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Hér á landi hefst skimun (screening) fyrir stærðfræðiörðugleikum í grunnskóla í 

3. bekk þrátt fyrir að forsenda til að skima sé til staðar á yngri stigum. 

Talnalykill er íslenskt staðlað kunnáttupróf í stærðfræði sem notað er til að finna 

nemendur sem eiga erfitt uppdráttar í stærðfræði. Markmið þessarar könnunar 

var að kanna viðhorf skólastjórnenda til stærðfræðiskimunar í lok leikskóla og 1. 

bekk grunnskóla sem og grunnkunnáttu barna í stærðfræði við upphaf 1. bekkjar. 

Einnig var könnuð notkun og gagnsemi skimunarprófa, einkum Talnalykils, hjá 

grunnskólum landsins ásamt viðhorfum skólastjórnenda til vægi stærðfræðináms 

í gegnum grunnskólagönguna. Meginniðurstöður leiddu í ljós að 

skólastjórnendur voru almennt jákvæðir gagnvart skimunum á yngsta stigi. 

Flestir töldu að börn hafi ákveðna grundvallarfærni í stærðfræði þegar þau byrja 

í grunnskóla og að vægi stærðfræðináms sé lagt til jafns við aðrar greinar í 

gegnum grunnskólagönguna. Viðhorf til gagnsemi skimunarprófa voru almennt 

mjög góð, og nær allir notuðu Talnalykil til þess að skima. 
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Inngangur 

Stærðfræði er óneitanlega mikilvæg námsgrein en þó er mörgum sem þykir hún erfið 

viðureignar. Þrefalt fleiri nemendur í öðrum bekk í grunnskóla telja stærðfræði erfiða miðað 

við þá sem finnst lestur erfiður (Louie, Brodesky, Yang og Tan, 2008). Þó að mörg börn 

komist yfir væga stærðfræðierfiðleika án sérstakra ráðstafana er mikilvægt að finna þá 

nemendur sem eiga í mestum vanda strax í upphafi skólagöngu þeirra. Stærðfræði er grein þar 

sem ný þekking þarf að byggja á þeirri eldri, og ef grunnurinn er veikur er meiri hætta á 

erfiðleikum síðar meir (Gersten, Jordan og Flojo, 2005). 

 Leitina að nemendum sem glíma við örðugleika má auðvelda með því að skima 

(screening) eftir þeim. Skimunarpróf eru stöðluð kunnáttupróf sem hafa það að markmiði að 

finna nemendur sem eru í áhættu fyrir námserfiðleikum, jafnvel þó að vandinn sé ekki kominn 

fram að fullu. Með stöðluðum prófum má bera saman kunnáttu barns við getu jafnaldra þess. 

Á sama tíma er reynt að takmarka þann fjölda nemenda sem lenda í áhættuhópi en þurfa ekki 

á sérstakri aðstoð að halda. 

 Rannsóknir sýna að mestur ávinningur hlýst af því að greina námserfiðleika barna 

snemma á skólagöngu þeirra (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2003; Clements og Sarama, 2006). Hér á landi er skimað með greiningarprófum 

fyrir lestrarörðugleikum á síðasta ári í leikskóla með HLJÓM-2 (Námsmatsstofnun, e.d.-a) og 

með Leið til læsis í 1. bekk í grunnskóla (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011). Prófin eru talin 

skila góðum árangri í að finna börn sem þurfa meiri stuðning í lestri (Amalía Björnsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir, 2003; Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011). Hins 

vegar eru ekki til sambærileg greiningarpróf til þess að skima fyrir stærðfræðierfiðleikum 

barna á sama aldri þrátt fyrir að rannsóknir hafa sýnt að næg kunnátta sé til staðar til þess að 
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skima (Clements og Samara, 2004; Clarke, Cheeseman og Clarke, 2006; Jordan, Glutting, and 

Ramineni, 2010). 

Stærðfræðigeta barna í leikskóla 

Upphaf stærðfræðináms barna hefur lengi vel verið miðað við grunnskólaaldur, og lítil áhersla 

hefur verið lögð á stærðfræðinám leikskólabarna og hæfni þeirra til að tileinka sér slíkt nám. Í 

aðalnámskrá leikskóla frá árinu 1999 er stærðfræði ekki gerð nein skýr skil, en aftur á móti er 

bent á mikilvægi þess að börn læri á meðan þau eru ung og móttækileg og að þau öðlist 

þroskandi reynslu (Menntamálaráðuneytið, 1999a). 

 Þrátt fyrir að engin formleg stærðfræðikennsla eigi sér stað í leikskólum eru börn á 

þeim aldri stöðugt að takast á við stærðfræðileg verkefni í sínu daglega lífi án þess að vera 

endilega meðvituð um það. Leikur barna virðist í fyrstu hafa lítið með stærðfræði að gera, en 

við nánari athugun má oftar en ekki finna ýmiss konar hegðun sem felur í sér stærðfræðilega 

hugsun. Sem dæmi þá eiga börn það til að deila einhverju matarkyns jafnt á milli leikfanga í 

„teboðum“ og flokka kubba eftir lögun (Clements og Sarama, 2006). 

 Það er börnum eðlislægt að læra um tölur á fyrstu árunum, hvað þær standa fyrir og 

hvernig þær eru táknaðar, og því hafa þau yfirleitt öðlast ákveðna grundvallarfærni í 

stærðfræði áður en þau byrja í leikskóla (Clements og Samara, 2004). Þó að þau þekki ekki 

formlegar reikniaðgerðir, hafa þau með daglegum samskiptum við fólk og umhverfi sitt 

myndað ákveðinn stærðfræðilegan hugmyndaramma sem setur svo tóninn fyrir flóknari 

aðgerðir í stærðfræði (Geist og Geist, 2009; Saracho og Spodek, 2009). 

 Kunnátta barna í leikskóla hefur sýnt forspárgildi gagnvart gengi þeirra í 

stærðfræðinámi síðar meir. Chard o.fl. (2005) könnuðu forspárréttmæti talnaskilnings í 

leikskóla í tengslum við stærðfræðiárangur í 1. bekk þar sem notast var við sérútbúin matspróf 

fyrir skólastigin tvö. Prófin voru lögð fyrir í lok leikskóla og svo aftur við lok 1. bekkjar, og 



3		

mældist miðlungssterk fylgni (R= 0,52- 0,73) á milli útkoma prófanna. Börn í leikskóla sem 

hafa þekkingu á tölustöfum, geta greint á milli stærða og fyllt inn í talnarunur gengur að 

jafnaði betur við lok 1. bekkjar grunnskóla og allt fram til loka 3. bekkjar. Einnig eiga þau 

auðveldara með að tileinka sér stærðfræðinám við upphaf grunnskóla, sem gefur þeim forskot 

á aðra nemendur (Chard, Clarke, Baker, Otterstedt, Braun, og Katz, 2005; Jordan, Kaplan, 

Ramineni og Locuniak, 2009). 

 Þjálfun í stærðfræði á leikskólaaldri hefur forvarnargildi fyrir börn sem gætu átt í 

erfiðleikum með stærðfræði síðar meir. Börn sem eru í áhættuhóp fyrir námsörðugleikum í 

framtíðinni og hljóta þjálfun í grunnatriðum stærðfræðinnar í leikskóla fá alla jafna hærri 

einkunnir í 1.bekk í samanburði við þau börn sem eru í áhættuhóp en fá enga þjálfun (Griffin, 

Case og Siegler, 1994). Það hefur sýnt sig að aðeins 15-20 mínútna kennsla á dag í tvær 

vikur, þar sem farið er í ýmsa talnaleiki og spil, duga til þess að fjögurra ára börn læri að segja 

til um hvor talan af tveimur sé hærri (Ramani og Siegler, 2008). 

 Með nýrri aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 urðu ákveðnar breytingar frá því sem 

fyrr var á vægi stærðfræðináms (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012). Nú hafa ýmsir 

þættir sem snúa að stefnumiðum menntakerfisins verið sameinaðir fyrir leik-, grunn- og 

framhaldsskóla. Með því er reynt að stuðla að samfellu milli menntastiga, en leikskólinn á að 

vera fyrsta skólastigið í þeirri keðju og upphafið að formlegri menntun barna. Í námsskránni 

er stærðfræði ekki skilgreind sem einn af grunnþáttum menntunar leikskólabarna, heldur 

fellur hún undir grunnþáttinn læsi sem felur í sér skilning á tölum og táknkerfi. 

 Til þess að efla nám barna eru leikskólakennarar hvattir til þess að nýta leik og starf í 

því að styðja við og auka við áhuga barna á námi. Þannig má auðveldlega skapa aðstæður svo 

börn fái að vinna með og velta vöngum yfir stærðfræðilegum viðfangsefnum eins og tölum, 

táknum og formum. Sá grunnur í stærðfræði sem börn öðlast í leikskóla nýtist þeim til þess að 
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takast á við þau verkefni sem bíða þeirra í grunnskóla (Mennta og menningamálaráðuneytið, 

2012). 

Stærðfræðigeta barna við upphaf skólagöngu 

Mikilvægt er að stærðfræðinám barna í grunnskóla byggi á fyrri reynslu þeirra, ekki síst til 

þess að flétta saman þær væntingar og kröfur sem gerðar eru til barna við lok leikskóla og 

upphaf grunnskóla. 

 Helstu örðugleikarnir sem koma fram hjá yngri grunnskólabörnum tengdir stærðfræði 

eru óöryggi við talningu, erfiðleikar við að skrifa tölur rétt og að lesa rangt úr tölum. Börnin 

rugla líka saman og misskilja hugtök eins og „talan á undan“ og „talan á eftir“ og eiga í 

erfiðleikum með að skilja hugtakið „meira en“ þegar þau eiga að bera saman fjölda (Clarke 

o.fl., 2006; Ellemor-Collins og Wright, 2007; Häggblom, 2006). 

 Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er stærðfræði óhlutbundin grein reist á 

röksemdafærslum (Menntamálaráðuneytið, 1999b; Mennta og menningamálaráðuneytið, 

2013), en þegar börn stíga sín fyrstu skref í grunnskóla er hugsanaháttur þeirra afar 

hlutbundinn. Eitt af meginmarkmiðum stærðfræðináms er að nemendur öðlist smám saman 

færni í að hugsa á óhlutbundinn hátt. Í þessu samhengi er mikilvægt að greina snemma þær 

hindranir sem seinka eða koma í veg fyrir að námið þróist úr hlutbundnum í óhlutbundnar 

aðferðir, en það er nauðsynlegur undanfari fyrir efri stig stærðfræðináms og stærðfræðilegrar 

hugsunar almennt (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004). 

 Ein leið til að efla stærðfræðigetu barna og stuðla að því að námið þróist yfir í 

óhlutbundnar aðferðir er þjálfun í talnaskilningi (number sense). Með talnaskilningi er átt við 

færni barns til að þekkja tölur (talnalæsi), að skilja hvað þær þýða, að geta greint á milli 

stærða og röðunar (talnavensl) ásamt því að geta framkvæmt einfaldan hugarreikning 

(Gersten og Chard, 1999). Ef talnaskilningur nemanda í 1. bekk er slakur er líklegt að 
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viðkomandi muni eiga áfram í erfiðleikum með stærðfræði þegar talnasviðið víkkar og verður 

flóknara (Jordan o.fl., 2010). Þjálfun í talnaskilningi í leikskóla og við upphaf grunnskóla er 

því einskonar hornsteinn fyrir frekara stærðfræðinám. 

 Til þess að kennarar sem og aðrir sem koma að námi barna geti fylgst með framgangi 

þeirra (eins og því hvort að talnaskilningur sé nógu vel á veg kominn) er mikilvægt að hafa 

skýr hæfniviðmið. Slík viðmið eru mikilvæg því að þau gera starfsfólki grunnskóla kleift að 

átta sig á því hvort að barn hafi náð tilskyldri hæfni miðað við jafnaldra þess, eða hvort að það 

vanti eitthvað upp á færni þess sem gæti svo hindrað frekara nám. 

 Aðalnámskrá grunnskóla setur ekki fram hæfniviðmið í stærðfræði fyrr en við lok 

fjórða bekkjar. Þá er gert ráð fyrir því að nemendur hafi öðlast skilning á þáttum eins og 

fjölda og að þau geti notað náttúrulegar tölur, raðað þeim upp, borið þær saman og fundið 

lausnir við útreikninga (Mennta og menningamálaráðuneytið, 2013). Þar sem skilningur á 

flestum þessum hugtökum þroskast með börnum frá unga aldri þyrfti að setja fram 

hæfniviðmið í stærðfræði strax við lok fyrsta bekkjar, ekki síst til þess að styðja við þá 

samfellu sem á að vera á milli skólastiga. 

 Kennarar þurfa að hafa góða vitneskju um getu nemenda og taka mið af stöðu þeirra 

við skipulag náms. Þeir þurfa að vita yfir hvaða þekkingu nemendur búa og hvar í 

þroskaferlinu þeir eru staddir til þess að fara ekki fram úr þeim. Stærðfræðin er í eðli sínu 

þannig að til að ráða við næsta skref þarf að búa yfir ákveðinni grundvallarfærni sem efri stig 

byggja á, því annars myndast gap sem orðið getur að hindrun í námi ef það er ekki brúað. 

Árangursrík leið til þess að kanna stöðu nemenda og finna þá sem gætu þurft á hjálp að halda 

er að framkvæma skimun í nemendahópi með stöðluðu kunnáttuprófi. 
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Skimun á stærðfræðiörðugleikum barna 

Í aðalnámskrá segir að grunnskólar skuli eiga aðgang að greinandi prófum og öðrum 

matstækjum sem auðvelda könnun á tilteknum þáttum náms og kennslu. Þær niðurstöður á 

svo að nota til þess að veita nemendum leiðsögn og kennslu við hæfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Frístundasvið Reykjavíkurborgar setur fram tilmæli að allir grunnskólar í 

höfuðborginni skuli skima fyrir stærðfræðiörðugleikum með Talnalykli í 3.bekk, en til 

samanburðar er sama krafa á skimun fyrir lestrarerfiðleikum gerð ári fyrr eða í öðrum bekk 

(Mennta og menningamálaráðuneytið 2013, Ásgeir Björgvinsson, Guðrún Edda Bentsdóttir 

og Hildur B. Svavarsdóttir, 2011). 

 Talnalykill er eina staðlaða kunnáttuprófið í stærðfræði sem hefur þann tilgang að 

finna slaka nemendur hér á landi, og af því að prófið er staðlað að íslenskum 

grunnskólabörnum gerir það notendum þess kleift að bera niðurstöður einstaklinga saman við 

önnur börn í sama árgangi. Prófið tekur mið af námsefni 1. – 7. bekkjar og aðalnámsskrá 

grunnskóla í stærðfræði frá árinu 1989. Talnalykill skiptist í sjö þætti; Tölur, 

Mælingar,Stærðfræðiheiti, Tölfræði, Reikningur og aðgerðir, Algebra og jöfnur og að lokum 

Rúm- og flatarmál. Saman mynda útkomur úr þáttunum sjö eina heildartölu sem hægt er að 

nota sem mælikvarða á almenna kunnáttu í stærðfræði (Einar Guðmundsson og Guðmundur 

B. Arnkelsson, 1998). 

 Nota má Talnalykil til þess að skima í nemendahóp með tveggja þrepa skimun frá 2. - 

7. bekk. Tveggja þrepa skimun eru notuð til þess að finna þau börn sem gætu verið í áhættu 

fyrir stærðfræðiörðuleikum og notast er við tvo þætti prófsins í skimun; Reikningur og 

aðgerðir og Tölur. Prófþátturinn Reikningur og aðgerðir er lagður fyrst fyrir sem hóppróf til 

að meta færni í samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu. Ef niðurstöður barns úr þeim 
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þætti eru slakar er prófþátturinn Tölur lagður fyrir hvern nemenda með einstaklingsfyrirlögn 

til þess að athuga þekkingu á talnahugtökum og innbyrðis tengslum talna. Hefðbundin tveggja 

þrepa skimun í með Talnalykli hefur verið lögð fyrir 1. bekk en ekki gefið góða raun þar sem 

að þátturinn Reikningur og aðgerðir greinir ekki nógu vel á milli slakra nemenda og annara í 

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

 Skortur á matstækjum fyrir yngstu börnin gæti því verið ein af ástæðum þess að ekki 

hefur verið hugað að því að greina stærðfræðiörðugleika barna fyrr. Hins vegar þarf ekki að 

leita lausnar langt yfir skammt, því nýlega hefur verið reynt á réttmæti þess að nota Tölur og 

Reikningur og aðgerðir við skimun á stærðfræðiörðugleikum barna í 1. bekk með góðum 

árangri. Niðurstöðurnar sýndu að réttmætt er að nota báða prófþættina til þess að skima, en þá 

með einstaklingsfyrirlögn beggja þátta. Einnig kom fram að aðlaga þarf Reikningur og 

aðgerðir að þessum aldurhóp, hugsanlega með því að fjölga einfaldari verkefnum 

(Guðmundur B. Arnkelsson, Guðmann Rúnar Lúðvíksson og Jóna Stefánsdóttir, 2016). 

Líklegt er að einstaklingspróf henti betur fyrir nemendur á yngsta stigi heldur en hóppróf því 

með einstaklingsprófi fylgir leiðsögn, stýring og möguleikinn á því að grípa inn í. 

 Fullnægjandi matstæki eru þó aðeins eitt skref af mörgum í áttina að árangursríkri 

skimun. Til þess að skimunarpróf og niðurstöður þeirra séu notuð á fullnægjandi hátt (eða yfir 

höfuð) er nauðsynlegt að viðhorf kennara og þeirra sem nota slík mælitæki séu jákvæð í garð 

prófanna og að niðurstöður þeirra séu taldar gagnlegar. Viðhorf starfsfólks skóla skiptir 

töluverðu máli því að krafan um viðeigandi matstæki og viðmið þarf meðal annars að koma 

frá þeim. 

 Markmið okkar var að komast að því hver viðhorf skólastjórnenda grunnskóla 

landsins eru til skimunar á stærðfræðiörðugleikum barna strax við lok leikskóla og í 1. bekk 

grunnskóla, til þess að sjá hvort að þau gætu verið fyrirstaða þess að skimað sé fyrr fyrir 
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stærðfræðiörðugleikum barna, en hér á landi hafa þau viðhorf skólastjórnenda ekki verið 

könnuð áður. 

 Einnig vildum við athuga hverjar hugmyndir skólastjórnenda eru um 

stærðfræðikunnáttu barna við upphaf skólagöngu og hvert þeir telja vægi stærðfræðináms sé í 

gegnum grunnskólagönguna, til þess sjá hvort að þær hugmyndir rími við þær rannsóknir sem 

benda til þess að stærðfræðikunnátta barna sé komin vel á veg við lok leikskóla og upphaf 

grunnskóla. 
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Aðferð 

Könnunin var framkvæmd í samvinnu við Daða Rúnar Einarsson og Sigurbjörgu 

Jóhannesdóttur og því verður innihald aðferðarkafla svipað og í verkefni þeirra. 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru skólastjórnendur úr grunnskólum landsins eða aðrir fulltrúar skólans sem 

skólastjórnendur bentu á. Haft var samband við alla þá grunnskóla sem kenna nemendum í 1. 

til 4. bekk. Heildarfjöldi grunnskóla var 177 og af þeim kenndu 171 á yngsta stigi. Níu skólar 

voru útilokaðir þar sem þeir voru í sameiginlegum rekstri með öðrum skólum og höfðu því 

sameiginlega skólastjórnendur. Alls voru 162 skólum boðin þátttaka og þar af voru 127 sem 

tóku þátt eða tæp 80%. Af þeim 35 grunnskólum sem ekki tóku þátt voru 12 sem neituðu 

þátttöku, yfirleitt vegna anna, og ekki náðist í fulltrúa frá 23 skólum þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir. 

Mælitæki 

Notaður var frumsaminn spurningalisti sem hannaður var í samstarfi við Daða Rúnar 

Einarsson, Sigurbjörgu Jóhannesdóttur og leiðbeinanda okkar Guðmund Bjarna Arnkelsson. 

Listinn samanstóð af 35 spurningum og skiptist í fimm þætti (sjá viðauka 1). Fyrsti þátturinn 

innihélt þrjár spurningar um bakgrunn viðkomandi skóla. Annar þáttur taldi 12 spurningar um 

framkvæmd og eftirfylgni skimunarprófa og innihélt spurningar eins og „í hvaða bekkjum er 

skimað í skólanum?“. Þriðji þáttur innihélt fimm spurningar um fyrirlögn skimunarprófa. 

Fjórði þáttur fól í sér átta spurningar sem snéru að mögulegum uppfærslum á Talnalykli og 

því hvaða þætti Talnalykils viðkomandi taldi mega bæta. Fimmti og síðasti þáttur 

spurningalistans taldi sex spurningar sem athuga áttu þörf skólanna fyrir skimun. Dæmi um 
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slíka spurningu er „hversu góð hugmynd finnst þér að skima fyrir stærðfræðiörðugleikum í 

upphafi skólagöngu, strax í 1. bekk?“. Í lok spurningalistans var ein opin spurning þar sem 

þátttakendum gafst færi á að koma athugasemdum sínum og skoðunum á framfæri. 

Framkvæmd 

Við byrjuðum á að semja frumgerð af spurningalista með spurningum og fullyrðingum sem 

taldar voru tengjast skimun og stærðfræðikunnáttu grunnskólabarna. Sú útgáfa 

spurningalistans var forprófuð í þeim tilgangi að fá skarpari mynd af lokaútgáfu hans. Í 

forprófuninni var hringt í fimm grunnskóla af handahófi og rætt við skólastjóra eða annan 

starfsmann sem skólastjóri vísaði á. Við notuðum handrit að hálfstöðluðu viðtali (sjá viðauka 

2) til þess að kanna viðhorf viðmælenda til skimunar á stærðfræðiörðugleikum barna og 

kunnáttu þeirra í stærðfræði við upphaf grunnskóla. Upplýsingar um hvern skóla sem hringt 

var í voru færðar inn á sérstakt upplýsingablað (sjá viðauka 3). Í samtalinu reyndum við að 

hvetja til opinna samræðna og voru svör viðmælenda skráð niður jafnóðum á svarblað (sjá 

viðauka 4). 

 Eftir að lokaútgáfa spurningalistans hafði verið samin með hliðsjón af upplýsingunum 

sem fengust í forprófuninni hófumst við handa við að hringja út og leggja fyrir 

spurningalistann í sinni lokamynd (sjá viðauka 1), en einnig var stuðst við handrit í þeim 

símtölum til þess að auka skipulag og stuðla að hærra svarhlutfalli. Handritið má sjá í viðauka 

5. 

 Hringt var á skrifstofu hvers skóla, verkefnið kynnt og samband fengið við 

skólastjóra. Hann var þá beðinn um að svara spurningalistanum símleiðis, þá þegar eða á 

öðrum tíma sem hentaði viðkomandi betur. Upplýsingablöð voru við hönd til að skrá niður 

nýjan tíma ef hringja átti aftur. Ef skólastjóri sá sér ekki fært um að svara spurningum var 

hann beðin um að vísa á aðra manneskju innan skólans. Í sumum tilfellum var gefið samband 
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við aðra starfsmenn líkt og aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra eða sérkennslustjóra. 

Spurningarnar voru lesnar upp í röð af tölvuskjá inni á vefsíðunni QuestionPro og svörin 

ásamt tilfallandi athugasemdum í lok könnunarinnar skráð niður jafnóðum. 
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Niðurstöður 

Um tveir þriðju viðmælenda (65%) töldu það góða hugmynd að skima fyrir 

stærðfræðiörðugleikum á síðasta ári í leikskóla með sérútbúnum skimunarprófum. Svipaðar 

niðurstöður (65%) fengust þegar spurt var um mögulega gagnsemi skimunar við upphaf 

skólagöngu, strax í 1. bekk. 

 Meirihluti viðmælenda (72%) taldi að þegar börn byrja í 1. bekk þá hafi þau flest 

einhverskonar grundvallarfærni í stærðfræði. Að auki taldi fjórðungur viðmælenda börn 

almennt geta leyst einföld praktísk verkefni með eigin aðferðum þegar þau byrja í 1. bekk, til 

að mynda í samlagningu og frádrætti. 

 Stærstur hluti viðmælenda (70%) taldi að stærðfræðinám væri lagt til jafns við 

íslenskunám (lestur og skrift) í gegnum grunnskólann. Þau viðhorf endurspegla mikilvægi 

stærðfræðinnar í augum skólastjórnenda jafnt á yngsta stigi sem og á eldri stigum. 

 Stærðfræðiskimun var framkvæmd í flestum skólum (87%) þar sem nær alltaf var 

notast við Talnalykil (í 98% tilvika). Af þeim sem sögðust skima voru rétt um 70% sem 

skimuðu einu sinni á ári eða oftar. (20% skimuðu ekki reglulega og 10% sjaldnar en einu 

sinni á ári). Þá er bæði átt við þær skimanir sem framkvæmdar voru reglulega í nemendahóp 

og þegar grunur vaknaði um erfiðleika. Mikill meirihluti viðmælenda (97%) sá svo fyrir sér 

að skólinn myndi halda áfram að skima fyrir stærðfræðiörðugleikum í framtíðinni. 

 Um helmingur þátttakenda greindi frá því að það væri krafa að skima fyrir 

stærðfræðiörðugleikum í skólanum. Sú krafa kæmi þá yfirleitt frá fræðsluskrifstofu eða 

sambærilegum skólayfirvöldum, einkum í tengslum við samstilltar skimanir í 3.bekk á vegum 

Reykjavíkurborgar. 
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 Viðmælendur greindu oftast frá því að skimað væri í 3.- og 6. bekk (sjá mynd 1). Það 

vekur athygli að á unglingastigi var þó nokkuð um skimanir þrátt fyrir að námsefnið sem 

Talnalykill tekur mið af samræmist best því námsefni sem kennt er á yngri stigum. 

          Mynd 1. Súlurit af hlutfallslegri dreifingu skimunar eftir bekkjum. 

	
 Um 76% viðmælenda töldu mikilvægt að notast við heildstætt kerfi til þess að skima. 

Þeir töldu þarfir skóla sinna einna helst vera fyrir próf sem hafa gott forspárgildi, gott 

hjálpartæki og meiri yfirsýn. Flestir töldu sig vera vel í stakk búna til þess að koma auga á þá 

sem þurfa á frekari aðstoð að halda en að stöðluð kunnáttupróf eins og Talnalykill hjálpi þeim 

að rökstyðja slíkan grun. 

 Langflestir (94%) töldu niðurstöður skimunarprófa vera gagnlegar þegar taka á 

ákvörðun um áframhaldandi aðstoð nemenda og skipulagningu námsefnis. Viðhorf til 

gagnsemi skimunarprófa voru því í samræmi við viðhorf til áframhaldandi notkun og þörf 

viðmælenda á slíkum prófum. 

 Helsta gagnrýnin sem fram kom á skimunarpróf Talnalykils snerist um lítið samræmi 

á milli prófsins og kennsluefnis. Einnig kom fram að þörf væri á uppfærslum og að prófið 
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væri komið til ára sinna, enda liðin átján ár frá útgáfu þess. Viðmælendur greindu meðal 

annars frá því að innihald prófsins, hugtakanotkun og orðalag þyrfti að vera í betra samræmi 

við núverandi aðalnámskrá. Mikilvægt væri að breyta orðalagi fyrir þau yngstu og vera með 

markmið og áherslur námsefnis í dag til hliðsjónar. 
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Umræða 

Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós einkar jákvæð viðhorf til skimunar í stærðfræði á 

lokaári í leikskóla sem og í 1. bekk, þar sem meirihluti viðmælanda voru hlynntir 

hugmyndinni. Viðhorf skólastjórnenda til skimunar á stærðfræðiörðugleikum barna á þessum 

aldri hefur ekki verið kannað áður og sýna niðurstöður okkar að þau séu ekki því til fyrirstöðu 

að skima fyrir stærðfræðiörðugleikum fyrr en gert er í skólum nú. 

 Einnig kom fram að börn eru talin búa yfir ákveðinni grundvallarfærni í stærðfræði 

þegar þau byrja í grunnskóla, en þá er átt við talnaskilning og jafnvel færni í einföldum 

aðgerðum (samlagningu og frádrætti). Þessi sjónarmið samræmast fyrri rannsóknum sem sýnt 

hafa fram á grundvallarfærni barna í leikskóla og forspárgildi þeirrar kunnáttu síðar meir 

(Chard o.fl., 2005; Jordan o.fl., 2009; Griffin o.fl., 1994). 

 Þessi grundvallarfærni í stærðfræði þróast og vex hjá flestum börnum yfir 

leikskólaárin. Á lokaári í leikskóla eru því mörg börn fær um að skilja og vinna með sumt af 

því efni sem þau munu takast á við í 1. bekk. Það er því óhætt að segja að undirbúningsvinna 

fyrir stærðfræðinám byrji í leikskóla þar sem leikur skiptir sköpum fyrir áframhaldandi nám 

barna. Þrátt fyrir þetta höfðu sumir skólastjórnendur orð á því að leikskólastarf ætti einungis 

að vera fólgið í leik, þ.e. þeir álitu leik og nám sem tvo aðskilda þætti í stað þess að líta á leik 

sem beina leið til þess að auka þekkingu. Viðhorf þeirra skólastjóra stangast á við fyrri 

rannsóknir sem snúa að því að börn læri í gegnum leik, en hægt er að líta á nám og leik sem 

tvær gagnvirkar víddir sem örva hvor aðra og hjálpa börnum að gefa umhverfi sínu merkingu 

og þannig skilja það betur (Geist og Geist, 2009; Saracho og Spodek, 2009; Samuelsson og 

Johansson, 2006). Einnig er vert að hafa í huga að sú stærðfræðiþjálfun sem börn hljóta í 

leikskóla m.a. í gegnum leik hefur ákveðið forvarnargildi fyrir þau börn sem eru í áhættuhóp 
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fyrir námsörðugleikum í framtíðinni (Jordan o.fl., 2009; Griffin o.fl., 1994; Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 2004). 

 Skimunarpróf voru almennt talin nauðsynlegur þáttur í því að meta kunnáttu barna í 

grunnskóla að mati skólastjórnenda, þar sem prófin gera starfsmönnum sem leggja þau fyrir 

kleift að bera saman börn í sama árgangi og flestir sáu fram á áframhaldandi notkun þeirra. 

Jákvæð viðhorf skólastjórnenda til skimunarprófa kann að vera vegna þess að þeir hafa 

ákveðinna hagsmuna að gæta. Það er jú skólastjórnendum mikilvægt að nemendur þeirra 

standi vel að vígi í stærðfræði sem og öðrum greinum í samanburði við aðra skóla og einnig 

hljóta þeir að vilja þjónusta nemendur af bestu getu. 

 Talnalykill er mest notaða skimunarprófið í stærðfræði, en þessa miklu notkun 

Talnalykils má eflaust rekja til þess að það er eina staðlaða greiningarprófið 

(Námsmatsstofnun, e.d-c) sem til er á landinu og einnig hefur fjöldi kennara sótt sérstakt 

réttindanámskeið Talnalykils þar sem þeir læra að nota og leggja Talnalykil fyrir. 

 Flestar skimanir fyrir stærðfræðiörðugleikum eru framkvæmdar í 3. og 6. bekk. Ein af 

ástæðum þess gæti verið sú að samræmd könnunarpróf eru lögð fyrir í 4. og 7. bekk og það að 

skima fyrir örðugleikum árið á undan getur verið gagnlegt til þess að staðsetja þau börn sem 

efla þarf betur áður en fyrrnefnd könnunarpróf eru lögð fyrir. Það námsefni sem Talnalykill 

tekur mið af samræmist vel því námsefni sem kennt er á þessu tímabili sem gefur því góða 

sýn á stöðu nemenda. 

 Viðmælendur töldu að áherslan sem grunnskólar leggja á stærðfræðinám væri til jafns 

við íslenskunám (lestur og skrift) í gegnum skólagönguna. Ef hins vegar er litið til tiltækra 

greiningatækja fyrir hvora námsgreinina um sig má sjá að sú afstaða er ekki í takt við 

staðreyndir. Til eru skimunarpróf sem kanna lestrargetu barna, bæði á síðasta ári í leikskóla 

og í 1. bekk (Námsmatsstofnun, e.d.-a; e.d.-b), en ekki er til skimunarpróf í stærðfræði fyrir 
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þann aldur. Þessi munur á tiltækum skimunarprófum á milli námsgreinanna gæti stafað af 

viðhorfum og áherslum menntayfirvalda. Í nýjustu útgáfu aðalnámskrá leikskóla er stærðfræði 

til að mynda ekki skilgreind sem einn af grunnþáttum menntunar, heldur fellur hún undir 

grunnþáttinn læsi (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012). 

 Það má vera að þessi samtvinnungur sé sökum þess að lestrarfærni sé álitin forsenda 

þess að læra stærðfræði. Stærðfræði er vissulega að hluta til bundin við lesmál, sérstaklega á 

efri stigum skólagöngu, en hafa ber í huga að talnalæsi og lesskilningur eru tvö ólík fyrirbæri 

(Jordan o.fl., 2009) þar sem eitt þarf ekki endilega að leiða af öðru. Aðgreina mætti betur 

þessa tvo þætti, þ.e. talnalæsi og lestrarlæsi í aðalnámkrá leikskóla og þar með stuðla betur að 

sjálfstæði þeirra í framhaldinu. Það myndi ekki einungis nýtast í formi markbundins 

ávinnings, þ.e. með þróun færni og aðlögun námsefnis, heldur gæti það einnig hjálpað til við 

að staðsetja betur þann námsvanda sem barn glímir við. 

 Miðað við niðurstöður könnunarinnar má álykta að forsendur þess að skima fyrir 

stærðfræðiörðugleikum á síðasta ári í leikskóla og í 1. bekk séu til staðar; jákvætt viðhorf 

skólastjórnenda til skimunar, grunnkunnátta barnanna í stærðfræði og mikilvægi stærðfræði 

sem námsgrein. Því má ætla að ástæðurnar að baki þess að ekki sé skimað fyrir 

stærðfræðiörðugleikum við upphaf grunnskóla sé að finna annars staðar. 

 Mikilvægt er að samræmi sé á milli þeirra væntinga sem gerðar eru annars vegar til 

barna við lok leikskóla og hins vegar í byrjun grunnskóla. Auknar áherslur og þjálfun í 

stærðfræði í leikskóla væri vissulega góð viðbót og myndi hugsanlega skerpa betur á þeirri 

grunnkunnáttu sem barnið hlýtur af sjálfsdáðum í gegnum leik. Þjálfun í grundvallarfærni og 

skimanir í stærðfræði á forstigi menntunnar gæti mögulega orðið til þess að brúa bilið á milli 

leik- og grunnskóla. 
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 Annað sem okkur fannst áhugavert og vert að nefna eru hversu margir grunnskólar 

nota Talnalykil til þess að skima á unglingastigi, þrátt fyrir að hann sé ekki hannaður fyrir 

þetta skólastig. Ekki vitum við hver orsök þess er en samkvæmt þessum niðurstöðum virðist 

einnig vera þörf fyrir því að skima fyrir stærðfræðiörðugleikum á unglingastigi, og þá helst 

með viðeigandi skimunarprófum. 

 Rétt er að nefna nokkra vankanta sem fram komu við framkvæmd könnunarinnar. 

Þegar fullkláraður spurningalisti var lagður fyrir viðmælendur tókum við eftir því að sumar 

spurningar kröfðust nánari útskýringa vegna orðalags og töfðu því fyrir fyrirlögn. Einnig 

teljum við að röðun spurninga í listanum hafi verið ábótavant, en líklegt er að röðun 

spurninganna hafi haft einhver smitáhrif þar sem svipaðar spurningar voru nálægt í tíma. Sem 

dæmi má nefna þær spurningar sem sneru að viðhorfi til skimunar í leikskóla og 1. bekk. Þær 

spurningar komu hver á eftir annari og því átti fólk erfiðara með að svara síðari spurningunni 

sem snéri að skimun í 1. bekk eftir að hafa myndað sér skoðun á gagnsemi skimunar í 

leikskóla í spurningunni á undan. 

 Spurningar sem fólu í sér svarmöguleika á tvískautaskala töldum við ekki innihalda 

rétt orðaval. Efstu stig kvarðans, frekar góð/slæm, áttu til að vera ruglandi fyrir viðmælendur 

þar sem þeir litu ekki á þá möguleika sem efsta stig (sjá viðauka 1). Eftir nokkur símtöl tókum 

við ákvörðun um að breyta orðalaginu og notast frekar við mjög góð/slæm sem efsta stig. 

 Könnunin komst býsna nálægt því að endurspegla þýðið, sem eru allir 

skólastjórnendur í grunnskólum landsins sem kenna 1. til 4. bekk, og dregur hún því upp góða 

mynd af viðhorfum flestra skólastjórnenda gagnvart skimunum á stærðfræðiörðugleikum 

barna almennt, ásamt viðhorfum til skimunar og kunnáttu barna á yngsta stigi. 

 Sem mögulegar framtíðarrannsóknir teljum við að áhugavert væri að kanna viðhorf 

leikskólakennara og grunnskólakennara til stærðfræðikunnáttu barna á leikskóla- og yngsta 
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grunnskólastigi þar sem það hefur ekki verið kannað hérlendis. Einnig gætu sérkennslustjórar 

verið verðugir viðmælendur í slíkum rannsóknum þar sem þeir fást við námsvanda barna og 

úrlausnir og geta þar af leiðandi veitt upplýsingar um skimanir í meiri smáatriðum. 

 Einnig væri áhugavert að kanna viðhorf kennara til stærðfræði almennt því erlendar 

rannsóknir sýna að margir kennarar á yngsta stigi hafa frekar neikvætt viðhorf til stærðfræði 

og að það skili sér að einhverju leyti til barnanna (Philipou og Christou, 1998; Thiel, 2010; 

Wilkins, 2010). Ef svipaðar niðurstöður finnast hér á landi og að viðhorf kennara til 

stærðfræði almennt reynist vera neikvætt, má vera að þeir telji sig ekki geta útfært 

stærðfræðikennsluna á eins skemmtilegan og fræðandi hátt og ef viðhorf þeirra væri 

jákvæðari. Afleiðingar neikvæðs viðhorfs kennara gæti mögulega endurspeglast í verri 

kennsluháttum sem getur komið niður á áhuga og getu barnanna.  
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