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Útdráttur 

Um 5% barna í grunnskólum eiga erfitt með stærðfræði en erfitt er að vita 

hverjir það raunverulega eru sem þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Til að 

finna út hverjir það eru þarf að meta ákveðna þætti náms og kennslu. Til þess 

eru notuð stöðluð próf. Talnalykill er staðal- og markbundið próf hannað fyrir 

skimun á stærfræðierfiðleikum nemenda í 1. – 7. bekk. Markmið 

rannsóknarinnar er að öðlast sýn á notkun og viðhorf grunnskóla landsins til 

Talnalykils og gera samanburð á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 

Lagt var upp með að hafa samband við alla grunnskóla á landinu. Af þeim 

voru 127 sem tóku þátt í rannsókninni. Haft var samband við skólastjórnendur 

þeirra skóla og lagður fyrir spurningarlisti um notkun, viðhorf, þörf og 

mögulegar uppfærslur á Talnalykli. Notkun Talnalykils er mjög mikil á 

Íslandi og er viðhorf til hans almennt jákvætt. Eitthvað er um að notendur telji 

uppfærslur á prófinu tímabæra þar sem hann er kominn til ára sinna en þrátt 

fyrir það þykir prófið gagnlegt við að finna hverjir það eru sem þurfa á aðstoð 

að halda í stærðfræði. Á heildina litið er ekki mikill munur á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinnni en þó eru einstaka hlutir sem skera 

sig úr. 
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Inngangur 

Stærðfræði  

Stærðfræði er fræðigrein um stærðir, tölulega eiginleika þeirra, form og samband þeirra á milli. 

Stærðfræðin hefur fylgt mannkyninu í mörg þúsund ár og hefur hún hjálpað manninum að skilja 

og skapa merkingu í bæði náttúru og umhverfi. Auk þess er hún mikilvægt hjálpartæki fyrir 

manninn til að bæta þekkingu sína og getu á ýmsum sviðum tækni, fræða og verkmenningar 

um allan heim. Stærðfræðin er því orðin að alþjóðlegu tungumáli sem spilar stórt hlutverk í 

daglegu lífi okkar (Smith, 1958; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015).  

Megintilgangur stærðfræðináms á Íslandi er að nemendur læri að nota stærðfræði í 

fjölbreyttum tilgangi við ólíkar aðstæður. Meðal þeirra atriða sem farið er yfir með nemendum 

er að setja fram og leysa verkefni, velta fyrir sér ólíkum aðferðum sem nýtast við úrlausnir og 

leggja mat á niðurstöður. Hæfni í stærðfræði felst í því að hafa ljósan skilning á henni, geta 

spurt og svarað með henni auk þess að geta notað tungumál og verkfæri hennar.  

Til að öðlast hæfni í stærðfræði er mikilvægt að nemendur hafi jákvætt viðhorf til 

stærðfræði og trú á eigin getu. Nauðsynlegt er að þeir rækti með sér það viðhorf til stærðfræði 

að hún sé bæði skynsamleg og nytsamleg (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á hversu mikilvægir þessir þættir geta verið. Þeir nemendur sem hafa 

mikla trú á eigin stærðfræðigetu eru mun líklegri til að fá háa einkunn á stöðluðu kunnáttuprófi 

í stærðfræði (Fast o.fl., 2010). Einnig hafa niðurstöður rannsókna sýnt að viðhorf nemenda til 

stærðfræði hafi í raun áhrif á árangur þeirra (Ma, 1997). 

Námsörðugleikar í stærðfræði. 

Sumir einstaklingar eru slakari en aðrir í stærðfræði og eiga erfitt með að ná tökum á einföldustu 

aðgerðum hennar. Þessu eru flestir fræðimenn sammála en þó ríkir óvissa um hver orsökin fyrir 

þessum erfiðleikum eru og hvernig eigi að flokka þá. Algengast er að skipta námsörðugleikum 

í stærðfræði í tvö aðskilin hugtök: stærðfræðiörðugleika (e. mathematical difficulties) og 

sértæka stærðfræðiörðugleika (e. mathematical learning disability) (Berch og Mazzocco, 

2007). 

Hugtakið stærðfræðiörðugleikar nær yfir þá nemendur sem eiga erfitt uppdráttar í 

stærðfræði. Þessir erfiðleikar geta stafað af ótal breytum sem hafa áhrif á líf og umhverfi 

einstaklings og má þá helst nefna skort á stuðningi heima við eða í skóla og mikla fjarveru frá 
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skóla (Wright, Martland og Staffford, 2006). Hugtakið sértækir stærðfræðiörðugleikar hefur 

töluvert þrengri skilgreiningu en stærðfræðiörðugleikar og felur það í sér að örðugleikarnir eigi 

rót sína að rekja til meðfæddrar hömlunar. Meðal almennings eru þessir sértæku 

stærðfræðiörðugleikar betur þekktir sem talnablinda (e. dyscalculia). Uppruna þessarar 

yfirskriftar, talnablindu, má rekja til sálfræðilegu greiningarkerfanna DSM-5 og ICD-10 en 

mikið ósætti er um hvort þetta viðurnefni eigi rétt á sér (Berch og Mazzocco, 2007). Ósætti 

fræðimanna og sú óvissa sem ríkir um hugtök og skilgreiningar, sem notaðar eru fyrir 

námsörðugleika í stærðfræði, mætti rekja til skorts á rannsóknum. Ekki er lögð nægilega mikil 

áhersla á rannsóknir á námsörðugleikum í stærðfræði ef miðað er við fjölda rannsókna sem 

gerðar hafa verið á öðrum námsörðugleikum eins og lestrarerfiðleikum. 

Til að koma til móts við þá nemendur sem eiga erfitt uppdráttar í stærðfræði er þeim 

boðið upp á sérkennslu. Samkvæmt 17. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008, sem snýr að börnum 

með sérþarfir, eiga allir þeir sem eigi erfitt uppdráttar í námi rétt á sérstökum stuðningi í 

samræmi við sérþarfir sínar en um 25% nemenda í íslenskum grunnskólum njóta stuðnings í 

námi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Sérkennsla er sérútbúin kennsla sem mætir 

þörfum nemenda sem eiga við stærðfræðiörðugleika að stríða. Sérstakt námsefni, aðferðir eða 

hjálpartæki eru meðal þess sem hægt er að bjóða þessum nemendum upp á. Stærsti og 

mikilvægasti þáttur sérkennslu er að finna og leggja áherslu á þá þætti sem nemendur eru hæfir 

í (Hallahan og Kauffman, 2003).  

Markmið grunnskóla á Íslandi er að stuðla að alhliða þroska, menntun og velferð hvers 

nemanda og eiga vinnubrögð starfsmanna skólanna að einkennast af umburðarlyndi, kærleika 

og jafnrétti. Auk þess er það hlutverk skólanna að starfshættir þeirra séu í samræmi við stöðu 

og þarfir nemenda, samanber 2. gr. laga um grunnskóla. Mikilvægt er að sérkennsla og 

stuðningur við nám sé í samræmi við þarfir nemenda til að gæta að þess að jafnrétti sé í 

námskerfinu og að fjármagni skólanna sér varið skynsamlega. Ein besta leiðin til að sjá til þess 

að svo sé er að framkvæma samræmt mat á námsstöðu barna (Guðmundur B. Arnkelsson, Einar 

Guðmundsson og Einar Örn Einarsson, 2000). 

Skimun 

Um 5% nemenda í grunnskólum eiga erfitt með stærðfræði en erfitt er að vita hverjir það eru 

sem raunverulega þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Oft fá nemendur ekki þá hjálp sem þeir 

þurfa við námið nema þeir hafi fengið staðfesta greiningu á örðugleikum sínum eða hafi í það 
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minnsta verið flokkuð í áhættuhóp. Til þess að einfalda þetta ákvörðunarferli er framkvæmd 

skimun. Skimun (e. screening) er forvarnaraðgerð þar sem gerð er kerfisbundin leit að einhverju 

óæskilegu eða óeðlilegu með rannsóknum eða prófunum. Fyrsta þrep skimunar felur í sér að 

finna kerfi sem nær til allra aðila sem á að skima, í þessu tilviki nemenda. Því næst er 

upplýsingum safnað um þá sem verið er að skima og út frá þeim upplýsingum ákveðið hvort 

nemandi sé í áhættuhóp og haldi þá áfram í þriðja þrep skimunar þar sem fram fer ítarlegri 

greining. Það veltur svo á niðurstöðu þeirrar greiningar hvort nemandi þurfi frekari aðstoð eða 

sérkennslu. Áður en skimun er framkvæmd verður þó að huga að því að úrræðin hafi jákvæð 

áhrif á nemendur og dragi úr vandanum (Einar Guðmundsson, 1999).  

Hægt er að framkvæma bæði formlega og óformlega skimun. Sú formlega hefur þann 

kost að aðferðirnar sem notaðar eru til að mynda áhættuhóp eru skýrar. Þannig er hægt að 

fylgjast með því sem kemur út úr skimuninni og ákveða út frá henni hver heppilegasta stærð 

áhættuhópsins er. Í áhættuhópum leynast einstaklingar sem ekki eiga við stærðfræðiörðugleika 

að stríða, eða falskir jákvæðir. Eins geta nemendur sem eiga við stærðfræðiörðugleika að stríða 

lent utan áhættuhóps en þeir eru sagðir vera falskir neikvæðir. Aðferðir óformlegrar skimunar 

geta hins vegar verið óskýrar og mismunandi eftir því hver framkvæmir hana. Notkun 

formlegrar skimunar gefur því mun nákvæmari mynd af áhættuhópnum þó svo hún sé ekki 

fullkomin (Guðmundur B. Arnkelsson og Einar Guðmundsson, 2003; Einar Guðmundsson, 

1999). 

Markmið skimunar er að finna sem flesta nemendur sem þarfnast hjálpar samfara því 

að halda í lágmarki þeim nemendum sem lenda ranglega í áhættuhópi. Alltaf er einhver 

óhjákvæmilegur kostnaður sem fylgir skimun en hann skilar sér þó yfirleitt til baka í formi betri 

námsárangurs auk þess sem samfélagið hagnast til lengri tíma. Þessi ávinningur sem fylgir í 

kjölfar skimunar réttlætir þó ekki allan kostnað hennar. Í einhverjum tilvikum eiga börn á hættu 

að vera skilgreind út frá örðugleikum sínum. Þá upplifa þau sig með nokkurs konar stimpil frá 

samfélaginu sem getur valdið því að þau gefist upp og missi trú á sjálfum sér. Einnig getur þessi 

skilgreining orðið til þess að framkoma kennara og fjölskyldu gagnvart þeim breytist til hins 

verra. Að lokum getur nemandinn misst áhugann á náminu en eins og fram hefur komið getur 

viðhorf nemenda til stærðfræði haft áhrif á námsárangur þeirra. Það er því mikilvægt atriði að 

reyna að halda gagnsemi sem mestri á meðan kostnaði er haldið í lágmarki. (Guðmundur B. 

Arnkelsson og Einar Guðmundsson, 2003; Ma, 1997) 
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Stöðluð próf 

Formlegt námsmat í grunnskólum má flokka í staðlað og óstaðlað mat. Óstaðlað mat er oft í 

formi þeirra prófa sem umsjónarkennarar semja og leggja sjálfir fyrir nemendur sína. Þessi 

bekkjarpróf eru þau próf sem nemendur eyða miklum tíma í að taka, töluvert meiri tíma en þau 

eyða í að taka stöðluð próf eins og samræmd próf (Linn og Gronlund, 1995/1997). Styrkur 

þessara bekkjarprófa er aðallega fólginn í því að innihald þeirra er í takt við inntak kennslu 

sérhvert sinn. Á hinn bóginn getur takmarkað notagildi bekkjarprófa reynst veikleiki þar sem 

erfitt er að nýta þau utan bekkjarins. Fátæklegar upplýsingar um áreiðanleika þeirra og réttmæti 

eru einnig veikleiki. Staðlað mat felur í sér skipulagðara ferli þar sem efni er samið út frá 

fyrirfram ákveðnum hugmyndum auk þess sem nákvæmum reglum um fyrirlögn og mat er 

fylgt. Staðlað mat er nauðsynlegur þáttur þegar kemur að því að meta ákveðna þætti náms og 

kennslu. Niðurstöður þess er svo hægt að nota til að veita nemendum þá hjálp sem þeir þurfa á 

að halda (Námsmatsstofnun, e.d.; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). 

Stöðluðu mati er háttað á tvo vegu: staðalbundið (e. norm referenced) og markbundið 

mat (e. criterion referenced). Þegar þarf að kveða á um kunnáttu eða færni aðila er gjarnan 

stuðst við markbundið mat. Þá eru sett ákveðin viðmið sem ákvarða í hvaða hópi einstaklingur 

er. Staðalbundið mat er hins vegar notað til þess að bera einkunn aðila saman við meðaleinkunn 

viðmiðunarúrtaks sem stendur fyrir þýðið (Furr og Bacharach, 2008).  

Skimunarpróf eiga sér langa sögu erlendis þegar kemur að því að greina vanda hjá 

börnum í leikskólum og grunnskólum. Aðra sögu er að segja um skimunarpróf á Íslandi.  

Talnalykill var gefinn út árið 1998 og er með fyrstu skimunarprófum landsins. Síðan þá hafa 

fleiri skimunarpróf á borð við Leið til læsis verið gefin út (Einar Guðmundsson og Guðmundur 

B. Arnkelsson, 1998; Torfadóttir, Sigurmundsdóttir, Sigurðardóttir og Snorradóttir, 2010). 

Talnalykill 

Talnalykill er staðal- og markbundið próf í stærðfræði hannað af Einari Guðmundssyni og 

Guðmundi B. Arnkelssyni fyrir nemendur í 1. til 7. bekk. Talnalykill var gefinn út árið 1998 en 

vinna við prófið hafði þá farið fram í um 10 ár þar sem höfundarnir söfnuðu upplýsingum allt 

frá árinu 1988. Rannsóknarstofnun uppeldis og menningarmála sá um staðalbindingu og útgáfu 

prófsins (Guðmundur B. Arnkelsson o.fl., 2000). 

Prófið inniheldur sjö prófþætti sem gera samanburð á ólíkum sviðum stærðfræðinnar: 

Tölur, Mælingar, Stærðfræðiheiti, Tölfræði, Rúm- og flatarmál, Reikningur og aðgerðir og 
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Algebra og jöfnur. Með þessari skiptingu er verið að flokka stærðfræðikunnáttu nemenda í 

nokkur svið sem hver þáttur Talnalykils mælir. Þannig er auðveldara að koma auga á þá þætti 

sem vantar upp á hjá nemendum. Prófið gefur niðurstöðutölur fyrir hvern og einn prófþátt auk 

þess sem heildartala fæst fyrir niðurstöður prófsins í heild sinni. Fimm þessara sjö prófþátta 

hafa svo hver sína undirþætti. Til dæmis hefur þátturinn Mælingar undirflokkana Mælitæki, 

mál og tími, Mælieiningar og Peningar. Þátturinn Rúm- og flatarmál hefur svo undirflokkana 

Aðgerðir og Hugtök. Gert er ráð fyrir að nemandi geti staðið sig vel í einum undirflokk 

prófþáttar en illa í öðrum flokk innan sama þáttar (Guðmundur B. Arnkelsson og Einar 

Guðmundsson, 1998). 

Mikilvægt er að fyrirlögn Talnalykils fari rétt fram þar sem niðurstöður prófsins velta 

alfarið á henni. Til að niðurstöður verði sem nákvæmastar og veiti þær upplýsingar sem prófið 

á að skila fá þeir sem sjá um fyrirlögn prófsins því nákvæmar leiðbeiningar um hvernig henni 

skal háttað. Þættirnir Reikningur og aðgerðir og Algebra og jöfnur eru báðir lagðir fyrir sem 

hóppróf. Tölur, Mælingar, Stærðfræðiheiti og Tölfræði eru svo allir lagðir fyrir einstaklinga en 

Rúm- og flatarmál er bæði lagður fyrir einstaklinga og hópa (Guðmundur B. Arnkelsson og 

Einar Guðmundsson, 1998). 

Notkun og gagnsemi Talnalykils hefur aðeins verið könnuð einu sinni áður á Íslandi. 

Aldís Eva Friðriksdóttir og Elva Katrín Elíasdóttir (2014) könnuðu notkun, gagnsemi, vankanta 

og viðhorf til Talnalykils í lokaverkefni sínu til B.S.-gráðu. Þær komust að því að notendur 

Talnalykils töldu uppfærslu á prófinu tímabæra. Einnig sýndu niðurstöður þeirra að viðhorf 

notenda til Talnalykils væri almennt gott og að prófið væri talið gagnlegt við að finna þá 

nemendur sem þurfa á hjálp að halda. Mögulegur vankantur rannsóknarinnar er að hún náði 

einungis til þeirra aðila sem búsettir voru á höfuðborgarsvæðinu og með því að sleppa 

landsbyggðinni úr úrtakinu var farið á mis við upplýsingar frá 122 skólum eða 70% skóla á 

Íslandi. 

Próffræðilegir eiginleikar. 

Til þess að stöðluð próf virki eins og ætlast er til af þeim verða próffræðilegir eiginleikar þeirra 

að vera í lagi. Þessir eiginleikar eru oft gefnir út með prófum til að sýna fram á gæði þeirra og 

virkni. Þau atriði sem gefa hvað skýrasta mynd af gæðum prófsins eru áreiðanleiki og réttmæti 

(Furr og Bacharach, 2008). 
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Þegar kannað er réttmæti prófa er gjarnan skoðað samleitnisréttmæti (e. convergent 

validity) og aðgreiningarréttmæti (e. divergent validity). Samleitnisréttmæti á við þegar próf 

hefur mikil jákvæð tengsl við mælingar sem meta sömu kunnáttu. Aðgreiningarréttmæti á hins 

vegar við þegar prófið hefur veik tengsl við mælingar sem eiga að meta aðra kunnáttu en þá 

sem prófinu er ætlað að gera. Niðurstöður rannsókna sem skoðuðu tengsl heildartölu 

Talnalykils við samræmdar einkunnir í stærðfræði sýndu að samleitnisréttmæti prófsins var 

gott. Há heildartala í Talnalykli hafði jákvæð tengsl við háar einkunnir í stærðfræði en það gefur 

einnig góða forspá um árangur í stærðfræði. Hins vegar var aðgreiningarréttmæti prófsins ekki 

jafn gott og samleitnisréttmætið en það fékkst með því að skoða tengsl Talnalykils og einkunna 

í samræmdum prófum í íslensku. Tengslin voru full jákvæð til þess að vera talin aðgreinandi 

en það gæti stafað af því að prófin mæla í grunninn svipaða færni (Furr og Bacharach, 2008; 

Guðmundur B. Arnkelsson o.fl., 2000). 

Auk samleitnisréttmætis og aðgreiningarréttmætis hefur Talnalykill bæði 

sýndarrréttmæti (e. face validity) og inntaksréttmæti (e. content validity). Með sýndarréttmæti 

hefur prófið þá ásýnd við fyrstu skoðun að það sé stærðfræðipróf en þegar prófið kom fyrst út 

staðfesti mikill áhugi fólks á prófinu sýndarréttmæti þess. Inntaksréttmæti prófsins er staðfest 

ef ítarleg skoðun á prófinu sýnir að það mæli þá kunnáttu sem því er ætlað að mæla. Talnalykill 

er byggður á innihaldsgreiningu íslensks námsefnis í stærðfræði og ætti það því að styðja 

inntaksréttmæti hans (Furr og Bacharach, 2008; Guðmundur B. Arnkelsson o.fl., 2000). 

Áreiðanleiki segir til um hvort niðurstöður séu líklegar til að vera þær sömu ef próf er 

endurtekið. Áreiðanleikastuðull tekur gildi á bilinu 0,0 til 1,0 og gefur 1,0 þá til kynna 

nákvæmlega sömu niðurstöður eftir endurtekningu. Áreiðanleiki var reiknaður fyrir alla 

prófþætti Talnalykils sem og fyrir 1. - 7. bekk. Fyrir bekkina var áreiðanleikastuðullinn almennt 

yfir 0,8 og var meðaltal allra bekkjanna 0,94. Áreiðanleiki fyrir 1. bekk var sá lægsti en fyrir 2. 

- 7. bekk var hann mjög hár. Prófþættir Talnalykils höfðu flestir góðan áreiðanleika. Þar sem 

áreiðanleikinn var breytilegur eftir því í hvaða bekk þættirnir voru lagðir fyrir ber að hafa 

varann á þegar niðurstöður hvers þáttar eru túlkaðar. Til dæmis skal fara varlega í að túlka 

þáttinn Rúm- og flatarmál í yngstu bekkjum grunnskóla vegna ófullnægjandi áreiðanleika.  

Skólastarf á landsvísu 

Grunnskólar á Íslandi leggja upp með að veita nemendum frambærilega menntun og stuðla að 

alhliða þroska þeirra. Þó svo að allir grunnskólar leggi upp með ákveðin markmið er ekki 
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sjálfsagt að hægt sé að ná þeim öllum. Ýmis vandamál geta komið upp sem orsakast bæði af 

stærð skóla eða aðstöðu þeirra. 

Mikill munur er á skólum á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni og felst sá munur 

aðallega í stærð skólanna þar sem töluvert fleiri nemendur stunda nám við grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Vandamál stærri skóla geta meðal annars legið í því að námsörðugleikar 

einstakra nemenda fari framhjá starfsfólki skólanna sökum þess hversu stórir bekkirnir eru. Þess 

vegna er mikilvægt að þar séu framkvæmdar reglulegar og ítarlegar skimanir. Í minni skólum 

má ætla að kennarar hafi meiri yfirsýn yfir bekkina sína og geti fylgst náið með hverjum 

nemanda. Þetta á þó ekki alltaf við, sumir skólar styðjast við samkennslu margra árganga og er 

álag á kennurum í minni skólum því ekki endilega minna en í stærri skólum. 

Því hefur einnig verið haldið fram að börn úti á landi hljóti verri menntun en börn á 

höfuðborgarsvæðinu vegna skorts á menntuðum kennurum á landsbyggðinni. Hlutfall 

ómenntaðra kennara hefur hins vegar minnkað hratt undanfarin ár. Á árunum 2000 - 2002 var 

hlutfall kennara með kennsluréttindi um 80% en samkvæmt nýjustu tölum frá árinu 2012 var 

hlutfallið orðið um 95%. Hlutfall réttindalausra kennara hefur verið hærra á landsbyggðinni í 

gegnum tíðina. Þetta hefur þó líka lagast og ef litið er á tölur frá árinu 2012 var ekki nema 2% 

munur á hlutfalli háskólamenntaðra kennara á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Því þarf að kanna hlutfall kennara með réttindi á 

Talnalykil og hvort hlutfall milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar sé svipað. 

Skólaþjónustur eða sérfræðiþjónustur eru framlag frá sveitarfélögum til að veita skólum 

á landinu kennslu-, sál-, þroska- og félagsfræðilega þekkingu sem nýtist þeim sem best í 

starfsemi skólans. Á Íslandi eru 29 skólaþjónustur starfandi en 22 grunnskólar eru enn án slíkrar 

þjónustu. Það er þó á ábyrgð sveitarfélaga að tryggja að skólarnir hljóti þessa liðveislu auk þess 

sem þau bera ábyrgð á kostnaði við hana. Áhersla skólaþjónustu er meðal annars 

á forvarnarstarf, snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna félagslegs og sálræns 

námsvanda. Einnig þarf að veita foreldrum nemenda ráðgjöf og fræðslu ásamt því að sjá til þess 

að góð tengsl séu á milli leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla með heildarsýn að leiðarljósi, 

samanber reglugerð um sérfræðiþjónustu skóla nr. 386/1996. Eitthvað er um að skólar nýti sér 

skólaþjónustu til að leggja fyrir Talnalykil, það eru þá yfirleitt skólar sem ekki hafa fjármagn, 

tíma eða starfsmenn sem setið hafa skimunarnámskeið Talnalykils. 
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Markmið 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að öðlast sýn á notkun og viðhorf grunnskóla landsins til 

Talnalykils og á sama tíma bera saman notkun og viðhorf notenda á höfuðborgarsvæðinu og úti 

á landi. Eins og áður kom fram eru um 70% grunnskóla á Íslandi á landsbyggðinni og því ekki 

hægt að líta framhjá þeim þegar kemur að upplýsingasöfnun. Voru þá aðaláherslurnar á því 

hvort skimun væri framkvæmd í grunnskólum landsins og hvort Talnalykill væri í notkun. 

Mikilvægt er komast að því hvort grunnskólar á landinu séu að framkvæma skimun og að 

nemendur sem eiga við stærðfræðiörðugleika að stríða fái aðstoð við hæfi. Auk þess var viðhorf 

notenda til Talnalykils skoðað ásamt mögulegum uppfærslum og gagnsemi hans í grunnskólum 

landsins. Nauðsynlegt er að fá álit notenda á prófinu til vita hvaða þætti þarf helst að uppfæra. 
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Aðferð 

Framkvæmd og gagnasöfnun þessarar rannsóknar var unnin ásamt Elínu Ósk Ásgeirsdóttur, 

Gústafi Hrafni Gústafssyni og Sylvíu Ósk Kristínardóttur. Því verða unnin tvö lokaverkefni út 

frá gögnunum auk þess sem aðferðarkaflarnir í báðum verkefnum verða mjög svipaðir. 

Þátttakendur 

Aðeins var haft samband við grunnskóla með nemendur í 1. til 7. bekk. Af þeim 177 

grunnskólum sem eru starfrækir á landinu var 171 sem stóðst þær kröfur og því voru sex skólar 

sem ekki var haft samband við. Af þessum 171 skóla voru níu felldir út þar sem þeir voru í 

sameiginlegum rekstri með öðrum skólum og því með sömu skólastjórnendur. Eftir stóðu 162 

skólar og tóku 127 (74%) þeirra þátt í rannsókninni. Af þeim 35 sem ekki tóku þátt voru 12 sem 

neituðu þátttöku og 23 sem ekki náðist í. 

Mælitæki 

Mælitæki þessarar rannsóknar var í formi spurningalista. Listinn stendur saman af 35 

spurningum og skiptist hann í fimm hluta (sjá viðauka 1). Sá fyrsti inniheldur þrjár spurningar 

um bakgrunnsupplýsingar viðkomandi skóla. Næsti hluti telur 12 spurningar um framkvæmd 

og eftirfylgni skimunarprófa. Þriðji hluti inniheldur svo fimm spurningar um fyrirlögn 

skimunarprófa. Fjórði hluti snýr að mögulegum uppfærslum á Talnalykli og inniheldur átta 

spurningar. Fimmti og síðasti hluti skoðar svo þörf fyrir skimun og telur sex spurningar. Að 

lokum er svo ein opin spurning þar sem þátttakendum gefst færi á að koma öðrum 

athugasemdum og skoðunum á framfæri. Rannsóknin fór fram símleiðis og voru svör 

þátttakenda rituð inn í QuestionPro þar sem spurningalistinn hafði verið settur inn. 

Framkvæmd 

Forprófun. 

Byrjað var að forprófa spurningalistann og var þá byggt á hálfstöðluðu viðtali við 

skólastjórnendur í fimm skólum sem valdir voru af handahófi. Leitast var eftir að kanna viðhorf 

skólastjórnenda til skimunar á stærðfræðiörðugleikum barna í grunnskóla. Forprófun listans var 

þannig háttað að hringt var á skrifstofu tiltekins skóla og þaðan fengið samband við skólastjóra. 

Hann var svo beðinn um að svara listanum eða benda á aðila innan skólans sem væri best til 
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þess fallinn að svara spurningunum. Forprófunin var gerð í þeim tilgangi að fá skýrari mynd af 

hvert inntak lokaútgáfu spurningalistans ætti að vera. Svör viðmælenda voru skráð niður 

jafnóðum á sérstakt svarblað sem merkt var með nafni skóla og starfsheiti viðmælanda (sjá 

viðauka 2). Einnig var haft við hönd upplýsingablað þar sem skráðar voru niður upplýsingar 

um þátttöku, hvenær var hringt og hvort og hvenær ætti að hringja aftur (sjá viðauka 3). Við 

úthringingar var stuðst við handrit til að auka skipulag og stuðla að hærra svarhlutfalli sem var 

einskonar leiðarvísir í gegnum samtalið (sjá viðauka 4). 

Þar sem um hálfstaðlað viðtal var ræða, takmarkaðist viðtalið ekki við staðlaðar 

spurningar heldur var reynt að hvetja til opinnar umræðu um efnið. Byrjað var á að spyrja 

nokkurra bakgrunnsspurninga til að fá almennar upplýsingar um bekkja- og nemendafjölda. 

Síðan var spurt út í skimun í skólanum, þ.e. reynslu af skimun, gagnsemi, ástæður, framkvæmd 

og aðferðir við að koma auga á nemendur sem eiga erfitt uppdráttar í stærðfræði. Eftir 

forprófunina var svörunum og öðrum upplýsingum um viðkomandi skóla safnað saman í 

möppu og þær notaðar til að leggja drög að lokaútgáfu spurningalistans. 

Fyrirlögn. 

Eftir að lokaútgáfa spurningalistans hafði verið samin var hafist handa við að hringja í þá 171 

grunnskóla sem stóðust kröfur rannsóknarinnar. Hringt var á skrifstofu hvers skóla, 

rannsakendur kynntu sig og verkefnið stuttlega og báðu um samband við skólastjóra. Hann var 

þá beðinn um að svara spurningalistanum símleiðis, þá þegar eða á öðrum tíma sem hentaði 

viðkomandi betur. Upplýsingablöð (sjá viðauka 3) voru aftur við hönd þar sem skráð var niður 

nýr tími ef hringja átti aftur. Eins og áður var rannsakendum í sumum tilfellum gefið samband 

við aðra aðila innan skólans sem skólastjóri taldi að gætu betur svarað til um skimun á 

stærðfræðiörðugleikum, til að mynda deildarstjóra eða sérkennslustjóra. Spurningarnar voru 

lesnar upp í röð af tölvuskjá með handrit til hliðsjónar (sjá viðauka 5). Svörin, ásamt tilfallandi 

athugasemdum í lok könnunar, voru skráð niður jafnóðum í vefforritið QuestionPro. Þegar 

könnun lauk voru gögnin úr QuestionPro færð yfir í tölfræðiforritið SPSS til frekari úrvinnslu. 
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Niðurstöður 

Af þeim 127 skólum sem tóku þátt í rannsókninni eru 111 eða 87,4% sem framkvæma skimun. 

Af þeim skólum eru 40 á höfuðborgarsvæðinu (85,1%) og 71 á landsbyggðinni (88,7%). Þá eru 

16 skólar í heildina sem skima ekki fyrir stærðfræðiörðugleikum. Af þeim skólum sem 

framkvæma stærðfræðiskimun eru 106 sem nota Talnalykil eða 95%. Einungis sjö skólar nota 

önnur skimunarpróf til að skima fyrir stærðfræðiörðugleikum nemenda og þá eru tveir sem nota 

þau samhliða Talnalykli. Meðal annarra aðferða sem eru notaðar við skimun eru greinandi 

námsmat og þýtt próf frá Ástralíu, Byrgjum brunninn1, sem metur kunnáttu barna í íslensku og 

stærðfræði. Auk þessara skimunarprófa eru örfáir skólar sem hafa hannað sín eigin 

skimunarpróf sem eru í þróun, til dæmis prófin Mat á talna- og aðgerðarskilningi2 og Sigrún3. 

Algengast er að skólarnir framkvæmi skimun í 3. bekk (34,1%) og þar næst í 6. bekk 

(22,9%). Einnig eru 11,3% skóla sem skima í 8. til 10. bekk. Þessi dreifing er svipuð á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Flestir skima fyrir stærðfræðiörðugleikum einu sinni 

á ári eða 45,9% skóla og 22,9% þeirra skima tvisvar á ári. Aðeins 7,3% skima sjaldnar en einu 

sinni á ári og 9,2% skima oftar en tvisvar á ári. Að lokum eru 14,7% skóla sem skima aðeins 

þegar þörf er á. Hlutfallið er nokkuð jafnt á milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar en þó er 

nokkuð áberandi að mun meira er um að skimað sé eftir þörfum á landsbyggðinni; 13 skólar 

hátta skimunarferlinu á þann veg en aðeins þrír á höfuðborgarsvæðinu. Allir skólarnir nema 

einn sjá fyrir sér að nota stærðfræðiskimun áfram í framtíðinni en þó eru tveir skólar á 

landsbyggðinni sem telja uppfærslu á Talnalykli nauðsynlega fyrir áframhaldandi notkun. 

                                                 

 

 

 

1 Byrgjum brunninn er greiningarpróf fyrir 1. bekk. Prófið var þýtt árið 2011 (Dóróþea Reimarsdóttir munnleg 

heimild, 31. maí 2016). 

2 Mat á talna- og aðgerðarskilningi er próf sem notar er til að sjá hvar stærðfræðiörðugleikar barna liggja. 

Hannað árið 2005 (Dóróþea Reimarsdóttir munnleg heimild, 31. maí 2016). 

3 Sigrún er tölvuforrit sem er notað til að meta stærðfræðikunnáttu barna. Prófið er greiningartæki sem hannað 

var í Finnlandi og staðlað hefur verið í notkun og þróun síðan árið 2014 (Ólafur Ólafsson munnleg heimild, 31. 

maí 2016). 
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Yfirgnæfandi meirihluti skóla sem framkvæma stærðfræðiskimun gera það annað hvort 

að frumkvæði skólans sjálfs eða að frumkvæði skólaþjónustu eða sambærilegra skólayfirvalda. 

Þegar litið er yfir allt landið eru 64% skóla að framkvæma skimun að eigin frumkvæði og rúm 

36% sem segjast gera það að frumkvæði skólaþjónustu. Ef rýnt er nánar í niðurstöður eftir 

landshluta má sjá að 50% skóla á höfuðborgarsvæðinu segjast skima að eigin frumkvæði á 

meðan hlutfallið reynist vera 71,8% í skólum á landsbyggðinni. Þrátt fyrir það eru ekki nema 

57,3% skóla út á landi sem sjá sjálfir um fyrirlögn skimunarprófs miðað við 90,7% skóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Skólaþjónustan virðist því spila mun stærra hlutverk hjá skólum á 

landsbyggðinni. Þetta má mögulega skýra með mun á fjölda starfsmanna skóla sem setið hafa 

skimunarnámskeið þar sem 91,5% skóla á höfuðborgarsvæðinu hafa starfsmann með réttindi 

miðað við 70% skóla úti á landi. Einungis fjórir skólar fara aðra leið þegar kemur að fyrirlögn, 

tveir þeirra kaupa lögbundna þjónustu og hinir tveir leita hjálpar hjá grunnskólum í nágrenninu. 

Þegar starfsmenn skólanna voru spurðir um reynslu sína af Talnalykli voru svörin 

almennt jákvæð en 74% þátttakenda segja reynslu sína góða eða mjög góða. Lítið er um að 

starfsmenn telji reynslu sína af Talnalykli slæma eða aðeins 4,7%, þar af er aðeins einn sem 

segir reynslu sína mjög slæma. Þá eru 15% sem taka enga afstöðu til prófsins og 6,3% sem 

svöruðu ekki spurningunni. Tölurnar haldast nokkuð svipaðar á höfuðborgarsvæðinu og 

landsbyggðinni. Þó svo að viðhorf til Talnalykils sé almennt gott er töluvert um það að 

viðmælendur telji uppfærslu á prófinu tímabæra en 64,4% af þátttakendum rannsóknarinnar 

telja svo vera. Af þeim sem eru á þeirri skoðun eru flestir sem álíta innihald prófsins eða 

námsefnið þann þátt sem þarf hvað mest á uppfærslu að halda eða 30,2%. Orðalag fyrirmæla 

og verkefna er næst algengasta svarið og uppsetning dæma fylgir þar á eftir. Úrvinnsla 

niðurstaðna Talnalykils og lengd hans fá líka einhverjar athugasemdir en þó töluvert færri en 

hin atriði prófsins. Viðmælendur á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki jafn mikið út á Talnalykilinn 

að setja og þeir á landsbyggðinni en aðeins 50% þeirra á höfuðborgarsvæðinu tjá sig um 

mögulegar uppfærslur en 71% á landsbyggðinni.  

Eins og kom fram í sambandi við mögulegar uppfærslur á Talnalykli er nokkuð um það 

að viðmælendur telji samræmi prófsins og kennsluefnis ekki vera nægilega gott. Af þeim 127 

sem voru spurðir segja 26% samræmi vera lítið og 10,2% finnst það vera mjög lítið. Þá eru 

8,7% viðmælenda sem telja samræmið vera mikið og 4,7% þykir það vera mjög mikið. Hins 

vegar eru 37,8% sem hafa ekki myndað sér skoðun á því og 12,6% kusu að svara ekki 
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spurningunni. Möguleg ástæða fyrir skoðanaleysi viðmælenda er að margir hafa ekki séð um 

fyrirlögn prófsins sjálfir og þekkja því ekki nógu vel til þess.  

Þó margir telji samræmið á milli Talnalykils og kennsluefnis ekki fullnægjandi álíta þeir 

niðurstöður skimunar gagnlegar við ákvörðunartöku um hverjir það eru sem þurfi á frekari 

aðstoð að halda. Þá telja 89% af þátttakendum niðurstöður skimunar gagnlegar eða mjög 

gagnlegar og ekki nema einn aðili taldi þær ógagnlegar. Þessi skoðun á gagnsemi Talnalykils 

hefur samskonar dreifingu á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu gagnlegra að skima í stærri skólum 

frekar en minni voru 65,4% sem svöruðu því neitandi. Á landsbyggðinni eru fleiri sem telja 

gagnlegra að skima í stærri skólum og mætti rekja það til þess að töluvert meira er um minni 

skóla á landsbyggðinni. Skólar þar sem 15 nemendur eða færri eru að jafnaði í árgangi eru ekki 

nema þrír á höfuðborgarsvæðinu en 49 á landsbyggðinni. Eftir því sem skólarnir verða stærri 

er meira um að viðmælendur telji skimun álíka gagnlega í öllum skólum. Þetta gæti stafað af 

því að kennarar í minni skólum starfa í nánara umhverfi en þeir í stærri skólum og telja sig því 

hafa góða yfirsýn yfir nemendur. Hinsvegar er nokkuð um að kennarar í minni skólum telji 

meiri líkur á að yfirsjást námsörðugleika nemenda í nánu námsumhverfi. 
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Umræða 

Markmið þessa verkefnis var að öðlast sýn á notkun og viðhorf grunnskóla landsins til 

Talnalykils og á sama tíma bera saman notkun og viðhorf notenda á höfuðborgarsvæðinu og úti 

á landi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mikið er um að skimun sé framkvæmd í 

grunnskólum á Íslandi og er Talnalykill það skimunarpróf sem er helst í notkun. Reynslan af 

prófinu er almennt góð á landsvísu og sjá viðmælendur fyrir sér áframhaldandi notkun á 

Talnalykli í framtíðinni. Auk þess eru niðurstöður prófsins taldar gagnlegar við að meta 

stærðfræðikunnáttu barna. Þrátt fyrir það er talið að uppfærslur á Talnalykli séu orðnar 

tímabærar og að skortur sé á samræmi milli prófsins og kennsluefnis í grunnskólum. Allir 

grunnskólar á landinu framkvæma skimun að frumkvæði skólans sjálfs eða að frumkvæði 

skólaskrifstofu en meira er um að skólinn eigi frumkvæðið úti á landi. Hins vegar er töluvert 

algengara að skólaskrifstofa sjái um stærðfræðiskimun á landsbyggðinni heldur en á 

höfuðborgarsvæðinu. Algengast er að skimað sé í 3. og 6. bekk og þá einu sinni á ári. 

Yfir höfuð þykir reynslan af Talnalykli góð bæði á höfuðborgarsvæðinu og á 

landsbyggðinni og geta nánast allir viðmælendur séð fram á að nota hann áfram í framtíðinni. 

Auk þess kom í ljós að gagnsemi Talnalykils reyndist vera góð í grunnskólum landsins. 

Viðmælendur telja allflestir að prófið sé gagnlegt til að ákvarða hverjir þurfa á hjálp að halda 

og á hvaða sviði stærðfræðinnar; dreifist sú skoðun nokkuð jafnt yfir landið. Þó svo að reynslan 

sé almennt jákvæð og prófið þyki gagnlegt telja viðmælendur uppfærslu á Talnalykli tímabæra. 

Meira er um óánægju með Talnalykil á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu og er þá 

innihald prófsins það sem fær mesta gagnrýni. 

Starfsmenn skóla telja námsefnið sem er til kennslu núna ekki vera í samræmi við það 

námsefni sem farið var eftir þegar Talnalykill var búinn til en tæpir tveir áratugir eru liðnir síðan 

vinna við prófið hófst. Þá er einhver óánægja með orðalag fyrirmæla og verkefna, margir telja 

að einhver orð sem notuð eru í prófinu hafi gengið úr gildi, til dæmis er orðið aur notað yfir 

peninga en fá börn þekkja til þess. Einnig eru ákveðin stærðfræðitákn sem ætlast er til að börn 

kunni til að standast prófið ekki kennd í dag, til dæmis er deilingarmerkið sem notað er í prófinu 

ekki lengur í notkun. Þeir sem leggja Talnalykilinn fyrir nemendur útskýra þá yfirleitt fyrir þeim 

hvað sé átt við í hvert skipti svo það sé ekki að trufla börnin mikið en þó er mikilvægt að 

uppfæra þessi atriði prófsins. 
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Uppfærsla á Talnalykli virðist því vera tímabær, bæði vegna þess að sýndarréttmæti, 

notkun og trúverðugleiki prófsins getur hlotið skaða af auk þess sem verið er að meta færni 

barna út frá um 20 ára gömlu námsefni en tímarnir breytast og mennirnir með. Kennsluefni í 

grunnskólum í dag er hugsanlega ekki það sama og það var þegar Talnalykill var staðlaður. 

Örfáir skólar hafa því leitað til annarra prófa til skimunar í stærðfræði. Eitt prófið sem er í 

notkun er erlent próf sem hefur verið þýtt og önnur hafa aðilar innan skóla hannað og þróað 

sjálfir. Slík próf eru oft óstöðluð og án réttmætis og áreiðanleika, því getur verið varhugavert 

að treysta á þessi próf. Slíkar upplýsingar hafa þó ekki fengist um þessi tilteknu próf og því 

ekki hægt að fullyrða um gagnsemi þeirra. 

Nokkuð var um að þátttakendur gátu ekki svarað einhverjum stökum spurningum vegna 

lítillar þekkingar á skimun í skólanum eða á Talnalykli. Eins og áður hefur komið fram var lagt 

upp með að ræða við skólastjóra hvers skóla. Ef hann treysti sér ekki til að svara var fengið 

samband við aðra aðila innan skólans sem skólastjóri taldi að gætu betur svarað til um skimun 

á stærðfræðiörðugleikum, til dæmis deildarstjóra eða sérkennslustjóra. Á landsbyggðinni er það 

oft skólaþjónusta sem sér um að framkvæma skimun og því hafa skólastjóri eða aðrir starfsmenn 

skóla ekki nægilega yfirsýn yfir ferlið eða fyrirlögn Talnalykils. Fundað er með skólaþjónustu 

eftir hverja fyrirlögn en upplýsingarnar sem fást þar eru mögulega ekki nægilegar til að öðlast 

fullnægjandi þekkingu á inntaki prófsins. Jafnvel í þeim grunnskólum þar sem skimun er 

framkvæmd af starfsmönnum skólans er eitthvað um að skólastjórnendur séu ekki nógu vel að 

sér í þessum málum. Gæti það verið vegna þess að þeir aðilar sem setið hafa skimunarnámskeið 

Talnalykils hafa fulla umsjón með fyrirlögninni. 

Skólaþjónusta gegnir mikilsverðu hlutverki um land allt en rúmlega þriðjungur skóla 

segjast skima að þeirra frumkvæði. Algengara er að skólar á landsbyggðinni skimi að eigin 

frumkvæði en þrátt fyrir það treysta þeir mun meira á skólaþjónustu þegar kemur að fyrirlögn 

skimunarprófa heldur en skólar á höfuðborgarsvæðinu. Hugsanleg ástæða þess er að töluvert 

fleiri skólar á höfuðborgarsvæðinu hafa kennara til taks sem hafa setið skimunarnámskeið og 

eru því með tilskilin réttindi til að sjá um fyrirlögn. Sú staðreynd getur þó ekki útskýrt hvers 

vegna skólar á landsbyggðinni búa að færri kennurum sem setið hafa skimunarnámskeið. 

Mögulega getur það stafað af því að inngrip og aðstoð skólaþjónustu verður til þess að kennarar 

fari síður á námskeið. Eins getur þessi þróun verið afleiðing þess að færri kennarar úti á landi 

sækja skimunarnámskeiðið og þá verði skólaskrifstofa að grípa inn í við framkvæmd skimunar. 

Bróðurpartur skimunarnámskeiða fer fram á höfuðborgarsvæðinu og því ekki jafn sjálfsagt fyrir 
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kennara á landsbyggðinni að sækja þessi námskeið til að mynda fyrir þá sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu. Þrátt fyrir að kennarar skólans sjái ekki um fyrirlögn sjálfir er afar 

mikilvægt að þeir séu vel upplýstir um skimun og ákvörðunartöku henni tengdri.  

Algengast er að grunnskólar landsins framkvæmi skimun í 3. og 6. bekk og er lítill 

munur á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Athyglisvert þykir þó hve margir framkvæma 

skimun í 8. til 10. bekk. Talnalykill er staðlaður fyrir 1. til 7. bekk og því ber að varast túlkun á 

niðurstöðum í unglingadeild. Þessir skólar eru eflaust að nota prófið fyrir 8. til 10. bekk vegna 

skorts á skimunarprófum fyrir þann aldur. Einnig gefur prófið einhverja hugmynd um á hvaða 

sviði stærðfræðinnar nemendur eiga við erfiðleika að stríða og er þar af leiðandi auðveldara að 

veita þeim þá aðstoð sem þau þurfa. Flestir skólanna skima einu sinni á ári og næst algengast 

er að skima tvisvar á ári. Þar sem fyrirlögn er oftast regluleg og kerfisbundin í 3. og 6. bekk er 

ekki þörf á skimun oftar en einu sinni til tvisvar á ári. Eini greinanlegi munurinn sem er á tíðni 

skimunar á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni er að skimun eftir þörfum tíðkast mun 

meira út á landi. Gæti það stafað af því að í minni skólum á landsbyggðinni eru í einhverjum 

tilvikum aðeins einn til tveir nemendur í hverjum árgangi og því óþarfi að skima reglulega. Eins 

telja starfsmenn skólanna sig hafa nægilega yfirsýn og að auðvelt sé að koma auga á þá 

nemendur sem eiga við erfiðleika að stríða án þess að framkvæma formlega skimun reglulega. 

Nokkuð er um vankanta þegar litið er til spurningalista rannsóknarinnar. Vandamál 

komu upp með einstaka spurningar sem settar voru upp á fimm punkta kvarða. Þegar ákveðið 

var hvaða svarmöguleika skyldi nota var stuðst við upplýsingar úr rannsókn Fanneyjar 

Þórsdóttur og Friðriks H. Jónssonar (2009) en niðurstöður þeirra voru mistúlkaðar og orðagildin 

ekki notuð á fullnægjandi hátt. Sem dæmi má sjá spurningu um hver reynsla skóla væri af 

Talnalykli (sjá viðauka 1) þar sem svarmöguleikar voru frekar slæm, slæm, hvorki né, góð, 

frekar góð. Eftir á að hyggja þóttu valmöguleikarnir frekar góð og frekar slæm ekki nógu 

afgerandi til að standa fyrir efsta og neðsta stig því nokkur vafi var á meðal viðmælenda hvort 

þeir hefðu meira eða minna gildi en valmöguleikarnir góð eða slæm. Þetta gæti því hafa truflað 

upplýsingasöfnun að einhverju leyti. Hins vegar var þetta uppgötvað snemma og tillit til þess 

tekið við söfnun gagna og úrvinnslu þeirra. Vafaatriði fyrir valmöguleikann hvorki né kom 

einnig upp þar sem hann var ekki nógu vel skilgreindur og gat ýmist staðið fyrir jafnt og eða 

veit ekki. Auk þess kom í ljós við úrvinnslu gagna að valmöguleikarnir orðalag verkefna og 

orðalag fyrirmæla í spurningunni um mögulega uppfærslu Talnalykils (sjá viðauka 1) áttu við 

sama hlutinn og því voru þessir svarmöguleikar felldir saman við túlkun niðurstaðna. 
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Með upplýsingar um samstarf grunnskóla og skólaþjónustu við framkvæmd skimunar 

til hliðsjónar er mögulegt að fylgja þessari rannsókn eftir. Í stað þess að hafa beint samband við 

skólastjóra grunnskóla eða aðra starfsmenn myndi gagnast vel að tala við skólaþjónustu hvers 

sveitarfélags. Margir skólar nýta sér skólaþjónustu við fyrirlögn og úrvinnslu Talnalykils og 

með því að ræða við starfsmenn hennar fást líklega betri upplýsingar um vankanta og mögulega 

uppfærslu prófsins. Með því að hafa samband við skólaþjónustur fást einnig ítarlegri 

upplýsingar um hvaða skólar það eru sem nýta sér þessa samvinnu. Auk þess væri nytsamlegt 

að nálgast viðhorf fleiri einstaklinga sem sjá um fyrirlögn Talnalykils. Viðhorf skólastjórnenda 

og annarra starfsmanna sem ekki hafa séð um fyrirlögn prófsins einkennist af yfirborðskenndu 

mati á prófinu en þeir sem setið hafa skimunarnámskeið Talnalykils og vinna náið með prófið 

hafa meiri þekkingu á inntaki prófsins og jafnvel sterkari skoðanir. 

Meginniðurstöðum svipar mjög til niðurstaða þeirra Aldísar Evu Friðriksdóttur og Elvu 

Katrínar Elíasdóttur (2014). Reynsla notenda á Talnalykli er mjög góð þó svo að margir álíti 

uppfærslur á prófinu tímabærar. Flestir telja einnig niðurstöður Talnalykils gagnlegar við að 

ákvarða hverjir það eru sem þurfa á aðstoð að halda. Alhæfingargildi þeirra rannsókna er þó 

minna þar sem úrtakið nær einungis yfir grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Frekari upplýsingar 

um Talnalykil á landsvísu sem áður voru óþekktar er nú hægt að hagnýta við frekari vinnu á 

prófinu og gætu því reynst mikilvægar í framtíðinni. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar hafa varpað ljósi á notkun og viðhorf til skimunar á 

stærðfræðiörðugleikum og Talnalykils. Á heildina litið er ekki mikill munur á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni en þó eru einstaka hlutir sem skera sig úr, til dæmis 

nýta skólar úti á landi sér skólaþjónustu frekar en þeir á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem þar 

er skimað oftar eftir þörfum. Mikilvægasti lærdómurinn sem draga má af könnun þessari eru 

upplýsingarnar um að nánast allir skólar á Íslandi skima fyrir stærðfræðiörðugleikum sem gerir 

nemendum sem eiga erfitt með stærðfræði kleift að fá viðeigandi aðstoð. 
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Viðauki 1 

Spurningalisti 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

1. Starfsheiti 

1. Skólastjóri 

2. Aðstoðarskólastjóri 

3. Deildarstjóri yngstu deildar 

4. Annað:__________________ 

 

2. Er skólinn heildstæður? 

1. Já 

2. Nei 

3. Annað: _______________ 

 

3. Hvað eru margir nemendur að jafnaði í árgangi? ____________ 

 

Skimun 

Framkvæmd og eftirfylgni 

 

4. Er stærðfræðiskimun framkvæmd í skólanum? 

1. Já 

2. Nei 

3. Annað: _________________ 
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5. Hvaða skimunarpróf eða skimunaraðferðir hefur skólinn notað fyrir stærðfræði? 

□ Talnalykil 

□ Annað: _________ 

 

6. Hver er reynslan á Talnalykli? 

1. Frekar góð 

2. Góð 

3. Hvorki né 

4. Slæm 

5. Frekar slæm 

 

7. (Ef á við:) Hver er reynslan á hinu skimunarprófinu eða skimunaraðferðinni? 

1. Frekar góð  

2. Góð 

3. Hvorki né 

4. Slæm 

5. Frekar slæm 

 

8. Í hvaða bekkjum er skimað í skólanum? 

• 1. Bekk 

• 2.bekk 

• 3.bekk 

• 4.bekk 

• 5.bekk 
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• 6.bekk 

• 7.bekk 

• 8.bekk 

• 9.bekk 

• 10.bekk 

 

9. Í hversu mörg ár hefur skólinn skimað í stærðfræði? (leiðbeiningar um að segja 

nákvæmara svar ef þau svara á bili) 

 

10. Hvenær er skimað í nemendahópi? 

1. Reglulega. Hvenær er skimað? __________ 

2. Þegar grunur vaknar um erfiðleika í nemendahópinum: U.þ.b. hve oft á síðustu 

tveimur árum? _________ 

3. Þegar krafa kemur úr skólaumhverfinu. Frá hverjum: ____ U.þ.b. hve oft á síðustu 

2 árum: ______ 

4. Annað sem kann að koma fram hjá viðmælanda: __________ 

 

11. Tekur eitthvað við eftir skimun? Eru einhver sérstök viðbrögð eða úrræði til að bregðast 

við niðurstöðu skimunarinnar?  

• Námskeið 

• Sérkennsla 

• Sérstakt námsefni 

• Foreldrar kallaðir til 

• Annað: Hvað ________________ 

• Ekkert 

12. Þegar það er ljóst að barn eigi við stærðfræðiörðugleika að stríða, fer eitthvað ferli í gang 

innan skólans?   
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1. Já. Gætirðu lýst því stuttlega? ___________________ 

2. Nei 

 

13. Í hversu mörg ár hefur skólinn skimað í stærðfræði? (leiðbeiningar um að segja 

nákvæmara svar ef þau svara á bili) 

 

14. Hversu reglulega er skimað í skólanum? 

1. Sjaldnar en einu sinni á ári. 

2. Einu sinni á ári 

3. Tvisvar sinnum á ári 

4. Oftar en tvisvar á ári 

 

15. Hvaða prófþættir Talnalykils eru notaðir til skimunar? (merkja við einn eða fleiri) 

□ Tölur 

□ Mælingar 

□ Stærðfræðiheiti 

□ Tölfræði 

□ Reikningur og aðgerðir 

□ Algebra og jöfnur 

□ Rúm- og flatarmál 

 

16. Sérðu fyrir þér að skólinn noti áfram skimun í stærðfræði í framtíðinni? 

1. Já 

2. Nei 

3. Annað: _________ 
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Fyrirlögn 

 

17. Hefur einhver starfsmaður setið skimunarnámskeið? 

1. Já. Hve u.þ.b. margir? ______ Hvaða starfsheiti? _______ 

2. Nei 

 

18. Er það krafa að skima fyrir stærðfræðiörðugleikum í skólanum þínum? 

1. Já. Krafa frá hverjum: __________ 

2. Nei 

 

19. Er skimunin að frumkvæði skólans, fræðsluskrifstofu eða sambærilegra skólayfirvalda? 

1. Að frumkvæðið skólans 

2. Að frumkvæði fræðsluskrifstofu eða sambærilegra skólayfirvalda 

3. Annað: ____________ 

 

20. Hver sér um fyrirlögn skimunar? (merkja við einn eða fleiri liði) 

□ Starfsmenn skólans 

□ Starfsmenn fræðsluskrifstofu eða sambærilegra skólayfirvalda 

□ Aðrir. Hverjir: _______________ 

 

21. Telur þú að það þurfi að upplýsa/fræða kennara og skólastarfsfólk betur 

þegar kemur að skimun og ákvörðunartöku henni tengdri? 

1. Já. Geturðu útskýrt ögn nánar? ___________ 

2. Nei 

 



  

31 

Uppfærslur 

 

22. Telur þú að það sé gagnlegra að skima í stærri skólum, þar sem kennarar hafa ekki jafn 

mikla yfirsýn yfir nemendur og í minni skólum? 

1. Já. Nánar: __________________ 

2. Nei 

 

23. Telur þú að mikilvægt sé að nota heildstætt kerfi til þess að skima? 

1. Já. Hverjar eru þarfir þíns skóla í þessu sambandi? ____________________ 

2. Nei 

 

24. Telur þú að það þurfi að uppfæra eitthvað af eftirfarandi varðandi Talnalykils? 

□ Innihald prófsins (námsefnið) 

□ Orðalag fyrirmæla 

□ Orðalag verkefna 

□ Uppsetning dæma 

□ Annað. Hvað: ______________________ 

 

25. Hverja telur þú vera helstu styrkleika prófsins? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

25B. Hverja telur þú vera helstu veikleika prófsins? 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

26. Telur þú að það væri hentugt fyrir skólann að framkvæma skimun á rafrænu formi? 

1. Já. Hvað væri mikilvægast í því efni? ______________________________ 

2. Nei 

 

27. Hvernig finnst þér samræmið á milli prófsins og kennsluefnis vera? 

1. Frekar mikið 

2. Mikið 

3. Hvorki né 

4. Lítið 

5. Frekar lítið 

 

28. Hversu gagnlegar telur þú niðurstöður skimunar vera við 

ákvörðunartöku um hverjir það eru sem þurfa á frekari aðstoð að halda? 

1. Frekar gagnlegar  

2. Gagnlegar 

3. Hvorki né 

4. Ógagnlegar 

5. Frekar ógagnlegar 

 

Þörf fyrir skimun 

 

29. Hvað af eftirfarandi telur þú lýsa stærðfræðikunnáttu barna við upphaf fyrsta bekkjar 

grunnskóla 

1. Engin eða nánast engin kunnátta 
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2. Forkunnátta, t.d. einföld þekking á talningu, stærðum og afstöðum (venslum) talna 

(hvaða tala sé stærst, hvaða tala sé á milli tveggja annarra, o.s.frv.). 

3. Einföld grundvalllarfærni stærðfræði t.d. í samlagningu og frádrætti (getur leyst 

einföld praktísk verkefni með eigin aðferðum, t.d. talningu). 

4. Umtalsverð færni í helstu aðgerðum sem kenndar eru í fyrsta bekk (getur leyst a.m.k. 

einföld formleg verkefni á svipuðu formi og með sömu aðferðum og þau læra í 

skólanum). 

 

30. Hversu góð hugmynd finnst þér að skima fyrir stærðfræðiörðugleikum á síðasta ári í 

leikskóla, með sérútbúnum skimunarprófum fyrir þann aldur? 

1. Frekar góð 

2. Góð 

3. Hvorki né 

4. Slæm 

5. Frekar slæm 

 

31. Hversu góð hugmynd finnst þér að skima fyrir stærðfræðiörðugleika í upphafi 

skólagöngu, strax í 1. bekk?   

1. Frekar góð 

2. Góð 

3. Hvorki né 

4. Slæm 

5. Frekar slæm 
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32. Hvenær telur þú að sé hentugast að skima í fyrsta bekk? Það er, í hvaða mánuði. 

• Janúar 

• Febrúar 

• Mars 

• Apríl 

• Maí 

• Júní 

• Júlí 

• Ágúst 

• September 

• Október 

• Nóvember 

• Desember 

 

33. Hversu góð hugmynd finnst þér að skima fyrir stærðfræðiörðugleikum á unglingastigi? 

1. Frekar góð 

2. Góð 

3. Hvorki né 

4. Slæm 

5. Frekar slæm 

 

34. Telur þú að grunnkunnátta barna í stærðfræði hafi jafn mikið, meira eða minna vægi en 

gunnkunnátta barna í öðrum greinum, t.d. lestri og skrift, í gegnum grunnskólagönguna? 

1. Heldur meira 

2. Meira 
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3. Hvorki né 

4. Minna 

5. Heldur minna 

 

35. Eitthvað sem þú vilt nefna að lokum? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Viðauki 2 

Svarblað 

Skóli:  

Viðmælandi: 

Hringt:  

 

Bakgrunnsupplýsingar  

• Hvað getur þú sagt mér um skólann þinn? Er hann heildstæður?  

• Hvað eru margir nemendur að jafnaði í árgangi? 

 

Skimun  

Gætirðu sagt mér hvort það sé eða hafi verið einhver skimun í skólanum og þá hvernig hún er 

eða var framkvæmd? Með skimun á ég þá við hvort og hvernig sé leitað að nemendum sem 

eiga erfitt uppdráttar í stærðfræði.  

 

 Hvaða skimunarpróf hefur skólinn notað?  

 Hver er reynslan á þeim?  

 Hvað hefur það verið notað í mörg ár? 

 Hvað hefur það verið lagt oft fyrir á síðasta ári? 

 Notið þið Talnalykil? [Hefur væntanlega alltaf komið fram áður]  

 Hefur einhver starfsmaður setið skimunarnámskeið? 

 Hvað sérðu fyrir þér varðandi skimun í stærðfræði á allra næstu árum? 

 

Nú vil ég gjarnan snúa samtalinu að því hvort og hvaða þörf sé fyrir skimun í stærðfræði í 

skólanum; geturðu frætt mig um það?  

 Í hvaða bekkjum er skimað? 

 Telur þú að það vanti skimunarhefti í Talnalykli fyrir fleiri bekki?  

 Eru skimunarprófin lögð fyrir hópa, einstaklinga eða bæði?  

 Hvers vegna er prófið notað? Er til dæmi skylda að skima fyrir stærðfræðiörðugleikum 

í skólanum þínum eða liggur önnur ástæða á bakvið?  

 Ætlast skólinn til skimunar eða skima einstakir kennarar að eigin frumkvæði?  
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 Telur þú að það væri hentugra fyrir skólann að hafa skimunarpróf á rafrænu formi?  

 

Að lokum vil ég ræða við þig um viðhorf til skimunar og skimunarprófa  

 Hvað finnst þér um að skima fyrir stærðfræðiörðugleika í upphafi skólagöngu, strax í 

1. bekk?  

 Hvað finnst þér um að skima fyrir stærðfræðiörðugleikum á síðasta ári í leikskóla?  

 Hver eru viðhorf skólans eða einstaka kennara til skimunar á stærðfræðiörðugleikum?  

 

Er eitthvað sem þú vilt bæta í tengslum við skimun eða aðrar athugasemdir varðandi viðtalið?  
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Viðauki 3 

Upplýsingablað 

Nafn hringanda:____________________   Tími:______________ 

Skóli:__________________________________ Bær:____________________ 

Símanúmer:____________   Landshluti:____________________ 

Starfsheiti viðmælanda:_____________________________________________ 

 

Hvenær var hringt:________________   

Á að hringja aftur:____________  Hvenær:_________________ 

Í hvern:__________________  Hvenær var hringt aftur:_________ 

 

Þátttaka: Já__ Nei__ 

 Ef nei, ástæða:_______________________________________________ 


