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Stýrifærni (Executive function) er margþátta hugtak sem lýsir ákveðnum ferlum í 

starfsemi heilans, en þessi ferli eru afar mikilvæg einstaklingnum til þess að stýra 

markvissri hegðun. Slök stýrifærni spilar stórt hlutverk hjá börnum með ADHD 

en einnig hjá börnum með raskanir á borð við einhverfu, Tourette, geðhvarfasýki 

o.fl. Hingað til hefur enginn matslisti verið til á Íslandi til þess að mæla skerta 

stýrifærni í börnum. BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function) er 

bandarískur spurningalisti fyrir foreldra og kennara og er ætlaður til að meta 

stýrifærni hjá börnum á aldrinum 5-18 ára. Listinn hefur að geyma átta undirþætti; 

undirþættirnir hvatvísi, fastheldni og tilfinningastjórn mynda saman eitt 

heildarskor fyrir yfirþáttinn Hegðunarstjórn en undirþættirnir frumkvæði, 

vinnsluminni, skipulag, skipulag efnis og yfirsýn mynda saman heildarskor fyrir 

yfirþáttinn Hugræn færni. Þessi spurningalisti hefur verið þýddur yfir á íslensku 

og er markmið þessarar rannsóknar að athuga próffræðilega eiginleika íslenskrar 

útgáfu listans og athuga hvort um sömu þáttabyggingu sé að ræða. Listinn var 

lagður fyrir þátttakendur ásamt öðrum matslista (Spurningar um styrk og vanda 

(SDQ)) svo hægt væri að meta viðmiðsréttmæti hans.  Þátttökubeiðni var send til 

foreldra 646 barna í 4. til 7. bekk í fjórum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Foreldrar 264 barna tóku þátt í rannsókninni.  Börnin voru send heim með umslag 

með öllum eyðublöðum og upplýsingum um rannsóknina. Listarnir voru fylltir út 

á heimilum þátttakenda og sendir með börnunum aftur í skólann þar sem kennarar 

sáu um að safna saman gögnunum. Framkvæmd var leitandi þáttagreining og innri 

samkvæmni, endurprófunaráreiðanleiki og viðmiðsréttmæti voru metin. 

Niðurstöður voru þær að ekki er um sömu þáttabyggingu að ræða og í bandarískri 

útgáfu listans. Bandaríski listinn inniheldur átta þætti en sá íslenski aðeins fimm; 

hugræn færni, tilfinningastjórn, hvatvísisstjórn, skipulag efnis og aðlögunarhæfni. 

Innri samkvæmni listans mældist hærri en fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á (0,98), 

endurprófunaráreiðanleiki var nokkuð slakur (r = 0,46) en í samanburði við 

matslistann SDQ virðist viðmiðsréttmæti BRIEF vera nokkuð gott. Úrtaksstærð 

uppfyllti ekki skilyrði til þáttagreiningar og verður því að túlka þessar niðurstöður 

með fyrirvara. Mikilvægt er að leggja listann fyrir í stærra úrtaki og endurtaka 

þáttagreiningu hans áður en hægt er að halda lengra með þróun hans.  
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Executive function is a multivariate concept that describes specific processes in 

the brain but these processes are very important to the individual to control 

purposeful, goal-directed behavior. Deficits in executive function is very common 

in children with ADHD, but also in children with other disorders such as autism, 

Tourette´s and bipolar disorder, to name a few. To date, no rating scale has 

excisted in Iceland to specifically measure impaired executive function in 

children. BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function) is an 

American questionnaire for parents and teachers and is intended to evaluate 

executive function in children aged 5-18 years. BRIEF contains eight clinical 

scales; the subscales inhibit, shift and emotional control form a composite score 

on a Behavioral regulation Index and the subscales initiate, working memory, 

plan/organize, organization of materials and monitor form a composite score on a 

Metacognition Index. This questionnaire has been translated into Icelandic and the 

purpose of this study was to examine the psychometric properties of the Icelandic 

version and compare it to the original version. A request was sent to parents of 

646 children aged 9-13 years in four schools in the Greater Reykjavík Area. 

Parents of 264 children participated in the study. Children were sent home with an 

envelope that entailed all the forms and details of the study. To assess the 

concurrent validity of the BRIEF scale the parents were asked to fill out a 

comparable rating scale (Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ)). The 

lists were completed in the participants´ homes and the children delivered the 

forms back to their teachers. Exploratory Factor Analysis was conducted and 

internal consistency, retest reliability and criterion validity were assessed. The 

results revealed that the factor structure is different from the original version. The 

Icelandic version contains five factors; metacognition, emotional control, inhibit, 

organization of materials and adaptability. Internal consistency of the list is 

higher than previous studies have shown (0,98), test-retest reliability is quite poor 

(r = 0,46) but concurrent validity is good. Sample size did not meet the 

requirements for factor analysis and the results must therefore be interpreted with 

caution. It is important to collect a larger sample size and repeat the factor 

analysis before continuing with further development.  
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Inngangur 

ADHD er ein algengasta hegðunarröskun barna en rúm 4-6% barna á skólaaldri þjást af henni 

hér á landi. Þrjú kjarnaeinkenni ADHD eru athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi en röskunin 

lýsir sér meðal annars þannig að barnið er oft á miklu iði með höndum og fótum, talar mikið, 

á erfitt með að halda athygli við verkefni og truflast auðveldlega af utanaðkomandi áreitum. 

ADHD veldur barninu, fjölskyldu þess og nánasta umhverfi verulegum óþægindum og 

truflunum. Algengt er að einstaklingurinn fái ekki notið hæfileika sinna vegna þessa, auk þess 

sem ADHD fylgja oft aðrar raskanir (Embætti landlæknis, e.d.). Það getur verið mjög 

hamlandi fyrir börn að hafa ADHD, þau ná til að mynda ekki að læra á sama hraða og 

jafnaldrar þeirra, lenda oft í árekstrum í samskiptum og fá tíðar skammir frá kennurum og 

foreldrum fyrir að gera ekki það sem þau eru beðin um. Matskvarðar og greiningarviðtöl eru 

notuð til að komast að því hvort hegðun barns og vandi uppfylli greiningarviðmið fyrir 

ADHD.  

Stýrifærni (executive function) er nauðsynleg til þess að meðtaka utanaðkomandi 

áreiti, setja sér markmið, ákvarða aðgerðir og gera sér grein fyrir því að markmið og aðgerðir 

hafi verið ákvörðuð og framkvæmd á réttan hátt. Hingað til hefur ekki verið til matslisti á 

Íslandi sem metur sérstaklega stýrifærni hjá börnum. Slök stýrifærni er mjög einkennandi fyrir 

börn með ADHD en vegna þess hve flókið og viðamikið þetta hugtak er hefur það oft reynst 

erfitt fyrir fagfólk að greina og meta hvar vandinn liggur. 

Matskvarðar eru bæði notaðir sem skimunarlistar og til þess að mæla fjölda  einkenna 

við mismunandi aðstæður auk þess að mæla breytingar á einkennum yfir ákveðið tímabil. 

SDQ listinn er matslisti fyrir fagfólk á heilbrigðissviði sem ætlað er að skima eftir tilfinninga- 

og hegðunarvanda 5–16 ára barna. Listinn er m.a. notaður hér á landi við mat og greiningu 

barna með ADHD. Annar matslisti sem notaður hefur verið erlendis fyrir börn með ADHD er 

spurningalistinn BRIEF (Behavior rating inventory of executive function) en honum er ætlað 
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að meta stýrifærni hjá börnum á aldrinum 5-18 ára og er til í útgáfum sem eru annars vegar 

fyrir foreldra og hins vegar fyrir kennara. 

Tilgangur þessarrar rannsóknar er að athuga próffræðilega eiginleika íslenskrar 

þýðingar á BRIEF matslistanum. Einnig verður listinn borinn saman við listann Spurningar 

um styrk og vanda (SDQ) til þess að athuga viðmiðsréttmæti BRIEF listans.  

ADHD - Athyglisbrestur með ofvirkni  

ADHD (Attention deficit–Hyperactivity disorder) eða Athyglisbrestur með ofvirkni er 

hegðunarröskun af taugalíffræðilegum toga. Röskunin felur í sér erfiðleika við að halda 

athygli, hafa stjórn á hvatvísri hegðun og skipuleggja hegðun sína svo hægt sé að ná 

langtímamarkmiðum. Til eru þrjár undirgerðir af ADHD: 1)  athyglisbrestur, 2) 

ofvirkni/hvatvísi og 3) athyglisbrestur með ofvirkni (Nolen-Hoeksema, 2011). Athyglisbrestur, 

ofvirkni og hvatvísi eru þrjú kjarnaeinkenni ADHD (Embætti landlæknis, e.d.).  

Einkenni  

Athyglisbrestur lýsir sér þannig að barnið á erfitt með að halda athygli við verkefni og 

smáatriði, gerir oft fljótfærnislegar villur, týnir hlutum, er gleymið í athöfnum daglegs lífs, 

fylgir ekki fyrirmælum, lýkur ekki verkefnum, forðast verkefni sem krefjast einbeitingar í 

langan tíma og eru einhæf, truflast auðveldlega af utanaðkomandi áreitum og virðist ekki 

hlusta þegar talað er við það. Ofvirkni og hvatvísi hjá börnum einkennist af miklu iði og fikti 

með höndum og fótum, erfiðleikum við að halda sér kyrru í sæti sínu þegar til þess er ætlast, 

barnið hleypur mikið og prílar þar sem ekki má, á erfitt með að leika sér hljóðlega, talar mikið 

og virðist stjórnast af mikilli ákefð og orku. Þá á barnið það til að trufla aðra, grípa fram í með 

svari áður en spurningu er lokið og eiga erfitt með að bíða eftir því að röðin komi að sér 

(Nolen-Hoeksema, 2011). 
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Tíðni  

ADHD er ein algengasta hegðunarröskunin en rúm 4-6% barna á skólaaldri þjást af henni hér 

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

Drengir eru í miklum meirihluta en ADHD virðist vera tvöfalt til fjórfalt algengara hjá 

drengjum en stúlkum (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler og Angold, 2003). Rannsóknir 

benda til þess að rúmlega helmingur einstaklinga sem greinast með ADHD í æsku haldi áfram 

að hafa hamlandi einkenni á unglings- og fullorðinsaldri (Faraone, Biederman og Mick, 

2006).  

Greining 

Greiningarskilmerki ADHD eru skráð í tveimur greiningarkerfum. Annars vegar Greiningar 

og tölfræðihandbók geðraskana, fjórðu útgáfu (Diagnostic and Statistical Manual for Mental 

Disorders – (DSM-IV-TR)(American Psychiatric Association, 2000), sem er greiningarkerfi 

bandaríska geðlæknafélagsins og hins vegar Alþjóðlegri tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála, 10. útgáfu (International Classification of Diseases (ICD-10))(World 

Health Organisation, e.d.). 

Samkvæmt greiningarkerfi DSM-IV þurfa einkenni röskunarinnar að hafa komið fram 

fyrir sjö ára aldur og hafa varað í að minnsta kosti sex mánuði fyrir greiningu. Þau þurfa að 

koma fram í tveimur eða fleiri aðstæðum (t.d. skóla og heima) og hafa neikvæð áhrif á 

félagslíf og nám. Til þess að greinast með athyglisbrest þurfa að minnsta kosti sex eða fleiri af 

ofangreindum einkennum að koma fram hjá barninu og það sama á við um ofvirkni. Til þess 

að greinast með  athyglisbrest með ofvirkni  þurfa  að vera til staðar sex eða fleiri einkenni úr 

hvorum flokk fyrir sig (American Psychiatric Association, 2000). Samkvæmt greiningarkerfi 

ICD-10 þurfa að vera til staðar einkenni úr öllum flokkunum þremur: athyglisbrestur, ofvirkni 

og hvatvísi. Þau þurfa að koma fram við fleiri en einar aðstæður og hafa komið fram við sjö 
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ára aldur. Þau þurfa einnig að valda greinilegri hömlun í félagslífi og námi (Embætti 

landlæknis, e.d.).  

Matskvarðar  

Notagildi matskvarða í greiningarferlinu er tvenns konar. Annars vegar er hægt að nota þá 

sem skimunarlista til þess að segja til um hversu líklegt sé að einkenni barnsins samræmist 

greiningarskilmerkjum ADHD. Með slíkri skimun er hægt að áætla hvort ástæða sé til að fara 

út í nákvæmara og ítarlegra mat með greiningarviðtali hjá fagfólki sem sérhæfir sig í 

greiningu og meðferð röskunarinnar. Hins vegar er hægt að nota þá til þess að mæla fjölda  

einkenna við mismunandi aðstæður (t.d. í skóla og heima) auk þess að mæla breytingar á 

einkennum yfir ákveðið tímabil (Embætti landlæknis, e.d.). Þeir kvarðar sem eru sérstaklega 

gerðir til mats á ADHD og notaðir eru hér á landi eru Ofvirknikvarðinn (ADHD Rating Scale-

IV) (Embætti landlæknis, e.d.) og Sjálfsmatskvarði Conners og Wells fyrir unglinga (Embætti 

landlæknis, e.d.).  

Vegna þess hve algengt er að aðrar raskanir fylgi ADHD er æskilegt að  nota einnig 

matslista sem taka til fleiri einkenna í tilfinningum og hegðun. Hér á landi eru notaðir listarnir 

Spurningar um styrk og vanda (Strenghts and Difficulties questionnaire (SDQ); Goodman, 

1997), matslistar Achenbachs (CBCL og TRF; Aschenbach og Rescorla, 2001) og BASC 

listinn (Behavior Assessment System for Children; Reynolds og Kamphaus, 1992). Einungis 

verður fjallað um SDQ-listann  hér þar sem hann var hluti af rannsókninni. 

SDQ – Spurningar um styrk og vanda 

SDQ listinn (Strenghts and difficulties questionnaire), öðru nafni Spurningar um styrk og 

vanda, er matslisti fyrir fagfólk á heilbrigðissviði sem ætlað er að skima eftir tilfinninga- og 

hegðunarvanda 5–16 ára barna. Listinn er m.a. notaður hér á landi við mat og greiningu barna 

með ADHD. Í listanum eru 25 atriði og skiptast þau í fimm þætti sem hver um sig inniheldur 

fimm atriði. Merkt er við hvert atriði hvort það sé  „ekki rétt“, „að nokkru rétt“ eða „örugglega 
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rétt“. Fjórir þessarra þátta eru svokallaðir erfiðleikaþættir; tilfinningavandi, hegðunarvandi, 

ofvirkni/athyglisbrestur og samskiptavandi. Saman mynda þessir fjórir þættir eitt heildarskor 

sem er mat á heildarvanda barnsins. Fimmti þátturinn er styrkleikaþáttur og nefnist hann 

félagshæfni. Listinn er til í útgáfum fyrir foreldra, kennara og að auki sem sjálfsmatslisti fyrir 

börn frá 12-16 ára.  

Foreldra- og kennaraútgáfurnar hafa verið til á íslensku frá árinu 2001 en 

sjálfsmatsútgáfan frá 2004 (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). 

Spurningar um styrk og vanda voru upprunalega þróaðar út frá hegðunarmatskvarða Rutters 

en Rutter skimunarlistarnir fyrir  tilfinninga- og hegðunarvanda barna voru þróaðir á sjöunda 

áratugnum með það í huga að foreldrar og kennarar barna og unglinga myndu svara þeim. Það 

var Robert Goodman sem hannaði listann og gaf hann út árið 1994. Hann notaði 31 atriði úr 

kvarða Rutters og bætti við þeim fimm atriðum sem tengjast vanda barna og 14 atriðum sem 

tengjast jákvæðum eiginleikum þeirra. Hann þáttagreindi listann og fækkaði atriðum og 

útkoman varð að lokum matslistinn Spurningar um styrk og vanda  (Goodman, 1994). 

Próffræðilegir eiginleikar SDQ  

Til þess að athuga próffræðilega eiginleika nýja listans lagði Goodman fyrir Spurningar um 

styrk og vanda ásamt Rutter kvarðanum fyrir foreldra og kennara 403 barna í úrtökum úr 

almennu og klínísku þýði. Niðurstöður voru þær að há fylgni var á milli heildarerfiðleika 

listanna en hún mældist 0,88 á foreldraútgáfu og 0,92 á kennaraútgáfu (Goodman, 1997). Í 

Bretlandi var listinn staðlaður með svörum frá 9.998 foreldrum og 7.313 kennurum  5-15 ára 

barna ásamt svörum frá 3.983 11-15 ára börnum. Innri áreiðanleiki heildarskora var á bilinu 

0,80 til 0,87. Innri áreiðanleiki undirþátta var á bilinu 0,70 til 0,88.  Endurtektaráreiðanleiki 

eftir fjóra til sex mánuði reyndist 0,62 (Goodman, 1999). Í rannsókn á 591 hollensku barni á 

endurtektaráreiðanleika eftir tvo mánuði reyndist fylgni á milli heildarvanda samkvæmt 

foreldramati hins vegar vera 0,88 (Muris, Meesters og van den Berg, 2003). 
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Í rannsókn Agnesar Huldar Hrafnsdóttur (2006) á próffræðilegum eiginleikum 

íslenskrar útgáfu listans kom í ljós að í hópi 300 fimm ára barna var  innri samkvæmni 

ófullnægjandi í öllum tilfellum á foreldramati nema á ofvirkni en var þó betri á kennaramati. 

Niðurstöður þáttagreiningar voru sambærilegar erlendum útgáfum (Goodman, 1999; 

Koskelainen, Sourander og Kaljonen, 2001; Smedje, Broman, Hetta og von Knorring, 1999). 

Íslenska útgáfa SDQ listans var stöðluð með úrtaki úr rannsókn Agnesar Huldar og 

þriggja annarra rannsókna sem gerðar hafa verið hér á landi. Íslenskt úrtak samanstendur af 

1551 foreldrum og 1418 kennurum 5 til 16 ára barna ásamt 585 börnum á aldrinum 12 til 16 

ára (Auður Magnúsdóttir og Berglind Sveinbjörnsdóttir, 2004; Harpa Hrund Berndsen, 2005; 

Anika Ýr Böðvarsdóttir, 2006; Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2006). Innri áreiðanleiki íslenska 

listans á foreldra- og sjálfsmati er undir því sem telst viðunandi miðað við 0,70 á öllum 

undirþáttum nema ofvirkni. Hins vegar eru alfastuðlar kennaramats útgáfunnar allir 

viðunandi. Engar rannsóknir liggja fyrir um endurtektaráreiðanleika íslenska listans 

(Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). Fylgni milli þátta í íslensku 

útgáfunni hefur reynst sambærileg þeirri sem fengist hefur í upprunalegri breskri rannsókn á 

SDQ listanum (Goodman, 2001). Hæst er fylgnin á milli ofvirkni og hegðunarvanda eða yfir 

0,50 (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). Við þáttagreiningu listans var 

notast við meginásagreiningu (principal axis factoring) með hornskökkum (promax) snúning. 

Úr þáttagreiningu fékkst fimm þátta lausn sem skýrði 45,02% af heildardreifingu atriða og 

staðfestir því upprunalega gerð listans með þeirri undantekningu að atriði 7 sem tilheyrir 

hegðunarvanda hleður markvert á félagshæfni (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll 

Magnússon, 2008).  
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Stýrifærni 

Stýrifærni (Executive function) er margþátta hugtak sem lýsir ákveðnum ferlum í starfsemi 

heilans, en þessi ferli eru afar mikilvæg einstaklingnum til þess að stýra markvissri hegðun  

(Gioia, Isquith og Guy, 2001). Þessi ferli eru nauðsynleg til þess að meðtaka utanaðkomandi 

áreiti, setja sér markmið, ákvarða aðgerðir og gera sér grein fyrir því að markmið og aðgerðir 

hafi verið ákveðin og framkvæmd á réttan hátt (Anderson, 2002). Þá er átt við að til þess að 

ná settu markmiði þarf einstaklingur að veita ákveðnum upplýsingum athygli, meðtaka þær og 

skilja, geta geymt þær í minni nógu lengi til þess að geta unnið með þær ásamt því að geta á 

sama tíma hamið bæði tilfinningar og  hegðun til þess að einbeita sér að því að leysa tiltekið 

vandamál eða ná settu markmiði (Goia, Isquith, Guy og Kenworthy, 2000).   

Það virðist ekki ríkja fullkomin sátt um það hvaða ferli stýrifærni felur í sér en flestir 

eru sammála um það að hún byggist á margþættum miðlægum ferlum heilans sem tengja, 

forgangsraða og samþætta aðgerðir sem þarf til sjálfsstjórnar (Brown, 2002). Ferlin sem talin 

eru tengjast stýrifærni eru ótal mörg en þau eru meðal annars fyrirhyggjusemi, val á 

markmiðum, skipulagning, hugrænn sveigjanleiki, nýting endurgjafar, vinnsluminni, 

hvatvísis- og tilfinningastjórnun, færni við að stýra athygli og geta deilt athygli á milli tveggja 

eða fleiri atriða o.fl. (Anderson, 2002; Miller og Cohen, 2001). Líkja má stýrifærni við 

stjórnkerfi heilans sem sér um að tengja hin ýmsu hugsanaferli saman svo okkur takist að 

stýra þeim ótal verkefnum sem við tökumst á við í daglegu lífi. 

Fremri heilasvæði eru talin miðla stýrifærni og virðist hún að mestu fara fram í 

framheilaberki en rannsóknir hafa einmitt sýnt að skert geta í stýrifærni virðist fylgja 

skemmdum á þessum svæðum (Grattan og Eslinger, 1991; Stuss og Benson, 1986). 

Taugakerfin sem liggja að baki stýrifærni eru mörg, flókin og samtengd en framheilabörkur er 

háður aðlægum og frálægum taugatengingum við öll önnur heilasvæði. Skemmdir eða 

minnkuð virkni á einhverju stigi þessarra taugatenginga getur valdið skerðingu á hegðun eða 

hugrænni getu. Því þurfa skemmdir í framheilaberki ekki að vera bein orsök skertrar 
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stýrifærni heldur getur hún einnig stafað af skemmdum í taugatengingum (Alexander og 

Stuss, 2000; Eslinger og Grattan, 1993). 

Stýrifærni byrjar að þróast í frumbernsku þegar framheilabörkur er enn að þroskast og 

heldur áfram að þróast fram á unglingsaldur. Hún gegnir mikilvægu hlutverki í lífi barnsins og 

hefur áhrif á hugræna getu, hegðun, tilfinningastjórn og félagsleg samskipti þess (Brown, 

2002; Anderson, 2002). Skert starfsemi í stýrifærni getur komið fram á grunnstigum 

sjálfsstjórnar, þ.e. vandkvæði við stjórn á eigin hegðun og tali geta komið fram sem ofvirkni 

eða mikil hvatvísi á yngri árum. Annars konar skert starfsemi getur verið mun óljósari og haft 

áhrif á minni, skipulagningu og áætlanagerð en þetta er færni sem ekki er ætlast til að barnið 

hafi öðlast fyrr en það er orðið eldra og því átta foreldrar sig oft ekki á því strax að um skerta 

færni sé að ræða (Brown, 2002).  

Stýrifærni er margþátta hugtak og skerðing getur orðið á einum eða fleiri þáttum 

hennar. Börn geta einnig verið með skerta færni á einu sviði en sterk á öðru. Hugrænir þættir 

sem geta orðið fyrir áhrifum eru eins og fyrr segir t.d. hvatvísi, vandkvæði við að fylgjast með 

og stjórna eigin hegðun og viðbrögðum, vandamál við skipulagningu og framkvæmd aðgerða, 

slök rökhugsun og hugrænn ósveigjanleiki ásamt skertu vinnsluminni.  Skert stýrifærni er þó 

ekki einskorðuð við hugræn ferli heldur hefur hún einnig áhrif á tilfinningastjórn og hegðun. 

Skap, geðhrif, líkamleg orka, frumkvæði og siðferðisleg og félagsleg hegðun geta einnig orðið 

fyrir truflunum hjá börnum með skerta stýrifærni og komið fram á ólíkan hátt: sum geta virst 

sinnulaus, áhugalaus og dauf á meðan önnur virðast hvatvís og þrætugjörn. Enn önnur spyrja 

óviðeigandi spurninga eða setja fram særandi athugasemdir, sem gefur til kynna skort á 

innsæi í félagslegum samskiptum. Skeytingarleysi um afleiðingar gjörða sinna og hundsun á 

félagslegum reglum gefur einnig til kynna skerta stýrifærni (Anderson, 2002). 

Skert stýrifærni getur komið fram hjá börnum með ýmiskonar raskanir og sjúkdóma. 

Sem dæmi má nefna ADHD (Barkley, 1997), einhverfu (Gilotty, Kenworthy, Sirian, Black og 
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Wagner, 2002), Tourette (Mahone, Cirino, Cutting, Cerrone, Hagelthorn, Hiemenz, Singer og 

Denckla, 2002), heilaskaða (Mangeot, Armstrong, Colvin, Yeates og Taylor, 2002), 

geðhvarfasýki (Shear, DelBello, Rosenberg og Strakowski, 2002) og hryggrauf og vatnshöfuð 

(Mahone, Zabel, Levey, Verda og Kinsman, 2002). Vandamálið er ekki að greina skerta 

stýrifærni heldur að átta sig á því á hvaða sviðum skerðingin liggur svo hægt sé að gera 

viðeigandi ráðstafanir og beita réttu inngripi til þess að létta barni og  foreldrum þess lífið.  

Mælingar á stýrifærni   

Stýrifærni hefur verið metin með ýmsum stöðluðum taugasálfræðilegum prófum eins og 

Wisconsin card sorting task (WCST; Heaton, Chelune, Talley, Kay og Curtis, 1993) og The 

tower of Hanoi (ToH; Simon, 1975). Hér á landi er hægt að meta stýrifærni með NEPSY-II, 

sem inniheldur sex prófhluta til mats á stýrifærni auk prófunar á athygli. Önnur próf eru t.d. 

Tower of London (Shallice, 1982) og Stroop colour word test (SCWT; Stroop, 1935) 

(Embætti landlæknis, e.d.). Hið hefðbundna WCST próf er jafnan notað til að athuga 

hugrænan sveigjanleika. Þátttakendur þurfa að raða kortum á einni af þremur mögulegum 

víddum skynjunar (litur, númer, og lögun) í samræmi við óskráða flokkunarreglu sem 

þátttakendur verða að átta sig á. Eftir að þátttakanda hefur tekist að flokka spilin rétt tíu 

sinnum í röð er flokkunarreglunni breytt fyrirvaralaust sem krefst þess að einstaklingurinn 

hafi sveigjanleika til þess að breyta svörum sínum í samræmi við breyttar reglur (Heaton, 

Chelune, Talley, Kay og Curtis, 1993).  

The Tower of London er unnið út frá ToH prófinu og krefst skipulagsfærni og notkunar 

vinnsluminnis. Þátttakendur eiga að færa diska úr fyrirfram skipaðri röð yfir í aðra röð sem 

rannsakandi segir fyrir um. Það á að gera með eins fáum hreyfingum og unnt er og eftir 

settum reglum (Shallice, 1982). Stroop lita- og orðaprófið mælir valbundna athygli og hömlun 

viðbragðs. Þátttakendum eru birt mismunandi orð sem koma fram í ólíkum litum. 

Þátttakendur eiga að nefna lit orðsins sem birtist þeim í stað þess að lesa upp orðið sjálft. Þetta 
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krefst þess að þátttakandinn hamli viðbragði við áreitinu sem hann skynjar fyrst (að lesa upp 

orðið sjálft) og velji rétt áreiti (segja til um hver litur orðsins er) (Stroop, 1935).  Próf sem 

þessi eru sum hver flókin og krefjast eins og sjá má ýmissa ólíkra ferla til þess að ljúka við 

verkefnin. Þessi ferli felast meðal annars í vandamálalausn, eftirliti með og mati á eigin 

framistöðu, nýtingu vinnsluminnis og sveigjanleika til þess að skipta á milli ólíkrar svörunar 

(Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter og Wager, 2000). Miyake og félagar 

rannsökuðu stýrifærni og hlutverk hennar í taugasálfræðilegum prófum. Með notkun 

staðfestandi þáttagreiningar fundu þeir þrjá ólíka en afgerandi þætti: Vinnsluminni, fastheldni 

og hömlun viðbragða, en alla þessa þætti má finna í BRIEF matslistanum (Miyake, Friedman, 

Emerson, Witzki, Howerter og Wager, 2000). Huizinga, Dolan og van der Molen (2006) 

rannsökuðu þáttabyggingu stýrifærni hjá fjórum ólíkum aldurshópum (7, 11, 15 og 21 árs) 

með notkun ýmissa taugasálfræðilegra prófa. Niðurstöður sýndu að tveir sameiginlegir þættir 

fundust hjá öllum aldurshópum en þeir voru vinnsluminni og fastheldni. Með fastheldni er átt 

við að einstaklingurinn er ósveigjanlegur þegar aðstæður breytast og heldur fast í venjur. 

 Taugasálfræðileg próf geta að mörgu leiti verið gagnleg til þess að meta stýrifærni hjá 

börnum en þó hafa þau verið gagnrýnd fyrir það að fara yfirleitt fram í ónáttúrulegu umhverfi 

(t.d. á rannsóknarstofum eða í hljóðlátum herbergjum) þar sem of mikil stjórn er á 

aðstæðunum. Því hafa verið hannaðir matslistar á borð við BRIEF til þess að meta stýrifærni 

barna í daglegu lífi þeirra (Huizinga og Smidts, 2011). 

BRIEF  

BRIEF (Behavior rating inventory of executive function) er spurningalisti fyrir foreldra og 

kennara og er ætlaður til að meta stýrifærni hjá börnum á aldrinum 5-18 ára. Listinn er sá 

fyrsti sem sérstaklega er hannaður til þess að meta stýrifærni barna og var þróaður af 

taugasálfræðingunum Gioia, Isquith, Guy og Kensworthy (2000). BRIEF er hægt að nota sem 

skimunarlista og/eða matslista fyrir fagfólk til þess að meta hvar vandi barnsins liggur svo 
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hægt sé að bjóða foreldrum upp á viðunandi leiðbeiningar og úrræði til þess að bæta líðan 

þess  (Gioia ofl., 2000). Bandaríska útgáfan af BRIEF samanstendur af 86 spurningum sem 

snúa að hegðun, færni og líðan barns í daglegu lífi og til eru bæði foreldra- og kennaraútgáfur. 

Listinn myndar samtals átta undirþætti en undirþættirnir hvatvísi, fastheldni og 

tilfinningastjórn mynda saman eitt heildarskor fyrir yfirþáttinn Hegðunarstjórn (Behavioral 

regulation index (BRI)) á meðan undirþættirnir frumkvæði, vinnsluminni, skipulag, skipulag 

efnis og yfirsýn mynda saman heildarskor fyrir yfirþáttinn Hugræn færni (Metacognition 

index (MI)). Saman mynda þessir tveir yfirþættir eitt heildarskor listans (Global executive 

composite (GEC)).  

Í listanum er einnig að finna tvo réttmætiskvarða sem skima eftir ósamræmi og 

óeðlilegri neikvæðni í svörum matsaðila (Donders, 2002). Áður en hægt er að túlka 

niðurstöður prófsins þarf að íhuga réttmæti upplýsinganna sem fram koma. Þegar um 

spurningalista er að ræða er alltaf ákveðin hætta á skekkjum í svörum þátttakenda. Sá kvarði 

sem skimar eftir ósamræmi í svörum er gerður til þess að hægt sé að athuga hvort matsaðilar 

svari skyldum atriðum, þ.e. spurningum sem hafa sama eða mjög svipað inntak, á ólíkan hátt. 

Í BRIEF listanum má finna tíu pör atriða, samtals 20 atriði, sem tilheyra þessum 

réttmætiskvarða. Skori matsaðili hátt á ósamræmi í svörum ber þeim fagaðila sem fer yfir 

prófið að leita skýringa áður en hægt er að túlka niðurstöður frekar.  Seinni réttmætiskvarðinn 

skimar eftir óvenjulegri neikvæðni í svörum matsaðila í samanburði við klínískt úrtak.  Í 

BRIEF listanum má finna níu atriði sem tilheyra þessum kvarða. Skori aðili 5 stig eða hærra 

þarf að athuga betur hvað veldur þessarri svarhneigð en skori matsaðili 7 stig eða hærra eru 

töluverðar líkur á því að matsaðili upplifi barnið á óvenju neikvæðan hátt eða að barnið hafi 

verulega skerta stýrifærni (Gioia, Isquith, Guy og Kensworthy, 2000).  
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BRIEF og ADHD   

Slök stýrifærni er mjög einkennandi fyrir börn með ADHD en vegna þess hve flókið og 

margþætt þetta hugtak er hefur það oftar en ekki reynst erfitt fyrir fagfólk að greina vandann 

og meta hvar takmörkunin liggur. BRIEF listinn er því talin mikilvæg viðbót við matstæki 

sérfræðinga við greiningu á ADHD (Mahone, Cirino o.fl., 2002). Vegna þess hve stórt 

hlutverk stýrifærni spilar í greiningunni inniheldur BRIEF listinn kvarða sem tengjast 

hugmyndinni á bak við greiningarviðmið DSM-IV fyrir ADHD (American Psychiatric 

Association, 2000), auk tveggja kvarða (undirþættirnir vinnsluminni og hvatvísi) sem eiga að 

auðvelda aðgreiningu undirgerða ADHD (Mahone, Cirino o.fl, 2002). 

BRIEF fyrir aðrar raskanir/sjúkdóma 

Gilotty og félagar (2002) rannsökuðu skerta stýrifærni í börnum með einhverfu. Einhverfa er 

gagntæk þroskaröskun sem einkennist af skerðingu á samskiptahæfni og félagslegum 

skilningi, takmörkun á skapandi og sveigjanlegri hugsun ásamt skertri aðlögunarhæfni. Talið 

er að skerðing á yfirþættinum Hugræn færni sé einn grundvallarvandi barna með einhverfu. 

Félagsleg samskipti fela í sér að geta móttekið og metið upplýsingar sem berast og ákvarðað 

viðeigandi viðbrögð við þeim, en það er hæfni sem einhverfir eiga erfitt með að tileinka sér. 

Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að hæfni þeirra virðist nokkuð óskert á öðrum undirþáttum 

stýrifærni (Griffith, Pennington, Wehner og Rogers, 1999). Gilotty og félagar notuðu 

foreldraútgáfu BRIEF listans til þess að meta þetta. Í ljós kom að atriði í hugrænum þætti 

listans spáðu vel fyrir um aðlögunarhæfni barnanna sem bendir til þess að það sé sá þáttur 

stýrifærni sem verður fyrir mestum áhrifum hjá einhverfum.  

Mangeot og félagar (2002) notuðu foreldraútgáfu BRIEF listans til þess að rannsaka 

langtímaskerðingu í stýrifærni 6-12 ára barna sem orðið höfðu fyrir heilaskaða. Heilaskaði hjá 

börnum er talinn valda versnandi frammistöðu í námi, sálfélagslegum örðugleikum og skertri 

aðlögunarhæfni. Hegðunarvandamál á borð við athyglisskort, hvatvísi og tilfinningalegt 
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ójafnvægi hafa einnig oft verið tengd við heilaskaða. Í ljós kom að stigagjöf á BRIEF 

listanum var hærri eftir því sem heilaskaðinn var meiri og má því ætla að hann geti nýst sem 

gott mælitæki á skerðingu í stýrifærni fyrir þessi börn.   

Geðhvarfasýki er alvarleg geðröskun sem herjar á börn og unglinga í jafn miklum 

mæli og fullorðna (Shear o.fl, 2002). Shear og félagar (2002) rannsökuðu stýrifærni barna 

sem þjást af geðhvarfasýki með fyrirlögn foreldraútgáfu BRIEF. Í ljós kom að þau sýndu 

skerta stýrifærni á öllum undirþáttum hennar. Þau virtust eiga erfitt með að ljúka verkefnum 

sem krefjast hömlunar á hvatvísri hegðun, áttu erfitt með að stýra og skipta athygli, hugrænn 

sveigjanleiki virtist lítill, þau sýndu skort á tilfinningastjórn og vinnsluminni, áttu erfitt með 

að skipuleggja athafnir, sýna frumkvæði og sjálfsstjórn var lítil.  BRIEF ætti því að nýtast vel 

sem matstæki fyrir börn með geðhvarfasýki og ætti að auðvelda mat á viðeigandi 

meðferðarúrræðum. 

Mahone, Zabel og félagar (2002) báru saman BRIEF og BASC listana við mat á 

vandamálum unglinga sem fæddust með hryggrauf (Spina Bifida) og vatnshöfuð. Þeir komust 

að þeirri niðurstöðu að með fyrirlögn BRIEF listans komu fram mikilvægar upplýsingar um 

skerta stýrifærni þessara barna sem ekki komu fram við fyrirlögn BASC listans. BRIEF getur 

því nýst vel til þess að bera kennsl á þarfir og meðferðarúrræði barna sem fæðast með þessa 

galla.  

Ljóst er af þessum rannsóknum að BRIEF er ekki eingöngu gott matstæki fyrir fagfólk 

sem sérhæfir sig í greiningu á ADHD heldur nýtist til mats og greiningar á ótal ólíkum 

sjúkdómum og röskunum sem eiga það sameiginlegt að valda skerðingu á stýrifærni.  
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Próffræðilegir eiginleikar BRIEF  

Góður skimunarlisti verður að vera áreiðanlegur og réttmætur svo hægt sé að nota hann. 

Áreiðanleiki listans vísar til samkvæmni í mælingum en réttmæti hans segir til um hvort 

listinn sé að mæla það sem honum er ætlað að mæla. Niðurstöður þurfa að vera traustar, 

stöðugar og réttmætar. Það verður að vera hægt að fá svipaðar niðurstöður sé listinn lagður 

fyrir aftur.  

Endurprófunaráreiðanleiki  

Endurprófunaráreiðanleiki (test-retest reliability) er fundinn með því að leggja sama prófið 

fyrir aftur eftir  ákveðinn tíma og svo er fylgni á milli þessara tveggja athugana reiknuð út 

(Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Því hærri sem fylgnin er því stöðugara er prófið og því 

áreiðanlegra er það. Fylgnistuðullinn fyrir endurprófunaráreiðanleika foreldraútgáfu BRIEF 

listans er almennt mjög góður en hann hefur mælst 0,90 erlendis (Gioia, Espy og Isquith, 

2003). Huizinga og Smidts (2011) rannsökuðu próffræðilega eiginleika hollenskrar útgáfu 

BRIEF listans og þar reyndist endurprófunaráreiðanleiki nokkuð hár. Fylgnin mældist 0,81 á 

yfirþættinum Hegðunarstjórn (BRI), 0,88 á yfirþættinum Hugræn færni (MI) og 0,86 fyrir 

heildarskor listans (GEC). Endurprófunaráreiðanleiki verður metinn fyrir íslensku útgáfu 

BRIEF listans í þessarri rannsókn. 

Innri samkvæmni  

Innri samkvæmni (internal consistency reliability) byggist á fylgni sambærilegra atriða innan 

ákveðins kvarða við hvort annað.  Alfastuðull segir til um hversu einsleit atriðin í mælitækinu 

eru. Almennt er talið að alfastuðlar yfir 0,80 séu til marks um góða innri samkvæmni. 

Alfastuðlar fyrir innri samkvæmni foreldraútgáfu bandaríska BRIEF listans hafa mælst á 

bilinu 0,85 – 0,95 og 0,80 – 0,97 fyrir undirþættina.  (Gioia, Espy og Isquith, 2003) . Í 

rannsókn á hollensku útgáfu BRIEF listans mældust alfastuðlar þáttanna átta á bilinu 0,78 – 

0,90. Alfastuðlar yfirþáttanna og alfastuðull heildarskors listans mældust hins vegar frá 0,93 – 
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0,96 (Huizinga og Smidts, 2011). Innri samkvæmni íslenska listans verður metin í þessarri 

rannsókn. 

Viðmiðsréttmæti  

Viðmiðsréttmæti (criterion-related validity) segir til um hversu sterklega niðurstöður prófs 

tengjast öðrum mælingum eða prófum sem eiga að mæla sama hlutinn (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006). Það vísar til þess að hve miklu leyti það er samband á milli ákveðinnar 

mælingar og ytri viðmiða fyrir einkenni sem kvarðanum er ætlað að mæla. Samtímaréttmæti 

(concurrent validity) er ein tegund viðmiðsréttmætis og er metið út frá þeirri fylgni sem 

mælingar prófs hafa við aðrar mælingar sem framkvæmdar eru á sama tíma og eiga að mæla 

sömu eiginleika eða hugsmíð (Nunnally og Bernstein, 1994; Sattler, 1990). Mahone, Cirino 

og félagar (2002) rannsökuðu viðmiðsréttmæti BRIEF listans með því að leggja fyrir foreldra 

tvö önnur sambærileg matstæki ásamt BRIEF listanum. Þau voru ADHD Rating Scale IV 

(Dupaul, Power, Anastopoulos og Reid, 1998) og Child Behavior Checklist (CBCL – 

Achenbach, 1991). Allir fylgnistuðlar á milli matstækja reyndust vera marktækir (p < 0,0001). 

Heildarskor (GEC) á BRIEF höfðu háa fylgni við mælingar CBCL á athyglisvanda (r = 0,82), 

og mælingar ADHD Rating Scale IV á athyglisvanda (r = 0,79) og ofvirkni/hvatvísi (r = 

0,69). Viðmiðsréttmæti íslenskrar útgáfu BRIEF listans verður metið með því að leggja einnig 

fyrir SDQ-listann og bera þær niðurstöður saman við niðurstöður BRIEF listans til þess að 

athuga hvort samband sé á milli prófanna og hvort að prófin séu að mæla sömu eiginleika.  

Hugsmíðaréttmæti  

Hugsmíðaréttmæti (construct validity) er mikilvægasta tegund réttmætis flestra sálfræðilegra 

prófa en það vísar til þess hversu vel prófið mælir ákveðna sálfræðilega hugsmíð og hvort 

niðurstöður þess séu í samræmi við viðteknar hugmyndir og kenningar um hana. Þáttagreining 

er vinsæll mælikvarði á þetta en það er tölfræðileg aðferð  sem notuð er til að finna þá þætti 

sem skýra tengsl á milli breyta innan prófsins (Sattler, 1990; Guðmundur B. Arnkelsson, 
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2006). Til þess að meta hugsmíðaréttmæti hollensku útgáfunnar beittu Huizinga og Smidt 

(2011) staðfestandi þáttagreiningu (confirmatory factor analysis) á þau 72 atriði sem listinn 

inniheldur til þess að athuga hvort þáttabygging þeirra samræmist þeim átta þáttum sem 

fundist hafa í bandaríska listanum. Niðurstaðan var sú að hún samræmdist bandarísku 

útgáfunni vel. Allar þáttahleðslur reyndust marktækar og fylgni á milli þátta var nokkuð há. 

Ætlunin er að beita leitandi þáttagreiningu (explanatory factor analysis) á  íslensku 

útgáfu BRIEF listans til þess að meta hvort um sé að ræða sömu þáttabyggingu og hefur 

fundist í bandaríska listanum.   
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Aðferð 

Þátttakendur  

Sendir voru spurningalistar til foreldra 9-13 ára barna í fjórum grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Skólarnir sem tóku þátt voru Hvaleyrarskóli, Norðlingaskóli, Salaskóli 

og Smáraskóli og voru börnin í 4. - 7. bekkjum þessarra skóla. Upphaflega voru send út 646 

umslög til foreldra og alls bárust 264 umslög til baka svo svarhlutfallið var 40,8%.  Mæður 

voru 70,1% þeirra sem svöruðu listunum en feður voru 6,8%. Foreldrar svöruðu listunum 

saman í 19,7% tilfella og annar aðili í 0,4% tilfella. Ekki er vitað hver svaraði listanum í 3% 

tilfella. Kynjahlutfall barnanna var nokkuð jafnt: 48,9% drengir og 51,1% stúlkur. Í töflu 1 má 

sjá kyn og aldursdreifingu barna í úrtakinu.  

 

Tafla 1. Kyn og aldursdreifing barna í úrtakinu 

Aldur Drengir  Stúlkur  Alls  

9 ára 27 25 52 

10 ára 33 26 59 

11 ára 36 33 69 

12 ára 30 42 72 

13 ára 3 9 12 

Alls 129 135   264 

 

Mælitæki 

Lagður var fyrir listi sem var ætlað að gefa upp almennar bakgrunnsupplýsingar um barnið. 

Þar var forsjáraðili beðinn um að svara eftirfarandi spurningum: Kyn barns, aldur, fæðingarár, 

hver svarar listanum (mamma, pabbi, báðir foreldrar eða annar aðili), hvert upprunaland 

barnsins sé og hvaða tungumál eru töluð á heimilinu.  

Þrennskonar spurningalistar voru lagðir fyrir foreldrana. Það voru BRIEF listinn 

(Behavior rating inventory for executive function), Spurningar um styrk og vanda (Strenght 

and difficulties questionnaire) og Ofvirknikvarðinn (ADHD rating scale) en ekki verður 

fjallað nánar um fyrirlögn Ofvirknikvarðans hér.  
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Foreldraútgáfa BRIEF listans í íslenskri þýðingu var lögð fyrir en það voru Dagmar 

Kr. Hannesdóttir, Drífa Jenný Helgadóttir, Bettý Ragnarsdóttir og Gyða Haraldsdóttir 

sálfræðingar á Þroska- og hegðunarstöð sem sáu um þýðingu og staðfærslu listans. Íslenska 

listanum er ætlað að meta stýrifærni barna á aldrinum 5-18 ára. Listinn inniheldur 86 

fullyrðingar sem lýsa hegðun barna. Foreldrar eru beðnir að meta hvort barn þeirra hafi átt í 

erfiðleikum með þessi atriði á undanförnum sex mánuðum. Atriði listans eru fullyrðingar á 

borð við: „Skilur herbergið sitt eftir í óreiðu“, „kemst í uppnám þegar áætlanir breytast“ og 

„gloprar út úr sér athugasemdum“. Fullyrðingarnar eru metnar á þriggja punkta Likert kvarða 

þar sem valmöguleikarnir eru: A= Aldrei, S= Stundum og O= Oft. Ekkert stig er gefið fyrir 

„aldrei“, eitt stig fyrir „stundum“ og tvö stig fyrir „oft“. Mest geta þátttakendur því fengið 172 

stig.  

Foreldraútgáfa SDQ listans í endurbættri útgáfu var einnig lögð fyrir. Listinn er 

ætlaður foreldrum til þess að meta líðan, hegðun og félaglega færni 4-16 ára barna. Listinn 

inniheldur 25 atriði sem orðuð eru bæði jákvætt og neikvætt. Þannig eru 10 atriði orðuð 

jákvætt og vísa til styrkleika barns frekar en veikleika, 14 atriði eru orðuð neikvætt og vísa til 

erfiðleika, en eitt atriði er orðað á hlutlausan hátt. Fullyrðingarnar eru metnar á þriggja punkta 

Likert kvarða þar sem valmöguleikarnir eru: „Ekki rétt“, „Að nokkru rétt“ eða „Örugglega 

rétt“. Atriðin skiptast á fimm undirkvarða þar sem fimm atriði tilheyra hverjum kvarða. Dæmi 

um atriði á hverjum undirkvarða eru: „Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi“ 

(ofvirknikvarði), „Stelur heima, í skóla eða annarsstaðar“ (hegðunarvandakvarði), „Oft 

óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast“ (tilfinningavandakvarði),  „Verður fyrir stríðni 

eða einelti af hálfu annarra barna“ (samskiptavandakvarði) og  „Hjálpsamur/söm ef einhver 

meiðir sig, er í uppnámi eða líður illa“ (félagshæfnikvarði). Félagshæfnikvarðinn er eini 

styrkleikakvarðinn. Fyrir flest atriði eru engin stig gefin fyrir ,,ekki rétt”, eitt stig er gefið fyrir 

,,að nokkru leyti rétt” og tvö stig fyrir ,,örugglega rétt”. Hins vegar snýst þetta við fyrir 
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jákvætt orðuð atriði þar sem tvö stig eru gefin fyrir ,,ekki rétt”, eitt stig fyrir ,,að nokkru leyti 

rétt” og ekkert stig fyrir ,,örugglega rétt”. Síðan eru atriði talin saman fyrir hvern þátt fyrir sig. 

Hægt er að fá frá engu og upp í 10 stig fyrir hvern þátt og frá engu og upp í 40 stig á 

heildarvanda.  

Atriði SDQ listans  

Atriði á kvarða tilfinningavanda eru: „oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast“, 

„kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika“, „áhyggjur af mörgu, virðist oft 

áhyggjufull/ur“, „óttast margt, verður auðveldlega hrædd/ur“ og „óörugg/ur, hangir í 

foreldrum við ókunnar aðstæður, missir auðveldlega sjálfstraust“.  

Atriði á  kvarða hegðunarvanda eru: „almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir 

óska“, „fær oft skapofsaköst eða er uppstökk/ur“, „lýgur oft eða svindlar“, „stelur heima, í 

skóla eða annars staðar“ og „flýgst oft á eða leggur börn í einelti“.  

Atriði á kvarða ofvirkni/athyglisbrests eru:  ,,auðvelt að stela athygli hans/hennar, 

einbeiting á flakki”, „fylgir verkefnum eftir til enda, heldur góðri athygli“,  „eirðarlaus, 

ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi“, „stöðugt með fikt eða á iði“, og „hugsar áður en 

hann/hún framkvæmir“.  

Atriði á kvarða samskiptavanda eru: „frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n“, „á að 

minnsta kosti einn góðan vin“,  „almennt vel þokkaður/þokkuð af öðrum börnum“, „verður 

fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna“ og „semur betur við fullorðna en önnur börn“.  

Að lokum eru atriði á félagshæfnikvarða eftirfarandi: „tekur tillit til tilfinninga 

annarra“, „deilir greiðlega með öðrum börnum (nammi, dóti, blýöntum o.s.frv.)“, 

„hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi eða líður illa“, „góð/ur við yngri börn“ 

og „býðst oft til að hjálpa öðrum (foreldrum, kennurum, öðrum börnum)“ (Guðmundur 

Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). 
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Framkvæmd  

Óskað var eftir sérstöku leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar hjá Vísindasiðanefnd auk 

þess sem rannsakendur settu sig í samband við skólayfirvöld þeirra grunnskóla sem tóku þátt. 

Rannsóknin og framkvæmd hennar var kynnt fyrir skólastjóra og kennurum og óskað var eftir 

leyfi til þess að leggja spurningalistana fyrir foreldra barna í 4. - 7. bekk. Kennarar sáu um að 

senda börnin heim úr skólanum með umslag sem innihélt allar upplýsingar um rannsóknina  

auk samþykkisbréfs sem foreldrar áttu að undirrita til þess að staðfesta þátttöku sína. 

Umslagið innihélt einnig lista til útfyllingar á bakgrunnsupplýsingum barnsins auk 

spurningalistanna BRIEF, SDQ og Ofvirknikvarðans. Að lokum var foreldrum frjálst að fylla 

út svokallað endurathugunarblað en þeir sem undirrituðu það samþykktu að svara BRIEF 

listanum aftur að þremur vikum liðnum til þess að meta endurprófunaráreiðanleika hans. Sjá 

má upplýsingabréf í viðauka A, orðsendingu til foreldra í viðauka B, samþykkisbréf í viðauka 

C, lista til útfyllingar á bakgrunnsupplýsingum í viðauka D og endurathugunarbéf í viðauka E.  

Umslögin voru send opin til foreldra og voru þeir beðnir um að skila samþykkisbréfi 

og endurathugunarbréfi undirrituðum ásamt spurningalistunum útfylltum í sama umslagi sem 

þá var hægt að líma fyrir til að tryggja nafnleynd. Listarnir voru útfylltir heima hjá 

þátttakendum og sendir með börnunum aftur í skólann. Kennarar sáu svo um að safna saman 

umslögunum í kennslustund og rannsakendur sóttu gögnin í skólana svo hægt væri að hefja 

úrvinnslu.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Úrvinnsla á gögnum fór öll fram í gangavinnsluforritunum SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) og Microsoft Excel. Hafist var handa við að fara yfir gagnasafnið og finna og 

leiðrétta innsláttarvillur. Því næst var lýsandi tölfræði skoðuð til þess að athuga 

aldursdreifingu og kynjaskiptingu barnanna. Einnig var lýsandi tölfræði atriða beggja listanna 

athuguð. Brottfallsgildi í gagnasafninu voru undir 0,05% í svörum við báðum listum. Tíðni 

brottfallsgilda á einstökum atriðum voru frá 0 til 7 á BRIEF listanum og 0 til 3 í svörum við 
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SDQ listanum. Vegna þess hve hlutfall brottfallsgilda var lágt var ákveðið að fylla upp í eyður 

með meðaltali svara allra þátttakenda á viðkomandi atriðum fyrir úrvinnslu og þáttagreiningu, 

en miðað er við að hlutfallið sé undir 5% svo það sé réttlætanlegt. Stigagjöf á spurningum 

SDQ listans var breytt eftir stöðluðum reglum. Til að athuga hvort gögnin hentuðu til 

þáttagreiningar var fylgnifylki skoðað, ásamt því að athuga KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 

Measures of Sampling Adequacy) og Bartlett‘s próf. Við úrvinnslu BRIEF og SDQ var notuð 

leitandi þáttagreining með meiginásagreiningu (principal axis factoring) þar sem gert var ráð 

fyrir því að fylgni væri á milli þátta og þeim snúið með hornskökkum snúning (Promax og 

Kappa=4). Að lokinni þáttagreiningu beggja matslista voru innri áreiðanleiki, 

endurprófunaráreiðanleiki og viðmiðsréttmæti BRIEF listans metin.  
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Niðurstöður 

SDQ  

Í töflu 5 í viðauka F má sjá lýsandi tölfræði fyrir atriði SDQ listans. Lægsta gildið er 0 

og það hæsta er 2. Meðaltöl eru á bilinu 1,27 til 1,90. Staðalfrávik eru á bilinu 0,35 til 0,79. 

Skekkja (skewness) er á bilinu -0,52 til -3,72 og ris (kurtosis) er á bilinu -1,20 til 14,23. 

Áður en þáttagreining var framkvæmd þurfti að meta hvort gagnasafnið stæðist þær 

kröfur sem gerðar eru til þess að þáttagreining teljist réttlætanleg. Skoðaðar voru niðurstöður 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) og  Bartlett‘s prófs (Bartlett‘s 

test of sphericity) fyrir SDQ listann. Niðurstaða KMO mælingar var 0,796, en miðað er við að 

hún eigi að vera hærri en 0,50 til þess að standast kröfur til þáttagreiningar. Bartlett‘s prófið 

reyndist vera marktækt við p<0,0001 og stóðst því einnig kröfur. Því næst var litið á kröfur til 

stærðar úrtaksins en miðað er við að fjöldi þátttakenda verði að vera hærri en 100 og enn 

fremur að þátttakendur séu 5 til 15 sinnum fleiri en atriði prófsins. Atriði SDQ listans eru 25 

og þátttakendur voru 264 (10,56 sinnum fleiri en atriði listans) og því voru þau skilyrði einnig 

uppfyllt.   

Við úrvinnslu var notuð leitandi þáttagreining með meginásagreiningu (principal axis 

factoring) og hornskökkum snúning (Promax og Kappa=4). Á mynd 1 má sjá skriðurit sem 

sýnir fimm skýra þætti. Þessir fimm þættir skýra samtals 50,48% af heildardreifingu 

atriðanna. Í töflu 2 má sjá mynsturfylki (pattern matrix) meginásagreiningar og þáttaskýringu 

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

Þáttabyggingin er nokkurn veginn í samræmi við fyrri rannsóknir. Lítið er um 

krosshleðslur en þær er að finna á tveimur atriðum. Hvorugt atriðið hleður hæst á réttan þátt 

en annað þeirra hefur þó einnig markverða hleðslu á  þann þátt sem það á að tilheyra. 

Heildardreifing atriða sem þættirnir skýra er rúmum 5% hærri en sú sem áður hefur fengist í 

þáttagreiningu á íslenskri útgáfu listans (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 
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2008). Þáttaskýring (communalities) atriða er á bilinu 0,12 til 0,90. Eins og áður sagði 

mældist lægsta þáttaskýring 0,12. Það þýðir að saman skýra þættirnir aðeins 12% af dreifingu 

atriðisins en 88% dreifingarinnar skýrist af annars konar dreifni. Hæsta þáttaskýring mældist 

0,90 og skýra þættirnir því samtals 90% af dreifingu þess atriðis. 10 atriði af 25 hafa lága 

þáttaskýringu (undir 0,40) sem þýðir að þessi atriði eiga ekki nógu vel við viðkomandi 

þáttalausn á meðan atriði sem hafa háa þáttaskýringu (yfir 0,70) eru mikilvæg 

þáttabyggingunni. Aðeins eitt atriði á listanum hefur það sem telst vera há þáttaskýring. 

Áreiðanleiki allra þátta mældist undir 0,80 og því er innri samkvæmni ekki nægilega góð. 

Fylgni á milli þátta er á bilinu 0,10 til 0,46. Hæst mældist hún á milli tilfinningavanda og 

ofvirkni og lægst á milli hegðunarvanda og samskiptavanda.  

Mynd 1. Skriðurit fyrir SDQ þar sem í ljós koma fimm skýrir þættir 
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Tafla 2. Mynsturfylki (pattern matrix) meginásaþáttagreiningar SDQ, promax(kappa=4)(N=247)    

  Númer þátta   

  I II III IV V h² 

Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi 0,88 -0,02 0,01 -0,07 -0,16 0,68 

Stöðugt með fikt eða á iði 0,81 -0,06 -0,12 0,10 -0,09 0,58 

Auðvelt að stela athygli hans/hennar, einbeiting á 

flakki 
0,66 -0,23 0,05 0,03 0,19 0,48 

Fylgir verkefnum eftir til enda, heldur góðri athygli. 0,59 0,11 -0,05 0,00 0,10 0,44 

Hugsar áður en hann/hún framkvæmir 0,43 0,17 -0,08 0,03 0,03 0,27 

Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi 

eða líður illa -0,09 0,75 -0,07 -0,05 0,03 0,50 

Býðst oft til að hjálpa öðrum (foreldrum, kennurum, 

öðrum börnum) 0,01 0,61 0,01 -0,11 -0,03 0,35 

Deilir greiðlega með öðrum börnum (nammi, dóti, 

blýöntum o.s.frv) -0,11 0,51 0,06 0,11 0,02 0,27 

Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska 0,20 0,43 0,25 -0,16 0,07 0,45 

Góð/ur við yngri börn -0,05 0,43 -0,08 0,13 -0,04 0,18 

Almennt vel þokkaður/þokkuð af öðrum börnum 0,06 0,42 -0,15 0,37 -0,01 0,35 

Tekur tillit til tilfinninga annarra 0,20 0,40 0,08 -0,02 0,06 0,32 

Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur -0,07 -0,06 0,82 -0,04 0,04 0,59 

Óttast margt, verður auðveldlega hrædd/hræddur -0,17 0,04 0,67 0,01 -0,01 0,39 

Oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast 0,16 -0,09 0,59 0,21 0,00 0,60 

Óörugg/ur, hangir í foreldrunum við ókunnar aðstæður, 

missir sjálfstraust -0,06 0,06 0,53 0,08 -0,05 0,30 

Fær oft skapofsaköst eða er heitt í hamsi 0,34 0,16 0,37 0,03 -0,13 0,46 

Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika 0,13 -0,10 0,32 -0,09 0,02 0,12 

Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna 0,15 -0,02 -0,10 0,63 0,05 0,43 

Semur betur við fullorðna en önnur börn 0,05 -0,15 0,04 0,58 0,03 0,36 

Frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n -0,19 0,11 0,18 0,56 0,02 0,39 

Á að minnsta kosti einn góðan vin 0,04 0,12 0,02 0,43 -0,07 0,24 

Stelur heima, í skóla eða annarsstaðar -0,12 -0,01 -0,01 0,04 0,97 0,90 

Lýgur oft eða svindlar 0,27 -0,01 0,12 -0,01 0,38 0,33 

Flýgst oft á eða leggur börn í einelti 0,18 0,22 -0,12 -0,06 0,34 0,27 

 

    
Fylgni 

þátta 
    

Áreiðanleiki 

I - 
    

0,78 

II 0,43 - 
   

0,72 

III 0,46 0,27 - 
  

0,75 

IV 0,36 0,19 0,44 - 
 

0,66 

V 0,29 0,27 0,17 0,10 - 0,62 
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BRIEF  

Í viðauka G er að finna töflu 6 þar sem sjá má lýsandi tölfræði fyrir atriði BRIEF 

listans. Lægsta gildið er 0 og það hæsta er 2. Meðaltöl eru á bilinu 0,13 til 1,06. Staðalfrávik 

eru á bilinu 0,39 til 0,74. Skekkja (skewness) er á bilinu -0,07 til 3,07 og ris (kurtosis) er á 

bilinu -1,08 til 9,31. 

Skoðaðar voru niðurstöður KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) og  Bartlett‘s prófs (Bartlett‘s test of sphericity) fyrir BRIEF listann. Miðað er við 

að KMO eigi að vera hærri en 0,50 og að Bartlett´s próf sé marktækt við p<0,0001 til þess að 

standast kröfur til þáttagreiningar. Niðurstaða KMO mælingar var  0,951. Bartlett‘s prófið 

reyndist vera marktækt við p<0,0001 og stóðst því einnig kröfur. Því næst var litið á kröfur til 

stærðar úrtaksins en eins og fyrr segir þarf fjöldi þátttakenda að vera hærri en 100 og 

þátttakendur 5 til 15 sinnum fleiri en atriði prófsins. Atriði BRIEF listans voru 72 og 

þátttakendur voru 264 (3,67 sinnum fleiri en atriði listans) og því voru þau skilyrði ekki 

uppfyllt. Þrátt fyrir það var ákveðið að þáttagreina BRIEF listann með fyrirvara um 

stöðugleika þáttanna.   

Við úrvinnslu var notuð leitandi þáttagreining með meginásagreiningu (principal axis 

factoring) og hornskökkum snúning (Promax og Kappa=4). Þó 86 atriði séu á BRIEF 

listanum eru 14 þeirra viðbótaratriði sem ætluð eru til þess að aðstoða við greiningu þeirra 

barna sem gætu haft raskanir á borð við ADHD o.fl. Því voru aðeins 72 atriði notuð til 

þáttagreiningar. Í fyrstu var notuð samhliðagreining sem gaf til kynna að um fimm þætti væri 

að ræða. Skriðupróf gaf einnig til kynna fimm þætti og skýra þeir samtals 54,91% af 

heildardreifingu atriðanna. Á mynd 2 má sjá skriðurit fyrir BRIEF listann og í töflu 3 má sjá 

mynsturfylki (pattern matrix) meginásagreiningar, þáttaskýringu atriðanna (communalities), 

fylgni á milli þátta og áreiðanleikastuðla. 

Þáttabygging listans er ekki í samræmi við fyrri rannsóknir. Þættirnir sem hér hafa 

fengist eru færri og inntak þeirra er ekki það sama. Nokkuð mikið er um krosshleðslur atriða á 
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þætti og bendir það til þess að þáttabygging sé óstöðug. Stærð úrtaksins uppfyllir ekki skilyrði 

til þáttagreiningar og getur það haft veruleg áhrif á niðurstöður.  Þáttaskýring atriða er á bilinu 

0,26 til 0,76. Níu atriði hafa lága þáttaskýringu (undir 0,40) en eitt atriði hefur það sem telst 

vera há þáttaskýring (yfir 0,70). Hafa því flest atriði listans þáttaskýringu í meðallagi. 

Áreiðanleiki þáttanna mældist frá 0,79 til 0,97 en hann mældist 0,80 til 0,97 á bandaríska 

listanum og 0,78 til 0,90 á hollenska listanum. Því má telja áreiðanleika undirþáttanna fimm 

góðan og samræmast fyrri rannsóknum nokkuð vel, sér í lagi á bandaríska listanum. Fylgni á 

milli þátta er á bilinu 0,20 til 0,63. Hæst mældist hún á milli þáttanna Hugræn færni (þáttur I) 

og Hvatvísisstjórn (þáttur III) (r = 0,63) og lægst mældist hún á milli Skipulags efnis (þáttur 

IV) og Aðlögunarhæfni (þáttur V) (r = 0,20). 

Mynd 2. Skriðurit fyrir BRIEF þar sem í ljós koma rúmlega 5 þættir. 
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Tafla 2. Mynsturfylki meginásagreiningar BRIEF, promax(kappa=4)(n=264). 

  Númer þátta   

  I II III IV V h² 

Atriði 32 0,85 0,11 -0,10 -0,13 0,00 0,61 

Atriði 9 0,82 0,02 0,07 -0,07 -0,02 0,68 

Atriði 27 0,81 0,05 0,06 -0,01 -0,10 0,68 

Atriði 33 0,80 0,19 -0,14 -0,12 -0,09 0,54 

Atriði 53 0,76 0,00 0,04 -0,09 0,07 0,61 

Atriði 17 0,76 -0,01 0,04 0,16 -0,13 0,70 

Atriði 47 0,73 -0,06 0,01 0,21 -0,11 0,65 

Atriði 36 0,73 -0,02 0,04 0,03 0,01 0,59 

Atriði 57 0,71 0,07 -0,06 -0,08 0,12 0,54 

Atriði 31 0,71 -0,19 -0,02 -0,08 0,18 0,43 

Atriði 2 0,70 0,19 0,01 -0,03 -0,19 0,53 

Atriði 3 0,68 -0,03 -0,02 0,13 0,00 0,54 

Atriði 19 0,65 0,09 0,00 0,06 -0,04 0,52 

Atriði 10 0,65 -0,02 0,07 0,00 -0,02 0,45 

Atriði 18 0,63 -0,12 -0,02 0,02 0,16 0,42 

Atriði 46 0,62 -0,12 -0,05 0,27 -0,03 0,51 

Atriði 35 0,62 -0,16 -0,03 -0,05 0,31 0,51 

Atriði 37 0,61 0,03 0,13 0,23 -0,07 0,70 

Atriði 60 0,60 -0,21 0,33 0,03 0,08 0,62 

Atriði 24 0,60 0,18 0,11 0,09 -0,08 0,66 

Atriði 40 0,59 0,04 0,09 -0,04 0,10 0,49 

Atriði 21 0,58 0,04 0,03 0,11 -0,04 0,46 

Atriði 14 0,58 -0,01 0,05 -0,07 0,02 0,34 

Atriði 15 0,58 -0,12 0,07 -0,11 0,33 0,47 

Atriði 58 0,53 0,02 0,04 0,13 0,14 0,53 

Atriði 22 0,53 -0,07 0,18 0,00 0,03 0,40 

Atriði 28 0,41 0,28 -0,03 -0,05 0,13 0,43 

Atriði 67 0,40 0,13 -0,10 0,30 -0,02 0,41 

Atriði 52 0,39 0,13 0,02 -0,04 0,30 0,48 

Atriði 8 0,33 0,32 -0,09 -0,08 0,23 0,40 

Atriði 11 0,30 -0,04 0,24 0,12 0,07 0,32 

Atriði 66 0,22 0,21 -0,03 0,06 0,20 0,29 

Atriði 7 -0,12 0,87 -0,01 0,02 -0,08 0,61 

Atriði 25 -0,09 0,85 0,13 -0,01 -0,13 0,67 

Atriði 64 -0,02 0,81 0,08 -0,03 -0,06 0,65 

Atriði 1 0,11 0,78 -0,14 0,01 -0,07 0,54 

Atriði 12 -0,17 0,77 0,01 0,01 0,17 0,62 

              *Atriði vísa til númera atriða í bandarískri handbók listans (Goia, Isquith,  

    Guy og Kenworthy, 2000). 
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Tafla 2 frh. Mynsturfylki meginásagreiningar BRIEF, promax(kappa=4)(n=264). 

  Númer þátta   

  I II III IV V h² 

Atriði 70 0,10 0,76 -0,08 -0,04 -0,06 0,54 

Atriði 26 0,05 0,74 0,08 0,05 -0,08 0,64 

Atriði 62 0,10 0,69 -0,02 -0,08 0,01 0,51 

Atriði 50 -0,14 0,67 0,09 0,10 0,17 0,62 

Atriði 6 0,01 0,58 -0,21 -0,01 0,38 0,54 

Atriði 5 0,16 0,57 -0,17 0,20 0,14 0,58 

Atriði 23 -0,22 0,56 -0,03 0,06 0,34 0,48 

Atriði 44 0,01 0,48 0,30 -0,07 0,15 0,62 

Atriði 20 0,35 0,46 -0,23 0,04 -0,09 0,31 

Atriði 54 0,03 0,46 0,32 -0,15 0,11 0,54 

Atriði 45 0,00 0,38 0,37 -0,02 0,15 0,59 

Atriði 39 0,27 0,28 0,15 -0,09 0,12 0,42 

Atriði 59 0,03 -0,17 0,91 -0,04 -0,02 0,65 

Atriði 41 0,05 -0,02 0,79 0,01 -0,07 0,61 

Atriði 43 0,12 0,03 0,64 0,06 -0,10 0,53 

Atriði 65 0,15 0,03 0,60 0,01 -0,05 0,49 

Atriði 63 0,04 0,28 0,51 -0,05 0,01 0,53 

Atriði 38 0,09 0,13 0,51 -0,08 -0,09 0,34 

Atriði 55 -0,10 0,41 0,50 0,05 0,09 0,69 

Atriði 34 0,00 0,24 0,48 0,16 -0,02 0,53 

Atriði 56 0,01 0,05 0,43 0,00 0,25 0,41 

Atriði 42 0,00 0,37 0,43 -0,10 0,02 0,48 

Atriði 51 0,31 -0,17 0,32 0,11 0,05 0,32 

Atriði 49 -0,05 0,14 0,30 0,00 0,29 0,34 

Atriði 29 0,05 -0,04 -0,04 0,85 0,12 0,76 

Atriði 4 0,05 0,00 -0,10 0,79 0,13 0,67 

Atriði 72 0,10 -0,03 -0,01 0,58 0,16 0,47 

Atriði 69 0,06 0,10 0,16 0,57 -0,02 0,56 

Atriði 68 0,18 0,01 0,06 0,47 0,04 0,41 

Atriði 71 -0,19 0,03 0,10 0,29 0,56 0,41 

Atriði 30 0,00 0,36 -0,17 0,02 0,53 0,48 

Atriði 48 0,22 0,13 -0,08 0,05 0,52 0,50 

Atriði 16 0,07 0,18 -0,10 0,16 0,43 0,35 

Atriði 13 0,09 0,28 0,11 -0,04 0,36 0,48 

Atriði 61 0,30 0,00 0,00 -0,03 0,32 0,26 

 

      

Fylgni 

þátta 
  

Áreiðanleiki 

I - 
    

0,97 

II 0,56 - 
   

0,94 

III 0,63 0,62 - 
  

0,90 

IV 0,58 0,37 0,41 - 
 

0,86 

V 0,48 0,55 0,50 0,20 - 0,79 
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Í heildina tóku foreldrar 38 barna þátt í endurprófun listans og þar af voru 19 stúlkur og 19 

drengir. Endurprófunaráreiðanleiki íslenskrar þýðingar BRIEF mældist ekki nema r = 0,46 og 

er það nokkuð lægra en fram hefur komið í erlendum rannsóknum (0,81 - 0,90; (Gioia, Espy 

og Isquith, 2003; Huizinga og Smidts, 2011). Mögulegt er að áreiðanleikinn hefði mælst hærri 

ef hlutfall þátttakenda sem tók þátt í endurprófuninni hefði verið hærra. 

Innri áreiðanleiki mældist 0,98 en alfastuðlar fyrir innri áreiðanleika foreldraútgáfu 

bandaríska BRIEF listans hafa mælst á bilinu 0,85 – 0,95 (Gioia, Espy og Isquith, 2003) og 

hollenska listans frá 0,93 – 0,96 (Huizinga og Smidts, 2011) og virðist hann því örlítið hærri 

en gengur og gerist. Í rannsókn á hollensku útgáfu BRIEF listans mældust alfastuðlar þáttanna 

átta á bilinu 0,78 – 0,90 (Huizinga og Smidts, 2011) en þeir mældust frá 0,84 – 0,97 á íslenska 

listanum. Er það í samræmi við alfastuðla sem mælst hafa á bandarísku útgáfunni en þeir 

mældust á bilinu 0,80 – 0,97. 

Í töflu 4 má sjá viðmiðunarréttmæti BRIEF listans en þar er að finna fylgni þátta 

BRIEF listans við þætti SDQ listans.  

 

Tafla 4. Fylgni á milli þátta BRIEF og SDQ.       

  Ofvirkni/athyglisbrestur Tilfinningavandi Hegðunarvandi Samskiptavandi Félagshæfni 

Hugræn færni 0,80 0,43 0,44 0,31 -0,05* 

Tilfinningastjórn 0,59 0,70 0,37 0,44 -0,09* 

Hvatvísisstjórn 0,70 0,38 0,42 0,37 -0,09* 

Skipulag efnis 0,54 0,32 0,35 0,15** -0,10* 

Aðlögunarhæfni 0,47 0,60 0,31 0,52 -0,14** 

**Nær ekki marktekt við p<0,01 

*Nær ekki marktekt við p<0,05 

Viðmiðsréttmæti er  nokkuð gott og ljóst er að þessir matslistar virðast vera að mæla 

sömu hugsmíðar, sér í lagi þegar kemur að athyglisbresti, ofvirkni og tilfinningavanda. Fylgni 

á milli þátta er á bilinu -0,14 til 0,80. Hæst er fylgnin á milli undirþáttarins Hugræn færni í 

BRIEF listanum og Ofvirkni/Athyglisbrests í SDQ listanum (r = 0,80). Einnig mældist 
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nokkuð há fylgni á milli Hvatvísisstjórnar á BRIEF listanum og Ofvirkni/athyglisbrests á 

SDQ (r = 0,70). Sama fylgni mældist á milli Tilfinningastjórnar á BRIEF listanum og 

Tilfinningavanda á SDQ (r = 0,70). Lægst er fylgnin á milli Daglegrar umgengni á BRIEF og 

Samskiptavanda á SDQ (r = 0,15). Neikvæð fylgni mældist á milli allra þátta BRIEF listans 

og Félagshæfni á SDQ. Þessar niðurstöður sýna að listarnir virðast vera að mæla sömu 

eiginleika. Þátturinn Hugræn færni hefur háa fylgni við Ofvirkni/athyglisbrest á SDQ. 

Þátturinn byggir að miklu leiti á athygli og minni en það er eitt af helstu vandamálum barna 

með ADHD, hér er því líklega um háa fylgni að ræða vegna atriða sem beinast að athygli, 

minni og annarri hugrænni færni barnsins. Þátturinn Hvatvísisstjórn hefur einnig háa fylgni 

við Ofvirkni/athyglisbrest og ganga má út frá því að sú fylgni komi til vegna atriða sem lúta 

að hvatvísri hegðun barnsins fremur en hugrænni færni þess. Þátturinn Tilfinningastjórn hefur 

háa fylgni við Tilfinningavanda á SDQ og staðfestir það einnig að þessir matslistar eru að 

mæla sömu eiginleika þegar kemur að tilfinningavanda barnsins. 
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Umræða 

SDQ 

SDQ listinn var þáttagreindur í úrtaki þessarrar rannsóknar með það fyrir augum að 

athuga hvort þáttabygging samræmdist annars vegar upprunalegri útgáfu listans og hins vegar 

endurbættri íslenskri útgáfu hans. Úr leitandi þáttagreiningu fengust fimm þættir og er inntak 

þeirra nokkuð svipað því sem rannsóknir á upprunalegri útgáfu hafa sýnt fram á, þó með 

nokkrum undantekningum.  

Af 25 atriðum hlaða 22 þeirra á rétta þætti og því er inntak þáttanna að mestu leyti rétt. 

Þrjú atriði listans hlaða hins vegar á rangan þátt þegar miðað er við þáttabyggingu 

upprunalega listans en það eru atriði 5, 7 og 14. Atriði 5: „Fær oft skapofsaköst eða er heitt í 

hamsi“ hleður á tilfinningavanda en á að hlaða á hegðunarvanda. Atriði 7: ,,almennt hlýðin/n, 

gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska” hleður á félagshæfni en á að hlaða á hegðunarvanda og 

atriði 14: ,,almenn vel þokkaður/þokkuð af öðrum börnum” hleður á félagshæfni en á að hlaða 

á samskiptavanda. Þegar atriði 5 er skoðað má sjá að það felur í sér staðhæfingu um að barnið 

fái oft skapofsaköst. Skapofsaköst byggja á tilfinningum á borð við reiði, pirring og vanlíðan 

og því er ekki óeðlilegt að atriðið hlaði á tilfinningavanda umfram hegðunarvanda. Hins vegar 

kemur á óvart að hleðsla atriðisins á hegðunarvanda er einstaklega lág (-0,13) en hún er 

markverð (0,34) á ofvirknikvarða. Atriði 7 og 14 hlaða á félagshæfni og gæti ástæðan legið í 

því að spurningarnar eru orðaðar jákvætt en ekki neikvætt og þannig flokkast undir félagslega 

hæfni fremur en hegðunarvanda eða vanda í samskiptum. Atriði 7 hleðst ekki markvert á aðra 

þætti en atriði 14 hleður markvert á samskiptavanda (0,37) sem er þátturinn sem það á að 

tilheyra.  

Við stöðlun listans í Bretlandi var prófuð fimm þátta lausn með 

meginhlutaþáttagreiningu (Principal Component Analysis) og hornréttum snúningi (Varimax). 

Niðurstöður sýndu að flest atriði hlóðu á þann þátt sem búist var við, þó með nokkrum 
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undantekningum. Helstu undantekningar voru þær að atriði annarra þátta en félagshæfni sem 

orðuð eru á jákvæðan hátt höfðu tilhneigingu til þess að hlaða markvert (yfir 0,30) á 

félagshæfni (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). Niðurstöður þessarrar 

rannsóknar eru því að mestu leyti í samræmi við þær niðurstöður sem fengist hafa í Bretlandi, 

að undanskildu einu atriði sem hleður á tilfinningavanda.  

Þáttabygging staðlaðrar útgáfu listans hér á landi staðfestir eins og fyrr segir 

upprunalega gerð listans með þeirri undantekningu að atriði 7 sem tilheyrir hegðunarvanda 

hleðst á félagshæfni (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). Niðurstöður 

þessarrar rannsóknar eru því í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna hér á landi að tveimur 

atriðum undanskildum þar sem annað þeirra hefur þó markverða en ekki hæsta hleðslu á 

réttan þátt.  

Innri áreiðanleiki undirþátta er ekki í samræmi við það sem mælst hefur á staðlaðri 

útgáfu SDQ listans hér á landi.  Á foreldraútgáfu listans hefur hann alls staðar mælst 

óviðunandi (undir 0,70) nema á ofvirknikvarða. Í þessarri rannsókn mældist innri áreiðanleiki 

þriggja þátta yfir 0,70; á ofvirkni, tilfinningavanda og félagshæfni. Þessar niðurstöður 

samræmast því upprunalegu bresku útgáfunni betur þar sem innri áreiðanleiki undirþátta var á 

bilinu 0,70 til 0,88.   

Fylgni á milli þátta listans er heldur ekki í samræmi við fyrri rannsóknir hér á landi. 

Hæst mældist fylgnin á milli tilfinningavanda og ofvirkni/athyglisbrests (r = 0,46) og lægst á 

milli hegðunarvanda og tilfinningavanda (r = 0,17). Hæst er fylgnin sem mælst hefur á 

stöðluðu útgáfunni á milli ofvirkni/athyglisbrests og hegðunarvanda eða yfir 0,50 og því ekki 

um sömu þætti að ræða. 
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BRIEF  

Tilgangur þessarrar rannsóknar var að meta próffræðilega eiginleika BRIEF listans og athuga 

hvort þáttabygging hans væri sú sama og fundist hefur í bandarísku útgáfunni. Eins og fram 

hefur komið eru þættirnir í bandarísku útgáfunni átta talsins og skiptast í undirþættina 

hvatvísi, fastheldni, tilfinningastjórn, frumkvæði, vinnsluminni, skipulag, skipulag efnis og 

yfirsýn. Ekki fengust átta þættir við þáttagreiningu á íslenska listanum og inntak þeirra fimm 

þátta sem dregnir voru er að sumu leyti ólíkt inntaki þáttanna á bandaríska listanum.  

Fyrsti þátturinn af fimm er sá stærsti en 32 atriði hlaða á þennan þátt. Inntak hans er þó 

skýrt en  hann samanstendur af fjórum undirþáttum bandaríska listans auk tveggja atriða af 

öðrum þáttum.  Undirþátturinn vinnsluminni kemur mjög skýrt fram í fyrsta þættinum á 

íslensku útgáfunni en öll tíu atriði þáttarins hlaða á hann. Undirþátturinn skipulag kemur 

einnig mjög skýrt fram en 11 af 12 atriðum hans er þar að finna. Atriðið sem vantar hleður 

hæst á þriðja þátt en hleður þó einnig markvert á þenna fyrsta þátt og munar ekki nema 0,01 

þar á milli. Af átta atriðum á undirþættinum yfirsýn má finna fimm á fyrsta þætti. Þau þrjú 

sem vantar hafa afgerandi hleðslu á þriðja þátt (Hvatvísisstjórn) en öll atriðin hafa að geyma 

fullyrðingar um það hvernig barnið áttar sig ekki á því að hegðun þess hafi neikvæð áhrif á þá 

sem það umgengst. Þetta er þekkt einkenni barna með ADHD og því ekki óeðlilegt að þessi 

atriði hlaði á þriðja þátt umfram þennan fyrsta þátt sem hefur meira með hugræna færni að 

gera. Að að lokum hlaða fjögur af átta atriðum undirþáttarins frumkvæði á þennan sama þátt. 

Að auki hlaða tvö atriði á fyrsta þátt sem ekki virðast eiga heima þar. Annars vegar er það 

atriði af undirþættinum skipulag efnis, en þetta atriði hleður einnig markvert á fjórða þátt 

(Skipulag efnis) og þar sem inntak atriðisins felst í umgengi um herbergi og skóla á það atriði 

mun betur við þann þátt. Hins vegar er það atriði af undirþættinum fastheldni sem hefur 

einnig markverða hleðslu á annan þátt (Tilfinningastjórn). Að þessum tveimur atriðum 

frátöldum, sem bæði virðast óstöðug, er fyrsti þáttur eingöngu gerður úr fjórum undirþáttum 

af bandarísku útgáfunni. Þessir fjórir undirþættir eru einmitt þeir þættir sem saman mynda 
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yfirþáttinn Hugræn færni á bandaríska listanum og því athyglisvert að þeir skuli sameinast í 

einn þátt á íslenska listanum. Þar sem þessi fyrsti þáttur virðist settur saman úr öllum fjórum 

undirþáttum af yfirþættinum Hugræn færni væri ekki úr vegi að velja íslenska þættinum það 

nafn.  

 Annar þáttur inniheldur 17 atriði og er einnig nokkuð skýr. Öll tíu atriðin af 

undirþættinum tilfinningastjórn hlaða á þennan þátt auk fimm atriða af undirþættinum 

fastheldni þar sem tvö þeirra eru  staðhæfingar sem innihalda orðið „uppnám“ sem hæglega 

má flokka undir tilfinningastjórn. Önnur tvö fela í sér staðhæfingar um viðnám barnsins við 

nýjungum og breytingum og gæti þessi mótstaða einnig verið túlkuð sem skortur á 

tilfinningastjórn. Tvö atriði af undirþættinum hvatvísi er að finna í þessum þætti. Annað 

atriðið felur í sér staðhæfinguna „missir oftar stjórn á hegðun sinni en jafnaldrar“ og hitt 

atriðið er „er hömlulaus eða stjórnlaus“. Báðar fullyrðingarnar er mögulegt að misskilja sem 

skort á tilfinningastjórn fremur en hvatvísi. Í þessarri umræðu verður þættinum gefið heitið 

Tilfinningastjórn.  

Þriðji þáttur inniheldur 12 atriði en átta þeirra eru af undirþættinum hvatvísi og þrjú af 

undirþættinum yfirsýn. Öll atriði af þættinum yfirsýn snúa að því hvernig barnið áttar sig ekki 

á því að hegðun þess angri eða trufli aðra og eiga því vel við atriðin af hvatvísis þættinum.  

Einnig má þar finna eitt atriði sem ekki virðist passa inntaki listans. Það hleður hinsvegar 

einnig markvert á þáttinn Hugræn færni og m.t.t. efnis þess á það mun betur heima þar. Því er 

inntak þessa þáttar einnig mjög skýrt og lagt er til að gefa þættinum heitið Hvatvísistjórn. 

Fjórði þáttur inniheldur fimm atriði og öll þeirra eru úr undirþættinum skipulag efnis. 

Aðeins eitt atriði vantar í þennan þátt en það er að finna á þættinum Hugræn færni þó svo það 

hafi einnig markverða hleðslu á fjórða þátt. Inntakið er mjög skýrt og er lagt til að þátturinn 

fái að halda nafni sínu óbreyttu: Skipulag efnis.  



  

41 

Fimmti og síðasti þátturinn hefur að geyma sex atriði. Fjögur þeirra tilheyra frumkvæði 

og tvö þeirra tilheyra fastheldni. Öll atriðin eru staðhæfingar sem leggja áherslu á getu 

barnsins til þess að aðlagast breyttum aðstæðum og finna sér eitthvað að gera af sjálfsdáðum. 

Aðlögunarhæfni væri tilvalið nafn fyrir þennan þátt og lýsir inntaki hans vel.  

Þættirnir fimm eru því eftirfarandi: Hugræn færni, tilfinningastjórn, hvatvísisstjórn, 

skipulag efnis og aðlögunarhæfni. 

Margar ástæður gætu legið að baki því að þáttabygging íslenska listans sé ekki 

nákvæmlega sú sama og bandaríska listans. Hér er um að ræða tvær ólíkar þjóðir og 

menningarmunur getur haft veruleg áhrif á niðurstöður. Mat íslenskra foreldra á hegðun og 

líðan barna sinna getur verið ólíkt því mati sem bandarískir foreldrar leggja á hegðun og líðan 

sinna barna. Uppeldisaðferðir geta verið ólíkar og mikill munur getur verið á skólakerfum 

landanna, svo eitthvað sé nefnt. Þýðing listans yfir á íslensku getur einnig hafa valdið því að 

einstök atriði eru túlkuð öðruvísi en á bandaríska listanum og með því getur innihald atriðisins 

breyst. Ekki er hægt að segja til um hvað það er sem veldur því að þáttabygging sé ekki sú 

sama  en þrátt fyrir það eru þættirnir nokkuð skýrir og sumir þeirra samræmast inntaki þátta 

bandaríska listans vel.  

Nú þegar er búið að stíga það mikilvæga skref að þýða listann yfir á íslensku og safna 

saman fyrsta úrtakinu fyrir listann hér á landi. Úrtakið í þessarri rannsókn er hinsvegar lítið og 

stenst ekki kröfur til þáttagreiningar, því þarf að túlka niðurstöður þessarrar rannsóknar með 

fyrirvara.  Þó nokkra vinnu þarf að inna af hendi áður en hægt verður að koma listanum í 

notkun. Lagt er til að listinn verði lagður fyrir í stærra úrtaki ásamt því að endurtaka 

þáttagreiningu hans, greina betur inntak þáttanna og athuga að hvaða leyti þeir eru ólíkir 

þáttum bandaríska listans.  
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Viðauki A 

        

 

 

Upplýsingar til þátttakenda rannsóknarinnar 

 

BRIEF listinn:  

Stýrifærni (executive function) 9-13 ára barna 

og tengsl við ADHD einkenni, hegðun og líðan. 

 

 

Rannsakendur:  Dagmar Kr. Hannesdóttir og Drífa J. Helgadóttir, sálfræðingar á ÞHS 

 Steinunn Birgisdóttir og Rakel Kristinsdóttir, B.S. nemar við sálfræðideild HÍ 

 Einar Guðmundsson, prófessor við sálfræðideild HÍ 

 
Við rannsakendur, óskum eftir þátttöku þinni í ofangreindri rannsókn. Áður en þú ákveður hvort þú 

vilt taka þátt í rannsókninni, þarft þú að kynna þér áhættu og kosti sem fylgja þátttöku, svo að þú getir 

tekið upplýsta ákvörðun. Það er nefnt „upplýst samþykki“. Vinsamlegast gefðu þér tíma til að lesa 

upplýsingarnar og samþykkisyfirlýsinguna vandlega. Vakni einhverjar spurningar má leita til 

starfsfólks rannsóknarinnar eða Vísindasiðanefndar eftir nánari upplýsingum. Þátttakendum er frjálst 

að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa og án áhrifa á þá 

þjónustu sem þeir eiga rétt á. 

 

Rannsóknin er gerð á vegum Þroska- og hegðunarstöðvar Heilsugæslunnar 

(www.heilsugaeslan.is/Throskaoghegdunarstod) og er lokaverkefni til B.S. prófs við Sálfræðideild 

Háskóla Íslands. 

 
Markmið rannsóknarinnar 

Þú ert beðin/n um að taka þátt í rannsókn þar sem nýtt mælitæki (BRIEF listinn) sem metur stýrifærni 

(executive function) barna er þýddur á íslensku og fengin eru aldursvarandi viðmið fyrir íslensk börn, 

9-13 ára. Einnig verða skoðuð tengsl stýrifærni við einkenni athyglisbrests- og ofvirkni (ADHD) og 

hegðun og líðan með tveimur öðrum matslistum sem hér fylgja með. Mikilvægi rannsóknarinnar felst í 

því að við þessa athugun kemst í notkun þetta nýja mælitæki  sem er mjög gagnlegt við greiningu á 

ADHD einkennum, en einnig við athugun á námserfiðleikum, afleiðingum heilaskaða, Tourette, 

áráttu-þráhyggju röskunar, svo eitthvað sé nefnt. Sem stendur er ekkert mælitæki til hér á landi sem 

metur stýrifærni, sem virðist vera grundvallarvandi hjá ýmsum hópum barna með frávik í hegðun eða 

þroska.  

 
Aðferð 

Þátttaka þín í þessari rannsókn felur í sér að þú ert beðin/n um að svara 3 spurningalistum ásamt 

nokkrum bakgrunnsupplýsingum um barnið þitt. Þetta ætti að taka um 20 mínútur. Þegar þú ert búin/n 

að fylla út alla listana og skrifa undir samþykkisblaðið, biðjum við þig um að setja listana í umslagið 

og líma fyrir. Umsjónarkennari barnsins þíns mun síðan safna umslögunum saman frá börnunum í 

bekknum. Ef þú hefur áhuga á að aðstoða okkur við síðari hluta rannsóknarinnar biðjum við þig um að 

skrifa nafn þitt og heimilisfang á blaðið „Endurprófunarathugun á BRIEF listanum.“ Ef þú samþykkir 

að taka þátt í þessari seinni athugun gætir þú verið beðin/n um að fylla BRIEF listann aftur út eftir 3 

vikur. Af þeim sem samþykkja að taka þátt í þessari athugun munum við draga af handahófi út 50 nöfn 

sem fá sendan listann aftur. Það er mjög mikilvægt þegar verið er að þýða og staðla ný mælitæki að 

athuga hvort hópur fólks metur barnið sitt svipað á sömu spurningunum aðeins 3 vikum síðar. 

http://leit.hi.is/search?access=p&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&client=default_frontend&proxystylesheet=default_frontend&proxycustom=<HOME/>
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Ábyrgðarmaður og aðrir rannsakendur: 
Nafn: Dagmar Kr. Hannesdóttir 

Starfsheiti: Sálfræðingur á Þroska- og hegðunarstöð 

Aðsetur: Þönglabakka 1, 109 Reykjavík 

Sími: 585 1361 

Tölvufang: dagmar.k.hannesdottir@hg.is 

  

Nafn: Drífa J. Helgadóttir 

Starfsheiti: Sálfræðingur á Þroska- og hegðunarstöð 

Aðsetur: Þönglabakka 1, 109 Reykjavík 

Sími: 585 1360 

Tölvufang: drifa.helgadottir@hg.is 

 

Aðrir rannsakendur/rannsóknarhópurinn: 
Steinunn Birgisdóttir, B.S. sálfræðinemi við Háskóla Íslands 

Rakel Kristinsdóttir, B.S. sálfræðinemi við Háskóla Íslands 

Einar Guðmundsson, prófessor við Sálfræðideild Háskóla Íslands 

  

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar: 
Markmið rannsóknarinnar er að þýða og safna íslenskum viðmiðum fyrir erlendan spurningalista, 

BRIEF (Behavior rating inventory of executive function),  sem metur stýrifærni (executive function) 

hjá börnum. Stýrifærni snýr að því hvernig börn og fullorðnir ná að meðtaka upplýsingar úr 

umhverfinu, vinna með þær og bregðast við á markvissan hátt. Í þessu felst m.a. skipulagning, 

fyrirhyggjusemi, vinnsluminni, hvatvísis- og tilfinningastjórnun, færni við að stýra athygli og skipta 

athygli milli tveggja eða þriggja atriða í einu. Matslistarnir eru sendir til foreldra barna í 4.-7.bekk til 

að kanna mælifræðilega eiginleika BRIEF listans og fá stöðluð viðmið fyrir þennan aldurshóp. Þá er 

hægt að nota BRIEF listann við greiningarvinnu með börnum og foreldrum, m.a. á Þroska- og 

hegðunarstöð, og til að skoða hvar veikleikar barna með ADHD liggja nákvæmlega til að veita betri 

meðferð og ráðgjöf í kjölfarið. Þar sem enginn listi er nú til hér á landi sem metur stýrifærni yrði 

mikill ávinningur að fá þennan lista til notkunar. 

 

Þátttakendur: 
Þátttakendur eru foreldrar barna í 4.-7.bekk í þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og fá um 

500-600 foreldrar listana senda heim. Leyfi hefur fengist frá skólayfirvöldum til að senda listana heim 

til foreldra með börnunum. Aðeins fá þeir sem skrifa nafn sitt og heimilisfang á 

„Endurprófunarathugun á BRIEF listanum“ sendann listann aftur eftir 3 vikur. Athugið að aðeins 

verður sendur BRIEF listinn, ekki hinir tveir listarnir. Rannsóknin hefst í janúar 2011 og lýkur í maí 

2011.  

  

Hvað felst í þátttöku: 
Þátttaka felur í sér að að fylla út listana 3 og fylla út bakgrunnsupplýsingar um barnið (kyn, aldur, 

o.s.f.v.). Spurningalistana tekur í mesta lagi 20 mínútur að fylla út.  

 

Upplýsingar sem þátttakandi gefur í rannsókninni – trúnaður og siðfræði: 
Rannsóknin tekur mið af aðþjóðlegum samþykktum, svo sem Helsinki-sáttmálanum og tilmælum 

Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar um siðfræði og mannhelgi í vísindarannsóknum. Öll 

rannsóknargögn verða varðveitt leyndarmerkt á öruggum stað á meðan á úrvinnslu þeirra stendur og 

unnin án persónuauðkenna. Leitað verður eftir skriflegu samþykki þeirra þátttakenda sem leggja 

upplýsingar og efnivið í þágu rannsóknarinnar. Þetta er í samræmi við lög nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  
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Öll gögn eru ópersónugreinanleg í rannsóknni. Öllum hrágögnum (þ.e.a.s. pappírslistunum) verður 

eytt að rannsókn lokinni, en samþykkisblöðum verður eytt eftir 3 ár. Nafnlaus gagnagrunnur verður 

notaður áfram við að búa til viðmið fyrir íslensk börn um niðurstöður á BRIEF listanum.    

Réttur þátttakenda í spurningakönnun: 
Taka skal fram að spurningalistar eru hvorki auðkenndir með nöfnum né kennitölu þátttakenda, heldur 

rannsóknarnúmerum og þeir eru alltaf ópersónugreinanlegir. Samþykkisblöð eru alltaf geymd aðskilin 

frá matslistunum þannig að ekki er hægt að tengja saman undirskrift og útfyllta matslista. Þátttakendur 

þurfa ekki að svara öllum spurningum í listunum ef þær valda á einhvern hátt vanlíðan eða 

þátttakendur eru óvissir um svör. Æskilegt er þó fyrir gæði rannsóknarinnar að þátttakendur leggi sig 

fram við að svara öllum spurningunum ef þeir treysta sér til. Ef spurningarnar kalla fram vanlíðan eða 

vangaveltur um hegðun, þroska eða líðan barnsins þá geta foreldrar leitað til Þroska- og 

hegðunarstöðvar (sími 585 1350) eftir frekari svörum og leiðbeiningum um hver næstu skref séu, ef 

foreldrar telja að barn þeirra þurfi að fara í nánari athugun. Þátttakendum er alltaf heimilt að hætta 

þátttöku hvenær sem er, draga matslista sína tilbaka eða hætta í miðjum klíðum, án þess að það hafi 

neinar neikvæðar afleiðingar fyrir þá eða að þjónusta og réttindi skerðist.    

 

Ávinningur og áhætta/óþægindi fyrir þátttakendur: 
Helsti ávinningur rannsóknarinnar er að koma á laggirnar og í notkun nýjum matslista sem metur 

stýrifærni og gagnast við nánari greiningu, sérstaklega á ADHD, og markvissari meðferð og 

ráðleggingum til foreldra og fagfólks að greiningu lokinni. Rannsóknin er ekki talin fela í sér áhættu 

fyrir þátttakendur. Það að svara spurningum um stýrifærni, ADHD einkenni, eða hegðun og líðan gæti 

valdið einhverjum foreldrum hugarangri, en er þeim þá bent á að hafa samband við rannsakendur til að 

ræða málin. Börnin sjálf taka ekki þátt í þessari rannsókn. 

 

Þar sem við vitum að það er tímafrekt að svara spurningalistum, viljum við þakka öllum þeim sem 

taka þátt fyrir að gefa sér tíma í að svara. Þá þökkum við ennfremur þeim sem eru tilbúnir að leggja á 

sig að svara BRIEF listanum aftur eftir 3 vikur. Sem þakklætisvott þá setjum við nöfn þeirra sem eru 

tilbúnir að taka þátt í endurprófunarathuninni í pott og drögum um 10 bíómiða. Dregið verður í lok 

rannsóknarinnar, eða í apríl/maí.   

 

Trúnaður og tryggingar: 
Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi meðhöndlun rannsóknargagna og varúðarráðstafanir 

gagnageymslu eru í samræmi við reglur Vísindasiðanefndar.  

 

Birting niðurstaða rannsóknarinnar í tímaritum: 

Fyrirhugað er að birta niðurstöður rannsóknarinnar í fagtímariti, erlendis eða innanlands. Öll gögn og 

niðurstöður verða ópersónugreinanleg.  

 

Hverjir hafa samþykkt rannsóknina: 

Rannsóknin er unnin með samþykki skólayfirvalda og Vísindasiðanefndar. Tilkynning hefur verið 

send til Persónuverndar.  

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 101 Reykjavík. 

Sími: 551-7100, fax: 551-1444, tölvupóstfang: visindasidanefnd@vsn.stjr.is. 

 

 

Kær kveðja og með von um góðar undirtektir,  

 

Dagmar Kr. Hannesdóttir, Drífa J. Helgadóttir, Rakel Kristinsdóttir, Steinunn Birgisdóttir og Einar 

Guðmundsson 
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Viðauki B 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn barna í ___________________. 

Við undirritaðar erum starfandi sálfræðingar á Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslunnar 

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

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

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

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

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

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

ADHD stuðning og úrræði til að vega upp á móti þessum veikleikum í stýrifærni. Er það von 

okkar að með tilkomu BRIEF listans sé í lok greiningar hægt að gefa foreldrum og skóla 

markvissari leiðbeiningar og bættari úrræði til að bæta hegðun og líðan barna sinna. Listinn er 

því mikilvægur liður í því að bæta þjónustu við börn með ADHD og foreldra þeirra ásamt því 

að veita betri innsýn í vandann.  Stjórnendur ______________ og skólayfirvöld hafa nú þegar 

samþykkt verkefnið, sem og Vísindasiðanefnd og Persónuvernd.  

Ef þú samþykkir að taka þátt í þessari rannsókn verður þú beðin um að svara þremur 

spurningarlistum um barnið þitt. Það mun taka um það bil 20 mínútur að fylla þá út. Ef þú 

samþykkir að fylla BRIEF listann aftur út að 3 vikum liðnum þá þarftu að fylla út nafn og 

heimilisfang á sér blað (merkt „Endurathugun á BRIEF listanum“) sem einnig er í umslaginu 

og lætur fylgja með til okkar. Við munum þá senda BRIEF listann aftur til þín eftir rúmar 3 

vikur og þú beðinn að svara honum aftur og endursenda til okkar í frímerktu umslagi.  Með 

því að fylla hann aftur út ert þú að hjálpa okkur við að athuga endurprófunaráreiðanleika 

BRIEF listans þ.e að athuga hvort sömu aðilar svari á á svipaðan hátt síðar. Allir 

spurningalistar sem þú svarar eru nafnlausir og samþykkisblöð með nafninu þínu verða strax 

teknir frá matslistunum þegar við fáum þá í hendurnar. Ekki verður spurt um neinar 

persónulegar upplýsingar nema kyn barns, aldur, upprunaland og tungumál. Ef þú ákveður að 

taka þátt, ert þú beðin/n um að fylla út spurninglistana sem hér fylgja, skrifa undir 

samþykkisbréfið, setja allt í umslagið, innsigla það og senda barnið þitt með þá aftur í skólann  

fyrir______________ (dagsetning).  

 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaðar (dagmar.k.hannesdottir@hg.is) eða  

(drifa.helgadottir@hg.is) ef þú hefur einhverjar spurningar. Við vonumst til að þú sjáir þér 

fært um að taka þátt í þessari rannsókn. 

Ef þú ákveður að taka þátt vinsamlegast undirritið meðfylgjandi Samþykkisblað, fyllið út 

listana og skilið í skólann fyrir __________ (dagsetning).  Haldið hins vegar eftir þessu bréfi 

og Upplýsingablaðinu um rannsóknina (haltu eftir öllum bláu blöðunum, en sendu okkur 

þessi hvítu tilbaka).  

Virðingarfyllst, og með von um þátttöku,  

Dagmar Kr. Hannesdóttir,Ph.D.    Drífa J. Helgadóttir, Cand.Psych 

 

mailto:dagmar.k.hannesdottir@hg.is
mailto:drifa.helgadottir@hg.is
http://leit.hi.is/search?access=p&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&client=default_frontend&proxystylesheet=default_frontend&proxycustom=<HOME/>
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Viðauki C 

  
           

  Rannsóknarnúmer: ______________ 

 

    

 

 

SAMÞYKKISBLAÐ 

 

 

Ég samþykki hér með sjálfviljug/ur að taka þátt í rannsókninni BRIEF listinn: Stýrifærni 

(executive function) 9-13 ára barna og tengsl við ADHD einkenni, hegðun og líðan. Í því felst 

að fylla út spurningalistana og skila þeim til skólans fyrir ______________(dagsetning).  

 

Ég hef kynnt mér upplýsingar um rannsóknina og ég skil að ég get hætt í rannsókninni hvenær 

sem er án eftirmála.  

 

Upplýsingar um rannsóknina má geyma í tölvutæku formi, svo framarlega sem nafnleyndar sé 

gætt og farið verði með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

 

 

 

“Ég samþykki að taka þátt í þessari rannsókn með því að fylla út spurningalistana þrjá og 

skila þeim á réttum tíma” 

 

 

 

__________________________________________                                   ________________ 

Undirskrift foreldris / forráðamanns             Dagsetning 

 

 

 

 

         

Ef ég hef einhverjar spurningar um rannsóknina, framkvæmd hennar og / eða rétt þátttakenda 

þá get ég haft samband við eftirfarandi aðila: 

 

 

Dagmar Kr. Hannesdóttir dagmar.k.hannesdottir@hg.is 

 

Drífa Jenný Helgadóttir drifa.helgadottir@hg.is 

 

 

mailto:dagmar.k.hannesdottir@hg.is
mailto:drifa.helgadottir@hg.is
http://leit.hi.is/search?access=p&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&client=default_frontend&proxystylesheet=default_frontend&proxycustom=<HOME/>
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Viðauki D 

 
 

 
  Rannsóknarnúmer: ______________ 

 

 

Bakgrunnsupplýsingar 
 

Fyrir rannsóknina  

 

BRIEF listinn:  

Stýrifærni (executive function) 9-13 ára barna 

og tengsl við ADHD einkenni, hegðun og líðan. 

 

 

 

 

Hver fyllir út matslistana?          Mamma                   Pabbi             

           Báðir foreldrar     Annar aðili 

 

 

Kyn barns:            Strákur                 Stelpa 

 

 

Fæðingarár: ______________ 

 

 

Aldur:___________________ 

 

 

Upprunaland barns?  _________________________ 

 

 

Tungumál töluð á heimili? ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://leit.hi.is/search?access=p&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&client=default_frontend&proxystylesheet=default_frontend&proxycustom=<HOME/>
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Viðauki E 

  
           

  Rannsóknarnúmer: ______________ 

 

    

 

 

Endurathugun á BRIEF listanum 

 

 

Skrifaðu nafn þitt og heimilisfang hér að neðan ef þú samþykkir að fá aftur sendan BRIEF 

listann (einungis listinn með 86 spurningunum) eftir 3 vikur til að athuga 

endurprófunaráreiðanleika listans.  

 

Rannsakendur munu síðan aðeins senda listann út til einhverra þátttakenda sem samþykkja að 

taka þátt í endurathuguninni, ekki til allra. Hins vegar munu rannsakendur draga út 10 nöfn 

þeirra sem vilja taka þátt í þessari seinni athugun og sem þakklætisvott fá þeir 10 sendan 

bíómiða.   

 

 

 

_____________________________________ 

Nafn foreldris 

 

______________________________________ 

Heimilisfang 

 

______________________________________ 

Póstnúmer og staður 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://leit.hi.is/search?access=p&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&client=default_frontend&proxystylesheet=default_frontend&proxycustom=<HOME/>


  

55 

Viðauki F 

 

 

 
Tafla 5. Lýsandi tölfræði atriða SDQ                

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris 
Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Tekur tillit til tilfinninga annarra 262 1,74 0,50 -1,72 2,10 0 2 

Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi 262 1,61 0,66 -1,44 0,77 0 2 

Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika 259 1,44 0,71 -0,87 -0,56 0 2 

Deilir greiðlega með öðrum börnum (nammi, dóti, 

blýöntum o.s.frv) 262 1,69 0,54 -1,57 1,55 0 2 

Fær oft skapofsaköst eða er heitt í hamsi 262 1,59 0,66 -1,37 0,55 0 2 

Frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n 262 1,47 0,71 -0,98 -0,38 0 2 

Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir 

óska 
262 1,63 0,59 -1,38 0,87 0 2 

Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur 262 1,37 0,75 -0,73 -0,87 0 2 

Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi 

eða líður illa 262 1,75 0,48 -1,77 2,31 0 2 

Stöðugt með fikt eða á iði 262 1,58 0,68 -1,34 0,43 0 2 

Á að minnsta kosti einn góðan vin 262 1,86 0,40 -2,93 8,36 0 2 

Flýgst oft á eða leggur börn í einelti 261 1,82 0,53 -2,90 6,90 0 2 

Oft óhamingjusamur/ söm, langt niðri eða tárast 262 1,63 0,67 -1,54 0,96 0 2 

Almennt vel þokkaður/þokkuð af öðrum börnum 261 1,75 0,51 -1,94 2,95 0 2 

Auðvelt að stela athygli hans/hennar, einbeiting á 

flakki 262 1,27 0,79 -0,51 -1,20 0 2 

Óörugg/ur, hangir í foreldrunum við ókunnar 

aðstæður, missir sjálfstraust 262 1,51 0,69 -1,07 -0,17 0 2 

Góð/ur við yngri börn 261 1,90 0,35 -3,72 14,23 0 2 

Lýgur oft eða svindlar 262 1,75 0,57 -2,17 3,50 0 2 

Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna 262 1,60 0,65 -1,39 0,68 0 2 

Býðst oft til að hjálpa öðrum (foreldrum, kennurum, 

öðrum börnum) 262 1,40 0,64 -0,61 -0,60 0 2 

Hugsar áður en hann/hún framkvæmir 262 1,34 0,67 -0,52 -0,74 0 2 

Stelur heima, í skóla eða annarsstaðar 262 1,82 0,54 -2,92 6,90 0 2 

Semur betur við fullorðna en önnur börn 262 1,59 0,65 -1,33 0,54 0 2 

Óttast margt, verður auðveldlega hrædd/hræddur 261 1,50 0,70 -1,06 -0,21 0 2 

Fylgir verkefnum eftir til enda, heldur góðri athygli. 261 1,30 0,74 -0,54 -1,00 0 2 
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Viðauki G 

 

Tafla 6. Lýsandi tölfræði atriða BRIEF listans       

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris 
Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Atriði 1 261 0,66 0,65 0,48 -0,70 0 2 

Atriði 2 262 0,64 0,72 0,66 -0,82 0 2 

Atriði 3 261 0,85 0,65 0,15 -0,67 0 2 

Atriði 4 264 1,06 0,67 -0,07 -0,76 0 2 

Atriði 5 263 0,44 0,63 1,12 0,15 0 2 

Atriði 6 263 0,44 0,65 1,18 0,22 0 2 

Atriði 7 263 0,43 0,58 0,98 -0,02 0 2 

Atriði 8 261 0,33 0,53 1,33 0,82 0 2 

Atriði 9 262 0,60 0,70 0,73 -0,66 0 2 

Atriði 10 264 0,77 0,70 0,36 -0,93 0 2 

Atriði 11 263 0,41 0,66 1,34 0,53 0 2 

Atriði 12 262 0,45 0,64 1,12 0,12 0 2 

Atriði 13 260 0,20 0,47 2,25 4,43 0 2 

Atriði 14 263 0,84 0,69 0,22 -0,88 0 2 

Atriði 15 262 0,49 0,61 0,86 -0,26 0 2 

Atriði 16 264 0,50 0,62 0,87 -0,26 0 2 

Atriði 17 264 0,76 0,72 0,39 -0,98 0 2 

Atriði 18 261 0,46 0,68 1,16 0,04 0 2 

Atriði 19 264 0,90 0,72 0,16 -1,08 0 2 

Atriði 20 264 0,81 0,68 0,27 -0,87 0 2 

Atriði 21 264 1,02 0,62 -0,01 -0,34 0 2 

Atriði 22 264 0,40 0,61 1,27 0,53 0 2 

Atriði 23 264 0,26 0,53 1,92 2,80 0 2 

Atriði 24 264 0,47 0,67 1,11 -0,03 0 2 

Atriði 25 264 0,28 0,54 1,81 2,36 0 2 

Atriði 26 262 0,34 0,56 1,44 1,10 0 2 

Atriði 27 264 0,81 0,70 0,28 -0,96 0 2 

Atriði 28 261 0,47 0,62 0,97 -0,09 0 2 

Atriði 29 263 0,97 0,68 0,04 -0,85 0 2 

Atriði 30 264 0,38 0,58 1,30 0,70 0 2 

Atriði 31 263 0,53 0,74 1,01 -0,45 0 2 

Atriði 32 264 0,49 0,63 0,92 -0,19 0 2 

Atriði 33 264 0,53 0,65 0,84 -0,36 0 2 

Atriði 34 264 0,60 0,66 0,65 -0,61 0 2 

Atriði 35 264 0,43 0,56 0,86 -0,29 0 2 

 

 



  

57 

Tafla 6 frh. Lýsandi tölfræði atriða BRIEF listans       

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris 
Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Atriði 36 262 0,84 0,71 0,24 -0,97 0 2 

Atriði 37 264 0,66 0,70 0,58 -0,82 0 2 

Atriði 38 264 0,20 0,49 2,43 5,17 0 2 

Atriði 39 263 0,46 0,64 1,06 0,01 0 2 

Atriði 40 264 0,64 0,66 0,54 -0,70 0 2 

Atriði 41 264 0,49 0,60 0,78 -0,36 0 2 

Atriði 42 262 0,43 0,63 1,18 0,29 0 2 

Atriði 43 261 0,37 0,58 1,32 0,74 0 2 

Atriði 44 262 0,18 0,47 2,64 6,33 0 2 

Atriði 45 262 0,26 0,54 2,03 3,17 0 2 

Atriði 46 264 0,87 0,68 0,16 -0,82 0 2 

Atriði 47 262 0,76 0,72 0,39 -1,00 0 2 

Atriði 48 263 0,30 0,53 1,62 1,74 0 2 

Atriði 49 262 0,40 0,59 1,18 0,39 0 2 

Atriði 50 263 0,49 0,65 0,96 -0,19 0 2 

Atriði 51 257 0,61 0,74 0,75 -0,79 0 2 

Atriði 52 262 0,53 0,65 0,86 -0,36 0 2 

Atriði 53 259 0,51 0,72 1,03 -0,32 0 2 

Atriði 54 263 0,19 0,47 2,41 5,20 0 2 

Atriði 55 263 0,37 0,61 1,45 1,00 0 2 

Atriði 56 263 0,13 0,39 3,07 9,31 0 2 

Atriði 57 264 0,35 0,58 1,44 1,09 0 2 

Atriði 58 263 0,43 0,62 1,16 0,28 0 2 

Atriði 59 264 0,31 0,53 1,51 1,38 0 2 

Atriði 60 263 0,43 0,59 1,00 0,01 0 2 

Atriði 61 262 0,60 0,59 0,40 -0,69 0 2 

Atriði 62 264 0,26 0,51 1,86 2,65 0 2 

Atriði 63 263 0,50 0,64 0,91 -0,23 0 2 

Atriði 64 264 0,39 0,58 1,18 0,40 0 2 

Atriði 65 264 0,59 0,66 0,68 -0,59 0 2 

Atriði 66 264 0,79 0,66 0,25 -0,73 0 2 

Atriði 67 264 0,71 0,67 0,41 -0,78 0 2 

Atriði 68 264 0,70 0,69 0,47 -0,84 0 2 

Atriði 69 263 0,88 0,61 0,07 -0,38 0 2 

Atriði 70 264 0,49 0,63 0,93 -0,20 0 2 
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Tafla 6 frh. Lýsandi tölfræði atriða BRIEF listans       

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris 
Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Atriði 71 264 0,55 0,68 0,85 -0,46 0 2 

Atriði 72 262 0,78 0,74 0,37 -1,08 0 2 

Atriði 73 263 0,36 0,61 1,49 1,12 0 2 

Atriði 74 264 0,28 0,53 1,74 2,14 0 2 

Atriði 75 263 0,64 0,67 0,56 -0,71 0 2 

Atriði 76 260 0,40 0,60 1,24 0,49 0 2 

Atriði 77 262 0,42 0,65 1,28 0,42 0 2 

Atriði 78 263 0,51 0,68 0,99 -0,26 0 2 

Atriði 79 264 0,47 0,58 0,81 -0,33 0 2 

Atriði 80 264 0,30 0,51 1,46 1,20 0 2 

Atriði 81 262 0,40 0,64 1,35 0,62 0 2 

Atriði 82 261 0,47 0,64 1,01 -0,06 0 2 

Atriði 83 263 0,35 0,61 1,53 1,20 0 2 

Atriði 84 264 0,39 0,61 1,34 0,71 0 2 

Atriði 85 263 0,27 0,55 1,95 2,80 0 2 

Atriði 86 262 0,36 0,59 1,40 0,93 0 2 

 

 

 

 

 


