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Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga próffræðilega eiginleika íslenskrar þýðingar á 

bandaríska listanum Child Routines Questionnaire (CRQ), sem mælir daglegar rútínur 

hjá börnum. Einnig var athugað hvort ýmsar lýðfræðilegar breytur hefðu áhrif á rútínur 

barna. Þátttakendur í rannsókninni voru 634 foreldrar barna á aldrinum 6-13 ára. Börnin 

komu úr 5 grunnskólum víðsvegar að af landinu. Niðurstöður þáttagreiningar á CRQ-IS 

listanum sýndu fjóra þætti sem var sami fjöldi þátta og á CRQ í Bandaríkjunum. 

Íslensku þættirnir voru Heimilisskyldur, Samvera fjölskyldu, Daglegt líf og Agarútínur. 

Einn af bandarísku þáttunum, Heimanám, dreifðist á aðra þætti í íslensku útgáfunni og 

einn nýr þáttur, Samvera fjölskyldu, varð til í CRQ-IS. Það styður hugsmíðaréttmæti 

CRQ að listinn hefur jákvæða fylgni við tíðnikvarða Family Routine Inventory (FRI) og 

neikvæða fylgni við hegðunarvandamál barna, mæld með styrkleikakvarða Eyberg 

Child Behavior Inventory (ECBI). Innri áreiðanleiki CRQ-IS er góður og próffræðilegir 

eiginleikar sambærilegir bandarísku útgáfunni. CRQ-IS lofar góðu sem nýtt mælitæki á 

Íslandi til að mæla rútínur barna. 
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Rútínur eru athafnir sem eiga sér stað á svipuðum tíma, í sömu röð, eða á sama hátt í 

hvert skipti. Child Routine Questionnaire (CRQ) er foreldra matskvarði fyrir daglegar 

rútínur hjá börnum. Hann hefur komið að gagni við að bæta ýmsar meðferðir á börnum, 

til dæmis á börnum með ADHD (Sytsma-Jordan, 2003), sykursýki (Greening, 

Stoppelbein, Konishi, Sytsma-Jordan og Moll, 2007) og astma (Markson og Fiese, 

2000). CRQ hefur verið þýddur yfir á íslensku og í þessari rannsókn er ætlunin að 

athuga og meta próffræðilega eiginleika hans svo nota megi listann fyrir börn hér á 

landi. 

Lengi hefur verið talað um hve rútínur séu mikilvægar fyrir börn. Sérfræðingar 

sem fást við þroska barna hafa haldið því fram að rútínur og festa foreldra stuðli að 

auðmótanlegri hegðun barna og styrki fjölskyldutengsl (Fiese, 2002). Rútínur í æsku eru 

sagðar auka líkur á góðri námsframvindu, efla félagslega aðlögunarhæfni, auka hlýðni 

og samvinnu, efla heilsu og vellíðan og eru taldar geta dregið úr streituvaldandi áhrifum 

úr umhverfinu (Fiese, 2002; Keltner, 1990). Þrátt fyrir mikilvægi rútína voru þær lengi 

framan af ekki viðfangsefni rannsókna sem byggðust á hlutlægum gögnum, heldur var 

stuðst við skoðanir sérfræðinga og eigindlegar rannsóknir (Murphy-Witting, 2005). 

Reyndar má líta á rútínur í samhengi við atferliskenningar um hegðun foreldra og barna 

því rútína hefur afleiðingar sem styrkja hana (Sytsma, Kelley og Wymer, 2001). 

Þroskasálfræðingar segja að grunnurinn að félagsfærni og aðlögunarhæfni barna 

mótist á fyrstu æviárunum (Keltner, 1990). Ef hlutverk rútína snemma á æviskeiðinu er 

rannsakað getur það bætt skilning okkar á aðlögunarhæfni fólks til langs tíma. Ef vel 

ætti að vera þyrftu rútínur að vera óaðskiljanlegur hluti foreldrahlutverksins (Murphy-

Witting, 2005). 

 



 

 
 

4 

1.1.1. Skilgreining 

Almennt eru rútínur skilgreindar sem athafnir sem gerast í sömu röð og á sama tíma á 

hverjum degi, þ.e. sem fyrirsjáanlegri röð atburða sem fylgt er daglega (Cassidy, 1992; 

Curtis, 2000). Fiese (2002) talar um samliggjandi hegðun sem er endurtekin yfir tiltekin 

tíma. Boyce, Jensen, James og Peacock (1983) skilgreina rútínur sem fyrirsjáanleg, 

endurtekin mynstur sem einkenna fjölskyldueininguna frá degi til dags og viku til viku. 

Algengar daglegar rútínur eins og í kringum máltíðir og háttatíma eru einhverskonar 

,,mynstruð samskipti" sem eru endurtekin yfir tíma og skipa stóran sess við að 

skipuleggja hegðun fjölskyldunnar (Wolin og Bennet, 1984). 

Rútínur byggjast meðal annars á því hversu reglulega ákveðnir hlutir eru 

framkvæmdir, hver sé ábyrgur fyrir því að ákveða þá, framkvæmd þeirra og 

þátttakendum í þeim (Fiese og Wamboldt, 2000). Sytsma (2001) segir mikilvægt að 

stöðugleiki rútína feli í sér bæði kunnuglegt innihald og einkenni, þ.e. barn burstar 

tennur og kyssir foreldri góða nótt áður en það fer í rúmið, og fyrirséða tímasetningu á 

rútínunni, þ.e. farið er í rúmið á svipuðum tíma á virkum dögum. Stöðugar rútínur 

gerast dæmigert á sama tíma, með sama fullorðna einstaklingnum, við sömu aðstæður 

og í sömu röð. Þannig eru þær fyrirsjáanleg röð atburða sem fylgt er daglega.  

Dæmigerðar rútínur barna eru matartímar, háttatímar, þegar farið er á fætur, 

tiltekt og heimanám. Rútínur innihalda oft leiðbeinandi samskipti og þeim er helgaður 

ákveðinn tími til framkvæmdar. Umsjónarmenn barnsins hjálpa til, með því að minna 

barnið á með fyrirmælum um að hefja röð atburða, þar til barnið er farið að geta byrjað 

og klárað rútínuna af sjálfsdáðum. Dæmigerð háttatíma rútína gæti falið í sér að bursta 

tennur, þvo sér í framan, hátta sig, klæða sig í náttföt, kyssa foreldra góða nótt, fara í 

rúmið, lesa sögu og breiða yfir sig sængina (Murphy-Witting, 2005). 
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Rútínur eru ekki stöðugar og óbreytanlegar, heldur þróast þær og breytast eftir 

því sem börnin eldast. Ýmsar rútínur sem henta smábörnum eru ekki lengur viðeigandi 

fyrir börn á grunnskólaaldri (Fiese og Wamboldt, 2000). 

 

1.1.2. Gagnsemin  

Rútínur eru mikilvægur hluti af lífi barnafjölskyldna. Þær geta stuðlað að tilfinningu 

fyrir stöðugleika, reglu og ánægju með fjölskyldulífið. Þær veita börnum öryggi, 

þægindi og tækifæri til að þróa með sér tilfinningu fyrir tengslum og því að tilheyra 

fjölskyldunni (Brody og Flor, 1997; Fiese og Wamboldt, 2000). Rútínur endurspegla oft 

yfirgripsmeiri fjölskyldubreytur eins og skipulag, sveigjanleika og hlýju. Þær eru 

þýðingarmiklar fyrir sálræna heilsu og aðlögun fjölskyldumeðlima (Fiese, Tomcho, 

Douglas, Josephs, Poltrock og Baker, 2002). Reglulegar rútínur stuðla sérstaklega að 

stöðugleika og fyrirsjáanleika í fjölskyldulífi sem eykur mjög vellíðan og heilsu barna 

(Sytsma, 2001). Þær eru almennt verndandi þáttur og eru mjög mikilvægar hvað varðar 

öryggistilfinningu barna, en efla einnig traust þeirra og sjálfstæði (Systma o.fl., 2001). 

Rútínur koma reglu á hegðun barna, þannig eru börn sem hafa skipulagða 

háttatímarútínu ólíklegri til að upplifa svefnvandamál og svefntruflanir (Seymour, 

Brock, During og Poole, 1989). 

Fyrirsjáanlegar fjölskyldurútínur virðast stuðla að ýmiskonar kunnáttu og færni, 

bæði í hegðun og námi, sem er góður undirbúningur fyrir börn sem takast á við ögrandi 

verkefni eins og að hefja skólagöngu (Bates, Viken, Alexander, Beyers og Stockton, 

2002). Ef fjölskyldurútínum seinkar, t.d. ef farið er seinna að sofa en ákveðið hefur 

verið, eða ef tími þeirra er óstöðugur getur það haft neikvæð áhrif á námsárangur barns 

(Bates o.fl., 2002). 
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Rútínur og reglur sem börnum eru settar geta aukið sjálfstjórn og samfélagslega 

viðurkennda hegðun þegar þau lenda í neikvæðri lífsreynslu (Landy, 2002). Margir 

halda því fram að rútínur séu sérstaklega mikilvægar á tímum breytinga í fjölskyldum. 

Að hafa áður uppbyggðar rútínur til að styðja sig við getur dregið úr streitu vegna áhrifa 

af andláti, fæðingu, flutningi fjölskyldunnar, skilnaði og fleiru af svipuðum toga (Wolin 

og Bennet, 1984). 

Rútínur hafa einnig þótt hafa áhrif á ánægju í fjölskyldum, hversu nánar þær eru 

og á félagsfærni barna (Boyce o.fl., 1983; Jensen, James, Boyce og Hartnett, 1983). Þar 

sem rútínur draga úr afleiðingum andstreymis verða áhrif mótlætis á barnið 

óhjákvæmilega minni (sjá m.a. Hudson og Shapiro, 1991). 

 

1.1.3. Veikar fjölskyldur 

Svo virðist sem fjölskyldur með fleiri áhættuþætti hafi minna af rútínum á heimilum 

sínum (Jensen o.fl., 1983). Rútínur, eða réttara sagt skortur á þeim, í fjölskyldum hafa 

verið tengdar við þunglyndi móður og persónuleika. (Churchill, Stoneman og Brody, 

1996). Hvað varðar fjölskyldur langveikra barna virðast rútínur einnig geta dregið úr 

mótlæti og aukið aðlögun (Fiese og Wambodt 2000; Markson og Fiese, 2000). 

Rútínur auðvelda börnum og fjölskyldum að takast á við breytingar, þess vegna 

eru þær mikilvægar þegar börn þurfa að takast á við streitu og ögrun. Þær eru 

sérstaklega mikilvægar börnum sem búa við fjölskylduaðstæður þar sem aukin hætta er 

á streitu eins og hjá einstæðu foreldri eða fjölskyldu sem býr við fátækt (Fiese, 2006; 

Fiese o.fl., 2002). Þar sem leiðir til tekjuöflunar eru minni, eins og oft vill verða hjá 

einstæðum foreldrum, er oft erfiðara að viðhalda rútínum. Bradley (2001) sýndi fram á 

að rútínur í kringum matmálstíma verða fyrir beinum áhrifum af tekjum fjölskyldna. Ef 
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rútínum er hinsvegar viðhaldið í láglauna fjölskyldum og hjá einstæðum foreldrum eru 

þær taldar veita börnum vernd fyrir þeirri streitu og ögrun sem því fylgir. Keltner (1990) 

sá að ákveðnir og fyrirséðir hátta- og matmálstímar höfðu jákvæða fylgni við félagslega 

færni og námsgetu hjá forskólabörnum í áhættuhópi.  

Astmi getur verið alvarlegur og langvinnur sjúkdómur sem mikilvægt er að 

meðhöndla sem best. Hluti af meðferð geta verið ýmis þrif á híbýlum og lífeðlislegar 

mælingar sem þurfa að verða hluti af daglegum rútínum heimila sjúklinganna (Fiese og 

Wamboldt, 2000). Kvíði og áhyggjur eru algengari meðal barna með astma en hjá 

heilbrigðum jafnöldrum þeirra og rútínur hjá fjölskyldum hafa neikvæða fylgni við 

kvíða og áhyggjur langveikra (Markson og Fiese, 2000). Rútínur á heimilum geta því 

auðveldað astmasjúkum lífið og stuðlað að betri meðferð. 

Insúlínháð sykursýki eða sykursýki 1 er krónískur lífshættulegur sjúkdómur sem 

krefst þess að sjúklingar fylgi daglegri meðferð. Hjá börnum er meðferð nauðsynleg til 

að þau lifi af, en börn með hegðunarvandamál eiga oft erfitt með að fylgja meðferð sem 

eykur hættu á veikindum og ótímabæru andláti (Greening o.fl., 2006). Greening o.fl. 

(2006) sýndu fram á að rútínur barna drógu úr sambandinu milli hegðunarvandamála 

þeirra og erfiðleika við að fylgja meðferð. Foreldrar barna sem greind hafa verið með 

sykursýki 1 hafa því mikinn hag af því að koma á rútínum í daglegu lífi barna sinna, til 

að auka líkur á því að börn fylgi meðferð og minnka þar með líkur á veikindum og 

ótímabæru andláti. 

Smith (2001) sýndi fram á að hægt væri að bæta morgun- og síðdegisrútínur hjá 

börnum með ADHD með því að nota myndbendi fyrir rútínur og með fræðslu fyrir 

foreldra. Með því að betrumbæta rútínur urðu framfarir á markhegðun og hlýðni og 

verkefnum var frekar lokið. 
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Börn greind með ADHD hafa færri rútínur en heilbrigðir jafnaldrar þeirra, 

mæður þeirra eru líklegri til að vera þunglyndar og streita foreldra er meiri en hjá 

börnum sem ekki eru greind með ADHD. Eftir því sem börn hafa fleiri rútínur því 

minna þunglyndi er hjá móður og því minni er streita foreldra (Sytsma-Jordan, 2003). 

Betrumbætur á rútínum barna með ADHD greiningu ættu því að geta gagnast í meðferð. 

 

1.1.4. Atferlishyggjan 

Rútínur falla vel að rannsóknarramma atferlisgreiningar. Þær leiða til þess að umhverfið 

verður fyrirsjáanlegt og þeim er viðhaldið með afleiðingum sínum (Wittman, 2005). 

Sytsma o.fl. (2001) telja rútínur eiga mikið skylt við atferlishyggju. Þær spá fyrir um 

áreitis-vísbendi á heimilinu, auka kröfu um aðgreiningu og styðja við reglustýrða 

hegðun og hlýðni. Niðurstöður rannsókna benda til þess að óæskileg hegðun sé til þess 

gerð að skapa fyrirsjáanleika og viðhalda neikvæðri svörun móður. Börn frá heimilum 

þar sem óreiða ríkir sýna meiri mótþróa og hafa meiri reynslu af neikvæðri svörun 

móður (Murphy-Witting, 2005).  

Patterson (1982) bjó til líkan um kúgandi fjölskyldu-hátt (e. Coercive family 

process model). Hann taldi að kúgandi eða valdbeitt hegðun milli fjölskyldumeðlima 

væri mótuð og henni viðhaldið með gagnkvæmum félagslegum samskiptum. Foreldrar 

sem hafa litla stjórn grípa oft til valdbeitingar til að kalla fram hlýðni hjá barninu. 

Hlýðni barnsins styrkir neikvæða hegðun foreldrisins og óæskileg hegðun barnsins er 

mótuð og hún neikvætt styrkt með valdsamlegri og neikvæðri athygli foreldrisins. 

Hegðunarerfiðleikar barnsins út á við eru taldir tengjast neikvæðum, árásarkenndum og 

kúgandi samskiptum foreldra og barns. Þróun hegðunarerfiðleika kemur í veg fyrir að 

barnið öðlist viðeigandi félagsfærni og aðlagist (Sytsma-Jordan, 2003). 
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Líkan Pattersons gefur til kynna að fyrirsjáanleiki sem jákvæð samskipti foreldra 

og barns veita tengist félagslega viðeigandi hegðun barnsins. Jákvæðum 

uppeldisaðferðum, sem veita viðeigandi svörun og stöðugleika, fylgir hlýðni barns og 

viðeigandi svörun foreldra við henni. 

Rútínur eru venjulega byggðar upp af mismunandi hegðun sem hefur ein 

fyrirmæli, svo sem: ,,Farðu að hátta". Hlýðni við þeim felur í sér samsetta hegðun eins 

og að bursta tennur, fara í náttföt, fara upp í rúm, lesa sögu og bjóða góða nótt. 

Fyrirmæli foreldra eru því greinireiti fyrir hóp hegðunar í tiltekinni rútínu. Því meira 

aðgreini sem fyrirmæli hafa því meira er hlýðni barnsins styrkt (Urcuioli, 2005). Eins 

og í líkani Pattersons styrkir hlýðni barnsins fyrirmæli foreldranna. 

 Skinner (1969) talaði um mikilvægi reglna eða munnlegra fyrirmæla foreldra 

sem aðferð við að koma á munnlegum greinireitum fyrir hlýðni barns. Reglustýrð 

hegðun byggist á áreiti sem skilgreinir styrkingarskilmála, þ.e. munnlegum fyrirmælum 

sem ákvarða allan eða hluta skilmálans. Líta má á rútínur sem reglustýrða hegðun þar 

sem þær veita barninu uppsafnaða reynslu með stöðugum og fyrirsjánlegum 

munnlegum fyrirmælum. 

Þetta hefur verið inntak ýmissa uppeldisnámskeiða þar sem foreldrum er kennt 

að setja ákveðna skilmála á heimilinu. Í því felst að gefa fyrirmæli, jákvæð styrking, 

virk hunsun, viðurlög, hlé og táknstyrkjakerfi (Kazdin, 2005). Á slíkum námskeiðum er 

oft unnið að því að koma á rútínum. Með kerfisbundinni notkun slíkra aðferða má 

byggja upp daglegar rútínur með ákveðnum skilyrtum áreitum og láta fyrirmæli foreldra 

kalla fram hlýðni barns. Eftir því sem börnin læra svörun við fyrirsjáanlegum aðstæðum 

og daglegum vísbendum í umhverfinu eru foreldrar ólíklegri til að upplifa óhlýðni barns 

og brjálæðisköst, streita móður minnkar og samhliða því vandamál í samskiptum við 
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barnið (Sanders og Dadds, 1982). Þrátt fyrir að takmörkuð rannsóknargögn liggi fyrir 

eru daglegar rútínur oft mikilvægur hluti af því þegar styrkingarskilmáli er notaður til að 

koma á reglustýrðri hegðun og hlýðni.  

 

1.2 A lmennt um rútínumatskvarða 

Rútínur hafa verið metnar með ýmsu móti, til dæmis með spurningalistum, viðtölum, 

gátlistum og beinu áhorfi. Kvarðar sem mæla rútínur eru ein tegund óbeins mats og eru 

yfirleitt sjálfsmatskvarðar. Til eru tveir kvarðar sem mæla rútínur; Family Routines 

Inventory og Child Routines Questionnaire. Einnig er til einn kvarði sem mælir hefðir 

(e. Rituals); The Family Ritual Questionnaire.  

 

1.2.1 The Family Routines Inventory (FRI) 

Family Routines Inventory (FRI) er sá kvarði sem mest hefur verið notaður til að meta 

rútínur fjölskyldna á hlutlægan hátt (Fiese o.fl., 2002). FRI er sjálfsmatskvarði sem 

inniheldur 28 staðhæfingar. Hann samanstendur af tveimur undirkvörðum: tíðnikvarða 

(e. Frequency scale) og mikilvægis kvarða (e. Important scale). Tíðni kvarðinn er 

metinn á 4 punkta Likert kvarða frá 0 (næstum aldrei) til 3 (alltaf) þar sem heildarstig ná 

frá 0 til 84. Mikilvægis kvarðinn er metinn á 3 punkta Likert kvarða frá 0 (alls ekki 

mikilvægt) til 2 (mjög mikilvægt), heildarstig ná frá 0 til 56 (Jensen, James, Boyce, og 

Hartnett, 1983). Svarendur FRI eru beðnir um að meta hve mikilvæg rútína er og hve oft 

hún á sér stað í fjölskyldunni (t.d. það er mjög mikilvægt að börnin fara að sofa á sama 

tíma á hverju kvöldi). FRI mælir hversu mikil rútína er hjá fjölskyldunni og hversu 

fyrirsjáanlegt daglegt líf hennar er. Þannig er mat lagt á samstöðu fjölskyldu, hversu 
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náin fjölskyldan er og skipulag og ánægju fjölskyldumeðlima með fjölskyldulífið 

(Sytsma, Kelley og Wymer, 2001). 

Innri samkvæmni (α = 0,67-0,78) og réttmæti FRI er viðunandi og 

endurprófunarráreiðanleiki hans er frá 0,74–0,79 þegar listinn er prófaður með eins 

mánaða millibili (Brody og Flor, 1997; Jensen o.fl., 1983; Kliewer og Kung, 1998). FRI 

mismunar ekki á fólki eftir etnískum bakgrunni þess eða félagslegri stöðu og hefur 

fylgni við undirkvarða Family Environmental Scale (FES) (Moos og Moos, 1981; 

Sytsma ofl., 2001). Sýnt var fram á forspárréttmæti FRI í athugun sem gerð var á 

mæðrum og ungabörnum þeirra. Í þeirri athugun kom í ljós að ef fastar rútínur voru á 

heimilinu þá voru mæður bæði ánægðari og fannst þær hæfari sem mæður. Föst rútína á 

heimilinu auðveldar hegðunarstjórnun barna sem leiðir til þess að foreldrum finnst þeir 

hæfari í foreldrahlutverkinu (Sprunger, Boyce og Gaines, 1985).  

 FRI hefur verið notaður í mismunandi rannsóknum þar sem rútínur fjölskyldna 

og mismunandi þættir eru metnir. Þessir þættir eru allt frá forvörnum fyrir sjúkdóma 

(Boyce, Jensen, Cassel, Collier, Smith, og Ramey, 1977) til nýlegri rannsókna sem 

fjalla um hlutverk rútína í fjölskyldum hvað varðar virkni innan þeirra, sálræna heilsu 

móður og aðlögun barna (Brody og Flor, 1997). Kostir FRI kvarðans eru að hann er 

stuttur og að það er frekar auðvelt að svara honum (Fiese o.fl., 2002). Ýmsir vankantar 

eru á FRI og má þar fyrst nefna að hann athugar einungis rútínur fjölskyldunnar í heild 

en ekki sérstaklega rútínur barna. Þar af leiðandi eru atriði í listanum sem ekki eiga við 

einstæða foreldra eða fjölskyldur þar sem báðir foreldrar eru útivinnandi. Þetta getur 

valdið vandræðum þar sem mæður eru í auknum mæli farnar út á vinnumarkaðinn og 

algengt er að börn séu meirihluta dags í gæslu hjá öðrum en foreldrum sínum (Sytsma, 

2001). Einnig leggja mörg atriði á FRI listanum áherslu á atburði sem gerast á sama 
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tíma á hverjum degi en ekki á atriði sem geta verið mikilvæg fyrir undanfara hlýðni og 

jákvæða aðlögun barnsins þetta eru atriði eins og stöðugleiki umönnunaraðila, 

staðsetning eða röð og skipulag athafna. FRI listinn hefur ekki verið metinn beint í 

tengslum við mælingar á virkri hegðun barna (e. child functioning) og því er samband 

milli rútína og aðlögunarhæfni barna óþekkt (Knight ,Tein, Shell og Roosa, 1992). 

 

1.2.2 Child Routines Questionnaire (CRQ) 

Child Routines Questionnaire (upphaflega Child Routines Inventory, CRI) er fyrsta 

mælitækið sem mælir rútínur barna sérstaklega. Áður voru til mælitæki sem mældu 

rútínur fjölskyldna. 

Sytsma (2001) þróaði CRQ til að bæta ýmsar takmarkanir sem voru á FRI og til 

að búa til áreiðanlegt og réttmætt mælitæki sem mælir rútínur barna á skólaaldri. Í ljósi 

þess að fyrri rannsóknir byggðu að miklu leyti á skoðunum og eigindlegum 

rannsóknaraðferðum vantaði mælitæki sem væri nothæft til að athuga hvaða hlutverki 

rútínur barna gegna í þroska þeirra, bæði eðlilegum og afbrigðilegum, og í meðferð í 

sálmeinafræðum barna. 

CRQ er 39 atriða listi þar sem foreldrar meta rútínur barna á skólaaldri (5-12 

ára) með því að svara hve oft þær eiga sér stað í daglegu lífi þeirra. Listinn er metinn á 5 

punkta Likert kvarða þar sem gildi eru frá núll (næstum aldrei) til fjórir (næstum alltaf). 

Listinn var þróaður út frá lesefni sem tengist rútínum og út frá könnun sem lögð var 

fyrir foreldra þar sem spurt var um dæmigerðar rútínur barna. Listinn var upphaflega 80 

atriði og til að fækka atriðum á listanum var hann fyrst lagður fyrir 363 mæður barna á 

aldrinum 2-12 ára. Út frá þeirri fyrirlögn varð listinn 56 atriði og var þá lagður fyrir 216 

mæður barna á aldrinum 5-12 ára. Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI), Family 
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Routine Inventory (FRI) listarnir og lýðfræðilegar bakgrunnsspurningar voru lagðar  

fyrir úrtakið með CRQ. Þetta var gert til að meta áreiðanleika og réttmæti CRQ (Sytsma 

o.fl., 2001). 

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) er 36 atriða mælikvarði sem mælir 

hegðunarvandamál hjá börnum á aldrinum 2-16 ára. Hann samanstendur af tveimur 

mælikvörðum, mælikvarða á styrkleika (e. intensity scale) og mælikvarða á vandamál 

(e. problem scale). Hann hefur góða innri samkvæmni (α  = 0.93-0,98), góðan 

endurprófunaráreiðanleika (α = 0,86-0,88) og gott viðmiðsréttmæti (Eyberg og Pincus, 

1999; Eyberg og Robinson,1983; Robinson, Eyberg og Ross, 1978). 

CRQ hefur mjög góða innri samkvæmni (α  = 0.90), góðan endurprófunar-

áreiðanleika (r = 0,86) og réttmæti er gott. Ef CRQ er borið saman við FRI er CRQ 

betrumbæting á FRI þar sem innri samkvæmni, endurprófunaráreiðanleiki og 

réttmætisstuðlar eru betri en rannsóknir á FRI hafa sýnt. Annar kostur við CRQ er að 

hann er m.a. sérhæfðari heldur en FRI, þar sem að hann gefur sérstakar niðurstöður fyrir 

hvert barn í fjölskyldunni. Hann er jafnframt nothæfur fyrir fjölskyldur þar sem 

foreldrar eru einstæðir og fyrir börn útivinnandi mæðra (Sytsma o.fl., 2001). 

Í upphaflegri þróun á CRQ kom í ljós að jákvætt samband var á milli rútína 

barna og rútína fjölskyldna. Rútínur barna höfðu einnig fylgni við hegðunar-vandamál 

barna þannig að því fleiri rútínur sem barnið hafði því minni voru hegðunarvandamál 

þess. Þessi fylgni var þó lítil. Fylgni var einnig milli rútína barna og þunglyndi móður, 

þannig að fleiri rútínur hjá börnum tengdust minna þynglyndi hjá móður og það sama 

átti við um streitu foreldra, því fleiri rútínur því minni streita. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

samband milli rútína og félagshagfræðilegrar stöðu (e. SocioEconomicStatus). Ekkert 

samband fannst þó milli CRQ og félagshagfræðilegrar stöðu (Sytsma-Jordan, 2003) .  
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Við frekari athugun á CRQ var meðal annars skoðað samband CRQ við 

uppeldisaðferðir, álag móður og hegðunarvandamál barna. Listinn var lagður fyrir 153 

mæður barna á aldrinum 6–12 ára. Aðrir listar voru lagðir fyrir úrtakið samhliða CRQ 

listanum til þess að fá upplýsingar um lýðfræðilegar breytur, aðlögun barna og móður 

og uppeldisaðferðir. Ekkert samband fannst milli CRQ og félagshagfræðilegrar stöðu 

frekar en í fyrri athugun. Eins og áður sagði skortur á rútínum barna marktækt fyrir um 

hegðunarvandamál þeirra. Jákvæðar uppeldisaðferðir foreldra stuðla að rútínum hjá 

börnum á meðan neikvæðar uppeldisaðferðir vinna á móti rútínum og ýta þar með undir 

hegðunarvandamál barna. Það kom í ljós að uppeldisaðferðir hafa frekar áhrif á 

breytileika í rútínum heldur en álag á móður og lýðfræðilegar breytur. Einnig voru 

vísbendingar um það að rútínur geti dregið úr áhrifum álags á móður á hegðun barna 

(Sytsma-Jordan, 2003). 

Þetta voru óvæntar niðurstöður þar sem lýðfræðilegar breytur sem lúta að 

foreldrum og geðrænni aðlögun, hafa ítrekað sýnst hafa áhrif á samskipti barna og 

foreldra og hegðun barna (Murphy-Wittig, 2005).  

 

1.2.3 Child Routines Questionnaire: Preschool (CRQ:P) 

Child Routines Questionnaire er einnig til í útgáfu fyrir foreldra barna á leikskólaaldri. 

Samkvæmt Keltner (1990) eru börn sem búa við reglufestu í umhverfi sínu líklegri til að 

þróa með sér mikla félagsfærni og aðlögunarhæfni frá unga aldri. Börn sem þróa góða 

félagslega hæfni eru líklegri til að ganga betur í námi, mynda stöðugra samband við 

jafnaldra og hafa betri geðheilsu og líkamlega heilsu. 

Þar sem rútínur eru mikilvægar strax frá unga aldri var búin til sérstök útgáfa 

fyrir börn á leikskólaaldri, Child Routines Questionnaire: Preschool (CRQ:P), svo hægt 
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væri að meta rútínur yngri barna. CRQ:P listi sem innihélt 42 atriði var lagður fyrir 337 

mæður barna á aldrinum 1-5 ára og áttu þær að meta hve oft rútína ætti sér stað og hve 

mikilvæg rútína væri. Út frá þeirri fyrirlögn var atriðum innan listans fækkað niður í 35. 

Við frekari þróun og staðfestingu á listanum var 35 atriða CRQ:P listinn lagður fyrir 

175 mæður og 51 feður barna á aldrinum 1-5 ára.  

 CRQ:P er 35 atriða listi þar sem rútínur eru metnar á 5 punkta Likert kvarða frá 

0 (aldrei) til 4 (næstum alltaf). Innri samkvæmni listans er góð (α  = 0,91), 

endurprófunaráreiðanleiki er viðunandi (r = 0,74), og réttmæti listans er í meðallagi 

(Murphy-Wittig, 2005). 

 

1.3. Próffræðilegir eiginleikar C R Q 

1.3.1. Þáttagreining listans 

Þáttagreining er gerð til að finna undirliggjandi þætti sem skýrt geta tengsl milli breyta 

(Guðmundur B. Arnkelsson, 2000). Með henni má fækka atriðum í gagnasafninu. 56 

atriða CRQ listinn var þáttagreindur til að finna þætti sem skýrt gætu innbyrðis tengsl 

milli atriða, þ.e. staðhæfinga í spurningalistanum (Sytsma o.fl., 2001). Notuð var 

meginhlutagreining (e. Principal Component Analysis) með hornréttum snúningi 

(Varimax) og dregin fjögurra þátta lausn. Atriði sem hlóðu >0.4 á þátt og <0.4 á alla 

aðra þætti voru látin standa eftir. Þetta voru samtals 36 staðhæfingar. Fjögurra þátta 

lausnin skýrir 44,2% af dreifingu allra atriðanna. Þáttunum var gefið heiti eftir 

eiginleikum atriðanna sem þeir stóðu saman af. Fyrsti þátturinn var nefndur Daglegt líf 

(e. Daily Living Routines), hann skýrir 12,2% af heildardreifingu atriðanna og 

inniheldur 11 staðhæfingar. Þetta eru staðhæfingar eins og ,,barnið mitt segir öðrum 

fjölskyldumeðlimum frá deginum sínum" og ,,barnið mitt fer í háttinn á svipuðum tíma 
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á virkum dögum". Annar þátturinn var nefndur Heimilisskyldur (e. Household 

Responsibilities), hann skýrir 11,9% af heildardreifingu atriða og samanstendur af 9 

staðhæfingum sem tengjast ábyrgð, húsverkum og þrifum. Þetta eru staðhæfingar eins 

og ,,barnið mitt tínir upp óhrein föt eftir að hafa skipt um föt" og ,,barnið mitt þvær sér 

um hendur fyrir matartíma". Þriðji þátturinn var nefndur Agarútínur (e. Disipline 

Routines). Hann skýrir 11,5% af heildardreifingu atriða og samanstendur af 11 

staðhæfingum sem varða reglur, uppeldisaðferðir og skipulagðar fjölskylduathafnir. 

Þetta eru staðhæfingar á borð við ,,barninu mínu er refsað fyrir óþekkt (t.d. 

skammarkrókur...)” og ,,barnið mitt veit hvað gerist ef hann eða hún fylgir ekki reglum 

eða fyrirmælum foreldra". Fjórði og síðasti þátturinn var nefndur Heimanám (e. 

Homework Routines) hann skýrir 8,6% af heildardreifingu breyta og samanstendur af 8 

atriðum sem byggjast á heimalærdómi og eftirliti fullorðinna. Þetta eru fullyrðingar á 

borð við ,,barnið mitt lærir fyrir próf" og ,,barnið mitt sýnir foreldri verkefni eftir skóla" 

(Sytsma o.fl., 2001).  

Talsverð fylgni er til staðar á milli þátta. Það verður að teljast eðlilegt þar sem 

sama hugsmíðin, rútínur, er undirliggjandi í öllum listanum. Greinilegt er þó að 

þættirnir eru að einhverju leiti óháðir þannig að hver þáttur metur ólíkan hluta 

barnarútína. Fylgni á milli þátta er á bilinu 0,28 til 0,52. Minnst er fylgnin á milli þátta 

þrjú og fjögur, Agarútína og Heimanáms. Hæst er hún á milli þátta tvö og þrjú, 

Heimilisskylda og Heimanáms (Systma o.fl., 2001).  

 

1.3.2. Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki vísar til nákvæmni í mælingum. Mæling er nákvæm þegar mikil 

samkvæmni er milli endurtekinna eða jafngildra mælinga (Guðmundur B. Arnkelsson, 
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2000). Hægt er að meta ólíka þætti áreiðanleika. Áreiðanleiki CRQ var metinn með 

innri samkvæmni og endurprófunaráreiðanleika (Sytsma o.fl., 2001).  

 

1.3.3. Innri samkvæmni 

Innri samkvæmni er mælikvarði sem notaður er til að mæla einsleitni prófs. Hann felst í 

hlutfalli dreifingar sem er sameiginlegur öllum prófatriðum. Innri samkvæmni er metin 

með alfastuðli (Guðmundur B. Arnkelsson, 2000). Hann er notaður til að meta hversu 

góð nálgun mælt gildi er á raungildi og má túlka sem meðaltal allra mögulegra 

helmingunaráreiðanleikastuðla. Alfastuðullinn fyrir CRQ var reiknaður út frá atriðunum 

36 sem komu út úr þáttagreiningunni og niðurstaðan var mikil innri samkvæmni (α = 

0.90). Innri samkvæmni hvers þáttar var einnig nokkuð mikil (α = 0.79-0.83) (Sytsma 

o.fl., 2001). 

 

1.3.4. Endurprófunaráreiðanleiki  

Endurprófunaráreiðanleiki metur ónákvæmni vegna tilfallandi breytinga frá einum tíma 

til annars. Um er að ræða fylgni milli heildartalna sama prófs sem lagt er fyrir tvisvar 

með ákveðnu millibili. CRQ listinn var lagður fyrir undirúrtak 37 mæðra með 2ja til 4ra 

vikna millibili til að athuga stöðugleika listans yfir tíma. 

Áreiðanleikastuðull er mæling birt í formi fylgnistuðuls sem metur áreiðanleika 

prófs. Hann sýnir hlutfall dreifingar niðurstöðu prófs sem er tilkomið vegna þess 

eiginleika sem á að mæla og hlutfall tilviljunarbundinnar villu (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2000). Stuðullinn er notaður til að meta endurprófunaráreiðanleika. 

Áreiðanleiki endurprófunar var 0.86 fyrir heildarkvarðann sem er mjög gott og 

áreiðanleikastuðlar þáttanna voru frá 0.75 til 0.85. (Sytsma o.fl., 2001). 
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1.3.5. Réttmæti 

Réttmæti prófs er mikilvægasti eiginleiki þess. Það vísar til þess hve vel prófið metur 

eiginleikana sem því er ætlað að meta, mæli það sem það á að mæla (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005; Guðmundur B. Arnkelsson, 2000). 

Viðunandi áreiðanleiki er alltaf nauðsynleg forsenda réttmætis. Aukinn áreiðanleiki 

prófs hefur yfirleitt jákvæð áhrif á réttmæti þess (Guðmundur B. Arnkelsson, 2000). Í 

sálfræðilegum prófum þarf venjulega upplýsingar um viðmiðsréttmæti (e. Concurrent 

Validity) og hugsmíðaréttmæti (e. Construct Validity). 

Hugsmíðaréttmæti er mikilvægasta tegund réttmætis flestra sálfræðilegra prófa, 

en það gefur til kynna hvort tengsl niðurstöðu prófsins við aðrar mælingar séu í 

samræmi við viðteknar hugmyndir eða kenningar (Guðmundur B. Arnkelsson, 2000). 

Dæmi um mat á hugsmíðaréttmæti væri að meta hvort fylgni sé milli mælingar á 

hugsmíð við aðrar mælingar sömu hugsmíðar. Einnig hvort fylgni sé á milli matstækja, 

þ.e. athuga hvort tveir listar sem mæla sömu hugsmíðar hafi háa fylgni á milli sín og 

hvort lítil fylgni sé við önnur próf sem mæla ólíkar hugsmíðar (Einar Guðmundsson og 

Árni Kristjánsson, 2005).  

Hugsmíðaréttmæti CRQ var metið með fylgni við FRI og ECBI (Sytsma o.fl., 

2001). Fyrst voru próffræðilegir eiginleikar FRI og ECBI metnir í úrtakinu til að 

staðfesta að úrtakið væri viðunandi. FRI listinn sýndi meiri innri samkvæmni í úrtakinu 

(α = 0,83-0,87). Meðaltalsfylgni við heildartölu kvarða var frá 0,37-0,42. Próffræðilegir 

eiginleikar ECBI voru staðfestir í úrtakinu (α  =  0,93-0,94) og fylgni við heildartölu 

kvarða var sambærileg við fyrri rannsóknir (0.50-0.53) (Sytsma o.fl., 2001). 

Ýmsar tilgátur voru prófaðar með því að bera samantekin stig heildarlista CRQ 

og þáttanna við samantekin stig mælinga sem voru til og voru taldar tengjast CRQ. Sett 
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var fram tilgáta um að tíðni rútína barns væri jákvætt tengd tíðni fjölskyldu rútína. Hún 

var metin með því að skoða fylgni á milli CRQ og FRI. Niðurstöður sýndu miðlungs 

jákvæða fylgni milli heildarkvarða CRQ og tíðnikvarða FRI. Athuguð var fylgni milli 

þátta CRQ listans og tíðnikvarða FRI og var hún lág til miðlungs (0.20-0.50) þar sem 

veikasta sambandið var milli FRI og þáttarins Heimanáms í CRQ (Sytsma o.fl., 2001). 

Önnur tilgáta var að tíðni rútína hefði neikvæða fylgni við hegðunarvandamál 

barna. Til að athuga hana var fylgni á milli CRQ og ECBI skoðuð. Í ljós kom neikvætt 

samband sem var sterkara en áður hafði fundist milli fjölskyldurútína og 

hegðunarvandamála barna. Þátturinn Daglegt líf sýndi sterkasta sambandið við 

styrkleikakvarða ECBI en þátturinn Agarútínur sýndi veikasta sambandið við þennan 

kvarða og ekkert samband við vandamálakvarða ECBI (Sytsma o.fl., 2001). 

Niðurstöðurnar sýndu skörun á dreifingum rútína barna, mældum með CRQ, og 

hegðunarvandamála barna, mældum með ECBI. Einnig á milli rútína barna, mældum 

með CRQ, og rútína fjölskyldna, mældum með FRI. En um leið benda niðurstöðurnar til 

þess að CRQ mæli að miklu leyti eitthvað óháð hegðunarvandamálum barna (Sytsma 

o.fl., 2001). 

 

1.4. T ilgangur rannsóknar 

Fram að útgáfu CRQ voru engir listar til sem mátu rútínur barna sérstaklega, einungis 

FRI sem mat fjölskyldurútínur ásamt beinu áhorfi, viðtölum og gátlistum. Í ljósi þess 

hve rútínur eru mikilvægar fyrir velgengni barna er mjög gott að hafa hlutlægt mælitæki 

eins og CRQ til staðar. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að athuga próffræðilega eiginleika íslenskrar 

þýðingar CRQ (hér eftir CRQ-IS) í íslensku þýði. Í því fólst að athuga áreiðanleika og 
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réttmæti þýðingarinnar, athuga þáttabyggingu og gera samanburð á niðurstöðum við 

upphaflega bandaríska útgáfu listans. Einnig var ætlunin að athuga mun á rútínum eftir 

kyni barna, aldri barna, kyni foreldra sem fylla út listann, aldri þeirra, menntun, 

hjúskaparstöðu, fjölda barna á heimili og því hvort barnið ætti fleiri en eitt heimili.  

Reynist íslenska þýðingin hafa sambærilega þáttabyggingu og fékkst í 

upprunalegri prófun á listanum í Bandaríkjunum, mikla innri samkvæmni auk viðunandi 

áreiðanleika og réttmætis, gæti hún gagnast vel við að mæla rútínur hjá íslenskum 

börnum. 
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Aðferð 

2.1. Þátttakendur 

Í úrtakinu voru 1159 foreldrar barna á aldrinum 6 til 13 ára. Svör bárust frá 634 (55%) 

foreldrum, 537 (84,6%) mæðrum, 77 (12,1%) feðrum og 18 (2,8%) þar sem móðir og 

faðir svöruðu saman. Upplýsingar um kyn vantaði frá einum þátttakanda. 334 (52,6%) 

svör bárust frá foreldrum stúlkna og 296 (46,6%) frá foreldrum drengja, tveir 

þátttakendur gáfu ekki upp kyn barns. Meðalaldur barna var 9 ár, upplýsingar vantaði 

frá sex þátttakendum. Foreldrar voru á aldrinum 20–60 ára. Lýðfræðilegar spurningar 

fylgdu spurningalistanum og var spurt um menntun foreldra (12,6% grunnskólapróf, 

30,8% stúdentspróf eða sambærilegt og 38,7% háskólapróf), hjúskaparstöðu (83,9% 

giftir/í sambúð og 12,4% einstæðir), fjölda barna á heimilinu (sem voru 1-6 börn), hvort 

barn ætti annað heimili (átti við um 12%) og ef svo væri hvernig umgengni væri háttað 

(1,4 % vika og vika, 6,3% önnur hver helgi og 4,6% annað). 

Þátttakendur voru foreldrar barna úr sex grunnskólum víðsvegar að af landinu. 

Skólarnir voru Hamraskóli í Reykjavík, Hofsstaðaskóli í Garðabæ, Mýrarhúsaskóli á 

Seltjarnarnesi, Borgarhólsskóli á Húsavík og Þelamerkurskóli í Hörgárdal í Eyjafirði. 

 

2.2. Mælitæki 

Child Routines Questionnaire (CRQ) er 39 atriða foreldramatskvarði sem metur hve oft 

rútínur eiga sér stað í daglegu lífi barna á grunnskólaaldri (5-12 ára). Atriðin skiptast í 4 

þætti, 11 atriði sem mæla Daglegt líf (t.d. ,,barnið mitt fer í háttinn á svipuðum tíma á 

virkum dögum"), 9 atriði sem mæla Heimilisskyldur (t.d „barnið mitt  tínir upp óhrein 

föt  eftir  að hafa  skipt um  föt“), 11  atriði  sem mæla Agarútínur (t.d. ,,barnið mitt veit 

hvað gerist ef hann eða hún fylgir ekki reglum eða fyrirmælum foreldra"), 5 atriði sem 
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mæla rútínur í kringum Heimanám (t.d.  „barnið mitt  lærir  fyrir  próf“). Þrjú  atriði  eru 

undir aukaþætti sem kallast varnarsvörun (e. Defensive Responding) og er ætlaður til 

þess að hægt sé að koma auga á svarendur sem hafa tilhneigingu til þess að láta barnið 

sitt líta út fyrir að hafa óraunhæfan fjölda rútína. Listinn er metinn á 5 punkta Likert 

kvarða þar sem gildin eru frá núll (aldrei) til fjórir (næstum alltaf). Skor listans er frá 0-

156  stig.  Innri  samkvæmni  listans  er  góð  (α = 0,9), endurprófunaráreiðanleiki og 

réttmætisstuðlar eru góðir (Sytsma o.fl., 2001). 

Urður Njarðvík og Ágústa Jónsdóttir þýddu listann yfir á íslensku og staðfærðu. 

Child Routines Questionnaire–IS (íslenska þýðingin) er 38 atriða foreldra matskvarði 

sem metur hve oft rútínur eiga sér stað í daglegu lífi barna á grunnskólaaldri (5-13 ára). 

CRQ-IS byrjar með stuttum leiðbeiningum: ,,Vinsamlegast svaraðu hve oft barnið þitt 

fylgir hverri rútínu með því að setja hring utan um viðeigandi svarmöguleika frá 0 

(aldrei) til 4 (næstum alltaf). Miðaðu svör þín við hve oft barnið hefur fylgt hverri rútínu 

síðastliðinn mánuð. Ef eitthvað atriði á ekki við um barnið þitt, vinsamlegast merktu við 

0”. Listinn er metinn á 5 punkta Likert kvarða og heildarskor hans er frá 0-152 stig. Í 

staðfærslu listans var einu atriði sleppt (,,les eða hlustar á Biblíuna eða annað trúarrit 

með  fjölskyldunni  á hverjum degi”) og einu  atriði  breytt  (,,fer með borðbænir”  í ,,fer 

með bænir á kvöldin”). 

 

2.3. F ramkvæmd 

Leyfi var fengið frá Menntasviði Reykjavíkurborgar til að senda CRQ-IS listann heim 

með grunnskólabörnum í borginni. Skólastjórum víðsvegar að af landinu var sent bréf 

með beiðni um þátttöku og sýniseintak af listanum. Skólastjórar í Hamraskóla í 

Reykjavík, Hofsstaðaskóla í Garðabæ, Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi, 
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Borgarhólsskóla á Húsavík og Þelamerkurskóla í Hörgárbyggð í Eyjafirði voru tilbúnir 

til þátttöku. Skólunum voru sendir spurningalistar fyrir hvern nemanda á aldrinum 6-12 

ára, samtals 1159 listar. Með hverjum lista var bréf til forráðamanna.  

Skólastjórar kynntu verkefnið fyrir kennurum og komu spurningalistunum til 

þeirra. Kennarar sendu börnin heim með listann til forráðamanna. Í bréfinu sem fylgdi 

var tilgangi verkefnisins lýst, sagt var frá því hvað listinn mældi og hvernig hann gæti 

gagnast auk þess sem réttur forráðamanna til að hætta þátttöku var útskýrður. Með 

listanum fylgdu leiðbeiningar um útfyllingu hans og lýðfræðilegar spurningar sem nota 

átti við úrvinnslu gagna. 

Forráðamenn höfðu viku til að senda útfyllta lista aftur í skólann með barninu og 

fengu áminningu í tölvupósti frá skólanum rétt áður en komið var að skilum. Flestir 

skólar sendu einnig út tilkynningu í fréttabréfi þegar börnin fengu listann í hendur. 

Kennarar söfnuðu saman útfylltum listum sem komu til baka í skólann og 

afhentu skólastjórum sem komu gögnunum aftur til rannsakenda. 
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Niðurstöður 

3.1. Lýsandi tölfræði 

Í Töflu 1 eru birt meðaltöl og staðalfrávik heildarkvarðans eftir öllum lýðfræðilegum 

breytum sem spurt var um. 

Tafla 1. Heildarmeðaltal (M) og staðalfrávik úrtaksins, eftir lýðfræðilegum breytum. 
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Heildarmeðaltal er meðaltal heildarstiga allra þátttakenda. Dreifigreining leidd í 

ljós að enginn munur er á heildarmeðaltali eftir skólum (p=.67). Munur er á 

heildarmeðaltali eftir því hvort móðir eða faðir svarar (p<.05). 

Í Töflu 2 eru birt meðaltöl og staðalfrávik eftir kyni fyrir þættina og 

heildarkvarðann. Óháð t-próf voru gerð til að athuga hvort munur væri á meðaltölum 

eftir kyni barns. Ekki reyndist munur eftir kyni á heildarkvarðanum (p=.07). Marktækur 

munur er á meðaltölum kynja á þáttunum Heimilisskyldur, Samvera fjölskyldu og 

Agarútínur (p<.05 í öllum tilvikum) en ekki á Daglegu lífi (p=.20). Stúlkur hafa meiri 

rútínur við heimilisskyldur og við samveru fjölskyldunnar en drengir meiri agarútínur. 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði eftir kyni og áreiðanleiki mælinga. 

 

 

3.2. Þáttagreining 

CRQ-IS listinn var þáttagreindur. Við ákvörðun á fjölda þátta var bæði stuðst við 

Kaisers viðmiðið og skriðupróf líkt og algengast er (Child, 1990). Samkvæmt Kaisers 

viðmiðinu þá skal draga út þætti sem hafa eigingildi (e. eigenvalue) >1. Samtals voru tíu 

þættir sem uppfylltu það skilyrði. Þegar litið var til skriðuprófsins þá studdi það 

hugmyndina um fjóra þætti. Bartlett próf var marktækt við <.001 og KMO var 8,37. 

Eftir að hafa skoðað fjögurra, fimm og sex þátta lausnir var ákveðið að draga fjögurra 
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þátta lausn þar sem hún gaf skýrustu þættina. Sú lausn er í samræmi við fjölda þátta í 

bandarískri útgáfu CRQ (Sytsma o.fl., 2001). Notuð var meginhlutagreining (e. 

Principal Component Analysis) og þáttunum var snúið með hornréttum snúningi 

(Varimax). Þegar breytur sem hlóðu <0,4 á þættina höfðu verið teknar út stóðu 33 atriði 

eftir. Þessi fjögurra þátta lausn skýrir 39,2% af heildardreifingu atriðanna. Þáttur 1 

Heimilisskyldur (eigingildi = 5,86) skýrir mest af heildardreifingu 33ja atriða listans eða 

12,7%. Á þáttinn hlaða 9 atriði yfir 0,4, það eru staðhæfingar sem tengjast ábyrgð 

barnsins á tiltekt, frágangi og umgengni. Þáttur 2 Samvera fjölskyldu (eigingildi = 2,92) 

skýrir 9,8% af heildardreifingu. Á þáttinn hlaða 8 atriði yfir 0,4, það eru staðhæfingar 

sem tengjast samskiptum barnsins við aðra fjölskyldumeðlimi og heimanámi. Þáttur 3 

Daglegt líf (eigingildi = 2,43) skýrir 8,5% af heildardreifingu. Á þáttinn hlaða 9 atriði 

yfir 0,4, það eru atriði eins og rútínur í kring um kvöldmatar- og háttatíma auk 

morgunverka. Þáttur 4 Agarútínur (eigingildi = 1,73) skýrir 8,2% af heildardreifingu. Á 

þáttinn hlaða 7 atriði yfir 0,4, það eru staðhæfingar sem lúta að umbun, refsingu og 

reglum á heimilinu. Í Töflu 3 má sjá hleðslu atriða á þættina. Öll atriðin hafa góða 

hleðslu á þann þátt sem þau hlaða hæst á og minni og ómarkverða hleðslu á hina 

þættina. Í Töflu 3 má einnig sjá hvað þáttalausnin skýrir stóran hluta af dreifingu 

einstakra atriða og leiðrétta fylgni atriða við heildarkvarðann. 
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Tafla 3. Þáttahleðsla atriða meginhluta-þáttagreiningar CRQ-IS listans. 
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3.3. Áreiðanleiki og réttmæti CRQ-IS 

Meðaltal atriða 33ja staðhæfinga listans var á bilinu 1,27-3,94, með heildarmeðaltalið 

2,98 (5 spurningar höfðu meðaltal undir 2 og 11 spurningar meðaltal yfir 3,5). Við 25 

staðhæfingum eru allir fimm svarmöguleikarnir notaðir, við 7 staðhæfingum eru 4 

svarmöguleikar nýttir og við einni staðhæfingu eru 3 svarmöguleikar nýttir (,,Barnið 

mitt… vaknar á svipuðum tíma á virkum dögum”).  

Leiðrétt fylgni atriða við heildarkvarðann er á bilinu 0,16-0,51 þegar hún er 

reiknuð fyrir hvert atriði listans. Þegar fylgni atriða er reiknuð eftir þáttum er hún frá 

0,29-0,62. Þetta bendir til þess að þættirnir séu óháðir þar sem atriði hafa hærri fylgni 

við önnur atriði innan þáttar en við öll atriði listans, hver þáttur skýrir sjálfstæðan hluta 

dreifingarinnar. Fylgni atriða við önnur atriði í listanum er -0,124–0,641. Fylgni milli 

atriða í þáttunum er 0,02–0,65.  

Alphastuðull er reiknaður til að meta innra samkvæmni. Hann er 0,827 fyrir 

heildarkvarðann og á bilinu 0,672–0,811 fyrir þættina. Fylgni á milli þátta og 

áreiðanleikastuðla þeirra má sjá í Töflu 4. Fylgni á milli þátta er á bilinu 0,160-0,449 

sem telst lítil til meðal fylgni. Það bendir til þess að hver þáttur sé að talsverðu leyti að 

meta ólíka hluta rútínu barna. 

Tafla 4. Fylgni á milli þátta og áreiðanleiki þátta 
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Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að athuga próffræðilega eiginleika CRQ-IS listans í 

íslensku þýði og bera hann saman við upphaflegu rannsókn Sytsma (2001) á CRQ í 

Bandaríkjunum.  

 

4.1. Þáttagreining CRQ-IS 

Þáttagreining CRQ-IS listans leiddi í ljós fjögurra þátta lausn sem er í samræmi við 

fjölda þátta CRQ listans í Bandaríkjunum. Þættirnir skiptust þó ekki alveg eins. Í 

bandarísku útgáfunni voru eftirfarandi þættir: Daglegt líf, Heimilisskyldur, Agarútínur 

og Heimanám. Þættirnir sem dregnir voru í þáttagreiningu CRQ–IS listans voru: 

Heimilisskyldur, Samvera fjölskyldu, Daglegt líf og Agarútínur. Heimanáms þátturinn 

datt út og staðhæfingar sem tilheyrðu þeim þætti í bandarísku útgáfu CRQ dreifast á 3 

þætti eftir eðli þeirra. Staðhæfingarnar: ,,Barnið mitt sýnir foreldri verkefni eftir skóla 

(t.d. listaverk eða stafsetningarpróf)”, ,,...nýtur handleiðslu foreldris sem aðstoðar barnið 

við heimanám, með því að útskýra verkefni, sýna dæmi og/eða athuga rétt svör þegar 

verkefninu er lokið” og ,,...byrjar á heimavinnu á svipuðum tíma dagsins og á sama stað 

(t.d.  við  eldhúsborðið)  á  virkum  dögum”,  heyra  undir  þáttinn  Samvera fjölskyldu. 

Staðhæfingin:  ,,Barnið  mitt  lýkur  heimanámi”  heyrir  undir  þáttinn  Daglegt líf og 

staðhæfingin: ,,Barnið mitt lærir fyrir próf (t.d. vikuleg stafsetningarpróf)” heyrir undir 

þáttinn Heimilisskyldur.  

Það kemur ekki á óvart að flestar staðhæfingar um heimanám falli undir 

samveruþáttinn. Þær passa mjög vel við aðrar staðhæfingar þáttarins eins og ,,Barnið 

mitt  eyðir  sérstökum  tíma  í  að  spjalla  við  foreldri”  og  ,,...segir  öðrum 

fjölskyldumeðlimum  frá  deginum  sínum”.  Flest  atriði  í  þættinum  Samvera fjölskyldu 
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fela í sér samskipti og samveru foreldra og barna þeirra, bæði þær sem lúta að 

heimanámi og aðrar staðhæfingar innan þáttarins. 

,,Barnið  mitt  lýkur  heimanámi”  heyrir  undir  þáttinn  Daglegt líf ásamt 

staðhæfingum á borð við ,,...borðar  kvöldmat  á  svipuðum  tíma  á  hverjum  degi”  og 

,,...fer  í  háttinn  á  svipuðum  tíma  á  virkum  dögum”.  Í  þessum  þætti snúast flestar 

staðhæfingarnar um að klára eitthvað og hafa fasta daglegar rútínur þannig að þetta 

atriði á ágætlega heima hér. 

Staðhæfingin  ,,Barnið mitt  lærir  fyrir  próf”  tilheyrir  þættinum  Heimilisskyldur. 

Þetta er það atriði, af þeim atriðum sem tilheyra þættinum, sem hleður langlægst á þann 

þátt. Staðfhæfingin passar þó ágætlega við þáttinn því hún felur í sér ákveðna reglusemi 

sem passar vel við staðhæfingar eins og ,,Barnið mitt tínir upp dótið sitt” og ,,...gengur 

frá eftir sig” sem eru innan þessa þáttar. Það er ekki ólíklegt að börn sem tína upp dótið 

sitt, ganga frá eftir sig og búa um rúmið sitt læri einnig undir próf þegar þess þarf. Hvort 

tveggja lýsir ábyrgðarfullri hegðun.  

Þátttakendur voru hins vegar greinilega í vandræðum með að svara þessari 

staðhæfingu. Margir foreldrar skrifuðu athugasemdir við staðhæfinguna, oftast um að 

hún ætti ekki við því barnið þeirra tæki sjaldan eða aldrei próf. Algengt var að fólk 

sleppti því að svara þessu atriði en þegar því var svarað var langoftast merkt við aldrei 

eða alltaf. Þar sem skólar á Íslandi hafa yfirleitt ekki vikuleg próf á þessi staðhæfing 

ekki við hér á landi. Í frekari athugun á listanum þarf að endurskoða þessa staðhæfingu, 

breyta henni eða taka hana út. 

Það að þátturinn Heimanám detti út í prófun listans í íslensku þýði getur verið 

vísbending um mikinn mun á heimanámi í löndunum. Mikil áhersla er lögð á heimanám 

allt niður í leikskóla (e. Kindergarten) í Bandaríkjunum. Á hverjum degi fá nemendur 
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heimaverkefni sem ljúka þarf eftir skóla. Talið er að daglegt heimanám dýpki skilning 

nemenda á hugtökum, auki ábyrgðartilfinningu þeirra, kenni þeim að framfylgja 

fyrirlögðum verkefnum og veiti foreldrum mikilvæga yfirsýn yfir námsefnið (Huang og 

Cho, 2009). Á Íslandi hefur hinsvegar verið dregið úr áherslunni á heimanám með 

einsetningu grunnskóla. Hér á landi hefur skóladagurinn verið lengdur og formlegur 

lærdómur fer að lang mestu leyti fram innan hans. Áhersla hefur verið lögð á að jafna 

aðstöðu nemenda til náms með því að gefa kost á heimanámi í skólanum með kennara. 

Litið er svo á að skólavinnu nemenda sé að mestu lokið þegar skóladegi lýkur (Háskóli 

Íslands, e.d.; Reykjavíkurborg, e.d.) 

Þegar CRQ-IS listinn var þáttagreindur voru fimm staðhæfingar sem hlóðu undir 

0,4 á alla þættina teknar út. Staðhæfingin ,,Barnið mitt æfir sig fyrir tíma, s.s. píanó- eða 

danstíma á svipuðum tíma á hverjum degi” féll undir aukaþátt í bandarískri útgáfu CRQ 

sem kallast varnarsvörun (e. Defensive Responding). Hann er ætlaður til þess að hægt sé 

að koma auga á svarendur sem hafa tilhneigingu til þess að láta barnið sitt líta út fyrir að 

hafa óraunhæfan fjölda rútína. Undir þennan þátt féllu þrjár staðhæfingar í 

Bandaríkjunum og mjög lág svörun var á þeim öllum. Í íslensku þýði var mjög lág 

svörun á staðhæfinguna ,,...æfir  sig  fyrir  tíma...”, meðaltalið var 1,74,  sem samræmist 

svöruninni í Bandaríkjunum og því er spurning hvort hægt sé að nota hana í sama 

tilgangi og gert var í bandarískri útgáfu CRQ. 

Staðhæfingin  ,,Barnið mitt  fer með bænir  á kvöldin” hefur einnig  lága svörun, 

meðaltalið 1,81. Hún hleður hæst (0,29) á þáttinn Samvera fjölskyldu, sem gæti verið til 

marks um barnatrú í íslenskum fjölskyldum. Hægt væri að halda henni inni ef svara á 

spurningum um trú landsmanna en erfitt er að koma auga á að hún bæti einhverju við 

áreiðanleika listans. 
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Staðhæfingarnar ,,Barnið mitt þvær sér um hendur fyrir matartíma” hleður hæst 

(0,30) á þáttinn Heimilisskyldur og ,,...þvær sér um hendur eftir að hafa notað salernið” 

hleður hæst (0,34) á þáttinn Daglegt líf. Þær hafa meðaltölin 2,36 og 3,68 en af því að 

þær hlaða hæst á sinn hvorn þáttinn draga þær úr skýrleika þáttabyggingarinnar. Hvorug 

þeirra bætir mikilvægum upplýsingum við þáttinn sem hún hleður hæst á. 

Staðhæfingin ,,Barnið mitt veit hvað gerist ef hann/hún fylgir ekki reglum eða 

fyrirmælum foreldra” hleður 0,36 á þáttinn Agarútínur og hefur meðaltalið 3,27. Það er 

freistandi að halda þessari staðhæfingu inni því hún passar mjög vel við þáttinn. Þetta er 

staðhæfing sem veitir mikilvægar upplýsingar um agarútínur á heimilum. Getur t.d. leitt 

í ljós einhverskonar hegðunarsamning eða styrkingarskilmála. 

 

4.2. Lýðfræðilegur munur 

Athugaður var munur á meðaltölum allra lýðfræðilegra breyta sem spurt var um, þ.e. 

aldur og kyn barns, aldur, kyn, hjúskaparstaða og menntun foreldris, fjöldi barna á 

heimili, hvort barn ætti fleiri en eitt heimili og hvernig umgengni væri háttað. Munur á 

svörun eftir lýðfræðilegum breytum var ekki áberandi. Meiri rútína var hjá þeim 

börnum sem móðir fyllti listann út fyrir en hjá þeim börnum sem faðir svaraði fyrir. 

Þegar munur eftir kyni barna var athugaður kom ekki fram munur á heildarkvarða CRQ-

IS. En þegar kynjamunur var skoðaður eftir þáttum kom í ljós munur á þáttunum 

Heimilisskyldur, Samvera fjölskyldu og Agarútínur. Áhugavert var að sjá að stúlkur 

höfðu meiri rútínur þegar kom að heimilisstörfum en strákar meiri agarútínur. Þetta 

kemur kannski ekki óvart þar sem þetta er í samræmi við almenningsálitið á 

staðalmyndum kynjanna. Hvort þessi munur er raunverulegur eða hvort staðalmyndir 

um kynin hafi áhrif á svörun foreldra er óvíst. 
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Notað var óháð t-próf og dreifigreining til að athuga mun á meðaltölum. Þær 

aðferðir gera ráð fyrir normaldreifðri svörun en í þessu úrtaki var dreifingin skekkt. 

Þetta er algengt vandamál í rannsóknum sem bregðast má við með öflugri 

tölfræðiaðferðum í áframhaldandi úrvinnslu gagnannna. 

 

4.3. Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki CRQ-IS er góður (α =  0,83),  en  hann  var  heldur  hærri  (α  =  0,9)  í 

upprunalegri útgáfu listans. Úrtakið í prófun CRQ-IS (n = 634) er hátt í þrefalt stærra en 

úrtakið í prófun CRQ í Bandaríkjunum (n = 216). Það er mikill styrkleiki fyrir 

áreiðanleika listans, sem og aðra próffræðilega eiginleika. Áreiðanleiki þáttanna var vel 

viðunandi (α = 0,67-0,81) en hann var heldur hærri í upprunalegu útgáfunni (α = 0,79-

0,83).  

Ekki voru réttmætisstuðlar reiknaðir. Enda um fyrstu prófun á listanum hér á 

landi að ræða og engir listar sem mælt hafa rútínur eða hefðir í fjölskyldum verið 

prófaðir hér á landi áður. Í ljósi úrtaksstærðar og þess að enginn munur var á svörun 

eftir jafn fjölbreyttum skólum, sem voru úr sveit, þorpi, bæ og borg, verður að teljast 

líklegt að niðurstöðurnar eigi við um þýðið (börn á aldrinum 6-13 ára). Þó verður að 

hafa í huga að um hentugleikaúrtak er að ræða.  

Fólk virtist eiga auðvelt með að svara flestum staðhæfingum listans. 

Staðhæfingar varðandi æfingar fyrir lisnám/íþróttir og hvort barnið lærði fyrir vikuleg 

próf ásamt staðhæfingum um refsingar sem barnið væri beitt virtust þó vefjast fyrir 

mörgum. Við þessar staðæfingar voru skrifaðar margar athugasemdir og útskýringar, 

auk þess sem brottfallsgildi voru áberandi. Þetta gæti endurspeglað hve ólík viðhorf 

foreldra eru til refsinga á milli Íslands og Bandaríkjanna. Bandarískir foreldrar eru 
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opnari fyrir því að beita rassskellingum, viðurlögum, hléi og lyfjagjöf. Íslenskir 

foreldrar beita minna ágengum aðferðum eins og samræðum eða styrkingu æskilegrar 

hegðunar við að takast á við hegðunarvandamál barna sinna. Íslensku foreldrarnir eru 

einnig umburðarlyndari gagnvart hegðun (Njarðvík og Kelley, 2008). Í ljósi þessa getur 

verið að íslenskir foreldrar telji sig ekki vera að beita refsingum, eða séu viðkvæmir 

fyrir því að viðurkenna þær og setji því inn athugasemdir á borð við: ,,Er aldrei 

óþekkur” (móðir 11 ára drengs) og ,,Er það ljóst að notkun refsinga er sú uppeldisaðferð 

sem allir nota?” (móðir 12 ára stúlku). Einnig komu fram jákvæðar athugasemdir um að 

listinn hefði vakið fólk til umhugsunar um samskipti foreldra og barna. Þetta bendir til 

þess að foreldrar hafi vandað til verks við svörun á listanum. 

 

4.5. F ramhaldið 

Þar sem úrtak rannsóknarinnar var mjög stórt, þátttakendur komu úr 5 ólíkum 

grunnskólum víðsvegar að af landinu og niðurstöður á próffræðilegum eiginleikum 

CRQ-IS eru góðar og að verulegu leyti í samræmi við CRQ, má álykta að íslensk 

þýðing listans virki vel. Allt bendir til þess að CRQ-IS lofi góðu sem fyrsta mælitæki 

fyrir rútínur barna á Íslandi. 

Rútínur virðast bæta ýmsar meðferðir á börnum (Markson og Fiese, 2000; 

Greening o.fl., 2006; Smith, 2001; Sytsma-Jordan, 2003) svo sem við astma, sykursýki 

og ADHD. Því er ánægjulegt að próffræðilegir eiginleikar CRQ-IS séu það góðir að 

nota megi mælitækið hér á landi. Í framhaldinu væri áhugavert að athuga hversu vel 

CRQ-IS greinir á milli almenns og klínísks úrtaks, svo sem barna með ADHD greiningu 

og heilbrigðra jafnaldra þeirra. 
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Viðaukar 

 
 

1. Bréf til skólast jórnenda með beiðni um þátttöku. 

2. Bréf til foreldra með beiðni um þátttöku. 

3. C R Q-IS listinn ásamt lýðfræðilegum spurningum. 

4. Skriðupróf. 

5. L eyfi frá Menntasviði Reyk javíkurborgar . 



 

 
 

Viðauki 1 
                           Reykjavík, 5. 3. 2009 
Kæri skólastjóri 

Við erum sálfræðinemar við Háskóla Íslands sem erum að vinna BS verkefni okkar. 
Verkefnið  felst  í  því  að  athuga  próffræðilega  eiginleika  íslenskrar  útgáfu 
spurningalistans Child Routines Questionnaire (hér eftir CRQ) sem mælir daglegar 
venjur  barna  (e.  routine).  Í  listanum  er  spurt  um  daglegar  venjur  barna  og 
fjölskyldna,  s.s.  atriði  tengd  uppeldi,  heimanámi  og  daglegri  umönnun  barnsins. 
CRQ listinn hefur komið að gagni við að bæta ýmsar meðferðir fyrir börn, t.d. börn 
með  ADHD,  kvíða  og  sykursýki.  Áhugi  íslenskra  rannsakenda  er  m.a.  að  athuga 
hvort  tengsl  séu  á milli  daglegrar  rútínu  og  hegðunarvanda  barna.  Það  er  okkar 
von  að  hægt  verði  að  nota  listann  hér  á  landi  en  til  þess  þarf  fyrst  að  athuga 
próffræðilega eiginleika íslensku þýðingarinnar.  

Til að gera athugunina þurfum við nauðsynlega á stóru úrtaki barna á aldrinum 6 ‐ 
12  ára  að  halda.  Þess  vegna  leitum  við  til  ykkar  og  nokkurra  annarra  skóla. 
Þátttaka  ykkar  í  rannsókninni  fælist  í  því  að  kennarar  sendu  spurningalista  og 
kynningarbréf  heim með  börnunum.  Forráðamenn  hefðu  síðan  u.þ.b.  viku  til  að 
svara  listanum  og  senda  hann  aftur  með  barninu  í  skólann.  Þar  myndi  kennari 
safna saman listunum sem við myndum svo sækja til ykkar. 

Um er að ræða spurningalista sem tekur um 10 mínútur að svara. Ekki er beðið um 
neinar  persónuupplýsingar  þar  sem  listinn  er  hvorki  merktur  forráðamanni  né 
barni. Ekki er heldur beðið um upplýsingar um  líðan barnsins eða  forráðamanns 
heldur  einungis  um  venjur  s.s.  hvort  barnið  fari  alltaf  að  sofa  á  sama  tíma  eða 
hvernig heimanámi barnsins er sinnt.  
Forráðamönnum ber engin skylda til að taka þátt í þessari athugun. Þeir geta hætt 
þátttöku  hvenær  sem  er  án  eftirmála  og  er  einnig  frjálst  að  sleppa  því  að  svara 
einstaka spurningum á listanum. 

Lítið er vitað um aga og venjur við uppeldi barna á Íslandi í dag og niðurstöður því 
afar  forvitnilegar.  Möguleiki  er  á  því  að  greina  niðurstöður  fyrir  þinn  skóla 
sérstaklega ef áhugi er fyrir hendi og fengjust þá m.a. upplýsingar um svefnvenjur, 
aga heima fyrir og fyrirkomulag heimanáms. 
Meðfylgjandi  er  spurningalistinn  til  frekari  upplýsinga.  Ekki  hika  við  að  hafa 
samband við okkur ef einhverjar spurningar vakna. 

Kærar þakkir, 
Birna Kristrún Halldórsdóttir, bkh1@hi.is gsm: 898‐3264 
Huld Óskarsdóttir, huo1@hi.is gsm: 698‐7544 
Sálfræðinemar. 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður verkefnisins er dr. Urður Njarðvík, lektor við 
sálfræðideild HÍ. (urdurn@hi.is, sími: 525‐5957) 
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mailto:bkh1@hi.is
mailto:huo1@hi.is


 

 
 

Viðauki 2 

Kæru foreldrar og forráðamenn 
 
Öll börn á aldrinum 6‐12 ára í skóla barnsins þíns fá þennan spurningalista sendan 
með sér heim. Listinn mælir daglegar venjur barna og verið er að prófa  íslenska 
þýðingu á bandarískri útgáfu hans (Child Routines Questionnaire). Athugun þessi 
er  hluti  af  BS  verkefni  okkar  í  sálfræði  við Háskóla  Íslands.  Það  væri  okkur  afar 
dýrmætt ef þið gæfuð ykkur tíma til að svara þessum spurningalista og skila aftur 
til kennara fyrir 18.03.2009.  
 
CRQ listinn hefur komið að gagni við að bæta ýmsar meðferðir fyrir börn, t.d. börn 
með ADHD og sykursýki. Það er okkar von að hægt verði að nota listann hér á landi 
en til þess þarf fyrst að athuga betur eiginleika íslensku þýðingarinnar.  
 
Um er að ræða spurningalista sem tekur um 10 mínútur að svara. Ekki er beðið um 
neinar  persónuupplýsingar  þar  sem  listinn  er  hvorki  merktur  forráðamanni  né 
barni. Einungis er spurt um venjur í daglegu lífi barnsins, s.s. hvort barnið fari alltaf 
að  sofa  á  sama  tíma eða hvernig heimanámi barnsins  er  sinnt.  Svör eru því  ekki 
rekjanleg til einstakra þátttakenda.  
 
Þér  ber  að  sjálfsögðu  engin  skylda  til  að  taka  þátt  í  þessari  athugun  og  þú  getur 
hætt þátttöku hvenær sem er. Þér er einnig frjálst að sleppa því að svara einstaka 
spurningum á listanum. 
 
Skil á spurningalista skoðast sem samþykki fyrir þátttöku þinni í þessari athugun. 
Ef einhverjar spurningar vakna þá er þér velkomið að hafa samband við okkur. 
 
Kærar þakkir, 
Birna Kristrún Halldórsdóttir, bkh1@hi.is 
Huld Óskarsdóttir, huo1@hi.is 
Sálfræðinemar. 
 
Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður verkefnisins er dr. Urður Njarðvík, lektor við 
sálfræðideild HÍ. (urdurn@hi.is, sími: 525‐5957) 
 
 
ATH! SPURNINGALISTINN ER Á TVEIMUR SÍÐUM (PRENTAÐUR FRAMAN OG 
AFTAN Á EITT BLAÐ). 
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SNÚIÐ  

Viðauki 3 

Kyn barns: ☐Stelpa  ☐Strákur Aldur barns: _______ ára 
 

Fyllt út af:  ☐ Móður     ☐ Föður      Annar (hver): ____________________________________________ 

Aldur svaranda: ☐ 20-29 Hjúskaparstaða: ☐ gift(-ur)/í sambúð  

 ☐ 30-39    ☐ einstæð(-ur)   

 ☐ 40-49     

 ☐ 50-59  Menntun: ☐ lokið grunnskólaprófi   

 ☐ 60+     ☐ lokið stúdentsprófi eða sambærilegu 

      ☐ lokið háskólaprófi    

Fjöldi barna á heimilinu: _______ 

Á barnið fleiri en eitt heimili?  ☐ já   

     ☐ nei  

 ef "já" hvernig er umgengni háttað? ☐ vika og vika           

      ☐ önnur hver helgi á öðru heimilinu 

 Annað (hvað):__________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Rútínur eru atburðir sem gerast á svipuðum tíma, í sömu röð, eða á sama hátt í hvert skipti. Vinsamlegast 
svaraðu hve oft barnið þitt fylgir hverri rútínu með því að setja hring utan um viðeigandi 
svarmöguleika frá 0 (aldrei) til 4 (næstum alltaf). Miðaðu svör þín við hve oft barnið hefur fylgt hverri 
rútínu síðast liðinn mánuð.  Ef eitthvað atriði á ekki við um barnið þitt, vinsamlegast merktu við 0.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barnið mitt… 

Hve oft  gerist þetta á 
næstum sama tíma eða 
næstum sama hátt?                                                         
     0 = Aldrei  
     1 = Sjaldan  
     2 = Stundum  
     3 = Oft  
     4 = Næstum alltaf  

1)  … hefur fasta rútínu með morgunverkin (t.d. burstar tennur, þvær sér, greiðir sér og klæðir sig)    0     1      2      3      4 
2)  … veit hvað gerist ef hann/hún fylgir ekki reglum eða fyrirmælum foreldra    0     1      2      3      4 
3)  … segir öðrum fjölskyldumeðlimum frá deginum sínum   0     1      2      3      4 
4)  … á að sinna húsverkum reglulega (t.d. fara út með ruslið, hjálpa til við þvottinn, sinna gæludýri 

fjölskyldunnar)    0     1      2      3      4 

5)  … snyrtir herbergið sitt daglega    0     1      2      3      4 
6)  … borðar máltíðir með fjölskyldunni við matarborðið á hverjum degi    0     1      2      3      4 
7)  … faðmar/kyssir foreldri á háttatíma    0     1      2      3      4 
8)  … gengur frá eftir sig þegar hann/hún fær sér snarl    0     1      2      3      4 
9)  … eyðir sérstökum tíma í að spjalla við foreldri (t.d. í bílnum eða á háttatíma) á hverjum degi    0     1      2      3      4 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

Barnið mitt… 

Hve oft  gerist þetta á 
næstum sama tíma eða 
næstum sama hátt?                                                         
     0 = Aldrei  
     1 = Sjaldan  
     2 = Stundum  
     3 = Oft  
     4 = Næstum alltaf  

10) … æfir sig fyrir tíma, s.s. píanó- eða danstíma, á svipuðum tíma á hverjum degi     0     1      2      3      4 
11) … gerir sömu hlutina á hverju kvöldi áður en hann/hún fer að hátta (t.d. burstar tennur, les sögu, 

fer með bænir og kyssir foreldri góða nótt)    0     1      2      3      4 

12) … á heimilinu eru settar reglur s.s. “Bannað að blóta”, “Ekki tala með fullan munninn” eða “Ekki 
hlaupa inni”    0     1      2      3      4 

13) … vaknar á svipuðum tíma á virkum dögum    0     1      2      3      4 
14) … verður að ljúka skyldustörfum (t.d. heimanámi eða húsverki) áður en hann/hún má leika sér    0     1      2      3      4 
15) … fær verðlaun eða sérstök fríðindi fyrir að standa sig vel við ákveðin verkefni (t.d. klárar 

heimanám eða klárar húsverk)    0     1      2      3      4 

16) … borðar kvöldmat á svipuðum tíma á hverjum degi    0     1      2      3      4 
17) … burstar tennur áður en hann/hún fer að sofa   0     1      2      3      4 
18) … tínir upp óhrein föt eftir að hafa skipt um föt    0     1      2      3      4 
19) … þvær sér um hendur fyrir matartíma   0     1      2      3      4 
20) … fer í háttinn á svipuðum tíma á virkum dögum   0     1      2      3      4 
21) … hjálpar til við að ganga frá eftir máltíðir   0     1      2      3      4 
22) … hefur tímamörk á afþreyingu (t.d. leiktíma utandyra, sjónvarpi, tölvuleikjum eða símanotkun)   0     1      2      3      4 
23) … þvær sér um hendur eftir að hafa notað salernið   0     1      2      3      4 
24) … er refsað fyrir óþekkt (t.d. skammarkrókur eða missir fríðindi eins og sjónvarp eða tölvu)    0     1      2      3      4 

25) … hjálpar til við að ákveða og undirbúa fjölskylduskemmtanir eða atburði    0     1      2      3      4 
26) … hlýtur vægari refsingu fyrir minniháttar óþekkt (t.d. að fylgja ekki fyrirmælum) og harðari 

refsingu fyrir alvarlega óþekkt (t.d. slagsmál)     0     1      2      3      4 

27) … tínir upp leikföng og gengur frá þeim þegar hann/hún er hættur að leika sér   0     1      2      3      4 
28) … borðar morgunmat á svipuðum tíma og á sama stað (t.d. við eldhúsborðið eða í skólanum) á 

hverjum morgni    0     1      2      3      4 

29) … býr um rúmið sitt á morgnanna    0     1      2      3      4 
30) … hjálpar til við að ganga frá eftir matarinnkaup   0     1      2      3      4 
31) … fær hrós eða verðlaun fyrir sérstaklega góða hegðun (t.d.“Ég er ánægð(-ur) með hvernig þú 

gekkst frá dótinu þínu”)   0     1      2      3      4 

32) … fer með bænir á kvöldin    0     1      2      3      4 
33) … tekur þátt í “fjölskyldu tíma” í hverri viku þar sem fjölskyldan skipuleggur samveru (t.d. “kósý 

kvöld”, spila spil, horfa á bíómynd, fara út að borða)   0     1      2      3      4 

34) … sýnir foreldri verkefni eftir skóla (t.d. listaverk eða stafsetningarpróf)    0     1      2      3      4 
35) … byrjar á heimavinnu á svipuðum tíma dagsins og á sama stað (t.d. við eldhúsborðið) á virkum 

dögum   0     1      2      3      4 

36) … nýtur handleiðslu foreldris sem aðstoðar barnið við heimanám, með því að útskýra verkefni, 
sýna dæmi og/eða athuga rétt svör þegar verkefninu er lokið   0     1      2      3      4 

37) … lýkur heimanámi   0     1      2      3      4 
38) … lærir fyrir próf (t.d. vikuleg stafsetningarpróf)   0     1      2      3      4 



 

 
 

Viðauki  4 

 

Mynd 1. Skriðupróf. 



 

 
 

Viðauki 5 

 

Tilvísun í mál: MSR2009030042 
Reykjavík, 11. mars 2009 

MSR2009030042 
50.2 

 

Háskóli Íslands - Heilbrigðisvísindasvið 
Huld Óskarsdóttir 
Birna Kristrún Halldórsdóttir 

Efni: 
Daglegar venjur barna; rannsóknarleyfi 
  
Menntasvið Reykjavíkur heimilar fyrir sitt leyti að ofangreind athugun fari fram í 
grunnskólum Reykjavíkur að því tilskildu að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt: 
 
   1. Að fyllsta trúnaðar sé gætt. 

   2. Að viðkomandi skólastjórar heimili athugunina. 

   3. Að foreldrum verði kynnt rannsóknin og þeim gefinn kostur á að hafna þátttöku 
fyrir hönd barna sinna. 

 
Þar sem við viljum gjarnan hafa yfirlit yfir þær rannsóknir sem gerðar eru í 
grunnskólum Reykjavíkur óskum við eftir því að fá sent eintak af rannsóknarskýrslunni. 
 
 
 

Með kveðju, 

Hildur Björk Svavarsdóttir 
deildarstjóri tölfræði- og rannsóknaþjónusta. 

 


