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Útdráttur 

Íslensk þýðing á RADS-II (Reynolds Adolecent Depression Scale-II) var lögð fyrir 

nemendur á aldrinum 12 til 20 ára úr 11 skólum sem valdir voru af handahófi af 

höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. Listinn samanstendur af 30 atriðum sem mynda 

fjóra þætti í bandarísku útgáfunni. Í íslenska úrtakinu voru einnig dregnir fjórir þættir 

þegar meginásaþáttagreining (principal axis factor analysis) var gerð með promax-

snúningi. Þættirnir fjórir skýra samtals 49,7% af heildardreifingu atriðanna. Inntak 

fjögurra þátta er þó ekki nákvæmlega það sama og í Bandaríkjunum. Fylgni milli 

þátta var frekar há enda mæla þættirnir skyldar hugsmíðar sem líklegt er að skarist. 

Prófað var að skipta úrtakinu upp eftir kyni og bera saman þáttabyggingar. Eins var 

gert fyrir skólastig í grunnskólahópi og framhaldsskólahópi. Að lokum var 

þáttabygging borin saman þegar úrtaki var skipt upp eftir bæði kyni og skólastigi. 

Þáttabygging hélt sér ágætlega eftir kyni en verr eftir skólastigum. Þáttabygging fyrir 

framhaldsskóla var óstöðug en þáttabygging grunnskóla mun stöðugri og samræmdist 

að miklu leyti þáttabyggingu heildarúrtaks. Því væri hugsanlegt að útbúa staðlað norm 

fyrir bæði kyn grunnskólahóps saman en eins og staðan er núna væri óráðlegt að 

útbúa norm fyrir framhaldsskólahópinn. Áreiðanleiki listans var góður og samleitni- 

og sundurgreinandi réttmæti viðunandi. Það réttlætir notkun listans í klínísku starfi 

hérlendis. Framundan er gagnasöfnun á landsbyggðinni en áður en það verður gert er 

ráðlegt að endurskoða og lagfæra orðalag nokkurra atriða í von um að listinn muni 

koma betur út. Þá verður vonandi hægt að útbúa fullgild norm svo hægt verði að nota 

listann sem staðlað mælitæki við skimun á þunglyndiseinkennum hjá börnum og 

unglingum á Íslandi. 
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Nauðsynlegt er að góð skimunartæki séu tiltæk í hverju landi. Á Íslandi hefur lengi 

verið þörf á nákvæmu og góðu skimunartæki sem metur þunglyndi hjá börnum og 

unglingum. Skimun fyrir þunglyndi er sérstaklega mikilvæg fyrir börn og unglinga 

þar sem þunglyndi getur til dæmis brotist fram í lakari námsárangri, áhættuhegðun, 

neyslu, sjálfsmeiðingum eða endurteknum sjálfsvígshugsunum (Jaycox o.fl., 2009; 

Nolen-Hoeksema, 2011). Margar mismunandi aðferðir skimunar hafa verið þróaðar 

en þær algengustu eru viðtöl og sjálfsmatskvarðar. Reynst hefur bæði erfitt og 

tímafrekt að ná til allra með viðtölum og eru sjálfsmatskvarðar því fljótlegri og 

árangursríkari kostur (Millman og Greene, 1993).  	  

Sjálfsmatskvarðar eru yfirleitt þannig uppbyggðir að einstaklingur metur ástand sitt 

sjálfur með því að merkja við staðhæfingu á mælikvarða (Saylor, Finch, Furey, 

Baskin og Kelly, 1984). Það er þó breytilegt eftir skimunarlistum barna hvort þeim sé 

svarað af börnunum sjálfum, forráðamönnum þeirra, kennurum eða jafningjum 

(Rudolph og Lambert, 2007). 

Talið er að um 12 til 15 þúsund manns þjáist af þunglyndi hér á landi. Þunglyndi getur 

verið lífshættulegur sjúkdómur en flestir sem leita sér aðstoðar geta fengið áhrifaríka 

meðferð (Landlæknisembættið, 2011a). Mikilvægt er því að til séu öflug 

skimunartæki sem finna þá sem eru þunglyndir og vísa þeim áfram í nánari greiningu 

svo hægt sé að veita þeim sem á þurfa að halda áhrifaríka meðferð. 

 

Einkenni, tegundir og greiningarviðmið þunglyndis 

Greiningar geðraskana í sálfræði byggjast aðallega á tveimur greiningarkerfum. Það 

fyrra er Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-IV-TR) og er 

gefið út af Ameríska geðlæknafélaginu (American Psychiatric Association) en það 

síðara er International Classification of Diseases (ICD-10) og er gefið er út af 

Alþjóðlegu heilbrigðisstofnuninni (World Health Organization). ICD-10 er það 

flokkunarkerfi sem er opinberlega notað á Íslandi og víða í Evrópu. Í Bandaríkjunum 

er DSM IV-TR opinbera kerfið og er það kerfi algengasta viðmiðið í rannsóknum og 

alþjóðlegri umræðu (Landlæknisembættið, 2011b; Nolen-Hoeksema, 2011). Kerfin 

eru á margan hátt svipuð og markvisst er unnið í því að gera þau samanburðarhæf. Ný 

útgáfa af DSM (DSM-V) er væntanleg árið 2013 og við vinnslu þeirrar útgáfu er eftir 

fremsta megni reynt að samhæfa það gerð ICD-kerfisins svo að helstu upplýsingar um 

geðsjúkdóma séu samanburðarhæfar milli kerfanna tveggja (Nolen-Hoeksema, 2011). 
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Bæði kerfin lýsa einkennum eða birtingarmynd geðsjúkdóma á líkamlegan og 

sálfélagslegan hátt. Eins tiltaka þau bæði hversu mörg einkenni viðkomandi þarf að 

hafa til að vera greindur með þunglyndi eða aðra geðsjúkdóma. DSM byggist á fimm 

ásum sem einstaklingar eru metnir eftir en markmiðið í DSM-V er að sameina fyrstu 

þrjá ásana í einn ás sem inniheldur alla sálfræðilega sjúkdóma og læknisfræðileg 

vandamál. Með því er kerfið gert líkara kerfi ICD. Hinir tveir ásarnir fá að halda sér 

að mestu í DSM-V en hugsanlega verða gerðar örlitlar breytingar sem leiða til þess að 

hægt verði að flokka eftir þeim á svipaðan hátt og gert er í ICD (Nolen-Hoeksema, 

2011). Með því að samræma kerfin er hægt að auðvelda samanburð í rannsóknarvinnu 

milli landa og stuðla að því að svipuð flokkunarkerfi séu notuð alls staðar. 

Þunglyndi skiptist samkvæmt DSM-IV-TR í tvo flokka. Það eru alvarlegt þunglyndi 

(major depressive disorder) og óyndi (dysthymia). Yfirleitt er átt við alvarlegt 

þunglyndi þegar talað er um þunglyndi en óyndi einkennist af mildari 

þunglyndiseinkennum sem standa yfir í mun lengri tíma. Óyndi þarf að hafa verið til 

staðar í að minnsta kosti tvö ár til þess að það sé greinanlegt en alvarlegt þunglyndi 

getur greinst eftir aðeins tvær vikur. Einstaklingur með óyndi getur þó einnig fengið 

alvarlegar þunglyndislotur og kallast það þá tvöfalt þunglyndi (double depression) 

(Nolen-Hoeksema, 2011). Konur eru tvöfalt líklegri til að fá bæði mildar og alvarlegar 

þunglyndislotur en karlar. Samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum er algengi þunglyndis 

í heiminum á bilinu 3% í Japan til 16,9% í Bandaríkjunum en í flestum löndum er það 

á bilinu 8–12% (Andrade o.fl., 2003). 

Í töflu 1 má sjá greiningarviðmið DSM-IV-TR fyrir alvarlegt þunglyndi. Til að 

greinast með alvarlegt þunglyndi þarf einstaklingur að hafa fundið fyrir gleðileysi 

og/eða depurð mestallan daginn, flesta daga, í samfellt tvær vikur auk fjögurra annarra 

einkenna sem sjá má í töflunni. 

Til að einstaklingur greinist með alvarlegt þunglyndi verða einkennin að vera það 

alvarleg að þau hafi áhrif á félagslega hæfni eða vinnugetu einstaklingsins. Einkennin 

mega ekki orsakast beint af lífeðlislegum áhrifum efna, líkamlegum sjúkdómi eða 

sorg (Nolen-Hoeksema, 2011).  

Birtingamynd þunglyndis er misjöfn eftir einstaklingum. Sumir bera einkennin mjög 

augljóslega utan á sér á meðan aðrir fela þau þannig að erfitt er fyrir utanaðkomandi 

að sjá að eitthvað er að (Breton, 2006; Buckman og Charlish, 2002).   
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Helstu einkennin eru depurð, áhugaleysi og minni ánægja af hlutum og athöfnum sem 

áður veittu vellíðan. Einnig telst til helstu einkenna hjá fullorðnum skapsveiflur, 

pirringur, eirðarleysi, minnkuð kynlöngun, vonleysi, grátur upp úr þurru, neikvæðni, 

einangrun, tómleikatilfinning og líðan um að maður sé tilgangslaus en einkennin eru 

þó alltaf greinileg breyting frá fyrra horfi einstaklingsins (Nolen-Hoeksema, 2011). 

 

Nokkrir undirflokkar alvarlegs þunglyndis hafa verið skilgreindir samkvæmt DSM-

IV-TR. Þeir eru þunglyndi með þunglyndiseinkennum (melancholic features), 

þunglyndi með sturlunareinkennum (psychotic features), þunglyndi með 

stjarfklofaeinkennum (catatonic features), þunglyndi með óvenjulegum einkennum 

(atypical features), fæðingarþunglyndi (depression with postpartum onset) og 

árstíðabundið þunglyndi (depression with seasonal pattern) (Nolen-Hoeksema, 2011). 

Tafla 1. Greiningarviðmið DSM-IV-TR fyrir alvarlegt þunglyndi. 

  A. 
s 
           
n 

Fimm eða fleiri einkenni hafa verið til staðar nánast alla daga samfleytt í að 
minnsta kosti tvær vikur og eru breyting frá fyrri virkni einstaklingsins. Annað 
af tveimur megineinkennum þarf að vera til staðar en það er annaðhvort depurð 
eða gleðileysi. 

  
1. Depurð 

  
2. Minnkaður áhugi eða ánægja í flestum athöfnum daglegs lífs 

  
3. Þyngdartap eða þyngdaraukning án ætlunar 

  
4. Svefnleysi eða of mikill svefn 

  
5. Eirðarleysi eða hægagangur 

  
6. Þreyta eða orkuleysi 

  
7. Vonleysistilfinning eða óhófleg eða óviðeigandi sektarkennd 

  
8. Skert geta til að hugsa og einbeita sér eða taka ákvarðanir 

  

9. Endurteknar hugsanir um dauðann eða sjálfsvígshugsanir með eða án 
ætlun í huga 

 B. 
 
 

Einkennin uppfylla ekki greiningarviðmið fyrir blandaða lotu (e. mixed 
episode). 

C.  
     
m 

Einkennin valda klínískt mikilli vanlíðan eða truflun á félags- eða atvinnuvirkni 
viðkomandi eða á öðrum mikilvægum sviðum í lífi hans. 
 

D. 
     
k 

Einkennin stafa ekki af beinum líkamlegum áhrifum efnis (t.d. vímuefnis eða 
lyfja) eða vegna líkamlegs sjúkdóms (t.d. vegna brenglunar í skjaldkirtli). 
 

E. 

  
    
K           

Einkennin geta ekki verið skýrð vegna sorgar eða eftir missi ástvinar, einkennin 
vara lengur en í tvo mánuði eða einkennast af merkjanlegri hömlun á virkni, 
þrálátum hugsunum um að vera einskis virði, sjálfsvígshugsunum, 
sturlunareinkennum eða líkamlegri hömlun. 
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Þunglyndi hjá börnum og unglingum 

Allt að 24% ungmenna upplifa eitt geðlægðartímabil eða fleiri fyrir 20 ára aldur. 

Rannsóknir sýna að algengi alvarlegs þunglyndis meðal barna og unglinga er 2,5% 

fyrir börn á skólaaldri og 8,3% fyrir unglinga og algengi óyndis er 1,7% fyrir börn á 

skólaaldri og 8,0% fyrir unglinga (Rudolph og Lambert, 2007; Nolen-Hoeksema, 

2011). 

Þegar þunglyndi er greint hjá börnum og unglingum þarf að hafa í huga að oft er 

munur á birtingamynd einkenna eftir aldri. Pirringur frekar en depurð er til dæmis eitt 

helsta einkennið hjá börnum og unglingum auk þess sem depurð kemur meira fram í 

hegðun þeirra en fullorðinna. Þunglyndi hjá börnum einkennist af reiðiköstum og 

pirringi, þau virðast oft annars hugar og kvarta meira undan líkamlegum verkjum, eins 

og til dæmis magaverk og höfuðverk en fullorðnir (Rudolph og Lambert, 2007). 

Samkvæmt Sattler og Hoge (2006) eiga þunglyndir krakkar á aldrinum 6 til 12 ára það 

til að léttast og eiga oft í erfiðleikum með einbeitingu og svefn. Þau þjást af 

áhugaleysi og depurð og geta átt erfitt í samskiptum við önnur börn. Aðskilnaðarkvíði 

er einnig algengur meðal barna með þunglyndi og oft er erfitt að hugga þau (Rudolph 

og Lambert, 2007). 

Þunglyndir unglingar eru oft fúllyndir, geðillir, fjandsamlegir og eiga það jafnvel til 

að sýna árásagjarna hegðun. Þeir kvarta, eins og börn, meira en fullorðnir undan 

óútskýrðum líkamlegum verkjum og líkamlegri vanlíðan. Þeir hafa oft lítið sjálfsálit 

sem gerir það að verkum að þeir eru sérstaklega viðkvæmir fyrir gagnrýni auk þess 

sem þeir upplifa auðveldlega höfnun og tilfinningar um að þeim muni mistakast. 

Þunglyndir unglingar draga sig þó ekki alveg í hlé líkt og algengt er hjá fullorðnum 

heldur reyna þeir yfirleitt að halda í einhver tengsl þó þeir einangri sig frá sumum 

(Nolen-Hoeksema, 2011). 

 

Þýðing og stöðlun sálfræðilegra prófa 

Þegar mælitæki er staðlað þýðir það að form, innihald, matsreglur og reglur um 

fyrirlögn prófsins eru fyrirfram ákveðnar. Við stöðlun er nauðsynlegt að gagnasöfnun 

fari fram í úrtaki sem endurspeglar það þýði sem nýta á mælitækið í og búin séu til 

norm úr þeim upplýsingum (Einar Guðmundsson, 2005–2006).   

Það er þó algengt í klínísku starfi hér á landi að þýdd og óstöðluð sálfræðileg próf séu 

notuð. Alþjóðlega prófanefndin hefur þróað tuttugu og tvær sérstakar reglur um 
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hvernig eigi að þýða og staðfæra próf. Þær skiptast í fjóra flokka sem eru: samhengi, 

samning og þróun matstækja, fyrirlögn og tæknilegar upplýsingar (International Test 

Commission, 2010). Ekki er komin mikil reynsla á notkun þessara reglna en þrátt fyrir 

það eru þær besta viðmiðið sem við höfum þegar kemur að þýðingu og staðfærslu 

mælitækja og því er nauðsynlegt að taka mið af þeim. Með því er hægt að draga úr 

þeim skekkjum sem geta komið upp þegar próf eru þýdd og stöðluð (Einar 

Guðmundsson, 2005–2006).  

Nokkur skref þarf að hafa í huga við þýðingu og stöðlun mælitækja (Einar 

Guðmundsson, 2005–2006; Sigurgrímur Skúlason, 2005; International Test 

Commission, 2010). Fyrsta skrefið er val á matstæki. Byrja þarf á að skoða 

próffræðilega eiginleika matstækisins í því landi sem það var búið til. Ef 

próffræðilegir eiginleikar mælitækis eru ekki góðir í heimalandinu getum við gengið 

út frá því að þeir verði ekki góðir og líklega lakari í þýðingarlandinu (Einar 

Guðmundsson, 2005–2006). Þeir eiginleikar erlendra mælitækja, sem nauðsynlegt er 

að hafa í huga, eru góður áreiðanleiki undirprófa og heildartalna, gólf- og rjáfurhrif í 

normum, breidd aldursbila í normum, aldur norma, gæði stöðlunarúrtaks, sérkenni 

þýðis og eiginleikar mælitalna. Ganga verður úr skugga um að þessi atriði séu í lagi 

svo að vert sé að þýða mælitækið. Eins þarf alltaf að skoða þann möguleika hvort 

betra mælitæki sé til staðar eða hvort það sé hagkvæmara eða vænlegra til árangurs að 

þróa nýtt mælitæki (Einar Guðmundsson, 2005–2006). 

Annað skrefið er að ákveða aðferðir við þýðingu og staðfærslu prófa. Þýðing prófs 

getur verið í höndum eins einstaklings en algengt er að fleiri komi að henni. Gott 

getur verið að gera tvær eða fleiri sjálfstæðar þýðingar sem bornar eru saman af þriðja 

aðila. Þar eru þýðingarnar bornar saman við upprunalega útgáfu og endanleg þýðing 

sett fram. Sömu vinnu er hægt að gera með hópum þar sem tveir eða fleiri hópar þýða 

óháðir hvor öðrum. Það getur verið kostur að hafa tvær sjálfstæðar þýðingar þar sem 

ólíkar hliðar viðfangsefnisins geta komið upp (Sigurgrímur Skúlason, 2005). 

Þriðja skrefið snýr að hæfni þýðenda. Hlutverk þýðanda er að þýða texta, atriði og 

leiðbeiningar. Því er mikilvægt að fær einstaklingur sjái um þýðingu svo málfar sé rétt 

og þýðingin hæfi réttum markhópi. Æskilegt er að þýðendur hafi færni á fimm sviðum 

sem vega mismikið eftir markmiði þýðingarinnar. Í fyrsta lagi verður þýðandi að hafa 

gott vald á báðum tungumálum. Algengt er að þýðandi sé valinn vegna hæfni í því 

tungumáli sem prófið er upprunalega á. Komið hefur í ljós að hæfni þýðenda á því 
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máli sem þýða á prófið yfir á er ekki síður mikilvæg. Lítil færni getur meðal annars 

skilað sér í stirðu orðalagi eins og enskri setningaskipan (Sigurgrímur Skúlason, 

2005). Aðrir þættir sem þýðandi þarf að uppfylla er þekking á menningu beggja 

þjóða, þekking á hugsmíðinni sem prófið á að mæla, þeim markhópi sem prófið er 

ætlað og að lokum þekking á prófagerð almennt. Við þýðingu prófs þarf oftast að 

breyta einhverjum hugsmíðum eða fella þær út. Til að eiginleikar prófs haldi sér verða 

þeir einstaklingar, sem koma að vinnu prófsins, að vera sérfræðingar í faginu. Það 

getur þó reynst erfitt að finna einstaklinga sem búa yfir öllum þessum skilyrðum og 

því er oft notast við tvo eða fleiri þýðendur eða hópa þýðenda líkt og fjallað var um að 

ofan (Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

Fjórða skrefið lýtur að aðferðum við staðfærslu. Þar þarf að hafa í huga að 

áreiðanleiki undirprófa og heildartalna sé viðunandi sem og mismunandi tegundir 

réttmætis, hugsmíðarréttmæti, viðmiðsréttmæti, aðgreiniréttmæti. Eins þarf að athuga 

gólf- og rjáfurhrif í normum og reyna að koma í veg fyrir þau. Það er meðal annars 

gert með því að hafa þyngdarröðun í samræmi við tilgang prófsins en frumútgáfa 

prófsins verður einnig að hafa þann eiginleika. Mikilvægt er að huga að þessum 

atriðum eins og kostur er áður en stöðlunarúrtaki er safnað þar sem ekki er hægt að 

bæta úr þeim eftir á. Ekki þarf að hafa áhyggjur af breytingu á þyngdarröð atriða. Eins 

er val á nýju atriði oft betra en þýðing svo lengi sem nýja atriðið endurspegli tiltekið 

efnissvið. Aðalatriðið er að prófið haldi próffræðilegum eiginleikum sínum (Einar 

Guðmundsson, 2005–2006; Sigurgrímur Skúlason, 2005). 

Fimmta skrefið á aðallega við þegar samanburðarannsóknir eru gerðar milli landa. Þá 

þarf að tryggja að matstækið sé jafngilt á milli landanna sem bera á saman. Laga þarf 

þýðingu og staðfærslu út frá því. Þetta er ekki lykilatriði þegar aðeins á að nota 

matstækið í einu landi eða í klínískum tilgangi. Þá er aðalatriðið að próffræðilegir 

eiginleikar matstækisins haldist og að það sé staðlað (Einar Guðmundsson, 2005–

2006).  

Sjötta skrefið viðkemur skekkjum en ýmsar skekkjur hafa áhrif á eiginleika og 

notagildi matstækis þegar það er þýtt. Þar ber helst að nefna þrjár meginskekkjur. Það 

eru skekkjur sem tengjast hugsmíðum, skekkjur sem tengjast atriðum í prófi og 

skekkjur sem tengjast aðferð við fyrirlögn matstækis. Hugsmíðar geta verið ólíkar á 

milli menningarsvæða og við það geta komið fram skekkjur. Meiri líkur eru á 

skekkjum eftir því sem menningarsvæðin eru ólíkari. Aldrei er unnt að útiloka 
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skekkjur en það þarf að athuga þær sérstaklega til þess að hægt sé að taka tillit til 

þeirra, til dæmis með því að aðlaga mælitækið hugsmíð eins og hún birtist í 

þýðingarlandi ef um er að ræða mælitæki sem notað er í klínískum tilgangi. Það á 

einnig við þegar þýtt er á milli tengdra menningarsvæða. Skekkjur vegna atriða 

matstækis geta svo komið fram til dæmis ef þýðing einstakra atriða er ónákvæm eða 

léleg, of flókin eða óviðeigandi. Dæmi um það er ef tiltekið atriði hefur ekki sömu 

eiginleika í heimalandi og nýjum heimkynnum (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Það 

þarf því að vanda vel til verka bæði þegar atriði eru samin og þegar þau eru þýdd. 

Aðferð við fyrirlögn getur einnig valdið skekkjum. Til dæmis geta skekkjur komið 

vegna kunnugleika próftaka, ef orðalag leiðbeininga er óskýrt og vegna matsreglna. 

Einnig getur verið menningarmunur í því hvað er eðlilegt í umræðu eða umfjöllun um 

tiltekna hugsmíð (Einar Guðmundsson, 2005–2006).   

Sjöunda skrefið er svokallað gæðaferli en grundvöllur þess er forprófun. Þegar búið er 

að þýða og staðfæra próf verður að athuga hvernig þýðingin virkar í raunverulegum 

aðstæðum og gera réttmætisathuganir. Aldrei á að nota próf í klínísku starfi fyrr en 

þessu ferli hefur verið lokið. Að lágmarki þarf að gera tvær forprófanir. Í fyrri 

forprófuninni þarf ekki að styðjast við stórt úrtak. Þar er leitað eftir upplýsingum um 

einstök atriði, orðalag og merkingu, matsreglur, reglur um fyrirlögn og annað sem 

skiptir máli varðandi notkun mælitækisins. Ef einhver galli kemur upp þarf að lagfæra 

matstækið áður en næsta forprófun á sér stað. Seinni forprófunin er svo gerð á nýju og 

stærra úrtaki sem endurspeglar sem best tiltekið þýði (Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

Lokaskrefið eru svo réttmætisathuganir. Þær eru gjarnan gerðar samhliða forprófun þó 

æskilegt sé að athuga eiginleika prófsins eftir forprófun og áður en stöðlunargögnum 

er safnað. Þrátt fyrir að búið sé að þýða og staðfæra próf á ekki að nota þau í klínísku 

starfi fyrr en búið er að gera réttmætisathuganir. Misjafnt er hvaða athuganir þarf að 

gera eftir því um hvaða mælitæki er að ræða. Áreiðanleiki, réttmæti og skekkjur í 

erlendum normum eru þó lágmarksatriði sem athuga þarf í öllum tilvikum. Þegar þetta 

er gert er æskilegt að úrtak sé nógu stórt svo hægt sé að meta hugsmíðaréttmæti með 

þáttagreiningu gagna eða fyrirlögnum á tveimur eða fleiri matstækjum í einu (Einar 

Guðmundsson, 2005–2006).  
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Mælitæki fyrir þunglyndi hjá börnum og unglingum erlendis 

Nokkrir kvarðar eru í notkun erlendis við mat á þunglyndi barna og unglinga. Þeir 

helstu eru m.a. Beck Depression Inventory, Center of Epidemiologic Studies 

Depression Scale, The Child Symptom Inventory (Rudolph og Lambert, 2007). 

Beck Depression Inventory-kvarðinn var upprunalega saminn fyrir fullorðna en er þó 

einnig notaður fyrir unglinga. Listinn inniheldur 21 atriði sem hefur hvert fyrir sig 

fjóra svarmöguleika. Áreiðanleika- og réttmætisstuðlar listans eru nokkuð háir. 

Ókostur við kvarðann er að hann gefur hátt hlutfall falskra jákvæðra tilvísana. Það er 

að hann gefur falskar vísbendingar um þunglyndi í of mörgum tilvikum. Unglingum 

er vísað til frekari greiningar sem ekki þurfa á henni að halda. Einnig hafa nokkrar 

rannsóknir sýnt fram á veikleika í réttmæti listans þar sem há skor á listanum benda 

frekar til streitu en til depurðar (Rudolph og Lambert, 2007). 

Center of Epidemiologic Studies Depression Scale er 20 atriða listi sem einnig var 

saminn fyrir fullorðna en er þó stundum notaður til að meta unglinga. Listinn hefur 

verið gagnrýndur fyrir að taka ekki tillit til allra þátta þunglyndis samkvæmt DSM. Til 

er sérstök útgáfa af listanum fyrir börn, CES-DC. Sú útgáfa hefur ekki háa fylgni við 

aðra lista. Í heildina litið hefur réttmæti þessa lista ekki verið gott (Rudolph og 

Lambert, 2007). 

The Child Symptom Inventory var saminn með DSM-IV að viðmiði. Þar er sérstaklega 

leitað eftir einkennum helstu barnasjúkdóma hjá börnum á aldrinum 5 til 12 ára. Þar 

er meðal annars leitað eftir ADHD, félagsfælni, geðklofa, alvarlegu þunglyndi og 

óyndi. Sá listi er til í tveimur útgáfum. Önnur er fyrir foreldra til að fylla út og 

inniheldur sú útgáfa 97 atriði. Hin útgáfan inniheldur 77 atriði sem fyllt eru út af 

kennara barnsins. Ekki er til sjálfsmatsútgáfa af þessum lista (Rudolph og Lambert, 

2007). 

 

Mælitæki til að meta þunglyndi hjá börnum og unglingum á Íslandi  

Hér á landi hefur kvarðinn CDI (Children's Depression Inventory) helst verið notaður 

til að meta þunglyndiseinkenni hjá börnum og unglingum. Hann var saminn fyrir börn 

og unglinga á aldrinum 7 til 17 ára af Maríu Kovacas, út frá Beck Depression 

Inventory (Rudolph og Lambert, 2007). 

Listinn er sjálfsmatskvarði þar sem börnin merkja við hvernig þeim hefur liðið síðustu 
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tvær vikur. Hvert atriði hefur þrjá svarmöguleika sem gefa núll til tvö stig. Heildartala 

er á bilinu 0 til 54 stig og er túlkuð þannig að því hærri sem hún er, því alvarlegra er 

þunglyndið. Flestar erlendar rannsóknir á CDI-kvarðanum hafa sýnt að áreiðanleiki 

kvarðans er um það bil 0,70 en áreiðanleiki hefur mælst frá 0,38 (Saylor, Finch, 

Spirito og Bennett, 1984) upp í 0,88 (Finch, Saylor, Edwards og McIntosh, 1987).   

Í þáttagreiningu höfunda kvarðans komu út fimm þættir. Þeir eru neikvætt skap 

(negative mood), samskiptavandamál (interpersonal problems), óvirkni 

(ineffectiveness), óánægja (anhedonia) og neikvæð sjálfsvirðing (negative self-esteem) 

(Sitarenios og Kovacs, 1999). Þáttabygging hefur þó verið óljós og óstöðug í flestum 

rannsóknum. Weiss og félagar töldu að það mætti meðal annars rekja til þess að 

flestar rannsóknir könnuðu þáttabyggingu líkt og engin fylgni væri milli þátta og 

skiptu þáttabyggingunni hvorki upp eftir kyni né aldri (Weiss o.fl., 1991; Craighead, 

Smucker, Craighead og Ilardi, 1998).   

Listinn var þýddur og staðlaður í íslensku úrtaki af Elínu Jónasdóttur og Herdísi 

Einarsdóttur árið 1994. Í Ritgerð Ragnheiðar Guðfinnu Guðnadóttur og Sveinbjörns 

Yngva Gestssonar (2011) kom fram að áreiðanleiki fyrir heildartölu í þeirri rannsókn 

væri 0,83 og að þrír þættir kæmu fram við þáttagreiningu. Sama ár gerði Kristín Lilja 

Garðarsdóttir athugun á þunglyndi 760 skólabarna. Þar notaði hún sína eigin þýðingu 

sem gerð var ásamt Rögnu Garðarsdóttur (Kristín Lilja Garðarsdóttir, 1994). Út úr 

þeirri rannsókn fengust einnig þrír þættir en þó ekki þeir sömu og fengust í rannsókn 

Elínar og Herdísar (Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir og Sveinbjörn Yngvi Gestsson, 

2011). Árið 2011 var svo gerð önnur rannsókn á þáttabyggingu CDI á Íslandi. Þar var 

útgáfa Elínar og Herdísar notuð en sú útgáfa hefur aðallega verið notuð hér á landi. 

Þar komu einnig fram þrír þættir en lítið samræmi var við niðurstöður Kristínar frá 

1994. Atriðin hlóðu á sömu þætti og atriðin í rannsókn Herdísar og Elínar, sérstaklega 

á fyrsta þáttinn en hleðslurnar voru ólíkar (Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir og 

Sveinbjörn Yngvi Gestsson, 2011). 

Ósamræmi er milli niðurstaðna þessara þriggja rannsókna og upprunalegrar 

þáttabyggingar kvarðans. Þáttabygging er því óstöðug hér á landi og notkun listans 

ekki ákjósanleg. 

Þáttabygging er einnig óstöðug í erlendum rannsóknum og hafa allt að átta þættir 

fengist út úr þáttagreiningu (Saylor  o.fl., 1984). Þær erlendu rannsóknir sem hafa 
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fengið þrjá þætti eru ekki í samræmi við þættina sem hafa fengist hér á landi (Kristín 

Lilja Garðarsdóttir, 1994). 

Stöðugleiki kvarðans er ekki mikill og óljóst hvort hann mæli þunglyndiseinkenni. 

Þar sem CDI hefur verið helsta skimunartæki þunglyndis hér á landi fyrir börn og 

unglinga er auðséð að nauðsynlegt er að betri kvarði verði gerður tiltækur fyrir íslensk 

ungmenni.  

 

Reynolds Adolescent Depression Scale II 

Matslistinn Reynolds Adolescent Depression Scale II eða RADS-II hefur verið valinn 

til þýðingar og staðfærslu hér á landi. Listinn var valinn vegna þess að starfandi 

sálfræðingum þykir vanta hentugt mælitæki til að skima fyrir depurð og þunglyndi 

meðal unglinga á Íslandi.  

RADS var fyrst gefinn út 1987 í Bandaríkjunum og hefur síðan þá verið einn 

algengasti kvarðinn til að meta þunglyndi hjá ungmennum víða (Reynolds, 2002). 

Listinn var endurskoðaður árið 2002 þar sem ný norm voru búin til úr nýju úrtaki þar 

sem aldursbilið var breikkað úr 12 til 20 ára í 11 til 20 ára (Reynolds, 2002). Þar sem 

upprunalegi listinn hafði reynst vel var innihaldi hans þó ekki breytt.  

RADS-II er stuttur spurningalisti sem inniheldur 30 atriði sem hvert tekur fjögur gildi, 

1 (næstum aldrei), 2 (stundum), 3 (oft) og 4 (næstum alltaf). Barn eða unglingur 

svarar svo eftir því hvað á best við hverju sinni. Svartíminn er yfirleitt í kringum fimm 

mínútur en gæti þó tekið lengri tíma fyrir þá sem eiga í erfiðleikum með lestur. 

Atriðin 30 meta alvarleika þunglyndiseinkenna eftir fjórum grunnþáttum þunglyndis 

hjá unglingum og börnum samkvæmt þáttabyggingu í Bandaríkjunum. Þeir eru 

depurð (dysphoric mood), áhugaleysi og neikvætt skap (anhedonina/negative affect), 

óhagkvæmt sjálfsmat (negative self evalution) og líkamlegar kvartanir (somatic 

complaints) (Reynolds, 2002). Rannsóknir á þáttagreiningu utan Bandaríkjanna hafa 

skilað svipuðum niðurstöðum. Rannsóknir sem framkvæmdar voru í Kóreu og Nýja-

Sjálandi studdu til að mynda fjögurra þátta byggingu RADS-II (Huyn, Nam, Kang, 

Reynolds, 2009; Walker o.fl., 2005).  

Heildartala einstaklings á listanum segir til um alvarleika þunglyndis og hjálpar til við 

að greina á milli þeirra unglinga sem eiga í hættu að fá þunglyndi eða tengdar raskanir 

og þeirra sem ekki eru í hættu. Þeir sem fá heildartölu yfir 77 eru líklegir til að 
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greinast með þunglyndi (Reynolds, 2002). Heildartölunum er síðan hægt að breyta í 

T-gildi og hundraðstölur sem eru borin saman við norm. Normin skiptast upp eftir 

kyni og aldri. T-gildi undir 61 bendir til þess að allt sé eðlilegt, T-gildi á milli 65 og 

69 benda til vægs þunglyndis og T-gildi yfir 70 benda til alvarlegs þunglyndis (Muller 

og Erford, 2012).  

Evert og Reynolds skoðuðu klínísk áhrif RADS og bentu niðurstöður þeirra til þess að 

82% þátttakanda hefðu verið rétt greindir ef miðað var við heildartöluna 77 sem 

frávísunarviðmið (Reynolds, 2002). Í annarri rannsókn skoðuðu Reynolds og Mazza 

(1998) 89 börn á aldrinum 11 til 15 ára. Niðurstöður sýndu fram á næmi upp á 89% 

sem gefur til kynna að RADS greini vel á milli þeirra sem þurfa á hjálp að halda og 

ekki. Sérhæfni var 90% sem þýðir að RADS greinir vel á milli þeirra sem eru 

þunglyndir og þeirra sem eru það ekki.  

Áreiðanleika- og réttmætistölur RADS og RADS-II hafa almennt verið viðunandi. Í 

handbók telur höfundur upp niðurstöður 12 rannsókna sem sýna áreiðanleika fyrir 

innri samkvæmni á bilinu 0,91 til 0,96. Endurtektaráreiðanleiki hefur einnig verið 

ásættanlegur upp á 0,60 eftir sex vikur og 0,79 eftir tólf vikur (Reynolds, 2002). 

Áreiðanleiki utan Bandaríkjanna hefur einnig reynst góður. Áreiðanleiki fyrir 

heildartölu í rannsókninni sem gerð var í Nýja-Sjálandi og minnst hefur verið á áður 

var 0,94 (Walker o.fl., 2005) og áreiðanleiki fyrir heildartölu í rannsókninni frá Kóreu 

var 0,89. Í þeirri rannsókn var RADS-II borinn saman við CES-D og var 

viðmiðsbundið réttmæti 0,69 (Huyn o.fl., 2009).   

Reynolds kannaði einnig viðmiðsbundið réttmæti og birti niðurstöður ellefu 

rannsókna í Bandaríkjunum þar sem fyrri útgáfa RADS er borin saman við BDI, CES-

D, Zung og CDI sem öll eiga að mæla þunglyndiseinkenni. Fylgni milli mælitækjanna 

var á bilinu 0,68 til 0,76 með meðalfylgni 0,73 (Reynolds, 2002).  

Reynolds hefur gert nokkrar rannsóknir á fylgni RADS og RADS-II við Hamilton 

Depression Rating Scale (HDRS). Í einni rannsókn fékkst fylgni upp á 0,83 milli fyrri 

útgáfu RADS og HDRS. Fyrir RADS-II og HDRS hefur fylgni verið frá 0,76 til 0,82. 

Þessar niðurstöður benda til sterks viðmiðsbundins réttmætis RADS-II (Reynolds, 

2002).  

Sundurgreinandi réttmæti hefur reynst gott. Í rannsókn sem kannaði samband RADS-

II og Adolescent Psychopathology Scale, lista sem metur marga þætti sálsýki eins og 
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hegðunarröskun, átröskun, geðklofa og alvarlegt þunglyndi, kom fram að fylgni 

heildartalna var hæst við þá þætti sem meta alvarlegt þunglyndi, 0,75 og óyndi 0,74. 

Fylgni á milli heildartalna RADS-II og annarra þátta var á milli 0,22 og 0,70. Fylgni 

var lægst milli RADS-II og misnotkunar lyfja en hæst milli RADS-II og 

áfallastreituröskunar (Reynolds, 2002).  

Fylgni við aðrar hugsmíðar hefur verið skoðuð þar sem þunglyndi er tengt mörgum 

öðrum sálfræðilegum kvillum eins og til dæmis sjálfstrausti, kvíða, einmanaleika og 

vonleysi (Reynolds, 2002). Margar rannsóknir hafa verið gerðar á skyldum 

hugsmíðum þunglyndis við báðar útgáfur RADS og er fylgnin frá 0,50 til 0,80 

(Reynolds, 2002). Í niðurstöðum einnar rannsóknar var fylgni 0,60 á milli RADS-II 

og kvíða sem mældur var með Hamilton Anxiety Scale og 0,77 þegar kvíði var 

mældur með Revised Children´s Manifest Anxiety Scale (Reynolds, 2002). Þar sem 

fylgni er há á milli hugsmíða, sem eru tengdar þunglyndi, telst RADS-II vera með gott 

samleitniréttmæti. 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru greindir með þunglyndi fá hærri heildartölu á 

RADS-II en aðrir. Ein rannsókn bar saman 107 unglinga, sem greinst höfðu  með 

þunglyndi, við 107 unglinga sem ekki höfðu greinst með þunglyndi. Niðurstöður 

leiddu í ljós að heildartölur fyrri hópsins voru hærri. Meðalheildartala þeirra sem 

greinst höfðu með þunglyndi var T = 70,38 en meðalheildartala seinni hópsins T = 

51,75. Eins hafa rannsóknir sýnt fram á lækkandi heildartölu eftir meðferð (Reynolds, 

2002).  

 

Markmið rannsóknarinnar 

Markmið þessa rannsóknarverkefnis er að skoða þáttabyggingu og próffræðilega 

eiginleika RADS-II. Þar sem RADS-II hefur reynst góður skimunarlisti erlendis er 

vonast eftir stöðugri þáttabyggingu og betri próffræðilegum eiginleikum hérlendis en 

fengist hafa með CDI. Listinn samanstendur af 30 atriðum og er ætlaður til skimunar 

á þunglyndiseinkennum hjá ungmennum á aldrinum 11 til 20 ára. Hann hefur verið 

þýddur hérlendis og leitast er við að staðla hann með það í huga að hægt verði að nota 

hann í klínísku starfi hér á landi ef þáttabygging og próffræðilegir eiginleikar eru 

viðunandi. Beitt verður leitandi þáttagreiningu (explanatory factor analysis) á 

niðurstöður úr gagnasöfnun í íslensku úrtaki með íslenskri útgáfu RADS-II listans og 
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vonast er til að eiginleikar listans séu nógu góðir til að réttlæta notkun listans í 

klínísku starfi hérlendis.  

 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 826 nemendur á aldrinum 12 til 20 ára úr sjö grunnskólum og 

fjórum menntaskólum sem valdir voru af handahófi af höfuðborgarsvæðinu og 

Reykjanesi. Kynjaskipting var nokkuð jöfn eða 418 stúlkur og 387 drengir og var 

meðalaldur 15 ára. Tuttugu og einn greindi ekki frá kyni og 17 gáfu ekki upp aldur. 

Prófaður var einn bekkur í hverjum árgangi frá 7. til 10. bekkjar í hverjum grunnskóla 

og fjórir áfangar prófaðir í hverjum menntaskóla en reynt var að hafa aldursskiptingu 

sem breiðasta þar. 

 

Mælitæki 

Reynolds Adolescent Depression Scale-II  

RADS-II er sjálfsmatskvarði, þýddur og staðfærður af Sigurgrími Skúlasyni og Soffíu 

Salvarsdóttur. Til viðbótar komu fleiri starfsmenn Námsmatsstofnunar að 

endurskoðun listans, bæði sálfræðingar og málfræðingar (Sigurgrímur Skúlason og 

Jóhanna Ella Jónsdóttir, 2012). Kvarðinn er ætlaður börnum og unglingum á aldrinum 

11 til 20 ára í Bandaríkjunum en hér verður hann aðeins prófaður á ungmennum 12 til 

20 ára. Listinn samanstendur af 30 atriðum og er ætlað að skima eftir depurð og 

þunglyndi. Ungmenni svara sjálf atriðum listans á fjögurra punkta mælistiku, 1 

(næstum aldrei), 2 (stundum), 3 (oft) og 4 (næstum alltaf). Heildartala getur tekið gildi 

frá 30 til 120. Það tekur um 5 mínútur af fylla út listann en getur tekið lengri tíma ef 

ungmenni á í erfiðleikum með lestur. 

Ungmenni sem fá heildartölu 77 eða hærri, eða T-tölu upp á 70 eða hærri, eru talin 

glíma við marktæk þunglyndiseinkenni samkvæmt frávísunarviðmiði RADS-II í 

Bandaríkjunum (Reynolds, 2002).  

Við þáttagreiningu listans í Bandaríkjunum komu fram fjórir þættir. Samtals skýrðu 

þeir 53,49% af heildarbreytileika dreifingarinnar. Hver þáttur inniheldur 7 til 8 atriði 
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og var þáttahleðsla á bilinu 0,41 til 0,87 þar sem hún var hæst og 0,29 til 0,33 þar sem 

hún var lægst (Reynolds, 2002).  

Þáttur eitt, depurð (dysphoric mood), inniheldur átta atriði. Flestar þeirra eru tengdar 

sorgartilfinningu, svo sem depurð, gráti eða einmanaleika.   

Þáttur tvö er áhugaleysi og neikvætt skap (anhedonina/negative affect). Á þann þátt 

féllu atriði eins og ,,Mér finnst gaman“ og ,,Mér finnst gaman að vera með öðrum“.  

Þriðji þátturinn er óhagkvæmt sjálfsmat (negative self evaluation). Þátturinn innheldur 

neikvæðar staðhæfingar og niðrandi viðhorf í eigin garð.  

Seinasti þátturinn er líkamlegar kvartanir (somatic complaints). Á þennan þátt hlaða 

atriði sem tengjast líkamlegum kvörtunum ásamt nokkrum staðhæfingum tengdum 

reiði og því að leiðast (Reynolds, 2002).  

Áreiðanleiki og réttmæti hafa almennt verið góð bæði í Bandaríkjunum og utan þeirra 

(Reynolds, 2002).  

 

Reynolds Adolescent Adjustment Screeing Inventory 

RAASI samanstendur af 32 atriðum sem meta tilfinningar og hegðunarvandamál hjá 

börnum og unglingum á aldrinum 12 til 19 ára. Kvarðinn inniheldur 32 atriði sem 

falla á fjóra þætti, andfélagslega hegðun (antisocial behavior), 

skapstjórnunarvandamál (anger control problems), tilfinningalega vanlíðan 

(amotional distress) og neikvætt sjálfsálit (negative self). Hvert atriði tekur þrjú gildi, 

1 (næstum aldrei), 2 (stundum), og 3 (næstum alltaf) (Reynolds, 2001; Hampel og 

Petermann, 2006). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á góðan áreiðanleika og 

réttmæti. Algengustu áreiðanleikatölur eru á bilinu 0,83 til 0,89. Listinn hefur einnig 

sýnt góða fylgni við aðra lista sem eiga að meta það sama svo sem APS og MMPI 

listana sem meta hegðunarvanda og persónuleikaraskanir (Reynolds, 2001) 

 

Becks Depression Inventory 

Notast var við fimm undirkvarða Becks-listans til samanburðar við niðurstöður 

RADS-II en hver nemandi svaraði þó í mesta lagi einum undirkvarða Becks. 

Undirkvarðarnir meta þunglyndi, kvíða, reiði, hegðunarvanda og sjálfsmynd en í 

hverjum kvarða eru 20 atriði (Guðmundur Skarphéðinsson, Daníel Þór Ólason, Hákon 
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Sigursteinsson og Jóhanna V. Haraldsdóttir, 2005–2006). Listinn er ætlaður fyrir börn 

á aldrinum 7 til 14 ára (Beck, Beck og Jolly, 2001). Áreiðanleiki og réttmæti Becks 

hefur verið skoðað í stöðlunarúrtaki 1.100 bandarískra nemenda og reynst 

fullnægjandi. Innri áreiðanleiki kvarðanna var á bilinu 0,86 til 0,91 og 

endurtektaráreiðanleiki 0,74 til 0,93. Niðurstöður sýndu töluverða fylgni á milli 

kvarðanna sem gefur til kynna að þeir greini ekki vel á milli hugsmíðanna sem þeir 

eiga að meta (Guðmundur Skarphéðinsson o.fl., 2005–2006).  

 

Multidimensional Anxiety Scale for Children 

MASC er kvarði sem hefur verið þýddur hér á landi og er notaður til að meta 

kvíðaeinkenni hjá börnum og unglingum. Listinn er ætlaður börnum á aldrinum 8 til 

19 ára. MASC samanstendur af fjórum þáttum, líkamleg einkenni (physical 

symptoms), félagskvíði (social anxiety), aðskilnaðarkvíði/felmturröskun (separation 

anxiety/panic) og svo flótti og forðunarviðbragð (harm avoidance). Atriðin eru 39 og 

taka fjögur gildi, 0 (á aldrei við um mig), 1 (á næstum aldrei við um mig), 2 (á 

stundum við um mig) og 3 (á oft við um mig). Þáttur líkamlegra einkenna byggist á 

12 atriðum á listanum en hinir þættirnir byggjast á 9 atriðum hver (Ragnheiður 

Guðfinna Guðnadóttir og Sveinbjörn Yngvi Gestsson, 2011). 

Við stöðlun kvarðans í Bandaríkjunum voru tvö úrtök notuð. Bæði úrtök innihéldu 

börn og unglinga á aldrinum 8 til 19 ára. Annað þeirra var almennt úrtak en hitt 

úrtakið var klínískt. Innri áreiðanleiki kvarðanna var á bilinu 0,87 til 0,93 og 

endurtektaráreiðanleiki 0,74. Í rannsóknum hér á landi hefur áreiðanleiki og 

þáttabygging verið sambærileg og í erlendu útgáfunni (Daníel Þór Ólason, Magnús 

Blöndahl Sighvatsson og Jakob Smári, 2004; Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir og 

Sveinbjörn Yngvi Gestsson, 2011).   

 

Center for Epidemiological Studies Depression Scale for Children 

CES-DC er 20 atriða listi þar sem heildartala er á bilinu 0 til 60. Listinn er sérstök 

útgáfa fyrir börn og unglinga af listanum CES-D. Atriði listans geta tekið gildin 0 

(næstum aldrei), 1 (stundum), 2 (frekar oft) og 3 (næstum alltaf). Hærri heildartala 

gefur til kynna alvarlegri einkenni þunglyndis en höfundar listans setja viðmiðið um 

þunglyndiseinkenni við heildartölu 15 hjá börnum og unglingum. Ungmenni með 
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heildartölu yfir 15 á CES-DC kvarðanum ættu því að fara í frekari greiningu eftir 

skimun með listanum. Listinn inniheldur fjóra þætti, depurð (depression affect), 

jákvæðni (positive affect), líkamlegar kvartanir (somatic complaints) og félagsleg 

vandamál (interpersonal problems) (Radloff, 1977). Sundurgreinandi réttmæti CES-

DC hefur ekki reynst gott. Prófið virðist tengjast hegðunarröskunum og hefur ekki 

greint vel á milli þunglyndra ungmenna og þeirra sem ekki eru þunglynd. Fylgni milli 

CES-D og RADS hefur verið góð eða yfir 0,74. Fylgni á milli CES-DC og annarra 

lista hefur þó ekki verið góð (Rudolph og Lambert, 2007).  

 

Framkvæmd  

Rannsóknir á RADS voru tilkynntar Persónuvernd árið 2005 og gagnasöfnun 

vegna stöðlunar tilkynnt í árslok 2011. Formlegt bréf, sem sjá má í viðauka 

A, var sent á skólastjórnendur þeirra skóla sem lentu í úrtaki með beiðni um 

þátttöku. Ellefu skólastjórnendur gáfu leyfi sitt en einn skóli hafnaði 

þátttöku. Þeir skólastjórnendur, sem gáfu leyfi, fengu send bréf sem þeir 

komu áleiðis til foreldra. Í bréfinu voru foreldrar látnir vita af rannsókninni 

og gefið tækifæri á að neita þátttöku barna sinna í henni. Bréfið má sjá í 

viðauka B en aðeins eitt foreldri neitaði þátttöku.  

Framkvæmd gagnasöfnunar fór fram á þann veg að námsráðgjafar eða aðrir 

skólastarfsmenn völdu einn bekk í hverjum árgangi í skólanum sínum til að 

leggja rannsóknina fyrir. Rannsakendur auk starfsfólks Námsmatsstofnunar 

mættu í bekkina á skólatíma og lögðu fyrir spurningaheftin í samstarfi við 

kennara en fyrirlögn tók að meðaltali 15–25 mínútur í hverjum bekk.  

Fyrst var rannsóknin kynnt nemendum, þeim gert ljóst að rannsóknin væri 

nafnlaus og að aðeins ætti að merkja heftin með kyni, aldri og á hvorum 

árshelmingnum þau væru fædd. Spurningum var reynt að svara á staðlaðan 

máta en kvatt var til þess að nemendur myndu spyrja út í þau prófatriði sem 

þeir skildu ekki frekar en að skila þeim auðum. Þau ungmenni sem luku 

listunum á skömmum tíma unnu í skólaverkefnum frá kennara þar til allir 

höfðu skilað af sér.  
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Niðurstöður 

Við hreinsun gagna var brottfallsgildum skipt út fyrir meðaltalsgildi þegar ein eða 

tvær eyður voru í listanum. Þátttakendur voru felldir út ef eyður voru fleiri. Hjá 62 

þátttakendum var ein eyða og tvær eyður hjá 11 þátttakendum. Meðaltalsgildi var því 

sett í stað eyðanna í þeim 73 tilfellum. Þrír einstaklingar voru með fleiri en þrjár eyður 

og voru þeir því felldir úr gagnasafninu. Einnig voru gögn einstaklinga fjarlægð úr 

gagnasafninu ef svarmynstur þótti óeðlilegt. Nemendum sem skilgreindu ekki kyn, 

aldur eða skóla var haldið inni og þeir notaðir þegar unnið var með heildarúrtak en 

sleppt þar sem við átti þegar úrtaki var skipt upp eftir hópum. 

 

Samanburður heildartalna eftir kyni og aldri 

Byrjað var á að skoða og bera saman meðaltöl heildartalna RADS-II eftir kyni og 

aldri. Í ljós kom að munur milli stúlkna og drengja var ekki mikill og yfirleitt voru 

heildartölur stúlkna aðeins hærri en drengja. Sjá viðauka C. 

T-próf var framkvæmt til að athuga hvort marktækur munur væri á milli kynja. 

Niðurstöður sýndu marktækan mun, t(803) = 3,559, p < 0,001. Það er vísbending um 

að eðlilegt sé að skipta úrtakinu upp og greina þætti fyrir hvort kyn um sig. Úrtakið er 

mjög stórt og því miklar líkur á marktekt þó að raunverulegur munur sé mjög lítill. 

Dreifigreining (ANOVA) var framkvæmd til að athuga hvort marktækur munur væri á 

heildartölum eftir aldri. Niðurstöður sýndu ómarktækan mun F(8,808)=1,471 og 

p=0,16. Þær niðurstöður benda til að ekki sé þörf á að skipta gagnasafninu upp eftir 

aldri. Þrátt fyrir það gæti þáttabygging enn verið misjöfn eftir aldri og mikilvægt að 

prófa að skipta gagnasafninu upp í tvo aldurshópa, grunnskólahóp og 

framhaldsskólahóp og athuga hvort mismunandi þáttabygging komi í ljós.  

 

Fylgni atriða við aldur 

Fylgni atriða við aldur var skoðuð og var fylgni almennt mjög lág eins og sjá má í 

töflu 2. Meðalfylgni atriða við aldur var 0,06 en hæst fylgni var við atriði 2 upp á 0,22 

og atriði 13 upp á 0,18. 
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Tafla 2. Fylgni atriða við aldur. 
Atriði Fylgni Atriði Fylgni 
Atriði 1 0,06 Atriði 16 0,03 
Atriði 2 0,22 Atriði 17 0,07 
Atriði 3 0,08 Atriði 18 0,16 
Atriði 4 0,01 Atriði 19 0,06 
Atriði 5 0,00 Atriði 20 0,11 
Atriði 6 -0,04 Atriði 21 0,02 
Atriði 7 0,06 Atriði 22 0,02 
Atriði 8 0,03 Atriði 23 0,13 
Atriði 9 0,01 Atriði 24 0,10 
Atriði 10 -0,01 Atriði 25 0,03 
Atriði 11 0,03 Atriði 26 0,12 
Atriði 12 -0,04 Atriði 27 -0,02 
Atriði 13 0,18 Atriði 28 0,05 
Atriði 14 0,02 Atriði 29 0,01 
Atriði 15 0,03 Atriði 30 0,07 
  

Þessi lága fylgni atriða við aldur gefur vísbendingu um að atriðin virki eins fyrir öll 

ungmennin óháð aldri og því hugsanlega ekki nauðsynlegt að skipta úrtakinu upp eftir 

aldurshópum þegar norm eru útbúin.  

 

Atriðabundinn hópamunur (differential item functioning) 

Atriðabundinn hópamunur (differential item functioning) eða DIF-greining var gerð 

fyrir kyn. Meginmarkmið DIF-greiningar er að kanna hvort eiginleikar matstækis eða 

prófs séu stöðugir á milli hópa (Millsap, 2011; Clauser og Mazor, 1998). Ef munur er 

á tilteknu atriði virkar það mismunandi eftir því hvaða hóp er verið að prófa. Það 

þýðir að mismunandi líkur eru á að einstaklingar sem hafa sömu undirliggjandi færni 

en tilheyra ólíkum hópum svari ákveðnu prófatriði rétt (Clauser og Mazor, 1998). 

Í ljós kom að 25 af 30 atriðum sýndu engan mun á dreifingu heildartalna milli kynja. 

Fjögur atriði sýndu lítillegan mun og þær er hægt að sjá í viðauka D. Það voru atriði 6 

(Mér finnst gaman að hitta annað fólk) og 12 (Öðrum þykir vænt um mig), þar sem 

drengir voru með hærra meðaltal en stúlkur og atriði 26 (Ég hef áhyggjur) og 27 (Ég 

fæ verk í magann) þar sem stúlkur voru með hærra meðaltal en drengir.  

Munurinn er nokkuð jafn yfir allt heildarskorsbilið í atriðum 6 og 27 en munurinn er á 

minna bili og hverfandi til endanna í atriðum 12 og 26.  
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Eitt atriði sýndi greinilegan mun þar sem meðaltal stúlkna var hærra en drengja. Það 

var atriði 8 (Mér finnst ég þurfi að gráta) sem sjá má á mynd 1. Það er það atriði sem 

líklegast hefði þótt fyrirfram til að sýna þennan mun þar sem innihald atriðisins 

viðkemur þeirri alkunnu staðreynd að stúlkur gráti almennt meira en drengir á 

unglingsárunum og síðar (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2010).  

 

 

Mynd 1. Atriðabundinn hópamunur milli kynja á atriði 8. 
 

Ef atriðinu er haldið inni eru niðurstöður stúlkna ofmetnar en niðurstöður stráka 

vanmetnar (Millsap, 2011). Algengt er að stúlkur, sérstaklega unglingsstúlkur, fái 

hærra skor á kvörðum sem meta innhverf einkenni. Aftur á móti endurspeglar það 

raunveruleikann þar sem stúlkur hafa fleiri einkenni þunglyndis (Reynolds, 2002). 

Atriðið er ekki álitið alvarlegt vandamál en nauðsynlegt er að hafa þennan mun í huga 

þegar listinn er notaður. 
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Þáttagreining 

Þáttagreining RADS-II fyrir heildarúrtak  

Gerð var leitandi þáttagreining með meginásagreiningu (principal axis factor 

analysis) og hornskökkum snúningi (Promax og kappa=4) fyrir allt úrtakið (N=817). 

Athugað var hvort gögnin uppfylltu skilyrði þáttagreiningar með því að skoða 

niðurstöður Bartletts-prófs (Bartlett's test of sphericity) og KMO-mælingar (Kaiser-

Meyer-Olkin measure of sampling aduequacy). Niðurstöður Bartletts-prófsins 

reyndust marktækar, p < 0,001 og KMO var 0,955 en algengt er að miða við að prófið 

sé með stuðulinn yfir 0,50 svo að þáttagreining sé réttlætanleg.  

Stuðst var við samhliðagreiningu (parallel analysis) til að ákveða fjölda þátta. 

Samhliðagreining er þegar skoðaðar eru tvær skriðuprófsmyndir saman. Önnur 

myndin sýnir eigingildi úr gögnum rannsóknarinnar og hin sýnir áætluð eigingildi úr 

gögnum sem dregin eru af handahófi en innihalda sama fjölda breyta og þátttakenda 

og í rannsókninni sjálfri. Myndritin eru skoðuð saman og fjöldi þátta er ákveðinn út 

frá eigingildum fyrir ofan skriðumyndrit tilviljanagagnanna (Einar Guðmundsson, 

2007). Þetta var gert með hjálp forritsins Monte Carlo PCA for Parallel Analysis 

(Watkins, 2000).  

Samhliðaprófið á mynd 2 sýnir tvo skýra þætti þegar eigingildi fyrir ofan skriðurit 

tilviljanagagnanna eru skoðuð. Þriðji þátturinn virðist þó vera alveg á mörkunum en 

ef skriðupróf úrtaksins er skoðað eitt og sér bendir það til þess að draga skuli þrjá 

þætti. 

 

Mynd 2. Niðurstöður samhliðagreiningar fyrir RADS-II. 
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Upprunaleg þáttabygging RADS-II inniheldur fjóra þætti og því var ákveðið að skoða 

þáttagreiningu með bæði þremur og fjórum þáttum. Inntak fjögurra þátta þótti skýrara 

en inntak þriggja þátta. Fjórir þættir skýra samtals 49,7% af heildardreifingu 

atriðanna. 

Í töflu 3 má sjá mynsturfylki (pattern matrix) meginásagreiningar fyrir 4 þætti, 

þáttaskýringu (communalities) atriðanna, fylgni á milli þátta og áreiðanleikastuðla. 

Þáttabyggingin er nokkuð stöðug og lítið um krosshleðslur en þær er aðeins að finna á 

tveimur atriðum, atriði 1 og atriði 20.  

Meðalhleðsla fyrir hvern þátt var á bilinu 0,46 til 0,58 og hlaða sjö atriði lágt eða 

undir 0,40 á þættina.  

Þáttaskýring (communalities) atriða er á bilinu 0,17 til 0,66 með meðalþáttaskýringu 

0,42. Það þýðir að þættirnir eru að skýra á bilinu 17%– 66% af dreifingu einstakra 

atriða. Fjórtán atriði af 30 hafa lága þáttaskýringu eða undir 0,40 og ekkert atriði er 

með þáttaskýringu yfir 0,70. Atriðin eiga því ekki mjög vel við viðkomandi 

þáttalausn. Áreiðanleiki þátta mældist á bilinu 0,72 til 0,88 og er því innri samkvæmni 

sæmileg. Fylgni á milli þátta er á bilinu 0,49 og 0,72 en búist var við frekar hárri 

fylgni þar sem hugsmíðarnar sem mynda þættina ættu allar að tengjast. Hæst var 

fylgni á milli fyrsta og fjórða þáttar (r = 0,72) og lægst á milli annars og þriðja þáttar 

(r = 0,49). 

Ellefu atriði hlaða á fyrsta þátt og viðkoma öll vanlíðan að einhverju leyti. Átta atriði 

hlaða á annan þátt og tengjast sjálfsáliti. Fimm atriði hlaða á þriðja þátt og benda til 

vonleysis og sex atriði hlaða á fjórða þátt og geta þau flokkast undir almennar 

kvartanir.  

Þegar þáttabygging á Íslandi er borin saman við þáttabyggingu í Bandaríkjunum sést 

að fyrsti þátturinn heldur sér að miklu leyti. Fyrsti þátturinn í Bandaríkjunum kallast 

depurð (depressed mood) og inniheldur átta atriði en í íslenskri þáttabyggingu mynda 

ellefu atriði þáttinn, þar af sjö þau sömu og í Bandaríkjunum. Fjögur atriði bætast því 

við þáttinn og eitt dettur út miðað við bandarísku þáttagreininguna. Á Íslandi nær 

hugtakið vanlíðan betur yfir þau atriði sem mynda þáttinn en depurð og verður 

þátturinn því kallaður vanlíðan. 
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Tafla 3. Mynsturfylki (pattern matrix) meginásaþátta-
greiningar RADS-II fyrir allt gagnasafnið (N=817). 
    Þættir     
  I II III IV Þáttaskýring  
Atriði 07 0,83 0,02 -0,03 -0,04 0,63 
Atriði 08 0,74 -0,09 -0,20 0,15 0,46 
Atriði 26 0,72 -0,08 0,27 -0,19 0,56 
Atriði 11 0,65 0,13 -0,12 0,19 0,66 
Atriði 16 0,64 -0,07 -0,07 0,21 0,51 
Atriði 02 0,57 -0,03 0,15 -0,13 0,33 
Atriði 13 0,49 0,06 0,18 0,07 0,51 
Atriði 22 0,48 -0,06 0,19 -0,02 0,33 
Atriði 17 0,46 0,02 0,23 -0,12 0,32 
Atriði 21 0,38 0,00 0,06 0,09 0,25 
Atriði 03 0,36 0,21 0,02 0,02 0,31 

      Atriði 15 0,00 0,82 -0,03 -0,10 0,56 
Atriði 10 0,23 0,74 -0,14 -0,15 0,57 
Atriði 12 -0,14 0,71 -0,02 0,16 0,52 
Atriði 06 -0,13 0,55 0,06 0,04 0,28 
Atriði 05 0,06 0,50 0,15 0,04 0,43 
Atriði 25 -0,08 0,45 -0,15 0,10 0,17 
Atriði 01 0,37 0,38 0,11 -0,03 0,55 
Atriði 23 -0,05 0,34 0,14 0,15 0,25 

      Atriði 18 0,08 -0,14 0,63 -0,06 0,35 
Atriði 24 0,05 -0,01 0,47 0,14 0,35 
Atriði 28 -0,03 0,25 0,45 0,05 0,39 
Atriði 29 -0,03 -0,05 0,44 0,28 0,34 
Atriði 27 0,25 -0,06 0,32 0,15 0,35 

      Atriði 14 0,12 0,06 -0,11 0,62 0,47 
Atriði 19 0,02 -0,01 0,19 0,57 0,50 
Atriði 20 0,34 -0,06 0,06 0,47 0,57 
Atriði 04 -0,12 0,07 0,07 0,45 0,20 
Atriði 30 0,25 0,09 0,12 0,35 0,50 
Atriði 09 0,21 0,25 -0,02 0,29 0,43 
            
  Fylgni þátta   
  I II III IV Áreiðanleiki 
I - 

   
0,88 

II 0,68 - 
  

0,83 
III 0,65 0,49 - 

 
0,72 

IV 0,72 0,62 0,55 - 0,81 
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Þáttur tvö heldur sér einnig ágætlega milli landa. Í Bandaríkjunum nefnist þátturinn 

áhugaleysi og neikvætt skap (anhedonina/negative affect) og inniheldur sjö atriði en 

sex af þeim atriðum haldast á þætti tvö í íslenska úrtakinu en eitt fer yfir á annan þátt. 

Tvö atriði bætast einnig við þáttinn í íslensku þáttabyggingunni og innheldur þátturinn 

hér því átta atriði en inntakið bendir til sjálfsmats frekar en áhugaleysis og neikvæðs 

skaps og köllum við þáttinn hér því sjálfsmat.  

Þáttur þrjú er óskýr og ekki í samræmi við bandaríska þáttabyggingu en aðeins fjögur 

atriði haldast á milli landa. Í Bandaríkjunum kallast þátturinn óhagkvæmt sjálfsmat 

(negative self evaluation) en íslenski þátturinn lýsir vonleysi.  

Þáttur fjögur er svipaður og í Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum nefnist þátturinn 

líkamlegar kvartanir (somatic complaints) en ákveðið var að kalla þáttinn kvartanir 

hér þar sem atriðin einkennast af almennum kvörtunum en ekki aðeins líkamlegum. 

Í heild er þáttabygging milli landa því frekar óstöðug. Fyrsti og fjórði þáttur halda sér 

þó að miklu leyti en töluverð breyting er á eiginleikum þátta tvö og þrjú.  

Skilyrði þess að hægt sé að útbúa norm fyrir þessa þætti RADS-II á Íslandi er að 

þáttabygging haldi sér eftir aldri og kyni. Ákveðið var því að skipta gagnasafninu upp 

eftir kyni annars vegar og í tvo aldurshópa hins vegar og bera saman þáttabyggingar. 

 

Þáttagreining RADS-II eftir kyni 

Gagnasafninu var skipt upp eftir kyni og leitandi þáttagreining með 

meginásagreiningu og hornskökkum snúningi framkvæmd fyrir hvort kynið um sig. 

Athugað var hvort gögn uppfylltu skilyrði þáttagreiningar með því að skoða 

niðurstöður Bartletts-prófs og KMO-mælingar. Niðurstöður Bartletts-prófsins 

reyndust marktækar fyrir báða hópa þar sem p < 0,001 og KMO var 0,93 fyrir drengi 

og 0,95 fyrir stúlkur. Til að ákveða fjölda þátta var stuðst við skriðupróf (sjá viðauka 

E). Bæði skriðupróf bentu til að draga ætti fjóra þætti með þann fimmta á mörkunum. 

Því var ákveðið að draga fjóra þætti líkt og fyrir allt gagnasafnið.  

Í töflu 4 og 5 má sjá mynsturfylki meginásagreiningar fyrir fjóra þætti fyrir bæði 

kynin. Þættirnir fjórir útskýra samtals 51,1% af heildardreifingu atriða hjá stúlkum og 

49,3% hjá drengjum. 
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Tafla 4. Mynsturfylki (pattern matrix) meginásaþátta-
greiningar RADS-II fyrir drengi (N=382). 
  Þættir   
  I II III IV Þáttaskýring 
Atriði 15 0,80 0,07 -0,04 -0,07 0,61 
Atriði 10 0,72 0,04 -0,09 0,05 0,55 
Atriði 12 0,68 0,00 0,01 0,06 0,51 
Atriði 06 0,52 0,12 -0,05 -0,07 0,28 
Atriði 25 0,51 -0,21 -0,11 0,27 0,29 
Atriði 05 0,42 0,28 0,05 -0,09 0,34 
Atriði 23 0,34 -0,01 0,23 0,08 0,28 

      Atriði 07 -0,01 0,79 -0,06 0,10 0,67 
Atriði 03 0,08 0,59 -0,02 -0,05 0,35 
Atriði 13 0,02 0,58 0,15 0,04 0,53 
Atriði 01 0,30 0,54 0,15 -0,13 0,58 
Atriði 11 0,16 0,50 -0,06 0,31 0,64 
Atriði 17 -0,03 0,41 0,24 -0,04 0,31 
Atriði 21 -0,07 0,33 0,04 0,30 0,32 
Atriði 02 0,01 0,29 0,23 0,03 0,25 

      Atriði 24 0,05 -0,08 0,64 0,01 0,38 
Atriði 18 -0,20 0,11 0,57 -0,14 0,28 
Atriði 27 0,08 -0,17 0,55 0,22 0,40 
Atriði 29 -0,07 -0,02 0,53 0,19 0,39 
Atriði 28 0,17 0,15 0,41 -0,02 0,37 
Atriði 26 -0,02 0,33 0,38 0,03 0,43 
Atriði 22 -0,09 0,33 0,37 -0,05 0,32 

      Atriði 14 0,20 -0,20 0,04 0,68 0,49 
Atriði 20 -0,17 0,33 0,01 0,61 0,61 
Atriði 19 -0,09 0,11 0,17 0,51 0,44 
Atriði 08 -0,05 0,42 -0,25 0,45 0,38 
Atriði 16 0,00 0,12 0,18 0,42 0,42 
Atriði 30 0,07 0,27 0,15 0,37 0,55 
Atriði 09 0,17 0,12 0,04 0,37 0,35 
Atriði 04 0,07 -0,03 -0,03 0,35 0,13 
            
  Fylgni þátta   
  I II III IV Áreiðanleiki 
I - 

   
0,81 

II 0,54 - 
  

0,85 
III 0,41 0,67 - 

 
0,77 

IV 0,53 0,66 0,62 - 0,82 
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Tafla 5. Mynsturfylki (pattern matrix) meginásaþátta-
greiningar RADS-II fyrir stúlkur (N=416). 
  Þættir   
  I II III IV Þáttaskýring 
Atriði 16 0,83 -0,05 0,02 -0,07 0,59 
Atriði 07 0,77 0,08 -0,07 0,02 0,62 
Atriði 08 0,74 -0,03 0,04 -0,07 0,49 
Atriði 11 0,62 0,13 0,18 -0,08 0,64 
Atriði 26 0,59 0,01 -0,25 0,45 0,63 
Atriði 22 0,52 -0,01 0,03 0,09 0,36 
Atriði 13 0,51 0,03 0,10 0,16 0,52 
Atriði 02 0,44 0,00 -0,12 0,28 0,34 
Atriði 17 0,38 0,03 -0,04 0,26 0,33 
Atriði 21 0,37 0,06 0,00 0,06 0,21 

      Atriði 15 -0,04 0,83 -0,13 0,01 0,52 
Atriði 10 0,19 0,80 -0,22 -0,08 0,58 
Atriði 12 -0,06 0,62 0,27 -0,10 0,53 
Atriði 05 -0,10 0,56 0,15 0,18 0,52 
Atriði 06 -0,13 0,49 0,06 0,13 0,27 
Atriði 01 0,26 0,47 0,04 0,04 0,55 
Atriði 25 0,01 0,41 -0,10 -0,06 0,11 
Atriði 09 0,20 0,36 0,27 -0,09 0,49 
Atriði 03 0,22 0,30 0,17 -0,02 0,36 
Atriði 23 0,08 0,29 0,11 0,06 0,22 

      Atriði 04 -0,14 -0,09 0,72 0,09 0,38 
Atriði 19 0,05 -0,04 0,68 0,11 0,56 
Atriði 14 0,35 -0,09 0,55 -0,14 0,48 
Atriði 20 0,38 0,00 0,40 0,05 0,57 
Atriði 30 0,29 0,07 0,34 0,09 0,48 

      Atriði 18 0,01 -0,06 0,00 0,66 0,40 
Atriði 24 0,06 -0,05 0,25 0,41 0,35 
Atriði 29 -0,10 0,01 0,32 0,39 0,31 
Atriði 28 -0,05 0,25 0,12 0,36 0,34 
Atriði 27 0,23 -0,07 0,15 0,36 0,35 
            
  Fylgni þátta   
  I II III IV Áreiðanleiki 
I - 

   
0,88 

II 0,73 - 
  

0,86 
III 0,70 0,71 - 

 
0,81 

IV 0,64 0,54 0,53 - 0,72 
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Þáttabygging stúlkna er stöðugri en fyrir drengi. Hjá stúlkum eru fjórar krosshleðslur 

en sex hjá drengjum. Meðalhleðsla fyrir hvern þátt var á bilinu 0,47 til 0,57 hjá 

drengjum þar sem átta atriði hlaða lágt (undir 0,40) á þættina. Fyrir stúlkur var 

meðalhleðsla fyrir hvern þátt á bilinu 0,44 til 0,58 og níu atriði hlaða lágt.  

Þáttaskýring atriða er á bilinu 0,21 til 0,64 hjá stúlkum og 0,13 til 0,61 hjá drengjum. 

Þrettán atriði af 30 hafa lága þáttaskýringu hjá stúlkum og 17 hjá drengjum.  

Áreiðanleiki þátta mældist 0,77 til 0,85 hjá drengjum en 0,72 til 0,88 hjá stúlkum og 

telst því innri samkvæmni sæmileg. Fylgni milli þátta er á bilinu 0,53 til 0,73 hjá 

drengjum en 0,41 til 0,67 hjá stúlkum.   

Sjö atriði af 30 hlóðu á ólíka þætti eftir kynjum en af þeim voru þrjár með 

krosshleðslu yfir á þann þátt sem atriðið hlóð á hjá hinu kyninu. Inntak þáttanna er því 

í meginatriðum það sama fyrir bæði kynin og þættirnir þeir sömu og komu fram fyrir 

þáttagreiningu á öllu úrtakinu.  

Þáttabygging stúlkna er að mestu leyti eins og þáttabygging fyrir heildarúrtak þar sem 

aðeins tvö atriði færast á milli þátta. Meiri munur er á þáttabyggingu heildarúrtaks og 

drengja þar sem fimm atriði færast á milli þátta.  

 

Þáttagreining RADS-II eftir skólastigum 

Gagnasafninu var skipt upp eftir skólastigum í grunnskólahóp og framhaldsskólahóp. 

Leitandi þáttagreining með meginásagreiningu og hornskökkum snúningi var 

framkvæmd fyrir hvorn hóp um sig. Niðurstöður Bartletts-prófs og KMO-mælingar 

voru skoðaðar líkt og áður til að athugað hvort gögn uppfylltu skilyrði 

þáttagreiningar. Niðurstöður Bartletts-prófsins reyndust marktækar fyrir báða hópa 

þar sem p < 0,001 og KMO var 0,95 fyrir grunnskólahóp og 0,93 fyrir 

framhaldsskólahóp. Til að ákveða fjölda þátta var stuðst við skriðupróf (sjá viðauka 

F). Þar bentu skriðupróf til að draga ætti fjóra þætti í grunnskóla en fimm í 

framhaldsskóla. Ákveðið var að draga fjóra þætti fyrir báða hópa til að auðvelda 

samanburð á þáttabyggingum.  

Í töflu 6 og 7 í má sjá mynsturfylki meginásagreiningar fyrir 4 þætti fyrir bæði 

skólastig. Þættirnir fjórir útskýra samtals 48,9% af heildardreifingu atriða hjá 

grunnskólahópi og 52,9% hjá framhaldsskólahópi. 
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Tafla 6. Mynsturfylki (pattern matrix) meginásaþátta-
greiningar RADS-II fyrir grunnskólahóp (N=539). 
  Þættir   
  I II III IV Þáttaskýring 
Atriði 07 0,79 0,05 -0,02 -0,05 0,60 
Atriði 26 0,71 -0,12 -0,05 0,23 0,55 
Atriði 08 0,61 -0,02 0,13 -0,11 0,41 
Atriði 22 0,59 -0,08 -0,08 0,21 0,39 
Atriði 11 0,55 0,23 0,12 -0,10 0,59 
Atriði 16 0,54 -0,04 0,29 -0,09 0,49 
Atriði 13 0,53 0,02 0,13 0,07 0,49 
Atriði 17 0,53 -0,07 -0,20 0,34 0,37 
Atriði 02 0,50 -0,03 0,01 0,06 0,27 
Atriði 21 0,46 -0,07 0,01 0,07 0,22 
Atriði 03 0,37 0,23 0,06 -0,08 0,30 
Atriði 30 0,32 0,13 0,27 0,07 0,48 

      Atriði 15 0,04 0,82 -0,15 -0,03 0,56 
Atriði 12 -0,11 0,72 0,11 0,01 0,51 
Atriði 10 0,26 0,71 -0,17 -0,15 0,56 
Atriði 06 -0,11 0,53 -0,04 0,09 0,23 
Atriði 25 -0,16 0,51 0,07 -0,10 0,18 
Atriði 05 -0,01 0,48 0,06 0,19 0,39 
Atriði 09 0,08 0,40 0,24 0,11 0,50 
Atriði 01 0,33 0,38 0,05 0,07 0,54 
Atriði 23 0,03 0,35 0,04 0,10 0,20 

      Atriði 19 0,02 -0,10 0,74 0,13 0,60 
Atriði 20 0,31 -0,13 0,64 -0,04 0,61 
Atriði 14 0,12 0,16 0,48 -0,09 0,41 
Atriði 04 -0,07 0,05 0,44 0,11 0,23 

      Atriði 18 0,10 -0,17 0,01 0,54 0,30 
Atriði 24 -0,07 0,14 0,12 0,50 0,37 
Atriði 29 -0,06 0,01 0,32 0,38 0,32 
Atriði 28 0,08 0,27 0,00 0,37 0,36 
Atriði 27 0,20 0,03 0,13 0,34 0,35 
            
  Fylgni þátta   
  I II III IV Áreiðanleiki 
I - 

   
0,88 

II 0,70 - 
  

0,84 
III 0,72 0,61 - 

 
0,75 

IV 0,58 0,43 0,53 - 0,70 
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Tafla 7. Mynsturfylki (pattern matrix) meginásaþátta-
greiningar RADS-II fyrir framhaldsskólahóp (N=278). 
  Þættir   
  I II III IV Þáttaskýring 
Atriði 26 0,95 0,10 -0,30 -0,01 0,67 
Atriði 02 0,66 0,05 -0,13 0,06 0,41 
Atriði 07 0,57 -0,02 0,33 -0,02 0,67 
Atriði 27 0,51 -0,08 0,05 0,16 0,37 
Atriði 16 0,44 -0,06 0,43 -0,02 0,56 
Atriði 22 0,40 -0,03 0,06 0,12 0,25 
Atriði 13 0,38 0,12 0,10 0,28 0,56 
Atriði 01 0,33 0,29 0,08 0,17 0,53 
Atriði 17 0,29 0,11 0,16 0,09 0,31 

      Atriði 15 0,08 0,86 -0,18 -0,03 0,61 
Atriði 10 0,11 0,71 0,06 -0,11 0,55 
Atriði 12 -0,16 0,66 0,17 0,06 0,54 
Atriði 05 0,27 0,58 -0,06 0,06 0,57 
Atriði 06 -0,10 0,52 0,12 0,11 0,39 
Atriði 25 -0,04 0,46 0,10 -0,18 0,17 

      Atriði 09 -0,05 0,03 0,71 -0,06 0,45 
Atriði 08 0,48 -0,06 0,60 -0,36 0,61 
Atriði 14 -0,05 0,06 0,55 0,12 0,41 
Atriði 11 0,41 0,04 0,48 0,04 0,76 
Atriði 04 -0,24 0,13 0,42 0,06 0,17 
Atriði 20 0,28 0,16 0,34 0,12 0,58 
Atriði 21 0,11 -0,01 0,33 0,25 0,35 
Atriði 19 0,03 0,21 0,27 0,24 0,41 

      Atriði 28 0,06 0,03 -0,08 0,70 0,50 
Atriði 18 0,47 -0,11 -0,29 0,48 0,38 
Atriði 29 0,27 -0,15 0,05 0,45 0,35 
Atriði 30 0,08 -0,03 0,38 0,42 0,56 
Atriði 24 0,39 -0,22 0,02 0,41 0,38 
Atriði 23 -0,18 0,25 0,21 0,41 0,40 
Atriði 03 0,09 0,01 0,24 0,36 0,38 
            
  Fylgni þátta   
  I II III IV Áreiðanleiki 
I - 

   
0,87 

II 0,50 - 
  

0,82 
III 0,69 0,60 - 

 
0,84 

IV 0,57 0,61 0,60 - 0,80 
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Þáttabygging grunnskólahóps er stöðugri en fyrir framhaldsskólahóp. Hjá 

grunnskólahópi eru fjórar krosshleðslur en sex hjá framhaldsskólahópi. Meðalhleðsla 

fyrir hvern þátt var á bilinu 0,42 til 0,57 hjá grunnskólahópi þar sem átta atriði hlaða 

lágt (undir 0,40) á þættina. Fyrir framhaldsskóla var meðalhleðsla fyrir hvern þátta á 

bilinu 0,46 til 0,63 en þar hlóðu einnig átta atriði lágt.  

Þáttaskýring atriða er á bilinu 0,18 til 0,60 hjá grunnskólahópi og 0,17 til 0,76 hjá 

framhaldsskólahópi. Fimmtán atriði hjá grunnskólahópi og 11 atriði hjá 

framhaldsskólahópi hafa lága þáttaskýringu eða undir 0,40. Eitt atriði hjá 

framhaldsskólahópnum telst vera með háa þáttaskýringu eða yfir 0,70.  

Áreiðanleiki þátta mældist 0,70 til 0,88 hjá grunnskólahópi en 0,80 til 0,87 hjá 

framhaldsskólahópi. Fylgni milli þátta er á bilinu 0,43 til 0,70 hjá grunnskólahópi en 

0,50 til 0,69 hjá framhaldsskólahópi. 

Þáttabygging er ólík á milli skólahópa þrátt fyrir að megininntak þáttanna haldi sér. 

Þáttabygging grunnskóla er að miklu leyti eins og þáttabygging heildarúrtaks þar sem 

aðeins tvö atriði færast á milli þátta. Átta atriði færast á milli þátta í þáttabyggingu á 

heildarúrtakinu og framhaldsskólahópi.    

 

Þáttagreining RADS-II eftir skólastigum og kyni 

Að lokum var þáttagreining gerð eftir bæði skólastigi og kyni til að kanna hvort 

þáttabygging héldist. Sem fyrr var leitandi þáttagreining með meginásagreiningu og 

hornskökkum snúningi framkvæmd fyrir hvern hóp um sig og fjórir þættir dregnir. 

Mynsturfylki meginásagreiningar fyrir þá fjóra hópa má sjá í töflum 13 til 16 í 

viðauka G. 

Almennt er þáttabygging skýrari fyrir stúlkur en drengi, bæði í grunnskóla og í 

framhaldsskóla. Þáttabygging er þó óstöðug milli hópanna og ekki í fullu samræmi 

við þáttabyggingu í úrtakinu í heild.  

Þáttabygging fyrir grunnskóladrengi er töluvert frábrugðin þáttabyggingu 

heildarúrtaks og þáttabyggingu stúlkna á báðum skólastigum. Eiginleikar þáttanna 

halda sér þó að mestu milli þessara hópa.  

Þáttabygging framhaldsskóladrengja er svo frábrugðin öllum hinum 

þáttabyggingunum að því leyti að þar er aðeins einn þáttur, sjálfsmat, sem heldur 
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eiginleikum sínum. Hinir þættirnir eru óskýrir og erfitt að sjá skýr tengsl milli 

atriðanna sem hlaða á þá þætti.  

 

Áreiðanleiki og réttmæti RADS-II í íslensku úrtaki 

Áreiðanleikatölur undirkvarða RADS-II í íslensku úrtaki og áreiðanleika fyrir 

heildartölu má sjá í töflu 8 ásamt fjölda atriða sem tilheyra hverjum kvarða. Þar má 

einnig sjá upplýsingar um þyngd atriða og fylgni milli þeirra. Áreiðanleiki fyrir 

heildartölu er 0,93 og telst það gott. Áreiðanleiki fyrir þrjá af fjórum undirkvörðum er 

yfir 0,80 sem er ásættanlegt en áreiðanleiki fyrir þátt 3 er 0,72 sem er ekki 

fullnægjandi fyrir einstaklingstúlkun. Meðalþyngd atriða í listanum er 1,58 og 

meðalfylgni atriða er 0,32. 

Tafla 8. Áreiðanleiki, þyngd og fylgni heildartölu og undirkvarða RADS-
II í íslensku úrtaki.  
  Heild Þáttur 1  Þáttur 2  Þáttur 3  Þáttur 4 
Fjöldi atriða 30 11 8 5 6 
Áreiðanleiki 0,93 0,88 0,83 0,72 0,81 
Meðalþyngd atriða  1,58 1,58 1,63 1,84 1,28 
Hæsta meðalþyngd 2,35 1,99 1,93 2,35 1,37 
Lægsta meðalþyngd 1,2 1,32 1,32 1,53 1,2 
Meðalfylgni milli atriða 0,32 0,41 0,37 0,34 0,41 
Hæsta fylgni milli atriða 0,67 0,67 0,59 0,42 0,64 
Lægsta fylgni milli atriða  -0,02 0,24 0,18 0,26 0,25 
 

Viðmiðsréttmæti RADS-II í íslensku úrtaki 

Réttmæti var skoðað með því að mæla fylgni RADS-II við önnur mælitæki. Byrjað 

var á að skoða fylgni RADS-II við önnur mælitæki sem meta depurðareinkenni og 

kom í ljós að fylgni var yfir 0,80 fyrir alla samanburðarlistana en hæsta fylgni var við 

listann CES-DC eða 0,87 eins og sjá má í töflu 9. Allir fylgnistuðlar voru tölfræðilega 

marktækir (p<0,001). Einnig var áreiðanleiki góður eða 0,95 og hærri fyrir alla listana 

sem gefur til kynna gott samleitniréttmæti.  

Tafla 9. Tengsl RADS-II við aðra depurðarkvarða. 
  Áreiðanleiki Fylgni Fjöldi p-gildi 

CES-DC 0,95 0,87 78 0,000 
Becks-depurð 0,96 0,86 118 0,000 
RAASI-ED 0,95 0,81 816 0,000 
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Í töflu 10 má sjá fylgni RADS-II við skylda lista sem meta kvíða í stað depurðar. 

Kvíði og depurð hafa mörg af sömu einkennum og er því erfitt að greina á milli þeirra 

oft og tíðum. Má því búast við fylgni milli listanna en ætti hún ekki að vera jafnhá og 

á milli RADS-II og annarra depurðarkvarða. Fylgni við Becks-kvíðakvarðann var 

töluvert há eða 0,84 en aðeins lægri við MASC eða 0,56. Báðir fylgnistuðlarnir voru 

tölfræðilega marktækir (p<0,001).  

Tafla 10. Tengsl RADS-II við kvíðakvarða. 
  Áreiðanleiki Fylgni Fjöldi p-gildi 

Becks-kvíði 0,71 0,84 96 0,000 
MASC 0,94 0,56 99 0,000 
 

Áreiðanleiki Becks-kvíðakvarðans var þó lægri en áreiðanleiki MASC. Becks-

depurðarkvarðinn og Becks-kvíðakvarðinn hafa næstum jafnháa fylgni við RADS-II 

en það hefur einmitt verið talinn einn af veikleikum Becks að hann greinir ekki skýran 

mun á milli depurðar og kvíða. 

Fylgni RADS-II við aðra sjálfsmatskvarða var skoðuð og var fylgnin við þá kvarða 

einnig há eða 0,67 fyrir RAASI-PS og -0,74 fyrir Becks-sjálfsmatskvarðann, tafla 11. 

Eðlilegt er að þessir kvarðar hafi einhverja fylgni við RADS-II en fylgnin ætti að vera 

minni en fylgni við aðra depurðarkvarða og kvíðakvarða eins og raunin er.  

Tafla 11. Tengsl RADS-II við aðra sjálfsmatskvarða. 
  Áreiðanleiki Fylgni Fjöldi p-gildi 

RAASI- PS 0,94 0,67 816 0,000 
Becks-sjálfsmat 0,71 -0,74 81 0,000 
 

Fylgni RADS-II var einnig skoðuð við aðra óskylda kvarða. Þar sem kvarðarnir eiga 

ekki að vera skyldir depurð var búist við lægstu fylgninni við þá kvarða. Sú reyndist 

raunin eins og sjá má í töflu 12.  

Fylgnin reyndist vera á bilinu 0,24 við Becks-hegðunarkvarðann til 0,70 við Becks-

reiðikvarðann. Háa fylgni RADS-II við Becks-reiðikvarðann má hugsanlega útskýra 

að hluta með þeirri gagnrýni sem áður kom fram á Becks-listann að hann greini illa á 

milli skyldra hugsmíða. Þar sem fylgni við hina listana er lægri en fyrir skyldu listana 

þá sýnir það fram á að sundurgreiningarréttmæti sé til staðar.  
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Tafla 12. Tengsl RADS-II við aðra óskylda kvarða. 
  Áreiðanleiki Fylgni Fjöldi p-gildi 

Becks-reiði 0,94 0,70 85 0,000 
Becks-hegðun 0,94 0,24 82 0,028 
RAASI-AC 0,93 0,48 816 0,000 
RAASI-AB 0,93 0,36 816 0,000 
 
	  

Umræða 

Áreiðanleikatölur íslenskrar útgáfu RADS-II eru góðar þar sem áreiðanleiki 

heildartölu er 0,93 og áreiðanleiki þriggja undirþátta af fjórum er yfir 0,80. Aðeins 

þáttur þrjú hefur lægri áreiðanleika eða 0,72.  

Réttmæti listans er viðunandi en réttmæti var metið með því að skoða fylgni RADS-II 

við önnur mælitæki. Há fylgni var við aðra depurðar- og þunglyndiskvarða eða yfir 

0,80 fyrir alla lista. Fylgni RADS-II við kvíðakvarða og aðra sjálfsmatskvarða var 

aðeins lægri og lægst var fylgni RADS-II við óskylda kvarða eða á bilinu 0,24 til 

0,70. Þessar niðurstöður benda til að listinn hafi bæði viðunandi samleitni- og 

sundurgreinandi réttmæti í íslenskri þýðingu og að listinn standist því kröfur um 

notkun í klínísku starfi.  

Úrtak rannsóknarinnar er mjög stórt þó gögnum hafi aðeins verið safnað á 

höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. Stærð úrtaksins ætti því ekki að hafa áhrif á 

stöðugleika þáttabyggingar listans. Skólar voru ólíkir og af mismunandi stærðum og 

gerðum og þar sem þeir voru valdir af handahófi ættu þeir að endurspegla 

höfuðborgarsvæðið frekar vel. Ekki er þó hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir allt 

landið en úr því verður bætt í janúar 2013. Þá mun gagnasöfnun fara fram á 

landsbyggðinni svo hægt verði að útbúa norm sem gagnist landinu í heild.  

Í úrvinnslu var notast við meginásaþáttagreiningu með hornskökkum snúningi. 

Hornskakkur snúningur var notaður þar sem gert var ráð fyrir að fylgni væri á milli 

þátta þar sem atriðin sem mynda þættina eiga öll að tengjast depurð.  

Þáttabygging RADS-II á Íslandi samræmist þáttabyggingu í Bandaríkjunum að hluta 

til en er þó töluvert frábrugðin. Innihald fyrsta þáttarins erlendis, depurðar, heldur sér 

að miklu leyti en ákveðið var að kalla þáttinn vanlíðan hér. Atriði í þáttum tvö og þrjú 

í Bandaríkjunum falla svo saman að hluta til og mynda íslenska þáttinn sjálfsmat. 
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Fjórði þátturinn í Bandaríkjunum, líkamlegar kvartanir, fær heitið kvartanir hér þar 

sem þau atriði sem féllu á þáttinn hérlendis bentu til almennra kvartana en ekki bara 

líkamlegra. Fjórði þátturinn í íslenskri þáttabyggingu átti að hluta til atriði 

sameiginleg með þætti tvö í Bandaríkjunum, áhugaleysi og neikvætt skap, en var þó 

töluvert frábrugðinn og fékk hann heitið vonleysi.  

Flest atriði sem tilheyra þáttunum fjórum á Íslandi hafa markverða og afgerandi 

hleðslu á þann þátt sem þau tilheyra og lága og ómarkverða hleðslu á aðra þætti. 

Aðeins eru tvö atriði sem hlaða markvert á fleiri en einn þátt en sjö atriði hlaða lágt 

eða undir 0,40 á þann þátt sem þau tilheyra. 

Meðaltal þáttaskýringar (communality) atriða fyrir listann í heild var 0,42 sem telst í 

lægri kantinum og atriðin eiga því mörg ekki vel við viðkomandi þáttalausn. 

Í ljósi þáttabyggingar kvarðans hérlendis var eðlilegt að skoða hvort þáttabygging sé 

mismunandi eftir kyni eða skólastigi. Í ljós kom að þáttabygging hélt sér ágætlega 

þegar skipt var upp eftir kyni en verr þegar skipt var upp eftir skólastigi. Þegar skipt 

var upp eftir kyni var inntak þáttanna sem komu fram í meginatriðum það sama fyrir 

bæði kyn og þættirnir þeir sömu og komu fram fyrir þáttagreiningu á öllu úrtakinu. 

Þegar skipt var upp eftir skólastigi kom í ljós að þáttabygging grunnskólahóps 

samræmist að miklu leyti þáttabyggingu heildarúrtaks þar sem aðeins tvö atriði færast 

á milli þátta. Til samanburðar eru átta atriði sem færast á milli þátta þegar 

framhaldsskólahópur er borinn saman við heildarúrtak. 

Þegar skipt var upp eftir bæði skólastigi og kyni var þáttabygging óstöðug í öllum 

tilvikum en mesti óstöðugleikinn var í þáttabyggingu drengja í framhaldsskóla. Þar 

var aðeins einn þáttur sem hægt er að samræma við þáttagreiningu heildar en það er 

þátturinn sjálfsmat. Hinir þættirnir eru óskýrir og erfitt að sjá skýr tengsl milli 

atriðanna sem hlaða á þá. Þáttabygging á milli stúlkna hélt sér ágætlega eftir 

skólastigum.  

Í ljósi þessara niðurstaðna væri ekki réttlætanlegt að búa til viðmiðsbundin norm fyrir 

RADS-II á Íslandi út frá heildarþáttagreiningu einni og sér. Hugsanlegt væri að útbúa 

norm fyrir bæði kyn grunnskóla saman en óæskilegt væri að útbúa aldursnorm fyrir 

framhaldsskólahópinn eins og þýðingin er í dag. Þar er þáttabygging óstöðugri og 

kynjamunurinn meiri en fyrir grunnskólahópinn.  
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Aðeins nemendur, sem voru í skólanum þann dag sem rannsóknin var lögð fyrir, 

svöruðu listanum. Það eru því möguleiki að nemendur, sem voru fjarverandi, hafi 

verið heima vegna þunglyndiseinkenna en samkvæmt Jaycox og félögum (2009) 

missa þunglynd ungmenni fleiri daga úr skóla en þau sem ekki eru þunglynd. Einnig 

getur verið að margir af þeim sem glíma við þunglyndiseinkenni skili sér ekki í 

framhaldsskóla og er sá hópur því ekki með í rannsókninni. Það gæti verið ein ástæða 

þess að listinn kemur illa út fyrir framhaldsskólaaldur. Drengir detta frekar út úr 

menntakerfinu en stúlkur og gæti það verið ein ástæða þess að þáttabygging 

framhaldsskóladrengja er óstöðugri en fyrir stúlkur (Hagstofa Íslands, 2004). Gott 

væri að hafa þau ungmenni sem ekki skila sér í framhaldsskóla með í úrtakinu.  

Nokkrar ástæður geta legið að baki því að inntak þáttanna helst ekki betur milli landa. 

Líklegt er að rekja megi hluta ástæðunnar til þýðingar. Í íslenskri þýðingu eru nokkur 

atriði sem halda ekki inntaki sínu og verða þrjú dæmi nefnd hér.  

Fyrsta dæmið eru tvö atriði sem myndu teljast andstæður í íslensku þýðingunni en eru 

ekki andstæður í upphaflega listanum. Það eru atriðin „Mér líður illa“ og „Mér líður 

vel“. Í bandarískri útgáfu eru þessi atriði „I feel happy“ og „I feel sick“. Ef setningin 

,,Mér líður vel“ er borin saman við erlenda útgáfu sést að innihald helst ekki og því 

skiljanlegt að atriðið færist til í þáttabyggingu.  

Annað dæmi um atriði sem skiptir um merkingu við þýðingu er ,,I feel like hiding 

from people“ sem fær þýðinguna ,,Mér finnst gaman að hitta annað fólk“. Í enskri 

útgáfu er atriðið mun öfgafyllra og gefur til kynna að einstaklingurinn forðist annað 

fólk á meðan íslenska þýðingin gefur til kynna að einstaklinginum finnist skemmtilegt 

að hitta aðra. Það hefur því ekki sömu merkingu. Í forprófun var notast við þýðinguna 

„Ég forðast annað fólk“  en það kom illa út og því var þýðingunni breytt og hún gerð 

jákvæð.  

Þriðja dæmið er atriðið ,,I feel like running away“ eða ,,Mig langar að komast í burtu 

frá öllu“ í íslenskri þýðingu. Í forprófun var þetta atriði til vandræða þar sem það að 

flýja að heiman hefur ekki sömu merkingu hérlendis og í Bandaríkjunum. Þetta þótti 

besta þýðingin á atriðinu en atriðið hefur þó ekki sömu merkingu milli landanna. Það 

þyrfti því að endurskoða þýðingarnar á þessum atriðum áður en listinn er staðlaður og 

norm útbúin. 
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Annað atriði sem var til vandræða var: „Ég er uppstökk/ur“. Bæði 

grunnskólanemendur og framhaldsskólanemendur spurðu mikið út í það atriði og 

margir nemendur slepptu því. Það má því gera ráð fyrir að þó atriðið sé rétt þýtt skilji 

íslensk ungmenni það ekki nógu vel enda er orðið lítið notað meðal ungmenna í dag. 

Atriðið virkar því ekki nógu vel hérlendis og nauðsynlegt að breyta þýðingunni á 

atriðinu ef það á að haldast í listanum. 

Eitt atriði ,,Mér finnst ég þurfi að gráta“ sýndi greinilegan kynjamun þegar 

atriðabundinn hópamunur (differential item functioning) var skoðaður fyrir listann. 

Heildaráhrif þessa eina atriðis eru ekki talin það mikil að það skipti máli fyrir listann í 

heild. 

Hugsanlega þarf að takmarka notagildi listans við grunnskóla hér á landi um sinn en 

gera þarf frekari rannsóknir á listanum og lagfæra orðalag áður en slíkar ákvarðanir 

eru teknar endanlega. Próffræðilegir eiginleikar listans voru viðunandi og því í lagi að 

notast við hann í klínísku starfi. En þar sem mikilvægt er að mælitæki sem mæla 

geðraskanir á borð við þunglyndi hjá börnum og unglingum sé fullstaðlað er enn 

töluverð vinna eftir til að hægt sé að réttlæta notkun listans sem staðlaðs mælitækis á 

Íslandi en þessi rannsókn er skref í rétta átt. 
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Viðauki A 

 

    

 

{VIÐTAKANDI}        Reykjavík, 1. október 2012 

{SKÓLI} 

 

Með þessu bréfi vil ég kynna rannsóknarverkefni sem tengist stöðlun matstækja vegna þunglyndis og andlegra 
vandkvæða. Jafnframt er óskað er eftir samþykki þínu fyrir því að Námsmatsstofnun fái að leggja rannsókn fyrir 
nemendur í 7. til 10. bekk í {SK'OLI}. Verkefnið hófst árið 2004 en hefur legið niðri síðan árið 2007. Í dag 
standa Námsmatsstofnun, BUGL og HÍ að verkefninu. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að aðlaga mælitæki, vegna þunglyndis og andlegra vandkvæða unglinga, að 
íslenskum aðstæðum og gera þau nothæf til almenntrar skimunar í skólum og til notkunar meðal sérfræðinga. Til 
þess þarf að safna gögnum til stöðlunar úr skólum af landinu öllu. Um er að ræða mælitækin Þunglyndiskvarði 
Reynolds fyrir unglinga (Reynolds Adolecent Depression Scale, 2.útgáfa) og Skimunarkvarðar Reynolds fyrir 
unglinga (Reynolds Adolecent Adjustment Screening Inventory). Einnig verður lagður fyrir matskvarðar til 
viðmiðunar í rannsóknarskyni. Dæmi um spurningar í matslistunum eru „Mér líður vel“, „Mér finnst öllum vera 
sama um mig“, „Ég tek þátt í félagslífinu í skólanum“, „(Síðastliðið hálft ár hef ég) notað áfengi eða vímuefni“, 
„(Síðastliðið hálft ár hef ég) orðið svo reið/ur að ég kastaði einhverju“. 

 

Gagnasöfnun vegna stöðlunarúrtaks fer frem í úrtaki grunn og framhaldsskólum víðsvegar um landið í janúar 
2012. {SK'OLI} lenti í úrtakinu. Námsmatsstofnun óskar eftir að heimilað verði að rannsóknin veðri lögð fyrir 
einni bekkjardeild á hverju aldursári frá 7 til 10 bekkjar. Meðfylgjandi er sýnishorn af kynningarbréfi til foreldra. 
Svör nemenda verða EKKI auðkennd með kennitölu. Verkefnið hefur verið tilkynnt Persónuvernd hefur og er 
númer þess S2461.  

 

Frekari upplýsingar veita Sigurgrímur og Jóhanna gegnum netfangið rads@namsmat.is.  
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Viðauki B 

 

 

 

Kæru foreldrar / forráðamenn    Reykjavík, 1. október 2012 

 

Þetta bréf er kynning á rannsókn sem er lokáfangi í stöðlun skimunarprófa fyrir depurð og andleg 
vandkvæði meðal ungmenna frá 12 til 20 ára. Þessi rannsókn fer nú fram í um 20 skólum um land allt, 
meðal annars skólanum sem barnið þitt er í. 

Verkefnið hófst árið 2004 en hefur legið niðri síðan árið 2007. Í dag standa Námsmatsstofnun, BUGL 
og HÍ að verkefninu. Ástæða þess að þráðurinn er tekinn upp á ný er áhugi sveitafélaga á að nýta 
umrædd mælitæki við kerfisbundna skimun fyrir vandamálum unglinga. Megintilgangur verkefnisins er 
að gefa skólum og öðrum sem vinna að velferð ungmenna kleift að vinna markvisst að forvörnum. 

Eins og áður kom fram meta mælitækin líðan barna og unglinga eins og þunglyndi, kvíða og 
hegðunarerfiðleika. Um er að ræða mælitækin Þunglyndiskvarði Reynolds fyrir unglinga og 
Skimunarkvarðar Reynolds fyrir unglinga. Einnig verður lagður fyrir matskvarðar til viðmiðunar í 
rannsóknarskyni. Dæmi um spurningar í matslistunum eru „Mér líður vel“, „Mér finnst öllum vera 
sama um mig“, „Ég tek þátt í félagslífinu í skólanum“, „(Síðastliðið hálft ár hef ég) notað áfengi eða 
vímuefni“, „(Síðastliðið hálft ár hef ég) orðið svo reið/ur að ég kastaði einhverju“. Nafnaleynd verður 
tryggð með þeim nemendur verða EKKI beðin um að rita nöfn sín né gefa upp kennitölu. Verkefnið 
hefur verið tilkynnt Persónuvernd hefur og er númer þess S2461. Ætla má að fyrirlögn taki um 15 til 20 
mínútur. 

Tilgangur þessa bréfs er tvíþættur. Annars vegar að kynna rannsóknarfyrirlögn sem væntanleg er í 
bekknum hjá þínu barni. En einnig að óska eftir heimild fyrir því að barn þitt taki þátt í rannsókninni. 
Ef ekki er vilji fyrir að barn þitt taki þátt í rannsókninni skal fylla út upplýsingarnar hér að neðan og 
skila til umsjónarkennara.  

Með von um góðar móttökur 

Allar nánari upplýsingar veita Sigurgrímur eða Jóhanna hjá Námsmatsstofnun í síma  
550 2400 eða í tölvupósti á rads@namsmat.is 

                                            

 

Ég óska eftir því að  _________________________________________________________ 

svari ekki ofangreindri rannsókna á vegum Námsmatsstofnunar. 

_____________________________________________________________________ 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 
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Viðauki C 

 

 

Mynd 3. Meðaltal heildartalna eftir kyni og aldri. 
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Viðauki D 

  

Mynd 4. Atriðabundinn hópamunur fyrir atriði 6. 

 

Mynd 5. Atriðabundinn hópamunur fyrir atriði 12. 
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Mynd 6. Atriðabundinn hópamunur fyrir atriði 27. 

 

Mynd 7. Atriðabundinn hópamunur fyrir atriði 26. 

 

 

Viðauki E 
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Mynd 8. Skriðupróf fyrir drengi. 
 

 
 

Mynd 9. Skriðupróf fyrir stúlkur. 
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Viðauki F 

 

Mynd 10. Skriðupróf fyrir grunnskólahóp. 

 

Mynd 11. Skriðupróf fyrir framhaldsskólahóp. 

 



  

55 

 

Viðauki G 

Tafla 13. Mynsturfylki (pattern matrix) meginásaþátta-
greiningar RADS-II fyrir drengi í grunnskóla (N=253). 
    Þættir     
  I II III IV Þáttaskýring 
Atriði 15 0,89 -0,20 0,09 -0,13 0,63 
Atriði 10 0,82 -0,10 0,03 -0,07 0,57 
Atriði 12 0,71 0,02 -0,08 0,04 0,47 
Atriði 06 0,61 -0,11 -0,07 -0,04 0,25 
Atriði 25 0,60 0,04 -0,25 0,05 0,27 
Atriði 23 0,51 -0,04 -0,07 0,22 0,32 
Atriði 09 0,41 0,26 -0,09 0,19 0,45 
Atriði 05 0,38 0,08 0,06 0,02 0,25 
Atriði 14 0,36 0,36 -0,16 0,13 0,39 
Atriði 01 0,36 0,11 0,34 0,08 0,58 
Atriði 11 0,33 0,30 0,31 -0,11 0,59 

      Atriði 20 -0,18 0,99 -0,10 -0,01 0,67 
Atriði 19 -0,17 0,87 -0,17 0,11 0,55 
Atriði 08 0,08 0,55 0,15 -0,19 0,39 
Atriði 13 0,02 0,47 0,24 0,05 0,49 
Atriði 30 0,19 0,42 0,15 0,09 0,53 
Atriði 16 0,09 0,41 0,01 0,22 0,40 
Atriði 03 0,23 0,34 0,16 -0,09 0,35 
Atriði 04 0,00 0,27 0,06 0,12 0,16 

      Atriði 22 -0,15 -0,13 0,78 0,14 0,48 
Atriði 17 -0,12 -0,11 0,68 0,18 0,41 
Atriði 26 -0,02 0,05 0,51 0,26 0,48 
Atriði 07 0,09 0,35 0,48 -0,14 0,59 
Atriði 21 -0,10 0,35 0,36 -0,07 0,31 
Atriði 02 0,06 0,10 0,22 0,22 0,25 

      
Atriði 24 0,13 -0,17 0,14 0,58 0,38 
Atriði 27 0,10 0,02 0,06 0,54 0,40 
Atriði 29 -0,04 0,23 -0,04 0,48 0,35 
Atriði 18 -0,34 0,01 0,25 0,42 0,24 
Atriði 28 0,21 0,06 0,10 0,33 0,33 
            
  Fylgni þátta   
  I II III IV Áreiðanleiki 
I - 

   
0,86 

II 0,66 - 
  

0,83 
III 0,63 0,69 - 

 
0,78 

IV 0,41 0,57 0,48 - 0,69 
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Tafla 14. Mynsturfylki (pattern matrix) meginásaþátta-
greiningar RADS-II fyrir stúlkur í grunnskóla (N=277). 
    Þættir     
  I II III IV Þáttaskýring 
Atriði 16 0,78 0,05 -0,14 0,07 0,59 
Atriði 07 0,70 0,13 0,10 -0,12 0,62 
Atriði 26 0,64 -0,12 0,31 -0,07 0,58 
Atriði 08 0,57 0,05 0,16 -0,11 0,44 
Atriði 02 0,56 0,02 -0,11 0,08 0,31 
Atriði 13 0,55 0,04 0,12 0,04 0,49 
Atriði 22 0,47 -0,02 0,21 0,02 0,40 
Atriði 11 0,45 0,27 0,02 0,10 0,57 

      Atriði 15 0,01 0,73 0,05 -0,10 0,50 
Atriði 10 0,24 0,72 -0,11 -0,16 0,54 
Atriði 12 -0,07 0,68 -0,02 0,18 0,55 
Atriði 01 0,19 0,49 0,01 0,14 0,55 
Atriði 05 -0,16 0,48 0,34 0,13 0,52 
Atriði 25 -0,02 0,46 -0,16 -0,02 0,13 
Atriði 09 0,03 0,42 0,27 0,13 0,54 
Atriði 06 -0,10 0,33 0,25 -0,01 0,20 
Atriði 03 0,22 0,31 0,02 0,03 0,28 

      Atriði 28 -0,04 0,15 0,62 -0,08 0,41 
Atriði 27 0,19 -0,12 0,60 -0,05 0,41 
Atriði 17 0,30 -0,09 0,42 -0,06 0,32 
Atriði 24 -0,07 -0,04 0,42 0,32 0,36 
Atriði 29 -0,02 -0,09 0,42 0,27 0,31 
Atriði 30 0,19 0,06 0,39 0,12 0,46 
Atriði 18 0,14 -0,18 0,35 0,17 0,23 
Atriði 21 0,30 -0,08 0,31 -0,11 0,19 
Atriði 23 0,02 0,21 0,28 -0,10 0,16 

      Atriði 04 -0,11 0,03 -0,08 0,76 0,43 
Atriði 19 0,10 -0,07 0,08 0,74 0,67 
Atriði 20 0,42 -0,02 -0,08 0,52 0,62 
Atriði 14 0,22 0,04 0,14 0,29 0,38 
            
  Fylgni þátta   
  I II III IV Áreiðanleiki 
I - 

   
0,87 

II 0,67 - 
  

0,84 
III 0,70 0,63 - 

 
0,78 

IV 0,66 0,61 0,66 - 0,79 
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Tafla 15. Mynsturfylki (pattern matrix) meginásaþátta-
greiningar RADS-II fyrir drengi í framhaldsskóla 
(N=132). 
    Þættir     
  I II III IV Þáttaskýring   
Atriði 19 0,78 -0,14 0,20 -0,10 0,56 
Atriði 27 0,78 -0,19 0,07 0,00 0,49 
Atriði 22 0,72 0,02 -0,12 -0,21 0,34 
Atriði 26 0,64 0,24 -0,08 -0,20 0,45 
Atriði 24 0,62 0,12 -0,16 -0,05 0,38 
Atriði 20 0,61 -0,02 0,09 0,24 0,66 
Atriði 29 0,60 0,07 -0,11 0,12 0,48 
Atriði 18 0,47 0,29 -0,18 -0,17 0,29 
Atriði 14 0,47 -0,23 0,30 0,15 0,40 
Atriði 30 0,42 0,13 0,06 0,27 0,57 
Atriði 11 0,39 0,30 0,12 0,24 0,75 
Atriði 21 0,26 0,23 0,02 0,22 0,38 

      Atriði 01 -0,09 0,80 0,14 -0,04 0,64 
Atriði 13 0,29 0,66 -0,01 -0,13 0,65 
Atriði 03 -0,08 0,63 -0,13 0,16 0,38 
Atriði 05 -0,11 0,53 0,43 -0,02 0,55 
Atriði 17 0,08 0,47 -0,03 0,13 0,34 
Atriði 07 0,29 0,40 -0,04 0,31 0,70 
Atriði 02 0,27 0,39 -0,09 -0,07 0,28 
Atriði 28 0,34 0,35 0,08 -0,05 0,42 

      Atriði 15 0,07 0,14 0,80 -0,27 0,67 
Atriði 12 -0,11 0,12 0,76 0,00 0,60 
Atriði 10 -0,10 0,10 0,68 0,00 0,47 
Atriði 25 0,03 -0,32 0,66 0,05 0,36 
Atriði 06 -0,09 0,22 0,44 0,09 0,33 
Atriði 23 0,16 0,23 0,24 0,02 0,28 

      Atriði 09 -0,24 0,12 -0,05 0,84 0,56 
Atriði 08 0,01 -0,01 -0,07 0,70 0,46 
Atriði 04 -0,08 -0,23 0,31 0,31 0,16 
Atriði 16 0,29 0,17 0,02 0,29 0,44 
            
  Fylgni þátta   

 
I II III IV Áreiðanleiki 

I -       0,89 
II 0,58 - 

  
0,85 

III 0,46 0,36 - 
 

0,80 
IV 0,59 0,40 0,44 - 0,62 
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Tafla 16. Mynsturfylki (pattern matrix) meginásaþátta-
greiningar RADS-II fyrir stúlkur í framhaldsskóla 
(N=141). 
    Þættir     
  I II III IV Þáttaskýring  
Atriði 16 0,87 -0,09 0,03 -0,06 0,59 
Atriði 07 0,76 -0,06 0,08 0,02 0,62 
Atriði 08 0,72 0,00 -0,06 0,06 0,44 
Atriði 22 0,69 -0,08 -0,01 -0,04 0,40 
Atriði 11 0,68 0,05 -0,01 0,19 0,57 
Atriði 17 0,52 0,15 0,01 -0,06 0,32 
Atriði 01 0,47 0,30 0,02 0,03 0,54 
Atriði 13 0,43 0,02 0,14 0,28 0,48 
Atriði 21 0,41 0,07 -0,05 0,16 0,19 
Atriði 09 0,35 0,22 -0,24 0,33 0,54 
Atriði 30 0,27 0,19 0,17 0,24 0,46 

      Atriði 15 -0,05 0,94 -0,01 -0,20 0,49 
Atriði 10 0,12 0,90 -0,04 -0,23 0,54 
Atriði 05 -0,06 0,70 0,14 0,05 0,52 
Atriði 06 -0,12 0,65 0,08 0,09 0,20 
Atriði 12 0,01 0,48 -0,02 0,31 0,54 
Atriði 20 0,21 0,42 0,05 0,18 0,62 
Atriði 23 -0,01 0,33 0,12 0,33 0,16 
Atriði 25 0,01 0,22 0,03 0,05 0,13 

      Atriði 18 -0,12 0,08 0,75 -0,03 0,23 
Atriði 28 -0,22 0,10 0,53 0,33 0,41 
Atriði 26 0,46 0,12 0,53 -0,35 0,58 
Atriði 27 0,19 -0,13 0,47 0,16 0,41 
Atriði 29 -0,13 0,06 0,47 0,24 0,31 
Atriði 24 0,30 -0,15 0,41 0,08 0,36 
Atriði 02 0,29 0,06 0,41 -0,07 0,30 

      Atriði 04 -0,06 -0,27 0,18 0,81 0,43 
Atriði 03 0,14 0,22 0,07 0,48 0,28 
Atriði 19 0,01 0,33 -0,09 0,46 0,67 
Atriði 14 0,34 0,06 -0,14 0,45 0,38 
           
  Fylgni þátta   
  I II III IV Áreiðanleiki 
I - 

   
0,91 

II 0,73 - 
  

0,86 
III 0,60 0,54 - 

 
,081 

IV 0,63 0,66 0,41 - 0,77 
 


