsson o.fl, 2000).  Í 

rannsókn á samræmdum lokaprófum í grunnskóla hefur einnig verið bent á mikil tengsl 
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íslensku og stærðfræði (Guðmundur B. Arnkelsson, 1994). Lítið aðgreiniréttmæti 

Talnalykils gæti verið vegna skorts á sérhæfni samræmdu prófanna eða um eðlilega fylgni 

sé að ræða þar sem stærðfræði reynir einnig á málfærni (Guðmundur B. Arnkelsson o.fl, 

2000). 

 

Íslenski þroskalistinn  

Íslenski þroskalistinn er frumsaminn á Íslandi og staðlaður til að meta þroska barna á 

aldrinum þriggja til sex ára. Listinn var gefinn út af Einari Guðmundssyni og Sigurði J. 

Grétarssyni (1997) og hefur verið í notkun sem fyrsta mat á þroska barna á leikskólaaldri. 

Flest þroskapróf meta þroska barna með ýmsum verkefnum sem eru lögð fyrir börn. Íslenski 

þroskalistinn metur þroska barna út frá upplýsingum sem fengnar eru frá mæðrum. 

Íslenski þroskalistinn samanstendur af 208 staðhæfingum sem er svarað á þrískiptum 

kvarða. Þeim er skipt í sex undirpróf sem mynda tvo prófþætti. Fyrsti prófþáttur er 

Hreyfiþáttur sem samanstendur af undirprófunum Grófhreyfing, Fínhreyfing og Sjálfsbjörg. 

Seinni prófþáttur er Málþáttur sem samanstendur af undirprófunum Hlustun, Tali og Námi. 

Þroskatala barnsins, sem er aðalniðurstaða listans, ræðst af öllum undirprófum Íslenska 

þroskalistans. Fyrir hvert undirpróf er heildarstigum breytt í mælitölur með meðaltal 50 og 

staðalfrávik 10 (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). 

Undirprófið Nám samanstendur af 60 staðhæfingum. Mikil áhersla er lögð á tölur og 

stærðfræðiþekkingu en einnig eru staðhæfingar um lestur og ritun bókstafa. Staðhæfingum 

er skipt í 11 flokka eftir innihaldi þeirra og má sem dæmi nefna ritun talna, frádrátt og lestur 

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

 

Próffræðilegir eiginleikar Íslenska þroskalistans 

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

drengi er alfastuðull undirprófanna á bilinu 0,71 til 0,93 og fyrir stúlkur er áreiðanleikinn á 

bilinu 0,65 til 0,95. Alfa stuðull prófþáttanna og þroskatölu er almennt hár og er oftast yfir 

0,90 en aldrei lægri en 0,85 (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997).  

Staðhæfingar Íslenska þroskalistans voru samdar með mið af vel þekktum 

þroskaprófum sem styður inntaksréttmæti prófsins. Einnig var áhersla lögð á að staðhæfingar 

Íslenska þroskalistans myndu meta það sem þær virtust meta og nokkrar staðhæfingar voru 

teknar út vegna of hárrar fylgni við ótengda þætti (Einar Guðmundsson og Sigurður J. 

Grétarsson, 1997). 
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Til að kanna hugsmíðarréttmæti Íslenska þroskalistans hafa nokkrar þáttagreiningar 

verið framkvæmdar, m.a. í stöðlunarúrtakinu og hafa þær allar komist að svipuðum 

niðurstöðum. Þær gefa til kynna tvo meginþætti í Íslenska þroskalistanum, Málþátt og 

Hreyfiþátt (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997; Einar Guðmundsson o.fl., 

2001).  

Bæði aðgreining ólíkra þátta og samleitni hliðstæðra þátta eru almennt viðunandi í 

samanburði við önnur próf en það gefur til kynna gott viðmiðsréttmæti. Þessar niðurstöður 

eru fengnar með samanburði Íslenska þroskalistans við þroskapróf Griffiths, þroskapróf 

McCarthys, málhluta WPPSI-RIS og TOLD-2P málþroskaprófið (Einar Guðmundsson og 

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

Grétarsson, 2001; Einar Guðmundsson, Sigurður J. Grétarsson og Aðalbjörg Karlsdóttir, 

2000).   

Flestir foreldrar þekkja börnin sín vel, þeir fylgjast með þeim í hinum ýmsu 

aðstæðum og gera sér þannig grein fyrir styrkleikum og veikleikum þeirra (Einar 

Guðmundsson, 1999). Íslenski þroskalistinn er staðlaður miðað við svör mæðra en í sumum 

tilfellum svara feður eða leikskólakennarar listanum. Nýleg rannsókn hefur sýnt fram á mun 

á mati mæðra og feðra á heildartölu prófsins en feður hafa tilhneigingu til að vanmeta börn 

sín. Þessi munur á mati foreldra gefur til kynna að það þurfi sitt hvort viðmið fyrir mæður 

og feður. Þessi munur er einnig til staðar fyrir Málþátt Íslenska þroskalistans. Hins vegar 

þegar einstök undirpróf Málþáttarins, Hlustun, Tal og Nám eru athuguð þá gefur rannsóknin 

ekki til kynna mun á mati mæðra og feðra (Una Rúnarsdóttir, 2013). 

Skimun með Talnalykli  

Skimun er leið til að finna börn sem eru í áhættu og ástæða þykir til að skoða nánar. Sú 

aðferð sem notuð er við skimun þarf í senn að vera hentug, fljótleg og árangursrík. Mikilvægt 

er að finna sem flesta sem þurfa á aðstoð að halda en um leið takmarka val á þeim sem þurfa 

ekki á aðstoð að halda (Guðmundur B. Arnkelsson og Einar Guðmundsson, 2003). Að 

skimun lokinni fara þeir sem hugsanlega þurfa á einhverri aðstoð að halda í frekari greiningu, 

þar sem skorið er úr um hvort viðkomandi vandi sé til staðar (Einar Guðmundsson, 1999).  

Í ljósi þess hversu umfangsmikið próf Talnalykill er þá fylgir því mikill kostnaður ef 

leggja ætti prófið í heild sinni fyrir sérhvern nemenda. Með því að nota aðeins hluta prófsins 

í einu er hægt að minnka heildarkostnaðinn við fyrirlögnina umtalsvert. Tveggja þrepa 

skimun með Talnalykli fer fram í þremur áföngum. Fyrst er undirprófið Reikningur og 

aðgerðir lagt fyrir alla nemendur, síðar undirprófið Tölur, en niðurstöður úr þrepi eitt ráða 
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því hvort nemandi þurfi að taka þrep tvö. Að lokum eru seinustu fimm prófþættir Talnalykils 

lagðir fyrir þá nemendur sem hafa fengið niðurstöður úr báðum þrepum sem benda til þess 

að nauðsyn sé á ítarlegri greiningu (Ásgeir Björgvinsson og o.fl., 2013; Guðmundur B. 

Arnkelsson og Einar Guðmundsson, 2003). 

Sýnt hefur verið fram á að hægt sé að skima með Talnalykli á hagkvæman hátt með 

því að leggja einungis hluta prófsins fyrir til þess að finna slaka nemendur. Raunhæft er að 

nota undirprófið Reikning og aðgerðir til að finna slaka nemendur í 2. – 7. bekk en hvorki 

eins þrepa skimun með Reikningi og aðgerðum né tveggja þrepa skimun gengur í 1. bekk. 

Töluverð reynsla er komin á tveggja þrepa skimun hérlendis. Þannig hefur til að mynda 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar staðið fyrir árlegri skimun með Talnalykli í 3. 

bekk frá árinu 2003 (Ásgeir Björgvinsson, Guðrún Edda Bentsdóttir og Hildur B. 

Svavarsdóttir, 2013; Guðmundur B. Arnkelsson og Einar Guðmundsson, 2003). Mögulega 

þyrfti að breyta skimunarferlinu  hjá 1. bekk þar sem illa hefur tekist að nota Reikning og 

aðgerðir í skimun á stærðfræðierfileikum. Með því að leggja Reikning og aðgerðir fyrir 

einstaklingslega gætu niðurstöður prófsins breyst. Hugsanlega væri raunhæft að skima fyrir 

stærðfræðierfiðleikum í 1. bekk með því að leggja Tölur fyrir samhliða Reikningi og 

aðgerðum með einstaklingsfyrirlögn. 

Lítið er vitað um skimunarhæfni Talnalykils í 1. bekk þar sem mikil þörf er á skimun 

stærðfræðierfiðleika við upphaf grunnskólagöngu. Forsenda þess að skima með Talnalykli 

er að búið sé að kanna gagnsemi hans. Til að kanna gagnsemi skimunarhæfni Talnalykli í 1. 

bekk þarf að leggja hann fyrir og vera með eitthvað ytra viðmið. Íslenski þroskalistinn er 

dæmi um slíkt viðmið þó það sé komið að efri mörkum hans í 1. bekk. 
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Rannsóknarmarkmið 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna gagnsemi undirprófanna Tölur og Reikning 

og aðgerðir til að skima fyrir erfiðleikum nemenda í stærðfræði strax við upphaf 

grunnskólagöngu. Í því skyni var prófþátturinn Tölur lagður fyrir börn í 1. bekk grunnskóla 

auk nokkurra verkefna úr Reikningi og aðgerðum. Auk þess voru foreldrar og kennarar 

beðnir um að meta námsfærni barnsins með því að svara námsundirprófi Íslenska 

þroskalistans. Mögulegur ávinningur rannsóknarinnar og frekari rannsókna gæti verið sá að 

brugðist yrði mun fyrr við stærðfræðierfiðleikum en gert er í dag.  

Að síðustu verður gagnsemi undirprófsins Reikningur og aðgerðir sem 

einstaklingspróf kannað til að meta stærðfræðifærni þar sem slakar niðurstöður fást þegar 

prófið er lagt fyrir hóp. Einnig verður samræmi á milli mats foreldra og kennara á Íslenska 

þroskalistanum kannað en réttmæti mats kennara á Íslenska þroskalistanum hefur ekki verið 

skoðað áður. 
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

 

Þátttakendur voru nemendur í 1. bekk í grunnskólum á Suðurnesjum. Haft var samband við 

sjö grunnskóla en tveir þeirra afþökkuðu þátttöku vegna mikilla anna umsjónakennara 1. 

bekkjar. Auk þess var tekin sú ákvörðun að sleppa einum grunnskóla vegna þess hve stór 

hluti nemenda áttu foreldra af erlendum uppruna og því var talið líklegt að foreldrar þessara 

barna væru ekki fyllilega færir um að svara spurningalistanum. Rannsóknin byggðist því á 

fjórum grunnskólum sem valdir voru af hentugleika. 

Alls voru 120 nemendum boðin þátttaka í rannsókninni. Af þeim sem skiluðu ekki 

skriflegu samþykki og útfylltum spurningalista voru 12 sem sögðust ætla að fylla út listann 

en listinn skilaði sér ekki til rannsakenda, þrír neituðu þátttöku og ekki tókst að ná í fjóra. 

Alls skiluðu 101 nemendur bréfi með upplýstu skriflegu samþykki foreldra og útfylltum 

spurningalista, þar af var einn felldur brott vegna þess að farist hafði fyrir að svara stórum 

hluta listans. Úrvinnsla rannsóknarinnar byggðist því á 100 nemendum, þar af voru drengir 

57 (57%) og stúlkur 43 (43%). Svarhlutfall rannsóknarinnar var því 83,3%. 

Allir 100 þátttakendurnir voru metnir af foreldrum með námsundirprófi Íslenska 

þroskalistans. Einungis 70 nemendur voru metnir af kennurum en það var gert til að minnka 

umfang vinnu þeirra. 

 

Mælitæki 

 

Í þessari rannsókn voru þrjú mælitæki notuð: Tölur, Reikningur og aðgerðir og undirprófið 

Nám á Íslenska þroskalistanum.  

 Færni barns í stærðfræði. Færni barns í stærðfræði var metin með undirprófunum 

Tölum og Reikningi og aðgerðum. Undirprófið Tölur samanstendur af 66 verkefnum sem 

öll eiga að meta færni í talnahugtökum og innbyrðis tengslum talna. Dæmi um verkefni í 

Tölum: „Teldu fyrir mig frá 1 upp í 25“ og „skrifaðu 107“. Notast var við 11 dæmi úr 

Reikningi og aðgerðum en undirprófið metur færni í samlagningu, frádrætti, margföldun og 

deilingu. 

 Mat kennara og foreldra á námsfærni barns. Kennarar og foreldrar svöruðu 

námsundirprófi Íslenska þroskalistans en hann inniheldur 60 staðhæfingar sem meta 

kunnáttu í tölum, lestri og ritun. Dæmi um staðhæfingar: „Telur villulaust upp að 10“ og 
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„veit hvað plús (+) merkir.“ Svarmöguleikarnir eru þrír: „Já (á oft eða alltaf við),“„Á 

stundum við“ og „Nei (á aldrei við).“ 

 

Framkvæmd 

 

Byrjað var á því að sækja um leyfi fyrir rannsókninni hjá fræðslustjóra og skólastjórum en 

þeim var sendur tölvupóstur með stuttri kynningu á rannsókninni (sjá viðauka 1). Jafnframt 

var tilkynning send til Persónuverndar sem gerði engar athugasemdir. Eftir að öll leyfi bárust 

var haft samband við umsjónakennara og óskað eftir að fá að leggja rannsóknina fyrir. Að 

fengnu samþykki þeirra voru umsjónakennarar beðnir um að dreifa bréfi með 

námsundirprófi Íslenska þroskalistans ásamt leyfisbréfi til nemenda (sjá viðauka 2), sem 

fóru síðan með bréfin heim til foreldra sinna. Prófið var aðeins lagt fyrir þau börn sem 

skiluðu upplýstu samþykki frá foreldri. Á þriðja degi frá því bréfunum var dreift til barnanna 

var hringt í foreldra þeirra barna sem höfðu ekki enn skilað bréfinu í skólann, í því skyni að 

svara spurningum um rannsóknina og skýra tilgang hennar. Notast var við handrit við 

símhringingar. 

 Framkvæmd fyrirlagnar var þannig háttað að börnin komu úr kennslustund eitt í einu 

í samráði við umsjónarkennara og fyrirlögn fór fram í herbergi þar sem truflun var haldið í 

lágmarki. Prófandi kynnti sig og verkefnið og bað svo um samþykki barnsins fyrir þátttöku. 

Tölur og Reikningur og aðgerðir voru síðan lögð fyrir börnin í samræmi við staðlaðar reglur 

um fyrirlögn prófsins en Reikningur og aðgerðir var lagt fyrir einstaklingslega. Börnunum 

var sýnt eitt dæmi í einu og voru þau jafnframt lesin upp fyrir þau. Hver fyrirlögn tók u.þ.b. 

12 mínútur, Tölur um 10 mínútur en Reikningur og aðgerðir um 2 mínútur. Börnin höfðu 

almennt mikla ánægju af því að þreyta prófin. 

Að fyrirlögnum loknum voru kennarar beðnir um að meta eftir atvikum alla eða 40% 

nemenda bekkjarins. Í þeim tilfellum sem kennarar ákváðu að meta 40% nemenda völdu 

rannsakendur úrtak með tilviljunaraðferð. Þegar mat foreldra og kennara sem og mat á færni 

barns lá fyrir voru gögn gerð ópersónugreinanleg. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

 

Unnið var úr niðurstöðum með tölfræðiforritinu IBM SPSS Statistics. Pearsons fylgni var 

reiknuð á milli breytanna fjögurra: mats foreldra og kennara, Talna og Reiknings og aðgerða. 

Reiknuð voru 95% öryggisbil fyrir alla fylgnistuðla með bootstrap aðferð. Að lokum var 
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reiknaður áreiðanleikastuðull (Cronbach´s alpha) fyrir námsundirpróf Íslenska 

þroskalistans, Tölur og Reikning og aðgerðir.  
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Niðurstöður 

 

Til að kanna gagnsemi undirprófanna Tölur og Reikningur og aðgerðir til að skima fyrir 

erfiðleikum í stærðfræði í 1. bekk voru könnuð tengsl stiga prófþáttanna og mats kennara á 

námsfærni barna með námsundirprófi Íslenska þroskalistans. Á mynd 1 sést að hátt mat 

kennara fer vel saman við góðan árangur nemenda á prófþáttunum Tölum og Reikningi og 

aðgerðum. Há jákvæð fylgni var á milli Talna og mats kennara, r(70)= 0,63. Miðlungs 

jákvæð fylgni var á milli Reiknings og aðgerða og mats kennara, r(70)= 0,50. Til 

samanburðar var fylgni mats foreldra og Talna r(100)= 0,61 og fylgni mats foreldra og 

Reikning og aðgerða r(100)= 0,46 sem segir okkur að tengslin voru sambærileg hvort sem 

kennari eða foreldri átti í hlut. 

 

 

Mynd 1. Fylgnirit breytanna Foreldrar, Kennarar, Tölur og Reikningur og aðgerðir. 
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Eins og sjá má á töflu 1 eru öryggisbil fylgnistuðlanna frekar víð en það gefur til 

kynna mikla óvissu. Þessu mátti gera ráð fyrir vegna miðlungs úrtaksstærðar.  

 

Tafla 1. Fylgnistuðlar og öryggisbil þeirra. 

    Foreldrar Kennarar Tölur RogA 

Foreldrar Pearson Fylgni – 0,75 0,61 0,46 

 95% öryggisbil – 0,44 - 0,89 0,50 - 0,70 0,32 - 0,57 

Kennarar Pearson Fylgni 0,75 – 0,63 0,50 

 95% öryggisbil 0,44 - 0,89 – 0,49 - 0,74 0,36 - 0,63 

Tölur Pearson Fylgni 0,61 0,63 – 0,67 

 95% öryggisbil 0,50 - 0,70 0,49 - 0,74 – 0,54 - 0,77 

 RogA Pearson Fylgni 0,46 0,50 0,67 – 

  95% öryggisbil 0,32 - 0,57 0,36 - 0,63 0,54 - 0,77 – 

 

 Til að kanna gagnsemi Reiknings og aðgerða (lagt fyrir sem einstaklingspróf) þarf 

að skoða fylgni Reiknings og aðgerða við Tölur og mat foreldra og kennara. Einungis 

miðlungs fylgni er á milli Reiknings og aðgerða og mats foreldra og kennara en hærri fylgni 

fannst við Tölur. Hugsanleg skýring á lægri fylgni mats foreldra og kennara við Reikning og 

aðgerðir er fyrst og fremst vegna lítils áreiðanleika Reiknings og aðgerða, α= 0,63, sem 

kemur til vegna fárra spurninga. Þessu til samanburðar var áreiðanleiki Talna α= 0,92. Með 

hliðsjón af lágum áreiðanleika Reiknings og aðgerða þá má telja fylgnina viðunandi og 

álykta má sem svo að breyting Reiknings og aðgerða í einstaklingspróf hafi heppnast. 

Íslenski þroskalistinn er hugsaður fyrir foreldra en ekki kennara og því er mikilvægt 

að kanna samræmið þar á milli. Þegar mat foreldra og kennara á námsundirprófi Íslenska 

þroskalistans var borið saman kom í ljós að samræmi var á milli mats beggja aðila. Fylgnin 

á milli mats foreldra og kennara var r(70)= 0,75. Eins og sjá má á mynd 1 þá raða stigin sér 

nokkuð vel að línunni sem er í samræmi við háa fylgni mats kennara og foreldra. 

Áreiðanleiki námsundirprófs Íslenska þroskalistans var sá sami fyrir kennara og foreldra eða 

α=0,95. Þessi háa fylgni milli foreldra og kennara og góði áreiðanleiki gefur til kynna að það 

sé ekki síður hægt að nota námsundirpróf Íslenska þroskalistans fyrir kennara en fyrir 

foreldra við mat á námsfærni barna. 
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Umræða 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að raunhæft er að nota Tölur og Reikning og aðgerðir til 

þess að meta stærðfræðierfiðleika í 1. bekk í grunnskólum Einnig sýna þær að raunhæft er 

að nota Reikning og aðgerðir sem einstaklingspróf. Auk þess leiddi rannsóknin í ljós að 

raunhæft er fyrir kennara að meta færni barna með námsundirprófi Íslenska þroskalistans. 

 Fyrri rannsóknir hafa sýnt að Tölur og Reikningur og aðgerðir gefi góða raun við 

skimun í 2. – 7. bekk í grunnskólum, en slök niðurstaða fékkst við skimun í 1. bekk. Þetta 

bendir til þess að mögulega þurfi að breyta skimunarferlinu hjá 1. bekk (Guðmundur B. 

Arnkelsson og Einar Guðmundsson, 2003). Tölur ásamt Reikningi og aðgerðum með 

einstaklingsfyrirlögn voru því lögð fyrir börn 1. bekkjar. Einnig var fengið mat frá foreldrum 

og kennurum með námsundirprófi Íslenska þroskalistans. Í ljós kom að Tölur og Reikningur 

og aðgerðir tengdust mati kennara á námsundirprófi Íslenska þroskalistans en með því erum 

við búin að renna stoðum undir að raunhæft geti verið að nota prófin tvö við skimun á 

stærðfræðierfileikum í 1. bekk.  

Hugsanleg ástæða fyrir slakri niðurstöðu skimunar fyrri rannsókna í 1. bekk í 

grunnskólum er að prófið er lagt fyrir sem hóppróf, en það getur hentað ungum nemendum 

illa. Því var ákveðið að kanna gagnsemi Reiknings og aðgerða sem einstaklingspróf. 

Rannsóknin leiddi í ljós að raunhæft er að nota Reikning og aðgerðir sem einstaklingspróf. 

Ákjósanlegt hefði verið ef hærri tengsl hefðu fengist á milli mats foreldra og kennara við 

Reikning og aðgerðir. Hugsanleg ástæða lítilla tengsla má rekja til of fárra spurninga 

Reiknings og aðgerða. Prófið innihélt 11 spurningar og heildarstig nemenda tóku einungis 

gildi frá 0 – 7. Möguleg lausn væri að auka fjölda spurninga, með því mætti hugsanlega bæta 

áreiðanleika prófsins og allar líkur væru á að tengsl yrðu betri. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þó svo tengsl mats foreldra og kennara við Tölur og 

Reikning og aðgerðir séu miðlungs, þá er um tvö ólík form matstækja að ræða. 

Námsundirpróf Íslenska þroskalistans metur þroska barna út frá upplýsingum sem fengnar 

eru frá foreldrum eða, í þessu tilviki, kennurum. Hins vegar eru prófþættirnir Tölur og 

Reikningur og aðgerðir lagðir fyrir einstaklingslega og meta þannig stærðfræðifærni 

barnsins beint. Í námsundirprófi Íslenska þroskalistans er mikil áhersla lögð á tölur og 

stærðfræðiþekkingu en einnig eru staðhæfingar um lestur og ritun bókstafa. 

Námsundirprófið metur því almennari þekkingu nemenda en prófþættirnir Tölur og 

Reikningur og aðgerðir gera. Hugsanlegt er að taka þurfi mið af þessu við túlkun tengsla. 
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Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er þó nokkuð samræmi milli mats foreldra 

og kennara á námsundirprófi Íslenska þroskalistans en sá þáttur hefur ekki verið kannaður 

áður. Niðurstöður gefa því til kynna að kennarar eru jafngóðir og foreldrar við að meta 

námsfærni barna á námsundirprófi Íslenska þroskalistans. Það undirstrikar að námsundirpróf 

Íslenska þroskalistans nýtist ekki síður kennurum en foreldrum við mat á námsfærni 

barna.Við notkun á  mati kennara er mikilvægt að kanna samræmi á milli mats foreldra og 

kennara á námsundirprófi Íslenska þroskalistans, þar sem hann er hugsaður fyrir mæður en 

ekki kennara. 

Gert er ráð fyrir því að mæður svari Íslenska þroskalistanum og sýnt hefur verið fram 

á mun á mati mæðra og feðra á heildartölu prófsins. Möguleg takmörkun rannsóknarinnar er 

að ekki er hægt að vera viss um að einungis mæður hafi svarað listanum þar sem hann var 

sendur heim með börnunum. Bréfið sem börnin tóku með sér heim var merkt 

foreldri/forráðamanni þar sem heimilisaðstæður barna geta verið margvíslegar. En það gæti 

haft þau áhrif að tengsl hefðu mögulega orðið meiri ef aðeins mæður hefðu svarað listanum.  

Rannsóknir sem fást við að kanna mun á mati mæðra og feðra á Íslenska 

þroskalistanum miðast við að feður eru látnir meta börn sín án tillit til vitneskju þeirra um 

færni barnsins. Helsta ástæða þess að við teljum okkur komast hjá því að einungis mæður 

svari listanum er sú að feður eru ekki neyddir til að svara listanum. Við treystum 

foreldrum/forráðamönnum til að gera þetta í sameiningu og gerum ráð fyrir að í tilvikum þar 

sem faðir svarar listanum geri hann það á grundvelli umtalsverðrar þekkingar á færni 

barnsins. 

Mikilvægt er að afmarka þann hóp einstaklinga sem glíma við einhvers konar 

stærðfræðierfiðleika svo hægt sé að vinna markvisst að því að auka færni þeirra. Því fyrr 

sem gripið er inn í því minni líkur eru á frekari stærðfræðierfiðleikum seinna á 

skólagöngunni. Mögulegur ávinningur rannsóknarinnar og frekari rannsókna er að íhlutun 

geti hafist mun fyrr en hún gerir í dag. Niðurstöður rannsóknarinnar vekja upp spurningu um 

hvort raunhæft sé að skima fyrir stærðfræðierfileikum í 1. bekk með því að nota annars vegar 

Tölur og hins vegar lengri útgáfu af Reikningi og aðgerðum. Áhugavert væri að kanna 

möguleikann á að skima fyrir með slíku prófi í 1. bekk þar sem fyrirlögn slíks prófs er mjög 

fljótleg og einföld. 
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Viðauki 1 

 

Skimun með Talnalykli við upphaf skólagöngu 
Markmið verkefnisins er að meta gagnsemi Talnalykils til að greina erfiðleika í stærðfræði 

strax við upphaf grunnskólagöngu. Í því skyni er ætlunin að leggja prófþáttinn Tölur fyrir 

börn í 1. bekk grunnskóla auk nokkurra verkefna úr Reikningi og aðgerðum. Auk þess eru 

foreldrar og kennarar beðnir um að meta námsfærni barnsins með því að svara 

námsundirprófi Íslenska þroskalistans.  

Áætlað er að fyrirlögn fyrir börnin taki um 10 mínútur. Við áætlum að það taki foreldra 5–

10 mínútur að meta námsfærni barna sinna á Íslenska þroskalistanum. Varðandi kennara, þá 

er mikið til spurt um færniatriði sem bekkjarkennari er þegar þaulkunnugur. Einnig hjálpar 

það að spurt er um sömu atriði fyrir alla nemendur. Ekki er ætlast til þess að kennari meti 

sjálfstætt viðkomandi færni, heldur byggir hann mat sitt á almennri þekkingu sinni á færni 

viðkomandi nemanda. Að jafnaði ætti þetta ekki að taka meira en 5 mínútur fyrir hvern 

nemanda, hugsanlega styttri tíma þar sem kennari hefur góða yfirsýn yfir mismunandi færni 

nemenda sinna. Talnalykill er staðal- og markbundið próf gefið út af Námsmatsstofnun og 

er notað víða í grunnskólum landsins. Höfundar eru Einar Guðmundsson og Guðmundur B. 

Arnkelsson, kennarar við sálfræðideild Háskóla Íslands. Prófið hefur verið í notkun bæði við 

mat á einstökum nemendum og við skimun stærðfræðierfiðleika síðustu 15 ár. Prófið hefur 

m.a. verið notað við skimun í 3. bekk. Rannsóknir staðfesta að Talnalykill hefur ágætt 

réttmæti gagnvart samræmdum prófum og gagnast vel við skimun í 3.-7. bekk.  

Íslenski þroskalistinn er einnig gefinn út af Námsmatsstofnun og er í umtalsverðri notkun 

við mat á þroska og færni 3–6 ára barna.  
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Viðauki 2 

 


