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Útdráttur 

 

Stýrifærni er yfirhugtak sem vísar til safns innbyrðis tengdra ferla. Þessi ferli eru notuð 

til að leiða hegðun að ákveðnum markmiðum. BRIEF (Behavior Rating Inventory of 

Executive Function) er matslisti sem á að meta stýrifærni í ADHD.  Markmið 

rannsóknarinnar er að athuga próffræðieiginleika íslenskrar þýðingar BRIEF listans. 

Listinn var sendur heim með börnum í 4. til 7. bekk í fjórum grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu ásamt Ofvirknikvarðanum. Foreldrar barnanna fylltu út 

foreldralistann og alls bárust 263 svör. Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að í 

íslenskri þýðingu eru fimm þættir ólíkt átta þátta lausn eins og bandaríska útgáfan 

gefur. Áreiðanleiki og þáttaskýring er viðunandi fyrir listann í íslenskri útgáfu. Atriðin 

hlaðast á þættina athygli/minni, tilfinningastjórn, hvatvísistjórn, dagleg umgengni og 

aðlögunarhæfni. Úr Ofvirknikvarðanum eru þrír skýrir þættir sem vísa til 

athyglisbrests, hvatvísi og ofvirkni. Samleitni- og sundurgreinandi réttmæti BRIEF 

listans við Ofvirknikvarðann er viðunandi. Hins vegar er endurprófunaráreiðanleiki 

BRIEF listans lágur. Nauðsynlegt er að setja fyrirvara við niðurstöður þar sem þær 

byggja á litlu úrtaki miðað við stærð BRIEF listans. Því er mikilvægt að endurtaka 

rannsóknina með stærra úrtaki og á fleiri stöðum en höfuðborgarsvæðinu til að auka 

alhæfingargildi. 
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Abstract 

 

Executive function comprises inter-related processes that are responsible for 

purposeful and goal-directed behavior. BRIEF (Behavior Rating Inventory of 

Executive Function) is a questionnaire which concerns specific behaviors relating to 

executive function in ADHD. The aim of the present article is to analyze the 

psychometric properties of the Icelandic translation of BRIEF. The questionnaire was 

sent home with children in the 4th to 7th grades in four schools in Reykjavík, 

Kópavogur and Hafnarfjörður, along with the ADHD rating list. Parents of 263 

children completed the parent form of the BRIEF. The main result is that five factors 

are identified in the Icelandic version but in the American version there are eight. 

Reliability and factorial structure are satisfactory in the Icelandic version. The items 

load on the five factors; attention/memory, emotional control, impulsiveness control, 

organization of materials and adaptability. In the ADHD rating list are three factors; 

inattention, impulsivity and hyperactivity. Convergent- and divergent reliability is 

satosfactory but the test-retest reliability is low. The sample is to small compared to 

the items tested for in BRIEF. It is necessary to repeat the research with larger sample 

and in more locations than Reykjavík, Kópavogur and Hafnafjörður to increase the 

generalization value. 
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Athyglisbrestur með ofvirkni er ein algengasta og mest rannsakaða röskun meðal barna og 

hafa fjölmörg matstæki verið notuð við greiningu röskuninnar (Barkley, 1997).  BRIEF 

(Behavior rating inventory of executive function) er matslisti sem lagður er fyrir foreldra 

og kennara og metur taugasálfræðilegar raskanir hjá börnum og unglingum, meðal annars 

athyglisbrest með ofvirkni (Gioia, Isquith, Guy og Kenworthy, 2000). BRIEF listinn á að 

meta stýrifærni (executive function) og hvernig stýrifærni hefur áhrif á daglega hegðun, 

fremur en sálmeinafræði (Donders, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að listinn nýtist vel til að 

meta stýrifærni í ADHD og hinar mismunandi hliðar hennar (Jarratt, Riccio og Siekierski, 

2005). Enn sem komið er hefur listinn ekki verið staðlaður í íslensku þýði og því ekkert 

vitað um eiginleika hans. Markmið þessarar rannsóknar er að athuga próffræðilega 

eiginleika BRIEF listans í íslensku þýði, og bera hann saman við Ofvirknikvarðann 

(ADHD rating list). 

 

Stýrifærni 

 

Til að vinna úr síbreytilegu umhverfi þurfa einstaklingar stöðugt að velja og hafna milli 

margra mismunandi aðgerða. Þessar aðgerðir beinast oft að því að ná jákvæðri útkomu í 

framtíðinni (Pennington, 2002). Stýrifærni er yfirhugtak sem inniheldur safn tengdra 

ferla sem notuð eru til að leiða hegðun að ákveðnum markmiðum, þá sérstaklega í 

tengslum við verkefni sem eru flókin eða nýstárleg og krefjast stöðugrar athygli 

(Anderson, 2002; Huizinga og Smidts, 2011). Ýmis hegðun er talin tengjast stýrifærni, 

eins og að raða og forgangsraða, hamla vanabundinni hegðun, ákvarða hvaða verkefni 

eða upplýsingar séu mest viðeigandi í ákveðnum tilgangi, hunsa truflandi eða 

óviðkomandi upplýsingar, skipta á milli markmiða verkefnis, nýta viðeigandi 

upplýsingar við ákvörðunartöku, skipuleggja hugsanir og takast á við nýjar upplýsingar 
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eða aðstæður (Banich og félagar, 2009). Hömlun, vinnsluminni og sveigjanleiki í hugsun 

eru talin vera grundvallarkerfin sem liggja að baki þroska í stýrifærni og þroskast þau 

stöðugt í gegnum barnæskuna og unglingsárin (Aguiar, Eubig og Schantz, 2010; Best, 

Miller og Jones, 2009). Því er mikilvægt  að ná fullnægjandi þroska í stýrifærni fyrir 

hugræna virkni, hegðun, tilfinningastjórn og félagsleg samskipti þar sem stýrifærnin 

spilar stórt hlutverk í daglegri hegðun (Anderson, 2002; Huizinga og Smidts, 2011). 

Brown (2000) líkir ferlinu við sinfóníuhljómsveit, hún getur innihaldið marga 

hæfileikaríka hljóðfæraleikara en ef stjórnandinn stendur sig ekki, stendur hljómsveitin 

sig ekki heldur. 

Ómarkviss stýrifærni (executive dysfunction) getur birst á ótal vegu. Hjá börnum getur 

það komið fram í slakri hvatastjórn, erfiðleikum við framkvæmd athafna, lítilli 

skipulagsfærni, slakri rökhugsun, vandamálum tengdum því að stjórna eða fylgja eftir 

skipulagi, þrautseigju eða ósveigjanleika í hugsun, slakri nýtingu á endurgjöf og ónógu 

vinnsluminni. Hegðunin sem slík þarf ekki að vera frávik heldur þarf að taka mið af aldri 

viðkomandi einstaklings og skoða hegðunina út frá þróunarfræðilegu samhengi 

(Anderson, 2002). Stýrifærni snýr ekki einungis að hugrænum ferlum, heldur einnig að 

tilfinningasvörun og hegðun og þá sérstaklega að skapferli, tilfinningum, virkni, 

frumkvæði, en einnig geta siðferðishegðun og samskipti verið ófullnægjandi hjá börnum 

og fullorðnum. Birtingarmyndir einkenna geta verið margvíslegar, sum börn með slaka 

stýrifærni geta verið sinnulaus og ómóttækileg á meðan önnur geta verið hvatvís og 

þrætugjörn (Gioia og félagar, 2000; Anderson, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að 

erfiðleikar í stýrifærni koma fram í ýmsum taugasjúkdómum, má þar nefna Tourette, 

einhverfu, lestrarörðugleika, þroskaröskun og athyglisbrest með ofvirkni (Huizinga og 

Smidts, 2011). Rannsóknir á ómarkvissri stýrifærni eiga rætur að rekja til 

taugasálfræðilegra (neuropsychological) rannsókna á sjúklingum með skemmdir í 
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framennisberki (frontal lobe). Það hefur lengi verið þekkt að sjúklingar með skemmdir á 

þessu svæði sýna alvarleg frávik í stjórnun hegðunar og gengur ekki vel í daglegu lífi 

(Miyake, Friedman, Emerson, Witzki og Howerter, 2000). Notast hefur verið við 

stafræna segulómmyndun (fMRI) til að athuga virkni í framennisberki hjá fólki sem 

vinnur að verkefnum sem krefjast mikillar stýrifærni og hafa þær rannsóknir gefið skýrt 

til kynna að framennisbörkurinn er mjög virkur meðan á verkefnavinnu stendur (Baker 

og félagar, 1996; Morris, Ahmed, Syed og Toone, 1993). Þetta svæði tengist aðgerðum 

eins og að skipuleggja flóknar hugsanir, tjáningu persónuleika einkenna, ákvarðanatöku 

og félagslegri hegðun. Fólk með skemmdir í framennisberki á því erfitt með að samþætta 

þessar aðgerðir. Þar sem framennisbörkurinn er afar flókið fyrirbæri þá þroskast hann 

hægar en aðrir hlutar heilans og þar af leiðandi eru ekki allar þær aðgerðir sem tengjast 

stýrifærni orðnar fullþroska fyrr en á unglingsárunum. Framennisbörkurinn tengist 

flestum heilasvæðum og því ekki hægt að bendla stýrifærni aðeins við framennisbörkinn 

(Pennington, 2002).  

 

Er stýrifærni einþátta eða margþátta? 

 

Það hefur verið mjög umdeilt hvort að hægt sé að líta  á stýrifærni sem einþátta hugtak 

þar sem stýrifærni endurspeglar allt sama ferlið, eða hvort um margþátta hugtak sé að 

ræða. Nýlegar rannsóknir hafa flestar sýnt með þáttagreiningu að um aðskilda þætti sé að 

ræða en að þeir séu tengdir innbyrðis (Myiake og félagar, 2000). Í rannsókn Myiake og 

félaga (2000) voru lögð próf fyrir fullorðna þátttakendur sem reyna á stýrifærni og úr 

þáttagreiningu komu fram þrír aðskildir en innbyrðis tengdir þættir; hömlun (inhibition), 

vinnsluminni (working memory) og fastheldni (shifting).  Hömlun er talin vera 

grundvallarþátturinn í stýrifærni en það vísar til getunnar til að halda aftur af sér eða að 
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trufla ekki samskipti annarra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að geta til að halda aftur af sér 

eykst hratt á leikskólaaldri en þroskast hægar á unglingsárunum. Vinnsluminni er getan 

til að viðhalda upplýsingum og meðhöndla þær í ákveðinn tíma í minni, án þess að reiða 

sig á ytri vísbendingar. Ólíkt hömlun þroskast vinnsluminni jafnt og þétt frá 

leikskólaaldri fram  yfir unglingsár (Best og Miller, 2010; Miyake og félagar, 2000). 

Fastheldni er getan til að skipta milli hugræns ástands, reglna eða verkefna (Miyake og 

félagar, 2000). Færni í fastheldni virðist krefjast þess að einstaklingur hafi einnig tök á 

hömlun og vinnsluminni. Geta til að skipta á milli verkefna á áhrifaríkan hátt þroskast 

smám saman frá barnæsku fram yfir unglingsár. Próf eins og Wisconsin Card Sorting 

Test (WCST), Stroop-Color-Word test (Stroop taks) og Trail Making Test Part B (Trails-

B) eru allt dæmi um próf sem mæla þessa getu (Anderson, 2002).  

Fleiri rannsóknir styðja það sjónarmið að stýrifærni samanstandi af nokrum þáttum 

(Lehto, Juujärvi, Kooistra og Pulkkinen, 2003; Huizinga, Dolan og van der Molen, 

2006). Út frá þessum rannsóknum hefur verið ályktað að stýrifærni sé margþátta og að 

þættirnir séu notaðir á mismunandi hátt, eftir því hvert verkefnið er (Best og Miller, 

2010). 

 

Athyglisbrestur með ofvirkni 

 

Margar rannsóknir sýna að börn með athyglisbrest með ofvirkni búi yfir slakri stýrifærni. 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er taugaþroskaröskun  sem einkennist 

af  langvarandi erfiðleikum við að viðhalda og stýra athygli, hreyfiofvirkni og hvatvísi 

(Rief, 2003). Hreyfiofvirkni og hvatvísi fylgjast oftast að og eru mjög áberandi einkenni 

hjá mörgum sem þjást af ADHD, en þó getur athyglisbrestur verið til staðar án þess að 

honum fylgi ofvirkni eða hvatvísi (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll 
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Magnússon, 2000). Samkvæmt DSM-IV greiningarkerfinu eru þrjár undirtegundir 

ADHD, sú fyrsta þar sem einkenni athyglisbrests eru ríkjandi (inattentive type), önnur 

þar sem einkenni ofvirkni og hvatvísi eru ríkjandi (hyperactive-impulsive type) og  þriðja 

er samblöndun af þessum tveimur tegundum (combined type). ADHD hefur víðtæk áhrif 

á fjölskyldulíf, samskipti við jafnaldra, námsgetu, tilfinningaþroska, sjálfsálit og almenn 

lífsgæði (Rube og Reddy, 2005). 

Helstu einkenni þeirra sem þjást af athyglisbresti  eru fljótfærnis- og klaufalegar villur 

við úrlausn verkefna, erfiðleikar með að halda athygli við verkefni eða leiki, hlusta ekki 

þegar talað er við þau og erfiðleikar við að fylgja eftir fyrirmælum til enda vegna 

eftirtektarleysis. Þau fara því að forðast viðfangsefni sem krefjast mikillar einbeitingar, 

týna hlutum, truflast auðveldlega af utan að komandi áreiti og leggja almennt ekki á 

minnið það sem nauðsyn krefst. Einkenni þeirra sem þjást af ofvirkni eru hins vegar  að 

vera sífellt á iði, ekki síst með hendur og fætur eða þurfa stöðugt að vera á ferðinni og 

gera margt í einu, tala mikið, fikta, klifra, hoppa, eða hlaupa þegar það á ekki við og eiga 

erfitt með að hafa hljótt í leik eða tómstundastarfi. Með hvatvísi er átt við að fólk 

framkvæmir án þess að hugsa sem leiðir til fljótfærni á öllum sviðum, pirrings, 

óþolinmæði, ákafra skapsveiflna og truflandi framkomu. Þar að auki felur hvatvísi í sér 

að taka vanhugsaðar ákvarðanir, að eiga erfitt með að bíða eftir að röðin komi að þeim 

og tilhneigingu til að grípa inn í samræður eða leiki (Gísli Baldursson og félagar, 2000; 

Gísli Baldursson, Páll Magnússon,  Magnús Haraldsson, 2012; Mash og Barkley, 2006; 

Cole, Zahn-Waxler og Smith, 1994). Hegðun einstaklinga með ADHD er í ósamræmi við 

aldur og þroska þeirra (Gísli  Baldursson og félagar, 2000).  

ADHD er ein algengasta taugafræðilega hegðunarröskunin hjá börnum, með algengi 

milli 5 til 10% (Faraone, Sergeant, Gillberg, og Biederman, 2003). Rannsókn Páls 

Magnússonar, Jakobs Smára, Hrannar Grétarsdóttur og Hrundar Þrándardóttur (1999) 
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sýndi þó aðeins lægra hlutfall hérlendis. Drengir eru í meirihluta greindra, að meðaltali 

þrír á móti einni stúlku (Barkley, 1997).  Þó er talið að þessi kynjamunur fari minnkandi 

með hækkandi aldri þar sem yngri strákar sýna meira áberandi einkenni hreyfiofvirkni og 

hvatvísi heldur en stúlkur, en einkenni þeirra lýsa sér frekar á þann hátt að þær virðast 

utan við sig (Gísli Baldursson og félagar, 2000; Rief, 2003). Fyrstu einkenni ADHD 

koma yfirleitt fram í bernsku en algengast er að barn fái greiningu um sjö ára aldur 

(Pennington og Ozonoff, 1996). Í 50% til 70% tilfella heldur röskunin áfram á 

unglingsárum og í 30% til 50% á fullorðinsárum, sé hún ekki meðhöndluð á viðeigandi 

hátt (Barkley, 1997). 

Ýmsar fylgiraskanir fylgja oft ADHD.  Í rannsókn Szatmari, Offord og Boyle (1989) 

kom í ljós að 44% barna með ADHD höfðu eina aðra geðræna fylgiröskun, 32% höfðu 

tvær og 11% höfðu þrjár geðraskanir. Mótþróaþrjóskuröskun (oppositional defiant 

disorder) er ein algengasta fylgiröskun barna með ADHD, en einnig eru kvíðaraskanir 

(anxiety disorder) og lyndisraskanir (affective disorder) algengar (Biderman, Newcorn 

og Sprich, 1991). Þá hefur ADHD verið tengt við aukna áhættu á slæmum námsárangri, 

slökum tengslum við vini og fjölskyldu, kvíða og þunglyndi, ýgi, snemmbæra 

vímuefnamisnotkun og áframhaldandi vandamál á fullorðinsárum, eins og 

hjónabandserfiðleika og starfstengda erfiðleika (Barkley, 1997). Mikilvægt er því að 

greina röskunina snemma til að tryggja að þessi börn fái aðgang að fullnægjandi 

úrræðum sem fyrst, til að minnka líkur á vandamálum seinna meir. 

Meðferðir við ADHD eru tvennskonar, annars vegar sálfræðileg meðferð og hins vegar 

lyfjameðferð. Sálfræðimeðferð breytir ekki frávikum í heilastarfsemi heldur tekst hún á 

við þau kjarnaeinkenni sem eru til staðar.  Með sálrænni meðferð er hægt að bæta 

aðlögunarhæfni, draga úr þeirri hömlun sem einkennin valda, og bæta tilfinningalegan 

vanda (Gísli Baldursson og félagar, 2012). Slík meðferð byggir á fræðslu fyrir foreldra, 
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fjölskyldu og kennara um röskunina sjálfa og þjálfun í að takast á við 

hegðuðnarvandamálin (Barkley, 1997).  Fræðsla fyrir einstaklinginn og hans nánustu um 

eðli, gang og horfur röskunarinnar er sérstaklega mikilvæg. Rannsóknir hafa sýnt að það 

bætir líðan foreldra og barna, og hjálpar foreldrum að takast á við röskunina. Ráðgjöf 

fyrir foreldra um hvernig megi móta uppeldisumhverfi til að draga sem mest úr þeirri 

truflun sem einkennin valda og námskeið í atferlismótun hafa sýnt fram á mikinn árangur 

(Gísli Baldursson og félagar, 2012). Rannsóknir á lyfjameðferð hafa sýnt fram á mikinn 

árangur örvandi lyfja við fækkun kjarnaeinkenna ADHD og eru adrenhermandi lyf og 

methylpenidate mest notuð (Gísli Baldursson og félagar, 2000; Gísli Baldursson og 

félagar, 2012).   

Orsakir ADHD eru ekki þekktar en hafa verið mikið rannsakaðar síðustu áratugi, og 

benda þær rannsóknir til þess að um líffræðilega þætti sé að ræða (Gísli Baldursson og 

félagar, 2012). Tvíbura- og ættleiðingarannsóknir hafa sýnt að áhrif erfðaþátta séu sterk, 

eða allt að 60 til 94% (American Academy of Pediatrics, 2000). Á síðustu áratugum hafa 

rannsóknir á ADHD beinst að heilasvæðum og boðefnum. Þessar rannsóknir benda til 

þess að vanvirkni í dópamínframleiðslu í djúphnoðum heilans (basal ganglia) sé tengd 

ADHD, en dópamín hefur áhrif á hreyfivirkni (Lou, 1996). Einnig hefur komið fram 

afbrigðileg virkni á svæðum í framhluta heilans (Giedd og félagar, 1994). Tengsl hafa 

fundist milli ADHD hjá barni við ungan aldur móður og við að barnið hafi verið fyrirburi 

eða tekið með keisaraskurði eða töngum. Þar að auki hefur verið sýnt fram á tengsl milli 

reykinga og neyslu áfengis eða vímuefna á meðgöngu við þróun ADHD, en tengslin eru 

missterk (Agnes Huld Hrafnsdóttir, Margrét Valdimarsdóttir, Ólafur Ó. Guðmundsson 

og Páll Magnússon, 2005).  

Ein áhrifamesta kenningin um ADHD er blendings kenning (hybrid model) Barkleys 

(1997). Í kenningunni er litið svo á að ADHD stafi fyrst og fremst af vanvirkni í 
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stýrifærni. Einnig er gert ráð fyrir að hegðunarhömlun (behavioral inhibition) virki sem 

grundvöllur fyrir fjórar tegundir af stýrifærni; vinnsluminni (working memory), innra 

tal/mál (internalization of speech), sjálfsstýringu (self-regulation of 

affect/motivation/arousal) og endurbyggingu nýrra og flókinna markmiðsbundinna 

hegðana (reconstitution). Saman standa þessar aðgerðir fyrir þá erfiðleika sem tengjast 

ADHD, eða hreyfikerfið sem vinnur að markmiðsbundinni hegðun. Ýmsar rannsóknir 

hafa stutt þessa kenningu og gefa til kynna að slök stýrifærni sé grundvöllur ADHD 

(Mahone og félagar, 2002; Naglieri og Goldstein, 2006). Hins vegar er skert stýrifærni 

hvorki nauðsynleg né fullnægjandi til að valda öllum tilfellum af ADHD (Willcutt, 

Doyle, Nigg, Faraone, Pennington, 2005). 

 

Matslistar 

 

Dæmigert mælitæki við mat á ADHD eru spurningalistar sem eru lagðir fyrir foreldra, 

kennara og/eða forráðamanna barna (Collett, Ohan og Myers, 2003). Listarnir hafa verið 

notaðir til að safna saman upplýsingum um einkenni ADHD á fljótlegan og hagnýtan 

hátt. Matslistar hafa tvö meginhlutverk. Annars vegar eru þeir notaðir sem skimunartæki 

sem segja til um hversu líklegt sé að einkenni tiltekins einstaklings samræmist 

greiningarskilmerkjum ADHD og gefa þannig vísbendingu um hvort fara eigi í frekara 

mat. Hins vegar eru matslistarnir  notaðir til að mæla fjölda og styrk einkenna við 

mismunandi aðstæður og breytingar í tíma, en skilyrði fyrir greiningu er að einkenni 

komi fram við ólíkar aðstæður (Gísli Baldursson og félagar, 2012). Á Íslandi hafa 

nokkrir kvarðar verið þýddir og próffræðilegar upplýsingar liggja fyrir um eiginleika 

þeirra.  Þeir eru Achenbach listar eins og CBCL, Behavior Assessment System for 

Children (BASC), Conners kvarði og Spurningar um styrk og vanda (SDQ).  Þessir listar 
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meta mun fleiri vandkvæði en aðeins einkenni ADHD. Ofvirknikvarðinn (ADHD Rating 

Scale) var sérstaklega hannaður til að meta aðeins einkenni ADHD út frá 

greiningarviðmiðum í DSM-IV-TR (Guðmundur Skarphéðinsson, 2012). Greining getur 

þó ekki byggt einungis á matskvörðum því ítarleg þroskasaga verður að liggja fyrir, þar 

sem hún og greiningarviðtal eru meginundirstaða greiningar  (Gísli Baldursson og 

félagar, 2012). Mikilvægt er að staðfæra listana og þekkja próffræði eiginleika þeirra því 

ef erlend norm eru notuð er hætta á villum í túlkun niðurstaðna (Einar Guðmundsson, 

2005-2006).  

 

Ofvirknikvarðinn 

 

Ofvirknikvarðinn (ADHD Rating Scale) er spurningalisti sem snýr að tíðni einkenna í 

ADHD. Listinn er lagður fyrir foreldra og kennara barna á aldrinum fjögurra til 18 ára og 

þurfa þeir sem fylla út listann að svara til um hversu oft tiltekin hegðun á sér stað. Í 

listanum eru 18 atriði og raðast atriðin á tvo þætti; annars vegar níu atriði um 

athyglisbrest og hins vegar níu atriði um hreyfiofvirkni/hvatvísi (Guðmundur 

Skarphéðinsson, 2012). 

Páll Magnússon og Stefán Hreiðarsson þýddu Ofvirknikvarðann hér á landi og hefur 

hann verið staðlaður hjá kennurum og foreldrum barna á aldrinum fjögurra til 16 ára 

(Páll Magnússon og félagar, 1999). Próffræðilegir eiginleikar listans hafa reynst góðir. 

Athuganir á áreiðanleika sýna háan stuðul fyrir innra samræmi og miðlungs háan fyrir 

áreiðanleika matsmanna, bæði hérlendis og erlendis. Endurprófunaráreiðanleiki hefur 

reynst miðlungs hár erlendis en hann hefur ekki verið athugaður hér á landi.  Með 

þáttagreiningu hafa verið dregnir tveir þættir, athyglisbrestur og hreyfiofvirkni/hvatvísi, 

bæði út frá kennara- og foreldramati og skýra þeir þættir stærstan hluta af dreifingu 
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atriða. Samleitni- og aðgreiningarréttmæti er ágætt og viðmiðunarréttmæti hefur reynst 

gott (Páll Magnússon og félagar, 1999; DuPaul og félagar 1997). 

 

Mælingar á stýrifærni 

 

Til að mæla stýrifærni þarf verkefnið sem þátttakandinn á að leysa úr að vera nýstárlegt 

eða flókið, þar sem þátttakandinn þarf að setja saman  nýjar áætlanir og átta sig á hversu 

áhrifaríkar þær eru. Ef verkefnið er of auðvelt er hægt að gera það ómeðvitað og því 

engin stýrifærni nauðsynleg (Anderson, 2002). Ýmis taugasálfræðileg próf eru til sem 

mæla stýrifærni á rannsóknarstofum. Próf eins og Stroop Test, Wisconsin Card Sorting 

Test and Raven Standard Progressive Matrices hafa mikið verið notuð. Willcutt og 

félagar (2005) gerðu allsherjargreiningu á stýrifærniprófum. Þau fengu út sterk tengsl á 

nokkrum víddum stýrifærni við ADHD, þá sérstaklega hjá þeim þar sem athyglisbrestur 

var ríkjandi. Pennington og Ozonoff (1996) fundu einnig í samantekt á 60 rannsóknum 

að einstaklingar með ADHD stóðu sig verr í 67% tilfella heldur en viðmiðunarhópar á 

stýrifærniprófum. 

Ósamræmi hefur verið milli mælinga á stýrifærni í rannsóknarstofu og við raunverulegar 

aðstæður. Sjúklingar með hegðunarvandamál geta til dæmis hagað sér óaðfinnanlega á 

rannsóknarstofu en hegðað sér á gjörólíkan hátt við raunverulegar aðstæður. Slík 

taugasálfræðileg próf fara yfirleitt fram við vel skipulagðar og hljóðbærar aðstæður þar 

sem truflun er lítil, og eru því ekki nógu lýsandi fyrir skóla, heimili og félagslegt 

umhverfi. Þar sem að taugasálfræðileg próf spá ekki nægilega vel fyrir um hegðun í 

hversdagslegum aðstæðum er nauðsynlegt að afla frekari gagna. BRIEF listinn hefur 

reynst góður mælikvarði á hversdagslega hegðun, enda eru það kennarar og foreldrar, 

sem umgangast barnið í skóla og utan hans, sem svara honum (Anderson, 2002). 
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BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function) 

 

Með aukinni þekkingu á stýrifærni þróuðust matslistar til að meta færnina við 

raunverulegar aðstæður. Nokkrir listar hafa verið sérstaklega hannaðir til að meta 

erfiðleika í stýrifærni hjá börnum við hversdagslegar aðstæður. Það eru próf eins og The 

Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI), Dysexecutive Questionnaire for 

Children (DEX-C) og Child Behavior Questionnaire (CBQ).  Spurningalistar hafa lengi 

verið notaðir sem viðauki við niðurstöður á rannsóknarstofum, eins og Child Behavior 

Checklist (CBC) og Behavior Assessment System for Children (BASC) (Huizinga og 

Smidts, 2011). Þar að auki hefur stýrifærni verið metin með ýmsum undirþáttum 

Wechslersprófsins og NEYPSY-II. BRIEF listinn snýr þó minna að sálmeinafræði eða 

hegðunarvandamálum, heldur frekar að tilfinninga-, hegðunar- og hugrænum ferlum, það 

er að segja stýrifærni (Donders, 2002).  

BRIEF er einn þekktasti og mest notaði matslistinn fyrir stýrifærni hjá börnum. Gioia, 

Isquith, Guy og Kenworthy þróuðu listann með hliðsjón af blendings kenningu Barkley 

(McCandless og O´Laughlin, 2007).  Listinn samanstendur af 86 atriðum sem snúa að 

ákveðinni hegðun sem tengist stýrifærni hjá börnum á aldrinum fimm til 18 ára 

(Huizinga og Smidts, 2011). Í BRIEF er hversdagleg hæfni barna í athöfnum daglegs lífs 

metin með matskvarða sem fylltur er út af foreldrum eða kennurum. Spurningarnar snúa 

að því hversu oft ákveðin hegðun hefur átt sér stað á síðustu sex mánuðum og er svarað á 

þriggja atriða kvarða (aldrei-stundum-oft) og eru spurningarnar og upplýsingar um 

hvernig eigi að fylla listann út gerðar það auðveldar að svarendur sem hafa lokið 5. bekk 

ættu að eiga auðvelt með að fylla hann út (Gioia og félagar, 2000). BRIEF er betri en 

margir matslistar að því leyti að hann inniheldur ekki almennar spurningar sem gætu 

valdið misskilningi (Denckla, 2002). Það tekur um 10 til 15 mínútur að fylla listann út 
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(Gioia og félagar, 2000). Úr listanum er reiknað hráskor sem er breytt í T-tölu og er T-

tala yfir 65 talin marktæk, það er að einstaklingur eigi í erfiðleikum með stýrifærni 

(McCandless og O´Laughlin, 2007).  

 

Þættir innan BRIEF 

 

BRIEF listinn samanstendur af tveimur yfirþáttum; hegðunarstjórn (behavior regulation) 

og hugrænni færni (metacognition). Hegðunarstjórn sýnir getu barns til sveigjanleika í 

hugsun og stýra tilfinningum og hegðun. Hugræn færni sýnir aftur á móti getu barns til 

að nota vinnsluminni, skipuleggja og nota vandamálalausnir til að ná framtíðar 

markmiðum sínum. Þessir þættir skiptast svo enn frekar í átta undirþætti; hömlun 

viðbragðs (inhibit), fastheldni (shift), tilfinningastjórn (emotional control), framtakssemi 

(initiate), vinnsluminni (working memory), skipulagshæfni (plan/organize), skipulag á 

gögnum (organization of materials) og eftirtektarsemi (monitor). Undir hegðunarstjórn 

falla þættirnir hömlun viðbragðs, fastheldni, og tilfinningastjórn, á meðan atriðin 

framtakssemi, vinnsluminni, skipulagsfærni, skipulag á gögnum og eftirtektarsemi falla 

undir hugræna færni. Þátturinn sem snýr að hömlun viðbragðs hleður einnig marktækt á 

hugræna færni á foreldralistanum.  Þættirnir átta eru reiknaðir út frá atriðum 1- 72. 

Heildartala (global executive composite) er reiknuð úr öllum atriðum listans (Gioia og 

félagar, 2000).  Þá inniheldur listinn einnig tvo réttmætiskvarða (Donders, 2002).  

Atriði í undirþættinum hömlun viðbragðs metur hversu mikla stjórn einstaklingur hefur á 

hvötum sínum og ennfremur getu til að stöðva eigin hegðun á viðeigandi tímapunkti. 

Börn sem eiga í erfiðleikum með hömlun viðbragðs sýna mikla líkamlega virkni, 

óviðeigandi líkamleg viðbrögð og hafa tilhneigingu að trufla í hóp. Að skipta athygli er 

að geta skipt um aðstæður, aðgerðir eða vandamálalausnir á áhrifaríkan hátt. Börn sem 
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eiga í erfiðleikum með að skipta athygli virðast oft ósveigjanleg. Þau nota oft sömu 

aðferðina til að leysa úr vanda þó að hún hafi ekki virkað áður. Tilfinningastjórn athugar 

getu barns að stýra eigin tilfinningum. Þau börn sem eiga í erfiðleikum með 

tilfinningastjórn sýna oft ýkt tilfinningaviðbrögð, eins og að hlægja eða gráta yfir 

minniháttar atburðum, eða taka skapofsaköst. Framtakssemi vísar til getunnar að byrja á 

verkefni, eða hæfninnar til að fá sjálf hugmyndir. Lítil framtaksemi þýðir ekki að barnið 

hafi ekki áhuga á verkefni heldur að það hafi sig ekki í að byrja. Vinnsluminni er geta til 

að halda upplýsingum í huga til að vinna að verkefni. Vinnsluminni er mikilvægt til þess 

að geta unnið að verkefni í þrepum, og börn með slakt vinnsluminni eiga til dæmis í 

erfiðleikum með að muna símanúmer eða fylgja leiðbeiningum. Slakur árangur í 

vinnsluminni hefur verið tengt við athyglisbrest þar sem athyglisbrestur er ríkjandi. 

Skipulagshæfni sýnir getu barns til að setja sér markmið og fylgja þeim eftir og til að 

koma skipulagi á upplýsingar og hugmyndir. Börn sem eiga í erfiðleikum með 

skipulagshæfni eiga oft erfitt með byrja tímanlega að vinna að stórum verkefnum og 

nálgast verkefni á óhentugan hátt. Skipulag á gögnum tengist því hvernig barnið 

skipuleggur rýmið í kringum sig, eins og fataskáp, skrifborð og herbergi. Eftirtektarsemi 

er síðasti þátturinn og vísar hann til getunnar til að fylgjast með og meta eigin 

frammistöðu. Börn sem eiga í erfiðleikum með eftirtektarsemi sýna oft ekki mikla 

vandvirkni við úrlausn verkefna, gera fljótfærnimistök og fara ekki yfir það sem þau hafa 

unnið að (Gioia og félagar, 2000). 

Réttmætiskvarðarnir tveir skima fyrir ósamræmi eða óvenju neikvæðum svörunarstíl. 

Ósamkvæmikvarðinn gefur til kynna hversu mikið samræmi er á milli atriða í svörun 

þátttakandans. Nokkur atriði eru til þess gerð að meta sömu hugsmíð eins og atriði 44 og 

54, svari þátttakandi þeim á ólíkan hátt er ósamræmi í svörun hans. Kvarði fyrir 
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neikvæðum svörunarstíl mælir að hve miklu leyti þátttakandinn svarar ákveðnum 

atriðum á óvenju neikvæðan hátt (Gioia og félagar, 2000).  

 

Eiginleikar BRIEF 

 

Rannsóknir hafa sýnt að áreiðanleiki og réttmæti kvarðans er viðunandi og hefur hann 

verið mikið notaður, bæði við klínískar- og rannsóknaraðstæður (Gioia og félagar, 2000; 

Huizinga og Smidts, 2011). 

Listinn var upphaflega staðlaður fyrir bandarískt þýði, foreldra og kennara barna á 

aldrinum fimm til 18 ára. Athugað var sérstaklega að hafa börn úr öllum stéttum, af 

fjölbreyttum landsvæðum og af ýmsum þjóðernum. Breytur eins og menntun foreldra, 

samfélagsstaða og þjóðerni voru skoðaðar og höfðu þessar breytur ekki mikil áhrif á 

niðurstöður. Svör mæðra og feðra voru einnig svipuð (Gioia og félagar, 2000). Þar að 

auki hefur verið gerður BRIEF listi fyrir börn á leikskólaaldri, tveggja til fimm ára 

(Gioia, Espy og Isquith, 2003) og BRIEF listi sem unglingar á aldrinum 13 til 18 ára 

svara (Gioia, Isquith,  Gioia, 2005). 

Áreiðanleiki prófs vísar til stöðugleika mælingar (Reber og Reber, 2001). Í BRIEF hafa 

verið athugaðir þrír áreiðanleikastuðlar; innri áreiðanleiki, matsmannaáreiðanleiki og 

endurprófunaráreiðanleiki. Innri áreiðanleiki (internal consistency) vísar til þess hversu 

vel atriði í lista mæla sömu hugsmíð (Gioia og félagar, 2000). Gioia og félagar (2000) 

gerðu athugun á próffræðilegum eiginleikum BRIEF listans og reyndist áreiðanleikinn 

viðunandi í þeirri rannsókn. Áreiðanleikastuðull (Cronbach alfa) var á bilinu 0,80 til 

0,98, hæstur fyrir heildarskor og lægstur fyrir þáttinn eftirtektarsemi. Í rannsókn 

Huizinga og Smidts (2011) var áreiðanleikastuðullinn fyrir þættina átta á bilinu 0,78 til 

0,90. Áreiðanleikastuðullinn fyrir yfirþættina tvo og heildarskorið var á bilinu 0,93 til 
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0,96. Matsmannaáreiðanleiki (interrater reliability) vísar til þess hversu mikið samræmi 

er á milli tveggja óháðra matsmanna í greiningu á sama barni (Gioia og félagar, 2000). 

Matsmannaáreiðanleiki BRIEF listans hefur reynst miðlungs hár en það er talið vera í 

samræmi við væntingar í mismunandi umhverfisaðstæðum, þannig að ef erfiðleikar í 

skóla eru viðmiðið eru kennarar betri matsmenn en ef meta á hegðun utan skólatíma eru 

foreldrar að öllum líkindum betri matsmenn (Collet og félagar 2003). 

Endurprófunaráreiðanleiki (test-retest reliability) er fylgni milli heildartalna sama 

prófs sem lagt er fyrir tvisvar með ákveðnu millibili. Endurprófunaráreiðanleiki á 

heildarskori hefur reynst hár þar sem tíminn á milli prófanna var tvær vikur, með 

áreiðanleikastuðul á bilinu 0,76 til 0,85. Endurprófunaráreiðanleiki fyrir heildaskor var 

0,84.  (Gioia og félagar, 2000).  Það sama á við sé lengri tími á milli prófanna, en sex 

vikur voru á milli þegar Huizinga og Smidts (2011) lögðu listana fyrir og var 

endurprófunaráreiðanleikinn hár. 

Réttmæti prófs vísar til þess hversu vel það metur þá eiginleika sem því er ætlað að meta 

og hafa margar rannsóknir sýnt fram á mismunandi réttmæti BRIEF listans (Gioia og 

félagar, 2000; McCandless og O´Laughlin, 2007). Ein mikilvægasta tegund réttmætis er 

hugsmíðarréttmæti og er það yfirleitt metið með því að bera listann saman við önnur 

mælitæki sem meta sömu hugsmíð. Samleitni- og sundurgreinandi réttmæti eru tegundir 

hugsmíðarréttmætis sem vísa til þess að mælingar matstækis eigi að hafa tengsl við aðrar 

mælingar sem talið er  að meti sömu hugsmíðar, en ekki við þær mælingar sem talið er 

að meti ólíkar hugsmíðar. Þar sem engin matslisti hefur verið þróaður sem metur 

stýrifærni hentar þessi aðferð vel við athugun á réttmæti BRIEF listans (Reber og Reber, 

2001; Gioia og félagar, 2000). Í samanburði BRIEF listans við Ofvirknikvarðann kom út 

að yfirþátturinn hugræn færni sé tengdari athyglisbresti en hegðunarstjórnar þátturinn 

tengdist hvatvísi og ofvirkni. Fylgni var frá 0,15 milli ofvirkniþáttar Ofvirknikvarðans og 
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skipulagi á gögnum í BRIEF listanum til 0,7 milli yfirþáttarins hegðunarstjórn í BRIEF 

listanum við ofvirkniþátt Ofvirknikvarðans (DuPaul og félagar, 1997). Í rannsókn 

McCandless og O´Laughlin (2007) var BRIEF listinn borinn saman við athygli- og 

ofvirkniþætti BASC listans. Fylgni náði frá 0,24 í sveigjanleika upp í 0,70 í hugrænni 

færni við athygliþáttinn í BASC og frá 0,26 í sveigjanleika upp í 0,83 í hömlun viðbragðs 

við ofvirkniþáttinn á BASC listanum. Bæði hömlunar- og tilfinningastjórnunar þættirnir 

höfðu meiri fylgni við ofvirkni þátt BASC listans heldur en athyglisþáttinn en þátturinn 

sveigjanleiki hafði svipaða fylgni við báða þætti. Hins vegar kemur lág fylgni í ljós þegar 

BRIEF listinn er borinn saman við önnur mælitæki á stýrifærni, eins og Tower of 

London. Það bendir til þess að matslistar og hegðunarmælingar séu að mæla mismunandi 

þætti innan stýrifærni (Anderson, 2002).  

Í rannsókn Reddy, Hale og Brodzinsky (2011) var athugað hversu vel BRIEF greinir á 

milli barna með ADHD og viðmiðunarhóps. Niðurstöður sýndu marktækan mun á 

hópunum. Þannig greindi BRIEF listinn í 77-86% tilfella rétt á milli hópa. Einnig kom í 

ljós að yfirþátturinn hegðunarstjórn greindi frekar á milli hópa heldur en hugræn færni. Í 

rannsókn Pratt (2000) þar sem börn með ADHD, ADHD og lestrarröskun og 

viðmiðunarhópur voru borin saman kom í ljós að börn með ADHD komu verr út á 

BRIEF heldur en viðmiðunarhópur, en hins vegar kom ekki fram munur hjá börnum sem 

höfðu einungis ADHD eða ADHD og lestrarröskun. Í rannsókn McCandless og 

O´Laughlin (2007) kom einnig fram marktækur munur milli barna með ADHD og 

viðmiðunarhóps á öllum þáttum og heildarskori BRIEF listans. 

Rannsóknir hafa sýnt að BRIEF listinn nýtist vel til að greina á milli undirgerða af 

ADHD, þá sérstaklega að þátturinn hömlun geti greint á milli barna með samblöndun af 

ADHD og þar sem athyglisbrestur er ríkjandi. Í rannsókn Gioia og félaga (2000) reyndist 

hömlunarþátturinn gagnlegur til þess að greina á milli barna sem áttu við ríkjandi 
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athyglisbrest að stríða og þeirra sem greindust með samblöndun á báðum tegundum en 

listinn greindi rétt í 65-68% tilvika. Í rannsókn Gioia, Isquith, Kenworthy og Barton 

(2002) kom einnig fram að börn með samblöndun komu verr út úr listanum en börn þar 

sem athyglisbrestur var ríkjandi á hömlunarþætti og er það í samræmi við 

blendingskenningu Barkleys. Pratt (2000) bar einnig saman undirgerðir ADHD við 

þættina átta á listanum og fékk út að börn með samblöndun komu verr út á þáttunum 

hömlun, tilfinningastjórn og sjálfstýringu heldur en börn með ríkjandi athyglisbrest. 

BRIEF listinn hefur einnig komið að góðum notum í rannsóknum á öðrum röskunum, 

eins og einhverfu, heilaskaða, heilagalla, Tourette og tvískautaröskun (Donders, 2002). Í 

rannsókn Gilotty, Kenworthy, Sirian, Black og Wagner (2002) þar sem athuguð var 

stýrifærni hjá börnum með einhverfu kom í ljós að fylgni er á milli framtakssemi- og 

vinnsluminnisþáttanna í BRIEF við aðlögunarhæfni hjá börnum með einhverfu eins og 

samskipti, leik og félagslega hæfni. Þegar foreldra hluti BRIEF listans hefur verið borinn 

saman við próf sem mæla heilaskaða kemur í ljós að hann hefur lága fylgni við ýmis 

frammistöðupróf á stýrifærni, en að hluti hugrænnar færni á BRIEF hefur háa fylgni við 

munnlega greind (Vriezen og Pigott, 2002). Shear, DelBello, Rosenberg og Strakowski 

(2002) báru saman unglinga með tvískautaröskun og viðmiðunarhóp, út frá foreldrahluta 

BRIEF listans og sýndu niðurstöður úr prófinu að unglingarnir með tvískautaröskunina 

komu verr út á listanum. Hins vegar hafa nokkrar rannsóknir ekki sýnt fram á mun hjá 

börnum  með einungis ADHD eða ADHD og aðra röskun. Mahone og félagar (2002) 

lögðu BRIEF listann fyrir foreldra barna með ADHD og Tourette, ásamt foreldrum barna 

með aðra hvora röskunina og viðmiðunarhóp. Þeir athugðu meðal annars hvort að 

stýrifærni væri verri hjá börnum með ADHD, hvort sem þau  hefðu Tourette eða ekki og 

athuguðu einnig samband BRIEF við önnur mælitæki á ADHD. Niðurstöður sýndu 

engan mun milli barna með bæði ADHD og Tourette eða barna eingöngu með ADHD. 
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Gioia og félagar (2002) athuguðu einnig börn með ADHD þar sem athyglisbrestur var 

ríkjandi, ADHD samblöndun, börn á einhverfurófi, börn með heilaskemmdir, 

lestrarörðugleika og viðmiðunarhóp. Þar kom í ljós að börn greind með ADHD komu 

verr út á BRIEF en börn með aðrar raskanir eða viðmiðunarhópur. 

Rannsóknir með þáttagreiningu hafa sýnt fram á yfirþættina tvo, hegðunarstjórn og 

hugræna færni og undirþættina átta. Í rannsókn Reddy og félaga (2011) skýrðu 

yfirþættirnir 82% af heildardreifingu og einnig kom í ljós að af öllum þáttunum skýrði 

hömlun stærstan hluta af heildardreifingu. Þegar Huizinga og Smitds (2011) 

framkvæmdu þáttagreingu úr BRIEF listanum komu út þeir átta undirþættir og tveir 

yfirþættir sem búist var við og voru þátttakendur foreldrar barna á aldrinum fimm til 18 

ára. 

Þrátt fyrir vinsældir BRIEF listans þá hefur hann að mestu leyti verið takmarkaður við 

ensku mælandi lönd. Huizinga og Smidts (2011) stöðluðu listann fyrir hollenskt þýði. 

Niðurstöður sýndu að listinn hefði háan innri áreiðanleika og háan 

endurprófunaráreiðanleika. Einnig komu út úr þáttagreiningu þeir átta þættir sem hafa 

áður komið fram á listanum. Hér á landi er talsvert framboð á óstöðluðum matslistum, en 

samt sem áður hefur hingað til enginn listi verið notaður til að meta stýrifærni hjá 

börnum með ADHD. 

 

Markmið rannsóknarinnar 

 

Mikilvægt er að skima fyrir vandamálum í hegðun barna til að hægt sé að veita þeim 

aðgang að þeim úrræðum sem þau þurfa. Ef að börn með ADHD fá ekki meðferð er líklegt 

að þau verði fyrir höfnun meðal jafnaldra, eigi í erfiðleikum í skóla og í sambandi við 
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kennara og foreldra. Mörg börn með ADHD þróa með sér frekari vandamál á 

fullorðinsárum eins og atvinnuleysi og fjölskylduvandamál (Waschbusch, 2002). 

Rannsóknir á stýrifærni fara stöðugt vaxandi þar sem sýnt hefur verið fram á að hún sé 

grundvöllur fyrir ADHD. Því ætti að taka mið af því við greiningu barna með ADHD. Enn 

er ekkert mælitæki sem metur stýrifærni í ADHD hér á landi og því yrði mikill ávinningur 

að fá listann til notkunar, bæði í klínískri vinnu sem og í rannsóknum.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að athuga próffræðieiginleika foreldrahluta 

BRIEF listans í íslenskri þýðingu í íslensku þýði og athuga hversu vel gögnin samræmast 

bandarísku útgáfunni. Leitandi þáttagreining er notuð og athugað hvort þáttabygging 

listans sé í samræmi við bandaríska átta þáttalíkanið. Áreiðanleiki verður skoðaður fyrir 

listann í heild sinni og fyrir undirþættina. Þar að auki verður athugað hversu vel atriðin 

falla að þeim tveimur yfirþáttum sem og að heildarskori listans. Til að athuga 

endurprófunaráreiðanleika fengu sumir þátttakendur listann aftur að þremur vikum 

liðnum, en sýnt hefur verið fram á í erlendum rannsóknum að hann sé yfirleitt nokkuð 

hár. Til að kanna viðmiðunarréttmæti var Ofvirknikvarðinn að auki lagður fyrir, til að 

athuga hvort að þættirnir á BRIEF listanum hafa háa fylgni við tengda þætti á 

Ofvirknikvarðanum.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

 

Þátttakendur í rannsókninni voru foreldrar barna í 4. til 7. bekk í fjórum grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Grunnskólarnir voru Hvaleyrarskóli, Norðlingaskóli, Salaskóli og 

Smáraskóli. Skólarnir voru valdir af hentugleika, háð samþykki skólastjórnenda. Alls var 

listinn sendur til foreldra 646 barna en 263 BRIEF listum var skilað og svarhlutfallið því 

40,7% en tveir þátttakendur svöruðu ekki Ofvirknikvarðanum. Kynjahlutfall barnanna 

sem svörin tóku til var 48,8% drengir og 51,1% stúlkur. Yngstu börnin voru níu ára og 

þau elstu 13 ára. Í töflu 1 má sjá fæðingarár barna eftir kyni.  Meðalaldur barnanna var 

10,7 ár og staðalfrávikið 1,2. Af þeim sem fylltu út listann voru 70,1% mæður, 6,8% 

feður, 19,7% báðir foreldrar og 0,4% annar aðili. Þátttakendur voru ekki skyldugir til að 

taka þátt og fengu ekki greitt fyrir þátttöku. Hins vegar gátu 10 foreldrar sem skiluðu 

samþykki fyrir endurprófun listans unnið bíómiða. Fjöldi þátttakenda sem fylltu út 

BRIEF listann tvisvar voru 39. 

Tafla 1. Fæðingarár barna eftir kyni. 

Fæðingarár Stúlkur Drengir 

1999 39 24 

2000 39 38 

2001 28 35 

2002 29 31 

Samtals 135 128 

 

 

Mælitæki 

 

Notast var við þýdda útgáfu af BRIEF listanum (Behavior Rating Inventory of Executive 

Function) en BRIEF er ætlaður foreldrum og kennurum barna á aldrinum 5 til 18 ára. 

Listinn samanstendur af 86 staðhæfingum og er metið hversu vel þær eiga við hegðun 
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barns á síðastliðnum sex mánuðum. Fullyrðingunum er svarað á þriggja punkta Likert 

kvarða um hversu oft hegðun eigi sér stað, ef hegðunin er aldrei vandamál (A), ef 

hegðunin er stundum vandamál (S) eða ef hegðunin er oft vandamál (O). Sá tími sem 

það hefur tekið þátttakendur að fylla listann hefur verið um 10 til 15 mínútur. Bandaríska 

útgáfa listans inniheldur átta þætti og tvo yfirþætti úr atriðum 1-72. Listinn inniheldur 

einnig tvo réttmætiskvarða sem skima fyrir ósamræmi eða óvenju neikvæðum 

svörunarstíl (Donders, 2002). Það eru atriði 73-86.  Út úr listanum er reiknað heildarskor 

(Gioia og félagar, 2000). Rannsóknir hafa sýnt fram á gott réttmæti og háan áreiðanleika 

listans í bandarísku og hollensku úrtaki (Gioia og félagar, 2000; Huizinga og Smidts, 

2011). 

 

Til að athuga viðmiðunarréttmæti var einnig notast við þýdda útgáfu af 

Ofvirknikvarðanum (ADHD rating scale) (sjá viðauka A). Ofvirknikvarðinn 

samanstendur af 18 atriðum sem raðast á tvo þætti, níu sem meta einkenni athyglisbrests 

og níu sem meta einkenni ofvirkni og hvatvísi. Listinn er fylltur út af foreldrum og 

kennurum og er hegðun barnsins á síðastliðnum sex mánuðum metin á fjögurra punkta 

Likert kvarða. Merkt er við hvort lýsingin eigi við um barnið aldrei eða sjaldan  (0), 

stundum (1), oft (2) eða mjög oft (3). Rannsóknir hér á landi hafa sýnt fram á háan 

áreiðanleika og gott réttmæti (Páll Magnússon og félagar, 1999). 

 

Framkvæmd   

 

Samþykki var fengið um fyrirlagninu foreldrahluta BRIEF listans frá Vísindasiðanefnd. 

Gagnasöfnun stóð yfir frá janúar 2012 til apríl sama árs. 
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Haft var samband við skólastjórnendur í Reykjavík og skólaskrifstofur í Kópavogi og 

Hafnarfirði um að fá að leggja listana fyrir. Skólastjórnendur sendu tölvupóst á foreldra 

barnanna um að von væri á könnun sem að börnin myndu fá í skólanum og taka með 

heim. 

Umslögunum var dreift til nemanda í 4. til 7. bekk í Hvaleyrarskóla, Norðlingaskóla, 

Salaskóla og Smáraskóla. Í umslögunum voru listarnir þrír, blað með upplýsingum um 

rannsóknina, tvö samþykkisblöð; annað sem átti að skila með listunum og hitt fyrir 

foreldrana, samþykkisblað fyrir endurathugun BRIEF listans og blað með 

bakgrunnsupplýsingum um þátttakendur (sjá viðauka B-F). Listunum var skilað í 

umslögum aftur með börnunum í skólana, þar sem starfsfólk tók við þeim. Af þeim sem 

skiluðu inn samþykki fyrir endurathugun voru 100 dregnir út og fengu þeir sent annað 

eintak af BRIEF listanum heim ásamt frímerki og umslagi til að senda aftur á Þroska- og 

hegðunarstöð. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

 

Til að byrja með var unnið með Ofvirknikvarðann og BRIEF listann sitt í hvoru lagi. Við 

úrvinnslu gagna var notuð leitandi þáttagreining með meginásaþáttagreiningu (principal 

axis factoring) þar sem gengið var út frá því að fylgni væri á milli þátta og hornskakkur 

snúningur notaður. Í BRIEF listanum voru atriði 1 til 72 þáttagreind þar sem hin atriðin 

eru réttmætiskvarði. Áður en þáttagreining var framkvæmd var marktekt 

Bartlettsprófsins (Bartlett´s test of sphericity) athugað og stærð KMO-Meyer-Olkin 

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) fyrir báða listana. Til að athuga 

fjölda þátta var samhliðagreining (parallel analysis) framkvæmd. 
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Í báðum listum var lítið um brottfallsgildi þar sem þau voru þau vel undir 5% og voru 

þau meðhöndluð á þann hátt að setja meðaltal viðkomandi staðhæfingar í stað þeirra. 

Brottfallsgildi í BRIEF listanum voru 97 og 63 í Ofvirknikvarðanum. Þar sem atriðin 

sem tekin eru inn í þáttagreiningu á BRIEF listanum eru 72 og fjöldi þátttakenda sem 

fyllti út listann var aðeins 263 var fylgnistuðullinn sem náði marktekt við vendigildi 0,01 

tvöfaldaður og var því miðað við 0,326. Marktekt fylgnistuðuls við vendigildið 0,01 í 

Ofvirknikvarðanum var 0,163 þar sem hann inniheldur 18 atriði og þátttakendur voru 

261.  

Á báðum listum var fylgni milli þátta skoðuð. Áreiðanleikastuðlar (cronbach alfa) voru 

reiknaðir fyrir heildartölu listanna og fyrir þá þætti sem ákvarðaðir voru. 

Viðmiðunarréttmæti listans var athugað með því að reikna út fylgni milli þátta BRIEF 

listans við þætti Ofvirknikvarðans. Með því er verið að athuga hvort að fylgni sé sterk á 

milli þátta sem ættu að vera tengdir. Loks var endurprófunaráreiðanleiki BRIEF listans 

athugaður með þriggja vikna millibili. 
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Niðurstöður 

BRIEF 

 

Lýsandi tölfræði 

 

Reiknuð var út lýsandi tölfræði fyrir BRIEF listann. Í töflu í viðauka G má sjá meðaltal, 

miðgildi, staðalfrávik, skekkju, ris, lægsta og hæsta gildi atriða. Meðaltöl atriða eru á 

bilinu 0,18 til 1,06 og miðgildi á bilinu 0 og 1. Staðalfrávikin eru á bilinu 0,39 til 0,74.  

Skekkjan er á bilinu -0,07 til 3,07 og risið er á bilinu -1,08 til 9,31. Lægsta gildi er 0 og 

hæsta gildi er 2.  

 

Þáttagreining 

 

Til að athuga hvort gögnin uppfylltu skilyrði þáttagreiningar var marktækt 

Bartlettsprófsins og stærð Kaiser-Meyer-Olkin skoðuð. Bartlettsprófið er marktækt 

(p<0,001) sem gefur til kynna að breytur séu tengdar að einhverju marki og stærð Kaiser-

Meyer-Olkin er 0,95. Því er viðeigandi að nota þáttagreiningu. 

Svör þátttakenda við atriðum 1 til 72 BRIEF listans voru þáttagreind og notuð var 

leitandi þáttagreining; meginásaþáttagreining með promax snúning (kappa=4). 

Samhliðagreining var framkvæmd til að athuga fjölda þátta. Hún gaf ekki til kynna 

afgerandi skýra þætti en talið var að fimm þættir lýstu gögnunum best (sjá mynd 1). 

Inntak fyrsta þáttar einkennist af athyglisstjórn og erfiðleikum við að leggja hluti á 

minnið og fær heitið athygli/minni. Annar þáttur einkennist af erfiðleikum með tjáningu 

og stjórn á tilfinningum og fær heitið tilfinningastjórn. Þriðji þáttur einkennist af 

erfiðleikum með að halda aftur að sér og að hafa stjórn á hvötum og fær heitið 

hvatvísistjórn. Fjórði þáttur einkennist af erfiðleikum með skipulag á gögnum og fær 
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heitið dagleg umgengni. Fimmti þáttur einkennist af erfiðleikum með að aðlagast nýjum 

aðstæðum og fær heitið aðlögunarhæfni.  

Þættirnir fimm skýra 54,90% af heildardreifingu. Fyrsti þátturinn skýrir mest af 

dreifingunni eða 38,86%, annar þáttur skýrir 7,40%, þriðji þáttur skýrir 3,25%, fjórði 

þáttur skýrir 2,95% og fimmti þáttur skýrir 2,45%,  

 

Mynd 1. Skriðumyndrit fyrir BRIEF listann. 

Þáttahleðsla atriða var skoðuð eins og sjá má í töflu 2. Flest atriði falla í fyrsta þátt, það 

er athygli/minni, eða 32. Í þáttinn tilfinningastjórn falla 17 atriði, í þáttinn hvatvísistjórn 

falla 12 atriði, fjórði þáttur, dagleg umgengni inniheldur 5 atriði og síðasti þátturinn, 

aðlögunarhæfni, inniheldur 6 atriði. Nokkur atriði falla ekki marktækt á neinn þátt þegar 
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miðað er við vendigildið 0,326. Atriði 11 og 66 hafa hæstu hleðslu við fyrsta þátt en það 

telst þó ekki marktækt. Atriði 39 hefur hæstu hleðslu við annan þátt en hleður ekki 

marktækt og atriði 49 hefur ekki marktæka hleðslu á neinn þátt en hæstu á þriðja þátt. Til 

viðmiðunar má sjá hvernig atriðin falla á undirþætti á bandaríska listanum í viðauka H. 

Í töflu 2 má einnig sjá þáttaskýringu atriða. Meðaltal hleðslu er 0,43 og miðgildi hleðslu 

er 0,45. 

Neðst í töflu 2 má sjá fylgni milli þátta og áreiðanleikastuðul þeirra. Fylgni milli þátta er  

á bilinu 0,20 til 0,63. Hæsta fylgni er á milli þáttanna athygli/minni og hvatvísistjórn 

(r=0,63). Lægsta fylgni er á milli þáttanna dagleg umgengni og aðlögunarhæfni, 

(r=0,20). Allar fylgnitölur eru marktækar (p<0,001). 

Áreiðanleiki fyrir þættina er hár yfir alla þætti, að undanskyldum þættinum 

aðlögunarhæfni þar sem áreiðanleikastuðullinn er 0,79 en það telst viðunandi. Hæsti 

áreiðanleikastuðullinn er fyrir fyrsta þátt, athygli/minni, en hann er 0,97. Áreiðanleiki 

fyrir listann í heild sinni er 0,98. 
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Tafla 2. Þáttahleðsla atriða meginásaþáttagreiningar BRIEF listans, þáttaskýring atriða, 

fylgni milli þátta og áreiðanleiki þátta.* 

         Atriði 

Þættir   

Athygli/minni Tilfinningastjórn Hvatvísistjórn Dagleg umgengni Aðlögunarhæfni h
2
 

32 0.85 0.11 -0.10 -0.13 0.00 0.61 

9 0.82 0.02 0.07 -0.07 -0.02 0.68 

27 0.81 0.05 0.06 -0.01 -0.10 0.68 

33 0.80 0.19 -0.14 -0.12 -0.09 0.54 

53 0.76 0.00 0.04 -0.09 0.07 0.61 

17 0.76 -0.01 0.04 0.16 -0.13 0.7 

47 0.73 -0.06 0.01 0.21 -0.11 0.65 

36 0.73 -0.02 0.04 0.03 0.01 0.59 

57 0.71 0.07 -0.06 -0.08 0.12 0.54 

31 0.71 -0.19 -0.02 -0.08 0.18 0.43 

2 0.70 0.19 0.01 -0.03 -0.19 0.53 

3 0.68 -0.03 -0.02 0.13 0.00 0.54 

19 0.65 0.09 0.00 0.06 -0.04 0.52 

10 0.65 -0.02 0.07 0.00 -0.02 0.45 

18 0.63 -0.12 -0.02 0.02 0.16 0.42 

46 0.62 -0.12 -0.05 0.27 -0.03 0.51 

15 0.62 -0.16 -0.03 -0.05 0.31 0.47 

37 0.61 0.03 0.13 0.23 -0.07 0.7 

60 0.60 -0.21 0.33 0.03 0.08 0.62 

24 0.60 0.18 0.11 0.09 -0.08 0.66 

40 0.59 0.04 0.09 -0.04 0.10 0.49 

21 0.58 0.04 0.03 0.11 -0.04 0.46 

14 0.58 -0.01 0.05 -0.07 0.02 0.34 

35 0.58 -0.12 0.07 -0.11 0.33 0.51 

 

58 
0.53 0.02 0.04 0.13 0.14 0.53 

22 0.53 -0.07 0.18 0.00 0.03 0.4 

28 0.41 0.28 -0.03 -0.05 0.13 0.43 

67 0.40 0.13 -0.10 0.30 -0.02 0.41 

52 0.39 0.13 0.02 -0.04 0.30 0.48 

8 0.33 0.32 -0.09 -0.08 0.23 0.4 

11 0.30 -0.04 0.24 0.12 0.07 0.32 

66 0.22 0.21 -0.03 0.06 0.20 0.29 
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Tafla 2. Frh. Þáttahleðsla atriða meginásaþáttagreiningar BRIEF listans, þáttaskýring 

atriða, fylgni milli þátta og áreiðanleiki þátta.* 

  Atriði 

Þættir   

Athygli/minni Tilfinningastjórn Hvatvísistjórn Dagleg umgengni Aðlögunarhæfni h
2
 

7 -0.12 0.87 -0.01 0.02 -0.08 0.61 

25 -0.09 0.85 0.13 -0.01 -0.13 0.67 

64 -0.02 0.81 0.08 -0.03 -0.06 0.65 

1 0.11 0.78 -0.14 0.01 -0.07 0.54 

12 -0.17 0.77 0.01 0.01 0.17 0.62 

70 0.1 0.76 -0.08 -0.04 -0.06 0.54 

26 0.05 0.74 0.08 0.05 -0.08 0.64 

62 0.1 0.69 -0.02 -0.08 0.01 0.52 

50 -0.14 0.67 0.09 0.1 0.17 0.62 

6 0.01 0.58 -0.21 -0.01 0.38 0.54 

5 0.16 0.57 -0.17 0.2 0.14 0.57 

23 -0.22 0.56 -0.03 0.06 0.34 0.48 

44 0.01 0.48 0.3 -0.07 0.15 0.62 

20 0.35 0.46 -0.23 0.04 -0.09 0.31 

54 0.03 0.46 0.32 -0.15 0.11 0.54 

45 0 0.38 0.37 -0.02 0.15 0.59 

39 0.27 0.28 0.15 -0.09 0.12 0.42 

       
59 0.03 -0.17 0.91 -0.04 -0.02 0.65 

41 0.05 -0.02 0.79 0.01 -0.07 0.61 

43 0.12 0.03 0.64 0.06 -0.1 0.53 

65 0.15 0.03 0.6 0.01 -0.05 0.49 

63 0.04 0.28 0.51 -0.05 0.01 0.53 

38 0.09 0.13 0.51 -0.08 -0.09 0.34 

55 -0.1 0.41 0.5 0.05 0.09 0.69 

34 0 0.24 0.48 0.16 -0.02 0.53 

56 0.01 0.05 0.43 0 0.25 0.41 

42 0 0.37 0.43 -0.1 0.02 0.48 

51 0.31 -0.17 0.32 0.11 0.05 0.32 

49 -0.05 0.14 0.3 0 0.29 0.34 

       
29 0.05 -0.04 -0.04 0.85 0.12 0.76 

4 0.05 0 -0.1 0.79 0.13 0.67 

72 0.1 -0.03 -0.01 0.58 0.16 0,6 

69 0.06 0.1 0.16 0.57 -0.02 0.56 

68 0.18 0.01 0.06 0.47 0.04 0.41 
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Tafla 2. Frh. Þáttahleðsla atriða meginásaþáttagreiningar BRIEF listans, þáttaskýring 

atriða, fylgni milli þátta og áreiðanleiki þátta.* 

         Atriði 

Þættir   

Athygli/minni Tilfinningastjórn Hvatvísistjórn 

Dagleg 

umgengni Aðlögunarhæfni h
2
 

71 -0.19 0.03 0.1 0.29 0.56 0.41 

30 0 0.36 -0.17 0.02 0.53 0.48 

48 0.22 0.13 -0.08 0.05 0.52 0.5 

16 0.07 0.18 -0.1 0.16 0.43 0.35 

13 0.09 0.28 0.11 -0.04 0.36 0.48 

61 0.3 0 0 -0.03 0.32 0.26 

   

Fylgni þátta 

   
  Athygli/minni Tilfinningastjórn Hvatvísistjórn 

Dagleg 

umgengni Aðlögunarhæfni Áreiðanleiki 

Heildaskor 

     
0.98 

Athygli/minni - 

    
0.97 

Tilfinningastjórn 0.56** - 

   
0.94 

Hvatvísistjórn 0.63** 0.62** - 

  
0.90 

Dagleg 

umgengni 0.58** 0.37** 0.42** - 

 
0.86 

Aðlögunarhæfni 0.48** 0.55** 0.50** 0.20** - 0.79 

*Tölusetning atriða vísar til tölusetningar í bandarískri útgáfu.                                                                 
**p<0,001 

 

 

Í töflu 3 má sjá fylgni atriða við heildartölu (corrected item-total correlation) og á hvaða 

bili fylgni milli atriða telst (inter-item correlation). Lægsta fylgni milli atriða mælist í 

þættinum athygli/minni en þar er hún lægst eða 0,18 á milli atriða 11 og 66, en hvorugt 

atriðið hleðst marktækt á þáttinn. Hæsta fylgni milli atriða er í þættinum dagleg 

umgengni eða 0,85 á milli atriða 4 og 29. Fylgni atriða við heildartölu er lægst í 

þættinum aðlögunarhæfni eða 0,41 og er það atriði 61, en hæst er fylgni atriða við 

heildartölu í þættinum athygli/minni eða 0,81, og er það atriði 27. 

 

Tafla 3. Fylgni milli atriða og fylgni atriða við heildartölu. 

  
Fylgni milli 

atriða 

Fylgni atriða við 

heildartölu 

Athygli/minni 0,18-0,75 0,46-0,81 

Tilfinningastjórn 0,26-0,74 0,46-0,78 

Hvatvísistjórn 0,22-0,67 0,44-0,73 

Dagleg 

umgengni 
0,43-0,85 0,6-0,79 

Aðlögunarhæfni 0,26-0,52 0,41-0,63 
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Til að athuga hvort að það væru tveir yfirþættir í BRIEF listanum var framkvæmd 

þáttagreining á þættina fimm. Aðeins einn þáttur kom úr þáttagreiningu þannig að engir 

yfirþættir eiga við í þessu úrtaki. 

 

Lýsandi tölfræði fyrir undirþætti 

Í töflu 4 má sjá upplýsingar um lýsandi tölfræði fyrir undirþættina.  

Tafla 4. Lýsandi tölfræði fyrir undirþætti BRIEF listans. 

  
Fjöldi 

atriða 
Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Skekkja Ris Lægsta gildi Hæsta gildi 

Athygli/minni 264 19,73 16.5 14,74 0,79 -0,21 0 63 

Tilfinningastjórn 264 6,84 4 7,24 1,47 1,72 0 32 

Hvatvísistjórn 264 5,00 4 4,98 1,21 1,02 0 21 

Dagleg 

umgengni 
264 4,38 4 2,72 0,27 -0,53 0 10 

Aðlögunarhæfni 264 2,52 2 2,44 1,37 1,93 0 12 

 

 

Endurprófunaráreiðanleiki 

Endurprófunaráreiðanleiki var reiknaður út þar sem tími milli prófanna voru þrjár vikur. 

Endurprófunaráreiðanleikastuðull fyrir listann í heild sinni var 0,46 en í bandaríska 

listanum hefur hann mælst 0,86. 
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Ofvirknikvarðinn 

Lýsandi tölfræði 

 

Reiknuð var lýsandi tölfræði fyrir Ofvirknikvarðann (sjá viðauka I). Meðaltöl atriða eru á 

bilinu 0,18 til  0,90. Staðalfrávik eru á bilinu 0,52 til  0,96. Skekkja er á bilinu 0,81 til 3,38 

og risið er á bilinu -0,32 til 12,16. Lægsta gildi er 0 og hæsta gildi er 2. 

 

Þáttagreining 

 

Eins og með BRIEF listann var meginásaþáttagreining með Promax snúningi notuð. 

Bartlettsprófið er marktækt (p<0,001) og Kaiser-Meyer-Olkin stærð er 0,95 og henta 

gögnin því til þáttagreiningar. Í samhliðagreiningu kom þriggja þátta lausn best út (sjá 

mynd 2) en áður hefur þáttagreining sýnt fram á tvo þætti. Inntak fyrsta þáttar vísar til 

athyglisbrests, annar þáttur vísar til hvatvísi og þriðji vísar til ofvirkni. Þættirnir þrír 

skýra 67,60% af heildardreifingu. Fyrsti þáttur skýrir mest eða 54%, annar þáttur skýrir 

7,65% og þriðji þáttur skýrir 5,4%.  
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Mynd 2. Skriðumyndrit fyrir Ofvirknikvarðann. 

 

Þáttahleðsla atriða var athuguð (sjá töflu 5). Flest atriði falla í fyrsta þáttinn, eða 9 atriði, 

og vísar innak hans til athyglisbrests. Annar þáttur inniheldur 5 atriði og vísar inntak 

hans til hvatvísi. Þriðji þáttur inniheldur 5 atriði og vísar inntak hans til ofvirkni. Öll 

atriði hlaðast markverkt á þætti. Þáttaskýring atriða er á bilinu 0,30 til 0,70. Í töflu 5 má 

einnig sjá upplýsingar um fylgni milli þátta og áreiðanleika.  Fylgni milli þátta er talsvert 

há, hæst er hún milli athyglisbrests og ofvirkni og lægst milli athyglisbrests og hvatvísi.  
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Tafla 5. Þáttahleðsla atriða meginása-þáttagreiningar Ofvirknikvarðans, þáttaskýring 

atriða, fylgni milli þátta og áreiðanleiki þátta.* 

Atriði 

                              Þættir   

Athyglisbrestur Hvatvísi Ofvirkni h
2
 

9. Á erfitt með að skipuleggja verkefni sín og 

athafnir 0,89 -0,08 0,03 0,65 

11. Forðast viðfangsefni (t.d. heimanám og 

verkefni í skóla) sem krefjast mikillar 

beitingar hugans. 0,87 -0,02 -0,06 0,57 

3. Á erfitt með að halda athygli vakandi við 

verkefni eða leiki. 0,83 0,00 0,02 0,66 

17. Er gleymin/n í athöfnum daglegs lífs. 0,79 -0,05 0,01 0,51 

15. Truflast auðveldlega af utanaðkomandi 

áreitum. 0,77 0,24 -0,13 0,67 

7. Fylgir oft ekki fyrirmælum til enda og lýkur 

ekki við verkefni. 0,77 0,05 0,07 0,70 

1. Hugar illa að smáatriðum og gerir 

fljótfærnislegar villur á skólaverkefnum. 0,71 -0,05 0,10 0,54 

5. Virðist ekki hlusta þegar talað er beint til 

hans/hennar. 0,62 0,05 0,12 0,55 

13. Týnir hlutum sem hann/hún þarf á að 

halda til verkefna sinna eða athafna. 0,58 0,03 0,14 0,49 

     
18. Grípur fram í eða ryðst inn í (samræður 

eða leiki). -0,07 0,85 0,04 

 
12. Talar óhóflega mikið. -0,08 0,85 -0,06 0,30 

14. Grípur fram í með svari áður en spurningu 

er lokið. 0,23 0,60 -0,04 0,46 

8. Á erfitt með að vera hljóð/ur við leik eða 

tómstundastarf. 0,08 0,43 0,23 0,39 

16. Á erfitt með að bíða eftir að röðin komi að 

honum/henni. 0,13 0,38 0,31 0,50 

     

10. Er á "fleygiferð" eða er "eins og 

þeytispjald". -0,03 0,03 0,79 0,46 

4. Yfirgefur sæti í skólastofu eða við aðrar 

aðstæður þar sem ætlast er til að setið sé kyrr. 0,22 -0,10 0,61 0,44 

2. Er mikið með hendur og fætur á hreyfingu 

eða iðar í sæti. 0,14 0,12 0,53 0,48 

          

    Fylgni þátta   Áreiðanleiki 

Athyglisbrestur - 

  
0,94 

Hvatvísi 0,68* - 

 
0,85 

Ofvirkni 0,74* 0,70* - 0,82 

*p<0,001 
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Lýsandi tölfræði fyrir þættina 

 

Lýsandi tölfræði var reiknuð fyrir þættina þrjá (sjá töflu 6).   

Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrir þætti Ofvirknikvarðans. 

  
  

Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Skekkja Ris 
Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi Fjöldi 

Athyglisbrestur  264 6,07 4 6,34 1,24 0,84 0 27 

Hvatvísi 264 2,34 1 2,88 1,55 2,02 0 13 

Ofvirkni 264 1,36 0 2,22 2,34 5,94 0 12 
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Viðmiðunarréttmæti BRIEF listans 

 

Til að hægt væri að kanna samleitni- og sundurgreinandi réttmæti BRIEF listans var 

fylgni reiknuð út milli undirþátta hans og þátta Ofvirknikvarðans. Í töflu 7 má sjá 

niðurstöður fylgniathugana milli þátta listanna. Fylgni milli þátta er að mestu leyti eins 

og við var að búast. Hæsta fylgni er milli þáttarins athygli/minni á BRIEF listanum við 

þáttinn athyglisbrestur á Ofvirknikvarðanum, r=0,91. Þátturinn hvatvísi á 

Ofvirknikvarðanum hefur einnig háa fylgni við þáttinn hvatvísistjórn á BRIEF listanum, 

eins og búist var við, en lága fylgni við þáttinn daglega umgengni. Þátturinn 

hvatvísistjórn á BRIEF hefur einnig háa hleðslu við þáttinn ofvirkni á 

Ofvirknikvarðanum. Lægsta fylgni sem kom fram er milli þáttarins ofvirkni á 

Ofvirknikvarðanum og daglegrar umgengni á BRIEF listanum, r=0,42. Allir 

fylgnistuðlar eru marktækir. 

Tafla 7. Fylgni milli þátta Ofvirknikvarðans við þætti BRIEF listans. 

    Ofvirknikvarðinn   

BRIEF Athyglisbrestur Hvatvísi Ofvirkni 

Athygli/minni 0.91* 0.62* 0.65* 

Tilfinningastjórn 0.66* 0.66* 0.56* 

Hvatvísistjórn 0.72* 0.77* 0.72* 

Dagleg 

umgengni 
0.64* 0.44* 0.42* 

Aðlögunarhæfni 0.61* 0.51* 0.47* 

*p<0,001 
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Umræða 

 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að athuga próffræðilega eiginleika foreldrahluta 

BRIEF listans í íslenskri þýðingu, en BRIEF á að meta stýrifærni hjá börnum og 

unglinum. Niðurstöður sýndu að þáttabygging listans er ekki eins og fram hefur komið í 

bandarísku þýði en samræmast að vissu marki.  

 

BRIEF 

Áreiðanleiki BRIEF listans var mjög hár sem og áreiðanleiki undirþáttanna, að þættinum 

aðlögunarhæfni undanskildum, en áreiðanleiki hans er viðunandi. Þessi hái áreiðanleiki 

er í samræmi við fyrri rannsóknir og bendir hann til þess að þættir beggja lista séu 

stöðugir (Huizinga og Smidts, 2011). BRIEF listinn inniheldur þó mörg atriði sem hefur 

góð áhrif á áreiðanleika og einnig hafa sum atriði sama inntak og vísa í sömu hugsmíð. 

Endurprófunaráreiðanleiki listans kom hins vegar ekki vel út. Fylgni milli listanna var 

aðeins miðlungs há sem er ólíkt því sem fram hefur komið í erlendum rannsóknum 

(Huizinga og Smidts, 2011). Því er ekki hægt að segja að BRIEF listinn sé áreiðanlegt 

mælitæki fyrir þetta úrtak. Listinn var sendur að þremur viknum liðnum, en þátttakendur 

voru misfljótir að skila inn aftur, og gæti því tíminn á milli svaranna verið mislangur. 

Mikilvægt er að kanna hvað gæti legið að baki þessa lága endurprófunaráreiðanleika 

fyrir frekari þróun listans hér á landi. 

Þáttabygging BRIEF listans á 72 atriðum var ekki nógu skýr. Fimm þátta lausn lýsti 

gögnunum best, sem er ekki í samræmi við bandaríska útgáfu listans, en þar hafa verið 

dregnir átta þættir (Gioia og félagar, 2000).  Einnig vísuðu þættirnir ekki að öllu leyti til 

sömu inntaka og þættirnir í bandaríska úrtakinu. Í bandaríska listanum eru þættirnir 
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hömlun viðbragðs, fasheldni, tilfinningastjórn, framtaksemi, vinnsluminni, 

skipulagshæfni, skipulag á gögnum og eftirtektarsemi en þættirnir sem komu úr þessarri 

rannsókn kallast hvatvísistjórn, fastheldni, tilfinningastjórn, aðlögunarhæfni, 

athygli/minni, utanumhald og dagleg umgengni. Þættirnir fimm skýra saman rúman 

helming af heildardreifingu atriða. 

Stærsti þátturinn metur tvær hugsmíðar, athygli og minni, en yfir þriðjungur af atriðum 

listans falla í þann þátt.  Þátturinn hefur háan áreiðanleika en tengist ekki sterkt neinum 

þætti bandaríska listans. Inntak listans vísar að mestu leyti til þess að eiga í erfiðleikum 

með einbeitingu, viðhalda athygli og til þess að halda upplýsingum í minni til lengri 

tíma, sem er eitt af kjarnaeinkennunum í stýrifærni (Banich og félagar, 2009). Þegar 

skoðað er á hvaða þætti þessi atriði falla á bandaríska listanum kemur í ljós að þau koma 

úr fjórum þáttum; vinnsluminni, skipulagshæfni, framtaksemi og eftirtektarsemi. Öll 

atriði úr þættinum vinnsluminni af bandaríska listanum hlaðast þó á athygli/minni. 

Þátturinn hefur miðlungs háa fylgni við þáttinn hvatvísistjórn. Fylgni milli atriða er 

mishá en fylgni atriða við heildartölu er í flestum tilfellum há. Áhugavert er þó að þrátt 

fyrir að atriði í athygli/minni komi úr fjórum þáttum bandaríska listans þá eiga þau það 

sameiginlegt að koma öll úr sama yfirþættinum, hugrænni færni. Því er hugsanlegt að 

þessi þáttur vísi frekar til yfirþáttarins hugræn færni fremur en undirþáttanna.  

Þátturinn tilfinningastjórn skýrir næst mest af heildardreifingu og inniheldur 17 atriði. 

Tilfinningastjórn er nokkuð skýr þáttur og hefur háan innri áreiðanleika. Inntak þáttarins 

vísar í erfiðleika með stýringu tilfinninga, eins og að fá oft reiði- eða grátköst. Þau atriði 

sem falla inn í þennan þátt koma úr þremur þáttum af bandaríska listanum, 

tilfinningastjórn, fastheldni og tvö atriði úr hömlun viðbragðs. Öll atriði af bandaríska 

þættinum tilfinningastjórn falla í þennan þátt en þau atriði sem koma úr fastheldi og 

hömlunar þáttunum tengjast stýringu á tilfinningum, eins og erfiðleikar með stjórn á 
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skapi og áhrif breytinga og nýrra aðstæðna á skap. Því er rökrétt að þau atriði skuli falla 

undir þennan þátt. Atriði innan þáttarins hafa nokkuð háa fylgni sín á milli og fylgni við 

heildartölu er í flestum tilfellum há. Þátturinn hefur háa fylgni við þáttinn hvatvísistjórn á 

BRIEF listanum en þær hugsmíðar tengjast þar sem rannsóknir hafa sýnt að hvatvís börn 

upplifi fleiri neikvæðar tilfinningar og meiri tilfinningasveiflur heldur en önnur börn 

(Cole og félagar, 1994). 

Þátturinn hvatvísistjórn er skýr og með háan áreiðanleika. Þátturinn inniheldur 12 atriði 

og vísar inntak hans til óviðeigandi viðbragða og erfiðleika með að halda aftur af sér. 

Atriðin koma úr tveimur þáttum af bandaríska listanum, flest úr þættinum hömlun en 

nokkur úr eftirtektarsemi, svo þátturinn er í nokkru samræmi við bandaríska listann. Þau 

atriði sem koma úr eftirtektarsemi þættinum í bandarísku útgáfunni tengjast öll því að 

átta sig ekki á hvaða áhrif hegðun þeirra hefur á aðra og því hefði mátt búast við að þau 

atriði myndu falla í þennan þátt. Fylgni milli atriða er lág upp í að vera miðlungs há og 

það sama á við um fylgni atriða við heildartölu. Eins og áður hefur komið fram hefur 

hvatvísistjórn háa fylgni við tilfinningastjórn og athygli/minni þáttinn. 

Dagleg umgengni er skýr þáttur með háan áreiðanleika en öll atriðin sem hlaðast á þann 

þátt koma úr sama þætti af bandaríska listanum. Inntak þáttarins vísar til lélegrar 

umgengni við herbergi, slælegan frágang á fötum og fleira. Fylgni milli atriða er í öllum 

tilfellum há sem og fylgni atriða við heildartölu. Þátturinn hefur ekki háa fylgni við hina 

þætti BRIEF listans, mest þó við athygli/minni. Af öllum þáttunum úr íslensku 

þýðingunni samræmist þessi þáttur bandarísku útgáfunni mest. 

Þátturinn aðlögunarhæfni er ekki mjög skýr og er áreiðanleiki hans aðeins viðunandi. 

Inntak þáttarins vísar til erfiðleika með að aðlagast nýjum aðstæðum og að finna sér 

eitthvað að gera. Þátturinn inniheldur aðeins sex atriði og koma fjögur af þeim úr 
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þættinum framtaksemi á bandaríska listanum og tvö úr fastheldni. Atriði 6 hefur einnig 

markverða hleðslu við þennan þátt en það tengist erfiðleikum við nýjar aðstæður. Fylgni 

milli atriða er lág til miðlungs há og fylgni atriða við heildartölu aðeins miðlungs há. Af 

hinum þáttum BRIEF listans hefur aðlögunarhæfni hæsta fylgni við tilfinningastjórnun, 

en það er eitthvað sem búast má við þar sem börn sem eiga í erfiðleikum með að aðlagast 

nýjum aðstæðum eiga einnig í erfiðleikum með að hafa stjórn á tilfinningum sínum 

(Southam-Gerow og Kendall, 2002). 

Ef niðurstöður þáttabyggingar eru teknar saman er aðeins einn þáttur sem líkist þætti 

bandaríska listans, eða þátturinn dagleg umgengni, en hann inniheldur aðeins atriði úr 

þættinum skipulag á gögnum nema eitt atriði úr bandarísku útgáfunni, sem fellur á 

þáttinn athygli/minni. Inntak hinna þáttanna vísa að einhverju leyti til inntaka bandaríska 

listans, eins og þátturinn tilfinningastjórn en hann inniheldur öll þau atriði 

tilfinningaþáttarins í bandarísku útgáfunni. Þátturinn hvatvísistjórn  inniheldur einnig 

flest atriði úr þættinum hömlun viðbragðs á bandaríska listanum. Þátturinn athygli/minni 

inniheldur öll atriði úr þættinum vinnsluminni og vísar einnig til yfirþáttarins hugræn 

færni. Því er þáttabyggingin í heild sinni ekki næginlega skýr. Einnig kom aðeins einn 

þáttur úr þáttagreiningu þegar athugað var hvort það væru tveir yfirþættir eins og í 

bandarísku útgáfunni. Eins og áður kom fram þá inniheldur fyrsti þáttur aðeins atriði sem 

falla í yfirþáttinn hugræn hæfni á bandaríska listanum og öll atriði í þáttunum 

tilfinningastjórn, hvatvísistjórn og aðlögunarhæfni innihalda aðeins atriði sem falla undir 

hegðunarstjórn. Þannig að öll atriði í íslensku útgáfunni falla undir sömu yfirþætti og í 

bandarísku útgáfunni. 
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Ofvirknikvarðinn 

Áreiðanleiki Ofvirknikvarðans er hár sem og áreiðanleiki þáttana en það er í samræmi 

við fyrri rannsóknir (DuPaul og félagar, 1997). 

Þáttabygging Ofvirknikvarðans var skýr. Niðurstöður sýndu fram á þrír þættir lýstu 

gögnunum best, athyglisbrestur, hvatvísi og ofvirkni. Þessir þrír þættir skýra tæp 70% af 

heildardreifingu og ná því vel að lýsa þessu úrtaki. 

Fyrsti þátturinn, athyglisbrestur, hefur háan innri áreiðanleika. Hann skýrir rúman 

helming af heildardreifingu og inniheldur níu atriði. Inntak þáttarins vísar til erfiðleika 

með að viðhalda athygli. Atriðin sem hlaðast á þáttinn eru þau sömu og komið hafa fram 

í fyrri rannsóknum (Guðmundur Skarphéðinsson, 2012). Annar þáttur Ofvirknikvarðans 

einkennist af hvatvísi eða erfiðleika með að hamla viðbrögðum. Þriðji þáttur, ofvirkni, 

einkennist af því að vera mikið á iði. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á tvo þætti, 

athyglisbrest og ofvirkni, en ofvirkni og hvatvísi fylgjast oftast að (Rief, 2003). Hins 

vegar var þáttabyggingin skýrari í þessari rannsókn ef þættirnir eru þrír. Fylgni milli 

þessara þátta er talsvert há eins og við var að búast. 

Þegar fylgni milli þátta BRIEF listans og Ofvirknikvarðans er skoðuð sést að 

aðgreininga- og sundurréttmæti er talsvert. Þátturinn athygli/minni hefur mjög háa fylgni 

við þáttinn athyglisbrest úr Ofvirknikvarðanum, eins og búast má við, en báðir þættir 

meta hvort viðkomandi eigi í erfiðleikum með að viðhalda athygli og erfiðleikum með að 

muna ákveðna hluti.  Þetta er  að vissu leyti í samræmi við fyrri niðurstöður. DuPaul og 

félagar (1997) sýndu að þátturinn athyglisbrestur á Ofvirknikvarðanum hefði hæstu 

fylgni við skipulagsfærni og vinnsluminni en öll atriði af þættinum vinnsluminni í 

BRIEF listanum hlaðast á þáttinn athygli/minni. Einnig er há fylgni á milli 

hvatvísistjórnar og athyglisbrests en þar hefur fylgni aðeins reynst miðlungs í fyrri 
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rannsóknum. Þátturinn hvatvísisstjórn á BRIEF listanum hefur mjög háa fylgni við 

þættina hvatvísi og ofvirkni á Ofvirknikvarðanum, sem er í samræmi við niðurstöður 

DuPaul og félaga (1997). Lægsta fylgni milli þátta í þessari rannsókn er á milli daglegrar 

umgengni, við ofvirkni og hvatvísi, en það sama kom út úr rannsókn DuPaul þar sem 

lægsta fylgni var á milli milli skipulags á gögnum og hvatvísi. 

Ein helsta takmörkunin við rannsóknina er stærð úrtaksins, en svarhlutfallið var rúm 

40%. Í þáttagreiningu er yfirleitt mælt með að úrtak sé tíu sinnum stærra en fjöldi atriða 

sem á að prófa, (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005) en í þessari rannsókn 

voru ekki nema þrír þátttakendur á hvert atriði. Þar af leiðandi gæti þáttalausnin breyst 

með fleiri þátttakendum. Það sem einnig gæti haft áhrif á niðurstöður er að ekki nema 

7% þátttakenda voru feður,  en mæður svöruðu í 71% tilfella. Rannsóknir hafa sýnt að 

mæður hafa tilhneigingu til að meta einkenni ADHD alvarlegri hjá börnum sínum en 

feður og getur þetta hugsanlega hafa skekkt niðurstöður (Langberg og félagar, 2010). 

Úrtakið samanstendur þar að auki aðeins af foreldrum grunnskólabarna af 

höfuðborgarsvæðinu og því ekki hægt að segja til um hvort að þetta eigi við um allt 

landið. Menningarmunur er annað atriði sem gæti skekkt niðurstöður. Hugsanlegt er að 

kröfur varðandi stýrifærni séu ólíkar á Íslandi og í Bandaríkjunum. Það gæti tengst því að 

meiri kröfur eru um símat í bandarískum skólum og því eru skólarnir þar meira krefjandi 

hvað varðar verkefni sem tengjast stýrifærni hjá börnum. 

Nú þegar gögn rannsóknarinnar liggja fyrir er hægt að íhuga frekari þróun listans. Aðeins 

voru athugaðar svaranir foreldra barna í 4. til 7. bekk, og því væri í framhaldi vert að 

gera prófanir fyrir stærri aldursflokk.  Þar að auki væri hægt að athuga próffræðilega 

eiginleika listans í hverjum aldurshópi fyrir sig, frá fimm til 18 ára aldurs, og þá með 

stærra úrtaki, en stýrifærni heldur áfram að þroskast fram á unglingsár og því gætu 

niðurstöður breyst. Til að fá sem skýrasta þátttabyggingu þarf úrtakið að vera lágmark 
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fimm sinnum stærra en fjöldi atriða, og því ættu að vera að lágmarki 430 þátttakendur í 

hverjum aldurshópi. Þar sem þrír fjórðu hlutar af svörunum voru mæður, og þar sem það 

gæti skekkt niðurstöður, væri hægt að athuga hvort kyn foreldris hefur áhrif. Einnig er 

mikilvægt að athuga próffræði eiginleika kennaraútgáfu listans hér á landi því rannsóknir 

hafa sýnt lágan matsmannaáreiðanleika og því ekki nóg að hafa einungis upplýsingar um 

hegðun barns utan skóla. Hins vegar gæti vel verið að átta þátta lausnin henti ekki 

næginlega vel hér á landi og má því miða við fimm þátta lausnina áfram. 

  



  

52 

 

Heimildaskrá 

 

Agnes Huld Hrafnsdóttir, Margrét Valdimarsdóttir, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll 

 Magnússon. (2005). Orsakir ofvirkniröskunar-yfirlitsgrein. Læknablaðið, 91, 409-414. 

Aguiar, A., Eubig, P. A. og Schantz, S. L. (2010). Attention deficit/hyperactivity disorder: A 

 focused overview for children´s environmental health researchers. Envorin Health 

 Perspect 118(12), 1646-1653. 

American Academy of Pediatrics (2000). Clinical practice guideline: diagnosis and 

 evaluation of the child with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics, 

 105(5), 1158–1170.  

Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during 

 childhood. Child Neuropsychology,8(2), 71-82. 

Baker, S. C., Rogers, R. D., Owen, A. M., Frith, C. D., Dolan, R. J., Frackowiak, R. S. J., og 

 Robbins, T. W. (1996). Neural systems engaged by planning: A PET study of the 

 Tower  of London task. Neuropsychologia, 34(6), 515.  

Banich, M. T., Burgess, G. C., Depue, B.E., Ruzic, L., Bidwell, L. C., Hitt-Laustsen, S., Du, 

 Y.P.P. og Wilcutt, E. G. (2009). The Neural basis of sustained and transient 

 attentional control in young adults with ADHD. Neuropsychologia, 47(14),  

 3095-3104. 

Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: 

 Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121(1), 65–94. 



  

53 

 

Best, J. R. og Miller, P.H. (2010). A Developmental perspective on executive function. Child 

 development, 8(6), 1641-1660. 

Best J. R., Miller, P. H. og Jones, L. L. (2009). Executive functions after age 5: Changes and 

 correlates. Developmental Review, 29(3), 180-200. 

Biederman, J., Newcorn, J. og Sprich, S. (1991). Comorbidity of attention deficit 

 hyperactivity  disorder with conduct, depressive, anxiety, and other disorders. 

 American Journal of Psychiatry, 148(5), 564–577.  

Brown, T. E. (2000). Emerging understandings of attention deficit disorders and 

 comorbidities. Attention deficit disorders and comorbidities in children, adolescents 

 and adults,  3–55. 

Cole, P. M., Zahn-Waxler, C. og Smith, K. D. (1994). Expressive control during a 

 disappointment: Variation related to preschoolers behavior problems. Developmental 

 Psychology, 30(6), 835-846. 

Collett, B. R, Ohan, J. L. og Myers, K. M. (2003). Ten-year review of rating scales. V: Scales 

 assessing attention deficit/hyperactivity disorder. American Academy of Child and 

 Adolescene Psychiatry, 42(9),1015-1037. 

Denckla, M. B. (2002). The Behavior Rating Inventory of Executive Function: Commentary. 

 Child neuropsychology, 8(4), 304-306. 

Donders, J. (2002). The Behavior Rating Inventory of Executive Function: Introduction. 

 Child  Neuropsychology, 8(4), 229-230. 



  

54 

 

 DuPaul, G. J., Power, T. J., Anastopoulos, A. D., Reid, R., McGoey, K. E., & Ikeda, M. J. 

 (1997). Teacher Ratings of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms: 

 Factor  Structure and Normative Data. Psychological Assessment, 9(4), 436-444. 

Einar Guðmundsson (2005–2006). Þýðing og staðfærsla sálfræðilegra prófa. Sálfræðiritið, 

 10(11), 23–40. 

Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson. (2005). Gagnavinnsla í SPSS. Reykjavík: 

 Háskólaútgáfan. 

Faraone, S. V., Sergeant, J., Gillberg. C. og Biederman, J. (2003). The Worldwide prevalence 

 of ADHD: is it an American condition? World Psychiatry, 2(2), 104-113.  

Giedd, J. N., Castellanos, F. X., Casey, B. J., Kozuch, P. og félagar (1994). Quantitative 

 morphology of the corpus callosum in attention deficit hyperactivity disorder. The 

 American Journal of Psychiatry, 151(5), 665-669. 

Gilotty, L., Kenworthy, L., Sirian, L., Black, D. O. og Wagner, A. E. (2002). Adaptive skills 

 and executive function in autism spectrum disorders. Child Neuropsychology, 8(4), 

 241-248. 

Gioia, S. C., Isquith, P. K., og Gioia, G. A. (2005). Behavior Rating Inventory of Executive 

 Function®-Self-Report Version. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.  

Gioia, G. A., Espy, K. A., og Isquith, P. K. (2003). Behavior Rating Inventory of Executive 

 Function–Pre-School version. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. 

Gioia, G. A., Isquith, P. K., Kenworthy, L.,og Barton, R. M. (2002). Profiles of everyday 

 executive function in acquired and developmental disorders. Neuropsychology, 

 Development, and Cognition. Section C, Child Neuropsychology, 8(2), 121–137.  



  

55 

 

Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S.C. og Kenworthy, L. (2000). Behavior Rating Inventory 

 of Executive Function (BRIEF): Professional manual, Lutz: FL: Psychological 

 Assessment Resources. 

Gísli Baldursson, Páll Magnússon, Magnús Haraldsson (2012). Vinnulag við greiningu og 

 meðferð athyglisbrests með ofvirkni (ADHD). Embætti landlæknis. 

Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll Magnússon. (2000). Ofvirkniröskun: 

 Yfirlitsgrein. Læknablaðið, 86, 413-419.  

Guðmundur Skarphéðinsson (2012). Ofvirknikvarðinn;Attention – deficit Hyperactivity 

 Disorder Rating Scale IV. Handbók, 1.2. Reykjavík: Landsspítali. 

Huizinga, M. og Smidts, D. P. (2011). Age-related changes in executive function: A 

 normative study with the dutch version of the Behavior Rating Inventory of Executive 

 Function (BRIEF). Child Neuropsychology, 17(1), 51-66. 

Huizinga, M., Dolan, C., og van der Molen, M. (2006). Age related change in executive 

 function: Developmental trends and a latent variable analysis. Neuropsychologia, 44, 

 2017–2036. 

Jarratt, K. P., Riccio, C.A. og Siekierski, B. M. (2005). Assessment of attention deficit 

 hyperactivity disorder (ADHD) using the BASC and BRIEF. Appl Neurospsychology, 

 12(2), 83-93.  

Langberg, J. M., Epstein, J. N., Simon, J. O., Loren, R. E. A., Arnold, L. E., Hechtman, L., og 

 félagar (2010). Parent Agreement on Ratings of Children‟s Attention 

 Deficit/Hyperactivity  Disorder and Broadband Externalizing Behaviors. Journal of 

 Emotional and Behavioral Disorders,18(1), 41-50. 



  

56 

 

Lehto, J. H., Juujärvi, P., Kooistra, L. og Pulkkinen, L. (2003). Dimension of executive 

 functioning: Evidence from children and adolescents. Developmental 

 Neuropsychology, 12(1), 17-34. 

Lou, H. C. (1996). Etiology and pathogenesis of attention-deficit hyperactivity disorder 

 (ADHD): Significance and prematurity and perinatal hypoxic-haemodynamic 

 encephalopathy. Acta Paediatr, 85(11), 1266-1271. 

Mahone, E. M., Cirino, P.T., Cutting, L.E., Cerrone, P. M., Hagelthorn, K.M., Hiemenz, J.R. 

 (2002). Validity of the behavior rating inventory of executive function in children 

 with ADHD and/or Tourette syndrome. Archives of Clinical Neuropsychology, 17(7), 

 17-34. 

Mash, E. J. og Barkley R. A. (ritstjórar) (2006). Treatment of childhood disorders. New 

 York: Guildford Publications.  

McCandless, S., og O’Laughlin, L. (2007). The clinical utility of the Behavior Rating 

 Inventory of Executive Function ( BRIEF) in the diagnosis of ADHD. Journal of 

 Attention Disorders, 10(4), 381-389. 

Miyake,  A., Friedman, N. P., Emerson,  M. J., Witzki, A. H., Howerter, A. (2000): The 

 Unity and diversity of executive functions and their contributions to complex frontal 

 lobe tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psycholy, 41(1),49 –100. 

Morris, R.G., Ahmed, S., Syed, G.M. og Toone, B.K. (1993). Neural correlates of planning 

 ability: Frontal lobe activation during the Tower of London test. Neuropsychologia, 

 31(21), 1367–1378. 

Naglieri, J. A. og Goldstein, S. (2006). The Role of Intellectual Processes in the DSM-V 

 Diagnosis of ADHD. Journal of Attention Disorders, 10(3), 3-8. 



  

57 

 

 

Páll Magnússon, Jakob Smári, Hrönn Eir Grétarsdóttir og Hrund Þrándardóttir (1999). 

 Attention-Deficit/Hyperactivity symptoms in Icelandic schoolchildren: assessment 

 with the Attention Deficit/Hyperactivity Rating Scale-IV. Scandinavian Journal of 

 Psychology, 40(4), 301-306. 

Pennington, B.F. (2002). The development of Psychopathology. New York: Guifold Press. 

Pennington, B. F. og Ozonoff, S. (1996) Executive functions and developmental 

 psychopathology. J Child Psycholy Psychiatry, 37(1), 51– 87. 

Pratt, B. M. (2000). The comparative development of executive function in elementary school 

 children with reading disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder. 

 Dissertation  Abstracts International, 60(9-B), 4933.   

Reber, A. S. og Reber, E. S. (2001). The Penguin Dictionary of Psycholgy, thrid edition. 

 London: Penguin Books. 

Reddy, L. A., Hale, J. B. og Brodzinsky, L. K. (2011). Discriminant validity of the behavior 

 rating inventory of executive funtion  parent form for children with attention-

 deficit/hyperactivity disorder. School Psychology Quarterly, 26(1), 45-55. 

Rief, S. (2003). The ADHD Book Of Lists. A Practical Guide for Helping Children and 

 Teens  with Attention Deficit Disorders. San Fransisco: Jossey-Bass.  

Rube, D. og Reddy, D. P. (2005). Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Í W. M. Klykylo 

 og J. Kay (Ritstj.). Clinical child psychiatry, 2, 153-189.  



  

58 

 

Shear, P. K., DelBello, M. P., Rosenberg, H. L. og Strakowski, S. M. (2002). Parental 

 Reports of executive dysfunction  in adolescents with bipolar disorder. Child 

 neuropsychology, 8(4), 285-295. 

Southan-Gerow, M. A. og Kendall, P.C. (2002). Emotion regulation and understanding. 

 Implications for child psychopathalogy and therapy. Clinical Psychology Review, 

 22(2), 189-222. 

Szatmari, P., Offord, D. R. og Boyle, M. H. (1989). Ontario child health study: Prevalence of 

 Attention Deficit Disorder with Hyperactivity. Journal of Child Psychology and 

 Psychiatry, 30(2), 219-230.  

Vriezen, E. R., og Pigott, S.E. (2002). The relationship between parental report on the BRIEF 

 and performance-based measures of executive function in children with moderate to 

 severe traumatic brain injury. Child Neuropsycholy, 8(4), 296–303. 

Waschbusch, D. A. (2002). A Meta-analytic examination of comorbid hyperactive-impulsive-

 attention problems and conduct problems. Psychological Bulletin, 128(1), 118-150.  

Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg J. T., Faraone S. V.  og Pennington B. F. (2005). Validity 

 of  the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-

 analytic review. Biological Psychiatry,57(11), 1336-1346 . 

 

  



  

59 

 

Viðauki A 
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Viðauki B 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn barna í *.......skóla*. 

Við undirritaðar erum starfandi sálfræðingar á Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslunnar 

(ÞHS). Við, ásamt tveimur B.S nemum í sálfræði , Steinunni Birgisdóttur og Rakel 

Kristinsdóttur erum að vinna að rannsókn sem miðar að því að kanna próffræðilega eiginleika 

BRIEF matslista sem metur stýrifærni (executive function) hjá börnum á aldrinum 9-13 ára.  

Listinn er hugsaður sem mikilvæg viðbót við nánari greiningu á ADHD hjá börnum sem er 

vísað á ÞHS. Hjá flestum þeim einstaklingum sem eru með ADHD þá valda veikleikar í 

stýrifærni erfiðleikum í skóla óháð greind eða færni. Því þurfa flest börn og unglingar með 

ADHD stuðning og úrræði til að vega upp á móti þessum veikleikum í stýrifærni. Er það von 

okkar að með tilkomu BRIEF listans sé í lok greiningar hægt að gefa foreldrum og skóla 

markvissari leiðbeiningar og bættari úrræði til að bæta hegðun og líðan barna sinna. Listinn 

er því mikilvægur liður í því að bæta þjónustu við börn með ADHD og foreldra þeirra ásamt 

því að veita betri innsýn í vandann.  Stjórnendur *.....skóla* og skólayfirvöld hafa nú þegar 

samþykkt verkefnið, sem og Vísindasiðanefnd og Persónuvernd.  

Ef þú samþykkir að taka þátt í þessari rannsókn verður þú beðin um að svara þremur 

spurningarlistum um barnið þitt. Það mun taka um það bil 20 mínútur að fylla þá út. Ef þú 

samþykkir að fylla BRIEF listann aftur út að 3 vikum liðnum þá þarftu að fylla út nafn og 

heimilisfang á sér blað (merkt „Endurathugun á BRIEF listanum“) sem einnig er í umslaginu 

og lætur fylgja með til okkar. Við munum þá senda BRIEF listann aftur til þín eftir rúmar 3 

vikur og þú beðinn að svara honum aftur og endursenda til okkar í frímerktu umslagi.  Með 

því að fylla hann aftur út ert þú að hjálpa okkur við að athuga endurprófunaráreiðanleika 

BRIEF listans þ.e að athuga hvort sömu aðilar svari á á svipaðan hátt síðar. Allir 

spurningalistar sem þú svarar eru nafnlausir og samþykkisblöð með nafninu þínu verða strax 

teknir frá matslistunum þegar við fáum þá í hendurnar. Ekki verður spurt um neinar 

persónulegar upplýsingar nema kyn barns, aldur, upprunaland og tungumál. Ef þú ákveður að 

taka þátt, ert þú beðin/n um að fylla út spurninglistana sem hér fylgja, skrifa undir 

samþykkisbréfið, setja allt í umslagið, innsigla það og senda barnið þitt með þá aftur í 

skólann  fyrir *.tiltekin dagsetning...*  

 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaðar (dagmar.k.hannesdottir@hg.is) eða  

(drifa.helgadottir@hg.is) ef þú hefur einhverjar spurningar. Við vonumst til að þú sjáir þér 

fært um að taka þátt í þessari rannsókn. 

Ef þú ákveður að taka þátt vinsamlegast undirritið meðfylgjandi Samþykkisblað, fyllið út 

listana og skilið í skólann fyrir *tiltekin dagsetning*. Haldið hins vegar eftir þessu bréfi og 

Upplýsingablaðinu um rannsóknina (haltu eftir öllum bláu blöðunum, en sendu okkur þessi 

hvítu tilbaka).  

Virðingarfyllst, og með von um þátttöku,  

Dagmar Kr. Hannesdóttir,Ph.D.    Drífa J. Helgadóttir, Cand.Psych 

Sálfræðingur á ÞHS      Sálfræðingur á ÞHS 

mailto:dagmar.k.hannesdottir@hg.is
mailto:drifa.helgadottir@hg.is
http://leit.hi.is/search?access=p&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&client=default_frontend&proxystylesheet=default_frontend&proxycustom=<HOME/>
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Viðauki C 

  
           

  Rannsóknarnúmer: ______________ 

 

    

 

 

SAMÞYKKISBLAÐ 

 

 

Ég samþykki hér með sjálfviljug/ur að taka þátt í rannsókninni BRIEF listinn: Stýrifærni 

(executive function) 9-13 ára barna og tengsl við ADHD einkenni, hegðun og líðan. Í því 

felst að fylla út spurningalistana og skila þeim til skólans fyrir *ákv dagsetn*. 

 

Ég hef kynnt mér upplýsingar um rannsóknina og ég skil að ég get hætt í rannsókninni 

hvenær sem er án eftirmála.  

 

Upplýsingar um rannsóknina má geyma í tölvutæku formi, svo framarlega sem nafnleyndar 

sé gætt og farið verði með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

 

 

 

 

“Ég samþykki að taka þátt í þessari rannsókn með því að fylla út spurningalistana þrjá og 

skila þeim á réttum tíma” 

 

 

 

__________________________________________                                   _______________ 

Undirskrift foreldris / forráðamanns             Dagsetning 

 

 

         

Ef ég hef einhverjar spurningar um rannsóknina, framkvæmd hennar og / eða rétt þátttakenda 

þá get ég haft samband við eftirfarandi aðila: 

 

 

 

Dagmar Kr. Hannesdóttir dagmar.k.hannesdottir@hg.is 

 

 

Drífa Jenný Helgadóttir drifa.helgadottir@hg.is 

 

mailto:dagmar.k.hannesdottir@hg.is
http://leit.hi.is/search?access=p&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&client=default_frontend&proxystylesheet=default_frontend&proxycustom=<HOME/>


  

62 

 

Viðauki D 

 

  
           

  Rannsóknarnúmer: ______________ 

 

    

 

 

Endurathugun á BRIEF listanum 

 

 

Skrifaðu nafn þitt og heimilisfang hér að neðan ef þú samþykkir að fá aftur sendan BRIEF 

listann (einungis listinn með 86 spurningunum) eftir 3 vikur til að athuga 

endurprófunaráreiðanleika listans.  

 

Rannsakendur munu síðan aðeins senda listann út til einhverra þátttakenda sem samþykkja að 

taka þátt í endurathuguninni, ekki til allra. Hins vegar munu rannsakendur draga út 10 nöfn 

þeirra sem vilja taka þátt í þessari seinni athugun og sem þakklætisvott fá þeir 10 sendan 

bíómiða.   

 

 

 

_____________________________________ 

Nafn foreldris 

 

______________________________________ 

Heimilisfang 

 

______________________________________ 

Póstnúmer og staður 

 

 

 

 

 

http://leit.hi.is/search?access=p&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&client=default_frontend&proxystylesheet=default_frontend&proxycustom=<HOME/>
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Viðauki E 

 

 

  Rannsóknarnúmer: ______________ 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Fyrir rannsóknina  

 

BRIEF listinn:  

Stýrifærni (executive function) 9-13 ára barna 

og tengsl við ADHD einkenni, hegðun og líðan. 

 

 

Hver fyllir út matslistana?          Mamma                   Pabbi             

           Báðir foreldrar     Annar aðili 

 

 

Kyn barns:            Strákur                 Stelpa 

 

Fæðingarár: ______________ 

 

Aldur:___________________ 

 

Upprunaland barns?  _________________________ 

 

Tungumál töluð á heimili? ______________________________________________ 

http://leit.hi.is/search?access=p&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&client=default_frontend&proxystylesheet=default_frontend&proxycustom=<HOME/>
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Viðauki F 
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Viðauki G 
 

Tafla 8. Lýsandi tölfræði fyrir atriði BRIEF listans. 

Atriði Fjöldi Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Skekkja Ris Lægsta gildi Hæsta gildi 

1 
261 0,66 1,00 0,65 0,48 -0,70 0 2 

2 
262 0,64 0,50 0,72 0,66 -0,82 0 2 

3 
261 0,85 1,00 0,65 0,15 -0,67 0 2 

4 
264 1,06 1,00 0,67 -0,07 -0,76 0 2 

5 
263 0,44 0,00 0,63 1,12 0,15 0 2 

6 
263 0,44 0,00 0,65 1,18 0,22 0 2 

7 
263 0,43 0,00 0,58 0,98 -0,02 0 2 

8 
261 0,33 0,00 0,53 1,33 0,82 0 2 

9 
262 0,60 0,00 0,70 0,73 -0,66 0 2 

10 
264 0,77 1,00 0,70 0,36 -0,93 0 2 

11 
263 0,41 0,00 0,66 1,34 0,53 0 2 

12 
262 0,45 0,00 0,64 1,12 0,12 0 2 

13 
260 0,20 0,00 0,47 2,25 4,43 0 2 

14 
263 0,84 1,00 0,69 0,22 -0,88 0 2 

15 
262 0,49 0,00 0,61 0,86 -0,26 0 2 

16 
264 0,50 0,00 0,62 0,87 -0,26 0 2 

17 
264 0,76 1,00 0,72 0,39 -0,98 0 2 

18 
261 0,46 0,00 0,68 1,16 0,04 0 2 

19 
264 0,90 1,00 0,72 0,16 -1,08 0 2 

20 
264 0,81 1,00 0,68 0,27 -0,87 0 2 

21 
264 1,02 1,00 0,62 -0,01 -0,34 0 2 

22 
264 0,40 0,00 0,61 1,27 0,53 0 2 

23 
264 0,26 0,00 0,53 1,92 2,80 0 2 

24 
264 0,47 0,00 0,67 1,11 -0,03 0 2 

25 
264 0,28 0,00 0,54 1,81 2,36 0 2 

26 
262 0,34 0,00 0,56 1,44 1,10 0 2 

27 
264 0,81 1,00 0,70 0,28 -0,96 0 2 

28 
261 0,47 0,00 0,62 0,97 -0,09 0 2 

29 
263 0,97 1,00 0,68 0,04 -0,85 0 2 

30 
264 0,38 0,00 0,58 1,30 0,70 0 2 

31 
263 0,53 0,00 0,74 1,01 -0,45 0 2 

32 
264 0,49 0,00 0,63 0,92 -0,19 0 2 

33 
264 0,53 0,00 0,65 0,84 -0,36 0 2 

34 
264 0,60 1,00 0,66 0,65 -0,61 0 2 

35 
264 0,43 0,00 0,56 0,86 -0,29 0 2 

36 
262 0,84 1,00 0,71 0,24 -0,97 0 2 

37 
264 0,66 1,00 0,70 0,58 -0,82 0 2 

38 
264 0,20 0,00 0,49 2,43 5,17 0 2 

39 
263 0,46 0,00 0,64 1,06 0,01 0 2 

40 
264 0,64 1,00 0,66 0,54 -0,70 0 2 

41 
264 0,49 0,00 0,60 0,78 -0,36 0 2 



  

66 

 

Tafla 8. Frh. Lýsandi tölfræði fyrir atriði BRIEF listans. 

Atriði Fjöldi Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

Lægsta 

gildi Hæsta gildi 

42 
262 0,43 0,00 0,63 1,18 0,29 0 2 

43 
261 0,37 0,00 0,58 1,32 0,74 0 2 

44 262 0,18 0,00 0,47 2,64 6,33 0 2 

45 262 0,26 0,00 0,54 2,03 3,17 0 2 

46 
264 0,88 1,00 0,68 0,16 -0,82 0 2 

47 
262 0,76 1,00 0,72 0,39 -1,00 0 2 

48 
263 0,30 0,00 0,53 1,62 1,74 0 2 

49 262 0,40 0,00 0,59 1,18 0,39 0 2 

50 
263 0,49 0,00 0,65 0,96 -0,19 0 2 

51 257 0,61 0,00 0,74 0,75 -0,79 0 2 

52 
262 0,53 0,00 0,65 0,86 -0,36 0 2 

53 259 0,51 0,00 0,72 1,03 -0,32 0 2 

54 263 0,19 0,00 0,47 2,41 5,20 0 2 

55 
263 0,37 0,00 0,61 1,45 1,00 0 2 

56 
263 0,13 0,00 0,39 3,07 9,31 0 2 

57 264 0,35 0,00 0,58 1,44 1,09 0 2 

58 263 0,43 0,00 0,62 1,16 0,28 0 2 

59 264 0,31 0,00 0,53 1,51 1,38 0 2 

60 263 0,43 0,00 0,59 1,00 0,01 0 2 

61 
262 0,60 1,00 0,59 0,40 -0,69 0 2 

62 264 0,26 0,00 0,51 1,86 2,65 0 2 

63 263 0,50 0,00 0,64 0,91 -0,23 0 2 

64 264 0,39 0,00 0,58 1,18 0,40 0 2 

65 
264 0,59 0,00 0,66 0,68 -0,59 0 2 

66 264 0,79 1,00 0,66 0,25 -0,73 0 2 

67 
264 0,71 1,00 0,67 0,41 -0,78 0 2 

68 264 0,70 1,00 0,69 0,47 -0,84 0 2 

69 
263 0,88 1,00 0,61 0,07 -0,38 0 2 

70 264 0,49 0,00 0,63 0,93 -0,20 0 2 

71 
264 0,55 0,00 0,68 0,85 -0,46 0 2 

72 
262 0,78 1,00 0,74 0,37 -1,08 0 2 

73 
263 0,36 0,00 0,61 1,49 1,12 0 2 

74 
264 0,28 0,00 0,53 1,74 2,14 0 2 

75 
263 0,64 1,00 0,67 0,56 -0,71 0 2 

76 260 0,40 0,00 0,60 1,24 0,49 0 2 

77 
262 0,42 0,00 0,65 1,28 0,42 0 2 

78 263 0,51 0,00 0,68 0,99 -0,26 0 2 

79 
264 0,47 0,00 0,58 0,81 -0,33 0 2 

80 264 0,30 0,00 0,51 1,46 1,20 0 2 

81 
262 0,40 0,00 0,64 1,35 0,62 0 2 

82 261 0,47 0,00 0,64 1,01 -0,06 0 2 

83 263 0,35 0,00 0,61 1,53 1,20 0 2 

84 264 0,39 0,00 0,61 1,34 0,71 0 2 

85 
263 0,27 0,00 0,55 1,95 2,80 0 2 

86 262 0,36 0,00 0,59 1,40 0,93 0 2 
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Viðauki H 

 

Tafla 9. Númer atriða í hverjum undirþætti í bandarísku- og í íslensku útgáfunni. 

        

Undirþættir 

bandarísku 

útgáfunnar 

        

  
Hömlun 

viðbragðs 
Fastheldni Tilfinningastjórn Framtaksemi Vinnsluminni Skipulagshæfni 

Skipulag á 

gögnum 
Eftirtektarsemi 

 
38 5 1 3 2 11 4 14 

 
41 6 7 10 9 15 29 21 

 
43 8 20 16 17 18 67 31 

 
44 12 25 47 19 22 68 34 

 
49 13 26 48 24 28 69 42 

Númer 

atriða 
54 23 45 61 27 35 72 52 

 
55 30 50 66 32 36 

 
60 

 
56 39 62 71 33 40 

 
63 

 
59 

 
64 

 
37 46 

  

 
65 

 
70 

 
57 51 

  

      
53 

  

            58     

Fjöldi 10 8 10 8 10 12 6 8 
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Tafla 9. Frh. Númer atriða í hverjum undirþætti í bandarísku- og í íslensku útgáfunni. 

      

Undirþættir 

íslensku 

útgáfunnar     
  Athygli/minni Tilfinningastjórn Hvatvísistjórn Dagleg umgengni Aðlögunarhæfni 

 
32 7 59 29 71 

 
9 25 41 4 30 

 
27 64 43 72 48 

 
33 1 65 69 16 

 
53 12 63 68 13 

 
17 70 38 

 
61 

 
47 26 55 

  

 
36 62 34 

  
Númer 

atriða 
57 50 56 

  

 
31 6 42 

  

 
2 5 51 

  

 
3 23 49 

  

 
19 44 

   

 
10 20 

   

 
18 54 

   

 
46 45 

   

 
15 39 

   

 
37 

    

 
60 

    

 
24 

    

 
40 

    

 
21 

    

 
14 

    

 
35 

    

 
58 

    

 
22 

    

 
28 

    

 
67 

    

 
52 

    

 
8 

    

 
11 

    

  66         

Fjöldi 32 17 12 5 6 
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Viðauki I 

 

Tafla 10. Lýsandi tölfræði fyrir atriði Ofvirknikvarðans 

Atriði 

              

Fjöldi Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Skekkja Ris 
Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

1. Hugar illa að smáatriðum og 

gerir fljótfærnislegar villur á 

skólaverkefnum. 

244 0.89 1.00 0.87 0.85 0.19 0 3 

2. Er mikið með hendur og fætur á 
hreyfingu eða iðar í sæti. 

244 0.59 0.00 0.90 1.47 1.21 0 3 

3. Á erfitt með að halda athygli 

vakandi við verkefni eða leiki. 
244 0.63 0.00 0.88 1.23 0.51 0 3 

4. Yfirgefur sæti í skólastofu eða 

við aðrar aðstæður þar sem ætlast 
er til að setið sé kyrr. 

240 0.34 0.00 0.66 2.14 4.59 0 3 

5. Virðist ekki hlusta þegar talað er 

beint til hans/hennar. 
244 0.50 0.00 0.75 1.48 1.63 0 3 

6. Hleypur um eða prílar óhóflega 

við aðstæður þar sem slíkt á ekki 

við. 

244 0.17 0.00 0.52 3.48 12.93 0 3 

7. Fylgir oft ekki fyrirmælum til 

enda og lýkur ekki við verkefni. 
244 0.59 0.00 0.83 1.37 1.19 0 3 

8. Á erfitt með að vera hljóð/ur við 

leik eða tómstundastarf. 
242 0.41 0.00 0.71 1.76 2.67 0 3 

9. Á erfitt með að skipuleggja 

verkefni sín og athafnir. 
244 0.73 0.00 0.91 1.14 0.41 0 3 

10. Er á "fleygiferð" eða er "eins 

og þeytispjald". 
243 0.25 0.00 0.65 2.92 8.34 0 3 

11. Forðast viðfangsefni (t.d. 

heimanám og verkefni í skóla) sem 

krefjast mikillar beitingar hugans. 

244 0.67 0.00 0.95 1.29 0.56 0 3 

12. Talar óhóflega mikið. 244 0.59 0.00 0.82 1.42 1.51 0 3 

13. Týnir hlutum sem hann/hún 

þarf á að halda til verkefna sinna 

eða athafna. 

244 0.62 0.00 0.82 1.24 0.86 0 3 

14. Grípur fram í með svari áður en 

spurningu er lokið. 
244 0.51 0.00 0.76 1.44 1.40 0 3 

15. Truflast auðveldlega af 

utanaðkomandi áreitum. 
244 0.92 1.00 0.96 0.81 -0.32 0 3 

16. Á erfitt með að bíða eftir að 

röðin komi að honum/henni. 
244 0.39 0.00 0.69 1.80 2.72 0 3 

17. Er gleymin/n í athöfnum 

daglegs lífs. 
242 0.58 0.00 0.85 1.49 1.57 0 3 

18. Grípur fram í eða ryðst inn í 

(samræður eða leiki). 
244 0.44 0.00 0.73 1.63 2.00 0 3 

 


