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Ágrip 

Lestur og ritun eru grundvallaratriði í menntun og áherslum í grunnskóla. Því er mikilvægt fyrir 

menntastofnanir landsins að hafa aðgang að áreiðanlegum og réttmætum námsmatskvörðum. 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga próffræðilega eiginleika réttritunarprófs sem 

Menntamálastofnun er með í prófun. Þátttakendur voru 2.622 nemendur úr átta árgöngum (3. til 

10. bekk) frá 12 skólum. Þátttakendur voru á aldrinum 8 til 16 ára. Frumbreytur rannsóknarinnar 

voru orðin sem lögð voru fyrir og fylgibreytan hlutfall réttra svara. Próffræðilegir eiginleikar voru 

eiginleikar metnir fyrir hvern árgang út frá innri áreiðanleika atriða (ásamt áhrifum þeirra á heildar 

áreiðanleika árgangsins), aðgreiningarstuðlum, og þyngd þeirra. Ásamt skörun þeirra atriða sem 

voru sameiginleg milli árganga. Prófið var lagt fyrir á rafrænu formi í október og nóvember árið 

2018. Niðurstöður rannsóknar sýndu viðunandi próffræðilega eiginleika réttritunarprófsins í 

hverjum árgangi en með fyrirvara um að það væru nokkur atriði sem þyrfti að skoða.  

Efnisorð: sálfræði, menntamál, próffræði, réttritun, læsi, atriðagreining, grunnskóli, 

kennsla 
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Abstract 

Reading and writing are fundamental features in education. Therefore, it is important for 

educational institutes to have access to a reliable and valid assessment tools. The objective in this 

research is to assess the psychometric properties of the orthographic test that Menntamálastofnun 

is making. Participants were 2.622 students from eight cohorts (3rd to 10th grade) from 12 schools. 

The participants were between the ages of 8 and 16. The independent variable was the words used 

for testing and the dependent variable was the rate of correct spelling. Psychometric properties 

were assessed per group based on inter-reliability of each item (along with their influence on the 

groups reliability score), discrimination index and their difficulty. Along with overlap of items that 

were mutual between groups. The orthographic test was administered in October and November 

of 2018. The results indicate acceptable psychometric properties for each group, but a few items 

need to be examined further. 

 Keywords: psychology, education, psychometrics, orthography, literacy, item analysis. 
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Tungumál er aðeins samsetning merkja og hljóðs, sem samfélag samþykkir að hafi 

ákveðna merkingu. Það má sjá ákveðnar útgáfur af tungumálum og aðrar leiðir til samskipta hjá 

ólíkum dýrategundum. Tungumál manna býður upp á dýpri samskipti svo sem að tala um liðna 

tíð og framtíðina. Samskipti um liðna gefa tækifæri til að læra af fyrri mistökum annarra og vara 

aðra við hættum. Samskipti um framtíðina gefa tækifæri til þess að skipuleggja og gera áætlanir í 

sameiningu. Þessir eiginleikar tungumáls er eitt það sem skilur mannkynið frá öðrum 

dýrategundum og hefur veitt þeim forskot í þróuninni (Everett, 2017). Maðurinn getur brotið 

niður tungumálið og endurraðað því á hvaða hátt sem hentar hverju sinni. Hann getur sett saman 

setningar sem hann hefur aldrei heyrt eða hafa aldrei verið sagðar áður (Everett, 2017). 

Árið 1820 voru það aðeins 12% manna í heiminum sem kunnu að lesa og skrifa, í dag er 

raunin önnur og eru um 17% manna ólæs (Roser og Ortiz, 2018). Þrátt fyrir að 17% sé ekki hátt 

hlutfall þá eru það samt 775 milljónir sem eru ólæs og 152 milljónir barna sem áætla má að fylgi 

í sömu fótspor þar sem þau ganga ekki í skóla (Roser og Ortiz, 2018). Kynjamunur virðist vera á 

lestri og ritun í heiminum ef marka má skýrslu frá 2011 sem sýnir að 77% kvenna á móti 87% 

karla eldri en 15 ára eru læs á heimsvísu (Graham og Stephens, 2011). Í flestum heimsálfum er 

hlutfall þeirra sem eru læsir hátt, þar eru vestrænar þjóðir hæstar með um 91 - 99% en Afríka 

með lægsta hlutfallið (Graham og Stephens, 2011). Fátækustu löndin eins og Nígería er aðeins 

með 36% læsi meðal fólks á aldrinum 15 til 24 ára (Roser og Ortiz, 2018). 

Máltaka barna  

 Yfir þúsund mismunandi tungumál eru töluð í heiminum, en málfræði hvers talaðs 

tungumáls er mynduð af sömu kerfunum: Kerfi til að sameina hljóðeindir (e. morpheme), 

minnstu einingar tungumáls í hljóðanir (e. phoneme), minnstu merkingabæru einingar 

tungumáls; kerfi sem sameinar hljóðanir í orð og að lokum orð í setningar, sem oft er talað um 
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sem setningarfræði (e. syntax); kerfi til að greina innri byggingu orða, beygingu og orðmyndun, 

sem oft er talað um sem formgerð tungumáls; kerfi sem snúa að málskilningi, merking orða og 

setninga; kerfi um hvernig skuli nýta málið í samskiptum; og að lokum hafa tungumálin öll 

hljóðkerfi (e. phonetics) (Rathvon, 2004). Það er í grunninn það sama í öllum tungumálum en 

ólík tungumál hafa mismargar hljóðanir svo algengt er að hljóðkerfi hvers einstaklings geti 

eingöngu greint þær hljóðanir sem eru í hans eigin móðurmáli (Rathvon, 2004).  

Hæfileiki mannkyns til að nýta tungumálið ýtti af stað hinum þekkta ágreining um erfðir 

eða umhverfi (e. nature v.s. nurture) varðandi máltöku barna. Fjöldi fræðimanna eins og 

málfræðingurinn Noam Chomsky (1959) héldu því fram að mannkynið hefði meðfædda 

hæfileika (e. nativist perspective) til að læra tungumál og þeir fræðimenn studdu hlið erfðaáhrifa 

varðandi máltöku. Hins vegar aðhylltust aðrir fræðimenn eins og atferlisfræðingurinn B. F. 

Skinner (1957) námskenningar (e. learning perspective). Þeir töldu börn læra tungumál með 

hjálp námsferla þurfa styrkingar að koma fram og studdu þar með hlið umhverfisáhrifa varðandi 

máltöku. Til stuðnings við hlið erfða þá virðist það vera mönnum eðlislægt að læra tungumál. 

Það er gen í erfðaefni mannsins sem inniheldur undirstöðu fyrir málþroska (Hurst, Baraitser, 

Auger, Graham, og Norell, 1990) og í heilanum eru sérhæfð heilasvæði fyrir ólíka þætti 

tungumáls (Greenwood, 2015). Fyrsta árið eftir fæðingu hafa börn meðfæddan hæfileika að 

greina á milli hljóðana úr öllum tungumálum heims. Yfir það tímabil sérhæfir heilinn sig í að 

greina í sundur hljóðanir síns móðurmáls og þess í stað fórnar hann hæfileikanum til að greina í 

sundur hljóðeiningar þeirra tungumála sem barnið hefur ekki lært (Jacobson, 1969).  

 Það er vitað að þessi meðfæddu kerfi séu til staðar og að þau séu mikilvæg fyrir máltöku, 

en þau ná ekki virkni án nauðsynlegra umhverfisþátta, þjálfunar og reynslu. Mikilvægi þess 

kemur skýrt fram hjá einstaklingum sem hafa alist upp í einangrun og hafa ekki fengið næga 
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málörvun í barnæsku (Curtiss, 1977) og það mætti nefna sem stuðning við hlið umhverfis. 

Öfgafull viðmið til áhrifa umhverfis eða erfða geta ekki fyllilega gert grein fyrir sálfræðilegum 

þáttum eins og tungumáli (McLeod, 2007). Þessi ágreiningur hefur þó fjarað út með aukinni 

þekkingu þar sem báðar hliðar virðast jafn mikilvægar fyrir máltöku barna (Greenwood, 2015). 

Máltaka hefur næmiskeið (e. sensitive period) frá fæðingu fram að kynþroska 

(Lenneberg, 1967). Það er sterkt samband milli aldurs þess einstaklings þegar máltaka hefst og 

þeirrar málhæfni sem að lokum næst (Curtiss, 1977; Johnson og Newport, 1989). Þeir sem læra 

móðurmál sitt seint á næmiskeiðinu, eða eftir að því líkur, ná yfirleitt ekki fullum málþroska og 

málnotkun þeirra reynist oft takmörkuð við einföldustu þætti tungumáls (Curtiss, 1977). 

Skerðing virðist eiga sér stað í ákveðnum þáttum tungumáls: Hljóðfræði, setningarfræði og 

formgerð, en síður í málskilningi (Johnson og Newport, 1989). Máltaka barna myndar undirstöðu 

í notkun tungumálsins sem hjálpar börnum við lestrarnám, sem er þeim ekki eins eðlislægt og 

máltaka (Ehri, 2002).  

Lestrarnám 

Lestur er eitt flóknasta hugræna ferlið sem börn þurfa að ná tökum á (Steinunn 

Torfadóttir, 2011). Eitt aðal viðfangsefni lestrarfræða er að skilja hvernig góður lesandi fer að 

því að ná færni og hraða við að lesa orð að því er virðist án þess að þurfa að beina athyglinni 

beint að orðinu (Rayner, Foorman, Perfetti, Pesetsky, og Seidenberg, 2001; Steinunn Torfadóttir, 

2011).  

Mikill munur getur verið á stafsetningar og réttritunar (e. orthographic) dýpt tungumála 

og þeirra stafa sem standa fyrir hvert hljóð. Tungumál geta verið réttritunarlega grunn og gagnsæ 

eða djúp og ógagnsæ (Frost, Kratz og Bentin, 1987). Gagnsæið felst í því hversu mikið samræmi 

er á milli orðanna sem stafirnir mynda og hljóðanna sem á bak við þau eru. Ef orð er hljóðað eins 
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og það er skrifað er tungumálið talið réttritunarlega grunnt, en ef hins vegar skrifað á allt annan 

hátt en það er hljóðað er það talið réttritunarlega djúpt (Frost o.fl., 1987). Íslenska er talin vera 

miðlungsgagnsætt tungumál (Seymour, Aro og Erskin, 2003). 

Á níunda áratug 20. aldar voru fræðilegar deilur um hvort áhersla skyldi vera lögð á 

umskráningu (e. decoding) eða á lesskilning (e. language comprehension) við lestrarkennslu 

(Pearsons, 2004). Umskráning er reynsludrifin úrvinnsla (e. top-down processing) bókstafa, orða 

og málhljóða. Þeir sem töldu að áhersla ætti að liggja þar rökstuddu mikilvægi þess að börn byrji 

að læra minni einingar tungumálsins og tengja þær saman í stærri heildir: Þar sem byrjað er að 

kenna þau hljóð sem tengjast í stafi, svo tengja þá stafi í orð og á þann hátt vinna sig upp í 

merkingarbæran texta. Lesskilningur er gagnastýrð úrvinnsla (e. bottom-up processing), þar sem 

fyrri þekking og reynsla er nýtt til að skilja það sem lesið er og til að varðveita þá þekkingu sem 

er verið að lesa. Þeir sem töldu að áhersla ætti að liggja þar rökstuddu mikilvægi þess að börn 

upplifðu lestur í gegnum reynslu og lærðu þannig merkingu orða (Pearsons, 2004).  

Rannsakendurnir Gough og Tunmer (1986) settu fram kenningu sína um einfalda 

lestrarlíkanið (e. the simple view of reading) til að sætta þennan ágreining. Þeir töldu lestur vera 

flókið ferli en gæti verið útskýrt á einfaldan hátt með jafna áherslu á báða þættina, merkingu og 

hljóð. Virkur lestur á sér ekki stað nema barnið geti bæði lesið orðin og skilið hvað það er að 

lesa. Þar sem lestur á sér margþætta undirstöðu getur lestrarvandi verið mismunandi og til 

stuðnings við fyrrnefnt líkan má rekja meirihluta þeirra til erfiðleika í umskráningu og/eða við 

lesskilning (Catts og Kamhi, 2005). Þrátt fyrir að einfalda lestrarlíkanið hafi reynt að samþætta 

báðar hliðar málsins þá er, eins og nafið bendir til um, líkanið að mörgu leyti ofureinföldun á 

helstu grunnstoðum lesturs. Kennarar og fræðimenn eru enn ekki á sama máli hvaða aðferðir við 
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lestrarkennslu beri mesta árangurinn (Rayner o.fl., 2001; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006).  

Í dag eru þrjár meginaðferðir við lestrarkennslu sem eru í samræmi við einfalda 

lestrarlíkanið (Hoffman, 2009): Eindaraðferðir sem leggja áherslu á umskráningu, heildaraðferðir 

sem leggja áherslu á lesskilning, og að lokum samvirkar aðferðir sem leggja áherslu á báða 

þættina í anda einfalda lestrarlíkansins. Gera má ráð fyrir að flestum börnum sem hafa lært að 

lesa í íslenskum grunnskóla hafi verið kennt eftir eindaraðferðum (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2006). Heildaraðferðir eru hins vegar betri leið til þess að gera lestur 

skemmtilegan og gætu því hentað betur börnum sem koma úr slöku námsumhverfi (Rayner o.fl., 

2001) og hafa reynst áhrifaríkar í leikskólum (Castle, Riach, og Nicholson, 1994; Reutzel, Oda, 

og Moore, 1989) og í fyrstu bekkjum grunnskóla (Freppon, 1991; Reutzel og Cooter, 1990). 

Rannsóknir styðja við mikilvægi eindaraðferða, sérstaklega fyrir börn sem eru í áhættu að eiga 

erfitt með lestrarnám. Heildaraðferðir eru yfirleitt sveigjanlegri þegar kemur að stafsetningu en 

það getur reynst hindrun fyrir börn seinna á lífsleiðinni (Rayner o.fl., 2001). 

Í bók sinni Lexía hafa Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir (2006) sett fram fimm 

stig lestrarnáms. Fyrsta stigið er fram til tveggja ára aldurs, þar hafa flest börn ánægju af því að 

heyra sögur og byrja að skilja að letur felur í sér skilaboð og vita hvað ýmiss konar skilti og 

merkingar þýða (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Annað stigið er frá tveggja 

ára aldri til fimm ára en á þeim árum fer fram mikið tilraunastarf með lestur og ritun. Börn byrja 

að sýna skilning á grundvallarþáttum texta, þau átta sig á stöfum og tengslum sem stafir hafa við 

hljóð, þau kunna mörg að skrifa stafi og jafnvel algeng orð (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006). Þriðja stigið byrjar í 1. bekk í grunnskóla þegar að kennsla tekur á sig fast 

form. Þau læra smátt og smátt að þekkja fleiri orð og geta lesið þau upp án þess að hljóða þau 
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staf fyrir staf. Æfingin sem þau fá styrkir rithönd þeirra og rithátt (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2006). Fjórða stigið er yfirfærsla þar sem frumstæður lestur verður þjálli og 

börn sýna aukna fimi. Öryggi þeirra til lesturs eykst til muna í 2. bekk í grunnskóla, þau ná meiri 

hraða og skilningur eykst (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Fimmta og síðasta 

stigið er þegar að lesandinn er orðinn sjálfstæður og lesturinn gefandi. Þessi færni eflist síðan alla 

ævi (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006).  

Einn af grunnþáttum í menntun og áhersluþáttur í grunnskólalögum er læsi. Mikilvægt er 

að kenna og þjálfa lestur og ritun samhliða strax frá upphafi skólagöngu og byggja upp 

stigvaxandi hæfni í ritun þar sem að lestur og ritun hafa gagn hvort af öðru. Nemendur þurfa að 

þróa með sér hæfnina til þess að geta skilið og túlkað þann texta sem þau lesa, læra af textanum 

og geta sagt öðrum frá honum (Menntamálaráðuneytið, 2013). Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla felur öruggt læsi í sér þá hæfni að geta ráðið í letur, skilið og túlkað það sem texti 

hefur að geyma. Einnig þarf viðkomandi að geta lært af lesnum texta og hafa hæfileikann til þess 

að miðla þekkingu sinni til annarra. Aðalnámskrá leggur áherslu á lestur ýmiss konar bókmennta 

þar sem nemendur læra að setja sig í spor annarra og nota bókmenntafræðileg hugtök 

(Menntamálaráðuneytið, 2013). Hæfniviðmið fyrir lestur og bókmenntir má sjá í töflu 1 

(Menntamálaráðuneytið, 2013, bls 102).  
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Tafla 1. 

Hæfnisviðmið fyrir lestur og bókmenntir samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla   

Við lok 4. bekkjar getur nemandi Við lok 7. bekkjar getur nemandi: Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

Beitt aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr 

Lesið texta við hæfi með góðum 

hraða og af skilningi, lagt mat á 

hann og túlkað 

Lesið almenna texta af öryggi og 

með góðum skilningi, lagt mat á þá 

og túlkað 

Nýtt góðan orðaforða við að skilja 

texta og ráðið í merkingu orðs út frá 

samhengi 

Notað þekkingu og reynslu ásamt 

ríkulegum orðaforða við lestur og 

skilning á texta 

Skilið mikilvægi þess að geta 

lesið og eflt eigið læsi og m.a. valið 

og beitt mismunandi aðferðum við 

lestur 

Tengt þekkingu sína og reynslu við 

lesefni í því skyni að ná merkingu 

þess 

Greint og fjallað um aðalatriði í 

texta og helstu efnisorð og notað 

mismunandi aðferðir við lestur og 

skilning á texta 

Greint og skilið aðalatriði og 

aukaatriði í margs konar texta og 

glöggvað sig á tengslum efnisatriða 

Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf 

og lesið sögur, ljóð og fræðandi 

efni, sem hæfir lestrargetu, sér til 

ánægju og skilnings 

Lesið sér til ánægju og fróðleiks og 

gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum 

sem texti hefur á hann 

Gert sér grein fyrir eðli og 

einkennum margvíslegra 

textategunda og gert öðrum grein 

fyrir því 

Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð 

börnum 

Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, 

þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 

bókmenntir ætlaðar börnum og 

unglingum 

Lesið, túlkað, metið og fjallað um 

fjölbreyttar íslenskar og erlendar 

bókmenntir og gert sér grein fyrir 

gildi bókmennta 

Beitt hugtökum eins og persónu, 

söguþræði, umhverfi og boðskap 

Greint nokkur frásagnarform 

bókmennta og beitt fáeinum 

bókmenntafræðilegum hugtökum til 

að efla skilning, svo sem tíma, 

sjónarhorni, sögusviði og boðskap 

Beitt nokkrum grunnhugtökum í 

bókmenntafræði, svo sem minni, 

fléttu, sjónarhorni og sögusviði og 

kannast við myndmál, algengustu 

tákn og stílbrögð 

Beitt fáeinum algengum hugtökum í 

bragfræði svo sem rími, kvæði, vísu 

og ljóðlínu 

Beitt nokkrum hugtökum til að 

fjalla um form og innihald ljóða, 

svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, 

líkingar og boðskap 

Notað algeng hugtök í bragfræði í 

umfjöllun um bundið mál og 

óbundið, lesið og túlkað ljóð af 

ýmsum toga og frá ýmsum tímum 

Aflað sér upplýsinga úr ýmsum 

tiltækum gagnabrunnum, svo sem 

bókum og á rafrænu formi 

Aflað upplýsinga úr bókum og 

fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr 

þeim og nýtt við lausn verkefna, 

lagt nokkurt mat á gildi og 

trúverðugleika upplýsinga 

Leitað og aflað sér heimilda úr 

ýmsum gagnabrunnum og lagt mat 

á gildi og trúverðugleika ritaðs 

máls, svo sem fjölmiðla- og 

margmiðlunarefnis, og tekið 

gagnrýna afstöðu til þess 

Lesið úr táknmyndum og 

myndrænu efni, svo sem einföldum 

skýringarmyndum, kortum og 

myndritum 

Lesið úr einföldum tölulegum og 

myndrænum upplýsingum og túlkað 

þær 

Unnið úr tölulegum og myndrænum 

upplýsingum, túlkað þær, tengt 

saman efni sem sett er fram á ólíkan 

hátt og nýtt sér 

Valið bók eða annað lesefni og 

lesið sér til ánægju 

Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi 

til gagns og ánægju 

Valið sér lesefni til gagns og 

ánægju og komið fram sem 

sjálfstæður lesandi sem gerir sér 

grein fyrir gildi þess að lesa 
Tafla úr ,,Aðalnámskrá grunnskóla" frá Menntamálastofnun, (2013). Sótt frá https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-

media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf 

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf
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Fjöldi barna sem ná fullri færni við bæði að tala og skilja tungumál, ná hins vegar ekki 

tökum á að lesa það. Þetta hefur vakið áhuga fræðimanna um þá þætti sem skipta máli fyrir lestur 

en ekki fyrir talmál og orsaka lestrarvanda. Fyrst töldu margir það vera sjónræna þætti, að 

lestrarvandi yrði vegna erfiðleika við að greina bókstafi og endurheimta merkingu þeirra (Satz, 

Rardin, og Ross, 1971). Það hefur hins vegar ekki staðist, rannsóknir sýna að lestur byggir frekar 

á hljóðrænum þáttum tungumáls (Vellutino, Fletcher, Snowling, og Scanlon, 2004). Hljóðrænir 

þættir eru mönnum eðlislægir þegar kemur að tungumáli. Skrifað mál er aðeins manngerð 

útfærsla til að tákna talmál og því er skiljanlegt að það byggi á sömu ferlum (Rayner o.fl., 2001).  

Algengt er að lestrarvanda vegna erfiðleika í umskráningu megi rekja til slakrar 

hljóðkerfisvitundar (e. phonological awareness) (Catts og Kamhi, 2005). Hljóðkerfisvitund á við 

færni við greiningu og úrvinnslu hljóðeininga sem mynda talmál (Liberman, 1973, Stanovich, 

1986). Eftir því sem hljóðkerfisvitund barna styrkist þá geta þau betur greint smærri einingar 

tungumáls (Carrol, Snowling, Stevenson og Hulme, 2003). Með því að brjóta tungumálið niður í 

smærri eiginleika er mögulegt að setja það aftur saman á fjölbreyttari hátt og auka þannig 

orðaforða og málskilning (Everett, 2017).  

Hljóðkerfisvitund er talin vera bæði forsenda og helsta forspá um lestrarhæfni (Gottardo, 

Stanovich, og Siegel, 1994; Stanovich, Cunningham, og Cramer, 1984-10; Yopp 1992). Börn 

með slaka hljóðkerfisvitund hafa lakari tilfinningu fyrir stafrófinu og öðrum meginþáttum 

lestrarhæfni. Auk þess er algengt að þau börn sem standa verr að vígi í upphafi dragist afturúr 

örðum börnum þegar að líður á lestrarnámið, þetta eru svokölluð Matteusar áhrifa (e. Matthew 

effect). Hugtakið kemur upprunalega úr biblíunni og lýsir því hvernig ytri áhrif valda því að hinir 

ríku verða ríkari á meðan þeir fátæku verða fátækari. Rannsakandinn Stanovich (1986) tengdi 

hugtakið við lestrarnám barna. Erfiðleikar á einum þætti lestrarnáms eiga til að hamla nám á 
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öðrum þáttum þess. Á hinn bóginn valda áhrifin því að barn sem blómstrar á einum þætti lesturs 

og getur nýtt sér þá færni til að blómstra á öðrum þáttum (Stanovich, 1986; Walberg og Tsai, 

1983).  

Þegar börn með slaka hljóðkerfisvitund byrja að læra að lesa þurfa þau að einbeita sér 

betur að greiningu orða en jafnaldrar þeirra, og þar sem einbeiting er takmörkuð þá er skilningur 

minni (Stanovich, 1986). Lestur án skilnings er ekki fullnægjandi ferli og getur því leitt til 

neikvæðrar upplifunar og í kjölfarið lesa börnin minna (Stanovich, 1986; Oka og Paris, 1986). 

Reynsla í lestri er lykilþáttur til að auka orðaforða og stafsetningarkunnáttu, sem er undirstaða 

fyrir málþroska og lesskilning (Stanovich, 1986). Vegna þessa getur lestrarvandi vegna slakrar 

hljóðkerfisvitundar leitt til málvanda hjá börnum sem höfðu áður ekki sýnt neina skerðingu í 

málþroska (Mann og Brady, 1988). Á sama hátt er algengt að börn með málvanda þrói með sér 

lestrarvanda (Nathan, Stackhouse, Goulandris og Snowling, 2004). 

Ritunarnám 

Með tilkomu vísindabyltingar og prentvéla varð mikil breyting á magni upplýsinga sem 

almennur borgari gat orðið sér út um (Greenwood, 2015). Tilgangur ritmáls er að skrásetja og 

varðveita hugmyndir og hugsanir af ýmsu tagi. Ritað mál er og hefur verið leið til þess að miðla 

þekkingu á milli manna, staða og frá einum tíma til annars (Duke og Carlisle, 2011; Greenwood, 

2015). Þróun ritunar er langt ferli þar sem börn átta sig á því hvernig ritmál virkar, þau læra inn á 

uppbyggingu þess og öðlast reynslu í því að setja saman texta (Rannveig Oddsdóttir, 2018). 

Námsferli ritmáls byrjar strax á barnsaldri í gegnum daglegt líf og samskipti en formleg kennsla 

hefst ekki fyrr en í grunnskóla (Rannveig Oddsdóttir, 2018). Rannsakendurnir Juel, Griffith, og 

Gough (1986) settu fram einfalda ritunarlíkanið (e. the simple view of reading) á sama grunni og 

fyrrnefnt lestrarlíkan. Á sama hátt og einfalda lestrarlíkanið gerir grein fyrir tveimur 
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undirstöðuþáttum í lestri, umskráningu og lesskilningi þá gerir ritunarlíkanið einnig grein fyrir 

tveimur undirstöðuþáttum í ritun, stafsetningu og hugmyndamótun (e. ideation) en það er færni 

til að mynda hugmyndir/lausnir, vinna með þær, og miðla þeim áfram. Þeir sýndu fram á 

forspárhæfni líkansins um færni barna í ritun (Juel o.fl., 1986).  

Þegar börn eru fyrst að beita sér í ritun treysta þau fyrst og fremst á hljóðgreiningu við 

ritun orðanna og skrá því orðin eftir framburði þeirra. Færni þeirra í hljóðgreiningu er frekar 

takmörkuð fyrst um sinn og er því ritun barna frekar ónákvæm (Ehri, 1989; Gentry, 1978). 

Hljóðgreining er talin ein helsta undirstaða stafsetningar og hafa rannsóknir sýnt að nám í 

stafsetningu reynist börnum miserfitt eftir því hversu réttritunarlega gagnsætt tungumálið þeirra 

er (Juul og Sigurðsson, 2005; Viise, Richards og Pandis, 2011; Ellis o.fl., 2004). Eftir því sem 

tungumálið er gagnsærra réttritunarlega því auðveldara er að ná tökum á ritun því (Seymour o.fl., 

2003). 

  Nauðsynlegt er að hafa gott vald á táknkerfi ritmálsins til að geta ritað merkingarbæran 

texta. Næmni fyrir bókstöfum og hljóðin sem þau standa fyrir er grundvallaratriði í því að 

umskrá hljóð yfir í merkingarbæran texta (Rannveig Oddsdóttir, 2018). Hvert tungumál er með 

sínar reglur um stafsetningu og hefðir og þurfa nemendur ritunar ekki einungis að læra hljóð fyrir 

hvert tákn heldur einnig tengsl þeirra við tiltekið tungumál (Rannveig Oddsdóttir, 2018). Börn 

sem eru að stíga sín fyrstu skref í að lesa og skrifa gera fleiri stafsetningarvillur heldur en þeir 

sem færir eru í skrift (Rannveig Oddsdóttir, 2018). Algengar stafsetningarvillur eru til dæmis: 

Notkun á n eða nn; hv eða kv; i eða y; í eða ý; sérhljóðar á undan nk eða ng; j eða ekki j; gs, ks 

eða x; samsett orð eða ekki samsett (Baldur Sigurðsson og Steingrímur Þórðarson, 2004). 

Rannsókn á færni 15 ára íslenskra barna í stafsetningu sýndi að reglan um i eða y og n eða nn 

reynist íslenskum börnum erfið (Baldur Sigurðsson og Steingrímur Þórðarson, 1987). 
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Fleira en stafsetning skiptir máli þegar kemur að því að ná tökum á táknkerfinu. Börn 

þurfa að tileinka sér aðrar reglur í ritun, svo sem reglur um orða- og stafabil, notkun 

greinarmerkja og notkun há- og lágstafa (Ferreiro og Pontecorvo, 1999). Stök hljóðgreining er 

ekki nægjanleg til að greina hvar á að nota hástafi eða hvar skal vera orðabil, heldur er það 

þekking og skilningur á uppbyggingu málsins sem hefur áhrif á það (Correa og Dockrell, 2007). 

Í byrjun ritunarnáms nota íslensk börn alfarið hástafi en með tímanum byrja þau að nota 

lágstafina líka (Hlín Helga Pálsdóttir, 2002). 

Greina má framþróun barna í ritun í textanum sem skrifaður er annars vegar og 

tæknilegum atriðum hins vegar. Mati á textanum er skipt niður í val á textagerð, skipan 

efnisþátta, mál og stíl ásamt málsniði. Tæknilegu atriðin eru metin út frá skrift, stafsetningu, 

uppsetningu og frágangi texta (Menntamálaráðuneytið, 2013). Góð færni í tungumálinu, 

hæfileikinn til þess að setja sig í spor annarra, sjá viðfangsefnið frá mörgum sjónarhornum og val 

á viðeigandi formi texta eftir tilefni eru allt forsendur þess að einstaklingur geti sett saman góðan 

samfelldan texta (Berman, Ragnarsdóttir og Strömquist, 2002). Einstaklingur þarf að kynnast 

mismunandi textategundum og einnig prófa sig áfram með notkun þeirra til að ná tökum á 

textagerð. Í gegnum þetta ferli byggist skilningur á því hvernig hægt er að nota mál á 

mismunandi hátt til samskipta en einnig hvers kyns hefðir hafa orðið til um framsetningu. Dæmi 

um algengar textategundir eru frásagnir (e. narratives) og upplýsingatextar (e. information texts) 

(Rannveig Oddsdótir, 2018). Rannsóknir á frammistöðu íslenskra barna í textagerð leiddi í ljós 

að við lok 1. bekkjar hafa börn náð ágætu valdi á umskráningu og flest þeirra geta skrifað texta 

sem einkennast af frásögnum og upplýsingatextum. Einnig kom í ljós að börnum á yngri stigum í 

grunnskóla gengi betur að skrifa frásagnir heldur en upplýsingatexta (Rannveig Oddsdóttir, 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2012; 2013). 
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Í grunnskólum er lögð áhersla á að nemendur nái tökum á að setja eigið efni skýrt fram. 

Nemendur þurfa einnig að læra að endurskoða og gagnrýna sinn eigin texta ásamt því að nýta sér 

uppbyggilega gagnrýni frá öðrum (Menntamálaráðuneytið, 2013). Hæfniviðmið í ritun má sjá á 

töflu 2 (Menntamálaráðuneytið, 2013, bls. 103).  

Tafla 2. 

Hæfnisviðmið fyrir ritun samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla   

Við lok 4. bekkjar getur nemandi Við lok 7. bekkjar getur nemandi: Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt 

og læsilega 

Skrifað læsilega og af öryggi með 

persónulegri rithönd, beitt algengum 

aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá 

texta og notað orðabækur 

Skrifað skýrt og greinilega og beitt 

ritvinnslu af öryggi, notað 

orðabækur og önnur hjálpargögn, 

gengið frá texta, vísað til heimilda 

og skráð þær 

Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum 

í byggingu texta, svo sem upphafi, 

meginmáli og niðurlagi 

Valið textategund, skipulagt og 

orðað texta, svo sem sögur, 

frásagnir, lýsingar og fyrirmæli, á 

þann hátt sem hæfir tilefni 

Beitt skipulegum vinnubrögðum við 

ritun, skipað efnisatriðum í röklegt 

samhengi og mótað málsgreinar og 

efnisgreinar 

Samið texta frá eigin brjósti, svo 

sem sögu, frásögn, ljóð eða skilaboð 

Samið texta þar sem beitt er eigin 

sköpun, notið þess að tjá hugmyndir 

sínar og reynslu og veitt öðrum 

hlutdeild með því að kynna ritunina 

eða leyfa öðrum að lesa 

Tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og 

fært rök fyrir þeim í rituðu máli, 

samið texta frá eigin brjósti og er 

óhræddur við að beita ríkulegu 

tungutaki í skapandi ritun 

Beitt einföldum stafsetningarreglum 

og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi 

Beitt helstu atriðum stafsetningar og 

greinamerkjasetningar og hefur náð 

valdi á þeim 

Beitt reglum um réttritun, hefur náð 

góðu valdi á stafsetningu og gerir sér 

grein fyrir að rétt stafsetning er 

virðing við mál, texta og lesanda 

Nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem 

af lestri bóka, blaða eða rafræns 

efnis 

Lesið texta og skoðað hann með það 

í huga að kanna hvernig höfundur 

skrifar og nýtt það við eigin ritun 

Valið og skrifað mismunandi 

textagerðir sem hæfa viðkomandi 

verki og beitt mismunandi orðaforða 

og málsniði við hæfi 

Skrifað texta á tölvu og beitt 

einföldustu aðgerðum í ritvinnslu 

Skrifað texta á tölvu og beitt 

nokkrum aðgerðum í ritvinnslu, 

vísað til heimilda 

Notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, 

valið viðeigandi heimildir, vísað til 

þeirra og sett í heimildaskrá svo sem 

reglur kveða á um 

Skrifað og leyft öðrum að njóta þess 

með upplestri höfundar eða lestri 

lesanda 

Skrifað texta með ákveðinn lesanda í 

huga, á blað eða tölvu 

Skrifað rafrænan texta og tengt texta, 

mynd og hljóð eftir því sem við á, 

gerir sér grein fyrir lesanda og miðar 

samningu við hann 

Tafla úr ,,Aðalnámskrá grunnskóla" frá Menntamálastofnun, (2013). Sótt frá https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-

media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf 
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Markmið málfræðikennslu í grunnskólum er að gera nemendur viðræðuhæfa um mál og 

málfar ásamt því að auka áhuga þeirra á íslensku (Menntamálaráðuneytið, 2013). Í yngstu 

bekkjum grunnskóla er áherslan einkum á orðaforða, málbeitingu og máltilfinningu. Það skiptir 

máli að málfræðiumfjöllun styðjist við og taki mið af færni nemanda hverju sinni. 

Málfræðihugtök eru nauðsynleg til að geta nýtt orðabækur, handbækur og aðra gagnabrunni um 

mál (Menntamálaráðuneytið, 2013). Hæfniviðmið í málfræði má sjá á töflu 3 

(Menntamálaráðuneytið, 2013, bls. 104). 
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Tafla 3. 

Hæfnisviðmið fyrir málfræði samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla   

Við lok 4. bekkjar getur nemandi Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 
Við lok 10. bekkjar getur 

nemandi: 

Beitt töluðu máli og rituðu af nokkru 

öryggi og ræður yfir orðaforða og 

málskilningi sem hæfir þroska 

Gert sér nokkra grein fyrir eigin máli 

og hefur skilning á gildi þess að bæta 

það 

Beitt helstu málfræðihugtökum í 

umræðu um notkun málsins og 

þróun þess 

Þekkt og fundið helstu einingar 

málsins, svo sem bókstafi, hljóð, 

orð, samsett orð og málsgrein 

Notað allríkulegan orðaforða í ræðu og 

riti, gert sér grein fyrir margræðni orða 

og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við 

orðmyndun, tal og ritun 

Valið orð í tali og ritun í samræmi 

við málsnið, gert sér grein fyrir 

mikilvægi þess að rækta 

orðaforðann og nýtt reglur um 

orðmyndun og einingar orða við 

ritun 

Raðað í stafrófsröð og gert sér grein 

fyrir notagildi þess við leit og 

skipulag 

Nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta 

upp orðum í orðabókum og öðrum 

gagnabrunnum um mál 

Flett upp í handbókum, 

orðasöfnum og rafrænum 

orðabönkum og nýtt sér 

málfræðilegar upplýsingar sem 

þar er að finna 

Gert sér grein fyrir mismunandi 

hlutverki nafnorða, lýsingarorða og 

sagnorða 

Áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist 

í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð 

og greint hlutverk og helstu einkenni 

þeirra 

Áttað sig á beygingarlegum og 

merkingarlegum einkennum 

orðflokka og gert sér grein fyrir 

hlutverki þeirra í eigin texta og 

annarra 

Leikið sér með ýmis einkenni 

tungumálsins, svo sem margræðni 

orða og fundið kyn og tölu 

Notað orðtök og málshætti í töluðu 

máli og rituðu og greint notagildi 

þeirra i texta 

Notað fleyg orð, algeng orðtök, 

málshætti og föst orðasambönd til 

að auðga mál sitt og gerir sér 

grein fyrir þýðingu lestrar, ekki 

síst bókmennta, í þessu skyni 

Búið til málsgreinar og ráðið við að 

greina málsgreinar í eigin texta 

Beitt þekkingu sinni á málfræði við að 

búa til setningar, málsgreinar og 

efnisgreinar og gert sér grein fyrir 

fjölbreytileika málsins 

Gert sér grein fyrir mismunandi 

málnotkun og málsniði eftir efni 

og tilefni. Áttar sig á 

staðbundnum, starfstengdum og 

aldurstengdum tilbrigðum í 

orðaforða og málnotkun og þekkir 

til helstu framburðarmállýskna 

Greint mun á samnöfnum og 

sérnöfnum og m.a. bent á þau í eigin 

texta 

Beitt þekkingu sinni á málfræðilegum 

hugtökum í umræðu um mál, ekki síst 

eigið mál, talað og ritað 

Áttað sig á skyldleika íslensku 

við önnur mál og að tungumál, 

þar á meðal íslenska, breytast 

sífellt 

Leikið sér með orð og merkingu, 

svo sem með því að ríma, og fara í 

orðaleiki 

Nýtt orðaforða sinn til að skapa ný orð 

og orðasambönd og notað þau texta 

Áttað sig á og beitt 

sköpunarmætti tungumálsins og 

nýtt það m.a. við ritun, tal, við 

nýyrðasmíð, í orðaleikjum og 

skáldskap 

Gerir sér grein fyrir markmiði þess 

að læra íslenska málfræði 

Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar 

málfræði, m.a. við ritun og stafsetningu 

Gert sér grein fyrir mikilvægi 

góðrar færni í máli, ábyrgð sinni 

við að bæta mál sitt og getur nýtt 

þekkingu sína á íslenskri 

málfræði við nám í erlendum 

tungumálum 
Tafla úr ,,Aðalnámskrá grunnskóla" frá Menntamálastofnun, (2013). Sótt frá https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-

media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf 
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Hljóðkerfisvitund á við um þá næmni sem nær yfir hljóðeiningar tungumáls en 

réttritunarvitund (e. orthograpic awareness) á við um tilfinningu fyrir rituðum merkjum 

tungumáls svo sem há- og lágstöfum, tölustöfum, og greinarmerkjum. Þeir sem hafa slaka 

réttritunarvitund eiga iðulega erfitt með að greina hvort rituð orð séu rétt eða rangt stafsett 

(Foorman, 1994). Réttritunarvitund virðist skýra mikið af óútskýrðum breytileika í lestrarhæfni 

sem hljóðkerfisvitund nær ekki yfir. Rannsóknir benda til þess að réttritunarvitund hafi jafnan 

meiri áhrif með auknum aldri og greind barna. Ein slík rannsókn eftir Badian (1995), sýndi að 

réttritunarvitund skýrði 3% breytileika í lestrarhæfni hjá börnum í fyrsta bekk en 20% í öðrum 

bekk. Breytileiki í réttritunarvitund barna hefur reynst góð forspá um hvers konar aðferðir við 

lestrarkennslu muni skila mestum árangri (Foorman, 1994).  

Réttritunarvitund barna styrkist með aukinni reynslu á rituðu máli, sem eins og hefur 

verið nefnt er mikilvægt fyrir góðan orðaforða og stafsetningu (Barker, Torgesen, og Wagner, 

1992). Erfitt hefur reynst að aðskilja hugtökin orðaforða og lesskilning þar sem þessi ferli virðast 

alltaf á einhvern hátt vera samtvinnuð (Miller og Faircloth, 2009). Að þekkja orðið sem lesið er, 

er grundvallaratriði og gerir lesandanum kleift að skilja orðið (Miller og Faircloth, 2009). Einnig 

er talið að orðaforði og lesskilningur verði báðir fyrir áhrifum þriðju breytu sem er heildar 

réttritunarvitund ásamt þeirra þekkingu og reynslu á viðfangsefninu og orðunum sem eru notuð 

(Baumann, 2009).  

Þegar í ljós kom að hljóðrænir þættir tungumáls gegndu stærra hlutverki í lestrarhæfni en 

sjónrænir, þá var meiri áhersla lögð á rannsóknir á hljóðkerfisvitund í sambandi við lestur 

(Vellutino o.fl., 2004). Hins vegar hefur rannsóknum á sjónrænum þáttum tungumáls farið 

fjölgandi á ný upp á síðkastið. Þrátt fyrir að hljóðrænir þættir hafi hlutfallslega meiri áhrif þá 

skýra þeir ekki allan breytileika í lestrarvanda. Rannsóknir á sjónrænum þáttum lestrarhæfni hafa 
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lagt mikla áherslu á réttritunarvitund (Berninger, 1994; Manis, Doi, og Bhadha, 2000; Roberts og 

Mather, 1997; Stanovich og Siegel, 1994). Hins vegar er ekki jafn mikil samstaða milli 

fræðimanna þegar kemur að uppruna og áhrifum á námshæfni af völdum réttritunarvitundar eins 

og hefur verið um hljóðkerfisvitund. Það er einnig ágreiningur um hvort þau tvö ferli séu 

samverkandi, óháð, eða hafi margvísleg tengsl á ólíkum stigum innan kerfa orðaþekkingar 

(Berninger, 1994). Flestar rannsóknir á ferli lestrarnáms (Barron, 1986; Ehri, 1991; 1992; Share 

og Stanovich, 1995) eru samhljóma um að reynsla á sjónrænni úrvinnslu stafa og orða styrkja 

langtímaminnið þegar kemur að orðaþekkingu. Með aukinni reynslu á lestri þá öðlast börn 

skipulagt þekkingarmynstur fyrir stafsetningu og því fljótari eru þau að endurheimta það sem 

hefur verið umskráð. Þrátt fyrir að sjónrænir þættir eigi þarna hlutdeild í þá er slök 

réttritunarvitund óháð lélegri sjón. Réttritunarvitund á aðeins við um rituð tákn en ekki neina 

aðra þætti sjónar svo sem sjónrænt minni, önnur mynstur, og samband sjónar- og hreyfigetu 

(Barron, 1986; Ehri, 1991; 1992; Share og Stanovich, 1995). 

Lestrar- og ritunarvandi 

Þegar talað er um lestrarvanda barna þá er lesblinda mest áberandi. Lesblinda (e. 

dyslexia) er það kallað þegar að hæfni barna til þess að læra að lesa og skrifa er lakari en 

samnemenda þeirra án þess að greind þeirra sé lægri eða þá að viðkomandi börn hafi ekki fengið 

nægilega kennslu eða tækifæri til þess að læra (Hari og Kiesilä, 1996; Stein, 2001). Lesblinda 

hefur iðulega verið notað sem regnhlífarhugtak yfir flestar tegundir lestrarvanda. Helst mætti þar 

nefna þá tvo undirþætti lesblindu sem eiga uppruna sinn í hljóðkerfis- og réttritunarvitundinni. 

Fyrri undirþátturinn á sér uppruna í slaka hljóðkerfis- og málvitund og virðist vera aðalorsök 

lestrarvanda hjá börnum, eða í um 88% tilfella (Catts og Kamhi, 2005; Miller og Faircloth, 2009; 

Rathvon, 2004). Slík lesblinda lýsir sér þannig að viðkomandi getur vel skilið talað mál en á í 
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erfiðleikum með lestur sem á sér helst upptöku í umskráningu. Seinni undirþátturinn virðist vera 

tilkominn vegna slakrar réttritunarvitundar sem veldur iðulega lélegri tilfinningu fyrir 

viðkomandi orðaforða, orðmyndun, stafsetningu og greinarmerkjum og á því í erfiðleikum með 

ritun (Rathvon, 2004).  

Þessir undirþættir ná í sameiningu yfir mikinn hluta lestrarvanda sem almennt er talað um 

sem lesblindu. Erfiðleikar í hljóðkerfis- og málvitund, eins og hér hefur verið rætt haldast iðulega 

í hendur (Rathvon, 2004). Á sama máta mætti álykta að erfiðleikar í réttritunarvitund myndu þar 

einnig fylgja. Réttritunarvitund hefur erfðaþátt, þó töluvert minni en hljóðkerfisvitund, 

umhverfisþættir virðast hafa þar meiri áhrif. Ólíkar kenningar eru um hvaða umhverfisþættir eru 

þar að baki, en þær eiga það sameiginlegt að reynsla í lestri skiptir máli á einhvern hátt (Rathvon, 

2004). Það er einnig sá þáttur sem einna helst tengir saman hljóðkerfis- og málvitund. Vegna 

Matteusar-áhrifa sem slíkra renna undirflokkar lesblindu oft saman (Baumann, 2009). 

Vinnsluminni gegnir stóru hlutverki við lestur og stafsetningu (De Jong, 1998; Snowling 

og Stackhouse, 2006) og hefur sem dæmi rannsókn á lesblindum börnum sýnt fram á slakari 

árangur á öllum mælingum vinnsluminnisgetu (e. working memory capacity) hjá lesblindum 

börnum miðað við börn með engan lestrarvanda (De Jong, 1998). Hljóðfræðilegur vinnsluskortur 

er algengur meðal þeirra sem glíma við lesblindu og er það talið stafa að hluta til vegna skertrar 

virkni í hljóðræna ferlinu í gagnaugablaði (e. temporal auditory processing) (Hari og Kiesilä, 

1996).  Einstaklingsmunur getur verið á vinnsluminni en það er talið stjórna athygli, sem gegnir 

mikilvægu hlutverki í árangursríkri umskráningu og til þess að góðum skilningi á texta sé náð 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006).  

Erfitt hefur reynst að aðskilja hugtökin orðaforða og lesskilning þar sem þessi ferli 

virðast alltaf á einhvern hátt vera límd saman (Baumann, 2009). Að þekkja orðið sem er lesið er 
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grundvallaratriði og gerir lesandanum kleift að skilja orðið (Miller og Faircloth, 2009). Einnig er 

talið að orðaforði og lesskilningur verði báðir fyrir áhrifum þriðju breytu sem er heildar 

réttritunarvitund ásamt þeirra þekkingu og reynslu á viðfangsefninu og orðunum sem eru notuð 

(Miller og Faircloth, 2009).  

Samantekt og markmið rannsóknar 

Lestur og ritun eru tvö mismunandi ferli en þó nátengd og saman mynda þau læsi. Þau 

byggja á sama grunni og nýtast við sambærilega hugræna úrvinnslu. Því til stuðnings hafa 

niðurstöður rannsókna sýnt að íhlutanir fyrir lestur valda einnig framförum í ritun (Graham, Liu, 

Bartlett, Ng, Harris, og Aitken, 2017). Sú þekking sem hefur verið umskráð getur verið nýtt á 

jafnan hátt fyrir bæði lestur og ritun. Um ræðir þekkingu sem snýr að skilningi og hvernig 

ritmálið er sett saman, þar á meðal stafsetningu og orðaforða (Graham o.fl., 2017).  

Þegar teknar eru saman niðurstöður rannsókna frá þessum ólíku sjónarhornum 

lestrarnáms sem hér hafa verið rædd þá er hægt að greina tvo þætti sem standa út. Í fyrsta lagi 

hve mikilvægt það er að ná tökum á því að vinna með stafrófið til að ná góðum árangri í lestri og 

í öðru lagi að kennsluaðferðir sem leggja áherslu á það reynast áhrifaríkari en þær sem gera það 

ekki. Ásamt því virðast þessir þættir vera sérstaklega mikilvægir fyrir þau börn sem eru á 

einhvern hátt í áhættu að eiga í erfiðleikum með lestrarnám (Rayner o.fl., 2001).  

Hljóðkerfisvitund, eins og hefur verið nefnt, er ein helsta forspá og forsenda fyrir 

lestrarvanda (Gottardo o.fl., 1996; Stanovich o.fl., 1984-10; Yopp 1992). Hana má meta með 

æfingum þar sem börn meta hvort tvö orð ríma eða hvort þau byrja eða enda á sama hljóði. 

Hljóðkerfisvitund og lestrarhæfni barna styrkjast samhliða (Rayner o.fl., 2001). 

Hljóðkerfisvitund og tilfinning fyrir stafrófinu haldast í hendur (Stanovich, 1986) þegar barn nær 
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tökum á að vinna með stafrófið styrkist hljóðkerfisvitund og lestrarhæfni þess í kjölfarið (Ball og 

Blachman, 1988; Bradley og Bryant, 1983). 

Þrátt fyrir að slök hljóðkerfisvitund sé algengasta orsök lestrarvanda, þá er einnig 

mikilvægt að leita leiða til að skima fyrir slakri réttritunarvitund og finna viðeigandi leiða til 

íhlutunar. Erfiðleikar af völdum slakrar réttritunarvitundar eru ekki eins stöðugir í gegnum ævina 

og því geta ná almennar íhlutanir náð meiri framförum þar miðað við íhlutanir þegar átt er við 

erfiðleika vegna slakrar hljóðkerfisvitundar (Rathvon, 2004).  

Á Íslandi hefur lestrarvandi barna verið vaxandi umhyggjuefni. PISA er alþjóðleg könnun 

á hæfni og getu 15 ára nemenda í nokkrum viðfangsefnum, þar með talið í lestri. Árangur 

íslenskra barna í PISA könnuninni hefur farið hríðlækkandi á undanförnum árum, og má sem 

dæmi nefna að nemendum sem eru undir lágmarkshæfni í lestri fjölgaði úr 15% árið 2000 í 21% 

árið 2012 (Menntamálaráðuneytið, 2014).  

  Markmið þessarar rannsóknar var að athuga próffræðilega eiginleika réttritunarprófsins 

sem Menntamálastofnun er með í prófun. Því var eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: Er 

réttritunarprófið sem Menntamálastofnun hefur í prófun, próffræðilega viðunandi til þess að meta 

hæfni nemenda í réttritun?  

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur (N = 2.622) voru nemendur úr átta árgöngum, 3. til 10. bekk, aldursbilinu 8 

til 16 ára. Þeir voru úr 12 grunnskólum á Íslandi, bæði á höfuðborgarsvæðinu (n = 1.420) og 

landsbyggðinni (n = 1.202). Skólarnir voru valdir með tilviljanaaðferð úr öllum skólum á Íslandi. 

Einn skóli hafnaði þátttöku. 
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Mælitæki 

Notast var við nýtt mælitæki til réttritunar sem Menntamálastofnun setti saman. Prófið 

var tekið á tölvu og eru setningar lesnar upp af forritinu og börnin síðan beðin um að rita eitt orð 

sem kom fyrir í setningunni. Til dæmis: ,,Bíllinn var handan við hornið, skrifaðu orðið handan’’. 

Prófið á að endurspegla helstu stafsetningarreglur í íslensku tungumáli. Stuðst var við útgefið 

námsefni í íslensku við ákvörðun um hvaða stafsetningarreglur eða venjur lögð var áhersla á á 

hverju aldursbili. Orðin sem valin voru í prófið hafa reynst vel í samræmdum prófum síðastliðin 

20 ár í sömu eða svipaðri mynd og þau koma fyrir í prófinu. Í heildina eru 240 orð, 45 þeirra eru 

sameiginleg með tveim aðliggjandi árgöngum sem gerir 195 ólík orð. Hver bekkur fékk 30 orð 

með mismunandi erfiðleikastigi. Af þessum 30 orðum voru fimm til sex sem voru sameiginleg 

með bekknum sem á undan kom og fimm til sex sem voru sameiginleg með bekknum sem á eftir 

kom. Til dæmis var 6. bekkur með sex orð sameiginleg með 5. bekk og önnur sex orð sem voru 

sameiginleg með 7. bekk. Hér eftir verður talað um orð sem atriði. 

Rannsóknarsnið 

Frumbreytur rannsóknarinnar voru orðin sem lögð voru fyrir og fylgibreytan hlutfall 

réttra svara. Rannsóknin var þversniðsrannsókn með millihópasniði þar sem notast var við snið 

paraðra hópa eftir árgangi sem þátttakendur voru í. Það voru í heildina átta árgangar og þar af 

leiðandi átta hópar.  

Framkvæmd  

Menntamálastofnun í samstarfi við kennara grunnskólanna lagði prófið fyrir þátttakendur 

í október og nóvember árið 2018. Þátttakendur tóku prófið á tölvu þar sem setning var lesin upp 

af hljóðupptöku og viðkomandi átti að skrifa niður rétta stafsetningu á því atriði sem beðið var 

um. Þátttakendur höfðu 30 mínútur til að klára prófið og þar með 60 sekúndur til þess að svara 



30 

 

hverju atriði. Þátttakendur gátu fengið orðið lesið tvisvar sinnum. Rannsakendur þessa verkefnis 

fengu gögnin án persónugreinanlegra upplýsinga frá Menntamálastofnun árið 2019. Úrvinnsla 

gagna fór svo fram í tölfræðiforritinu SPSS.  

Niðurstöður 

Þátttakendur (N = 2.622) voru grunnskólanemendur úr átta árgöngum (3. til 10. bekk). Á 

töflu 4 má sá fjölda eftir árgöngum.  

Tafla 4. 

Fjöldi nemenda eftir árgangi 

Árgangur Fjöldi 

3.bekkur 426 

4.bekkur 429 

5.bekkur 404 

6.bekkur 391 

7.bekkur 447 

8.bekkur 174 

9.bekkur 165 

10.bekkur 186 

  2.622 

Atriðagreining var framkvæmd á réttritunarpróf sem lagt var fyrir þátttakendur á vegum 

Menntamálastofnunnar. Markmið atriðagreiningar var að endurmeta val atriða og próffræðilega 

eiginleika prófanna. Innri áreiðanleiki var metinn með Cronbachs Alpha (a) og viðmiðunarmörk 
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þess voru sett (a = 0,70). Sóst var eftir að hámarka áreiðanleika prófsins fyrir hvern árgang án 

þess að skerða réttmæti.  

Einstök atriði voru skoðuð fyrir hvern árgang til að meta áhrif þeirra og mögulegar 

aðgerðir á þeim til að hámarka áreiðanleika prófsins. Atriði voru metin með tvennum hætti 

Fyrsta lagi var skoðað einsleitni atriða út frá framlagi þeirra til aðgreiningar milli próftaka. Það 

var metið með leiðréttri fylgni atriða við heildartölu þess prófs.  

Viðmiðunarmörk aðgreiningarstuðuls voru sett (r = 0,30) og þar með litið á að atriði með 

lægri fylgni gætu skert hugsmíðaréttmæti prófs (Aiken, 2000). Þyngd tvíkosta prófatriða, eins og 

hér um ræðir, getur takmarkað hve hár aðgreiningarstuðull getur orðið. Þar með voru atriði 

metin, í öðru lagi, út frá þyngd þeirra til að skerða hugsanlega takmörkun af völdum þess. Það 

var metið með hlutfalli þeirra sem svöruðu því atriði rétt.  

Atriði voru skilgreind eftir þyngdarþröskuldum: Mjög erfið (> 14%); erfið (15 - 25%); 

meðalþyngd (30 - 70%); auðvelt (71 - 85%); og að lokum mjög auðvelt (86% <). Viðmið var sett 

að meðalþung atriði skyldi telja viðunandi varðandi erfiðleika. Þó að þau atriði sem falla undir 

auðveld og erfið séu ekki innan viðmiðsramma teljast þau ekki athugunarverð þar sem þau 

mynda breiðara þyngdarbil sem sýna fram á einstaklingsmun. Þau atriði sem falla undir mjög 

auðveld og mjög erfið krefjast nánari athugunar (Hopkins og Antes 1990).  

Hér verður sett fram niðurstöður úr slíkri atriðagreiningu fyrir hvern árgang (3. til 10. 

bekk). Ásamt töflum fyrir hvern árgang sem sýna aðgreiningarstuðla, heildaráreiðanleika ef hvert 

atriði er tekið út og þyngdarstuðla (sjá töflur 4 til 11). Ásamt því var normaldreifing 

þyngdarstuðla atriða metin með Kolmogorov-Smirnov prófi.   
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Atriðagreining fyrir 3. bekk 

Í 3. bekk tóku 418 þátttakendur þátt í rannsókninni, það voru 426 sem byrjuðu en átta af 

þeim luku ekki við prófið. Meðaltal réttra svara var 14,48 (48,27%; SF = 6,58; dreifing = 1 - 30; 

tíðasta gildi = 19). Tafla 5 sýnir að innri áreiðanleika atriða í réttritunarprófi hjá 3. bekk (a = 

0,89) mældist viðunandi. Aðgreiningarstuðlar (r = 0,28 - 0,56) voru nálægt viðmiðunarmörkum. 

Þyngdarstuðlar atriðanna nálguðust normaldreifingu (M = 47,97%; SF = 21,38%; lægsta gildi = 

13,54%; hæsta gildi = 88,60%).  

Atriðagreining fyrir 4. bekk 

Í 4. bekk tóku 418 þátttakendur þátt í rannsókninni, það voru 429 sem byrjuðu en 11 af 

þeim luku ekki við prófið. Meðaltal réttra svara var 15,56 (51,87%; SF = 6,89; dreifing = 1 - 30; 

tíðasta gildi = 20). Tafla 6 sýnir að innri áreiðanleiki atriða í réttritunarprófi hjá 4. bekk (a = 

0,90) mældist ásættanlegur. Þar sést mikill breytileiki á aðgreiningarstuðlum (r = -0,01 - 0,68) 

Þyngdarstuðlar atriða nálguðust normaldreifingu (M = 51,23%; SF = 17,80%; lægsta gildi = 

13,06%; hæsta gildi = 81,19%). 

Atriðagreining fyrir 5. bekk 

Í 5. bekk tóku 401 þátttakendur þátt í rannsókninni, það voru 404 sem byrjuðu en þrír af 

þeim luku ekki við prófið. Meðaltal réttra svara var 17,37 (57,9%; SF = 6,49; dreifing = 1 - 30; 

tíðasta gildi = 18). Tafla 7 sýnir að innri áreiðanleiki atriða í réttritunarprófi hjá 5. bekk (a = 

0,86) mældist viðunandi. Mikill breytileiki sést á aðgreiningarstuðlum (r = 0,08 - 0,59). 

Þyngdarstuðlar orðanna nálguðust normaldreifingu (M = 57,06% og SF = 14,43%; lægsta gildi = 

24,19%; hæsta gildi = 85,86%).  
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Tafla 5. 

Atriðagreining fyrir 3.bekk   

Atriði Aðgreining (r) 
Innri áreiðanleiki ef atriði 

væri fjarlægt (a) 
Þyngd atriðis 

1 0,55 0,89 45,54% 

2 0,57 0,89 41,51% 

3 0,52 0,89 67,22% 

4 0,48 0,89 61,56% 

5 0,54 0,89 58,02% 

6 0,39 0,89 20,80% 

7 0,30 0,89 72,45% 

8 0,51 0,89 35,63% 

9 0,29 0,89 88,60% 

10 0,38 0,89 13,54% 

11 0,41 0,89 70,31% 

12 0,56 0,89 53,68% 

13 0,49 0,89 52,26% 

14 0,40 0,89 68,57% 

15 0,36 0,89 35,48% 

16 0,35 0,89 73,57% 

17 0,48 0,89 35,08% 

18 0,53 0,89 66,11% 

19 0,43 0,89 78,76% 

20 0,40 0,89 61,10% 

21 0,29 0,89 17,90% 

22 0,29 0,89 14,80% 

23 0,30 0,89 13,84% 

24 0,43 0,89 27,21% 

25 0,39 0,89 33,17% 

26 0,45 0,89 26,79% 

27 0,37 0,89 35,89% 

28 0,56 0,89 50,96% 

29 0,53 0,89 50,96% 

30 0,43 0,89 67,94% 

Aðgreiningarstuðlar sem eru 0,15 eða lægri eru feitletraðir 
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Tafla 6. 

Atriðagreining fyrir 4.bekk   

Atriði Aðgreining (r) 
Innri áreiðanleiki ef atriði 

væri fjarlægt (a) 
Þyngd atriðis 

1 0,58 0,89 61,54% 

2 0,59 0,89 57,94% 

3 0,38 0,89 70,56% 

4 0,41 0,89 66,98% 

5 0,52 0,89 76,35% 

6 0,50 0,89 49,06% 

7 0,41 0,89 51,88% 

8 0,59 0,89 41,41% 

9 0,61 0,89 33,88% 

10 0,43 0,89 33,25% 

11 0,26 0,90 56,60% 

12 0,53 0,89 70,99% 

13 0,50 0,89 70,28% 

14 0,45 0,89 32,55% 

15 0,30 0,90 63,98% 

16 0,33 0,90 13,06% 

17 0,45 0,89 57,48% 

18 0,66 0,89 59,86% 

19 0,68 0,89 63,90% 

20 0,04 0,90 14,52% 

21 0,45 0,89 24,76% 

22 0,43 0,89 29,29% 

23 0,55 0,89 81,19% 

24 0,46 0,89 61,43% 

25 -0,01 0,90 55,24% 

26 0,49 0,89 50,00% 

27 0,46 0,89 34,29% 

28 0,45 0,89 53,81% 

29 0,37 0,89 40,48% 

30 0,52 0,89 60,48% 

Aðgreiningarstuðlar sem eru 0,15 eða lægri eru feitletraðir 
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Tafla 7. 

Atriðagreining fyrir 5.bekk   

Atriði Aðgreining (r) 
Innri áreiðanleiki ef atriði 

væri fjarlægt (a) 
Þyngd atriðis 

1 0,38 0,86 56,93% 

2 0,59 0,85 62,38% 

3 0,58 0,85 56,68% 

4 0,41 0,86 43,42% 

5 0,14 0,87 64,27% 

6 0,41 0,86 85,86% 

7 0,38 0,86 47,39% 

8 0,37 0,86 34,74% 

9 0,50 0,86 47,64% 

10 0,34 0,86 58,81% 

11 0,18 0,86 68,73% 

12 0,39 0,86 54,23% 

13 0,36 0,86 69,08% 

14 0,55 0,86 44,64% 

15 0,39 0,86 24,19% 

16 0,48 0,86 42,14% 

17 0,42 0,86 43,14% 

18 0,43 0,86 80,00% 

19 0,40 0,86 55,75% 

20 0,49 0,86 69,50% 

21 0,48 0,86 53,75% 

22 0,17 0,86 75,50% 

23 0,44 0,86 63,00% 

24 0,48 0,86 37,84% 

25 0,20 0,86 65,91% 

26 0,08 0,87 63,16% 

27 0,48 0,86 55,64% 

28 0,34 0,86 77,19% 

29 0,32 0,86 68,34% 

30 0,47 0,86 41,81% 

Aðgreiningarstuðlar sem eru 0,15 eða lægri eru feitletraðir 
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Atriðagreining fyrir 6. bekk 

Í 6. bekk tóku 388 þátttakendur þátt í rannsókninni, það voru 391 sem byrjuðu en þrír af 

þeim luku ekki við prófið. Meðaltal réttra svara var 16,31 (54,26%; SF = 6,77; dreifing = 1 - 30; 

tíðasta gildi = 18). Tafla 8 sýnir að innri áreiðanleiki atriða í réttritunarprófi hjá 6. bekk (a = 

0,88) mældist ásættanlegur. Mikill breytileiki sést á aðgreiningarstuðlum (r = -0,05 - 0,58). 

Þyngd orðanna nálguðust normaldreifingu (M = 54,23%; SF = 14,71%; lægsta gildi = 32,22%; 

hæsta gildi = 86,86%). 

Atriðagreining fyrir 7. bekk 

 Í 7. bekk tóku 444 þátttakendur þátt í rannsókninni, það voru 447 sem byrjuðu en þrír af 

þeim luku ekki við prófið. Meðaltal réttra svara var 14,94 (49,8%; SF = 6,11; dreifing = 2 - 30: 

tíðasta gildi = 15). Tafla 9 sýnir að innri áreiðanleiki atriða í réttritunarprófi hjá 7. bekk ( a = 

0,85) mældist ásættanlegur. Mikill breytileiki sést á aðgreiningarstuðlum (r = -0,00 - 0,59). 

Þyngdarstuðlar orðanna nálguðust normaldreifingu (M = 49,66%; SF = 16,45%; lægsta gildi = 

19,55%; hæsta gildi = 80,49%).  

Atriðagreining fyrir 8. bekk 

Í 8. bekk tóku 175 þátttakendur þátt í rannsókninni. Meðaltal réttra svara var 15,33 

(51,10%; SF = 5,28; dreifing = 2 - 26; tíðasta gildi = 14). Tafla 10 sýnir að innri áreiðanleiki 

atriða í réttritunarprófi hjá 8. bekk (a = 0,80) mældist viðunandi. Þar reyndist mikill breytileiki á 

aðgreiningarstuðlum (r = -0,27 - 0,58). Þyngdarstuðlar orðanna nálguðust normaldreifingu (M = 

51,12%; SF = 21,86%; lægsta gildi = 6,90%; hæsta gildi = 94,25%).  
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Tafla 8. 

Atriðagreining fyrir 6.bekk   

Atriði Aðgreining (r) 
Innri áreiðanleiki ef atriði 

væri fjarlægt (a) 
Þyngd atriðis 

1 0,11 0,88 72,12% 

2 0,48 0,87 36,41% 

3 0,53 0,87 40,26% 

4 0,41 0,88 54,62% 

5 -0,05 0,89 72,31% 

6 0,49 0,87 34,62% 

7 0,48 0,87 64,62% 

8 0,37 0,88 63,85% 

9 0,57 0,87 56,67% 

10 0,48 0,87 62,56% 

11 0,09 0,88 64,62% 

12 0,51 0,87 57,44% 

13 0,51 0,87 43,96% 

14 0,54 0,87 32,22% 

15 0,57 0,87 73,71% 

16 0,39 0,88 37,89% 

17 0,42 0,88 47,42% 

18 0,36 0,88 32,99% 

19 0,52 0,87 61,86% 

20 0,52 0,87 37,11% 

21 0,34 0,88 59,28% 

22 0,32 0,88 64,43% 

23 0,58 0,87 43,81% 

24 0,43 0,88 35,82% 

25 0,53 0,87 63,66% 

26 0,28 0,88 74,74% 

27 0,52 0,87 50,77% 

28 0,45 0,88 44,85% 

29 0,36 0,88 86,86% 

30 0,27 0,88 55,56% 

Aðgreiningarstuðlar sem eru 0,15 eða lægri eru feitletraðir 
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Tafla 9. 

Atriðagreining fyrir 7.bekk 
  

Atriði Aðgreining (r) 
Innri áreiðanleiki ef atriði 

væri fjarlægt (a) 
Þyngd atriðis 

1 0,52 0,84 42,51% 

2 0,20 0,85 74,94% 

3 0,49 0,84 66,14% 

4 0,41 0,85 67,71% 

5 -0,00 0,86 60,54% 

6 0,51 0,84 51,35% 

7 0,37 0,85 80,49% 

8 0,39 0,85 19,78% 

9 0,28 0,85 41,35% 

10 0,01 0,86 39,10% 

11 0,35 0,85 73,93% 

12 0,59 0,84 44,49% 

13 0,46 0,84 68,99% 

14 0,48 0,84 41,57% 

15 0,18 0,85 19,55% 

16 0,42 0,85 23,60% 

17 0,40 0,85 67,64% 

18 0,41 0,85 37,53% 

19 0,12 0,85 50,79% 

20 0,09 0,86 61,35% 

21 0,47 0,84 32,13% 

22 0,25 0,85 48,09% 

23 0.53 0,84 43,60% 

24 0,38 0,85 52,58% 

25 0,56 0,84 56,63% 

26 0,51 0,84 38,88% 

27 0,53 0,84 33,71% 

28 0,39 0,85 48,42% 

29 0,28 0,85 37,39% 

30 0,56 0,84 65,09% 

Aðgreiningarstuðlar sem eru 0,15 eða lægri eru feitletraðir 
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Tafla 10. 

Atriðagreining fyrir 8.bekk   

Atriði Aðgreining (r) 
Innri áreiðanleiki ef atriði 

væri fjarlægt (a) 

Þyngd 

atriðis 

1 0,41 0,80 33,91% 

2 0,36 0,80 14,94% 

3 0,16 0,81 75,29% 

4 0,58 0,79 54,60% 

5 0,07 0,81 6,90% 

6 0,14 0,81 35,63% 

7 0,29 0,80 82,76% 

8 0,34 0,80 25,86% 

9 0,21 0,81 28,16% 

10 0,26 0,81 74,14% 

11 0,49 0,80 52,30% 

12 0,13 0,81 66,67% 

13 0,55 0,79 51,15% 

14 0,35 0,80 64,37% 

15 0,10 0,81 48,85% 

16 0,55 0,79 59,77% 

17 -0,27 0,82 10,34% 

18 0,18 0,81 66,67% 

19 0,34 0,80 34,48% 

20 0,50 0,80 67,24% 

21 0,28 0,80 55,17% 

22 0,15 0,81 52,87% 

23 0,46 0,80 27,01% 

24 0,27 0,81 55,75% 

25 0,40 0,80 94,25% 

26 0,39 0,80 67,24% 

27 0,27 0,81 77,01% 

28 0,49 0,80 47,13% 

29 0,43 0,80 65,52% 

30 0,42 0,80 37,57% 

Aðgreiningarstuðlar sem eru 0,15 eða lægri eru feitletraðir 
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Atriðagreining fyrir 9. bekk 

Í 9. bekk tóku 163 þátttakendur þátt í rannsókninni, það voru 165 sem byrjuðu en tveir af 

þeim luku ekki við prófið. Meðaltal réttra svara var 12,23 (40,77%; SF = 5.38; dreifing = 1 - 29; 

tíðasta gildi = 13). Tafla 11 sýnir að innri áreiðanleiki atriða í réttritunarprófi hjá 9. bekk (a = 

0,81) mældist ásættanlegur. Mikill breytileiki sést á leiðréttum fylgnistuðlum aðgreiningar (r = 

0,03 - 0,52). Þyngdarstuðlar orðanna nálguðust normaldreifingu (M = 41,32%; SF = 20,36%; 

lægsta gildi = 8,13%; hæsta gildi = 87,50%).  

Atriðagreining fyrir 10. bekk 

 Í 10. bekk tóku 185 þátttakendur þátt í rannsókninni, það voru 186 sem byrjuðu en einn af 

þeim lauk ekki við prófið. Meðaltal réttra svara var 13,82 (46,07%; SF = 4,90; dreifing = 1 - 29; 

tíðasta gildi = 12 og 15). Tafla 12 sýnir að innri áreiðanleiki atriða í réttritunarprófi hjá 10. bekk 

(a = 0,73) mældist viðunandi. Þar sést að aðgreiningarstuðlar (r = 0,03 - 0,44) voru í meirihluta 

undir viðmiðunarmörkum. Þyngdarstuðlar orðanna nálguðust normaldreifingu (M = 46,17%; SF 

= 14,17%; lægsta gildi = 8,13%; hæsta gildi = 87,50%).  
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Tafla 11. 

Atriðagreining fyrir 9. bekk 
  

Atriði Aðgreining (r) 
Innri áreiðanleiki ef 

atriði væri fjarlægt (a) 
Þyngd atriðis 

1 0,41 0,80 21,21% 

2 0,39 0,80 51,83% 

3 0,21 0,81 11,11% 

4 0,17 0,81 77,78% 

5 0,49 0,79 61,73% 

6 0,24 0,81 44,10% 

7 0,04 0,81 47,83% 

8 0,34 0,80 39,13% 

9 0,22 0,80 44,72% 

10 0,25 0,80 43,48% 

11 0,39 0,80 27,33% 

12 0,28 0,80 30,43% 

13 0,25 0,80 40,37% 

14 0,43 0,80 36,65% 

15 0,18 0,80 51,25% 

16 0,24 0,80 19,38% 

17 0,42 0,80 20,63% 

18 0,03 0,81 65,00% 

19 0,51 0,80 12,50% 

20 0,52 0,79 51,88% 

21 0,38 0,80 43,13% 

22 0,40 0,80 36,88% 

23 0,27 0,80 45,63% 

24 0,18 0,80 52,50% 

25 0,40 0,80 82,50% 

26 0,46 0,80 21,88% 

27 0,44 0,80 20,00% 

28 0,43 0,80 8,13% 

29 0,32 0,80 87,50% 

30 0,37 0,80 43,13% 

Aðgreiningarstuðlar sem eru 0,15 eða lægri eru feitletraðir 
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Tafla 12. 

Atriðagreining fyrir 10. bekk 
  

Atriði Aðgreining (r) 
Innri áreiðanleiki ef 

atriði væri fjarlægt (a) 
Þyngd atriðis 

1 0,25 0,72 40,86% 

2 0,27 0,72 44,09% 

3 0,28 0,72 50,81% 

4 0,26 0,72 38,38% 

5 0,42 0,71 39,46% 

6 0,08 0,73 38,92% 

7 0,35 0,71 65,95% 

8 0,23 0,72 42,70% 

9 0,18 0,72 38,92% 

10 0,15 0,73 45,41% 

11 0,33 0,71 67,57% 

12 0,24 0,72 24,86% 

13 0,40 0,71 55,68% 

14 0,03 0,73 43,24% 

15 0,07 0,73 37,43% 

16 0,22 0,72 47,57% 

17 0,09 0,73 29,73% 

18 0,25 0,72 54,59% 

19 0,31 0,71 45,95% 

20 0,38 0,71 70,81% 

21 0,29 0,72 45,41% 

22 0,39 0,71 51,89% 

23 0,25 0,72 15,30% 

24 0,03 0,73 36,07% 

25 0,44 0,71 83,06% 

26 0,09 0,73 40,98% 

27 0,15 0,72 38,80% 

28 0,31 0,71 33,88% 

29 0,39 0,71 66,67% 

30 0,22 0,72 50,27% 

Aðgreiningarstuðlar sem eru 0,15 eð lægri eru feitletraðir 
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Yfirlit um atriðagreiningu 

Í töflu 13 má sjá þyngdarröðun atriða eftir þeim þyngdarþröskuldum sem áður voru 

nefndir, fyrir hvern árgang. Þar má sjá að í öllum árgöngum mælast hlutfallslega flest atriði 

meðalþung sem er í samræmi við æskileg viðmið. 

Tafla 13. 

Fjöldi atriða eftir þyngdarþröskuldum fyrir hvern árgang   

   Þyngdarþröskuldur 

Árgangur  Mjög auðveld Auðveld Meðalþung Erfið Mjög erfið 

3.bekkur  1 (3%) 3 (10%) 19 (63%) 5 (17%) 2 (7%) 

4.bekkur  0 4 (13%) 22 (73%) 3 (10%) 1 (3%) 

5.bekkur  1 (3%) 3 (10%) 25 (83%) 1 (3%) 0 

6.bekkur  1 (3%) 4 (13%) 25 (83%) 0 0 

7.bekkur  0 3 (10%) 24 (80%) 3 (10%) 0 

8.bekkur  1 (3%) 4 (13%) 19 (63%) 4 (13%) 2 (7%) 

9.bekkur  1 (3%) 2 (7%) 19 (63%) 5 (17%) 3 (10%) 

10.bekkur  0 2 (7%) 26 (87%) 2 (7%) 0 
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Heildardreifingu þyngdarstuðla fyrir alla árganga má sjá á mynd 1. Þar sést að fjöldi 

atriða sem eru meðalþung eru í meirihluta og dreifing annarra atriða nokkuð jöfn. 

Mynd 1. Heildardreifing þyngdarstuðla fyrir alla 

Í töflu 14 má sjá þau atriði sem falla undir viðmiðunarmörkum á aðgreiningarstuðli, 

áreiðanleikastuðli og þyngdarþröskuldi. Hjá öllum árgöngum eru einhverskonar brot á viðmiðum 

forsenda en sjá má að í 8. bekk er hlutfallslega flest atriði með brot á fleiri en einu sviði.  
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Tafla 14. 

Fjöldi atriða sem falla undir settum viðmiðunarmörkum   

 Aðgreiningarstuðull Áreiðanleikastuðull Þyngdarþröskuldur 

Atriði   Mjög auðvelt Mjög erfitt 

3. bekkur     

Fjöldi 3 (10%) 0 1 (3%) 2 (7%) 

Númer 9, 21 og 22  9 10 og 23 

4.bekkur     

Fjöldi 3 (10%) 0 0 1 (3%) 

Númer 11, 20 og 25   16 

5. bekkur     

Fjöldi 4 (13%) 2 (7%) 1 (3%) 0 

Númer 11, 22, 25 og 26 5 og 26 6  

6. bekkur     

Fjöldi 5 (17%) 1 (3%) 1 (3%) 0 

Númer 1, 5, 11, 26 og 30 5 29  

7. bekkur     

Fjöldi 9 (30%) 3 (10%) 0 0 

Númer 
2, 5, 9, 10, 15, 19, 20, 22 

og 29 
5, 10 og 20   

8. bekkur     

Fjöldi 14 (47%) 12 (40%) 1 (3%) 2 (7%) 

Númer 
3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 

17, 18, 21, 22, 24 og 27 

3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 

18, 22, 24 og 27 
25 5 og 17 

9. bekkur     

Fjöldi 13 (43%) 0 1 (3%) 3 (10%) 

Númer 
3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 

15, 16, 18, 23 og 24 
 29 3, 19 og 28 

10. bekkur     

Fjöldi 20 (67%) 0 0 0 

Númer 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 

14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 

24, 26, 27 og 30 

   

Atriði undir áreiðanleikastuðli eru þau sem hafa neikvæð áhrif á innri áreiðanleika prófs í samsvarandi árgangi.                                     

Feitletruð atriði eru þau atriði sem falla undir viðmiðum á fleiri en einu sviði. 
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Aðgreiningarstuðlar milli árganga sýna fram á hversu vel atriðin greina einstaklingsmun. 

Það reyndust vera að minnsta kosti þrír aðgreiningarstuðlar undir viðmiðunarmörkum í hverjum 

árgangi. Fjöldi þeirra stuðla sem féllu undir viðmiðum fór nokkuð stigvaxandi eftir eldri 

árgöngum (sjá mynd 2). 

Mynd 2. Fjöldi aðgreiningarstuðla undir viðmiðum, munur á milli árganga 

Sameiginleg atriði árganga 

Kannað var mismun hlutfalls réttra svara á sameiginlegum atriðum milli árganga sem sjá 

má í töflu 15. Þar má sjá betri árangur á sameiginlegum atriðum hjá 3. og 4. bekk, 4. og 5. bekk 

ásamt 8. og 9. bekk, ásamt 4. og 5. bekk. Hins vegar reyndist yngri árgangur hjá sumum árganga-

pörum sýna betri árangur á örfáum atriðum. Þau árgangapör voru: 5. og 6. bekk, 6. og 7. bekk, 7. 

og 8. bekk, ásamt 9. og 10. bekk.  
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Tafla 15. 

Hlutfall réttra svara á sameiginlegum atriðum milli árganga     

        Atriði       

Árgangur 1 2 3 4 5 6 MS 

3. bekkur 0,67 0,42 0,46 0,58 0,21 0,62   

4. bekkur 0,71 0,58 0,62 0,76 0,49 0,67   

Mismunur  0,04 0,16 0,16 0,18 0,28 0,05 0,15 

4. bekkur 0,57 0,52 0,71 0,41 0,33 0,34   

5. bekkur 0,64 0,57 0,86 0,62 0,43 0,57   

Mismunur 0,07 0,05 0,15 0,21 0,10 0,23 0,14 

5. bekkur 0,60 0,69 0,47 0,66 0,48 0,59   

6. bekkur 0,64 0,65 0,65 0,72 0,57 0,63   

Mismunur 0,04 -0,04 0,18 0,06 0,09 0,04 0,06 

6. bekkur 0,72 0,40 0,73 0,55 0,35 0,36   

7. bekkur 0,61 0,66 0,75 0,68 0,51 0,43   

Mismunur -0,11 0,26 0,02 0,13 0,16 0,07 0,09 

7. bekkur 0,41 0,74 0,80 0,20 0,39     

8. bekkur 0,36 0,74 0,83 0,26 0,28     

Mismunur -0,05 0,00 0,03 0,06 -0,11   -0,01 

8. bekkur 0,07 0,55 0,34 0,75 0,15     

9. bekkur 0,11 0,62 0,52 0,78 0,21     

Mismunur 0,04 0,07 0,18 0,03 0,06   0,08 

9. bekkur 0,39 0,48 0,43 0,44 0,45 0,27   

10. bekkur 0,41 0,39 0,38 0,44 0,51 0,39   

Mismunur 0,02 -0,09 -0,05 0,00 0,06 0,12 0,01 

Mismunur sýnir hlutfallslegan mun á milli árganga á sameiginlegu atriði. Neikvæð gildi mismunar eru feitletruð. 

Meðalmismunur er táknaður með MS. 
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Kannað var hvort marktækur munur væri á meðaltölum samanlagðra hlutfalla réttra svara 

fyrir þau atriði sem eru sameiginleg milli árganga (sjá töflu 16). Eldri árgangar voru að meðaltali 

að skora hærra en þeir yngri á sameiginlegum atriðum. Sá munur reyndist marktækur í öllum 

tilvikum nema hjá þeim atriðum sameiginleg 7. og 8. bekkjar og 9. og 10. bekkjar.  

Tafla 16. 

Marktektarpróf á meðaltöl af hlutföllum réttra svara sameiginlegra atriða milli árganga 

    Yngri bekkur   Eldri bekkur         

Árgangur M (SF)   M (SF) t frígráður P 

3. - 4. bekkur 2,95 (0,86)   3,84 (1,84) 6,96 847 < 0,001 

4. - 5. bekkur 2,88 (1,78)   3,70 (1,65) 6,82 825 < 0,001 

5. - 6. bekkur 3,51 (1,51)   3,85 (1,55) 3,12 787 < 0,05 

6. - 7. bekkur 3,11 (1,48)   3,63 (1,53) 5,08 834 < 0,001 

7. - 8. bekkur 2,55 (1,17)   2,47 (1,15) 0,80 617 0,43 

8. - 9. bekkur 1,86 (1,16)   2,23 (1,21) 2,88 334 < 0,05 

9. - 10. bekkur 2,47 (1,38)   2,52 (1,47) 0,38 344 0,71 

Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á viðunandi próffræðilega eiginleika 

réttritunarprófsins sem Menntamálastofnun hefur í smíðum í samræmi við tilgátu rannsakenda. 

Niðurstöðurnar styðja innri áreiðanleika og réttmæti atriðanna í öllum árgöngum. Yfir heildina 

litið þá kom atriðagreining vel út sem gefur til kynna að réttritunarprófið sé próffræðilega 

viðunandi til þess að meta hæfni nemenda við réttritun. Meirihluti atriðanna féllu undir 

meðalþyngd sem flokkað var sem viðunandi erfiðleikastig. Minnihluti atriðanna féllu fremur 
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undir erfið, auðveld, mjög erfið og mjög auðveld en telja mætti þá dreifingu ásættanlega og gerir 

prófinu mögulegt að greina einstaklingsmun. Niðurstöður sýndu einnig marktækan mun á milli 

meðaltala hjá öllum árganga-pörum nema í 7. til 8. bekk og 9. til 10. bekk.  

Þar sem heildar innri áreiðanleiki er viðunandi hjá öllum árgöngunum mætti gera ráð 

fyrir góðu hugsmíðarréttmæti milli atriða, að þar með séu atriðin að mæla það sem þau eiga að 

mæla. Á forsendum áreiðanleika eingöngu eru engin atriði sem þarf að skoða sérstaklega, en 

þegar að atriði falla undir viðmiðunarmörk á fleiri en einu sviði, til dæmis á þyngdarstuðli eða 

atriðagreiningu, þá þarf að athuga þau betur.  

Þar með voru engin atriði sem telja skyldi vera tekin út eða endurskoðuð til að laga 

áreiðanleika og réttmæti prófanna út frá þeim forsendum. Þrátt fyrir að innri áreiðanleiki væri í 

heild ásættanlegur þá mætti nefna að nokkur atriði reyndust hafa neikvæð áhrif á áreiðanleika í 4. 

til 8. bekk. Mikill breytileiki er á aðgreiningarstuðlum í flestum árgöngunum og margir þeirra 

reyndust undir viðmiðunarmörkum en voru þó nálægt þeim, minnst þrír stuðlar, í hverjum 

árgang. Þar með mætti álykta að þau atriði greini einstaklingsmun miður. Í 8. bekk eru til að 

mynda 13 atriði undir viðmiðunarmörkum og 11 af þeim hafa einnig neikvæð áhrif á innri 

áreiðanleika prófsins í heild fyrir þann árgang svo það mætti skoða þau atriði nánar til að bæta 

réttritunarprófið fyrir þann árgang. Fjöldi aðgreiningarstuðla sem falla undir viðmiðunarmörk fór 

hækkandi (nema frá 8. til 9. bekkjar) þegar eldri árgangar voru skoðaðir. Hugsanlega gæti það 

stafað af minni einstaklingsmun í réttritun hjá eldri nemendum en hjá þeim yngri (Ehri, 1989; 

Gentry, 1978). Einnig gæti þessi munur stafað af færri þátttakendum í 8. til 10. bekk en í yngri 

árgöngum í rannsókninni því fleiri þátttakendur minnka iðulega skekkjur af þessu tagi.  
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Þyngdarstuðlar atriðanna í þessari rannsókn nálgast normaldreifingu í hverjum árgangi 

fyrir sig. Þar með mætti búast við að próf sem þetta myndi samanstanda af atriðum sem myndu 

flest falla undir meðalþyngd fremur en aðra þyngdarflokka (Kenneth, David og Michael, 2014). 

Það þarf þó að hafa hugfast að prófið ætti að innihalda breitt þyngdarbil til að ná 

normaldreifingunni og geta greint einstaklingsmun. Einnig þarf prófið á réttmætan hátt að geta 

greint stöðu hvers nemenda fyrir sig og þarf því einnig að innihalda bæði erfið og auðveld atriði 

(Kenneth o.fl, 2014). Meðalþung atriði eru talin sem viðunandi og þau sem eru á jaðrinum sitt 

hvoru megin (erfið og auðveld atriði) geta verið mikilvæg til þess að koma auga á þá sem eru 

framúrskarandi og þá sem þurfa aðstoð (Hopkins og Antes, 1990). Á þeim nótum hefur 

réttritunarprófið sem lagt var fyrir í þessari rannsókn hlutfallslega fleiri meðalþung atriði (á 

bilinu 63 - 87%) og dreifast erfiðu og auðveldu nokkuð jafnt.  

Samkvæmt atriðagreiningu fyrir 3. bekk er eitt atriði sem telst mjög auðvelt og tvö atriði 

sem teljast mjög erfið. Þau atriði sem féllu undir mjög erfið eru dæmi um stafsetningarregluna 

um há- og lágstafi. Í atriðagreiningu fyrir 4. bekk fellur eitt atriði undir mjög erfitt og er það 

atriði dæmi um tvær stafsetningarreglur, annars vegar kvenmannsnafn sem endar á -unn, og hins 

vegar há- eða lágstaf. Ekkert atriði í 4. bekk féll undir mjög auðvelt. Í atriðagreiningu fyrir 5. 

bekk er aðeins eitt atriði sem fellur undir mjög auðvelt og engin atriði voru talin mjög erfið. Í 

atriðagreiningu fyrir 6. bekk var ekkert atriði sem féll undir mjög erfitt og aðeins eitt atriði undir 

mjög auðvelt. Í atriðagreiningu fyrir 7. bekk voru engin atriði sem féllu undir mjög erfið eða 

mjög auðveld. Í atriðagreiningu fyrir 8. bekk var eitt atriði sem féllu undir mjög auðvelt og tvö 

atriði undir mjög erfið. Þau atriði sem virðast vera mjög erfið hafa stafsetningarreglurnar há- og 

lágstafi og gs, ks og x. Í atriðagreiningu fyrir 9. bekk var eitt atriði sem féll undir mjög auðvelt 

og þrjú atriði undir mjög erfið. Eitt af þessu mjög erfiðu atriðum var það sama og hjá 8. bekk og 
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var með stafsetningarregluna gs, ks, x. Hin mjög erfiðu atriðin voru dæmi um há- og lágstafi. Í 

atriðagreiningu fyrir 10. bekk voru engin atriði sem féllu undir mjög auðveld eða mjög erfið. Þau 

atriði sem bekkirnir svöruðu illa og falla því undir mjög erfið atriði þarf að athuga betur, annað 

hvort eru þau atriði einfaldlega of erfið fyrir hæfnistig samsvarandi bekkjar eða kennslu á þeim 

stafsetningarreglum er ábótavant. Einnig þarf að athuga þau atriði sem teljast sem mjög auðveld 

þar sem þau atriði geta verið óþörf til að meta hæfni þátttakenda við réttritun. Í heildina voru 

fimm atriði mjög auðveld og átta mjög erfið sem er lítið hlutfall af heildinni og hefur því ekki 

mikil áhrif á próffræðilega eiginleika réttritunarprófsins. 

Til þess að sjá atriðin sem skarast á milli árganga þá voru notuð hlutföll réttra svara í 

yngri árgangi á móti hlutföllum réttra svara hjá eldri árgangi. Það var marktækur munur á milli 

meðaltala hjá öllum árganga-pörum nema í 7. til 8. bekk og 9. til 10. bekk. Hugsanleg ástæða 

ómarktækni í þessum árganga-pörum er að það eru tvö atriði þar sem yngri árgangur er með betri 

árangur heldur en sá eldri. Einnig getur spilað inn í að áhugi nemenda á unglingastigi sé minni en 

í yngri bekkjum. Þátttakendur í 7. bekk svöruðu atriðum 1 og 5 örlítið betur en 8. bekkur. Þegar 

þessi atriði eru skoðuð með tilliti til þyngdarstuðuls má sjá að atriði 1 er meðalþungt hjá báðum 

árgöngum, stafsetningarreglan sem um ræðir er há- eða lágstafur meðal sérnafna. Þegar atriði 5 

er skoðað má sjá að það er flokkað sem meðalþungt hjá 7. bekk en erfitt meðal 8. bekkinga, 

stafsetningarreglan sem um ræðir er i eða y reglan sem er einmitt ein af algengustu 

stafsetningarvillum á meðal íslenskra barna (Baldur Sigurðsson og Steingrímur Þórðarson, 

1987).  

Hver ástæðan er fyrir því að 7. bekkur er hærri en 8. bekkur er ekki skýr, það mætti skoða 

kennsluáherslur í árgöngum og athuga hvort nýlega hafi verið farið í þessa reglu í 7. bekk en 

lengra væri síðan að 8. bekkingar fengu kennslu í þessum reglum. Í 9. til 10. bekk eru einnig tvö 
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atriði þar sem 9. bekkur er aðeins hærri en 10. bekkur. Þegar atriðin eru skoðuð með tilliti til 

þyngdarstuðuls þá eru bæði orðin meðalþung hjá báðum árgöngum. Eins og með 7. til 8. bekk er 

erfitt að segja til um ástæðu þess að yngri bekkur stendur sig betur en vert er að taka fram að 

þátttakendur í 9. og 10. bekk eru ekki ýkja margir og þola því svona frávik illa.  

 Eins og kom fram áðan þá var marktækur munur á skörun árganga í öllum tilvikum nema 

þessum tveimur sem farið var í hér að ofan, en það voru nokkur atriði þar sem yngri árgangur var 

hærri en eldri. Í 5. til 6. bekk var atriði 2 með lítinn neikvæðan mun, þegar að rýnt er í 

þyngdarstuðul atriðis má sjá að það er meðalþungt hjá báðum árgöngum og stafsetningarreglan 

sem um ræðir er reglan um j. Í 6. til 7. bekk er atriði 1 örlítið hærra hjá yngri árgangi heldur en 

eldri og þegar atriðið er skoðað með tilliti til þyngdarstuðuls má sjá að það telst auðvelt í 6. bekk 

en meðalþungt í 7. bekk, atriðið er um n og nn stafsetningarregluna. Þessi atriði, þar sem yngri 

árgangur er hærri en eldri, mætti skoða sérstaklega með hliðsjón af því hvaða reglur eru í 

brennipunkti hjá hverjum árgangi hverju sinni og skoða hvort að það þurfi að endurskoða 

kennslu.  

 Nokkur atriði höfðu fleiri en einn forsendubrest sem gæti haft neikvæð áhrif á 

réttritunarprófið. Það voru 21 atriði (af 240 atriðum í heild) sem höfðu neikvæð áhrif á 

niðurstöður með tvenns konar eftirfarandi forsendubrestum: Óviðunandi aðgreiningarstuðul, 

neikvæð áhrif á innra réttmæti eða óviðunandi þyngdarstuðul. Það voru tvö atriði á prófinu sem 

höfðu áhrif á niðurstöður með öllum þrennum ofantöldu forsendubrestum. Þau atriði voru bæði í 

8. bekk. Þessi atriði þarf að athuga betur þar sem þau eru mögulega ekki að greina á milli þeirra 

nemenda sem eru framúrskarandi í réttritun og þeirra sem eiga í erfiðleikum. 

Bæting og framþróun á prófum sem þessum er nauðsynleg til þess að nemendur fái sem 

besta endurgjöf á raunverulega getu þeirra. Ef próf eru léleg, þá eru þau í hættu að mæla ekki það 
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sem þau eiga að mæla og greina illa á milli þeirra sem þurfa raunverulega hjálp og þeirra sem 

þurfa hana ekki. Eins og komið var inn á í inngangi þá getur skipt sköpum að grípa inn í og 

aðstoða þá sem fyrst sem þess þurfa. Úrtakið í þessari rannsókn var stórt, breiður aldurshópur og 

þátttakendur frá mörgum skólum og því líklegri til þess að endurspegla þýði. Þar sem 

þátttakendur voru valdir vegna skólaskyldu en ekki vegna hentugleika ætti því að vera lítið um 

valskekkju (e. selection bias) í gögnunum og ýta þar með undir yfirfærslu niðurstaðna á 

almenning. Eina undantekningin er á unglingastigi þar sem þátttakendur eru ekki ýkja margir og 

dregur þar með úr alhæfingargildi. Atriðin í prófinu voru öll valin með tilliti til réttmætis og 

áreiðanleika þeirra á samræmdum prófum sem lögð hafa verið fyrir grunnskólanema síðustu 20 

ár. Einn ótvíræður kostur við réttritunarpróf sem þetta er að það er algjörlega rafrænt, nemendur 

taka prófið á tölvu, niðurstöður liggja strax fyrir og hýsing þeirra er rafræn. Það er einnig hægt 

að sjá framfarir hvers nemenda eftir árgöngum þegar að prófið hefur verið í notkun um eitthvert 

skeið. Þetta er gott verkfæri til þess að skilja og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. 

 Vankantar rannsóknar voru nokkrir. Á unglingastiginu, 8. til 10. bekk, voru niðurstöður 

slakari en hjá öðrum árgöngum. Það voru færri þátttakendur, fleiri atriði með slaka eiginleika, 

lægri áreiðanleiki og minni munur á milli hópanna. Því er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður 

þeirra yfir á almenning með jafn miklu öryggi og í yngri árgöngum þar sem fjöldinn var meiri.  

Þar sem að rannsakendur fengu gögnin án persónugreinanlegra upplýsinga þá liggja 

líklega frekari upplýsingar fyrir sem gætu gefið frekari innsýn í einstaklingsmun og mun á milli 

árganga. Til að mynda kyn þeirra þar sem að fram hefur komið að kynjamunur er á læsi á 

heimsvísu (Graham og Stephens, 2011). Upplýsingar um félagshagfræðlega stöðu (e. socio-

economic status) gæti veitt innsýn í hvatakerfi barnanna. Umhverfi og uppeldi getur verið 

lestrarhvati fyrir börn, hvati getur verið mismunandi á milli kynja, menningarheima, 
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félagshagfræðilegrar stöðu og á milli kennara sem kenna barninu ásamt mörgum öðrum þáttum 

(Miller og Faircloth, 2009). Enn fremur væri áhugavert að sjá hvort að einhverjir þátttakendur 

séu tvítyngdir eða eigi ekki íslensku að móðurmáli, sem gæti haft áhrif á niðurstöður.  

Læsi er eitt erfiðasta ferlið sem börn þurfa að læra en í senn einn mikilvægasti þáttur í því 

að taka þátt í samfélagi, stunda nám, vinnu og svo mætti lengi telja (Steinunn Torfadóttir, 2011). 

Læsi er vegna þessa einn af grunnþáttum í menntun og áherslum í grunnskóla 

(Menntamálastofnun, 2014). Að veita ungviðinu verkfærin til þess að takast á við lífið er, eða 

ætti að vera, skylda eldri kynslóða. Því er mikilvægt að próf geti metið einstaklingsmun og séð 

hvaða nemendur þurfa sérstaka aðstoð (Kenneth o.fl, 2014). Erfiðleikar á sviði lesturs eiga það 

til að hamla nám á öðrum sviðum (Stanovich, 1986; Walberg og Tsai, 1983) og ýtir það enn 

meiri stoð undir mikilvægi læsis.  

Rannsóknir sem kanna próffræðilega eiginleika prófa eru almennt mikilvæg fyrir 

menntakerfi (Cziko, 1981; Kenneth o.fl, 2014). Þegar sýnt hefur verið fram á að próf hafi 

ásættanlegar próffræðilegar forsendur, meðal annars áreiðanleika og réttmæti, telja rannsakendur 

að það eigi að nýta það sem verkfæri í verkfæratösku menntakerfisins. Það mætti nýta það til 

þess að ýta undir notkun annarra prófaðra prófa á landsvísu og það gæti greitt veginn fyrir 

ásættanlegu mælitæki. Einnig finnst rannsakendum að kennarar sem vinna með góð próf eigi að 

geta tekið niðurstöður þeirra af meiri alvöru og öryggi, að þeir séu að gera það besta fyrir sína 

nemendur, hvort sem þeir þurfa auka aðstoð eður ei.  
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