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Ágrip 

Próffræðilegir eiginleikar foreldraútgáfu BASC-2 listans (Behavior Assessment System for 

Children) voru athugaðir í hópi 6-11 ára barna á Íslandi. Listinn er erlendur kvarði sem er 

ætlað að meta hegðun og skapgerðarþætti barna og unglinga. Tveir grunnskólar samþykktu 

þátttöku sína í rannsókninni og alls svöruðu 251 foreldrar, þar af voru 142 mæður og 109 

feður. Próffræðilegir eiginleikar listans voru metnir í úrtaki mæðra og feðra í sitthvoru lagi. 

Þáttabygging BASC-2 var athuguð og áreiðanleiki skoðaður út frá bæði upprunulegri og 

íslenskri uppbyggingu listans. Áreiðanleikastuðlar upprunalegu útgáfunnar í íslensku úrtaki 

voru almennt miðlungs eða viðunandi. Þáttagreining sýndi færri þætti en í heimalandi fyrir 

bæði aðlögunarkvarða og klíníska kvarða listans og reyndist áreiðanleiki þeirra lægri en í 

heimalandi. Mikið samræmi var á mati mæðra og feðra og meta foreldrar stráka almennt 

hærra á úthverfum vanda en stúlkur á innhverfum. Niðurstöður benda til að athuga þurfi 

BASC-2 betur í stærra úrtaki, gera réttmætisathuganir og útbúa norm fyrir íslenskt þýði. 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the psychometric properties for the Parent Rating Scales 

(PRS) of the Behavior Assessment System for Children, second edition (BASC-2) 

questionnaire for six to eleven year old children in Iceland. The questionnaire is made to 

measure behavioral and emotional strengths and weaknesses of children and adolescents in 

preschool through high school. Two elementary schools in Reykjavik agreed to participate in 

the study. A number of 142 mothers and 109 fathers participated, a total of 251 parents. 

Psychometric properties was independently observed for a sample of mothers and fathers. 

Factor structure was assessed and reliability of BASC-2 was evaluated from both the 

Icelandic and the American version of the list. Reliability of the American version in 

Icelandic sample was in general terms medium or acceptable in both samples. Factor analysis 

revealed fewer factors than the American version of the list, for both adaptive and clinical 

scales. Reliability of the Icelandic version was substantially lower than the questionnaire 

originated from America. There was a high degree of consistency between fathers and 

mothers and parents tended to rate boys higher on externalizing problems but girls higher on 

internalizing problems. The results are indicative that further evaluation of the BASC-2 

questionnaire is needed with a larger sample, validity studies should be carried out and norm 

should be made for Icelandic population. 
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Margir hugsa um bernskuárin sem glaðværan tíma þar sem hægt sé að njóta einfaldrar ánægju 

í daglegu í lífi án þess að finna fyrir streitu eða öðrum vandamálum (Nolen-Hoeksema, 2008). 

Sú er þó ekki raunin hjá öllum börnum, því mörg þeirra glíma við félagsleg, tilfinningaleg og 

hegðunarleg vandamál, sem hamlar virkni þeirra í daglegu lífi. Talið er að 20% barna glími 

við geðheilsuvanda hverju sinni og 7-10% barna eru talin þurfa á geðrænni meðferð að halda 

(Kazdin, 2005; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1998). Því miður hlýtur aðeins lítill 

hluti þessara barna viðeigandi meðferð. Á Íslandi er talið að undir 0,5% (hálfu prósenti) barna 

sem eiga við geðrænan vanda að stríða fái sérfræðiþjónustu árlega, sem er mun lægra hlutfall, 

en hjá nágrannaþjóðum (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1998). Það er því mikil 

þörf á að auka geðheilbrigðisþjónustu barna hér á landi svo fleiri börn fái þá þjónustu sem á 

þurfa að halda. Fái börn viðeigandi meðferð getur það dregið úr frekari vandamálum síðar 

meir (Kazdin, 2005). 

 Þegar meðferðarúrræði eru valin þarf fyrst að huga að því að barnið fái viðeigandi 

greiningu, en þá eru hegðun, tilfinningar og hugræn ferli barns kortlögð og skoðuð með tilliti 

til hvað telst eðlilegt miðað við þroska þess, aldur, kyn og menningarumhverfi. Ýmis 

sálfræðileg matstæki hafa verið þróuð til notkunar við greiningu á geðrænum vanda barna, en 

sérfræðingar hafa ekki komið sér saman um neitt eitt kerfisbundið matstæki til að notast við. 

Sálfræðingar þurfa því að velja hvaða matstæki henti best til að meta hegðun og 

skapgerðarþætti barna hverju sinni (Mash og Barkley, 2007). Eitt mikilvægasta atriðið sem 

þeir þurfa að hafa í huga eru próffræðilegir eiginleikar matstækisins. Nákvæm greining 

endurspeglast í prófum sem eru áreiðanleg og réttmæt, uppfylla skilyrði um nákvæmni og 

forspárgildi og hafa skýrar reglur um fyrirlögn, túlkun og stigagjöf (Cohen og Swerdlik, 2001; 

Einar Guðmundsson, 1999). Sálfræðingar ættu alltaf að þekkja þessa eiginleika, þegar þeir 

velja matstæki til greiningar. 

Víðs vegar um heiminn hafa vönduð sálfræðileg matstæki verið þróuð til notkunar við 

greiningar á geðröskunum barna. Hér á landi eru hins vegar fá matstæki sem hafa verið þróuð 

á nákvæman og vandaðan hátt og notast sálfræðingar yfirleitt við matstæki frá öðrum löndum 

sem eru þýdd og óstöðluð (Einar Guðmundsson, 2005-2006). 

 

Þýðing, staðfærsla og stöðlun 

Þegar tekin er ákvörðun um að nota sálfræðilegt matstæki í öðru landi en heimalandi þess er 

mikilvægt að þýða það, staðfæra og staðla. Markmiðið með því er að þýdda matstækið meti 

það sama og frumútgáfa þess og að próffræðilegir eiginleikar haldist (Sigurgrímur Skúlason, 

2005). Með þýddu prófi er átt við að erlendur texti er þýddur yfir á íslensku og viðurkenndu 
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vinnuferli er annað hvort fylgt við þýðingu matstækis eða ekki (Einar Guðmundsson, 2005-

2006). Þegar próf er einnig staðfært er texti prófs þýddur og lagaður að nýrri menningu 

þannig að próffræðilegir og tölfræðilegir þættir haldist þeir sömu og í frumútgáfu. Markmiðið 

með þýðingu og staðfærslu er að þýdda matstækið meti það sama og frumútgáfa þess og að 

próffræðilegir eiginleikar haldist (Sigurgrímur Skúlason, 2005). 

Stöðlun mælitækis felur í sér að form, innihald, matsreglur og reglur um fyrirlögn 

prófs eru fyrirfram ákveðin. Safna þarf gögnum með kerfisbundnu úrtaki til að útbúa viðmið, 

sem endurspegla sérkenni þess þýðis sem mælitækið á að ná til. Þessi viðmið eru forsenda 

þess að hægt sé að leggja mat á stöðu einstaklinga og greina styrk- og veikleika þeirra og eru 

þau nauðsynleg í allri greiningarvinnu. Í stöðlun er mikilvægt að hafa vel skilgreindan 

markhóp og nota úrtak sem endurspeglar hann sem best. Yfirleitt er fylgt sömu útfærslu á 

úrtaki, fyrirlögn, stigakvörðum og aldursbili og gert er í frumútgáfu prófs. Það er þó 

nauðsynlegt að hafa í huga hvort eitthvað sé af öðrum toga í landinu sem á að staðla það í, 

eins og breidd aldursbila og fyrir hvaða undirhópa viðmið séu nauðsynleg (Sigurgrímur 

Skúlason, 2005). 

Fá matstæki hafa verið stöðluð hérlendis og oft eru litlar eða engar upplýsingar gefnar 

um próffræðilega eiginleika þeirra og hvernig staðið var að þýðingu og staðfærslu þeirra. 

Þegar erlend próf eru stöðluð hér á landi er algengt að það þurfi að gera breytingar á innihaldi 

prófs, reglum um fyrirlögn og reglum um skorun. Því ber að varast að nota þýdd og óstöðluð 

próf án frekari upplýsinga um próffræðilega eiginleika þeirra. Þó svo að sálfræðingar geri sér 

grein fyrir vanda þess að nota óstöðluð matstæki er útbreidd notkun þeirra merki um það að 

betra sé að nota þau en ekki í klínísku starfi. Þetta er skiljanlegt þar sem stór hluti af starfi 

sálfræðinga felst í greiningarvinnu og mati á árangri. Ef nota á óstaðlað matstæki í klínísku 

starfi er mikilvægt að vita um ástæðu þýðingar, hvort staðfærslur hafi verið gerðar, hæfni 

þýðenda og annarra sem standa að þýðingunni. Í flestum tilfellum hérlendis er ekki vitað um 

þessa þætti sem eru þó forsenda þess að hægt sé að meta hvort hæfni við þýðingu og 

staðfærslu matstækja sé viðunandi (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Ekki er hægt að gera 

ráð fyrir að erlend viðmið séu viðeigandi til túlkunar á niðurstöðum þýddra matstækja og hafa 

rannsóknir sýnt að margs konar skekkjur geti fylgt notkun þýddra og óstaðlaðra prófa (Evald 

Sæmundsson, Margrét Arnljótsdóttir og Jónas Halldórsson, 1990; Gylfi Ásmundsson, 1990). 

Þegar sálfræðileg matstæki eru þýdd yfir á íslensku er því mikilvægt að hafa upplýsingar um 

áreiðanleika, réttmæti, þýðingu, staðfærslu, hversu viðeigandi erlend norm eru við túlkun 

niðurstaðna og skekkjur sem geta fylgt slíkri túlkun (Einar Guðmundsson, 2005-2006).  
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Þegar þýdd og óstöðluð matstæki eru notuð í klínísku starfi skiptir mestu máli að til 

séu upplýsingar um þær skekkjur sem fylgja notkun þeirra. Upplýsingar um þær eru einnig 

mikilvægar þegar kemur að því að taka ákvörðun um hvort réttlætanlegt sé að nota óstöðluð 

matstæki í klínísku starfi. Lágmarksskilyrði þess að nota óstöðluð matstæki í klínísku starfi er 

að sýna fram á réttmæti þess. Með því að athuga réttmæti þýddra matstækja er hægt að draga 

úr ýmis konar ályktunarvillum við notkun þeirra. Réttmætisathuganir koma hins vegar aldrei í 

stað stöðlunar á matstækjum, en eru þó mikilvægar á meðan beðið er eftir stöðlun þeirra 

(Einar Guðmundsson, 2005-2006). Lengi vel voru fáar leiðbeiningar til um þýðingu og 

staðfærslu prófa, en það breyttist  árið 1992 þegar Alþjóðlega prófnefndin (International Test 

Commission) gaf út slíkar leiðbeiningar. Þessar reglur eru nákvæmustu viðmið sem til eru á 

þessu sviði og er æskilegt að fara eftir þeim þegar matstæki eru þýdd og staðfærð. Reglurnar 

eru 22 talsins og skiptast í fjóra flokka: (1) samhengi, (2) samning og þróun matstækja, (3) 

fyrirlögn og (4) tæknilegar upplýsingar. Þær miða að því að draga úr ýmsum skekkjum eins 

og rangri þýðingu og menningaráhrifum (International Commision, 2010). Þessar reglur 

Alþjóðlegu prófnefndarinnar eru aðallega hugsaðar í samanburðarrannsóknum milli þjóða og 

menningarsvæða, en þær fjalla ekki sérstaklega um þýðingu og staðfærslu matstækja milli 

landa sem eingöngu á að nota í einu landi, en það er einmitt markmiðið í flestum tilfellum 

þegar sálfræðileg matstæki eru þýdd og staðfærð hérlendis. Á Íslandi hafa ekki verið gefnar út 

neinar reglur um það hvernig standa eigi að þýðingu og staðfærslu sálfræðilegra matstækja og 

heldur ekki hvaða lágmarksskilyrði þau þurfa að uppfylla. Mikil þörf er á slíkum reglur til að 

hægt sé að réttlæta notkun matstækis í klínísku starfi (Einar Guðmundsson, 2005-2006). 

 Þegar matstæki er valið til þýðingar er fyrsta skrefið að athuga próffræðilega 

eiginleika frumútgáfunnar. Líklegt er að próffræðilegir eiginleikar matstækis lækki þegar það 

er þýtt yfir á nýtt tungumál og er því mikilvægt að prófið hafi upphaflega góða próffræðilega 

eiginleika í heimalandi sínu. Athuga þarf vel áreiðanleika, réttmæti, breidd aldursbila í 

normum, aldur norma, gólf og rjáfuráhrif í viðmiðum, sérkenni þýðis og eiginleika mælitalna. 

Almennt má ganga út frá því að klínískt notagildi prófs fari eftir þessum eiginleikum. Ef 

próffræðilegir eiginleikar eru óviðunandi dregur það verulega úr klínísku notagildi 

matstækisins. Það skiptir því miklu máli að ofangreind atriði séu í lagi þegar val á matstæki til 

þýðingar fer fram (Sigurgrímur Skúlason, 2005; Einar Guðmundsson, 2005-2006). Mikilvægt 

er að þýðandi matstækis uppfylli nokkur meginskilyrði. Æskilegt er að hann sé tvítyngdur, 

hafi sérþekkingu á því efni sem á að þýða og þekki bæði menningarsvæði frumútgáfu 

matstækis og þess lands sem á að nota það í (Geisinger, 1994). Því meira sem vikið er frá 

þessum meginskilyrðum því meiri hætta er á alvarlegum þýðingarvillum. Þar sem erfitt er að 
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sameina alla þessa þætti í einum og sama þýðandanum getur verið gott að nota fleiri en einn 

þýðanda. Við þýðingu sálfræðilegra prófa hafa aðallega verið notaðar tvær aðferðir. Fyrri 

aðferðin felur í sér þýðingu og bakþýðingu þar sem tveir tvítyngdir þýðendur þýða tiltekið 

matstæki. Annar aðilinn þýðir mælitæki yfir á tungumál nýrrar þýðingar og hinn aðilinn þýðir 

svo til baka yfir á upprunalegt tungumál. Seinni aðferðin snýr að því að tveir tvítyngdir 

einstaklingar koma með tvær sjálfstæðar þýðingar á sama matstæki og þriðji aðili sér um að 

athuga nákvæmni þýðingarinnar. Síðari aðferðin hefur reynst vel hér á landi og í ýmsum 

alþjóðlegum samanburðarrannsóknum og rannsóknum á greindarprófum (Einar Guðmunds-

son, 2005-2006).  

Þegar búið er að þýða matstæki er næsta skref að staðfæra það. Þegar matstæki er 

staðfært er mikilvægt að áreiðanleiki undirprófa og heildartalna, gólf og rjáfur í normum og 

mismunandi tegundir réttmætis séu viðunandi. Þó svo að breyta þurfi einhverjum atriðum við 

staðfærslu er aðalatriðið að próffræðilegir eiginleikar haldist (Einar Guðmundsson, 2005-

2006). Skekkjur sem geta komið upp við þýðingu og staðfærslu mælitækis geta verið 

margvíslegar. Dæmi um slíkar skekkjur tengjast hugsmíðum, atriðum í prófi og aðferð við 

fyrirlögn matstækis (van de Vijver og Hambleton, 1996; van de Vijver og Leung, 1997). 

Skekkjur vegna hugsmíða koma til þegar hugsmíðar eru ekki jafngildar á milli 

menningarsvæða. Skilgreining þeirra skekkist vegna þess að hugsmíðar hafa ekki sömu 

merkingu og í heimalandi matstækisins. Þegar mikill munur er á milli menningarsvæða er 

meiri hætta á að þessar skekkjur komi upp en þó er aldrei hægt að útiloka þær nema með 

athugunum. Þegar ætla má að hugsmíðaskekkja komi fram í matstæki er ástæða til að efast 

um réttmæti þess að þýða það og staðfæra. Skekkjur sem koma fram vegna atriða matstækis 

geta komið til vegna þess að þýðing á atriðum er slök eða ónákvæm og orðalag atriðanna 

flókið eða óviðeigandi (van de Vijver og Leung, 1997). Skekkjur sem tengjast aðferð við 

fyrirlögn geta haft áhrif á niðurstöðu þýddrar útgáfu og því þarf að huga vel að sérkennum 

matstækis sem hugsanlega getur valdið skekkju á nýrri þýðingu. Dæmi um þetta eru 

kunnugleiki próftaka á leiðum til að svara, þekkingu hans á áreitum og orðalagi leiðbeininga. 

Þegar talið er að skekkjur af þessum toga geti haft áhrif á niðurstöður er mikilvægt að athuga 

það sérstaklega, til dæmis með forprófun (Einar Guðmundsson, 2005-2006).  

Forprófun felur í sér að athuga hvernig þýðing og staðfærsla prófs reynist í 

raunverulegum aðstæðum. Talið er að tvær forprófanir á þýðingu matstækis séu lágmark. 

Fyrri forprófunin hefur þann tilgang að afla upplýsinga um orðalag, merkingu, einstök atriði, 

matsreglur, reglur um fyrirlögn og fleira. Ef vankantar koma í ljós varðandi þessa þætti er 

hægt að gera breytingar á tilteknu prófi. Því næst er síðari forprófunin gerð þar sem notast er 
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við stærra úrtak, sem er nálægt því að endurspegla tiltekið þýði. Þegar forprófun líkur þarf að 

gera réttmætisathuganir óháð því hvort aðeins eigi að þýða og staðfæra eða staðla matstækið. 

Í slíkum athugunum þarf úrtakið að vera hæfilega stórt og endurspegla sérkenni þýðis. Það fer 

eftir eðli mælitækis hvaða þætti er nauðsynlegt að skoða. Í öllum tilfellum ætti samt sem áður 

að skoða skekkjur í erlendum normum, áreiðanleika og réttmæti (Einar Guðmundsson, 2005-

2006). Markmiðið með þýðingu og staðfærslu erlendra matstækja ætti alltaf að vera stöðlun 

þeirra. Eins og fram kom áðan þá hafa fá sálfræðileg matstæki verið stöðluð hér á landi.  

 

Atferlislistar 

Margar tegundir eru til af matstækjum sem sálfræðingar nota við greiningu á geðröskunum 

barna. Algengustu matstækin eru stöðluð og óstöðluð viðtöl, beinar athuganir og atferlislistar. 

Oft notast sálfræðingar við tvö eða fleiri matstæki í sömu greiningunni til að fá heildarmynd 

yfir vanda barns (Reitman, Hummel, Franz og Gross, 1998). Það getur þó verið erfitt að 

sameina upplýsingar frá mismunandi matstækjum í eina heildstæða mynd og er því 

ákjósanlegast að nota eitt matstæki sem metur margvíslegar upplýsingar um hegðun og 

skapgerðarþætti barns (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Atferlislistar eru ein tegund matstækis sem hefur slíka eiginleika. Tilgangur þeirra er 

að meta sérstaka og sjáanlega hegðun barns út frá sjónarhorni mismunandi matsaðila 

(Reynolds og Kamphaus, 2004). Listarnir eru venjulega gefnir út í þremur útgáfum þar sem 

ein útgáfa er fyrir foreldra, önnur fyrir kennara og þriðja fyrir barnið sjálft (Reitman, 

Hummel, Franz og Gross, 1998). Atferlislistar koma að góðu gagni þegar bera á saman mat 

ólíkra aðila í mismunandi aðstæðum. Foreldrar (bæði móðir og faðir) og kennari eru 

venjulega þeir matsmenn sem geta veitt mikilvægustu upplýsingarnar um hegðun og 

skapgerðarþætti barns (Stanger og Lewis, 1993). Ef barnið er 8 ára eða eldra getur einnig 

verið gagnlegt að láta barnið sjálft fylla út upplýsingar um sjálft sig (Reynolds og Kamphaus, 

2004). Rannsóknir hafa sýnt að samræmi milli matsmanna sem tengjast barninu í svipuðum 

aðstæðum er yfirleitt meira heldur en milli matsmanna sem tengjast barninu í ólíkum 

aðstæðum. Þannig er mat föður og móður sambærilegra heldur en mat kennara og foreldra 

(Grietens o.fl., 2004; Konold, Walthall og Pianta, 2004). Það getur verið mismunandi hvaða 

matsaðilar það eru sem gefa nákvæmustu spána um vanda barns, en rannsóknir hafa sýnt að 

mikilvægustu upplýsingarnar komi frá foreldrum barnsins (Achenbach, McConaughy og 

Howell, 1987; Kadzin, 1988). Allsherjargreining (meta-analysis), sem innihélt 60 rannsóknir, 

sýndi að mat föður og móður sé sambærilegt við mat á úthverfum vanda en aðeins í meðallagi 

við mat á innhverfum vanda (Duhig, Renk, Epstein og Phares, 2000). Mæður virðast vera 
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næmari en bæði feður og kennarar á innhverfan vanda barns, sem og mótþróa og 

hegðunarvanda þess. Kennarar virðast hins vegar gefa nákvæmustu spána um ofvirkni- og 

athyglisbrestseinkenni (Phares, 1997). Rannsóknir sýna að samkvæmni milli matsmanna er 

meiri þegar verið er að meta úthverfan vanda fremur en innhverfan. Einnig virðast foreldrar 

og kennarar meta drengi almennt hærri á úthverfum vanda, en stúlkur hærri á innhverfum 

vanda (Stanger og Lewis, 1993; Konold, Walthall og Pianta, 2004). Á heildina litið er 

ákjósanlegast að láta bæði foreldra og kennara leggja mat á hegðun og skapgerðarþætti barns 

til að fá sem nákvæmustu upplýsingarnar (Moreno, Silverman, Saavedra og Phares, 2008). Í 

mati á innhverfum vanda ætti hins vegar mat móður að vera nægjanlegt, þar sem talið er að 

þær séu næmastar á slíkan vanda (Phares, 1997). 

Fjölmargir atferlislistar hafa verið gefnir út erlendis. Sumir þessara lista meta sértækan 

vanda barns eins og eingöngu einhverfu (til dæmis Childhood Autism Rating Scales; 

Schopler, Reichler og Renner, 1988) meðan aðrir meta marghliða vanda eða breitt svið 

einkenna (eins og ASEBA; Achenbach og Rescorla, 2001). Atferlislistar, sem meta breitt svið 

einkenna, henta vel í skimun á geðrænum vanda barna þar sem leitað er eftir einkennum eða 

röskunum í skilgreindum hópi barna (Einar Guðmundsson og Emilía Guðmundsdóttir, 2007). 

Þessir hópar geta verið öll börn á landinu á tilteknu aldursbili eða nemendur í ákveðnum skóla 

eða bekk (Weist, Rubin, Moore, Adelsheim og Wrobel, 2007). Atferlislistar sem 

skimunartæki geta gefið vísbendingu um stöðu barns miðað við jafnaldra og hvort ástæða sé 

til að vísa barninu í ítarlegra mat (Einar Guðmundsson, 1999). 

Atferlislistar sem meta breitt svið einkenna eru einnig hentug matstæki við greiningu. 

Þekktir og útbreiddir atferlislistar sem meta hegðun og skapgerðarþætti barna eru ASEBA 

listarnir (Aschenbach System of Empirically Based Assessment;Achenbach og Rescorla, 

2001), SQD (Strengths and Difficulties Questionnaire; Goodman, Ford, Simmons, Gatward 

og Meltzer, 2000), Conners (Conners Rating Scales; Conners, 2008) og BASC (Behavior 

Assessment System of Children; Reynolds og Kamphaus, 2004). 

ASEBA listarnir hafa verið þýddir og staðfærðir á 74 tungumál og eru mikið notaðir í 

geðheilbrigðisþjónustu, í skólum og við ráðgjöf barna. Þeir voru upphaflega hannaðir fyrir 

bandarískt samfélag, en eru nú notaðir um heim allan. (Achenbach og Rescorla, 2001). 

ASEBA listarnir hafa verið þýddir hérlendis og staðfærðir að hluta og eru mikið notaðir í 

bæði greiningu og rannsóknum (sjá til dæmis Helga Hannesdóttir, 2002; Helga Hannesdóttir, 

Lilja Sólnes, Jorma Piha og Halldór S. Guðmundsson, e.d.; Guðrún Bjarnadóttir og Halldór S. 

Guðmundsson, 2011). 
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Listinn Spurningar um styrk og vanda (SDQ) hefur notið mikilla vinsælda víða um 

heim og hefur verið þýddur á um 60 tungumál, þar á meðal hérlendis. Nokkrar rannsóknir 

hafa verið gerðar á próffræðilegum eiginleikum íslenskrar þýðingar í hópi fimm ára barna sem 

bentu til þess að þýðingin hafi ekki verið viðunandi og innri áreiðanleiki almennt 

óásættanlegur (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2005-2006; Anika Ýr Böðvarsdóttir, 2006). 

Endurbætt þýðing hefur verið gerð á listanum sem sýndi fram á betri próffræðilega eiginleika, 

en þó er talin þörf á frekari rannsóknum áður en listinn verður staðlaður (Theódóra 

Gunnarsdóttir, 2011; Ása Birna Einarsdóttir, 2011). 

Atferlislistar Conners eru meðal þeirra lista sem hafa verið mest rannsakaðir og mest 

notaðir út um allan heim. Listinn hefur verið endurbættur tvisvar og er talinn vera mjög 

nákvæmur í að greina á milli raskana þar sem samsláttur er mikill. Einnig er listinn vel til þess 

fallinn að greina í sundur einkenni athyglisbrests og ofvirkni (Conners, 2008; Sigríður D. 

Benediktsdóttir og Sóley D. Davíðsdóttir, 2003). Einar Guðmundsson og Emilía Guðmunds-

dóttir (2007) þýddu og lögðu fyrir íslenska þýðingu og staðfærslu á kennaralista Conners í 

endurbættri útgáfu. Þáttabygging var í megindráttum eins og í heimalandi, en þó er talin þörf 

á frekari athugunum  í stærra úrtaki. Sjálfsmatskvarði Conners-Wells sem er ætlaður 

unglingum, hefur verið staðlaður hér á landi í úrtaki 871 íslenskra barna og unglinga á 

aldrinum 11-16. (Sigríður D. Benediktsdóttir og Sóley  D. Davíðsdóttir, 2003). 

BASC atferlislistinn er fjölaðferða og fjölvíddarmælitæki sem er gefinn út í fimm 

hlutum sem hægt er að nota í sitt í hvoru lagi eða alla saman. Listinn er eitt vinsælasta 

matstækið í Ameríku, og hefur verið staðlaður fyrir bæði bandarískt og spænskt þýði 

(Reynolds og Kamphaus, 2004). Helstu kostir BASC umfram aðra atferlislista eru meðal 

annars réttmætisstuðlar, ný fræðihugtök (t.d. leiðtogahæfni og sjálfstraust), ítarlegri mæling á 

atferli í kennslustundum og kerfi til að safna saman upplýsingum um þroskasögu barns 

(Adams og Drapman, 1994).  

Elín Rut Guðnadóttir (2004) og Sigurlín Hrund Kjartansdóttir (2005) gerðu rannsókn á 

próffræðilegum eiginleikum sjálfsmatslista og foreldramatslista BASC í íslenskum útgáfum.   

Niðurstöður þeirra rannsókna bentu til þess að íslensk uppbygging listanna væri sambærileg 

frumútgáfu þeirra, en þar sem úrtakið var lítið í báðum rannsóknum var þörf á frekari 

athugunum. 

 BASC hefur verið gefinn út í endurbættri útgáfu sem ekki hefur verið þýddur 

hérlendis. Verkefnið í þessari rannsókn er að meta próffræðilega eiginleika endurbættrar 

útgáfu BASC listans.  
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BASC (Behavior Assesment System for Children) 

Á 9. áratug síðustu aldar var mikill skortur á matstækjum til þess að meta tilfinninga- og 

hegðunarvanda barna og unglinga. Sérfræðingar þurftu að vinna með upplýsingar og mat úr 

mismunandi áttum sem erfitt var að samþætta til að geta greint geðraskanir barna á nákvæman 

hátt. Reynolds og Kamphaus (1992) vildu bæta úr þessum vanda með því að hanna nýtt 

matstæki sem myndi samþætta mismunandi upplýsingar um hegðun og líðan barna og um leið 

gera starf klínískra sérfræðinga auðveldara og nákvæmara. Þróun BASC tók um það bil sjö ár 

og var listinn staðlaður á bæði ensku og spænsku. BASC varð fljótt að einu vinsælasta og 

útbreiddasta matstækinu í Ameríku og árið 2004 var listinn gefin út í endurbættri útgáfu. 

Nokkrar breytingar voru gerðar í endurbættri útgáfu BASC sem bættu próffræðilega 

eiginleika hans. Sem dæmi má nefna þá var bætt við fleiri kvörðum og atriðum fækkað á 

listunum. BASC-2 greinir því breiðara svið hegðunar og tilfinninga heldur en upprunalega 

útgáfan og þurfa matsaðilar minni tíma til að svara spurningalistanum (Reynolds og 

Kamphaus, 2004). Endurbætt útgáfa BASC hefur einnig verið stöðluð fyrir spænskumælandi 

þýði og hafa rannsóknir sýnt að próffræðilegir eiginleikar séu sambærilegir þeirri bandarísku, 

en þó aðeins lakari (sjá til dæmis McCloskey, Hess og D'Amato, 2003). Hægt er að nota 

listann við mat á börnum, unglingum og ungu fullorðnu fólki þar sem hann kemur út í fjórum 

útgáfum: (1) fyrir börn á aldrinum 2-5 ára, (2) fyrir börn á aldrinum 6-11 ára og (3) fyrir 

unglinga frá 12-21 árs og loks (4) fyrir ungt fullorðið fólk frá 18-25 ára (Reynolds og 

Kamphaus, 2004). 

BASC-2 listinn hefur fjölmarga eiginleika sem gerir hann að mjög ákjósanlegu 

matstæki við greiningu og skimun á vandkvæðum barna almennt (Northern California 

Training Academy, 2008). Hann er fjölaðferða- og fjölvíddarmælitæki, sem þýðir að hann 

metur margvísleg tilfinninga- og hegðunarvandamál barna út frá upplýsingum úr mörgum 

áttum. Listinn er gefinn út í fimm hlutum sem hægt er að nota í sitt hvoru lagi eða alla saman. 

Þessir fimm hlutar eru sjálfsmatslisti (self-report scale) kennaramatslisti (teacher rating 

scale), foreldramatslisti (parent rating scale) auk tveggja kerfa sem meta þroskasögu barns 

(structured developmental history) og hegðun þess í skólastofu (student observation system) 

(Reynolds og Kamphaus, 2004). 

Tilgangur sjálfsmatslistans er að meta tilfinningar og sjálfsskynjun þess aðila, sem 

vísað er í greiningu, en í kennara- og foreldramatslistanum meta matsaðilar sjáanlega hegðun 

barnsins. Kennarar meta hegðun barns innan veggja skólans en foreldrar meta hegðun þess 

utan skóla. Þroskasaga einstaklings er metin af sérfræðingi sem tekur viðtal við foreldra og 
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utanaðkomandi aðili metur hegðun barns í skólastofu á kerfisbundinn hátt (Reynolds og 

Kamphaus, 2004). 

BASC-2 listinn metur mismunandi hegðun, tilfinningar og persónuleikaþætti og tekur 

á bæði styrk og vanda barns (að þessu leyti er BASC-2 fjölvíddarmælitæki). Fjölvíddarkerfið 

gerir hann mjög næman á einstaklingsmun, sem auðveldar sérfræðingum að átta sig á vanda 

barns og finna hentugustu meðferðarúrræðin (Reynolds og Kamphaus, 2004). Með BASC-2 

er hægt að meta margar tegundir geðraskana og er listinn því afar hentugur í marghliða 

rannsóknir. BASC-2 hefur mikið verið notaður til að bera saman mismunandi hópa barna og 

unglinga eins og börn af ólíku kyni, aldri og þjóðerni (Kim, Kim og Kamphaus, 2010; 

Barcons-Castel, Fornieles-Deu og Costas-Moragas, 2011; Harrison,Vannest og Reynolds, 

2011: Ochoa, Riccio, Jimenez og de Alba, Sines, 2004). Einnig er listinn hentugur til að bera 

saman hegðun barna með ákveðna geðröskun við hegðun barna með enga eða aðra geðröskun 

(Mahan og Matson, 2011; Fernandez-Jaen o.fl., 2001; Jarratt, Riccio og Siekierski, 2005).  

Helstu og algengustu geðraskanir sem listinn metur er athyglisbrestur með ofvirkni 

(attention-deficit/hyperactivity disorder), hegðunarraskanir (conduct problems), kvíðaraskanir 

(anxiety disorders), þunglyndi (depression) og einhverfa (autism).  

Athyglisbrestur með ofvirkni (AMO) er taugaþroskaröskun sem kemur fram fyrir sjö 

ára aldur og einkennist meðal annars af skertri hæfni til þess að fylgjast með, hemja hvatir 

sínar og stýra hegðun sinni í samræmi við aldur og þroska. Birtingarmynd og samsetning 

einkenna getur verið mismunandi eftir börnum (American Psychiatric Association, 2000). 

Greiningarkerfið DSM-IV-TR skiptir einkennum AMO í tvo flokka: athyglisbrestur 

(attention-deficit) og hreyfiofvirkni-hvatvísi (hyperactivity-impulsivity). Einkenni þessara 

flokka hafa fylgni sín á milli, en vaxandi upplýsingar eru um að þessir flokkar séu í raun tvær 

aðskildar raskanir (Mash og Barkley, 2007). Einn helsti kostur BASC-2 umfram aðra 

atferlislista er sá að hann metur ofvirknieinkenni og athyglisbrest á tveimur aðskildum 

kvörðum og er því betur til þess fallinn að spá fyrir um undirtegundir AMO heldur en flestir 

aðrir atferlislistar (Vaughn, Riccio, Hynd og Hall, 1997; Sólveig Jónsdóttir, 2006). Talið er að 

um 3-7,8% barna mæti greiningarviðmiðum fyrir röskunina alls staðar í heiminum og eru 

drengir oftar greindir með AMO en stúlkur (Mash og Barkley, 2007).  

Hegðunarraskanir einkennast af truflandi hegðun og viðhorfum sem þykja félagslega 

óviðeigandi miðað við aldur og þroska barns. Ein helsta ástæða þess að börnum og unglingum 

er vísað til sálfræðings er vegna hegðunarraskanna þar sem þær hafa mjög truflandi áhrif á 

umhverfið. Börn með slíkar raskanir hegða sér oft á andfélagslegan hátt og brjóta gegn öðrum 

vísvitandi. Hegðun þeirra felst til dæmis í skapofsaköstum, þjófnaði, árásargirni og 
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vímuefnaneyslu (American Psychiatric Association, 2000). Helstu greiningar á hegðunar-

röskunum eru mótþróaþrjóskuröskun (oppositional-defiant disorder) og hegðunarröskun 

(conduct disorder). Talið er að 9-10% barna glími við hegðunarraskanir og eru drengir 

líklegri til að greinast með þær en stúlkur (Mash og Barkley, 2007). 

Kvíði er ástand sem einkennist af sterkum neikvæðum tilfinningum og líkamlegri 

spennu vegna ótta um að eitthvað hræðilegt geti gerst (Barlow, 2002). Talið er að um 6%-

15% barna upplifi það mikinn kvíða að það trufli virkni þeirra í daglegu lífi (U. S. Public 

Health Service, 2000). DSM-IV-TR skiptir kvíðaröskunum barna niður í níu tegundir þar sem 

algengustu raskanirnar eru aðskilnaðarkvíði, almenn kvíðaröskun, sértæk fælni, félagsfælni, 

áráttu-þráhyggjuröskun og felmturröskun (American Psychiatric Association, 2000). 

Kvíðaraskanir deila sömu tilfinningalegu, líffræðilegu og hegðunarlegu viðbrögðum við 

kvíða, en það sem greinir eina kvíðaröskun frá annarri fer venjulega eftir því að hverju 

kvíðinn beinist (Mash og Wolfe, 2010).  

Þunglyndi barna einkennist af þrálátu vonleysi, depurð og sjálfsvorkunn sem getur  

haft mjög truflandi áhrif á daglegt líf þeirra (American Psychiatric Association, 2000). 

Einkenni þunglyndis geta verið mismunandi eftir aldri og þroska barns. Börn á leikskólaaldri 

eru oft fáskiptin og draga sig til hlés meðan börn á grunnskólaaldri sýna frekar árásargirni og 

eru þrætugjörn. Unglingar upplifa frekar dýpri tilfinningar á borð við vonleysi og 

sektarkennd. Röskunin er þó fremur sjaldgæf hjá börnum, en tíðni hennar eykst mikið á 

unglingsárum (Mash og Wolfe, 2010). 

Einhverfa er taugaþroskaröskun sem verður til vegna seinkunnar á taugaþroska og 

kemur yfirleitt fram snemma í barnæsku.  Birtingarmyndum einhverfu er skipt í mismunandi 

raskanir á einhverfurófi (autism spectrum disorders), sem eiga það allar sameiginlegt að valda 

þroskahömlun á ýmsum sviðum, eins og í samskiptum og félagslegum þroska. Þær helstu eru 

einhverfa (autism), Asperger heilkenni (Asperger syndrome) og ódæmigerð einhverfa 

(pervasive developmental disorder not otherwise specified; PDD-NOS) (American Psychitrac 

Association, 2000). Algengi einhverfurófsraskana virðist fara vaxandi, en um 60 af hverjum 

10.000 eru taldir vera með röskun á einhverfurófi. Þessi aukning virðist eiga sér stað alls 

staðar í heiminum, þar með talið á Íslandi. Drengir eru allt að fjórum sinnum líklegri til að 

greinast með einhverfu en almennt séð sýna stúlkur alvarlegri einkenni en strákar (Greiningar-

og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.).  
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Foreldramatslisti BASC-2 

Foreldramatslisti BASC-2 er notaður til að meta hegðun og aðlögun barns í samfélaginu og 

heima fyrir. Útfylling listans er í höndum foreldra eða forráðamanna barns og hann kemur út í 

þremur útgáfum: (1) fyrir foreldra ungra barna (2-5 ára), (2) fyrir foreldra barna í grunnskóla 

(6-11 ára) og (3) fyrir foreldra unglinga (12-21). Listinn inniheldur 134-160 atriði, 

mismunandi eftir aldursbili. Staðhæfingar á listanum lýsa hegðun sem matsaðilar meta á 

fjögurra punkta stiku, frá „aldrei“ til „næstum alltaf“ (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Atriði foreldramatslista BASC-2 skiptast niður á þrjá mismunandi kvarða: yfirkvarða, 

klíníska kvarða og aðlögunarkvarða. Yfirkvarðar listans eru notaðir til að draga fram 

heildarmynd af hegðun og gefur skor þeirra til kynna hvar barn er statt á aðskildum sviðum. 

Þeir eru eftirfarandi: (1) Úthverfur vandi (Externalizing Problems), (2) Innhverfur vandi 

(Internalizing Problems), (3) Aðlögunarhæfni (Adaptive Skills) og (4) Heildartala 

hegðunareinkenna (Behavioral Symptoms Index-BSI) (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Klínísku undirkvarðarnir meta afbrigðilega hegðun barna og bendir hátt skor á þeim til 

þess að neikvæð eða óæskileg einkenni séu til staðar sem hamla virkni barns heima fyrir eða í 

samskiptum við jafningja. Klínísku undirkvarðarnir eru (1) Árásargirni, (2) Kvíði, (3) 

Athyglisvandi, (4) Sérkennileg hegðun, (5) Hegðunarvandi, (6) Þunglyndi, (7) Ofvirkni, (8) 

Líkamlegar umkvartanir og  (9) Einangrunarhneigð (Reynolds og Kamphaus, 2004). 

 Aðlögunarkvörðum BASC-2 er svo ætlað að meta jákvæða hegðun barns. Hátt skor á 

þeim endurspegla jákvæð eða eftirsóknarverð einkenni, en lág skor að vandamál séu til staðar. 

Aðlögunarkvarðarnir eru (1) Athafnir í daglegur lífi (2) Aðlögunarhæfni, (3) Virkni í 

samskiptum, (4) Leiðtogahæfni og (5) Félagsfærni (Reynolds og Kamphaus, 2004). 

 

Próffræðilegir eiginleikar foreldramatslistans  

Próffræðilegir eiginleikar BASC-2 listans voru meðal annars metnir út frá athugunum á 

áreiðanleika og réttmæti (Reynolds og Kamphaus, 2004). Áreiðanleiki vísar til þess hversu 

nákvæm eða stöðug mæling er og er túlkaður með áreiðanleikastuðlum (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006). Áreiðanleikastuðlar eru á bilinu 0,0-1,0 og eru yfirleitt taldir ásættanlegir 

þegar þeir eru hærri en 0,7 og mjög góðir þegar þeir eru hærri en 0,8 (Sattler, 1988). Í 

rannsókn þeirra Reynolds og Kamphaus (2004) var áreiðanleiki foreldramatslistans, í hópi 6-

11 ára barna, metinn með þremur áreiðanleikastuðlum: innri áreiðanleika, endurprófunar-

áreiðanleika og samkvæmni milli matsmanna. Yfirkvarðar og undirkvarðar voru metnir bæði í 

klínísku og almennu þýði. 
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Innri áreiðanleiki (internal consistency) vísar til þess hvort atriði spurningarlista sem 

eiga að meta sömu hugsmíð myndi samskonar svör hjá hverjum þátttakanda. Innri 

áreiðanleiki yfirkvarðanna í almennu þýði var hærri en 0,90 fyrir Heildartölu 

hegðunareinkenna og Aðlögunar og á milli 0,80-0,90 fyrir Úthverfan og Innhverfan vanda. Í 

klínísku þýði var alfastuðullinn almennt hærri en 0,90 (Reynolds og Kamphaus, 2004). Innri 

áreiðanleiki fyrir yfirkvarða foreldramatslistans var því almennt mjög hár.  

Miðgildi undirkvarðanna náði frá 0,83-0,87 fyrir börn á grunnskólaaldri. Þeir 

undirkvarðar sem höfðu hæsta áreiðanleikastuðulinn voru Ofvirkni (0,86), Athyglisvandi 

(0,87), Félagsfærni (0,86) og Virkni í samskiptum (0,85). Athafnir í daglegu lífi hafði almennt 

lægsta áreiðanleikastuðulinn (0,75) (Reynolds og Kamphaus, 2004). Af þessu má sjá að 

alfastuðlar undirkvarðanna voru mjög góðir, en þó aðeins lægri en hjá yfirkvörðunum. Innri 

áreiðanleiki var stöðugur milli kynja, úrtaka og mismunandi aldurshópa (Reynolds og 

Kamphaus, 2004). 

Endurprófunaráreiðanleiki (test-retest reliability) var metinn með því að láta foreldra 

meta sama barn tvisvar með nokkra vikna millibili. Hár endurprófunaráreiðanleiki gefur til 

kynna að svör séu ólíkleg til þess að breytast mikið á milli fyrirlagna prófa (Reber, Allen og 

Reber, 2009). Það er þó ætlast til þess að svörun foreldra breytist örlítið þar sem mat þeirra 

byggist á því hvernig barn hefur hegðað sér upp á síðkastið. Endurprófunaráreiðanleiki 

foreldramatslistans var á bilinu 0,78-0,90 fyrir alla yfirkvarða. Áreiðanleiki undirkvarðanna 

var að meðaltali 0,84 fyrir börn. Hæsti endurprófunaráreiðanleikinn var á klíníska 

undirkvarðanum Hegðunarvandi (0,87) og aðlögunarundirkvarðanum Athafnir í daglegu lífi 

(0,85). Lægstu áreiðanleikastuðlarnir voru á klíníska undirkvarðanum Líkamlegar 

umkvartanir (0,66) og á aðlögunarkvörðunum Félagsfærni (0,83) og Virkni í samskiptum 

(0,83) (Reynolds og Kamphaus, 2004). 

Samkvæmni milli matsmanna (interrater reliability) var metið með því að bera saman 

skor föður og móður. Það er ætlast til þess að þau meti barn ekki nákvæmlega eins þar sem 

hegðun þess getur verið mismunandi í návist ólíkra matsaðila. Samkvæmni milli matsmanna 

var 0,69 fyrir grunnskólabörn. Fylgnin á milli matsmanna var hæst á klíníska undirkvarðanum 

Kvíði (0,83) en lægst á kvörðunum Árásargirni (0,56) og Líkamlegar umkvartanir (0,56). 

Hæsti áreiðanleiki aðlögunarkvarðans var Virkni í samskiptum (0,79) og Aðlögunarhæfni 

(0,80) (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Í rannsókn þeirra Reynold og Kamphaus (2004) var réttmæti foreldramatslistans metið 

með hugsmíðarréttmæti (construct validity), viðmiðsréttmæti (criterion-related validity) og 

klínísku réttmæti (diagnostic validity). Réttmæti matstækis gefur til kynna hvort það mæli það 
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sem því er ætlað að mæla (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Hugsmíðarréttmæti vísar til 

þess hversu vel tiltekið matstæki metur þær hugsmíðar sem því er ætlað að meta. Breytur sem 

hafa háa fylgni við sama þátt eru líklegar til að endurspegla sömu hugsmíð. 

Hugsmíðarréttmæti undir- og yfirkvarða BASC-2 var metið með staðfestandi (confirmatory 

factor analysis) og leitandi þáttagreiningu (exploratory factor analysis). Í staðfestandi 

þáttagreiningu var upprunulega útgáfa BASC metin með nýjum undirkvörðum á 

Aðlögunarhæfni. Þessir nýju kvarðar voru Athafnir í daglegu lífi og Virkni í samskiptum 

(Reynolds og Kamphaus, 2004). 

Niðurstöður staðfestandi þáttagreiningu fyrir börn (6-11ára) gáfu til kynna þrjá þætti: 

Úthverfur vandi, Innhverfur vandi og Aðlögun. Breyturnar Ofvirkni, Árásargirni og 

Hegðunarvandi hlóðust hátt á þáttinn Úthverfur vandi (frá 0,82-0,87). Breyturnar sem hlóðust 

hátt á þáttinn Innhverfur vandi voru Kvíði (0,94), Þunglyndi (0,86) og Sérkennileg hegðun 

(0,75). Líkamleg umkvörtun (0,50) og Einangrunarhneigð (0,62) hlóðust einnig á Innhverfur 

vandi en ekki eins hátt og fyrrnefndar breytur. Þær breytur sem mynduðu hæstu 

innbyrðisfylgnina við þáttinn Aðlögun voru Félagsfærni (0,80), Leiðtogahæfni (0,85), 

Athafnir í daglegu lífi (0,86) og Virkni í samskiptum (0,84) (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Leitandi þáttagreining með meginásagreiningu (principal-axis factor analysis) var 

framkvæmd fyrir hverja útgáfu foreldramatskvarðans. Notaður var hornréttur snúningur 

(orthogonal rotation) og hornskakkur snúningur (oblique rotation). Niðurstaðan fyrir báða 

snúninga var þriggja til fjögurra þátta lausn. Leitandi þáttagreining studdi því almennt 

þáttabygginguna sem fengin var með staðfestandi þáttagreiningu (Reynolds og Kamphaus, 

2004). 

Viðmiðsréttmæti (criterion related validity) gefur til kynna hversu sterk tengsl 

matstæki hefur við aðrar mælingar. Viðmiðsréttmæti er gjarnan skipt upp í samtímaréttmæti 

(concurrent validity) og forspáréttmæti (predictive validity). Í samtímaréttmæti eru tengsl 

skora metin við aðrar mælingar frá sama tíma en í forspárréttmæti eru tengsl skora metin við 

mælingar sem gerðar eru síðar (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Samtímaréttmæti BASC-2 

var metið með því að bera saman fylgni á milli skora á tveimur mælitækjum. Foreldramatslisti 

BASC-2 var borinn saman við aðra þekkta foreldralista eins og CBCL, Conners, BRIEF, og 

upprunulega útgáfu BASC. Foreldri (eða forráðamaður) var beðið um að fylla út báða listanna 

með stuttu millibili. Niðurstöður fylgnirannsókna gáfu til kynna háa fylgni á milli yfir- og 

undirkvarða foreldratslista sem báru svipað heiti á BASC-2 og CBCL. Fylgni á milli 

Heildartölu hegðunareinkenna í BASC-2 og Heildarvanda í CBCL var á á bilinu 0,73 til 0,84. 
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Fylgni á milli Úthverfra vandamála var hærri (0,74-0,83) en fylgni á milli Innhverfra 

vandamála (0,65-0,75) (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

BASC-2 sýndi einnig gott samtímaréttmæti við foreldramatslista Conners þar sem 

fylgni á milli kvarða, sem báru svipuð heiti, var miðlungs til há. Fylgnin var hærri í úrtaki 

barna en unglinga. Fylgnin á milli undir-og yfirkvarða BASC-2 og BRIEF var miðlungs til há. 

Klínísku undirkvarðarnir Ofvirkni, Sérkennileg hegðun og Athyglisvandi sýndu hæstu fylgni 

við BRIEF kvarðana. BASC-2 inniheldur öll atriði upprunalegu útgáfu listans, sem og ný 

atriði sem hafa bæst við. Eins og búist var við þá var fylgnitala á milli sömu þátta í BASC og 

BASC-2 kvörðunum mjög há sú hæsta var 0,90 og sú lægsta 0,73. Hafa ber í huga að kvarðar 

á mismunandi mælitækjum, sem hafa sömu eða svipuð heiti, tryggja ekki að þeir séu að mæla 

sömu hugsmíð. Það er því mikilvægt að skoða innihald atriða á kvörðum beggja mælitækja 

þegar niðurstöður fylgnirannsókna eru túlkaðar (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Klínískt réttmæti (diagnostic validity) BASC-2 kvarðanna var metið með því að bera 

saman börn og unglinga sem voru greind með mismunandi raskanir eins og hegðunarröskun, 

AMO, þunglyndi, einhverfu, tilfinningaröskun, námserfiðleika og þroskahömlun. Niðurstöður 

sýndu að BASC-2 er mjög hentugur til greiningar á ýmsum geðröskunum. Til dæmis voru 

börn sem greind voru með AMO með há skor á undirkvörðunum Ofvirkni og Athyglisvandi, 

en börn með einhverfu sýndu hæstu fylgni við undirkvarðana Sérkennileg hegðun, 

Einangrunarhneigð, Aðlögunarhæfni, Félagsleg færni og Virkni í samskiptum (Reynolds og 

Kamphaus, 2004). 

 

Kynjamunur á undir- og yfirkvörðum  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á BASC-2 listanum hafa sýnt fram á marktækan mun á 

milli kynja á mörgum undir- og yfirkvörðum. Drengir skora almennt hærra en stúlkur á 

yfirkvarðanum Úthverfur vandi og Heildartala hegðunareinkenna, en stúlkur skora almennt 

hærra á yfirkvarðanum Innhverfur vandi og Aðlögun (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Á foreldramatslistanum eru stúlkur metnar að jafnaði hærri heldur en drengir á 

undirkvörðunum: Athafnir í daglegu lífi, Aðlögunarhæfni, Kvíði, Þunglyndi, Félagsleg færni, 

Leiðtogahæfni og Virkni í samskiptum. Drengir eru aftur á móti metnir hærra á undir- 

kvörðunum, Ofvirkni, Árásargirni, Sérkennileg hegðun, Hegðunarvandi og Athyglisvandi 

(Reynolds og Kamphaus, 2004).  
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Próffræðilegir eiginleikar á  íslenskri þýðingu BASC  

Tvær rannsóknir hafa verið gerðar á upprunulegu útgáfu BASC listans þar sem listinn var 

þýddur á íslensku og próffræðilegir eiginleikar metnir í úrtaki íslenskra barna og unglinga.  

Sigurlín Hrund Kjartansdóttir (2005) athugaði próffræðilega eiginleika BASC 

foreldramatslistans (N=127) og kennaramatslistans (N=18) í úrtaki 6-11 ára barna. Innri 

áreiðanleiki yfirkvarða foreldramatslistans reyndist nokkuð hár, frá 0,76 (Skólavandamál) til 

0,94 (Heildartala hegðunareinkenna). Undirkvarðar foreldramatslistans höfðu frekar 

breytilegan innri áreiðanleika. Lægsti alfastuðullinn var 0,52 (Sérkennileg hegðun) og hæsti 

var 0,90 (Þunglyndi). Að meðaltali var innri áreiðanleiki fyrir undirkvarðana 0,72. Munur á 

áreiðanleika eftir kynjum var lítill, en mestur var hann á undirkvarðanum Hegðunarvandi. 

Áreiðanleiki var hærri hjá drengjum en stúlkum. Á yfirkvarðanum Innhverfur vandi var innri 

áreiðanleiki hærri hjá stúlkum (0,92) heldur en strákum (0,86), en engin munur var á 

áreiðanleika milli kynja á yfirkvarðanum Úthverfur vandi. 

Samkvæmni milli matsmanna var reiknað með því að bera saman mat foreldra og 

kennara. Reiknað var út fylgni skora á undir- og yfirkvörðum foreldramatslistans og 

kennaramatslistans. Meðalfylgni á milli listanna beggja var 0,34. Undirkvarðinn Námsvandi á 

kennaramatslistanum hafði hæstu fylgni við undirkvarðann Athyglisvandi (0,41) og 

yfirkvarðann Úthverfur vandi (0,35) á foreldramatslistanum. Yfirkvarðinn Skólavandamál á 

kennaramatslistanum sýndi hæstu fylgni við yfirkvarðann Úthverfur vandi (0,42) og 

undirkvarðann Athyglisvanda (0,50) á foreldramatslistanum. Niðurstöður sýndu að 

undirkvarðar, sem tilheyrðu sama yfirkvarða, höfðu hærri fylgni sín á milli, en við aðra 

undirkvarða. Til dæmis hafði undirkvarðinn Þunglyndi á foreldramatslistanum hæstu fylgni 

við samsvarandi undirkvarða á kennaramatskvarðanum (0,49). Einnig hafði Þunglyndi háa 

jákvæða fylgni við aðra undirkvarða sem almennt eru taldir tengjast þynglyndi eins og Kvíði 

og Einangrunarhneigð. Þunglyndi hafði aftur á móti litla fylgni við undirkvarða sem ekki eru 

taldir tengjast því eins og Félagsfærni og Leiðtoghæfni (frá 0,07- 0,13) (Sigurlín Hrund 

Kjartansdóttir, 2002).  

Elín Rut Guðnadóttir (2004) rannsakaði próffræðilega eiginleika foreldramatslista 

(N=149) og sjálfsmatslista (N=149) BASC í hópi 12-15 ára unglinga. Innri áreiðanleiki 

yfirkvarða foreldramatslistans var á bilinu 0,71 (Heildartala hegðunareinkenna) til 0,90 

(Úthverfur vandi og Aðlögunarhæfni) en á bilinu 0,47 (Persónuleg aðlögun) til 0,92 

(Aðlögunarerfileikar) á sjálfsmatslistanum. Alfastuðlar undirkvarða foreldramatslistans  voru 

á bilinu 0,74 til 0,85 þar sem Einangrunarhneigð var með minnsta áreiðanleikann og 

Félagsfælni þann hæsta. Innri áreiðanleiki undirkvarða Sjálfsmatslistans var frá 0,63 
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(Líkamlegar umkvartanir) til 0,86 (Þunglyndi). Athugaður var munur á milli skora drengja og 

stúlkna á mismunandi undir- og yfirkvörðum foreldramatslistans og sjálfsmatsins. 

Niðurstöður sýndu kynjamun á undirkvarðanum Félagsfærni, þar sem foreldrar mátu stúlkur 

almennt hærra á þessum kvarða heldur en drengi. Drengir voru metnir aðeins hærri en stúlkur 

á undirkvörðunum Árásargirni, Hegðunarvandi og Ofvirkni en stúlkur á undirkvörðunum 

Þunglyndi, Kvíði og Líkamlegar umkvartanir. Á sjálfsmatslistanum var einnig munur á 

svörun kynjanna. Drengir voru almennt hærri á undirkvarðanum Spennusókn en stúlkur á 

undirkvarðanum Kvíði. Á öðrum kvörðum var ekki tölfræðilega marktækur munur á milli 

kynja. 

Samkvæmni milli matsmanna (sjálfsmatskvarðans og foreldramatskvarðans) reyndist 

ekki góð. Fylgni milli kvarðanna var yfirleitt lág þar sem alfastuðullinn var almennt undir 

0,30. Fylgni heildartölu milli foreldra og unglinga var 0,33 og fylgni undirkvarða lítil sem 

engin. Hæst var fylgnin á milli undirkvarðans Hegðunarvandi á foreldramatslistanum og 

undirkvarðans Samband við foreldra á sjálfsmatslistanum (0,42) (Elín Rut Guðnadóttir, 

2004). Samræmi á milli svara foreldra og unglinga var því ekki mikið sem svipar til 

niðurstaðna samskonar rannsókna (Stanger og Lewis, 1993; Reynolds og Kamphaus, 2004; 

Achenbach og Rescorla, 2001). 

 

Markmið rannsóknar 

Í þessari rannsókn verða skoðaðir próffræðilegir eiginleikar íslenskrar þýðingar á BASC-2  

foreldramatslistanum sem er ætlaður börnum á aldrinum 6-11 ára. Ákveðið var að nota 

BASC-2 vegna viðunandi próffræðilegra eiginleika í Bandaríkjunum. Tilgangur rannsóknar-

innar er fyrst og fremst að athuga hvort uppbygging foreldramatslista BASC-2 henti fyrir 

íslenskt þýði. Einnig verður athugað hvort mat milli föður og móður sé sambærilegt, og hvort 

kynjamunur sé á skorum drengja og stúlkna á ákveðnum kvörðum. 

Búist er við því að mat íslenskra foreldra verði í samræmi við erlendar rannsóknir, en 

þær sýna að mat milli föður og móður sé sambærilegt á úthverfum vanda en aðeins í 

meðallagi á innhverfum vanda (Duhig, Renk, Epstein og Phares, 2000). Einnig er búist við 

því að báðir foreldrar meti drengi hærra á Úthverfum vanda en stúlkur hærri á Innhverfum 

vanda. Búist er við því að undir- og yfirkvarðar sem er ætlað að meta sömu hugsmíð hafi 

hærri fylgni sín á milli en kvarðar sem meta ólíkar hugsmíðar.  

Niðurstöður úr þessari rannsókn geta veitt upplýsingar um hvort BASC-2 henti til 

notkunar við rannsóknir og greiningu á íslenskum börnum. Fáir atferlislistar hafa verið 

staðlaðir hér á landi þrátt fyrir mikla þörf á slíku matstæki.  
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru foreldrar grunnskólabarna á aldrinum 6-11 ára. Gögnum var safnað í 

tveimur grunnskólum, Sjálandsskóla og Flataskóla í Garðabæ, sem báðir voru valdir af 

hentugleika. Foreldramatslistar BASC-2 voru sendir á 380 heimili í tveimur eintökum, einu 

ætlað móður og hinu ætlað föður. Þátttakendur voru beðnir um að merkja inn aldur og kyn 

tiltekins barns og gefa upp tengsl sín við barnið (móðir, faðir eða annað). Ekki var beðið um 

neinar aðrar upplýsingar um þátttakendur. Foreldrum var ekki skylt að taka þátt í 

rannsókninni en allir voru beðnir um að skila BASC-2 spurningalistunum til baka til kennara 

barnsins. Umslög voru send heim með 380 börnum og bárust alls 147 til baka. Svarhlutfallið í 

rannsóknni var því 38,7% og bárust svör frá alls 142 mæðrum og 109 feðrum. Af þeim 251 

listum, sem foreldrar fylltu út, voru 147 lýsingar á hegðun stúlkna (58,6%) og 104 lýsingar á 

hegðun drengja (41,4%). Meðalaldur barnanna var 9,6 ár og staðalfrávikið 1,5 ár. Flest þeirra 

voru 11 ára (36,7%)  og fæst 6 ára (2%).    

 

Mælitæki 

Í þessari rannsókn var foreldramatslisti BASC-2 lagður fyrir foreldra barna á aldrinum 6-11 

ára. Notuð var íslensk þýðing af útgáfu Cecil R. Reynolds og Randy W. Kamphaus frá árinu 

2004. Eins og kom fram í inngangi reyndust próffræðilegir eiginleikar listans viðunandi í 

Bandaríkjunum.  

Listinn samanstendur af 160 staðhæfingum sem meta hegðun og skapgerðarþætti 

barna. Foreldrið sem fyllir út listann er beðið um að merkja við þann svarmöguleika sem lýsir 

hegðun barnsins best á síðastliðnum mánuðum og tekur að jafnaði 10-15 mínútur að svara 

listanum. Hvert atriði á listanum er metið á fjögurra punkta Likert kvarða þar sem 

svarmöguleikarnir eru: „Aldrei“, „Stundum“, „Oft“ og „Næstum alltaf“ (Reynolds og 

Kamphaus, 2004) 

Tvær sjálfstæðar þýðingar voru gerðar af listanum og þær síðan bornar saman af þriðja 

aðila og ein sameinuð þýðing mynduð. Ákjósanlegasta þýðingin var valin fyrir hvert atriði. 

Þýðendur voru höfundur þessarar rannsóknar (B.S nemar við sálfræðideild Háskóla Íslands) 

og þriðji aðilinn klínískur taugasálfræðingur við Landspítala Íslands. Allir voru þeir 

meðvitaðir um þá þætti sem atriðin eiga að mæla. Þegar búið var að mynda sameinaða 

þýðingu á listanum voru fjórir óháðir aðilar beðnir um að leggja sjálfstætt mat á íslensku 

útgáfu spurningalistans og koma með athugasemdir við þau atriði sem þeim þóttu óljós. 
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Þýðendur lagfærðu svo listann eftir athugasemdum þessara aðila. Dæmi um þýðingar á 

atriðum eru: „Truflast auðveldlega“, „Setur fram hugmyndir á óskýran hátt“, „Virðist 

einmana“ og „Hefur lélega sjálfsstjórn“. Atriðin á listanum mynda fjóra yfirkvarða sem 

skiptast niður í níu klíníska undirkvarða og fimm aðlögunarkvarða (Reynolds og Kamphaus, 

2004).  

 

Yfirkvarðar foreldramatslista BASC-2 

Yfirkvarðar foreldralistans eru fjórir talsins: (1) Úthverfur vandi (Externalizing Problems), (2) 

Innhverfur vandi (Internalizing Problems), (3) Aðlögunarhæfni (Adaptive Skills) og (4) 

Heildartala hegðunareinkenna (Behavioral Symptoms Index-BSI) (Reynolds og Kamphaus, 

2004).  

Úthverfur vandi samanstendur af þremur undirkvörðum: Árásargirni, Ofvirkni og 

Hegðunarvandi. Kvarðinn einkennist af truflandi hegðun sem er yfirleitt mjög sýnileg 

foreldrum eða öðrum matsaðilum (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Kvarðinn Innhverfur vandi samanstendur af þremur undirkvörðum: (1) Þunglyndi, (2) 

Kvíði og (3) Líkamlegar umkvartanir. Börn sem eiga við innri vandamál að stríða sýna 

yfirleitt ekki truflandi hegðun líkt og börn með úthverf vandamál. Vegna þessa er oft litið 

framhjá þessum erfiðleikum hjá börnum (Reynolds og Kamphaus, 2004; Mash og Barkley, 

2007).  

Yfirkvarðinn Aðlögun samanstendur af fimm undirkvörðum: (1) Aðlögunarhæfni 

(Adaptability), (2) Félagsfærni (Social Skills), (3) Athafnir í daglegu lífi (Activities of Daily 

Living), (4) Leiðtogahæfni (Leadership), og (5) Virkni í samskiptum (Functional 

Communication) Þessir kvarðar meta megineinkenni aðlögunarhegðunar sem gefur til kynna 

hvernig barnið stendur sig heima fyrir og hversu vel barnið samlagast umhverfi sínu. Börn 

með einhverfu og þroskahömlun skora yfirleitt lágt á þessum kvarða (Reynolds og Kamphaus, 

2004).  

Heildartala hegðunareinkenna endurspeglar heildarmagn vandamálahegðunar. 

Kvarðinn samanstendur af sex undirkvörðum: Ofvirkni, Árásargirni, Þunglyndi, Sérkennileg 

hegðun, Athyglisvandi og Einangrunarhneigð (Reynolds og Kamphaus, 2004). 

 

Klínískir undirkvarðar  

Klínísku undirkvarðarnir meta afbrigðilega hegðun barna. Hátt skor á þeim benda til þess að 

neikvæð eða óæskileg einkenni séu til staðar sem hamla virkni barns heima fyrir eða í 
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samskiptum við jafningja. Börn sem skora á milli 60-69 eru talin vera í hættu og þau sem 

skora yfir 70 eru talin eiga við alvarleg vandamál að stríða (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Kvarðinn Árásargirni metur bæði líkamlega árásargirni eins og að lemja og skemma eigur 

annara, og einnig yrta árásargirni eins og hótanir, uppnefningar og fúkyrði. Árásargirni hefur 

háa fylgni við aðrar kvarða eins og kvarðann Úthverfur vandi (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Kvíðakvarðinn metur ýmis einkenni kvíða eins og áhyggjur, ótta, fælni, lágt sjálfsmat 

og taugaveiklun. Hátt skor á Kvíðakvarðanum er nægilegt til að greina barn með kvíðaröskun. 

Líkamlegar umkvartanir fylgja gjarnan kvíðaröskunum og í BASC-2 er hægt að skoða báða 

kvarðana samhliða (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Kvarðinn Athyglisvandi er sérstaklega hannaður ásamt Ofvirknikvarðanum til þess að 

greina á milli megineinkenna ADHD (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Kvarðinn Sérkennileg hegðun inniheldur mörg atriði sem snúa að rofnum tengslum 

við raunveruleikann og eftirtektarleysi á umhverfinu (eins og „Starir tómlátlega út í loftið“ og 

„Tekur ekki eftir öðrum í kringum sig“). Önnur atriði vísa til alvarlegra geðrofseinkenna (eins 

og „Sér hluti sem ekki eru til staðar“). Börn sem skora hátt á kvarða Sérkennilegrar hegðunar 

eru líkleg til að naga fötin sín, muldra með sjálfum sér og sýna óviðeigandi tilfinningar sem 

getur bent til þess að barnið sé seinþroska. Þessi einkenni eiga oft við um börn með einhverfu 

og aðrar þroskaraskanir (American Psychiatric Association, 2000). Börn með truflandi 

hegðunarraskanir geta einnig skorað yfir meðallagi á þessum kvarða (Reynolds og Kamphaus, 

2004).  

Kvarðinn Hegðunarvandi metur félagslega óviðeigandi eða truflandi hegðun sem 

einkennir hegðunarröskun samkvæmt DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000). 

Dæmi um slíka hegðun er að svindla á prófi, stela, ljúga, strjúka að heiman og neyta áfengis 

og annarra vímuefna (Mash og Barkley, 2007). Börn sem skora hátt á þessum kvarða skora 

gjarnan hátt á kvörðunum Þunglyndi og Námsvandi (á kennaralistanum). Hegðunarvandi og 

Árásargirni eru nátengdir kvarðar sem meta þó aðskilda þætti. Kvarðinn Hegðunarvandi 

metur andfélagslega hegðun og brot á reglum en kvarðinn Árásargirni metur hegðun sem 

beinist að því að skaða aðra eða skemma eigur þeirra (Reynolds og Kamphaus, 2004). 

 Þunglyndiskvarðinn inniheldur mörg atriði sem vísa til þunglyndis eins og óyndi 

(dysphoric mood) („Segir: engum líkar vel við mig“, og „Grætur auðveldlega“), sjálfsvígs-

hugsanir („Segir: Ég vildi að ég væri dauð/ur“), einangrun („Segir: Ég á enga vini“) og 

sjálfsásakanir („Segir: Ég hata sjálfan mig“). Þunglyndiseinkenni fylgja gjarnan öðrum 

röskunum eins og kvíða, hegðunarröskunum og ADHD (Reynolds og Kamphaus, 2004). 
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Ofvirknikvarðanum er ætlað að meta einkenni hreyfiofvirkni og hvatvísi í ADHD. 

Atriði sem meta hreyfiofvirkni eru meðal annars að fitla við hluti, trufla aðra, vera of virkur 

og hafa litla sjálfsstjórn. Atriði sem meta hvatvísi eru til dæmis að bregðast við án þess að 

hugsa og vera ófær um að bíða í röð. Börn sem skora hátt á ofvirknikvarða hafa yfirleitt 

vandamál sem tengjast árásargirni, námi, hegðunarvanda, þunglyndi og félagsfærni. Einnig 

hafa börn sem skora hátt á þessum kvarða oft tilhneigingu til þess að skora lágt á 

aðlögunarundirkvörðum (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Kvarðinn Líkamlegar umkvartanir metur tilhneigingu barna til að vera ofurviðkvæm 

og kvarta undan minniháttar líkamlegum óþægindum eða sjúkdómum. Oft hafa þessar 

kvartanir engar líkamlegar orsakir sem á gjarnan við þegar börn þjást af miklum kvíða eða 

þunglyndi (Mash og Wolfe, 2010). Líkamlegar umkvartanir geta verið viðvarandi í langan 

tíma (frá mánuðum upp í nokkur ár). Atriði kvarðans vísa frekar í yrtar frásagnir barnsins 

fremur en hegðun þess (eins og „Kvartar yfir veikindum þó ekkert ami að“) (Reynolds og 

Kamphaus, 2004).  

Kvarðinn Einangrunarhneigð metur atriði eins og að forðast aðra, neita að taka þátt í 

hópavinnu eða neita að tala. Þessi einkenni eru megineinkenni einhverfu og geta einnig verið 

einkenni þroskahömlunar. Börn með þunglyndi skora oft yfir meðallagi á þessum kvarða 

(Reynolds og Kamphaus, 2004). 

 

Aðlögunarundirkvarðar  

Aðlögunarkvörðum BASC-2 er ætlað að meta jákvæða hegðun barns. Hátt skor á þeim 

endurspegla jákvæð eða eftirsóknarverð einkenni, en lág skor að vandamál séu til staðar. 

Aðlögunarkvarðarnir eru (1) Athafnir í daglegur lífi, (2) Aðlögunarhæfni, (3) Virkni í 

samskiptum, (4) Leiðtogahæfni og (5) Félagsfærni (Reynolds og Kamphaus, 2004). 

Aðlögunarkvarðinn Athafnir daglegs lífs skimar eftir hamlandi aðlögunarhegðun 

barna. Þessi kvarði er einnig notaður til þess að ákvarða hvaða umhverfi sé minnst heftandi 

fyrir barnið. Atriðin á þessum kvarða meta hegðun sem tengist því að framkvæma og 

skipuleggja hversdagsleg verkefni. Dæmi um atriði eru „Er varkár“ og „Skipuleggur verkefni 

vel“.  Lágt skor á þessum kvarða bendir til þess að barn sé með þroskahömlun eða aðrar 

alvarlegar raskanir (Reynolds og Kamphaus, 2004). 

Kvarðinn Aðlögunarhæfni metur getuna til að aðlagast auðveldlega breytingum á 

umhverfi og þætti sem tengjast árangri snemma í skóla. Dæmi um atriði á þessum kvarða  eru: 

„Aðlagast vel breytingum á venjum“, „Aðlagast vel nýjum kennurum“ og „Deilir leikföngum 
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sínum eða eigum með öðrum börnum“. Börn sem eiga við hegðunar- og tilfinningavanda að 

stríða skora gjarnan lágt á þessum kvarða (Reynolds og Kamphaus, 2004).  

Kvarðinn Virkni í samskiptum metur hæfni barns til að setja hugmyndir sínar fram á 

skýran hátt þannig að aðrir geti auðveldlega skilið þær. Atriði á þessum kvarða meta hversu 

vel barn getur tjáð sig (eins og „Tjáir sig skýrt“ og „Er skýr í frásögn um eigin reynslu“), 

hvernig það bregst við í samskiptum (eins og „Svarar spurningu á viðeigandi hátt“) og 

skriflega færni (til dæmis „Tekur niður skilaboð nákvæmlega“) (Reynolds og Kamphaus, 

2004).  

Leiðtogahæfni er kvarði sem metur færni sem tengist góðri aðlögun í skóla og í 

samfélaginu. Sum atriði á þessum kvarða svipa mjög til atriða sem meta félagsfærni (eins og 

„Tekur þátt í félagsstarfi“). Önnur atriði á kvarðanum tengjast hugrænni getu (eins og „Kemur 

með góðar tillögur til að leysa vandamál“ og „Er hugmyndarík/ur“) (Reynolds og 

Kamphaus, 2004).  

Kvarðinn Félagsfærni metur hæfni sem er nauðsynleg til að geta átt í góðum 

samskiptum við fullorðna og jafningja heima fyrir, í skólanum og í samfélaginu. Félagsfærni 

hefur lengi verið talin lykillinn að fullnægjandi aðlögun og er viðurkenndur þáttur í tengslum 

við þroska barna. Kvarðinn leggur sérstaka áherslu á félagslegar hliðar aðlögunar (eins og 

„Hrósar öðrum“ og „Býður fram aðstoð“). Lágt skor á kvarðanum getur gefið til kynna að 

þörf sé á þjálfun í félagsfærni (Reynolds og Kamphaus, 2004). 

 

Framkvæmd 

Sótt var um leyfi frá Vísindasiðanefnd (sjá viðauka A) og rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar. Eftir að leyfi hafði verið veitt var haft samband við skólastjóra Sjálandsskóla 

og Flataskóla í gegnum síma. Rannsóknin var kynnt fyrir skólastjórunum þar sem báðir 

samþykktu þátttöku sína og skrifuðu undir skriflegt samþykki stuttu seinna. Allir foreldrar 

sem áttu börn á aldrinum 6-11 ára fengu sendan tölvupóst þar sem rannsókninni var lýst 

stuttlega og foreldrar hvattir til þess að taka þátt (sjá viðauka B). Daginn eftir að tölvupóstur 

var sendur til foreldra voru umslög send heim með börnunum með órofnu innsigli og merkt: 

„Dr. Sólveig Jónsdóttir, klínískur taugasálfræðingur“, ásamt upplýsingum um póstfang og 

símanúmer vinnustaðar. Inn í umslaginu voru tveir spurningalistar, einn fyrir móður, og annar 

fyrir föður ásamt bréfi til foreldra (sjá viðauka C). Í bréfinu voru upplýsingar um rannsóknina 

og leiðbeiningar um útfyllingu listans. Þar voru foreldrar einnig beðnir um að afhenda 

kennurum barnsins spurningalistana í sama umslagi og þeir komu í, með rofnu innsigli til að 

tryggja persónulegt öryggi. Ekki var beðið um skriflegt samþykki foreldra fyrir þátttöku 
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heldur var litið á útfyllingu listans sem samþykki. Það var í hlutverki skólastjóranna að 

útskýra tilhögun rannsóknar fyrir kennurum, en verkefni kennara var að úthluta umslögunum 

til nemenda sinna og taka á móti umslögum eftir að foreldrar höfðu fyllt út listana. Kennarar 

sáu um að safna saman umslögunum og koma þeim til skila á skrifstofu skólans. 

Rannsakendur heimsóttu skólana reglulega og tóku við þeim umslögum sem hafði verið 

skilað. Eftir 14 daga var tölvupóstur sendur til foreldra þar sem þeir voru hvattir til þess að 

fylla út listana ef þeir höfðu ekki þegar tekið þátt. Gagnasöfnunin stóð yfir í þrjár vikur.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla  

Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í gagnvinnsluforritinu Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS 19.0) og Microsoft Excel. Byrjað var á því að fara í gegnum gagnasafnið og 

leiðrétta innsláttavillur. Þar sem svör þátttakenda vantaði var meðaltal annarra þátttakenda sett 

í staðinn. Brottfallsgildin voru 9% af heildarsvörun þátttakenda. Næst var lýsandi tölfræði 

reiknuð fyrir hvert atriði í úrtaki mæðra og feðra í sitt hvoru lagi og athugað hvaða atriði 

uppfylltu skilyrði um normaldreifingu. Miðað var við að skekkjan væri að minnsta kosti 

tvöfalt minni en staðalvilla hennar. Nær öll atriðin voru skekkt. 

Framkvæmt var t-próf þar sem reiknaður var samanburður á skorum drengja og 

stúlkna á undir- og yfirkvörðum listans. Til að athuga hvar munurinn lá voru meðaltöl og 

staðalfrávik kynja skoðuð. Innri áreiðanleika var reiknaður út með Cronbach‘s alpha-stuðli 

fyrir heildartölur undir- og yfirkvarða eins og Reynolds og Kamphaus (2004) setja þá upp. 

Fylgni atriða við heildartölu hvers kvarða var reiknuð og spönn fylgninnar milli atriða. 

Áður en þáttagreining var framkvæmd var kannað hvort atriðin sem átti að þáttagreina 

uppfylltu skilyrði hennar. Fjöldi þátttakenda (N=251) náðu ekki þeim lágmarksfjölda sem 

þurfti til að réttlæta framkvæmd þáttagreiningar. Önnur skilyrði þáttagreiningar voru skoðuð 

eins og KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy) og Bartlett‘s próf 

(Bartlett´s test of Sphericity). Þar sem fjöldi þátttakenda var ekki nægur til að þáttagreina öll 

atriðin saman voru klínískir og aðlögunarkvarðar þáttagreindir í sitt hvoru lagi fyrir úrtak 

mæðra og úrtak feðra. Notast var við meginásaþáttagreiningu þar sem hún er talin hentug í 

vinnslu á gögnum sem víkja frá normaldreifingu sem var tilfellið í þessari rannsókn. Túlkun á 

hleðslum atriða á þætti var skoðuð með tilliti til úrtaksstærðar. Marktekt fylgnistuðuls við 

vendigildið 0,01 miðað við úrtaksstærð mæðra (n=142) var 0,43 og feðra (n=92) 0,51. 
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Niðurstöður 

 

 

Lýsandi tölfræði 

Í töflu 1 og 2 í viðauka D er að finna lýsandi tölfræði fyrir hvert atriði í úrtaki mæðra annars 

vegar og feðra hins vegar. Í báðum töflunum eru meðaltöl svara við hverju atriði, staðalfrávik, 

skekkja og ris dreifingar. Einnig eru þar birt hæstu og lægstu gildi hvers atriðis. Hjá mæðrum 

eru meðaltöl atriðanna á bilinu 0,04 til 2,92 og staðalfrávikin á bilinu 0,19- 0,98 (Tafla 1). 

Meðaltöl atriðanna hjá feðrum eru á bilinu 0,03- 2,91 og staðalfrávik á bilinu 0,16-1,01 (Tafla 

2). Athugað var hvaða atriði uppfylltu skilyrði um normaldreifingu. Miðað er við að atriði 

normaldreifist ef skekkjan er að minnsta kosti tvöfalt minni en staðalvilla hennar. Í úrtaki 

mæðra eru fjögur atriði sem uppfylla skilyrði fyrir normaldreifingu (2,74%) og fimm í úrtaki 

feðra (3,42%). Önnur atriði listans eru skekkt. 

Samanburður var gerður á skorum drengja og stúlkna á undir- og yfirkvörðum listans 

eins og hann er uppbyggður í Bandaríkjunum. Stuðst var við t-próf við útreikningana sem 

sýndu fram á marktækan mun á skorum kynja á ákveðnum kvörðum, bæði í úrtaki feðra og 

mæðra. Munur á mati mæðra kom fram á undirkvörðunum Árásargirni (t(140)=-2,51, p 

<0,05), Kvíði (t(140)=2,27, p <0,05), Félagsfærni (t(140)=2,23, p <0,05) og Athafnir í 

daglegu lífi (t (140)=2,22, p <0,05). Einnig kom fram munur á yfirkvörðunum Úthverfur 

vandi (t (140)=-2,01, p <0,05) og Innhverfur vandi (t(140)=2,16, p <0,05). Í mati feðra kom 

fram munur á skorum kynja á undirkvörðunum Hegðunarvandi (t(107)=-3,08, p <0,05), 

Félagsfærni (t(107)=2,55, p <0,05) og á yfirkvörðunum Úthverfur vandi (t(107)=-2,14, p 

<0,05) og Aðlögun (t(140)=2,11, p <0,05). Tafla 3 sýnir hvar munur á meðaltölum kynjanna 

liggur.  
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Tafla 3. Samanburður á skorum stúlkna og drengja á undir- og yfirkvörðum listans í úrtaki mæðra og 

feðra. 

   

       Mæður   

 

      Feður    

  

Stúlkur 

 

   Drengir 

 

Stúlkur 

 

     Drengir 

      M        (sf) 

 

 M        (sf)        M        (sf)       M      (sf)  

Klínískir undirkvarðar 

       

 

 Ofvirkni 6,20 (4,03) 7,10 (3,53) 6,42 (3,85) 7,11 (3,84)  

Árásargirni *3,66 (2,71) 4,89 (3,10) 3,61 (2,38) 4,64 (3,37)  

Hegðunarvandi 2,87 (2,71) 3,63 (2,96) *2,68 (2,47) 4,29 (2,96)  

Kvíði *11,69 (6,47) 9,42 (4,93) 10,63 (6,00) 9,27 (5,28)  

Þunglyndi 6,12 (4,93) 5,02 (3,74) 5,06 (3,77) 5,36 (3,93)  

Líkamlegar umkvart. 5,95 (4,79) 4,59 (3,62) 3,97 (3,03) 4,80 (3,54)  

Sérkennileg hegðun 2,29 (3,40) 1,50 (1,97) 2,06 (2,73) 2,87 (3,25)  

Einangrunarhneigð 5,71 (3,74) 4,95 (4,36) 4,95 (4,10) 6,02 (4,51)  

Athyglisvandi 3,72 (3,13) 4,48 (3,07) 4,28 (3,29) 5,16 (3,50)  

Aðlögunarundirkvarðar 

       

  

Aðlögunarhæfni 18,95 (3,46) 18,61 (3,30) 18,67 (3,65) 18,02 (3,82)  

Félagsfærni *17,54 (3,87) *16,07 (3,91) *17,19 (4,47) 15,07 (3,99)  

Leiðtogahæfni 17,27 (3,44) 16,63 (3,59) 16,72 (3,98) 15,87 (3,16)  

Athafnir í daglegu lífi *16,60 (2,24) 15,73 (2,41) 16,30 (2,18) 15,49 (2,37)  

Virkni í samskiptum 31,03 (4,86) 30,22 (3,77) 30,08 (4,48) 28,46 (4,53)  

Yfirkvarðar 

       

  

Úthverfur vandi *12,73 (8,55) 15,61 (8,25) *12,71 (7,65) 16,04 (8,46)  

Innhverfur vandi *23,77 (14,41) 19,03 (10,34) 19,66 (10,42) 19,43 (10,84)  

Aðlögun 101,40 (14,19) 97,26 (12,27) *98,95 (15,17) 92,90 (14,06)  

Heild.hegðunareink. 27,70 (17,35) 27,93 (13,67) 26,39 (15,15) 31,16 (16,69)  

* Marktekt miðað við p < 0,05.  

 

Mæður meta almennt stúlkur hærra en drengi á Kvíða, Félagsfærni og Athafnir í 

daglegu lífi en drengi hærra á Árásargirni. Einnig meta þær stúlkur hærri á yfirkvarðanum 

Innhverfur vandi en stráka á Úthverfur vandi. Feður meta stúlkur almennt hærri á Félagsfærni 

og á yfirkvarðanum Aðlögun en drengi á Hegðunarvandi og á yfirkvarðanum Úthverfur vandi. 

 Í töflu 4 í viðauka E má sjá að mikið samræmi er á mati mæðra og feðra. T-próf sýndi 

aðeins marktækan mun á undirkvörðunum Líkamlegar umkvartanir (t(249)= 2,15, p <0,05) og 

Virkni í samskiptum (t(249)= 2,25, p <0,05) þar sem mæður meta stúlkur almennt hærra á 

þessum kvörðum heldur en feður (tafla 3). 

Fylgni atriða við aldur var reiknuð fyrir úrtak mæðra og feðra í sitthvoru lagi. Í úrtaki 

mæðra eru 43 atriði sem mynda fylgni við aldur. Flest þeirra dreifast á kvarðana 

Hegðunarvandi (n=8), Athafnir í daglegu lífi (n=6) og Árásargirni (n=6) en önnur atriði 
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dreifast handahófskennt á aðra kvarða. Í úrtaki feðra eru 23 atriði sem mynda fylgni við aldur 

sem dreifast öll handahófskennt á kvarðana (sjá stjörnumerkt atriði í viðauka D). 

 

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki er viðunandi fyrir listann í heild sinni í sameiginlegu úrtaki mæðra og feðra (α= 

0,83) og fyrir úrtak mæðra (α= 0,85) en er á mörkum þess að vera viðunandi fyrir úrtak feðra 

(α= 0,78). Í töflu 5 má sjá áreiðanleikastuðla (alfa) heildartölu undir- og yfirkvarða sem þeir 

tilheyra samkvæmt uppbyggingu höfunda listans í úrtaki mæðra og í töflu 6 (í viðauka F) má 

sjá samskonar töflu í úrtaki feðra. (Reynolds og Kamphaus, 2004). 

 

Tafla 5. Áreiðanleikastuðlar (alfa) heildartölu undir- og yfirkvarða, í úrtaki mæðra (N=142). 

 
Alfastuðull 

Fylgni atriða við 

heildartölu kvarða 

Spönn fylgni 

milli atriða 

Fjöldi 

atriða 

Klínískir undirkvarðar 
    

Ofvirkni 0,74 0,20 – 0,57 0,01 – 0,58 10 

Árásargirni 0,75 0,12 – 0,58 -0,07 – 0,62 11 

Hegðunarvandi 0,82 0,40 – 0,65 0,11 – 0,68 9 

Kvíði 0,87 0,25 – 0,70 -0,02 – 0,55 14 

Þunglyndi 0,84 0,31 – 0,72 -0,04 – 0,78 14 

Líkamlegar umkv. 0,86 0,09 – 0,79 -0,03 – 0,70 12 

Sérkennileg hegðun 0,78 0,13 – 0,77 -0,07 – 0,65 13 

Einangrunarhneigð 0,77 0,21 – 0,58 -0,05 – 0,50 12 

Athyglisvandi 0,79 0,49 – 0,67 0,19 – 0,64 6 

Aðlögunarundirkvarðar 
    

Aðlögunarhæfni 0,70 0,18 – 0,59 -0,02 – 0,59 8 

Félagsfærni 0,83 0, 36 – 0,69 0,2 – 0,56 8 

Leiðtogafærni 0,72 0,35 – 0,56 0,06  – 0,42 8 

Athafnir í daglegu lífi 0,55 0,16 – 0,39 -0,04 – 0,51 8 

Virkni í samskiptum 0,82 0,26 – 0,65 0,02 – 0,53 12 

Yfirkvarðar 
     

Úthverfur vandi 0,85 0,69 – 0,79 0,62 – 0,76 3 

Innhverfur vandi 0,84 0,64 – 0,77 0,60 – 0,75 3 

Aðlögun 0,75 0,40 – 0,63 0,27 – 0,62 4 

Heildart. hegðunareink. 0,83 0,45 – 0,72 0,14 – 0,68 6 
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Áreiðanleikastuðlar heildartölu undir- og yfirkvarða voru svipaðir hjá mæðrum og 

feðrum og því verða niðurstöður einungis túlkaðar fyrir úrtak mæðra. Áreiðanleiki klínískra 

og aðlögunarundirkvarða í úrtaki mæðra eru viðunandi fyrir kvarðana Hegðunarvandi, Kvíði, 

Þunglyndi, Líkamlegar umkvartanir, Félagsfærni og Virkni í samskiptum (tafla 5). Aðrir 

undirkvarðar hafa vart viðunandi alfastuðul eða óásættanlegan. Áreiðanleiki yfirkvarðanna 

eru ásættanlegir nema áreiðanleikastuðullinn fyrir Aðlögun (α= 0,75). Í töflu 5 (og 6 í viðauka 

F) má einnig sjá upplýsingar um á hvaða bili fylgni atriða við heildartölu undir- og yfirkvarða 

liggur. Hjá mæðrum var fylgni atriða við heildartölu kvarðanna lág eða miðlungs hjá 

undirkvörðum listans (á bilinu 0,09-0,79). Í viðauka G eru ítarlegri töflur sem tilgreina 

leiðrétta fylgni atriða við heildartölur klínískra- og aðlögunarundirkvarða og alfastuðul sé 

atriði fjarlægt, bæði í úrtaki mæðra (tafla 7) og feðra (tafla 8). 

Á Ofvirknikvarðanum hefur atriði 84 (Athafnasemi) lægstu fylgni við heildartölu 

kvarðans en atriði 102 (Grípur fram í) og 148 (Hefur lélega sjálfstjórn) hæstu fylgni. Atriði 

104 (Uppnefnir aðra) og 58 (Hótar) mynda lægstu fylgni við heildartölu Árásargirni en atriði 

90 (Missir stjórn2) myndar hæstu fylgni við heildartölu kvarðans. Á kvarðanum Hegðunar-

vandi er atriði 125 (Brýtur reglur) með lægstu fylgni við heildartölu kvarðans en atriði 61 

(Segir ósatt1) og 111 (Segir ósatt2) með hæstu fylgi. Atriði 133 (Kennir sér um) myndar 

lægstu fylgni við heildartölu Kvíðakvarðans en atriði 5 (Hefur áhyggjur) myndar hæstu fylgni 

við heildartölu kvarðans. Á kvarðanum Þunglyndi myndar atriði 42 (Engin skilur mig) lægstu 

fylgni við heildartölu kvarðans en atriði 60 (Engum líkar við mig) myndar hæstu fylgni við 

heildartölu kvarðans. Atriðið sem myndar lægstu fylgni við heildartölu kvarðans Líkamlegar 

umkvartanir er atriði 150 (kastar upp) en atriðið sem myndar hæstu fylgni við heildartöluna er 

91 (Kvartar yfir heilsu). Á kvarðanum Sérkennileg hegðun myndar atriði 119 (Starir 

tómlátlega) lægstu fylgni við heildartölu kvarðans en atriði 160 (Sérkennileg hegðun) mestu 

fylgnina. Atriði 153 (Er feimin/n2) myndar lægstu fylgni við heildartölu kvarðans 

Einangrunarhneigð og atriði 16 (Eignast vini) myndar hæstu fylgni við heildartöluna. 

Lægstu fylgnina hefur atriði 73 (Truflast) og 41 (Leiðbeiningar) við heildartölu kvarðans 

Athyglisvandi, en atriði 9 (Athygli) hefur hæstu fylgnina við heildartölu kvarðans. Á 

kvarðanum Aðlögunarhæfni myndaði atriði 1 (Deilir leikföngum) lægstu fylgni við heildartölu 

kvarðans en atriði 78 (Aðlagast) minnstu fylgnina. Atriði 127 (Hjálpar) myndar lægstu fylgni 

við heildartölu kvarðans Félagsfærni en atriði 63 (Hvetur aðra) myndar þá hæstu. Á 

Leiðtogahæfnikvarðanum hefur atriði 51 (Fær aðra til að vinna saman) hæstu fylgnina við 

heildartölu kvarðans en atriði 132 (Tekur ákvarðanir) þá lægstu. Á kvarðanum Athafnir í 

daglegu lífi hefur atriði 71 (Býðst til að hjálpa) lægstu fylgni við heildartölu kvarðans en 
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atriði 39 (Skipuleggur,) 67 (Setur sér markmið) og 99 (Fer gætilega) hæstu fylgnina. Atriði 34 

(Segir símanúmer) hefur lægstu fylgni við heildartölu kvarðans Virkni í samskiptum, en atriði 

130 (Er skýr í frásögn) hefur hæstu fylgnina. 

 

Þáttagreining 

Þáttagreining var framkvæmd fyrir bæði klíníska- og aðlögunarundirkvarða og voru svör 

mæðra og feðra þáttagreind í sitthvoru lagi. Í öllum fjórum þáttagreiningunum var notuð 

meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með promax snúningi (kappa=4). Athugað 

var hvort gögnin uppfylltu skilyrði þáttagreiningar með því að skoða niðurstöður Bartlett‘s  

prófs (Bartlett‘s test of sphericity) og KMO mælingar (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  

Sampling  Aduequacy). Almennt er miðað við að KMO sé hærra en 0,50 og í þessu gagnasafni 

var niðurstaðan 0,67-0,79 fyrir allar þáttagreiningarnar nema fyrir klínísku kvarðana í úrtaki 

feðra (0,26). Bartlett‘s prófin reyndust vera marktæk miðað við  p<0,001 í öll skiptin. Stuðst 

var við skriðupróf (scree plot) við val á fjölda þátta.  

 

Þáttagreining klínískra undirkvarða. Klínískir kvarðar foreldralistans samanstanda af 9 

undirkvörðum sem byggjast á þáttagreiningu í Bandaríkjunum. Til samans innihalda þeir 101 

atriði sem voru þáttagreind í íslensku úrtaki mæðra og feðra í sitthvoru lagi. Í úrtaki mæðra 

benti skriðupróf (mynd 1) til þess að draga ætti 16-17 þætti. 
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               Mynd 1. Skriðupróf fyrir klíníska undirkvarða í úrtaki mæðra. 

 

Flestir þættirnir höfðu óljós tengsl sín á milli og þótti ekki viðeigandi að draga fleiri en þrjá 

þætti. Sú lausn þótti gefa skýrustu myndina af atriðasafninu og var því notuð. 

Í töflu 9 má sjá mynsturfylki (pattern matrix) hleðslna fyrir hvert atriði þriggja þáttalausnar 

og hve stóran hluta af dreifingu þátta tiltekið atriði skýrir (h²). Sökum lítillar úrtaksstærðar eru 

þáttahleðslur undir 0,43 í töflunni ekki túlkaðar (N=142). 
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Tafla 9. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með hornhvössum (promax) 

snúningi á 101 staðhæfingum klínískra kvarða í úrtaki mæðra (N=142). 

  Þættir    

Heiti atriða  I II III h² 

 

        

 (Á)72 Ergir aðra 0,74 -0,19 0,00 0,47 

(H)47 Brýtur reglur1 0,72 -0,05 -0,12 0,45 

(Á)136 Er vond/ur 0,67 -0,04 -0,06 0,40 

(O)148 Hefur lélega sjálfsstjórn 0,66 0,07 0,02 0,49 

(Á)90 Missir stjórn2 0,62 -0,03 0,08 0,41 

(S)96 Tekur ekki eftir 0,60 0,16 -0,12 0,41 

(L)157 Lendir í vandræðum 0,59 -0,16 0,22 0,40 

(H)79 Blekkir 0,58 -0,08 0,16 0,38 

(H)102 Grípur fram í 0,58 0,06 -0,18 0,32 

(O)15 Óhlýðnast 0,57 -0,14 -0,16 0,26 

(H)40 Þrasar1  0,56 0,11 -0,06 0,35 

(Á)88 Hópastarf 0,55 -0,37 0,25 0,35 

(Á)38 Truflar  0,55 -0,10 0,06 0,28 

(O)111 Segir ósatt2 0,54 -0,05 0,17 0,36 

(H)61 Segir ósatt1 0,54 0,00 0,15 0,37 

(H)134 Truflar foreldra 0,52 0,09 -0,24 0,27 

(O)49 Veitir eftirtekt 0,52 0,11 -0,10 0,29 

(A)52 Missir stjórn1 0,51 -0,15 0,14 0,27 

(O)56 Þrasar2 0,51 0,09 -0,13 0,26 

(Á)125 Brýtur reglur2 0,51 -0,13 0,03 0,23 

(H)24 Hrekkir 0,49 -0,29 0,12 0,23 

(Þ)138 Langar að drepa sig 0,49 0,28 -0,08 0,40 

(S)160 Sérkennileg hegðun 0,48 0,25 0,04 0,41 

(Þ)92 Segist ekki vilja lifa 0,47 0,18 -0,04 0,31 

(Á)8 Stríðir 0,47 -0,32 0,25 0,27 

(O)6 Getur ekki beðið 0,47 -0,08 0,11 0,24 

(A)41 Leiðbeiningar 0,45 0,16 0,03 0,30 

(Á)26 Lemur 0,44 -0,18 -0,02 0,16 

(A)105 Hlustar 0,44 0,00 0,08 0,22 

(O)20 Hægir ekki á sér 0,43 0,03 -0,14 0,18 

(O)116 Hvatvísi 0,41 0,15 -0,11 0,21 

(K)133 Kennir sér um 0,41 0,19 -0,08 0,24 

(A)9 Athygli 0,41 0,33 -0,02 0,37 

(Þ)156 Skiptir fljótt skapi 0,40 0,24 -0,07 0,27 

(H)93 Laumast 0,40 0,05 0,30 0,36 

(S)87 Er í eigin heimi 0,40 0,03 -0,12 0,15 

(O)70 Fiktar við hluti 0,38 0,26 -0,18 0,24 

(S)151 Sýnir óviðeigandi tilfinning. 0,34 0,27 -0,05 0,24 

(S)75 Virðist úr sambandi 0,34 0,11 0,16 0,24 

(S)11 Gerir skrýtna hluti 0,33 0,16 0,30 0,39 

(H)29 Hnuplar 0,33 0,06 0,06 0,15 

(Þ)74 Er neikvæð/ur 0,32 0,26 0,22 0,38 

(S)128 Óskipulagt tal 0,32 0,18 0,11 0,24 

      



  

37 

Tafla 9. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með hornhvössum (promax) 

snúningi á 101 staðhæfingum klínískra kvarða í úrtaki mæðra (N=142). (framh.) 

    Þættir   

Heiti atriða  I II III h² 

     

(O)84 Athafnasemi 0,29 -0,04 -0,18 0,08 

(S)23 Bablar eða muldrar 0,29 -0,02 0,02 0,08 

(A)17 Eftirtektarsemi 0,22 0,18 0,09 0,15 

(L)91 Kvartar yfir heilsu -0,05 0,90 -0,20 0,66 

(L)54 Kvartar -0,10 0,80 -0,10 0,53 

(L)59 Magaverkir 0,00 0,71 -0,23 0,41 

(L)126 Kvartar yfir veikindum 0,01 0,63 0,03 0,41 

(L)62 Veik/ur 0,25 0,61 -0,19 0,46 

(L)86 Fær höfuðverki -0,21 0,61 -0,09 0,28 

(L)30 Óttast að veikjast 0,03 0,60 -0,09 0,34 

(L)123 Hræðist veikindi 0,06 0,60 0,00 0,39 

(K)5 Hefur áhyggjur -0,06 0,58 0,22 0,47 

(S)55 Klifar á því sama 0,18 0,56 0,13 0,52 

(L)94 Veikist -0,03 0,55 -0,07 0,26 

(K)45 Hræðslugjörn/hræðslugjarn 0,04 0,55 0,13 0,41 

(K)64 Reynir að geðjast -0,04 0,54 0,11 0,34 

(K)141 Álit annara barna -0,02 0,54 0,16 0,38 

(K)12 Álit kennara -0,15 0,53 0,13 0,30 

(Þ)60 Engum líkar við mig 0,14 0,52 0,11 0,43 

(K)44 Áhyggjur af skólanámi -0,20 0,51 0,29 0,40 

(L)158 Á erfitt með andardrátt 0,02 0,51 -0,24 0,21 

(Þ)114 Er döpur/dapur -0,10 0,49 0,18 0,31 

(K)69 Er taugaóstyrk/ur -0,01 0,48 0,29 0,44 

(K)77 Hefur áhyggjur 0,09 0,47 0,04 0,29 

(Þ)28 Grætur 0,04 0,47 0,04 0,25 

(Þ)10 Fer úr jafnvægi 0,22 0,44 0,24 0,51 

(Þ)50 Á ekki vini 0,03 0,42 0,12 0,25 

(S)43 Ringluð/ringlaður -0,05 0,41 0,24 0,30 

(A)73 Truflast 0,33 0,41 -0,10 0,34 

(E)57 Er feimin/n1 0,08 0,39 0,12 0,24 

(Þ)82 Á enga vini 0,11 0,36 0,16 0,26 

(Þ)42 Engin skilur mig -0,10 0,34 0,12 0,14 

(S)119 Starir tómlátlega -0,23 0,32 0,21 0,16 

(S)139 Sér hluti 0,21 0,28 -0,17 0,13 

(Á)104 Uppnefnir aðra 0,21 -0,27 0,23 0,10 

(Þ)18 Er strítt 0,25 0,27 0,19 0,30 

(E)153 Er feimin/n2  0,05 0,25 0,01 0,08 

(E)89 Hræðist ókunnuga 0,19 0,22 0,04 0,13 

(L)118 Fær hita -0,11 0,21 0,05 0,05 

(E)25 Heilsar einhverjum 0,00 0,18 0,03 0,04 

(S)107 Ofskynjanir 0,08 0,15 0,07 0,06 

(E)80 Hópastarf 0,06 -0,04 0,64 0,42 

(E)16 Eignast vini1 -0,17 0,12 0,63 0,42 

(E)121 Eignast vini2 -0,15 0,01 0,57 0,29 
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Tafla 9. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með hornhvössum (promax) 

snúningi á 101 staðhæfingum klínískra kvarða í úrtaki mæðra (N=142). (framh.) 

    Þættir   

Heiti atriða  I II III h² 

     

(Þ)124 Virðist einmana -0,25 0,34 0,51 0,44 

(Á)58 Hótar 0,06 -0,27 0,47 0,19 

(E)112 Forðast aðra 0,03 0,03 0,46 0,24 

(E)144 Vill vera ein/n -0,20 0,17 0,45 0,25 

(K)32 Er hrædd/ur -0,07 0,26 0,45 0,34 

(E)21 Neitar að taka þátt 0,13 -0,06 0,44 0,22 

(E)48 Forðast samkeppni -0,03 0,16 0,40 0,23 

(E)53 Er valin/n síðust/síðastur -0,01 0,20 0,40 0,26 

(K)101 Hrædd/ur um að gera mistök 0,02 0,32 0,39 0,38 

(K)109 Sjálfsálit 0,03 0,18 0,38 0,25 

(K)13 Alvarleg/ur -0,03 0,12 0,32 0,14 

(K)37 Álit foreldra -0,03 0,29 0,32 0,25 

(Þ)106 Hatar sjálfan/n sig 0,02 0,13 0,29 0,14 

(L)150 Kastar upp 0,03 -0,07 0,20 0,04 

                                                          Fylgni þátta  α 

 
I 1,00 

  
0,92 

 
II 0,44 1,00 

 
0,93 

 
III 0,50 0,49 1,00 0,79 

Tilteknir bókstafir standa fyrir eftirfarandi kvarða: 

(A) = Athyglisvandi 

(Á) = Árásargirni 

(E) = Einangrunarhneigð 

(H) = Hegðunarvandi 

(K) = Kvíði 

(L) = Líkamlegar umkvartanir 

(O) = Ofvirkni 

(S) = Sérkennileg hegðun 

(Þ) = Þunglyndi 

 

Þættirnir þrír skýra samtals 29,2% af heildardreifingu atriða. Fyrsti þáttur skýrir 19,3% 

af dreifingu atriða, annar þáttur um 6,8% og þriðji þátturinn 3,2%.  

Þáttur eitt samanstendur af 30 atriðum með hleðslu á bilinu 0,43-0,74. Atriði fjögurra þátta í 

Bandaríkjunum (Árásargirni, Hegðunarvandi, Ofvirkni og Athyglisvandi) mynda einn þátt í 

íslenska úrtakinu. Tvö af þessum 30 atriðum sem mynda þátt eitt tilheyra öðrum þáttum í 

Bandaríkjunum (138, langar að drepa sig og 160, sérkennileg hegðun). Öll atriði fyrsta þáttar 

hafa hæstu hleðslu á þann þátt en lágar og ómarkverðar hleðslur á aðra þætti. Þáttaskýring 

(communality) atriðanna er á bilinu 16% til 49% en hún gefur til kynna hve stóran hluta af 

dreifingu þáttar tiltekið atriði skýrir (tafla 9). 

Þáttur tvö er myndaður úr 23 atriðum með hleðslu á bilinu 0,44-0,90. Atriði þriggja 

þátta í Bandaríkjunum (Líkamlegar umkvartanir, Kvíði og Þunglyndi) mynda þátt tvö í 
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íslenska úrtakinu. Eitt atriði sem hleður á þáttinn tilheyrir öðrum þætti í Bandaríkjunum (55, 

klifar á því sama). Öll atriði þáttar tvö hafa hæstu hleðslu við þáttinn en lága og ómarkverða 

hleðslur við aðra þætti. Þáttaskýring atriðana er á bilinu 21% til 66%.  

Þriðji þátturinn samanstendur af 9 atriðum með hleðslu á bilinu 0,44-0,64. Atriði 

þáttarins tilheyra einum þætti í Bandaríkjunum (Einangrunarhneigð). Auk þess eru þrjú atriði 

sem tilheyra öðrum þáttum (124, 58 og 32). Atriði sem tilheyrir kvarðanum Kvíði (124, 

virðist einmana) virðist tengjast þættinum, en hin tvö virðast hlaðast á hann handahófskennt. 

Þáttaskýring atriðana er á bilinu 19% til 44%. Fylgni milli þátta (tafla 9) er almennt miðlungs. 

Lægsta fylgnin er á milli fyrsta og þriðja þáttar (r = 0,34) en hæsta fylgnin á milli annars og 

þriðja þáttar (r = 0,45). 

Í úrtaki feðra voru atriði klínískra undirkvarða þáttagreind líkt og gert var í úrtaki 

mæðra og var stuðst við skriðupróf við val á fjölda þátta. 

 
       Mynd 2. Skriðupróf fyrir klíníska undirkvarða í úrtaki feðra. 

 

Skriðupróf benti til þess að draga ætti 18 þætti (mynd 2). Flestir þættirnir höfðu mjög óljós 

tengsl sín á milli og þótti ekki við hæfi að draga fleiri en tvo þætti. Sú lausn þótti gefa 

skýrustu  myndina af atriðasafni í úrtaki feðra. Tafla 10 sýnir mynsturflylki hleðslna fyrir 

hvert atriði tveggja þátta lausnar. Einnig sýnir hún skýrða dreifingu fyrir hvert atriði (h²). 

Sökum lítillar úrtaksstærðar eru þáttahleðslur undir 0,51 í töflunni ekki túlkaðar (N=92).  
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Tafla 10. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með hornhvössum (promax) 

snúning á 101 staðhæfingum klínískra kvarða í úrtaki feðra (N=92). 

    Þættir    

Heiti atriða  I II h² 

  
      

(K)69 Er taugaóstyrk/ur 0,71 -0,09 0,46 

(K)32 Er hrædd/ur 0,69 -0,36 0,38 

(K)101 Hrædd/ur um að gera mistök 0,67 -0,26 0,36 

(E)57 Er feimin/n1 0,67 -0,05 0,41 

(K)45 Hræðslugjörn/hræðslugjarn 0,66 0,03 0,46 

(Þ)114 Er döpur/dapur 0,66 0,00 0,43 

(K)5  Hefur áhyggjur 0,61 -0,02 0,36 

(L)54 Kvartar 0,61 -0,11 0,32 

(S)43 Ringluð/ringlaður 0,59 0,08 0,40 

(K)37 Álit foreldra 0,58 -0,21 0,27 

(K)44 Áhyggjur af skólanámi 0,58 -0,11 0,30 

(S)77 Hefur áhyggjur 0,56 0,12 0,40 

(E)16 Eignast vini1 0,55 -0,06 0,26 

(K)109 Sjálfsálit 0,53 -0,05 0,27 

(L)62 Veik/ur 0,53 -0,13 0,24 

(L)91 Kvartar yfir heilsu 0,51 0,05 0,29 

(K)141 Álit annara barna 0,49 0,00 0,25 

(S)75 Virðist úr sambandi 0,49 -0,10 0,20 

(Þ)124 Virðist einmana 0,48 -0,13 0,19 

(L)94 Veikist 0,45 -0,11 0,17 

(S)119 Starir tómlátlega 0,44 0,09 0,24 

(K)64 Reynir að geðjast 0,43 -0,08 0,17 

(Þ)50 Á ekki vini 0,43 -0,01 0,18 

(E)89 Hræðist ókunnuga 0,41 0,15 0,25 

(K)12 Álit kennara 0,41 0,01 0,17 

(L)59 Magaverkir 0,40 -0,12 0,14 

(L)123 Hræðist veikindi 0,40 0,08 0,20 

(K)13 Alvarleg/ur 0,40 -0,11 0,13 

(L)126 Kvartar yfir veikindum 0,40 0,10 0,20 

(E)153 Er feimin/n2  0,39 0,10 0,20 

(L)86 Fær höfuðverki 0,38 0,03 0,16 

(Þ)60 Engum líkar við mig 0,38 0,06 0,17 

(E)80 Hópastarf 0,37 0,27 0,29 

(E)144 Vill vera ein/n 0,36 -0,09 0,11 

(E)48 Forðast samkeppni 0,36 -0,07 0,11 

(S)55 Klifar á því sama 0,36 0,25 0,27 

(E)53 Er valin/n síðust/síðastur 0,35 0,04 0,13 

(E)112 Forðast aðra 0,35 0,11 0,16 

(E)121 Eignast vini2 0,33 0,14 0,16 

(L)30 Óttast að veikjast 0,28 0,06 0,10 

(K)133 Kennir sér um 0,26 0,20 0,16 
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Tafla 10. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með hornhvössum (promax) 

snúning á 101 staðhæfingum klínískra kvarða í úrtaki feðra (N=92). (framh.) 

  

Heiti atriða  

  Þættir    

I II h² 

      

(E)25 Heilsar einhverjum 0,25 0,17 0,13 

(A)17 Eftirtektarsemi 0,24 0,21 0,14 

(L)150 Kastar upp 0,22 0,18 0,12 

(L)118 Fær hita 0,21 -0,11 0,04 

(Þ)82 Á enga vini 0,20 0,12 0,07 

(S)87 Er í eigin heimi 0,18 0,07 0,05 

(Á)104 Uppnefnir aðra 0,10 0,07 0,02 

(L)158 Á erfitt með andardrátt 0,07 0,03 0,01 

(O)52 Missir stjórn1 -0,21 0,80 0,53 

(Á)90 Missir stjórn2 -0,17 0,71 0,42 

(Þ)56 Þrasar2 -0,07 0,70 0,42 

(H)47 Brýtur reglur1 -0,20 0,67 0,37 

(H)15 Óhlýðnast -0,03 0,65 0,41 

(Á)72 Ergir aðra -0,09 0,64 0,37 

(Á)56 Þrasar2 0,04 0,63 0,42 

(O)6 Getur ekki beðið -0,21 0,62 0,31 

(Á)40 Þrasar1  -0,07 0,59 0,32 

(O)20 Hægir ekki á sér -0,19 0,56 0,25 

(S)11 Gerir skrýtna hluti -0,01 0,55 0,30 

(O)116 Hvatvísi -0,03 0,53 0,27 

(O)38 Truflar  0,05 0,52 0,29 

(S)128 Óskipulagt tal 0,17 0,49 0,33 

(H)125 Brýtur reglur2 -0,19 0,48 0,18 

(Á)24 Hrekkir -0,11 0,47 0,19 

(A)41 Leiðbeiningar 0,21 0,47 0,36 

(A)73 Truflast 0,21 0,47 0,35 

(O)70 Fiktar við hluti -0,14 0,46 0,17 

(O)102 Grípur fram í -0,06 0,45 0,18 

(O)148 Hefur lélega sjálfsstjórn 0,12 0,45 0,27 

(H)157 Lendir í vandræðum 0,14 0,45 0,28 

(O)134 Truflar foreldra -0,24 0,44 0,16 

(S)160 Sérkennileg hegðun 0,32 0,44 0,42 

(A)9 Athygli 0,21 0,43 0,32 

(Á)26 Lemur 0,12 0,43 0,25 

(A)105 Hlustar 0,19 0,42 0,28 

(H)93 Laumast 0,20 0,41 0,29 

(Þ)92 Segist ekki vilja lifa -0,08 0,41 0,14 

(Á)136 Er vond/ur 0,10 0,40 0,20 

(Þ)138 Langar að drepa sig -0,03 0,40 0,15 

(Þ)74 Er neikvæð/ur 0,30 0,39 0,35 

(H)111 Segir ósatt2 0,05 0,39 0,17 

(Þ)106 Hatar sjálfan/n sig 0,15 0,37 0,22 

(H)29 Hnuplar 0,05 0,37 0,16 
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Tafla 10. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með hornhvössum (promax) 

snúning á 101 staðhæfingum klínískra kvarða í úrtaki feðra (N=92). (framh.) 

  

 
  Þættir    

Heiti atriða I II h² 

     

(Á)8 Stríðir -0,26 0,37 0,12 

(A)49 Veitir eftirtekt 0,15 0,33 0,17 

(Þ)10 Fer úr jafnvægi 0,27 0,32 0,26 

(S)151 Sýnir óviðeigandi tilfinningar 0,25 0,32 0,24 

(Þ)42 Engin skilur mig 0,26 0,32 0,25 

(S)23 Bablar eða muldrar 0,01 0,32 0,10 

(H)61 Segir ósatt1 0,27 0,30 0,24 

(Á)58 Hótar 0,09 0,30 0,13 

(H)79 Blekkir 0,13 0,27 0,12 

(E)21 Neitar að taka þátt 0,26 0,26 0,20 

(S)96 Tekur ekki eftir 0,24 0,24 0,17 

(Á)88 Hefnir sín 0,22 0,24 0,15 

(Þ)28 Grætur 0,22 0,23 0,15 

(Þ)18 Er strítt 0,11 0,21 0,07 

(O)84 Athafnasemi -0,15 0,20 0,03 

(S)107 Ofskynjanir -0,01 0,14 0,02 

(S)139 Sér hluti 0,06 -0,12 0,01 

  
             Fylgni þátta                        α 

 I 1,00  0,89 

 
II 0,67 1,00 0,88 

Tilteknir bókstafir standa fyrir eftirfarandi kvarða: 

(A) = Athyglisvandi 

(Á) = Árásargirni 

(E) = Einangrunarhneigð 

(H) = Hegðunarvandi 

(K) = Kvíði 

(L) = Líkamlegar umkvartanir 

(O) = Ofvirkni 

(S) = Sérkennileg hegðun 

(Þ) = Þunglyndi 

 

Þættirnir tveir skýra samtals 23% af heildardreifingu atriða. Fyrsti þáttur skýrir um 16% af 

dreifingunni og annar þáttur um 7%. Fyrsti þátturinn er myndaður úr 16 atriðum sem mynda 

hleðslu á bilinu 0,51-0,71. Flest atriðin tilheyra einum þætti í Bandaríkjunum (Kvíði). Önnur 

atriði (nr. 57, 114, 54, 43, 62, 16, 91) tilheyra öðrum þáttum. Atriði fyrsta þáttar mynda hæstu 

hleðslu við þáttinn sjálfan en lágar og ómarkverðar hleðslur við þátt tvö. Þáttaskýring atriða er 

á bilinu 24% til 46%. 

 Annar þáttur samanstendur af 13 atriðum með hleðslu á bilinu 0,52-0,80. Flest atriðin 

tilheyra þremur þáttum í Bandaríkjunum (Ofvirkni, Árásargirni og Hegðunarvandi) en tvö 

atriðanna tilheyra öðrum þáttum (nr. 156 og 11). Atriði 11 (gerir skrýtna hluti) virðist tengjast 
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þætti tvö handahófskennt. Atriði þáttar tvö hafa hæstu hleðslu á þann þátt en lágar og 

ómarkverðar hleðslur á þátt eitt. Þáttaskýring atriðana er á bilinu 25% til 53%. Fylgni milli 

þáttanna tveggja er miðlungs (tafla 10). 

 

Þáttagreining aðlögunarundirkvarða. Aðlögunarkvarðar foreldralistans samanstanda af fimm 

kvörðum sem byggjast á þáttagreiningu í Bandaríkjunum. Til samans innihalda þeir 44 atriði 

sem öll voru þáttagreind í úrtökum mæðra og feðra í sitthvoru lagi.  

 

    Mynd 3. Skriðupróf fyrir aðlögunarundirkvarða í úrtaki mæðra.  

 

Niðurstöður skriðuprófs í úrtaki mæðra (mynd 3) gáfu til kynna 14 þætti. Skipting atriða á 

þættina var mjög óljós. Þriggja þátta lausn þótti gefa skýrustu myndina af atriðasafninu. Í 

töflu 11 má sjá mynsturfylki (pattern matrix) hleðslna fyrir hvert atriði þriggja þátta lausnar 

og hve stóran hluta af dreifingu þáttar tiltekið atriði skýrir. Í töflunni eru þáttahleðslur undir 

0,43 ekki túlkaðar líkt og fyrir klíníska kvarða í úrtaki mæðra.   
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Tafla 11. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með hornhvössum 

(promax) snúning á 44 staðhæfingum aðlögunarkvarða í úrtaki mæðra (N=142). 

 
  Þættir      

Heiti atriða  I II III h² 

  
      

 (F)31 Samgleðst öðrum 0,77 -0,21 0,04 0,52 

(A)33 Róast auðveldlega 0,66 0,01 -0,16 0,35 

(F)63 Hvetur aðra 0,63 0,01 0,16 0,53 

(F)117 Kallar fram það besta í öðrum 0,63 0,04 0,04 0,45 

(F)159 Er kurteis 0,60 0,00 0,08 0,42 

(F)95 Hrósar öðrum 0,51 -0,32 0,35 0,41 

(A)142 Er þrjósk/ur 0,49 0,20 -0,43 0,26 

(A)110 Tillitsemi 0,49 0,03 0,09 0,30 

(At)99 Fer gætilega 0,44 0,22 -0,40 0,23 

(A)78 Aðlagast 0,43 0,19 0,15 0,40 

(F)149 Sýnir áhuga 0,37 -0,02 0,34 0,37 

(At)67 Setur sér markmið 0,35 0,26 0,24 0,47 

(At)35 Er varkár 0,29 0,20 -0,18 0,12 

(At)39 Skipurleggur  0,26 0,26 0,09 0,24 

(L)132 Tekur ákvarðanir 0,22 0,22 0,18 0,25 

(A)14 Jafnar sig 0,22 0,09 0,14 0,14 

(A)1 Deilir leikföngum 0,18 0,00 0,08 0,05 

(V)130 Er skýr í frásögn -0,03 0,63 0,11 0,46 

(V)66 Talar í stuttum setningum -0,40 0,62 0,30 0,47 

(At)103 Hneppir tölum -0,13 0,57 -0,04 0,27 

(V)81 Óskýr -0,05 0,53 0,08 0,30 

(V)98 Útskýrir reglur 0,01 0,51 -0,07 0,24 

(V)122 Svarar spurningum 0,22 0,51 -0,06 0,37 

(V)34 Segir símanúmer 0,03 0,46 -0,15 0,17 

(V)140 Tekur skilaboð 0,24 0,44 0,04 0,37 

(At)3 Fylgir venjum 0,22 0,41 -0,26 0,20 

(V)113 Verður sér úti um upplýsingar 0,11 0,39 0,23 0,36 

(V)108 Klifar á því sama 0,28 0,36 0,12 0,38 

(V)76 Svarar símanum 0,06 0,33 -0,05 0,11 

(A)46 Aðlagast vel  0,22 0,29 0,05 0,21 

(At)131 Þarf að vera minnt/ur á 0,05 0,27 -0,23 0,07 

(L)83 Leiðtogi -0,15 0,02 0,58 0,28 

(L)68 Er hugmyndarík/ur 0,08 -0,20 0,55 0,27 

(L)51 Fær aðra til að vinna saman 0,32 -0,08 0,50 0,46 

(L)100 Lætur álit sitt í ljós -0,02 0,14 0,49 0,31 

(L)19 Tekur þátt 0,14 -0,10 0,46 0,25 

(F)85 Býður aðstoð 0,32 -0,07 0,45 0,41 

(V)145 Á erfitt með að afla sér uppl. -0,19 0,26 0,39 0,24 

(L)4 Kemur með tillögur 0,13 0,10 0,39 0,28 
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Tilteknir bókstafir standa fyrir eftirfarandi kvarða: 

(A) = Aðlögunarfærni 

(At) = Athafnir í daglegu lífi 

(F) = Félagshæfni 

(L) = Leiðtogahæfni 

(V) = Virkni í samskiptum 

 

Þrír þættir skýra samanlagt 29,9% af heildardreifingu atriðanna. Fyrsti þáttur skýrir 

stærsta hluta dreifingar eða um 21,1%, annar þáttur um 5% og sá þriðji 3,8%.  

Þáttur eitt í íslensku úrtaki mæðra er myndaður úr 9 atriðum tveggja þátta í Bandaríkjunum 

(Félagshæfni og Aðlögunarhæfni). Að auki er eitt atriði (99, fer gætilega) sem hleður á þáttinn 

en tilheyrir öðrum þætti í Bandaríkjunum (Athafnir í daglegu lífi). Hleðslur þáttarins eru á 

bilinu 0,43-0,77. Meginhluti atriðanna hafa markverðar og háar hleðslur á þann hátt og 

ómarkverðar hleðslur á aðra þætti. Eitt atriði (nr. 142) fyrsta þáttar hleður einnig markvert á 

þátt þrjú. Þáttaskýring atriða er á bilinu 23% til 53%.  

Þáttur tvö samanstendur af  8 atriðum í íslensku úrtaki og virðist endurspegla einn þátt 

í Bandaríkjunum (Virkni í samskipum). Eitt atriðanna (nr.103, hneppir tölum) sem hleður á 

þáttinn tilheyrir öðrum þætti í Bandaríkjunum (Athafnir í daglegu lífi). Hleðslur atriðanna eru 

á bilinu 0,44-0,63. Að undanskildu einu atriði (nr. 66) eru hleðslur atriða háar á einn þátt en 

lágar og ómarkverðar á aðra þætti. Þáttaskýring atriða er á bilinu 17% til 47%. 

Þáttur þrjú samanstendur af fimm atriðum úr einum þætti í Bandaríkjunum (Leiðtogahæfni). 

Að auki er eitt atriði (nr. 85) sem hleður á þann þátt en tilheyrir öðrum þætti í Bandaríkjum 

(Félagsfærni). Þáttahleðslur eru á bilinu 0,45-0,58. Öll atriði hafa hæsta hleðslu á þann þátt 

enn lágar og ómarkverðar hleðslur á aðra þætti. Þáttaskýring atriðanna er á bilinu 25% til 

46%.  

Tafla 11. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með hornhvössum 

(promax) snúning á 44 staðhæfingum aðlögunarkvarða í úrtaki mæðra (N=142). (framh.) 

   Þættir      

Heiti atriða  I II III h² 

      

(V)154 Skýr tjáning -0,03 0,37 0,38 0,40 

(At)71 Býðst til að hjálpa -0,08 -0,10 0,35 0,08 

(F)127 Hjálpar 0,11 0,12 0,34 0,08 

(A)65 Aðlagast kennurum 0,17 0,11 0,31 0,24 

(L)36 Finnur viðfangsefni 0,29 -0,12 0,30 0,21 

                                                          Fylgni þátta  α 

 
I 1,00 

 
 

0,82 

 
II 0,44 1,00 

 

0,76 

 
III 0,50 0,49 1,00 0,72 



  

46 

Fylgni á milli þáttanna þriggja var almennt miðlungs (sjá töflu 11). Til að meta innri 

áreiðanleika voru reiknaður alfastuðlar fyrir hvern þátt fyrir sig. Áreiðanleikastuðlar voru 0,82 

fyrir fyrsta þátt, 0,76 fyrir annan og 0,72 fyrir þann þriðja (sjá neðst í töflu 11). 

Í úrtaki feðra voru 44 atriði aðlögunarkvarðans þáttagreind.   

 

    Mynd 4. Skriðupróf fyrir aðlögunarundirkvarða í úrtaki feðra.  

 

Niðurstöður skriðuprófs gáfu til kynna 9 þætti (mynd 4). Skipting atrið á þættina var mjög 

óljós og þótti tveggja þátta lausn gefa skýrustu myndina af atriðasafninu. Mynsturfylki 

hleðslna 44 atriða á tvo þætti kemur fram í töflu 12. Í töflunni má einnig sjá skýrða dreifingu 

fyrir hvert atriði (h²). Þáttahleðslur sem eru undir 0,51 eru ekki túlkaðar líkt og fyrir klíníska 

kvarða í úrtaki feðra. 
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Tafla 12. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með hornhvössum (promax)  

snúning á 44 staðhæfingum aðlögunarkvarða í úrtaki feðra (N=92). 

 
  Þættir    

Heiti atriða  I II h² 

     (F)85 Býður aðstoð 0,81 -0,18 0,54 

(F)31 Samgleðst öðrum 0,77 -0,04 0,62 

(F)63 Hvetur aðra 0,71 0,00 0,60 

(F)95 Hrósar öðrum 0,70 0,00 0,49 

(F)117 Kallar fram það besta í öðrum 0,69 0,04 0,52 

(F)159 Er kurteis 0,68 -0,05 0,43 

(F)149 Sýnir áhuga 0,66 -0,10 0,36 

(A)110 Tillitsemi 0,65 -0,01 0,43 

(F)127 Hjálpar 0,56 0,00 0,35 

(A)1 Deilir leikföngum 0,53 0,08 0,37 

(V)34 Segir símanúmer 0,49 -0,20 0,16 

(L)51 Fær aðra til að vinna saman 0,47 0,15 0,43 

(V)76 Svarar símanum 0,46 0,02 0,31 

(A)33 Róast auðveldlega 0,39 0,17 0,40 

(V)122 Svarar spurningum 0,37 0,22 0,42 

(A)46 Aðlagast vel  0,35 0,32 0,38 

(A)65 Aðlagast kennurum 0,34 0,24 0,28 

(A)78 Aðlagast 0,34 0,24 0,36 

(L)68 Er hugmyndarík/ur 0,33 0,18 0,26 

(V)108 Klifar á því sama 0,33 0,31 0,41 

(L)19 Tekur þátt 0,31 0,25 0,38 

(A)142 Er þrjósk/ur 0,30 -0,06 0,25 

(At)3 Fylgir venjum 0,23 0,23 0,49 

(At)71 Býðst til að hjálpa 0,19 0,12 0,11 

(At)103 Hneppir tölum 0,14 0,02 0,10 

(At)131 Þarf að vera minnt/ur á 0,05 -0,03 0,08 

(V)145 Á erfitt með að afla sér uppl. -0,22 0,79 0,46 

(V)154 Skýr tjáning -0,04 0,71 0,48 

(V)130 Er skýr í frásögn -0,07 0,64 0,43 

(V)66 Talar í stuttum setningum -0,30 0,63 0,24 

(V)113 Verður sér úti um upplýsingar 0,05 0,57 0,38 

(At)39 Skipurleggur  0,15 0,52 0,57 

(V)140 Tekur skilaboð 0,10 0,46 0,31 

(At)67 Setur sér markmið 0,36 0,39 0,48 

(L)132 Tekur ákvarðanir 0,11 0,39 0,22 

(V)98 Útskýrir reglur -0,13 0,36 0,08 

(V)81 Óskýr -0,04 0,36 0,12 

(L)100 Lætur álit sitt í ljós 0,08 0,32 0,30 

(L)4 Kemur með tillögur 0,11 0,31 0,28 
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Tilteknir bókstafir standa fyrir eftirfarandi kvarða: 

(A) = Aðlögunarfærni 

(At) = Athafnir í daglegu lífi 

(F) = Félagshæfni 

(L) = Leiðtogahæfni 

(V) = Virkni í samskiptum 

 

Þættirnir tveir skýra 28% af heildardreifingu atriða. Þáttur eitt skýrir 24,4% og þáttur 

tvö 3,6%. Þáttur eitt í íslensku úrtaki feðra er myndaður úr 8 atriðum eins kvarða í 

Bandaríkjunum (Félagsfærni). Að auki eru tvö atriði (nr. 110 og 1) sem hlaða á þáttinn en 

tilheyra öðrum þætti í Bandaríkjunum (Aðlögunarhæfni). Hleðslur atriða á þátt eitt eru háar á 

þann þátt (0,53-0,81) en lágar og ómarkverðar á þátt tvö. Þáttaskýring atriða er bilinu 35% til 

62%.  

Þáttur tvö samanstendur úr 6 atriðum og virðist endurspegla einn þátt í Bandaríkjunum 

(Virkni í samskipum). Eitt atriðanna (nr. 39) sem hleður á þáttinn tilheyrir öðrum þætti í 

Bandaríkjunum (Athafnir í daglegu lífi). Öll atriði á þætti tvö hafa hæstu hleðslu á þann þátt 

(0,52-0,79) en lága og ómarkverða hleðslu við þátt eitt. Þáttaskýring atriðanna var á bilinu 

24% til 48%. Fylgni milli þáttanna tveggja er 0,67. Áreiðanleikastuðull var 0,89 fyrir þátt eitt 

og 0,76 fyrir þátt tvö (sjá töfla 12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 12. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með hornhvössum (promax)  

snúning á 44 staðhæfingum aðlögunarkvarða í úrtaki feðra (N=92). (framh.) 

   Þættir     

Heiti atriða  I II h² 

     

(L)83 Leiðtogi 0,29 0,31 0,39 

(L)36 Er varkár 0,16 0,26 0,16 

(A)35 Er varkár 0,17 0,26 0,27 

(At)99 Fer gætilega 0,18 0,24 0,16 

(A)14 Jafnar sig 0,15 0,18 0,28 

  
                    Fylgni þátta            α 

 I 1,00  0,89 

 
II 0,67 1,00 0,76 
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Umræða 

 

 

Svarhlutfall 

Hlutfall endurheimtaðra lista var tæp 39% sem er lágt hlutfall. Margvíslegar ástæður geta 

legið þar að baki, en meginástæðan er líklegast sú að foreldrum hafi þótt listinn of langur til 

að fylla út í sínum frítíma. Auk þess eru gagnasafnanir sem þessar algengar í grunnskólum og 

foreldrar orðnir þreyttir á að fylla út spurningalista. Önnur líkleg ástæða fyrir lágu 

svarhlutfalli er sú að báðir foreldrar voru beðnir um að fylla út lista og skila í sama umslagi 

sem getur hafa reynst fyrirhafnamikið, sérstaklega fyrir foreldra sem bjuggu ekki saman.  

 

Lýsandi tölfræði 

Dreifing flest allra atriða listans var skekkt þar sem aðeins fjögur atriði í úrtaki mæðra og 

fimm í úrtaki feðra uppfylltu skilyrði um normaldreifingu. Það eru ekki óvæntar niðurstöður 

þar sem öll atriði klíníska kvarðans eru orðuð á neikvæðan hátt, en það eykur líkur á 

skekkjum í mælingum. 

Í samanburði á skorum stúlkna og drengja á undir- og yfirkvörðum listans, eins og 

hann er uppbyggður í Bandaríkjunum, kom í ljós að bæði mæður og feður meta drengi hærri á 

kvörðum sem meta úthverfan vanda eins og Árásargirni og Hegðunarvandi en stúlkur á 

innhverfum vanda eins og Kvíði. Einnig skoruðu drengir hærra á yfirkvarðanum Úthverfur 

vandi en stelpur á Innhverfur vandi. T-próf staðfesti muninn á þessum kvörðum. 

Kynjamunurinn sem fékkst í þessari rannsókn er í samræmi við niðurstöður sem Reynolds og 

Kamphaus (2004) fengu í sinni rannsókn þar sem drengir skoruðu almennt hærra á kvörðum 

sem falla undir yfirkvarðann Úthverfur vandi, en stúlkur á kvörðum sem flokkast undir 

Innhverfur vandi.  

Einnig var borið saman mat mæðra og feðra og sýndi t-próf aðeins marktækan mun á 

aðlögunarkvörðunum Líkamlegar umkvartanir og Virkni í samskiptum. Það var því mikið 

samræmi í mati foreldra sem svipa til niðurstaðna úr rannsókn þeirra Duhig, Renk, Epstein og 

Phares (2000). Auk þess var meira samræmi í mati feðra og mæðra á yfirkvarðanum 

Úthverfur vandi heldur en Innhverfur vandi þótt að t-próf hafi ekki geta staðfest þann mun 

miðað við vikmörk 0,05. Líklegt er að marktækur munur hefði fengist í stærra úrtaki.  

Fylgni atriða við aldur var reiknuð til þess að athuga hvort að breidd aldurshópa væri 

líkleg til að vera sú sama og hjá bandarísku þýði. Lítil fylgni mældist milli atriða sem bendir 
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til þess að kvarðinn henti börnum á sama aldursbili (6-11 ára). Hins vegar  var dreifing aldurs 

barnanna  neikvætt skekkt þar sem flest börnin voru 11 ára (36,7%) en fæst 6 ára (2%) og því 

þarf að athuga aldursnorm betur í stærra úrtaki. 

  

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki kvarðanna eins og þeir eru uppbyggðir í Bandaríkjunum var lægri en í 

bandarísku úrtaki. Þegar matstæki eru þýdd yfir á annað tungumál haldast alfastuðlar sjaldnast 

þeir sömu. Innri áreiðanleiki fyrir listann í heild sinni reyndist viðunandi í úrtaki mæðra en 

var á mörkum þess að vera ásættanlegur í úrtaki feðra. Líklega má rekja það til þess að 

svarhlutfall feðra var lægra en svarhlutfall mæðra. Alfastuðull heildartölu undir- og yfirkvarða 

voru þó svipaðir fyrir bæði úrtök. Í úrtaki mæðra voru sex kvarðar sem höfðu áreiðanleika yfir 

0,80, en allir kvarðarnir höfðu áreiðanleika yfir 0,70 fyrir utan aðlögunarkvarðann Athafnir í 

daglegu lífi. Hár alfastuðull gefur til kynna að atriðin sem tilheyra hverjum kvarða séu að 

meta sömu hugsmíð, eins og þeim er ætlað að gera. Í samanburði við íslenskar rannsóknir á 

upprunalegu útgáfu listans hefur innri áreiðanleiki hækkað á nokkrum kvörðum eins og á 

kvörðunum Líkamlegar umkvartanir, Einangrunarhneigð og Ofvirkni (Elín Rut Guðnadóttir, 

2004). 

Fylgni atriða við heildartölu kvarðanna reyndist almennt vera lág eða miðlungs. Ef 

atriði sem mynduðu lága fylgni við heildartölu kvarðans yrðu fjarlægð hefði alfastuðullinn hjá 

sumum kvörðum hækkað.  

 

Þáttagreining  

Athuganir á forsendum þáttagreiningar bentu til þess að óhætt væri að þáttagreina gagnasafnið 

ef þáttagreining væri gerð fyrir klíníska kvarða og aðlögunarkvarða í sitt hvoru lagi. 

Þátttakendafjöldi var þó í lágmarki sem getur vel haft áhrif á stöðugleika þáttabyggingar. 

Þáttabygging klínískra kvarða og aðlögunarkvarða íslenskrar þýðingar á BASC-2 reyndist 

vera ólík þáttabyggingu upprunalegu uppbyggingu listans. Erfitt er því að réttlæta notkun 

bandarískra norma við túlkun á kvarðanum.  

Gerð var leitandi þáttagreiningu með hornskökkum snúning í úrtaki mæðra og feðra. Í 

úrtaki mæðra benti skriðupróf til þess að draga ætti 16-17 þætti fyrir klíníska kvarða og 14 

fyrir aðlögunarkvarða. Svipaðar niðurstöður fengust í úrtaki feðra þar sem skriðupróf sýndi 18 

þætti fyrir klíníska kvarða og 9 þætti fyrir aðlögunar. Þættirnir reyndust vera óskýrir og var 

því ákveðið að framkvæma staðfestandi þáttagreiningu þar sem margvíslegar þáttalausnir 

voru prófaðar. Í úrtaki mæðra þótti þriggja þátta lausn gefa skýrustu myndina fyrir bæði 
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klíníska og aðlögunarundirkvarða. Fyrsti þátturinn í klínískum undirkvörðum samanstóð mest 

megnis úr atriðum sem tilheyra undirkvörðunum Árásargirni, Hegðunarvandi og Ofvirkni en 

þessir kvarðar mynda yfirkvarðann Úthverfur vandi í Bandaríkjunum. Atriði sem hlaðast hæst 

á annan þáttinn tilheyra aðallega undirkvörðunum Kvíði, Þunglyndi og Líkamlegar 

umkvartanir sem mynda yfirkvarðann Innhverfur vandi í Bandaríkjunum. Þriðji þátturinn var 

svo sambærilegur þættinum Sérkennileg hegðun í bandarískri útgáfu. Fyrsti þáttur 

aðlögunarundirkvarða samanstóð mest úr atriðum kvarðanna Félagshæfni og Aðlögunarhæfni 

í Bandaríkjunum en þáttur tvö úr atriðum Virkni í samskiptum.  

Þótt að þáttahleðslur hafi ekki verið sambærilegar bandarískri uppbyggingu þá virðast 

niðurstöður úr þáttagreiningu í úrtaki mæðra benda til þess að yfirþættir séu til staðar fyrir 

klíníska kvarða. Aðlögunarkvarðarnir mynduðu ekki yfirþætti líkt og klínísku kvarðarnir 

heldur röðuðust atriði einungis á tvo þætti sem líkjast tveim þáttum í Bandaríkjunum.  

 Í úrtaki feðra voru dregnir tveir klínískir kvarðar og tveir aðlögunarkvarðar. Þættirnir 

voru sambærilegir þeim þáttum sem fengust hjá mæðrum en líklegt er að úrtaksstærð hafi haft 

mikil áhrif á fjölda þátta í báðum úrtökum. Áður en hægt er að alhæfa um niðurstöður 

þáttagreiningar er nauðsynlegt að skoða þáttagreiningu í stærra úrtaki. 

 Til að draga úr áhrifum tilviljunar á ályktunum út frá niðurstöðum var hátt viðmið sett 

við túlkun á hleðslum atriða á þætti. Fylgnistuðull sem náði martekt miðað við vikmörkin 

0,01 var tvöfaldaður. Í úrtaki mæðra voru viðmiðin 0,43 og 0,51 í úrtaki feðra. Atriði sem 

höfðu minni hleðslu við þátt voru ekki túlkaðar þar sem óvíst er hvort þau atriði myndu hlaða 

á þáttinn í stærra úrtaki.  

 

Samantekt 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að próffræðilegir eiginleikar foreldraútgáfu 

BASC-2 listans séu ekki ásættanlegir í hópi 6-11 ára barna. Áreiðanleiki og alfastuðull 

heildartölu mældist töluvert lægri en í bandarísku og spænsku útgáfunni (Reynolds og 

Kamphaus, 2004). Varasamt er að draga ályktanir út frá þessum niðurstöðum sökum lítillar 

úrtakstærðar. Úrtakið var einsleitt þar sem þátttakendur voru allir úr Garðarbæ og því er ekki 

hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á aðra staði á landinu. Auk þess voru foreldrar ekki beðnir 

um að fylla út neinar bakgrunnsupplýsingar, eins og félaglega- og efnahagslega stöðu, 

menntun og trú sem getur haft áhrif á hegðun og skapgerðarþætti barna. Eins og í öðrum 

spurningalistakönnunum höfðu rannsakendur takmarkaða stjórn á rannsókinni. Listarnir voru 

sendir heim til þátttakenda og með engu móti hægt að vita hvort að foreldrar hafi farið eftir 

leiðbeiningum. Til dæmis gætu foreldrar fyllt listana út í sameiningu þrátt fyrir að vera beðnir 
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um að gera það ekki. Þátttakendur fengu ekki greitt fyrir þátttöku sína og því hafa eflaust 

einhverir fyllt út listann í flýti þar sem engin ávinningur var í boði.  

Það er ýmislegt sem betur hefði mátt fara í þessari rannsókn. Það sem helst má nefna 

er að stærð úrtaks þarf að vera töluvert stærra ef gagnlegar niðurstöður eiga að fást. Mælt er 

með því að úrtak sé tíu sinnum stærra en fjöldi atriða sem á að prófa (Einar Guðmundsson og 

Árni Kristjánsson, 2005). Einnig hefði verið ráðlagt að safna saman svörum frá foreldrum 

ólíkra landsvæða. Þannig væri úrtakið misleitara og meiri líkur á að það endurspegli þýðið. 

Þar að auki hefði verið hægt að byðja foreldra um að gefa upp menntun sína þannig hægt væri 

að skoða hvort samband væri á milli menntun foreldris og hegðun og skapgerðarþætti barns. 

Að lokum hefði verið fróðlegt að bera saman mat kennara og foreldra til að athuga hvort 

meira samræmi sé í mati milli föðurs og móðurs fremur en á milli foreldris og kennara líkt og 

Duhig, Renk, Epstein og Phares (2000) fengu í sinni rannsókn. 

 Í framtíðinni þarf að skoða próffræðilega eiginleika þýðingarinnar í stærra og 

fjölbreyttari úrtaki. Séu próffræðilegir listans viðunandi fyrir íslenskt þýði væri listinn eflaust 

hentugur til stöðlunar hérlendis. Niðurstöður þessarar rannsóknar geta hins vegar ekki getið til 

um hvort hentugt sé að staðla listann hér á landi. En fremur hafa engar rannsóknir verið gerðar 

á klínísku úrtaki en slíkt er nauðsynlegt áður en farið er í að staðla listann. 
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Viðauki A 
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Viðauki B 

[Upplýsingabréf í tölvupósti]  
 

 

 

Kæri foreldri/forráðamaður  

 

Á morgun, 13. apríl verður spurningarlisti sendur heim til allra barna á aldrinum 6-11 ára í Flataskóla. 

Tilgangur þessarar rannsóknar felst í stöðlun á spurningalista sem notaður verður til greiningar á geðröskunum 

og hegðunarerfiðleikum barna. Til þess að geta greint erfiðleika hjá börnum er nauðsynlegt að hafa til 

viðmiðunar hegðun og líðan barna almennt. Með hverju barni verður umslag sent heim sem inniheldur tvo 

spurningalista og upplýsingar um útfyllingu þeirra. Einn spurningalisti er ætlaður föður barnsins og annar móður 

þess. Umslagið er merkt Dr. Sólveigu Jónsdóttur, klínískum taugasálfræðingi við landsspítalann. Það er mjög 

áríðandi að báðum spurningalistunum sé skilað í sama umslagi. Munið eftir að rjúfa innsiglið á umslögunum 

áður en þið lokið þeim. 

 

Það er von okkar að sem flestir foreldrar sjái sér fært um að svara þessum lista, þar sem hvert svar er 

mikilvægt hjálpartæki fyrir greiningu barna sem eiga við vandkvæði að stríða. Fyrirlögn listans tekur aðeins 10-

15 mínútur. Á listanum mun hvorki koma fram nafn barns né foreldris og verður engan vegin hægt að rekja 

svörin. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar er því gætt.  

 

Ábyrgðarmaður þessa verkefnis er Dr. Sólveig Jónsdóttir, klínískur taugasálfræðingur við landsspítalann. 

Henni til aðstoðar eru Hafdís Erla Valdimarsdóttir og Jóhanna Ögmundsdóttir, nemar við sálfræðideild Háskóla 

Íslands sem eru að vinna að lokaverkefni sínu til BS- prófs undir leiðsögn Einars Guðmundssonar, prófessors við 

Háskóla Íslands 

 

 

 

 

Með fyrirfram þökk,  

 

Sólveig Jónsdóttir.  
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Viðauki C 

[Bréf til foreldra]  

 

  Reykjavík, 31. mars 2012 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

 

Ég undirrituð, dr. Sólveig Jónsdóttir sérfræðingur í klínískri taugasálfræði á Landspítalanum, vinn að 

verkefni sem felst í stöðlun á spurningalista, sem notaður er til greiningar á hegðunarerfiðleikum og 

geðröskunum barna. Mér til hjálpar eru Hafdís Erla Valdimarsdóttir og Jóhanna Ögmundsdóttir, sem eru nemar í 

sálfræði við Háskóla Íslands og vinna að lokaverkefni sínu til BS-prófs sem tengist einnig þessu verkefni. 

 

Til að geta greint erfiðleika hjá börnum er nauðsynlegt að hafa til viðmiðunar hegðun og líðan barna almennt. 

Því leita ég eftir upplýsingum um þessa þætti hjá hópi barna á aldrinum 6 til 11 ára á Íslandi. Þessi gögn munu 

meðal annars nýtast til viðmiðunar í greiningarstarfi á Barna- og unglingageðdeild Landspítala og í skólum 

landsins. 

 

Umsjónarmaður Hafdísar og Jóhönnu í þessu verkefni er Einar Guðmundsson, prófessor í sálfræði við 

Háskóla Íslands, en undirrituð er persónulegur ábyrgðarmaður verkefnisins. 

 

Leyfi fyrir fyrirlögn listans liggur fyrir frá skólastjórum, Vísindasiðarnefnd og Persónuvernd. Afar mikilvægt 

er að sem flestir foreldrar samþykki að taka þátt í rannsókninni til þess að niðurstöður verði gagnlegar. Með 

þessu bréfi fylgja 2 eintök af spurningalistanum og leiðbeiningar um útfyllingu hans. Móðir er beðin um að fylla 

út annan listann og faðir hinn. Á spurningalistunum sjálfum mun hvorki nafn barns né foreldris koma fram og 

verður engan veginn hægt að rekja svörin. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar er því gætt. 

 

Ef þið samþykkið að taka þátt í rannsókninni eruð þið vinsamlegast beðin um að svara listunum sem þið 

fenguð í hendur og koma þeim síðan til kennara barns ykkar í lokuðu umslagi. Ef þið ákveðið að taka ekki þátt 

eruð þið beðin að senda gögnin óútfyllt aftur til baka. Útfylling listans er einföld og fljótleg. 

 

Báðir foreldrar eru beðnir um að fylla út listann í sitt hvoru lagi og mikilvægt er að þeir beri sig ekki saman. 

Ef annað foreldrið er ekki búsett á heimili barnsins eruð þið vinsamlegast beðin að koma spurningalistanum til 

þess foreldris. 

 

Ef þið hafið spurningar varðandi rétt ykkar  sem þátttakendur í rannsókninni eða viljið hætta þátttöku í henni 

getið þið snúið ykkur til Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu, 2. hæð, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík. Sími: 551-

7100, fax: 551-1444.   

         

                                                                                          [framhald…] 
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Ef þið samþykkið að taka þátt í rannsókninni eruð þið 

vinsamlegast beðin um að fylla út listana sem þið fenguð í hendur og senda svo barn ykkar með öll gögnin til 

baka í skólann. Afar mikilvægt er að listar varðandi sama barnið verði  sendir til baka til skólans í sama 

umslagi. 

 

Það er von okkar að sem flestir foreldrar sjái sér fært um að fylla út þessa spurningalista, þar eð hvert svar er 

mikilvægt hjálpartæki við greiningu barna sem eiga við vandkvæði að stríða.  

 

Með fyrirfram þökk,  

 

______________________________ 

Dr. Sólveig Jónsdóttir B.A. M.Ed. Ph.D. 

Sérfræðingur í klínískri taugasálfræði  

Landspítala 

Sími: 543-1000 
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Viðauki D 

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir hvert atriði í úrtaki mæðra. 

 
 

    

Lægsta Hæsta 

 

Atriði Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris gildi   gildi 

1. Deilir leikföngum 2,75 0,50 -2,17 6,16 0 3 

3. Fylgir venjum 2,52 0,69 -1,64 3,12 0 3 

4. Kemur með tillögur 1,94 0,76 -0,20 -0,55 0 3 

5. Hefur áhyggjur 1,03 0,64 0,47 0,97 0 3 

6. Getur ekki beðið 0,61 0,65 0,93 1,17 0 3 

8. Stríðir 0,54 0,55 0,37 -0,92 0 2 

9. Athygli 0,63 0,69 0,89 0,64 0 3 

10. Fer úr jafnvægi 0,79 0,69 0,69 0,73 0 3 

11. Gerir skrýtna hluti 0,24 0,48 1,82 2,52 0 2 

12. Álit kennara 0,69 0,73 0,89 0,56 0 3 

13. Alvarleg/ur 0,47 0,58 0,78 -0,38 0 2 

14. Jafnar sig 2,23 0,85 -0,75 -0,45 0 3 

15. Óhlýðnast* 0,85 0,56 0,20 1,22 0 3 

16. Eignast vini1 0,56 0,71 0,98 0,12 0 3 

17. Eftirtektarsemi 0,57 0,71 0,84 -0,57 0 2 

18. Er strítt* 0,70 0,68 0,74 0,50 0 3 

19. Tekur þátt 2,44 0,68 -1,08 1,07 0 3 

20. Hægir ekki á sér 0,52 0,76 1,53 2,06 0 3 

21. Neitar að taka þátt 0,22 0,52 2,98 10,89 0 3 

23. Bablar eða muldrar 0,20 0,50 2,80 8,95 0 3 

24. Hrekkir* 0,09 0,29 2,86 6,28 0 1 

25. Heilsar einhverjum* 0,12 0,39 3,42 11,71 0 2 

26. Lemur* 0,04 0,20 4,60 19,43 0 1 

28. Grætur 0,53 0,61 0,72 -0,43 0 2 

29. Hnuplar* 0,06 0,24 3,62 11,28 0 1 

30. Óttast að veikjast 0,20 0,47 2,28 4,59 0 2 

31. Samgleðst öðrum* 2,35 0,69 -0,59 -0,78 1 3 

32. Er hrædd/ur 1,19 0,73 0,45 0,25 0 3 

33. Róast auðveldlega* 2,45 0,76 -1,15 0,42 0 3 

34. Segir símanúmer* 2,84 0,57 -3,81 14,4 0 3 

35. Er varkár* 2,29 0,74 -0,63 -0,54 0 3 

36. Finnur viðfangsefni 2,33 0,73 -0,72 -0,39 0 3 

37. Álit foreldra 1,04 0,69 0,47 0,57 0 3 

38. Truflar  0,31 0,56 1,90 3,92 0 3 

39. Skipurleggur  1,08 0,87 0,04 -1,27 0 3 

40. Þrasar1  1,11 0,71 0,57 0,70 0 3 

41. Leiðbeiningar 0,65 0,72 0,97 0,77 0 3 

42. Engin skilur mig 0,46 0,61 1,00 -0,02 0 2 

43. Ringluð/ringlaður 0,20 0,45 2,22 4,37 0 2 

44. Áhyggjur af skólanámi 0,52 0,69 1,36 1,96 0 3 

45. Hræðslugjörn/hræðslugjarn 0,57 0,75 1,41 1,99 0 3 
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Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir hvert atriði í úrtaki mæðra. (framh.) 

      

Lægsta Hæsta 

 

Atriði Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris gildi gildi 

46. Aðlagast vel  2,32 0,79 -0,81 -0,39 0 3 

47. Brýtur reglur1* 0,54 0,63 1,09 1,80 0 3 

48. Forðast samkeppni 0,63 0,88 1,32 0,85 0 3 

49. Veitir eftirtekt* 0,52 0,79 1,47 1,46 0 3 

50. Á ekki vini 0,27 0,52 1,81 2,45 0 2 

51. Fær aðra til að vinna saman 1,99 0,86 -0,25 -1,01 0 3 

52. Missir stjórn1* 0,49 0,62 1,23 2,23 0 3 

53. Er valin/n síðust/síðastur 0,39 0,59 1,71 3,97 0 3 

54. Kvartar 0,80 0,75 0,96 1,27 0 3 

55. Klifar á því sama 0,28 0,56 2,17 4,94 0 3 

56. Þrasar2* 1,11 0,81 0,53 0,01 0 3 

57.  Er feimin/n1 0,62 0,59 0,56 0,59 0 3 

58. Hótar 0,05 0,22 4,21 15,94 0 1 

59. Magaverkir 0,73 0,66 0,52 -0,06 0 3 

60. Engum líkar við mig 0,25 0,53 2,29 6,05 0 3 

61. Segir ósatt1* 0,39 0,59 1,44 2,09 0 3 

62. Veik/ur 0,46 0,61 1,16 1,22 0 3 

63. Hvetur aðra* 2,00 0,82 -0,40 -0,50 0 3 

64. Reynir að geðjast 0,78 0,80 0,92 0,55 0 3 

65. Aðlagast kennurum 2,56 0,67 -1,36 1,17 0 3 

66. Talar í stuttum setningum 2,91 0,36 -5,13 33,29 0 3 

67. Setur sér markmið* 2,18 0,74 -0,29 -1,11 1 3 

68. Er hugmyndarík/ur 2,58 0,64 -1,26 0,41 1 3 

69. Er taugaóstyrk/ur 0,53 0,64 1,14 1,71 0 3 

70. Fiktar við hluti* 0,54 0,73 1,42 1,95 0 3 

71. Býðst til að hjálpa* 1,23 0,81 0,43 -0,15 0 3 

72. Ergir aðra* 0,48 0,60 1,24 2,48 0 3 

73. Truflast 0,92 0,78 0,70 0,39 0 3 

74. Er neikvæð/ur 0,63 0,64 0,83 1,24 0 3 

75. Virðist úr sambandi 0,09 0,28 2,99 7,11 0 1 

76. Svarar símanum* 2,80 0,48 -2,84 9,73 0 3 

77. Hefur áhyggjur 0,72 0,78 1,00 0,78 0 3 

78. Aðlagast 2,39 0,79 -0,92 -0,49 0 3 

79. Blekkir* 0,20 0,42 1,77 1,95 0 2 

80. Hópastarf 0,58 0,77 1,18 0,62 0 3 

81. Óskýr 2,64 0,60 -1,86 4,22 0 3 

82. Á enga vini 0,25 0,53 2,29 6,05 0 3 

83. Leiðtogi* 1,44 0,79 0,12 -0,36 0 3 

84. Athafnasemi 0,96 0,98 0,77 -0,42 0 3 

85. Býður aðstoð 2,08 0,71 -0,12 -0,99 1 3 

86. Fær höfuðverki* 0,63 0,70 0,77 -0,10 0 3 

87. Er í eigin heimi 0,12 0,50 4,79 23,72 0 3 

88. Hefnir sín 0,23 0,44 1,59 1,24 0 2 

89. Hræðist ókunnuga 0,44 0,55 0,74 -0,53 0 2 
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Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir hvert atriði í úrtaki mæðra. (framh.) 

     Lægsta Hæsta 

 Atriði Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris gildi gildi 

90. Missir stjórn2* 0,35 0,57 1,86 4,77 0 3 

91. Kvartar yfir heilsu 0,44 0,71 1,77 3,15 0 3 

92. Segist ekki vilja lifa* 0,13 0,39 3,98 20,92 0 3 

93. Laumast* 0,35 0,55 1,57 3,06 0 3 

94. Veikist 0,75 0,56 0,26 0,93 0 3 

95. Hrósar öðrum 1,89 0,80 -0,23 -0,52 0 3 

96. Tekur ekki eftir* 0,13 0,44 4,55 24,38 0 3 

98. Útskýrir reglur 2,63 0,64 -1,99 4,65 0 3 

99. Fer gætilega* 2,35 0,76 -0,77 -0,52 0 3 

100. Lætur álit sitt í ljós 2,27 0,72 -0,45 -0,96 1 3 

101. Hrædd/ur um að gera mistök 0,79 0,76 0,68 -0,04 0 3 

102. Grípur fram í* 1,06 0,66 0,24 0,15 0 3 

103. Hneppir tölum* 2,83 0,50 -3,80 16,49 0 3 

104. Uppnefnir aðra 0,12 0,40 4,20 21,56 0 3 

105. Hlustar 0,74 0,76 0,66 -0,37 0 3 

106. Hatar sjálfan/n sig 0,15 0,38 2,40 5,05 0 2 

107. Ofskynjanir 0,13 0,45 3,91 16,84 0 3 

108. Klifar á því sama 0,28 0,56 2,17 4,94 0 3 

109. Sjálfsálit 1,01 0,65 0,47 0,93 0 3 

110. Tillitsemi 2,39 0,78 -1,19 0,84 0 3 

111. Segir ósatt2* 0,37 0,51 0,85 -0,59 0 2 

112. Forðast aðra 0,18 0,47 3,03 11,01 0 3 

113. Verður sér úti um upplýsingar 2,26 0,78 -0,68 -0,45 0 3 

114. Er döpur/dapur 0,52 0,65 1,18 1,64 0 3 

116. Hvatvísi 0,76 0,66 0,75 1,29 0 3 

117. Kallar fram það besta í öðrum 1,97 0,83 -0,39 -0,52 0 3 

118. Fær hita 0,61 0,50 -0,27 -1,53 0 2 

119. Starir tómlátlega 0,06 0,23 3,89 13,32 0 1 

121. Eignast vini2 0,35 0,67 2,27 5,37 0 3 

122. Svarar spurningum 2,57 0,66 -1,56 2,40 0 3 

123. Hræðist veikindi 0,26 0,55 2,30 5,52 0 3 

124. Virðist einmana 0,27 0,49 1,55 1,48 0 2 

125. Brýtur reglur2* 0,10 0,30 2,72 5,49 0 1 

126. Kvartar yfir veikindum 0,29 0,58 2,11 4,40 0 3 

127. Hjálpar 1,88 0,69 -0,10 -0,28 0 3 

128. Óskipulagt tal* 0,09 0,29 2,86 6,28 0 1 

130. Er skýr í frásögn 2,43 0,72 -1,20 1,27 0 3 

131. Þarf að vera minnt/ur á* 1,76 0,93 -0,42 -0,62 0 3 

132. Tekur ákvarðanir 2,02 0,82 -0,35 -0,70 0 3 

133. Kennir sér um* 0,42 0,62 1,55 2,90 0 3 

134. Truflar foreldra* 1,04 0,76 0,54 0,26 0 3 

136. Er vond/ur* 0,04 0,23 6,15 41,21 0 2 

137. Dettur* 0,38 0,56 1,37 2,36 0 3 

138. Langar að drepa sig 0,06 0,32 6,64 52,75 0 3 
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Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir hvert atriði í úrtaki mæðra. (framh.) 

     Lægsta Hæsta 

 Atriði Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris gildi   gildi 

139. Sér hluti 0,06 0,29 5,53 31,92 0 2 

140. Tekur skilaboð 2,04 0,85 -0,50 -0,49 0 3 

141. Álit annara barna 1,00 0,71 0,35 0,00 0 3 

142. Er þrjósk/ur* 1,73 0,77 -0,32 -0,14 0 3 

144. Vill vera ein/n* 0,53 0,64 0,97 0,67 0 3 

145. Á erfitt með að afla sér        

 upplýsinga 2,61 0,60 -1,66 3,47 0 3 

148. Hefur lélega sjálfsstjórn* 0,30 0,52 1,83 4,42 0 3 

149. Sýnir áhuga 2,17 0,63 -0,49 0,97 0 3 

150. Kastar upp 0,10 0,32 3,35 11,39 0 2 

151. Sýnir óviðeigandi tilfinningar 0,27 0,59 2,67 8,47 0 3 

153. Er feimin/n2  0,78 0,60 0,32 0,58 0 3 

154. Skýr tjáning 2,65 0,58 -1,71 2,99 0 3 

156. Skiptir fljótt skapi* 0,64 0,65 0,83 1,10 0 3 

157. Lendir í vandræðum 0,32 0,51 1,27 0,59 0 2 

158. Á erfitt með andardrátt 0,11 0,32 2,48 4,19 0 1 

159. Er kurteis 2,58 0,62 -1,40 1,71 0 3 

160. Sérkennileg hegðun 0,10 0,34 3,72 14,38 0 2 

* Marktekt miðað við p < 0,05. 
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Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir hvert atriði í úrtaki feðra. 

 

  

    

Lægsta Hæsta 

  Atriði Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris gildi gildi 

1. Deilir leikföngum 2,64 0,62 -1,53 1,21 1 3 

3. Fylgir venjum 2,39 0,59 -0,36 -0,68 1 3 

4. Kemur með tillögur 1,83 0,76 -0,22 -0,25 0 3 

5.  Hefur áhyggjur 0,95 0,70 0,23 -0,39 0 3 

6. Getur ekki beðið 0,82 0,68 0,43 -0,10 0 3 

8. Stríðir* 0,48 0,54 0,46 -1,04 0 2 

9. Athygli 0,72 0,64 0,33 -0,67 0 2 

10. Fer úr jafnvægi 0,78 0,69 0,31 -0,85 0 2 

11. Gerir skrýtna hluti 0,26 0,48 1,63 1,77 0 2 

12. Álit kennara 0,64 0,67 0,76 0,28 0 3 

13. Alvarleg/ur* 0,52 0,65 0,85 -0,32 0 2 

14. Jafnar sig 2,28 0,79 -0,67 -0,73 0 3 

15. Óhlýðnast* 0,81 0,54 -0,14 0,03 0 2 

16. Eignast vini1* 0,66 0,89 1,12 0,18 0 3 

17. Eftirtektarsemi 0,71 0,77 0,81 -0,07 0 3 

18. Er strítt 0,59 0,67 0,90 0,50 0 3 

19. Tekur þátt 2,40 0,72 -1,09 0,89 0 3 

20. Hægir ekki á sér 0,68 0,82 1,08 0,57 0 3 

21. Neitar að taka þátt 0,23 0,50 2,15 3,91 0 2 

23. Bablar eða muldrar 0,28 0,55 1,80 2,36 0 2 

24. Hrekkir* 0,18 0,39 1,66 0,76 0 1 

25. Heilsar einhverjum 0,12 0,33 2,38 3,74 0 1 

26. Lemur* 0,06 0,25 3,61 11,20 0 1 

28. Grætur 0,57 0,71 1,01 0,29 0 3 

29. Hnuplar 0,05 0,21 4,40 17,70 0 1 

30. Óttast að veikjast 0,18 0,45 2,51 5,84 0 2 

31. Samgleðst öðrum 2,22 0,76 -0,65 -0,17 0 3 

32. Er hrædd/ur* 1,09 0,71 0,64 0,83 0 3 

33. Róast auðveldlega* 2,28 0,82 -0,67 -0,86 0 3 

34. Segir símanúmer 2,80 0,68 -3,55 11,75 0 3 

35. Er varkár 2,39 0,73 -0,78 -0,74 1 3 

36. Finnur viðfangsefni 2,19 0,78 -0,59 -0,35 0 3 

37. Álit foreldra 1,06 0,73 0,20 -0,37 0 3 

38. Truflar  0,41 0,58 1,07 0,18 0 2 

39. Skipurleggur  1,06 0,86 0,14 -1,10 0 3 

40. Þrasar1  1,10 0,71 0,18 -0,21 0 3 

41. Leiðbeiningar 0,71 0,77 0,81 -0,07 0 3 

42. Engin skilur mig 0,53 0,67 1,08 0,74 0 3 

43. Ringluð/ringlaður 0,18 0,53 3,59 14,56 0 3 

44. Áhyggjur af skólanámi* 0,50 0,69 1,02 -0,21 0 2 

45. Hræðslugjörn/hræðslugjarn 0,60 0,71 0,76 -0,65 0 2 

46. Aðlagast vel  2,28 0,72 -0,49 -0,95 1 3 

47. Brýtur reglur1 0,66 0,77 1,16 1,21 0 3 

48. Forðast samkeppni 0,61 0,81 1,27 1,07 0 3 
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Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir hvert atriði í úrtaki feðra. (framh.)  

      

Lægsta Hæsta 

  Atriði Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris gildi gildi 

49. Veitir eftirtekt 0,63 0,75 1,12 1,02 0 3 

50. Á ekki vini 0,26 0,50 1,79 2,44 0 2 

51. Fær aðra til að vinna saman 2,01 0,90 -0,25 -1,22 0 3 

52. Missir stjórn1 0,46 0,60 0,94 -0,09 0 2 

53. Er valin/n síðust/síðastur* 0,28 0,49 1,50 1,28 0 2 

54. Kvartar* 0,61 0,65 0,79 0,53 0 3 

55. Klifar á því sama 0,33 0,58 1,58 1,50 0 2 

56. Þrasar2 0,97 0,71 0,20 -0,53 0 3 

57. Er feimin/n1 0,66 0,66 0,69 0,37 0 3 

58. Hótar 0,04 0,19 5,00 23,40 0 1 

59. Magaverkir 0,63 0,63 0,71 0,63 0 3 

60. Engum líkar við mig 0,13 0,36 2,83 7,79 0 2 

61. Segir ósatt1 0,40 0,54 0,94 -0,14 0 2 

62. Veik/ur 0,41 0,51 0,57 -1,20 0 2 

63. Hvetur aðra 1,88 0,87 -0,20 -0,86 0 3 

64. Reynir að geðjast 0,82 0,84 0,84 0,11 0 3 

65. Aðlagast kennurum 2,56 0,66 -1,41 1,59 0 3 

66. Talar í stuttum setningum 2,82 0,41 -2,06 3,37 1 3 

67. Setur sér markmið 2,12 0,75 -0,20 -1,21 1 3 

68. Er hugmyndarík/ur 2,44 0,70 -1,02 0,42 0 3 

69. Er taugaóstyrk/ur* 0,58 0,63 0,61 -0,55 0 2 

70. Fiktar við hluti 0,52 0,66 0,89 -0,31 0 2 

71. Býðst til að hjálpa* 0,94 0,70 0,56 0,63 0 3 

72. Ergir aðra 0,45 0,62 1,29 1,79 0 3 

73. Truflast 1,00 0,78 0,24 -0,73 0 3 

74. Er neikvæð/ur 0,50 0,60 0,79 -0,33 0 2 

75. Virðist úr sambandi* 0,14 0,40 3,00 8,93 0 2 

76. Svarar símanum* 2,52 0,81 -1,66 1,90 0 3 

77. Hefur áhyggjur 0,55 0,62 0,67 -0,50 0 2 

78. Aðlagast 2,30 0,82 -0,82 -0,42 0 3 

79. Blekkir 0,24 0,49 2,43 8,26 0 3 

80. Hópastarf 0,64 0,81 1,07 0,33 0 3 

81. Óskýr 2,61 0,62 -1,86 4,31 0 3 

82. Á enga vini 0,20 0,49 2,92 10,69 0 3 

83. Leiðtogi 1,35 0,81 0,34 -0,26 0 3 

84. Athafnasemi 1,01 1,01 0,74 -0,53 0 3 

85. Býður aðstoð 1,97 0,79 -0,18 -0,80 0 3 

86. Fær höfuðverki* 0,56 0,69 1,01 0,51 0 3 

87. Er í eigin heimi 0,16 0,53 3,95 16,45 0 3 

88. Hefnir sín 0,19 0,46 2,98 12,06 0 3 

89. Hræðist ókunnuga 0,44 0,58 0,95 -0,08 0 2 

90. Missir stjórn2 0,42 0,61 1,16 0,32 0 2 

91. Kvartar yfir heilsu 0,30 0,50 1,32 0,69 0 2 

92. Segist ekki vilja lifa 0,08 0,31 4,00 16,97 0 2 
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Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir hvert atriði í úrtaki feðra. (framh.)   

      Lægsta  Hæsta 

   Atriði Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris gildi Gildi 

93. Laumast 0,39 0,56 1,11 0,27 0 2 

94. Veikist 0,56 0,52 -0,04 -1,53 0 2 

95. Hrósar öðrum 1,82 0,75 0,04 -0,67 0 3 

96. Tekur ekki eftir 0,26 0,55 2,75 9,68 0 3 

98. Útskýrir reglur 2,61 0,71 -2,19 5,03 0 3 

99. Fer gætilega 2,21 0,87 -0,94 0,17 0 3 

100. Lætur álit sitt í ljós 2,16 0,78 -0,52 -0,50 0 3 

101. Hrædd/ur um að gera mistök 0,68 0,64 0,61 0,51 0 3 

102. Grípur fram í 1,06 0,68 0,11 -0,30 0 3 

103. Hneppir tölum 2,86 0,44 -3,99 18,98 0 3 

104. Uppnefnir aðra 0,09 0,40 5,28 31,43 0 3 

105. Hlustar 0,88 0,81 0,64 -0,12 0 3 

106. Hatar sjálfan/n sig 0,11 0,34 3,20 10,44 0 2 

107. Ofskynjanir 0,05 0,21 4,40 17,70 0 1 

108. Lýsir tilfinningum sínum 2,25 0,78 -0,71 -0,28 0 3 

109. Sjálfsálit* 0,96 0,53 -0,05 0,71 0 2 

110. Tillitsemi 2,35 0,79 -1,06 0,54 0 3 

111. Segir ósatt2 0,37 0,50 0,78 -0,87 0 2 

112. Forðast aðra 0,19 0,54 3,46 13,66 0 3 

113. Verður sér úti um upplýsingar 2,11 0,69 -0,14 -0,84 1 3 

114. Er döpur/dapur* 0,41 0,55 0,87 -0,30 0 2 

116. Hvatvísi 0,69 0,62 0,56 0,67 0 3 

117. Kallar fram það besta í öðrum 2,08 0,78 -0,38 -0,62 0 3 

118. Fær hita 0,49 0,50 0,06 -2,03 0 1 

119. Starir tómlátlega 0,18 0,41 2,06 3,37 0 2 

121. Eignast vini2 0,32 0,65 2,23 4,96 0 3 

122. Svarar spurningum 2,47 0,73 -1,58 2,83 0 3 

123. Hræðist veikindi 0,18 0,41 2,06 3,37 0 2 

124. Virðist einmana* 0,25 0,53 2,46 7,22 0 3 

125. Brýtur reglur2* 0,13 0,36 2,83 7,79 0 2 

126. Kvartar yfir veikindum 0,17 0,37 1,83 1,37 0 1 

127. Hjálpar 1,77 0,72 0,21 -0,73 0 3 

128. Óskipulagt tal 0,14 0,37 2,67 6,77 0 2 

130. Er skýr í frásögn 2,39 0,76 -1,19 1,11 0 3 

131. Þarf að vera minnt/ur á  1,98 0,80 -0,40 -0,37 0 3 

132. Tekur ákvarðanir 1,99 0,76 -0,24 -0,59 0 3 

133. Kennir sér um 0,32 0,52 1,35 0,89 0 2 

134. Truflar foreldra* 0,80 0,68 0,45 -0,03 0 3 

136. Er vond/ur 0,05 0,21 4,40 17,70 0 1 

137. Dettur 0,30 0,50 1,32 0,69 0 2 

138. Langar að drepa sig 0,06 0,28 4,79 24,83 0 2 

139. Sér hluti 0,03 0,16 5,86 32,91 0 1 

140. Tekur skilaboð 1,86 0,88 -0,23 -0,79 0 3 

141. Álit annara barna 0,80 0,66 0,25 -0,74 0 2 
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Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir hvert atriði í úrtaki feðra. (framh.)  

      Lægsta  Hæsta 

   Atriði Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris gildi Gildi 

142. Er þrjósk/ur 1,70 0,86 -0,18 -0,56 0 3 

144. Vill vera ein/n 0,53 0,69 1,27 1,67 0 3 

145. Á erfitt með að afla sér        

 upplýsinga 2,52 0,59 -0,79 -0,34 1 3 

148. Hefur lélega sjálfsstjórn 0,27 0,46 1,35 0,55 0 2 

149. Sýnir áhuga 2,03 0,70 -0,53 0,62 0 3 

150.  Kastar upp 0,14 0,35 2,13 2,60 0 1 

151. Sýnir óviðeigandi tilfinningar 0,29 0,55 1,74 2,12 0 2 

153. Er feimin/n2  0,72 0,62 0,29 -0,62 0 2 

154. Skýr tjáning 2,44 0,71 -1,04 0,33 0 3 

156. Skiptir fljótt skapi 0,72 0,65 0,37 -0,71 0 2 

157. Lendir í vandræðum 0,31 0,50 1,26 0,52 0 2 

158. Á erfitt með andardrátt* 0,07 0,26 3,32 9,17 0 1 

159. Er kurteis 2,54 0,65 -1,31 1,50 0 3 

160. Sérkennileg hegðun 0,10 0,30 2,69 5,32 0 1 

* Marktækur miðaða við p < 0,05. 
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Viðauki E 

 

 

 

Tafla 4. Samanburður á mati mæðra og feðra í sameiginlegu  

úrtaki barna. 
 Mæður  Feður  

   M   (sf)  M   (sf)  

Klínískir undirkvarðar     

Ofvirkni 6,58 (3,84) 6,71 (3,85) 

Árásargirni 4,17 (2,93) 4,04 (2,86) 

Hegðunarvandi 3,18 (2,83) 3,34 (2,79) 

Kvíði 10,75 (5,97) 10,07 (5,73) 

Þunglyndi 5,66 (4,49) 5,18 (3,83) 

Líkamlegar umkvartanir* 5,39 (4,38) 4,31 (3,26) 

Sérkennileg hegðun 1,96 (2,91) 2,39 (2,97) 

Einangrunarhneigð 5,39 (4,02) 5,39 (4,29) 

Athyglisvandi 4,04 (3,12) 4,64 (3,39) 

Aðlögunarundirkvarðar     

Aðlögunarhæfni 18,81 (3,38) 18,40 (3,72) 

Félagsfærni 16,93 (3,94) 16,31 (4,39) 

Leiðtogahæfni 17,01 (3,50) 16,37 (3,67) 

Athafnir í daglegu lífi 16,24 (2,34) 15,96 (2,28) 

Virkni í samskiptum* 30,70 (4,44) 29,41 (4,55) 

Yfirkvarðar     

Úthverfur vandi 13,93 (8,52) 14,09 (8,13) 

Innhverfur vandi 21,80 (13,05) 19,57 (10,55) 

Aðlögun 99,68 (13,53) 96,45 (14,96) 

Heildart. hegðunareink. 27,80 (15,88) 28,36 (15,90) 

* Marktekt miðað við p < 0,05.  
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Viðauki F 

 
Tafla 6. Áreiðanleikastuðlar (alfa) heildartölu undir- og yfirkvarða, í úrtaki feðra (N=92). 

  Alfastuðull Fylgni atriða við 

heildartölu kvarða 

Spönn fylgni 

milli atriða 

Fjöldi 

atriða 

Klínískir undirkvarðar     

Ofvirkni 0,75 0,26 – 0,57 0,05 – 0,52 10 

Árásargirni 0,74 0,14 – 0,53 -0,01 – 0,69 11 

Hegðunarvandi 0,82 0,32 – 0,61 0,11 – 0,68 9 

Kvíði 0,87 0,30– 0,67 0,02 – 0,52 14 

Þunglyndi 0,77 0,28 –  0,51 -0,07 – 0,69 14 

Líkamlegar umkv. 0,78 0,13 – 0,57 -0,03 – 0,70 12 

Sérkennileg hegðun 0,76 -0,10 – 0,64 -0,10 – 0,62 13 

Einangrunarhneigð 0,79 0,27 – 0,62 -0,04 – 0,60 12 

Athyglisvandi 0,84 0,55 – 0,73 0,37 – 0,65 6 

Aðlögunarundirkvarðar 
    

Aðlögunarhæfni 0,76 0,29 – 0,60 0,05 – 0,48 8 

Félagsfærni 0,87 0,54 – 0,69 0,31  – 0,70 8 

Leiðtogafærni 0,73 0,32 – 0,51 0,07 – 0 ,47 8 

Athafnir í daglegu lífi 0,65 0,13 – 0,55 -0,07 – 0,51 8 

Virkni í samskiptum 0,78 0,16 – 0,56 -0,13 – 0,55 12 

Yfirkvarðar 
    

Úthverfur vandi 0,80 0,61 – 0,72 0,62 – 0 ,76 3 

Innhverfur vandi 0,72 0,54 – 0,64 0,40 – 0,54 3 

Aðlögunarfærni 0,81 0,49 – 0,74 0,42 – 0,67 4 

Heildart. hegðunareink. 0,84 0,53 – 0,73 0,19 – 0,61 6 
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Viðauki G 

 
 

Tafla 7. Leiðrétt fylgni atriða við heildartölur klínískra-og aðlögunarundirkvarða og alfastuðull sé 

atriði fjarlægt í úrtaki mæðra. 

 

Fylgni atriða við Alfastuðull ef 

  Heildartölu atriði er fjarlægt 

Ofvirkni 

  Getur ekki beðið (6) 0,44 0,72 

Hægir ekki á sér (20) 0,45 0,71 

Truflar(38) 0,33 0,73 

Missir stjórn2 (52) 0,34 0,73 

Fiktar við hluti (70) 0,37 0,72 

Athafnasemi (84) 0,20 0,77 

Grípur fram í(102) 0,57 0,70 

Hvatvísi (116) 0,42 0,72 

Truflar foreldra(134) 0,50 0,70 

Hefur lélega sjálfsstjórn (148) 0,57 0,70 

Árásargirni 

  Stríðir (8) 0,47 0,72 

Hrekkir (24) 0,42 0,73 

Lemur (26) 0,31 0,75 

Þrasar1 (40) 0,50 0,72 

Þrasar2 (56) 0,44 0,74 

Hótar (58) 0,12 0,76 

Ergir aðra (72) 0,61 0,70 

Hefnir sín (88) 0,48 0,72 

Missir stjórn2(90) 0,58 0,70 

Uppnefnir aðra(104) 0,15 0,76 

Er vond/ur(136) 0,43 0,74 

Hegðunarvandi 

  Óhlýðnast (15) 0,41 0,81 

Hnuplar (29) 0,46 0,81 

Reglur (47) 0,54 0,79 

Segir ósatt1 (61) 0,65 0,78 

Blekkir (79) 0,57 0,79 

Laumast (93) 0,53 0,79 

Segir ósatt2 (111) 0,65 0,78 

Brýtur reglur (125) 0,40 0,81 

Lendir í vandræðum (157) 0,50 0,80 
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Tafla 7. Leiðrétt fylgni atriða við heildartölur klínískra-og aðlögunarundirkvarða og alfastuðull sé 

atriði fjarlægt í úrtaki mæðra. (framh.) 

 Fylgni atriða við Alfastuðull ef 

 Heildartölu atriði er fjarlægt 

 

Kvíði 

   Hefur áhyggjur (5) 0,70 0,85 

Álit kennara (12) 0,55 0,86 

Alvarleg/ur (13) 0,34 0,87 

Er hrædd/ur (32) 0,56 0,86 

Álit foreldra (37) 0,50 0,86 

Áhyggjur af skólanámi (44) 0,60 0,86 

Hræðslugjörn/hræðslugjarn (45) 0,50 0,86 

Reynir að geðjast (64) 0,53 0,86 

Er taugaóstyrk/ur (69) 0,60 0,86 

Hefur áhyggjur (77) 0,51 0,86 

Hrædd/ur um að gera mistök (101) 0,63 0,85 

Sjálfsálit (109) 0,45 0,86 

Kennir sér um (133) 0,25 0,87 

Áliti annara barna (141) 0,63 0,85 

Þunglyndi 

  Fer úr jafnvægi (10) 0,60 0,82 

Er strítt (18) 0,47 0,83 

Grætur (28) 0,40 0,84 

Engin skilur mig (42) 0,31 0,84 

Á ekki vini (50) 0,53 0,83 

Engum líkar við mig (60) 0,72 0,82 

Er neikvæð/ur (74) 0,58 0,82 

Á enga vini (82) 0,58 0,83 

Segist ekki vilja lifa (92) 0,40 0,84 

Hatar sjálfan/n sig (106) 0,41 0,84 

Er döpur/dapur (114) 0,47 0,83 

Virðist einmana (124) 0,48 0,83 

Langar að drepa sig (138) 0,45 0,84 

Skiptir fljótt skapi (156) 0,45 0,83 

Líkamlegar umkvartanir  

  Óttast að veikjast (30) 0,59 0,85 

Kvartar (54) 0,71 0,84 

Magaverkir (59) 0,67 0,84 

Veik/ur (62) 0,70 0,84 

Fær höfuðverki (86) 0,46 0,86 
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Tafla 7. Leiðrétt fylgni atriða við heildartölur klínískra-og aðlögunarundirkvarða og alfastuðull sé 

atriði fjarlægt í úrtaki mæðra. (framh.) 

 Fylgni atriða við Alfastuðull ef 

 Heildartölu atriði er fjarlægt 

Kvartar yfir heilsu (91) 0,79 0,83 

Veikist (94) 0,52 0,85 

Fær hita (118) 0,21 0,87 

Hræðist veikindi (123) 0,63 0,85 

Kvartar yfir veikindum (126) 0,64 0,85 

Kastar upp (150) 0,09 0,87 

Á erfitt með andardrátt (158) 0,42 0,86 

Sérkennileg hegðun  

  Gerir skrýtna hluti (11) 0,51 0,75 

Bablar eða muldrar (23) 0,28 0,78 

Ringluð/ringlaður (43) 0,41 0,76 

Klifar á því sama (55) 0,56 0,74 

Virðist úr sambandi (75) 0,55 0,76 

Er í eigin heimi (87) 0,40 0,76 

Tekur ekki eftir (96) 0,44 0,76 

Ofskynjanir (107) 0,25 0,78 

Starir tómlátlega (119) 0,13 0,78 

Óskipulagt tal (128) 0,43 0,76 

Sér hluti (139) 0,30 0,77 

Sýnir óviðeigandi tilfinningar (151) 0,39 0,77 

Sérkennileg hegðun (160) 0,77 0,73 

Einangrunarhneigð 

  Eignast vini1 (16) 0,58 0,73 

Neitar að taka þátt (21) 0,51 0,75 

Heilsar einhverjum (25) 0,25 0,77 

Forðast samkeppni (48) 0,46 0,75 

Er valin/n síðust/síðastur (53) 0,38 0,76 

 Er feimin/n1 (57) 0,47 0,75 

Hópastarf (80) 0,50 0,74 

Hræðist ókunnuga (89) 0,25 0,77 

Forðast aðra (112) 0,42 0,75 

Eignast vini2 (121) 0,42 0,75 

Vill vera ein/n (144) 0,46 0,75 

Er feimin/n2 (153) 0,21 0,77 

Athyglisvandi 

  Athygli (9) 0,67 0,73 
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Tafla 7. Leiðrétt fylgni atriða við heildartölur klínískra-og aðlögunarundirkvarða og alfastuðull sé 

atriði fjarlægt í úrtaki mæðra. (framh.) 

 Fylgni atriða við Alfastuðull ef 

 Heildartölu atriði er fjarlægt 

Eftirtektarsemi (17) 0,56 0,76 

Leiðbeiningar (41) 0,49 0,77 

Veitir eftirtekt (49) 0,51 0,77 

Truflast (73) 0,49 0,77 

Hlustar (105) 0,57 0,75 

Aðlögunarhæfni   

Deilir leikföngum (1) 0,18 0,71 

Jafnar sig (14) 0,37 0,68 

Róast auðveldlega (33) 0,46 0,65 

Aðlagast vel (46) 0,49 0,65 

Aðlagast kennurum (65) 0,43 0,66 

Aðlagast (78) 0,59 0,62 

Tillitsemi (110) 0,35 0,68 

Er þrjósk/ur (142) 0,25 0,70 

Félagsfærni   

Samgleðst öðrum (31) 0,63 0,80 

Hvetur aðra (63) 0,69 0,79 

Býður aðstoð (85) 0,58 0,81 

Hrósar öðrum (95) 0,57 0,81 

Kallar fram það besta í öðrum (117) 0,61 0,80 

Hjálpar (127) 0,36 0,83 

Sýnir áhuga (149) 0,47 0,82 

Er kurteis (159) 0,54 0,81 

Leiðtogahæfni   

Kemur með tillögur (4) 0,44 0,69 

Tekur þátt (19) 0,37 0,70 

Finnur viðfangsefni (36) 0,36 0,70 

Fær aðra til að vinna saman (51) 0,56 0,66 

Er hugmyndarík/ur (68) 0,39 0,70 

Leiðtogi (83) 0,38 0,70 

Lætur álit sitt í ljós (100) 0,45 0,69 

Tekur ákvarðanir (132) 0,35 0,71 

Athafnir í daglegu lífi   

Fylgir venjum (3) 0,27 0,51 

Er varkár (35) 0,33 0,49 

Skipuleggur (39)  0,39 0,46 
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Tafla 7. Leiðrétt fylgni atriða við heildartölur klínískra-og aðlögunarundirkvarða og alfastuðull sé 

atriði fjarlægt í úrtaki mæðra. (framh.) 

 Fylgni atriða við Alfastuðull ef 

 Heildartölu atriði er fjarlægt 

Setur sér markmið (67) 0,38 0,47 

Býðst til að hjálpa (71) 0,10 0,60 

Fer gætilega (99) 0,38 0,47 

Hneppir tölum (103) 0,25 0,52 

Þarf að vera minnt/ur á (131) 0,16 0,56 

Virkni í samskiptum   

Segir símanúmer (34) 0,28 0,82 

Talar í stuttum setningum (66) 0,49 0,81 

Svarar símanum (76) 0,26 0,82 

Óskýr (81) 0,49 0,80 

Útskýrir reglur (98) 0,42 0,81 

Lýsir tilfinningum sínum (108) 0,57 0,79 

Verður sér úti um upplýsingar (113) 0,54 0,80 

Svarar spurningum (122) 0,55 0,80 

Er skýr í frásögn (130) 0,65 0,79 

Tekur skilaboð (140) 0,54 0,80 

Á erfitt með að afla sér uppl. (145) 0,34 0,81 

Skýr tjáning (154) 0,52 0,80 
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Tafla 8. Leiðrétt fylgni atriða við heildartölur klínískra- og aðlögunarundirkvarða og alfastuðull sé 

atriði fjarlægt í úrtaki feðra. 

 

Fylgni atriða við Alfastuðull ef 

  Heildartölu atriði er fjarlægt 

Ofvirkni 

  Getur ekki beðið (6) 0,51 0,71 

Hægir ekki á sér (20) 0,57 0,70 

Truflar(38) 0,32 0,74 

Missir stjórn2 (52) 0,48 0,72 

Fiktar við hluti (70) 0,43 0,73 

Athafnasemi (84) 0,26 0,77 

Grípur fram í(102) 0,44 0,73 

Hvatvísi (116) 0,46 0,72 

Truflar foreldra(134) 0,41 0,73 

Hefur lélega sjálfsstjórn (148) 0,35 0,74 

Árásargirni 

  Stríðir (8) 0,28 0,73 

Hrekkir (24) 0,42 0,71 

Lemur (26) 0,48 0,72 

Þrasar1 (40) 0,48 0,70 

Þrasar2 (56) 0,51 0,70 

Hótar (58) 0,46 0,72 

Ergir aðra (72) 0,53 0,69 

Hefnir sín (88) 0,31 0,73 

Missir stjórn2(90) 0,47 0,70 

Uppnefnir aðra(104) 0,14 0,74 

Er vond/ur(136) 0,51 0,72 

Hegðunarvandi 

  Óhlýðnast (15) 0,52 0,75 

Hnuplar (29) 0,42 0,77 

Reglur (47) 0,39 0,78 

Segir ósatt1 (61) 0,58 0,74 

Blekkir (79) 0,32 0,77 

Laumast (93) 0,61 0,73 

Segir ósatt2 (111) 0,56 0,74 

Brýtur reglur (125) 0,40 0,76 

Lendir í vandræðum (157) 0,52 0,75 

Kvíði 

   Hefur áhyggjur (5) 0,67 0,86 
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Tafla 8. Leiðrétt fylgni atriða við heildartölur klínískra- og aðlögunarundirkvarða og alfastuðull sé 

atriði fjarlægt í úrtaki feðra. (framh.) 

 Fylgni atriða við Alfastuðull ef 

 Heildartölu atriði er fjarlægt 

Álit kennara (12) 0,53 0,86 

Alvarleg/ur (13) 0,30 0,87 

Er hrædd/ur (32) 0,49 0,86 

Álit foreldra (37) 0,53 0,86 

Áhyggjur af skólanámi (44) 0,62 0,86 

Hræðslugjörn/hræðslugjarn (45) 0,53 0,86 

Reynir að geðjast (64) 0,47 0,87 

Er taugaóstyrk/ur (69) 0,63 0,86 

Hefur áhyggjur (77) 0,60 0,86 

Hrædd/ur um að gera mistök (101) 0,56 0,86 

Sjálfsálit (109) 0,53 0,86 

Kennir sér um (133) 0,44 0,87 

Áliti annarra barna (141) 0,59 0,86 

Þunglyndi 

  Fer úr jafnvægi (10) 0,51 0,74 

Er strítt (18) 0,26 0,77 

Grætur (28) 0,44 0,75 

Engin skilur mig (42) 0,38 0,76 

Á ekki vini (50) 0,43 0,75 

Engum líkar við mig (60) 0,46 0,75 

Er neikvæð/ur (74) 0,46 0,75 

Á enga vini (82) 0,32 0,76 

Segist ekki vilja lifa (92) 0,26 0,77 

Hatar sjálfan/n sig (106) 0,42 0,76 

Er döpur/dapur (114) 0,50 0,75 

Virðist einmana (124) 0,33 0,76 

Langar að drepa sig (138) 0,28 0,77 

Skiptir fljótt skapi (156) 0,45 0,75 

Líkamlegar umkvartanir  

  Óttast að veikjast (30) 0,39 0,77 

Kvartar (54) 0,41 0,77 

Magaverkir (59) 0,46 0,76 

Veik/ur (62) 0,55 0,75 

Fær höfuðverki (86) 0,40 0,77 

Kvartar yfir heilsu (91) 0,57 0,75 

Veikist (94) 0,54 0,75 
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Tafla 8. Leiðrétt fylgni atriða við heildartölur klínískra- og aðlögunarundirkvarða og alfastuðull sé 

atriði fjarlægt í úrtaki feðra. (framh.) 

 Fylgni atriða við Alfastuðull ef 

 heildartölu atriði er fjarlægt 

Fær hita (118) 0,28 0,78 

Hræðist veikindi (123) 0,56 0,75 

Kvartar yfir veikindum (126) 0,46 0,76 

Kastar upp (150) 0,34 0,77 

Á erfitt með andardrátt (158) 0,13 0,78 

Sérkennileg hegðun  

  Gerir skrýtna hluti (11) 0,42 0,74 

Bablar eða muldrar (23) 0,39 0,74 

Ringluð/ringlaður (43) 0,61 0,71 

Klifar á því sama (55) 0,46 0,73 

Virðist úr sambandi (75) 0,41 0,74 

Er í eigin heimi (87) 0,24 0,76 

Tekur ekki eftir (96) 0,38 0,74 

Ofskynjanir (107) 0,03 0,76 

Starir tómlátlega (119) 0,52 0,73 

Óskipulagt tal (128) 0,54 0,73 

Sér hluti (139) -0,10 0,77 

Sýnir óviðeigandi tilfinningar (151) 0,30 0,75 

Sérkennileg hegðun (160) 0,64 0,73 

Einangrunarhneigð 

  Eignast vini1 (16) 0,62 0,75 

Neitar að taka þátt (21) 0,38 0,78 

Heilsar einhverjum (25) 0,34 0,79 

Forðast samkeppni (48) 0,36 0,79 

Er valin/n síðust/síðastur (53) 0,46 0,78 

 Er feimin/n1 (57) 0,59 0,76 

Hópastarf (80) 0,56 0,76 

Hræðist ókunnuga (89) 0,34 0,79 

Forðast aðra (112) 0,36 0,78 

Eignast vini2 (121) 0,53 0,77 

Vill vera ein/n (144) 0,27 0,79 

Er feimin/n2 (153) 0,46 0,77 

Athyglisvandi 

  Athygli (9) 0,73 0,80 

Eftirtektarsemi (17) 0,55 0,83 

Leiðbeiningar (41) 0,68 0,80 
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Tafla 8. Leiðrétt fylgni atriða við heildartölur klínískra- og aðlögunarundirkvarða og alfastuðull sé 

atriði fjarlægt í úrtaki feðra. (framh.) 

 Fylgni atriða við Alfastuðull ef 

 heildartölu atriði er fjarlægt 

Veitir eftirtekt (49) 0,56 0,82 

Truflast (73) 0,62 0,81 

Hlustar (105) 0,59 0,82 

Aðlögunarhæfni   

Deilir leikföngum (1) 0,48 0,73 

Jafnar sig (14) 0,34 0,75 

Róast auðveldlega (33) 0,58 0,71 

Aðlagast vel (46) 0,60 0,71 

Aðlagast kennurum (65) 0,47 0,73 

Aðlagast (78) 0,46 0,73 

Tillitsemi (110) 0,47 0,73 

Er þrjósk/ur (142) 0,29 0,77 

Félagsfærni   

Samgleðst öðrum (31) 0,67 0,85 

Hvetur aðra (63) 0,67 0,85 

Býður aðstoð (85) 0,69 0,85 

Hrósar öðrum (95) 0,68 0,85 

Kallar fram það besta í öðrum (117) 0,67 0,85 

Hjálpar (127) 0,55 0,87 

Sýnir áhuga (149) 0,57 0,86 

Er kurteis (159) 0,54 0,87 

Leiðtogahæfni   

Kemur með tillögur (4) 0,44 0,70 

Tekur þátt (19) 0,51 0,69 

Finnur viðfangsefni (36) 0,36 0,72 

Fær aðra til að vinna saman (51) 0,49 0,69 

Er hugmyndarík/ur (68) 0,44 0,70 

Leiðtogi (83) 0,49 0,69 

Lætur álit sitt í ljós (100) 0,36 0,72 

Tekur ákvarðanir (132) 0,32 0,73 

Athafnir í daglegu lífi   

Fylgir venjum (3) 0,45 0,60 

Er varkár (35) 0,43 0,59 

Skipurleggur (39)  0,52 0,56 

Setur sér markmið (67) 0,55 0,56 

Býðst til að hjálpa (71) 0,26 0,64 
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Tafla 8. Leiðrétt fylgni atriða við heildartölur klínískra- og aðlögunarundirkvarða og alfastuðull sé 

atriði fjarlægt í úrtaki feðra. (framh.) 

 Fylgni atriða við Alfastuðull ef 

 heildartölu atriði er fjarlægt 

Fer gætilega (99) 0,26 0,64 

Hneppir tölum (103) 0,18 0,65 

Þarf að vera minnt/ur á (131) 0,13 0,68 

Virkni í samskiptum   

Segir símanúmer (34) 0,16 0,79 

Talar í stuttum setningum (66) 0,32 0,77 

Svarar símanum (76) 0,40 0,76 

Óskýr (81) 0,29 0,77 

Útskýrir reglur (98) 0,21 0,78 

Lýsir tilfinningum sínum (108) 0,54 0,75 

Verður sér úti um upplýsingar (113) 0,52 0,75 

Svarar spurningum (122) 0,44 0,76 

Er skýr í frásögn (130) 0,56 0,74 

Tekur skilaboð (140) 0,48 0,75 

Á erfitt með að afla sér uppl. (145) 0,45 0,76 

Skýr tjáning (154) 0,62 0,74 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


