
 

 

 

 

 

 

Skilningur á atriðum í íslenskri útgáfu Family 
Adaptability and Cohesion Evaluation Scale IV 

 

 

 

 

Sigríður Jóna Clausen 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til Bs-gráðu 
Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Skilningur á atriðum í íslenskri útgáfu Family Adaptability and 
Cohesion Evaluation Scale IV 

 

 

Sigríður Jóna Clausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-gráðu í sálfræði 

Leiðbeinandi: Urður Njarðvík 

 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2013 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til bs gráðu í sálfræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

 

© Sigríður Jóna Clausen 2013 

 

Prentun: Prentmet 

Reykjavík, Ísland 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er hluti af lokaverkefni til BS-gráðu í sálfræði við Háskóla Íslands 

og vegur 16 ECTS einingar. Höfundur vill þakka dr. Urði Njarðvík lektor við 

sálfræðideild, Funa Sigurðssyni MST teymisstjóra á Barnaverndarstofu og öllum 

meðferðaraðilum MST teyma Barnaverndarstofu. Einnig vill höfundur þakka móður 

sinni, Jóhönnu Jónu Cl. Gunnlaugsdóttur, fyrir yfirlestur, málfarsaðstoð og endalausan 

stuðning og innblástur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3 

FACES IV er 62 atriða spurningalisti þar sem 42 atriði mæla samheldni og sveigjanleika 

fjölskyldu og tveir tíu atriða kvarðar mæla annars vegar samskipti innan fjölskyldunnar 

og hins vegar hversu sáttir fjölskyldumeðlimir eru með fjölskyldu sína. Listinn hefur 

verið notaður til að meta árangur í fjölkerfameðferð (MST) erlendis en ekki hérlendis 

þar sem þáttabygging er önnur en í upprunalegri útgáfu. Í þessari rannsókn voru tíu 

mæður barna á aldrinum 12-17 ára beðnar um að svara listanum og útskýra í leiðinni 

hvernig þær skildu hvert atriði og á hverju mat þeirra byggðist. Einnig var rætt við átta 

MST meðferðaraðila til að fá faglegt álit á atriðum listans sem og til að bera saman við 

svör mæðranna. Niðurstöður leiddu í ljós þrettán atriði sem vöfðust fyrir mæðrunum eða 

sem þær voru ósammála um hvernig bæri að skilja og þar af leiðandi eru frekari 

umbætur á listanum við hæfi til að listinn hafi notagildi hérlendis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4 

FACES IV is a 62 item questionnaire in which 42 items measure family cohesion 

and flexibility and two ten item scales that measure communications within a family and 

how satisfied one is with his family. The questionnaire has been used to measure 

progress in Multi systematic therapy (MST) abroad but not in Iceland where the factor 

structure is different than from the original version. In this research ten mothers of 

children within the age of 12 to 17 years were asked to answer the questionnaire and at 

the same time explain how they understood each item and what their assessment was 

based on. Eight MST therapists were also interviewed for their professional opinion as 

well as to compare with the answers from the mothers. The results showed thirteen items 

which were either difficult for the mothers to unerstand or they disagreed on how to 

interpret and therefore further improvement of the questionnaire would be suitable so it 

can be used in Iceland. 
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Hegðunarvandamál hjá börnum og unglingum hafa lengi verið rannsóknarefni þar sem 

skoðuð hafa verið einkenni, algengi þeirra og hugsanlegir áhrifaþættir. 

Vandamálahegðun getur verið misjafnlega alvarleg og margs konar en þegar ítrekað er 

brotið gegn rétti annarra og sýnd andfélagsleg hegðun er inngrip eða vísun í meðferð oft 

óhjákvæmileg. Börn sem greinast með hegðunarröskun geta verið mikið áhyggjuefni þar 

sem hún getur haft langvarandi áhrif á barnið og aðstandendur þess sem og oft leiðast 

börnin í frekari vandræði á fullorðinsárum (Kazdin, 1997). Meðferðir með réttum 

áherslum og inngripum geta þar skipt sköpum. Fjölkerfameðferð (e. Multisystematic 

therapy; MST) er ólík hefðbundnum meðferðum hjá börnum með hegðunarvandamál þar 

sem meðferðin gerist að mestu á heimili barnsins og leggur áherslu á að efla virkni 

fjölskyldunnar til að binda endi á slæma hegðun unglings (Henggeler, Schoenwald, 

Borduin, Rowland og Cunningham, 2009). MST snýr að fjölskyldum með ungling á 

heimilinu sem sýnir fjölþátta hegðunarvanda. Til þess að unglingur komi til greina fyrir 

fjölkerfameðferð þarf hann að búa á fjölskylduheimilinu og hegðunin þarf að vera það 

slæm að vistun utan heimilis komi til greina (Barnaverndarstofa, e.d.-a).  

Erlendis hefur árangur MST oft verið mældur með FACES kvarðanum. 

Hérlendis hefur þessi sjálfsmatskvarði ekki enn verið notaður í formlegri fyrirlögn en þó 

komið fram í rannsókn Aldísar Guðbrandsdóttur og Snæfríðar Drafnar Björgvinsdóttur 

(2011). Í þeirri rannsókn voru próffræðilegir eiginleikar íslensku þýðingarinnar ekki í 

fullkomnu samræmi við upprunalegu útgáfu listans. Niðurstöður gáfu til kynna að hægt 

væri að nota listana hérlendis til að meta samskipti innan fjölskyldna og hversu ánægðir 

einstaklingar eru með fjölskyldur sínar (Aldís Guðbrandsdóttir og Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir, 2011). Þáttabygging listans var hins vegar ekki í samræmi við erlendu 

útgáfuna sem kallar á endurskoðun. Próffræðilegir eiginleikar sýndu ýmsa vankanta sem 

betri þýðing og endurbætur gætu hugsanlega lagað. Með því að spyrja foreldra barna á 



  

 

7 

aldrinum 12-17 ára um skilning þeirra á atriðum listans væri hægt að greina vanda eða 

laka þýðingu einstakra atriða. Með því að spyrja MST meðferðaaðila einnig um skilning 

þeirra og túlkun á atriðum listans verður hægt að bera saman svör þeirra og foreldra. 

Meðferðaraðilarnir gæfu þannig faglegt álit og skoðun byggða á reynslu sinni sem 

meðferðarsinnar og fagaðilar. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að bera saman skilning foreldra annars vegar og 

MST meðferðaaðila hins vegar á atriðum FACES-IV í íslenskri þýðingu með það fyrir 

augum að bæta þýðinguna. Athugað verður orðalag atriða og hvort það geti valdið 

misskilningi eða misjöfnum skilningi hjá foreldrum sem og hjá MST meðferðaraðilum. 

Þáttabygging íslensku útgáfunnar er nokkuð ólík þeirri upprunalegu og því mikilvægt að 

ganga úr skugga um hvort rót vandans liggi í þýðingunni eða menningarmun. Rannsókn 

þessi á skilningi fólks á atriðunum gefur upplýsingar um gæði þýðingarinnar og 

vísbendingar um hvaða atriði í listanum má lagfæra eða betrumbæta ef þess þarf.  

 

Börn með hegðunarvanda 

Megin einkenni andfélagslegrar hegðunar er þrálátt hegðunarmynstur þar sem brotið er 

gegn rétti annarra (Kazdin, 1997). Börn sem sýna andfélagslega hegðun eru oft greind 

með annað hvort Hegðunarröskun (e. Conduct disorder) eða Mótþróaþrjóskuröskun (e. 

Oppositional Defiant Disorder) (Maughan, Rowe, Messer, Goodman og Meltzer, 2004). 

Börn með mótþróaþrjóskuröskun sýna endurtekið mynstur af ögrandi og neikvæðri 

hegðun, óhlýðni og eru fjandsamleg í garð yfirvalds. Þau missa oft stjórn á skapi sínu, 

deila við fullorðna, pirra fólk viljandi og fylgja ekki beiðnum eða reglum fullorðinna. 

Algengi mótþróaþrjóskuröskunar er meiri meðal stráka en um 3-4% þeirra greinast eftir 

viðmiðum DSM-IV en aðeins um 1,4% stúlkna (Maughan o.fl., 2004). 
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Mótþróaþrjóskuröskun er vægari og oft undanfari hegðunarröskunar sem byrjar allajafna 

fyrr, jafnvel um leikskólaldurinn (Nolen-Hoeksema, 2007). 

Einkenni hegðunarröskunar innihalda hegðanir sem brjóta á grunnrétti annarra og 

fara ekki eftir viðmiðum félagslegrar hegðunar. Þessar hegðanir geta verið skróp í skóla, 

líkamlegt ofbeldi, þjófnaður, óhlýðnast foreldrum, flýja að heiman, kveikja í og 

eyðileggja eigur annarra viljandi (Nolen-Hoeksema, 2007). Þessar hegðanir geta birst 

einar og sér og valda áhyggjum en þegar þær birtast saman þá er grunnur fyrir greiningu 

á hegðunarröskun (Kazdin, 1997). Barn sem nær greiningarviðmiðum fyrir 

hegðunarröskun þarf að sýna þrenns konar hegðun af fimmtán atriðum úr greiningarkerfi 

DSM-IV í að minnsta kosti sex mánuði (American Psychiatric Association, 2000). 

Atriðin má sjá í töflu 1. 

Tafla 1. Þýðing á greiningarviðmiðum hegðunarröskunar samkvæmt DSM-IV-TR. 

Ofbeldishegðun í garð manna og dýra 

1) hrekkir, hótar eða ógnar öðrum oft 

2) á oft frumkvæði að slagsmálum 

3) hefur notað vopn sem getur valdið öðrum alvarlegum áverkum (t.d. kylfu, 

múrstein, brotin flaska, hnífur, byssa) 

4) hefur beitt fólki ofbeldi 

5) hefur beitt dýrum ofbeldi 

6) hefur stolið frammi fyrir fórnarlambi (rænt, hrifsað tösku, kúgun, vopnað rán) 

7) hefur neytt einhvern til kynferðislegs athæfis 

Eyðilegging á eignum 

8) hefur viljandi tekið þátt í íkveikju með viljann fyrir að valda tjóni 

9) hefur viljandi eyðilagt eigur annarra (með öðrum hætti en íkveikju) 

Svik eða þjófnaður 

10) hefur brotist inn í hús, byggingu eða bíl annarra 

11) lýgur oft til að græða á öðrum eða til að forðast skyldur (svindlar á öðrum) 

12) hefur stolið óléttvægum hlutum án þess að mæta fórnarlambi (búðarhnupl án 

þess að brjótast inn, falsanir) 

Alvarleg brot á reglum 

13) er úti um nætur þátt fyrir bönn foreldra, byrjar fyrir 13 ára aldur 

14) hefur hlaupist að heiman yfir nótt að minnsta kosti tvisvar sinnum á meðan 

bjó heima hjá foreldri eða forráðamanni (eða einu sinni án þess að snúa aftur um 

langan tíma) 

15) Skrópar oft í skóla, byrjar fyrir 13 ára aldur 
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Röskunin skiptist í þrjú alvarleika stig eða væga, miðlungs og alvarlega. Á vægu 

stigi koma fá ef einhver hegðunarvandamál að auki fyrir utan þau sem þarf til greiningar 

og hegðun veldur öðrum einungis vægum skaða. Alvarlegt stig einkennist af mörgum 

hegðunarvandamálum að auki fyrir utan þau sem krafist er til greiningar á 

hegðunarröskun og hegðunarvandamál valda öðrum talsvert miklum skaða. 

Miðlungsstig er mitt á milli, það er að fjöldi hegðunarvandamála og áhrif þeirra á aðra 

eru á milli væga og alvarlega (DSM-IV-TR, 2000). 

Margar rannsóknir hafa þó mælt algengi hegðunarröskunar og komist að 

mismunandi niðurstöðum en þær hafa þó allar verið sammála um að algengi sé mun 

hærra hjá drengjum. Algengið hefur mælst allt frá 1,8% upp í 16% hjá strákum og 0,8% 

upp í 9,2% hjá stelpum (Loeber o.fl., 2000).  Algengi er talið aukast með aldrinum þar 

sem um 2% stráka greinast með hana um 7 ára aldur en hátt í 6% við 15 ára aldur 

samkvæmt rannsókn Maughan o.fl. (2004). Röskunin virðist hafa aukist gífurlega á 

tíunda áratug síðustu aldar sem getur vísað til betri greiningar á röskun eða aukningu á 

unglinga hópum. Talið er að hegðunarröskun hrjái um 1.3 til 4 milljónir (Sadock og 

Sadock, 2000). 

 

Áhrifaþættir á hegðunarröskun 

Skoðað hefur verið og rannsakaðir þætti eins og fjölskyldumynstur, fjölskylduvirkni og 

umhverfi og áhrif þeirra á börnin á heimilinu. Tvíbura- og ættleiðingarannsóknir hafa 

sýnt fram á að bæði arfgerð og umhverfisþættir komi við sögu sem áhrifaþættir (Rhee og 

Waldman, 2002). Áhætta fyrir hegðunarröskun virðist einnig aukast ef líffræðilegt 

foreldri eða fósturforeldri hefur andfélagslega persónuleikaröskun eða systkin sé með 

hegðunarröskun (Lahey, Hartdagen, Frick, McBurnett, Connor o.fl., 1988). Röskunin 

virðist algengari meðal barna sem eiga líffræðilega foreldra sem eru háð áfengi eða 
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öðrum vímuefnum, með lyndisraskanir, athyglisbrest eða ofvirkni, geðklofa eða 

hegðunarröskun (DelBello og Geller, 2001; Keshavan, 2008; Marmorstein, Iacono og 

McGue, 2009; Smith og Farrington, 2004).  

Áhættuþættir fyrir hegðunarröskun eru margir en þrír þættir tengdir foreldra 

virkni eru ofbeldi milli foreldra, vanræksla frá foreldrum og ósamræmi í aga. Í rannsókn 

Foley og fleiri (2004) komu í ljós sterk áhrif samtvinnunar frá þessum áhættuþáttum og 

arfgerð (e. Monoamine oxidase A) á hvort hegðunarröskun myndaðist hjá barni. Þar 

kom einnig fram að arfgerð var ekki næg skýring ein og sér heldur aðeins í viðveru 

neikvæðs umhverfi barns. Dadds, Sander, Morrison og Rebgetz (1992) skoðuðu tengsl 

fjölskyldugerðar og geðraskana hjá börnum þar sem kom fram að fjölskyldur barna með 

hegðunarröskun sýndu mikla neikvæðni og þvinganir. Ein langtímarannsókn (Smith og 

Farrington, 2004) fylgdi eftir þremur kynslóðum til að rannsaka áhrif þess að eiga 

foreldri sem sýndi andfélagslega hegðun. Þar kom í ljós að foreldrar í fyrstu kynslóð sem 

höfðu setið í fangelsi spáði fyrir um hegðunarröskun hjá drengjum í annarri kynslóð og 

að eiga andfélagslegt foreldri var áhættuþáttur fyrir hegðunarröskun og seinna 

andfélagslega hegðun. Að auki eiga einstaklingar með andfélagslega hegðun til með að 

sækja í maka með svipaðar tilhneigingar sem skapar neikvætt og fjandsamlegt umhverfi 

fyrir barn að alast upp við (Smith og Farrington, 2004). 

Stouthamer-Loeber, Loeberm Homish og Wei (2001) rannsökuðu áhrif 

vansrækslunnar og alvarlegra líkamlegra misþyrminga frá foreldrum og komust að því 

að börn sem sættu illri meðferð væru líklegri til að þróa með sér truflandi og slæma 

hegðun. Patterson lagði fram þá tilgátu að börn með hegðunarörðugleika tilheyrðu 

fjölskyldugerð þar sem styrking væri til staðar á ákveðinni hegðun sem einkenndi 

röskun. Þannig væri hegðunartruflun ekki takmörkuð við aðeins þetta eina barn heldur 

ættu systkin líka til með að sýna hegðunina (Dadds o.fl., 1992).  
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Tengsl á milli slæms félagsskapar, lélegs foreldraeftirlits og skólaerfiðleika á 

unglingsárum geta stuðlað að auknum líkindum að barn muni taka þátt í slæmri hegðun 

og afbrotum (Patterson og Dishion, 1985). Umhverfi og aðstæður eru einnig 

áhættuþættir fyrir slæma hegðun barna þar sem fátækt setur börn í mikla áhættu. Fátækt 

getur meðal annars falið í sér að búa í slæmu hverfi, heimilisleysi, skort á 

sjúkratryggingu og streitu hjá foreldrum vegna lítilla tekna sem getur leitt til harðra eða 

óskilyrtra refsinga, skort á hlýju og ástúð eða skorti á eftirliti foreldra (Costello, Keeler 

og Angold, 2001). Rannsóknir hafa sýnt fram á að nemendur sem standa sig illa í skóla 

eru mun líklegri til að hefja afbrotaferil en nemendur sem mæta og standa sig vel. 

(Hirschfield og Gasper, 2011). Maguin og Loeber (1996) komust að svipaðri niðurstöðu, 

það er að segja að léleg frammistaða í skóla tengist algengi og byrjun afbrotahegðunar 

unglings. Niðurstöður sýndu að því verri sem frammistaðan var í skóla því alvarlegri 

voru afbrotin. Þar kom einnig fram að greind og athyglistengd vandamál voru líkleg 

sameiginleg orsök bæði lélegrar frammistöðu í skóla og afbrota. 

Árangursrík meðferð með tilheyrandi inngripum er mikil nauðsyn þar sem 

hegðunarröskun er oft orsakavaldur mikils harmleiks hjá börnunum, fjölskyldum þeirra 

og annarra fórnarlamba andfélagslegra hegðana (Kazdin, 1997). Þar sem fjölskyldugerð 

og einkenni tengjast oft hegðunarröskuninni hentar í þeim tilvikum oftast best að nota 

fjölskyldumiðaða meðferð. MST meðferðin hentar vel þar sem hún lítur á fjölskylduna 

sem eina heild og vinnur að því að bæta samskipti, mynda samheldni og beinir spjótum 

sínum að því að takast á við þau vandkvæði hjá fjölskyldu og einstakling sem stuðla að 

hegðunarvanda (Kazdin, 1997). 
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MST- fjölkerfameðferð (e. Multi-systematic therapy) 

MST er öflug meðferð sem leggur áherslu á alla umhverfisþætti, eins og heimili, 

fjölskyldu, skóla, vini og nágrenni, sem hafa áhrif á langvarandi og ofbeldisfulla unga 

afbrotamenn (MST Services, e.d. -a). Hugmyndin á bakvið MST kemur frá Dr. Scott 

Henggeler sem uppgötvaði mikilvægi þess að stunda meðferð unglinga og barna heima 

hjá þeim. Þannig gæti meðferðaraðili skyggnst inn í samhengi lifnaðarhátta barnanna, 

hvernig þau búa, hvert þau fara í skóla og hvar þau eyða frítíma sínum (MST Services, 

e.d. -b).  

MST er fyrst og fremst fjölskyldubyggð inngrips aðferð og efling fjölskyldunnar 

er lykillinn að því að minnka andfélagslega hegðun og bæta virkni allrar fjölskyldunnar 

(Henggeler o.fl., 2009). Megin kenning meðferðarinnar fjallar um að andfélagsleg 

hegðun unglings orsakist af samtvinnun áhættuþátta í áhrifakerfum eins og skóla, 

nágrenni, vinum og fjölskyldu. MST vinnur svo að því að bæta lífsgæðin hjá 

unglingunum og fjölskyldum þeirra með því að veita hverju áhrifakerfi athygli og skoða 

hvar breyting er nauðsynleg (Henggeler o.fl., 2009). 

Hugmyndin um MST inngrip byggir á níu meðferðareglum sem eru grundvöllur 

módelsins. Reglurnar eru: 1. Að finna samhengi: að finna út hvernig umrædd vandamál 

tengjast mismunandi kerfum í stærra samhengi. 2. Áhersla á jákvæða og á styrkleika: 

Meðferðaraðili leggur áherslu á það jákvæða og notar styrkleika hvers kerfis sem 

vogarafl til breytinga. 3. Aukning á ábyrgð: Inngrip eru gerð til að efla ábyrga hegðun og 

draga úr óábyrgri hegðun meðal fjölskyldumeðlima. 4. Áhersla á nútíð, aðgerðir 

skilgreindar og skýrar: Inngrip ættu að leggja áherslu á nútíðina, vera aðgerðatengd og 

beinast að afmörkuðum og vel skilgreindum vandamálum. 5. Finna endurtekningu: 

inngrip skulu beinast að endurteknum hegðunarmynstrum innan og á milli mismunandi 

kerfa sem viðheldur umræddum hegðunarvanda. 6. Viðeigandi þroski: Inngrip skulu 
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vera í samræmi við og tengjast þroska unglings. 7. Stöðug viðleitni: Inngrip skulu gera 

ráð fyrir daglegu eða vikulegi framlagi fjölskyldumeðlima. 8. Mat og ábyrgð: Árangur 

meðferðainngripa er stöðugt metinn út frá mismunandi sjónarhornum og meðferðaraðilar 

taka ábyrgð á því að yfirstíga hindranir á leið til árangurs. 9. Alhæfing: Inngrip skulu 

leiða til meðferðarárangurs og breytinga til lengri tíma, með því að efla getu foreldra til 

að takast á við þarfir fjölskyldumeðlima í mismunandi aðstæðum (Henggeler o.fl., 

2009). 

Markmið MST er af tvennu tagi en annars vegar snýst meðferðin að mestu um að 

efla hæfni, bjargráð og tengslanet foreldra til að takast á við yfirvofandi 

hegðunarvandamál. Hins vegar snýst hún líka um að yfirstíga eða draga úr alvarleika og 

tíðni þeirra hegðunarerfiðleika, sem voru ástæða umsóknar um meðferðina, verulega 

(Barnaverndarstofa, e.d-a). Hegðunarvandinn getur komið fram á mörgum sviðum og 

má þar nefna vímuefnanotkun eða misnotkun áfengis, hótanir um að skaða aðra eða 

ofbeldisfullum talsmáta, líkamlegt ofbeldi gegn öðrum á heimili, nærumhverfi eða í 

skóla, skrópum í skóla eða verulegum skólaerfiðleikum, lögregluafskiptum, afbrot og 

önnur refsiverð hegðun (Barnaverndarstofa, 2008).  

MST meðferðaraðilar fara þangað sem börnin eiga heima, eru á vakt 24 tíma á 

dag, sjö daga vikunnar. Þeir vinna náið með foreldrunum og umsjáraðilum til að færa 

þeim stjórnina og kynna unglingana fyrir íþróttum og tómstundum sem annan kost 

heldur en að hanga og gera ekkert. Einnig vinnur meðferðaaðilinn að því með 

forsjáraðilum að hjálpa barninu að halda einbeitingu á skólastarfinu og auka við 

atvinnureynslu.  

Henggeler, Melton og Smith (1992) rannsökuðu árangur í MST hjá 

afbrotaunglingum og fjölskyldum þeirra og báru saman við hefðbundnar aðgerðir, sem 

fólu í sér réttarúrskurði með ákvæðum um útivistarbann eða skólamætingu. Þau börn 
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sem fylgdu ekki settum ákvæðum sneru aftur fyrir rétt fyrir endurmat og þeir sem brutu 

af sér á meðan meðferð stóð voru lagðir inn á stofnun barnaverndar. Í samanburði við 

hefðbundnar aðferðir barnaverndar sýndu unglingar og fjölskyldur þeirra sem fengu 

fjölkerfameðferð aukna samheldni, og minnkandi ýgi í í samskiptum við jafnaldra. Að 

meðaltali voru einnig færri handtökur í hópi þeirra sem fengu fjölkerfameðferð en 

hefðbundna aðferð og eyddu færri vikum í fangelsun, eða að meðaltali 10 vikum 

(Henggeler, Melton og Smith, 1992). Sýnt hefur verið fram á betri langtíma árangur hjá 

hjá alvarlegum afbrotaunglingum en aðrar meðferðir þar sem unglingar sem klára MST 

meðferð eru mun ólíklegri að vera handteknir aftur eins og fjögurra ára eftirfylgni sýndi 

(Borduin o.fl., 1995). Í allsherjargreiningu Curtis, Ronan og Borduin (2004) kom í ljós 

að fjölskyldur í fjölkerfameðferð sýndu betri virkni en 70% þeirra sem voru í annars 

konar meðferð.  

 

Ferli MST 

Eftir að umsókn um MST hefur verið samþykkt og fjölskyldu hefur verið úthlutað 

meðferðaraðila þarf meðferðaraðilinn að ganga frá skriflegum samningi um MST- 

meðferð við foreldra barns (Barnaverndarstofa, 2008). Í þeim samning kemur m.a. fram: 

að MST meðferðaraðili hafi leyfi til að afla upplýsinga um barnið og eftir atvikum 

foreldra frá öllum þeim aðilum sem skipta máli fyrir meðferðina, foreldrar svari 

spurningum af matslista um frammistöðu meðferðaraðila tveimur vikum eftir að 

meðferð hefst og síðan á fjögurra vikna fresti á meðan meðferð stendur, foreldrar veiti 

MST starfsmanni Barnaverndarstofu upplýsingar um árangur af meðferðinni í gegnum 

síma 6, 12 og 28 mánuðum eftir að henni lýkur, foreldrar gefi MST starfsmanni 

Barnaverndarstofu leyfi til að afla upplýsinga frá barnaverndarnefnd, skóla barns og 

lögreglu um árangur meðferðar 6,12 og 18 mánuðum eftir að henni lýkur og að 
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upplýsingar um árangur eftir að MST meðferð er lokið þjóni einungis þeim tilgangi að 

kanna hvort landsmarkmiðin eru uppfyllt, að þær séu ekki persónugreinanlegar, þjóni 

ekki hlutverki ráðgjafarsamtals og leiði ekki til endurskilgreiningar á meðferðarþörf 

viðkomandi fjölskyldu eða endurupptöku máls (Barnaverndarstofa, 2008). 

Meðferðaraðili kynnir svo samning um MST- meðferðina fyrir barninu og leitast 

til að fá barnið til að samþykkja hann. Meðferðaraðili skal hafa samráð við starfsmann 

barnaverndarnefndar eins oft og þurfa þykir en ekki sjaldnar en á tveggja vikna fresti 

(Barnaverndarstofa, 2008).  

Sett eru ákveðin yfirmarkmið MST meðferðar í hverju einstaka máli en skulu 

ávallt vera í takt við landsmarkmiðin (Barnaverndarstofa, 2008). Yfirmarkmið skulu vísa 

beint í þá hegðun sem var ástæða umsóknar og meðferðin beinist að, taka til óska 

foreldra og annarra lykilþátttakenda um árangur meðferðarinnar og vera skilgreind og 

rituð á hlutlægan hátt þannig að utanaðkomandi áhorfandi gæti staðfest hvort þeim er 

náð eða ekki. Yfirmarkmið gildir sem endanlegt viðmið þess hvort meðferð nái 

markmiðum sínum (Barnaverndarstofa, 2008).  

Meðferð varir í um 3-5 mánuði en ákvarðanir um lok meðferðar miðast við að 

yfirmarkmið séu uppfyllt. Meðferðaraðili hefur lok meðferðar í sjónmáli frá fyrsta fundi 

með því að setja yfirmarkmið með skýrum viðmiðum um árangur og með því að 

skilgreina meðferðarinngrip sem eru framkvæmd af fjölskyldumeðlimum og öðrum 

lykilþátttakendum. Meðferðaraðili skal ljúka meðferð ef yfirmarkmiðum hefur verið náð 

og sá árangur helst stöðugur yfir 3-4 vikna tímabil. Meðferðaraðili getur einnig lokið 

meðferð ef yfirmarkmið eru ekki uppfyllt en komið er að tímapunkti í meðferð þar sem 

árangur telst ekki lengur viðunandi með hliðsjón af þeim meðferðarinngripum sem reynd 

hafa verið (Barnaverndarstofa, 2008). Ákvörðun um að ljúka MST-meðferð er tekin út 

frá upplýsingum frá mismunandi aðilum, t.d. börnunum sjálfum, foreldrum, skóla 
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o.s.frv., þar sem eftirfarandi er metið: yfirmarkmið teljast uppfyllt og árangur helst 

stöðugur; barnið stríðir ekki við jafn alvarleg hegðunarvandamál og áður og 

fjölskyldunni hefur tekist að takast á við aðsteðjandi vandamál að minnsta kosti s.l. 3-4 

vikur; barnið sýnir marktækar framfarir í skóla eða vinnu; barnið umgengst æskilegan 

félagshóp og er að litlu eða engu leiti í tygjum við einstaklinga í vanda; 

Meðferðaraðilinn og teymisstjórinn telja að foreldrar hafi þekkingu, hæfni, bjargráð og 

nægan stuðning til að takast á við vandamál sem kunna að koma upp síðar. Möguleiki er 

að fá meðferð framlengda ef meðal annars eitthvað þykir benda til þess að framlenging 

meðferðar skili betri árangri (Barnaverndarstofa, 2008). 

 

MST á Íslandi og árangur 

MST á Íslandi hófst 2008 og í dag starfa tvö meðferðateymi, eitt sem hóf störf 2008 og 

annað árið 2010. Hvort teymi samanstendur af þremur til fjórum meðferðaraðilum og 

einum handleiðara sem nefnist einnig teymisstjóri (Barnaverndarstofa, e.d.-a). Í dag 

starfa átta manns sem MST meðferðaraðilar og tveir sem teymisstjórar á Íslandi og gert 

er ráð fyrir að hver meðferðaraðili sinni 8-10 fjölskyldum á ári (Barnaverndarstofa, e.d.-

a). Landsmarkmið MST á Íslandi er að barn búi heima hjá sér, sé við skóla eða í vinnu, 

komist ekki í kast við lögin, beiti ekki líkamlegu ofbeldi eða hótunum um ofbeldi, noti 

ekki ólögleg vímuefni og misnoti ekki aðra vímugjafa (Barnaverndarstofa, 2008).  

MST sýnir góðan árangur við að ná landsmarkmiðum samkvæmt 

Barnaverndarstofu (e.d.-b). Mælingar sýna mikinn mun til batnaðar á skólaástundun eða 

þáttöku á vinnumarkaði þar sem fyrir meðferð eru einungis 8,3% 36 barna í meðferðinni 

stunda skóla eða vinnu en við lok MST meðferðar er sú tala orðin 77,8% og helst sá 

árangur stöðugur 12 mánuðum eftir meðferð. Fyrir meðferð höfðu einungis 25% ekki 

komist í kast við lögin en við lok meðferðar höfðu 77,8% sömu sögu að segja frá því 
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meðferð hófst og helst þessi árangur einnig stöðugur eftir meðferð. Rúmlega helmingur 

þátttakenda í meðferð notuðu vímuefni og misnotuðu áfengi en við lok meðferðar voru 

þeir einungis um 8,3% en við 6 mánaða eftirfylgni hækkaði þetta hlutfall í 22,9% og við 

12 mánaða eftirfylgni var það komið í 26,5%. Að lokum voru 87,8% sem beittu ofbeldi 

eða hótunum um ofbeldi fyrir meðferð en eftir meðferð voru aðeins 11,1% þátttakenda 

sem stunduðu það og hélst þessi árangur stöðugur til 12 mánaða eftir að meðferð lauk 

(Barnaverndarstofa, e.d.-b). 

 

FACES IV 

FACES IV er fjórða útgáfa Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale sem 

byggður er á Heildarlíkani um hjóna- og fjölskyldugerð (e. Circumplex Model of Marital 

& Family Systems) og snýr að virkni fjölskylda. Spurningalistann er hægt að nota sem 

mælitæki í meðferðum og hjálpa fjölskyldumeðlimum til að skilja betur þarfir og gjörðir 

hvers annars. Sem mælitæki getur listinn mælt breytingar á virkni hjá fjölskyldum þar 

sem metið er hvort fjölskyldur í vanda í byrjun meðferðar færist nær eðlilegri og 

heilbrigðri virkni (Kouneski, 2000). 

Atriði FACES IV eru 62 og af þeim skiptast 42 atriði í 6 undirkvarða. Við þau 

atriði bætast tveir 10 atriða kvarðar, Family Communication Scale (FCS) og Family 

Satisfaction Scale (FSS). FCS metur samskipti innan fjölskyldu meðan FSS skoðar 

hversu sáttir þátttakendur eru við samheldni, sveigjanleika og samskipti fjölskyldu. 

Fjölskyldumat getur gefið mikilvægar upplýsingar um hugsanlega áhrifaríkasta þátt í lífi 

barna, það er fjölskylduna (Gaughan, 1995). 

Þrjú lykilhugtök eru notuð til að greina á milli mismunandi fjölskyldugerða. Þau 

eru samskipti, samheldni og sveigjanleiki fjölskyldu. Samskipti eru skilgreind sem 

jákvæð samskiptafærni notuð milli pars eða innan fjölskyldu. Samheldni er skilgreind 
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sem tilfinningaleg tengsl milli fjölskyldumeðlima. Sveigjanleiki er skilgreint sem gæði 

og birtingarmynd forystu og skipulags, samband hlutverka, reglna og málamiðlana 

(Olson og Gorall, 2006). Heildarlíkanið byggist á þeirri hugmynd að jafnvægi á 

samheldni og sveigjanleika fjölskyldu sé mikilvægt fyrir eðlilega virkni fjölskyldu og 

ójafnvægi bendi til slæmrar fjölskylduvirkni (Olson, 2011; Olson og Gorall, 2003). 

Þegar sveigjanleiki fjölskyldu er lítill og stöðugleiki mikill er yfirleitt einn leiðtogi sem 

ákvarðar allt og málamiðlanir eru af skornum skammti. Þegar sveigjanleiki er of mikill 

er mikið um breytingar, hvatvísar ákvarðanir og enginn ákveðinn leiðtogi innan 

fjölskyldunnar. Jafnvægi er því mikilvægt til að fjölskylda geti tekist á sem besta hátt við 

breytingar og stöðugleika (Olson, 2000). 

Átök og samheldni fjölskyldu geta spáð fyrir um hegðunarvandamál hjá börnum 

(Dishion, Patterson, Stoolmiller og Skinner, 1991). Í langtímarannsókn Lucia og Breslau 

(2006) voru skoðuð tengsl samheldni innan fjölskyldu og hegðunarvandamál barna þar 

sem mikil samheldni fjölskyldu gaf til kynna færri hegðunarvandamál barna en hjá 

fjölskyldum sem höfðu litla samheldni. Samheldni eða aðlögunarhæfni fjölskyldu spáir 

fyrir hegðunarvandamálum samkvæmt rannsókn Dreman og Ronan-Eliav (1997) þar 

sem hærri tíðni vandamálahegðunar fylgdi þegar samheldni mældist lág og 

aðlögunarhæfni var lítil.  

FACES IV listinn metur einnig hversu ánægðir fjölskyldumeðlimir eru með eigin 

fjölskyldu og virkni hennar með Family Satisfaction Scale (FSS). Ánægja með 

fjölskyldu er hægt að skilgreina sem almenna ánægju með uppruna fjölskyldu og 

tengslin á milli meðlima, það er milli systkina, milli foreldra, og milli foreldra og barna 

(Carver og Jones, 1992). FSS er tíu atriða kvarði sem svarað er á fimm atriða likert 

kvarða. Mælingin fer fram í stigagjöf þar sem hægt er að fá 10 til 50 stig. Há stigagjöf 
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gefur til kynna ánægju með fjölskylduna en fjölskyldur með lægri stig en 35 eru annað 

hvort frekar eða mjög óánægðir með fjölskylduna. 

Markmiðin í þróun FACES IV voru þrenns konar: að þróa sjálfsmatskvarða sem 

nær að fullu yfir víddir samheldni og sveigjanleika fjölskyldu, að þróa sjálfsmatskvarða 

sem er áreiðanlegur, réttmætur og klínískt marktækur og að þróa matstæki fyrir 

fjölskyldur sem er nothæft í rannsóknum og klínískri vinnu með fjölskyldum (Olson, 

2011). FACES IV var gerður til að meta betur samheldni og sveigjanleika fjölskyldu, 

sem eru megin þættirnir í Heildarlíkani um hjóna- og fjölskyldugerð, en forverar hans 

höfðu gert. Eldri útgáfur listans sýndu fram á línulegt samband við fjölskylduvirkni 

frekar en ólínulegt samband sem heildarlíkanið gerir ráð fyrir. Fyrri listar voru einnig of 

takmarkaðir og skýrðu ekki nægilega vel frá ýktum víddum bæði samheldni eða 

sveigjanleika (Olson og Gorall. 2003; Olson, Gorall og Tiesel, 2007). Sýnt hefur verið 

fram á áreiðanleika og réttmæti skalans til rannsókna og klínískra notkunar (Olson og 

Gorall 2003).  

FACES IV metur samloðun fjölskyldu og sveigjanleika svið með sex skölum og 

greinir hann vel á milli heilbrigðra og fjölskyldna í vanda. Niðurstöður úr klasagreiningu 

(e. cluster analysis) á kvörðunum sex í listanum sýndu að hægt er að skilgreinda sex 

fjölskyldugerðir. Röðun frá heilbrigðustu til óheilbrigðustu væri á eftirfarandi hátt: 

Fjölskylda í jafnvægi, ósveigjanleg/samheldin fjölskyldugerð, meðal fjölskyldugerð, 

ójafnvægi/sveigjanleg fjölskyldugerð, skipulagslaus/ójafnvægi fjölskyldugerð og 

fjölskylda í ójafnvægi (Olson og Gorall, 2006). Fjölskylda í ójafnvægi einkennist af 

erfiðleikum og vandamálum, er líklegasta fjölskyldugerðin til að fara í meðferð og er 

alger andstæða fjölskyldu í jafnvægi.  
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Próffræðilegir eiginleikar FACES IV 

Í þáttagreiningu Olson (2011) á 42 atriðum FACES IV kvarðanum komu fram sex þættir 

sem hver um hafði sjö atriði þar sem notast var við staðfestandi þáttagreiningu. Á 

Samheldni víddinni var hleðsla atriða á kvarðann Samheldni (e. balanced cohesion) að 

meðaltali 0.75, hleðsla atriða á kvarðann Flókin (e. enmeshed) var að meðaltali 0.57 og 

hleðsla atriða á kvarða Ósamheldni (e. disengaged) var 0.70 að meðaltali. Á 

Sveigjanleika víddinni hlóðust atriði á kvarðann Sveigjanleiki (e. balanced flexibility) að 

meðaltali 0.65, hleðsla atriða á kvarðann Skipulagsleysi (e. chaotic) var að meðaltali 

0.69 og hleðsla atriða á kvarðann Ósveigjanleg (e. rigid) var að meðaltali 0.63 (Olson, 

2011). Öfgagildin á Samheldni víddinni, Flókin og Ósamheldin, höfðu litla fylgni á milli 

sín og öfgagildin á sveigjanleika víddinni, skipulagslaus og ósveigjanlegur, sýndu einnig 

fram á litla fylgni sín á milli. Þannig má sjá hversu óháðir þættirnir eru innan víddanna. 

Áreiðanleiki FACES IV var metinn af Olson (2011) sem fann út alfastuðla 

kvarðanna sex til að meta innri stöðugleika þeirra. Niðurstöður voru eftirfarandi: 

Ósamheldni = 0,87, Samheldni = 0,89, Flókin = 0,77, Skipulagsleysi = 0,86, 

Jafnvægi/sveigjanleiki = 0,84 og Ósveigjanlegur = 0,82. Innri stöðugleiki kvarðanna 

telst mikill og alfastuðlar allra góðir (Olson, 2011). Til að ákvarða réttmæti bar Olson 

(2011) niðurstöður úr fyrirlögn FACES IV saman við aðra kvarða; Self-report Family 

Inventory (SFI), Family Satisfaction Scale (FSS) og Family Assessment Device (FAD) 

og notaði fylgnina á milli FACES IV og hinna kvarðanna. Fylgnin reyndist há milli 

flestra kvarða í FACES IV við SFI, FAD og FSS. Minnsta réttmæti höfðu kvarðarnir 

Ósveigjanleg og Flókin en kvarðarnir Samheldni, Sveigjanleiki, Ósamheldni og 

Skipulagsleysi höfðu mikið réttmæti. Til að meta innihaldsréttmæti kvarðana fjögurra 

sem meta öfgar víddanna Sveigjanleika og Samheldni voru fjölskyldumeðferðaraðilar 

fengnir sem töldu atriði endurspegla kvarðana fjóra. Sýnt var fram á samtímaréttmæti 
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með því að nota fjölskyldukvarðana þrjá og hugtaka réttmæti með staðfestandi 

þáttagreiningu (Olson, 2011).  

Í rannsókn Aldísar Guðbrandsdóttur og Snæfríðar Drafnar Björgvinsdóttur 

(2011) komu próffræðilegir eiginleikar listans ekki nógu vel fram í íslenskri þýðingu 

miðað við upprunalegu ensku útgáfuna. Í samræmi við upprunalega útgáfu listans kom 

sex þátta lausn best út en þættirnir voru ekki þeir sömu. Í upprunalegri útgáfu eru 

þættirnir Samheldni, Sveigjanleiki, Ósamheldin, Flókin, Ósveigjanleg og Skipulagsleysi. 

Þættirnir Ósamheldin og Flókin endurspegla öfgagildi Samheldni víddarinnar og 

þættirnir Ósveigjanleg og Skipulagsleysi endurspegla öfgagildi Sveigjanleika 

víddarinnar. Ólíkt upprunalegu ensku útgáfunni voru í íslensku útgáfunni dregnir 

þættirnir Samvera fjölskyldu, Samheldni fjölskyldu, Skipulag, Reglur, Sveigjanleiki og 

Forysta/sveigjanleiki. Þættirnir samanstanda af ólíkum atriðum frá því sem kemur úr 

upprunalegu útgáfunni sem höfundar telja geti stafað af menningarmun í 

uppeldisaðferðum.  Einnig er ekki hægt að sýna fram á að þýðing listans sé nothæf án 

þess að leggja hann aftur fyrir (Aldís Guðbrandsdóttir og Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir, 2011). 

 

Tilgangur rannsóknar 

Með því að staðla og staðfæra FACES IV fæst mælitæki til þess að mæla árangur MST 

meðferðar í Íslandi út frá samheldni fjölskyldunnar, sveigjanleika fjölskyldunnar, 

samskiptum innan hennar og hversu ánægðir fjölskyldumeðlimir eru með eigin 

fjölskyldu. Í dag er árangur MST meðferðar metinn út frá hegðunarbreytingum unglings 

og skilgreindum landsmarkmiðum en hægt væri að auka réttmæti árangursmats MST 

með því að notast við FACES IV sem árangursmat.  
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Viðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða skilning foreldra annars vegar og MST 

meðferðaraðila hins vegar á atriðum FACES IV í íslenskri þýðingu með það að 

markmiði að bæta þýðingu. Þáttabygging íslensku útgáfu listans er talsvert ólík þeirri 

upprunalegu og því er mikilvægt að ganga úr skugga um hvort uppruni vandans liggi í 

þýðingunni sjálfri eða í menningarmun. Með því að framkvæma þessa rannsókn á 

skilningi fólks á atriðum fást upplýsingar um gæði þýðingarinnar og vísbendingar um 

hvaða atriði megi lagfæra. Nauðsynlegt er að finna ástæðu þess að próffræðilegir 

eiginleikar íslenskrar þýðingu á FACES IV listanum koma ekki nógu vel út svo hægt sé 

að uppræta vandann og koma listanum í notkun. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru tíu mæður barna á aldrinum 12 til 17 ára sem búa 

heima hjá þeim. Mæðurnar voru á aldrinum 37 til 50 ára og voru valdar í úrtak af 

hentugleika. Níu þeirra bjuggu einnig með líffræðilegum föður barns og ein með 

stjúpföður barns. Fjöldi barna á heimili var að meðaltali tvö en spönnin var ekki mikil 

eða frá einu og upp í þrjú börn á heimili. Skilyrði fyrir þáttöku var að eiga að minnsta 

kosti eitt barn á aldrinum 12-17 ára sem byggi heima. Til samanburðar var rætt við átta 

MST meðferðaraðila sem gáfu faglegt álit á þýðingu og orðalagi spurninganna og 

svarkvarða. 

 

Mælitæki 

Spurningalistinn Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale IV (FACES IV, sjá 

viðauka 3) er sjálfsmatskvarði sem metur virkni fjölskyldu og samanstendur af 62 

atriðum sem skipta má í þrennt. Fyrstu 42 atriðin skiptast í sex kvarða sem hver 

samanstendur af 7 atriðum í upprunalegri útgáfu. Af kvörðunum eru tveir línulegir sem 

meta samheldni og sveigjanleika fjölskyldu og fjórir ólínulegir kvarðar sem meta öfgar 

víddanna tveggja. Á Sveigjanleika víddinni merkir lægsta gildi ósveigjanlega 

fjölskyldugerð en hæsta gildi merkir skipulagslausa fjölskyldugerð. Lægsta gildi á 

samheldni víddinni merkir ósamheldna fjölskyldugerð en hæsta gildi merkir flókna 

fjölskyldugerð (Olson, 2011).  

Við þetta bætast tveir skalar, hvor með tíu atriði. Annar er Family 

Communication Scale (FCS) sem metur samskipti innan fjölskyldu og hinn er Family 

Satisfaction Scale (FSS) sem metur hversu sáttir þátttakendur eru við samheldni, 

sveigjanleika og samskipti fölskyldu (Olson, 2011). 
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  Listinn inniheldur fimm punkta Likert kvarða þar sem við hvert atriði er hægt að 

merkja við að foreldri sé mjög ósammála, frekar ósammála, óákveðin, frekar sammála 

og mjög sammála fullyrðingu. 

 FACES IV var þýddur yfir á íslensku af Funa Sigurðssyni, Ingibjörgu 

Markúsdóttur og Halldóri Haukssyni. Listinn var síðan bakþýddur af Önnu Yates og var 

þýðing talin fullnægjandi að mati útgefanda (Aldís Guðbrandsdóttir og Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir, 2011). 

 

Rannsóknarsnið 

Notast var við eigindlegt rannsóknarsnið sem skoðar einkenni og gæði atriða og byggir á 

samtölum við þátttakendur (Howitt og Cramer, 2005). Slíkt viðtalssnið felur í sér að 

tekið er viðtal við þátttakendur augliti til auglitis og hentar einkar vel til að fá 

útskýringar á skilningi þeirra á atriðum spurningalista. Helstu kostir viðtalsrannsókna 

eru að oft er hægt að ná meiri svörun frá þátttakendum heldur en með spurningalistum 

með fyrirfram ákveðnum spurningum. Hægt er að fá frekari útskýringar á svari með 

viðtali og rannsakandi getur séð til þess að allir þátttakendur svari spurningum í sömu 

röð og að öllum spurningum sé svarað. Gallar viðtalsrannsókna eru nokkrir og má þar 

helst nefna að ekkert viðtal er eins þar sem erfitt er að staðla aðstæður, þóknunaráhrif, 

þar sem þátttakendur svara í samræmi við það sem þeir telja rannsakanda vera leitast 

eftir og þegar þátttakendur svara til að sýna sig í sem bestu ljósi eða þannig sem telst 

æskilegt. Spyrjandi getur einnig haft áhrif niðurstöður með túlkun sinni og leiðandi 

spurningum. Hægt er að komast hjá því með því að notast við þjálfaða spyrjendur, gefa 

þeim nákvæm fyrirmæli og leiðbeiningar og forðast leiðandi spurningar (Shaughnessy, 

Zechmeister og Zechmeister, 2009).  
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Framkvæmd 

Rannsakandi hitti þátttakendur annað hvort á sínu eigin heimili, þeirra heimili, á 

vinnustað þeirra eða í Háskóla Íslands þar sem hægt var að vera í ró og næði. 

Þátttakendur fengu spurningalistann ásamt útskýringum á tilgangi rannsóknar og 

fyrirmælum (sjá viðauka 1). Mæðurnar voru beðnar um að fara yfir eitt atriði í einu, 

svara því út frá sinni fjölskyldu og lýsa hugsunum og skilningi sínum á atriðum á 

meðan. Beðið var um allar vangaveltur sem komu í huga varðandi atriði, svarmöguleika 

eða þýðingu og orðalag þess. meðferðaraðilarnir fengu svipuð fyrirmæli (sjá viðauka 2) 

þar sem þeir voru beðnir um að fara yfir öll atriðin, eitt í einu og segja frá hvort þeir 

teldu atriði skiljanlegt eða ekki sem gæti orsakað rugling meðal foreldra.  

Í öllum viðtölum var stjórn á aðstæðum ágæt og gætt var að því að enginn af 

þátttakendum var í tímaþröng þegar þeir svöruðu listanum í ró og friði. Tekið var fram í 

fyrirmælum að spurningar frá rannsakanda gæfu ekki til kynna að svör væru röng heldur 

einungis til að skilja betur hugsun þátttakenda. 

Viðtölin voru öll tekin upp á snjallsíma fyrir frekari úrvinnslu á svörum 

þátttakenda og til að auðvelda upprifjun á því sem kom fram. Tekið var fram að fyllsta 

trúnaðar yrði gætt og upptökum yrði eytt að lokinni ritgerðasmíð. 
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Niðurstöður 

Þátttakendur merktu við á spurningalistanum og sögðu frá skilningi sínum á atriði, hvort 

þeir teldu atriði skýrt eða óskýrt og þá hvað væri óskýrt við spurningu.  

Atriði sem mæla sveigjanleika og samheldni fjölskyldu. 

Atriði 1. Fjölskyldumeðlimir taka þátt í lífi hvers annars. 

Engar af mæðrunum áttu í erfiðleikum með að svara þessu atriði og mátu það sem svo 

að fjölskyldumeðlimir tækju þátt í lífi hvors annars með því að hjálpa hvort öðru, eiga í 

samskiptum og eyða tíma saman. meðferðaraðilar höfðu engar athugasemdir að gefa um 

atriðið og töldu það bæði skýrt og skiljanlegt. 

 

Atriði 2. Okkar fjölskylda reynir við nýjar leiðir til að leysa vandamál 

Spurningin var að mati allra mæðranna auðskilin og skýr þar sem fjölskyldan leitar á ný 

mið ef vandamál koma upp. Flestar tóku undir að ef vandamál kæmu upp þá væru 

gamlar aðferðir ekki að virka og því væru nýjar leiðir nauðsynlegar og sjálfsagðar. 

 Helmingur meðferðaraðilanna taldi atriðið klúðurslega orðað sem gæti valdið 

ruglingi meðal foreldra. Töldu þeir að þó atriðið sé að mestu skiljanlegt þá gætu einstaka 

foreldrar átt í erfiðleikum vegna orðalags. 

 

Atriði 3. Okkur semur betur við fólk utan fjölskyldunnar en innan hennar. 

Mæðrunum þótti þetta atriði auðskilið og töldu atriðið meta samlyndi innan 

fjölskyldunnar en tvær mæðranna áttu erfitt með að svara að því leyti að sumum 

meðlimum fjölskyldunnar semdi illa sín á milli. Öðrum meðlimum samdi þó vel og 

vildu þær getað svarað ósammála en þar sem sumum samdi betur við fólk utan 

fjölskyldunnar þótti mæðrunum erfitt að svara fyrir heildina. Meðferðaraðilar sögðu 

atriðið skýrt og skiljanlegt og voru sammála mæðrunum í að atriði væri að meta 

samlyndi hjá fjölskyldumeðlimum. 

 

Atriði 4. Við eyðum of miklum tíma saman. 

Spurningin þótti skýr og skiljanleg þar sem allar mæðurnar töldu hana meta hvort 

fjölskyldumeðlimir væru ekki of háðir hvor öðrum og eyddu tíma utan fjölskyldunnar. 

 Tveir meðferðaraðilar mátu atriðið bera með sér neikvæðni með orðinu ,,of” sem 

og töldu þeir að foreldrar sem svara í flýti gætu lesið fram hjá því og svarað í ósamræmi 

við raunverulega samveru fjölskyldunnar. 
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Atriði 5. Í okkar fjölskyldu eru strangar afleiðingar ef reglur eru brotnar. 

Þrjár mæður töldu erfitt að svara þessari spurningu því þó hún væri skýr og skiljanleg þá 

þótti þeim orðið ,,strangar” ekki eiga við og mætti sleppa. Afleiðingar væru misjafnar 

eftir brotum og þó afleiðingar fylgdu alltaf á eftir þá þótti þeim erfitt að svara sammála. 

 Þrír meðferðaraðilar voru sammála mæðrunum með að ,,strangar afleiðingar” 

væri of sterkt orðalag. Töldu þeir að foreldrar sem gættu þess að sanngjarnar afleiðingar 

fylgdu brotum gætu átt erfitt með að svara þannig að þeir væru sammála fullyrðingunni.  

 

Atriði 6. Við í fjölskyldunni virðumst aldrei ná að skipuleggja okkur. 

Atriðið var skýrt og skiljanlegt samkvæmt öllum mæðrunum sem töldu atriðið meta 

skipulagsgetu fjölskyldunnar. Tveir meðferðaraðilar töldu spurninguna ekki nógu vel 

skilgreinda í hverju skipulagning fælist og töldu að hentugt væri að setja upp dæmi um 

skipulagningu. 

 

Atriði 7. Fjölskyldumeðlimum finnst þeir vera mjög nánir hver öðrum 

Mæðurnar töldu þetta atriði mæla náin tilfinningatengsl fjölskyldumeðlima og var 

spurningin talin skýr og skiljanleg af öllum mæðrunum og meðferðaraðilum. 

 

Atriði 8. Í okkar fjölskyldu ráða foreldrarnir jafnmiklu. 

Atriðið var talið skýrt og skiljanlegt þar sem spurt var hvort foreldrar höfðu jafnt 

ákvörðunarvald. Tvær mæður vildu þó fá frekari útlistun á yfir hverju foreldrar réðu og 

hvort í því fælist jafnmikla stjórn á fjárhag, börnum og heimilisverkum. Meðferðaraðilar 

höfðu ekkert út á atriðið að setja og töldu það afar skiljanlegt. 

 

Atriði 9. Fjölskyldumeðlimir virðast forðast að eiga samskipti við hvern annan þegar 

þeir eru heima 

Allar mæðurnar mátu þetta atriði skiljanlegt og skýrt og áttu ekki í neinum vandkvæðum 

með að svara. Að þeirra sögn mat atriðið samskipti innan fjölskyldunnar og þá hvort 

brestir væru til staðar hjá fjölskyldumeðlimum. Tveir meðferðaraðilar töldu orðið forðast 

heldur sterkt og sögðu að hægt væri að bæta það með því að orða á eftirfarandi hátt: 

,,Fjölskyldumeðlimir vilja sem minnst samskipti þegar þeir eru heima”. 
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Atriði 10. Fjölskyldumeðlimum finnst þeir undir þrýstingi að eyða sem mestum frítíma 

hver með öðrum. 

Tvær mæður stöldruðu við þessa spurningu því þeim þótti hún undarleg. Þótti þeim 

orðalagið ,,undir þrýstingi” vísa í einhvers konar skyldu og að spurningin væri óskýr. 

Annarri móðurinni þótti erfitt að svara því þrýstingur kæmi frá aðeins einum meðlimi í 

fjögurra manna fjölskyldu. Af hinum mæðrunum var atriðið talið skýrt og töldu þær 

atriðið meta hvort fjölskyldan krefðist þess að meðlimir hennar eyddu tíma saman eða að 

meðlimir tækju þátt í lífi hvers annars af frjálsum vilja. 

 Tveir meðferðaraðilar áttu erfitt með að skilja hvaðan þrýstingur kæmi og hvort 

það gæti skipt máli hvernig atriðinu er svarað. Annars töldu meðferðaraðilarnir atriðið 

skiljanlegt og skýrt. 

 

Atriði 11. Það eru skýrar afleiðingar þegar fjölskyldumeðlimur gerir eitthvað rangt 

Engin móðir átti í vandkvæðum með þetta atriði og var það talið skýrt og auðskilið af 

öllum að afleiðingar fylgdu á eftir brotum eða ef fjölskyldumeðlimir gerðu eitthvað 

rangt af sér. Meðferðaraðilarnir tóku í sama streng með að atriðið væri að meta hvort 

afleiðingar fylgdu brotum á reglum og var atriðið því talið skýrt. 

 

Atriði 12. Í okkar fjölskyldu er erfitt að átta sig á því hver stjórnar 

Atriðið var talið skýrt og skiljanlegt en þó töldu þrjár mæður spurninguna frekar stirða í 

orðalagi. Allar mæðurnar voru þó samstíga og töldu atriðið meta hvort erfitt væri að átta 

sig á hver stjórnar eða er leiðtogi fjölskyldunnar. Engar athugasemdir komu frá 

meðferðaraðilum um atriðið, allir mátu það sem skiljanlegt. 

 

Atriði 13. Fjölskyldumeðlimir styðja hvern annan á erfiðum tímum. 

Atriðið var talið afar skýrt og skiljanlegt að mati allra mæðranna og meðferðaraðilanna. 

Bæði mæður og meðferðaraðilar töldu atriðið meta hvort fjölskyldumeðlimir hefðu 

aðgang að stuðningi innan fjölskyldu. 

 

Atriði 14. Það er sanngjarn agi í fjölskyldunni okkar. 

Mæðurnar sögðu atriðið skýrt og töldu það meta hvort agi væri til staðar á heimili og að 

hann væri sanngjarn að því leyti að hann væri ekki of strangur en um leið að hann væri 
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ekki of lítill. Meðferðaraðilarnir töldu atriðið meta tilvist aga á heimili og þá einnig 

hvort hann væri réttlátur. 

 

Atriði 15. Fjölskyldumeðlimir vita mjög lítið um vini hvers annars 

Mæðurnar töldu atriðið meta hversu vel fjölskyldumeðlimir fylgjast með og þekkja 

hvern annan og nærumhverfi þeirra. Einnig töldu þær atriðið meta hversu gott eftirlit 

foreldrar hefðu með börnunum og vinahóp þeirra. Spurningin þótti skýr og skiljanleg en 

fyrir fjórar mæður var erfitt að svara þar sem þær töldu sig þekkja flesta vini hjá sumum 

fjölskyldumeðlimum en afar fáa hjá öðrum. Tvær þeirra svöruðu óákveðið en hinar tóku 

mið af meirihluta fjölskyldunnar. Meðferðaraðilarnir höfðu ekkert út á atriðið að setja og 

töldu það skýrt og skiljanlegt. 

 

Atriði 16. Fjölskyldumeðlimir eru of háðir hver öðrum 

Mæðurnar mátu atriðið að mestu skiljanlegt en mismunandi mat kom á merkingu atriðis. 

Fyrir þrjár mæður þótti orðið háðir vísa í að vera of mikið saman en fyrir fjórar var það 

merki um að fjölskyldumeðlimir reiddu sig of mikið hver á annan og sýndu ósjálfstæði. 

Hinar töldu það meta hversu samrýndir fjölskyldumeðlimir eru og þá á neikvæðan hátt. 

Meðferðaraðilarnir töldu spurninguna meta hvort samrýnd fjölskyldu væri of mikil sem 

gerði einstaklinga innan fjölskyldunnar ósjálfstæða. 

 

Atriði 17. Okkar fjölskylda hefur reglur fyrir næstum því allar mögulegar aðstæður 

Atriðið var talið meta hvort fjölskylda hefði urmul af reglum fyrir allar hugsanlegar 

uppákomur eða aðstæður eða hvort fjölskylda væri með fáar eða jafnvel engar reglur. 

Flestar mæður, eða sjö af tíu, sögðu ómögulegt að gera reglur fyrir allar mögulegar 

aðstæður og því væri erfitt að svara frekar sammála eða mjög sammála þó til væru reglur 

á heimilinu. 

 Þrír meðferðaraðilar töldu einnig ómögulegt að hafa reglur við næstum allar 

mögulegar aðstæður og að reglur við öllu gæfi til kynna heraga. Héldu tveir þeirra því 

einnig fram að þó til væru reglur þá væri erfitt fyrir foreldri að svara samþykkjandi. 

 

Atriði 18. Fjölskyldan okkar kemur hlutunum ekki í verk. 

Flestar mæðurnar töldu atriðið í grunninn meta hvort fjölskylda gerði það sem ætlast 

væri af henni eða ekki. Helmingur mæðranna þótti mega gefa dæmi um hluti sem 
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fjölskyldan kæmi í verk. Tveimur þótti spurningin þó illskiljanleg því þær voru óvissar 

hvort spurt var um hluti sem fjölskyldan gerir sem heild eða ekki. Einstaklingsmunur 

væri milli meðlima og að koma hlutum í verk væri of víðfeðmt hugtak að spyrja um. 

Meðferðaraðilar töldu atriðið meta framkvæmdagetu fjölskyldu sem heild og töldu þeir 

einnig að atriðið væri skýrt. 

 

Atriði 19. Fjölskyldumeðlimir ráðfæra sig við hvern annan þegar taka þarf mikilvægar 

ákvarðanir. 

Atriðið var talið skiljanlegt af öllum mæðrum sem töldu atriðið meta hversu samrýnd 

fjölskylda væri þar sem meðlimir gætu alltaf leitað ráða hjá hver öðrum. Töldu þær atriði 

jafnframt meta hvort meðlimir treystu ráðleggingum hvers annars og að álit þeirra sé 

tekið til greina við stórar ákvarðanir. Meðferðaraðilarnir voru sammála mæðrunum og 

töldu að atriðið væri að meta traust fjölskyldumeðlima á hver öðrum við mikilvægar 

ákvörðunartökur og bæði tækju mark á og bæru virðingu fyrir þeirra áliti. 

 

Atriði 20. Fjölskyldan mín getur lagað sig að breytingum þegar þess þarf. 

Mæðurnar og meðferðaraðilarnir töldu atriðið meta aðlögunarhæfni og sveigjanleikagetu 

fjölskyldu ef aðstæður krefðust. Atriðið var talið skýrt af öllum meðferðaraðilunum og 

mæðrum þó tvær mæður töldu að spurningin mætti gefa dæmi um breytingar. 

 

Atriði 21. Fjölskyldumeðlimir eru ekki einir á báti þegar þarf að leysa vandamál. 

Spurningin var talin meta hvort einstaklingar innan fjölskyldu gætu treyst á hvern annan 

þegar vandamál steðja að. Mæðurnar mátu þetta skýrt og skiljanlegt en þrír 

meðferðaraðilar sögðu atriðið loðið. Betra væri að segja: ,,Fjölskyldumeðlimir hafa 

aðgang að stuðningi hjá hver öðrum” þar sem orðatiltækið ,,einir á báti” sé háð skilningi 

foreldranna á því. 

 

Atriði 22. Fjölskyldumeðlimir hafa litla þörf fyrir vini utan fjölskyldunnar. 

Atriðið var talið skýrt en undarlegt af flestum mæðrunum. Töldu þær atriðið meta nánd 

fjölskyldu en um leið að hún væri ekki of mikil þar sem allir þurfa vini utan fjölskyldu. 

 Meðferðaraðilarnir töldu atriðið skýrt en tveir þeirra skildu ekki hvað 

fullyrðingin væri að leitast eftir, það er hvort fjölskylda væri það mikið saman að þyrfti 
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ekki vini eða að fjölskyldumeðlimir væru það háðir hver öðrum að leituðu ekki lengra 

fyrir félagsskap. 

 

Atriði 23. Fjölskyldan okkar er mjög skipulögð. 

Atriðið var talið skiljanlegt af bæði meðferðaraðilum og mæðrum sem töldu það meta 

skipulagsgetu fjölskyldu. Héldu mæðurnar einnig að atriðið gerði greinarmun á 

óskipulögðum og skipulögðum fjölskyldum.  

 

Atriði 24. Í fjölskyldunni okkar er það óljóst hver ber ábyrgð á hlutum (heimilisverk, 

athafnir og afþreying). 

Spurningin var talin skýr og skiljanleg af öllum mæðrum og meðferðaraðilum sem öll 

töldu spurninguna spyrja hvort erfitt væri fyrir fjölskyldumeðlimi að vita hver eigi að sjá 

um hvaða heimilisverk eða annað tilfallandi verk. 

 

Atriði 25. Fjölskyldumeðlimir vilja eyða hluta af frítíma sínum með hver öðrum, 

Atriðið var talið af öllum mæðrum og meðferðaraðilum meta hversu viljugir eða 

óviljugir meðlimir fjölskyldunnar væru til að eyða tíma með hver öðrum. Bæði 

meðferðaraðilarnir og mæðurnar mátu atriðið afar skýrt og skiljanlegt. 

 

Atriði 26. Við skiptumst á að vinna heimilisstörf. 

Atriðið var talið skýrt og skiljanlegt þó þrjár mæður voru óvissar hvort spurningin ætti 

við um alla í fjölskyldunni eða bara foreldrana. Hinar töldu atriðið eiga við alla í 

fjölskyldunni. Meðferðaraðilarnir töldu allir atriðið skiljanlegt og að það ætti við um alla 

meðlimi fjölskyldunnar en ekki bara foreldrana. 

 

Atriði 27. Fjölskyldan okkar gerir sjaldan eitthvað saman. 

Spurningin var skýr að mati allra mæðranna sem mátu að spurt væri um hversu mikið 

fjölskylda væri saman. Meðferðaraðilarnir töldu spurninguna einnig skýra og töldu 

einnig að hún spyrði hversu mikið eða lítið fjölskylda gerði eitthvað saman. 

 

Atriði 28. Okkur finnst við of tengd hvert öðru. 

Spurt var af tveimur mæðrum hvernig hægt væri að vera of tengd því fjölskyldan væri 

alltaf nátengd. Aðrar þrjár túlkuðu spurninguna sem svo að spurt væri um 
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tilfinningatengsl en þær voru óvissar. Fimm mæðrum fannst spurningin orðuð á 

neikvæðan hátt og túlkuðu þær atriðið þannig að spurt væri um hvort meðlimir í 

fjölskyldu væru of háðir og óaðskilanlegir. Þótti þeim tengsl fjölskyldu ekki endilega 

þýða að meðlimir séu of háðir og að breyta ætti orðinu.  

 Þremur meðferðaraðilum fannst orðið ,,tengd” ekki passa og veltu því fyrir sér 

hvort það táknaði að of tengd fjölskylda væri of háð eða ósjálfstæð. Fannst þeim að 

atriðið þyrfti að bæta með betri þýðingu. 

 

Atriði 29. Fjölskyldan verður pirruð ef það verða breytingar á plönum eða daglegri 

rútínu. 

Allar mæður mátu atriðið skiljanlegt en tvær þeirra töldu að ekki væri hægt að svara 

fyrir heildina þegar meðlimir hennar væru ólíkir og sýndu mismunandi viðbrögð við 

breytingum. Fjórir meðferðaraðilar tóku í sama streng og mæðurnar tvær en lögðu til að 

breyta orðinu ,,fjölskyldan” í ,,fjölskyldumeðlimir”. 

 

Atriði 30. Það er enginn leiðtogi í fjölskyldunni okkar. 

Atriðið var skýrt að mati allra mæðranna og meðferðaraðilanna sem öll töldu að spurt 

væri hvort enginn einn einstaklingur innan fjölskyldunnar væri við stjórnvölin.  

 

Atriði 31. Þó að fjölskyldumeðlimir hafi sín eigin áhugamál, taka þeir samt þátt í 

athöfnum og afþreyingu með fjölskyldunni. 

Spurningin var talin skýr og skiljanleg að mati allra mæðranna og meðferðaraðilanna 

sem töldu að spurt væri um samverutíma fjölskyldumeðlima með hver öðrum. Töldu þau 

spurninguna meta hvort það væri vani að taka þátt í athöfnum með fjölskyldu eða hvort 

fjölskyldumeðlimir væru of önnum kafnir við sín eigin áhugamál til að geta eytt tíma 

með hver öðrum. 

 

Atriði 32. Við höfum skýrar reglur og hlutverk í okkar fjölskyldu. 

Atriðið var talið skiljanlegt af átta mæðrum en tvær þeirra voru óvissar um hvað 

spurningin ætti við með hlutverkum. Voru þær ekki vissar hvort þar ætti við verkefna 

hlutverk eins og hver gerir hvaða húsverk eða þá að, svo dæmi sé nefnt, foreldrar sjái um 

aga og reglur heimilisins en ekki eldra systkini. Meðferðaraðilarnir töldu spurninguna 

skýra og skiljanlega og höfðu ekkert út á hana að setja. 
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Atriði 33. Fjölskyldumeðlimir stóla sjaldan hver á annan. 

Spurningin var talin skýr og vakti ekki upp neinar vangaveltur hjá hvorugum hópnum. 

Töldu allir að atriðið væri til að meta hvort fjölskylda væri samrýnd eða ekki.  

 

Atriði 34. Okkur er illa við að fjölskyldumeðlimir geri hluti utan fjölskyldunnar. 

Atriðið var metið af öllum þátttakendum í báðum hópum sem skýr og skiljanleg 

spurning um hvað fjölskyldumeðlimum fyndist um athafnir annarra meðlima utan 

fjölskyldunnar eins og tómstundir, íþróttaiðkun eða hitta aðra utan fjölskyldunnar. 

 

Atriði 35. Það er mikilvægt að fara eftir reglunum í okkar fjölskyldu. 

Spurningin var talin meta mikilvægi reglna innan fjölskyldu og þótti öllum mæðrum 

spurningin skýr og skiljanleg. Flestir meðferðaraðilar sögðu atriðið skýrt þó tveir þeirra 

teldu betra að nota orðið ,,reglum” í stað ,,reglunum” sem gefur til kynna að mikilvægt 

sé að fara eftir ákveðnum reglum innan fjölskyldu en ekki til dæmis reglum 

samfélagsins. Þótti þeim betra að tala um reglur almennu og þá víðara samhengi. 

 

Atriði 36. Það er erfitt fyrir okkar fjölskyldu að hafa yfirsýn yfir hver gerir hvaða 

húsverk. 

Spurningin var talin skýr og skiljanleg af meðferðaraðilunum og mæðrunum og var talin 

meta stjórn og skipulag heimilisins. Töldu mæðurnar þá sérstaklega að atriðið greindi 

milli fjölskyldna þar sem skipting húsverka var skýr og fjölskyldna þar sem skipting 

húsverka var óskýr eða jafnvel engin. 

 

Atriði 37. Í fjölskyldunni okkar er gott jafnvægi milli þess að vera aðskilin og náin 

Orðið ,,aðskilin” var talið vísa til fjarlægðar milli fjölskyldumeðlima af fjórum mæðrum 

og ,,náin” væri lýsing á tilfinningatengslum. Þótti þeim mæðrum óljóst hvernig jafnvægi 

á þessum þáttum væri háttað. 

 Sex meðferðaraðilum fannst einnig að ,,aðskilin” merki það að vera fjarlægur og 

,,náin” tilfinningasamband og töldu þeir að foreldrar gætu átt í erfiðleikum með að skilja 

spurninguna og svara rétt. Töldu þeir atriðið eiga að meta sjálfstæði fjölskyldumeðlima 

en um leið nándina milli þeirra. 

 



  

 

34 

Atriði 38. Þegar upp koma vandamál notum við málamiðlanir. 

Atriðið var talið skiljanlegt af öllum meðferðaraðilum og flestum mæðrum en þrjár 

þeirra áttu erfitt með að svara spurningunni þar sem að þeirra sögn höfðu engin 

vandamál komið upp sem kröfðust málamiðlana. 

 

Atriði 39. Fjölskyldumeðlimir aðhafast aðallega hver fyrir sig 

Flestum mæðranna þótti orðalagið undarlegt og þó allar hafi skilið spurninguna þá kom 

fram misræmi í túlkun á henni meðal mæðranna. Fjórar mæður túlkuðu sem að 

fjölskyldumeðlimir vildu ekki eyða frítíma sínum með öðrum fjölskyldumeðlimum, tvær 

töldu spurninguna eiga við almennt og að meðlimir ættu til að einangra sig frá öðrum og 

restin, eða fjórar mæður, töldu þetta eiga við um samskipti og samveru þar sem meðlimir 

vildu á engan hátt eiga í samskiptum við hvern annan. Spurningar vöknuðu hjá þremur 

þeirra um hvað sé átt við, hvort þetta ætti einungis við um innan heimilisins eða líka utan 

þess. 

 Helmingur meðferðaraðilanna var óviss hvort spurningin ætti við um þegar allir í 

fjölskyldunni væru heima eða þegar að einstaklingar færu út að aðhafast. Töldu þeir að 

betra væri að orða: ,,Fjölskyldumeðlimir eru að mestu út af fyrir sig”. 

 

Atriði 40. Fjölskyldumeðlimir fá samviskubit ef þeir vilja eyða tíma í burtu frá 

fjölskyldunni. 

Atriðið var talið skýrt og skiljanlegt af öllum meðferðaraðilunum en helmingur 

mæðranna þótti hún leiðandi eins og ætlast væri til að þær svöruðu sammála. Þótti þeim 

orðið ,,samviskubit” gefa til kynna að fjarvera frá fjölskyldu sé eitthvað slæmt og ber að 

forðast.  

 

Atriði 41. Þegar ákvörðun hefur verið tekin er mjög erfitt að breyta þeirri ákvörðun. 

Bæði meðferðaraðilunum og mæðrunum þótti spurningin skýr og skiljanleg og töldu 

allir að atriðið væri að meta hvort fjölskylda væri sveigjanleg eða ósveigjanleg. 

 

Atriði 42. Fjölskyldan okkar virkar erilsöm og óskipulögð. 

Atriðið var metið skýrt og skiljanlegt af öllum meðferðaraðilunum og mæðrunum en 

tvær þeirra gagnrýndu orðið ,,erilsöm” í samhengi við ,,óskipulögð”. Þó þær skildu 

spurninguna þá töldu þær orðið ekki eiga við þar sem erilsöm þýðir að hafa nóg að gera 



  

 

35 

og óskipulögð merkir að hafa ekkert skipulag. Nefndu þær að mögulegt væri fyrir 

fjölskyldur að hafa nóg að gera en um leið hafa gott skipulag á hlutunum. 

 

Atriði sem mæla samskipti innan fjölskyldu (FCS). 

Atriði 43. Fjölskyldumeðlimir eru sáttir við samskiptin sín á milli. 

Spurningin var metin skýr og skiljanleg af öllum sem töldu atriðið meta hvort meðlimir 

fjölskyldunnar ættu góð samskipti og væru sáttir við þau eða ekki. 

 

Atriði 44. Fjölskyldumeðlimir eru mjög góðir hlustendur. 

Atriðið var metið skýrt og skiljanlegt af bæði meðferðaraðilunum og mæðrunum sem 

töldu atriðið meta hvort meðlimir fjölskyldunnar hlustuðu á hvern annan. 

 

Atriði 45. Fjölskyldumeðlimir sýna hver öðrum ástúð 

Atriðið var metið skýrt af öllum mæðrum og meðferðaraðilum sem öll töldu atriðið meta 

hvort fjölskyldumeðlimum þætti vænt um hvern annan og sýndu hver öðrum 

væntumþykju. Meðferðaraðilarnir töldu betra að nota orðið ,,hlýju” í stað ,,ástúð” því 

orðið hlýja er mun skilgreinanlegra og oftar notað í talmáli en ástúð. 

  

Atriði 46. Fjölskyldumeðlimir geta beðið hvern annan um það sem þeir vilja. 

Þó spurningin hafi verið auðskilin af öllum mæðrum þá spurði helmingur þeirra hvað 

beðið væri um. Ætti þetta við um greiða, lán, álit eða annað? Skilgreina mætti 

spurninguna betur og vildu þær fá að heyra dæmi um það sem biðja mátti um. 

Meðferðaraðilarnir töldu einnig atriðið mega skilgreina betur hvað spurningin teldi hvað 

mætti biðja um. 

 

Atriði 47. Fjölskyldumeðlimir geta rætt rólega saman um vandamál. 

Atriðið var metið skiljanlegt og skýrt af öllum mæðrunum og meðferðaraðilunum án 

nokkurra vangaveltna. Töldu báðir hópar að atriðið væri að meta hversu góð samskiptin 

eru þegar vandamál koma upp. 

 

Atriði 48. Fjölskyldumeðlimir ræða hugmyndir sínar og skoðanir við hvern annan. 

Engin móðir né nokkur meðferðaraðili taldi þetta óskýra eða illskiljanlega spurningu. 

Var spurningin talin meta hvernig samskiptin væru innan fjölskyldu. 
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Atriði 49. Þegar fjölskyldumeðlimir spyrja hvern annan að einhverju fá þeir heiðarleg 

svör. 

Atriðið var talið skiljanlegt en fjórar mæður óskuðu eftir frekari upplýsingum eða dæmi 

um hvernig spurningar fengust heiðarleg svör við. Datt þeim þá í hug að ef spurt væri 

um álit eða aðstoð við að leysa verkefni en að öðru gilti um ef spurt væri um hver fékk 

lánað í óleyfi eða braut eitthvað af sér. Þá væri ekki hægt að treysta á heiðarleg svör. 

Spurningin var skiljanleg að mati allra meðferðaraðilanna og var atriðið talið meta hvort 

samskiptin væru heiðarleg og að fjölskyldumeðlimir ættu auðvelt með að segja hver 

öðrum satt. 

 

Atriði 50. Fjölskyldumeðlimir reyna að skilja tilfinningar hvers annars. 

Atriðið var talið skýrt og skiljanlegt af öllum mæðrunum og meðferðaraðilunum sem 

töldu atriði meta samkennd í samskiptum fjölskyldumeðlima og hvort meðlimir reyndu 

að skilja tilfinningar hvers annars eða ekki. 

 

Atriði 51. Fjölskyldumeðlimir segja sjaldan neikvæða hluti um hvern annan þegar þeir 

eru reiðir. 

Atriðið vakti ekki upp neinar vangaveltur og var talið skýrt af öllum mæðrunum og 

meðferðaraðilunum. Var spurningin talin meta hvort meðlimir fjölskyldunnar ættu til að 

hlaupa á sig þegar þeir eru reiðir og segja eitthvað neikvætt sem þeir gætu séð eftir. 

 

Atriði 52. Fjölskyldumeðlimir segja hver öðrum frá því hvað þeim raunverulega finnst 

um hvern annan. 

Allir meðferðaraðilarnir og allar mæðurnar mátu atriðið skýrt og skiljanlegt og töldu öll 

spurninguna meta heiðarleika í samskiptum fjölskyldunnar.  

 

Atriði sem mæla hversu sáttir einstaklingar eru með fjölskyldur sínar (FSS). 

Að lokum kom tíu atriða kvarðinn FSS sem mælir hversu sáttir einstaklingar eru með 

fjölskyldur sínar þar sem fyrst er spurt: Hversu sátt/ur ertu við og á eftir því koma tíu 

fullyrðingar sem mæðurnar eiga að svara. Níu mæður töldu svarkvarðann ekki eiga við 

og töldu þær betra að skipta út sammála fyrir sátt þannig þeir yrðu eftirfarandi: Mjög 
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ósátt/ur, frekar ósátt/ur, óákveðin/n, frekar sátt/ur og mjög sátt/ur. Tveir meðferðaraðilar 

töldu einnig að svarkvarðinn væri ranglega þýddan. 

 

Atriði 53. Á hvaða stigi nálægðin er milli fjölskyldumeðlima. 

Sjö mæður töldu atriðið óskýrt og orðalag illskiljanlegt. Töldu þær undarlegt að atriðið 

spyrði um nálægð á stigi án þess að merkt væri við ákveðið stig. Ein móðir hugsaði að 

tölurnar á svarkvarðanum gætu táknað stigin þar sem einn væri lægsta stigið og fimm 

væri það hæsta en þá ætti ekki við að spyrja hversu sátt hún væri við nálægðina. Einnig 

töldu mæðurnar sjö orðið nálægð ekki eiga við og bentu þrjár á að betra væri að nota 

orðið nánd sem vísar frekar til tilfinningatengsla en nálægð. 

 Fimm meðferðaraðilar sögðu atriðið ruglingslegt og væri erfitt að meta. Nefndu 

þeir að orðalagið gæfi til kynna sérstakan mælikvarða sem væri hvergi til staðar. Betra 

væri að orða sem: ,,Ég er sátt/ur við nándina í fjölskyldunni”, þar sem nánd er betra orð 

og orðalagið er sem skýrast. 

 

Atriði 54. Getu fjölskyldu þinnar til að takast á við álag. 

Engin móðir taldi atriðið illskiljanlegt eða óskýrt og sama er hægt að segja um 

meðferðaraðilana. Töldu bæði mæðurnar og meðferðaraðilarnir að atriðið væri að meta 

hvort svarandi væri sátt/ur eða ósátt/ur við getu fjölskyldunnar að takast á við álag eða 

streitu. 

 

Atriði 55. Getu fjölskyldu þinnar til að vera sveigjanleg. 

Atriðið var metið skýrt og skiljanlegt af öllum mæðrunum og meðferðaraðilunum sem 

töldu atriðið meta hversu sátt eða ósátt fjölskyldumeðlimir eru með sveigjanleika 

fjölskyldunnar. 

 

Atriði 56. Getu fjölskyldu þinnar til að deila jákvæðri reynslu. 

Allar mæðurnar töldu atriðið skýrt og skiljanlegt og að það væri gert til að meta hversu 

sáttur svarandi væri við getu fjölskyldunnar til að deila jákvæðri reynslu. Töldu flestar 

mæðurnar það eiga einnig við um að deila jákvæðum fréttum eða sögum sem 

fjölskyldumeðlimir hafa upplifað. Meðferðaraðilarnir mátu einnig atriðið afar skýrt og 

skiljanlegt. 
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Atriði 57. Gæði samskipta milli fjölskyldumeðlima. 

Atriðið var talið skýrt og af öllum mæðrunum og meðferðaraðilunum sem töldu öll að 

spurningin væri að meta samskiptagetu milli fjölskyldumeðlima og þá hvort svarandi 

væri sáttur við hana. 

 

Atriði 58. Getu fjölskyldu þinnar til að leysa ágreining. 

Allir meðferðaraðilarnir og allar mæðurnar mátu atriðið sem auðskiljanlegt og skýrt. Var 

atriðið talið meta hversu sáttur svarandi væri við getu fjölskyldunnar til að leysa 

ágreining og vandamál. 

 

Atriði 59. Hversu miklum tíma þið eyðið saman sem fjölskylda. 

Atriðið var talið skýrt af öllum mæðrunum án frekari vangaveltna sem töldu atriðið meta 

hversu sáttar þær væru við samverutíma fjölskyldunnar. Meðferðaraðilarnir töldu allir 

spurninguna hina skýrustu og höfðu ekkert út á hana að setja. 

 

Atriði 60. Hvernig vandamál eru rædd. 

Spurningin var talin meta hversu sáttur svarandi væri við hvernig vandamál eru rædd 

innan fjölskyldunnar og var spurningin talin skýr af öllum mæðrunum og öllum 

meðferðaraðilunum. 

 

Atriði 61. Sanngirni gagnrýninnar í fjölskyldu þinni. 

Atriðið var talið skiljanlegt af öllum mæðrum en fjórar þeirra töldu orðalagið frekar stirt 

og mætti betrumbæta. Tveir meðferðaraðilar töldu orðalagið einnig stirt og illa orðað 

sem þyrfti að laga. Þó töldu allir að spurningin væri gerð til að meta hversu sáttur 

svarandi væri við sanngjarna gagnrýni í fjölskyldunni og að ef svarandi væri ósáttur þá 

benti atriði til að gagnrýni væri ósanngjörn innan fjölskyldunnar. 

 

Atriði 62. Áhyggjur fjölskyldumeðlima hver af öðrum. 

Spurningin var metin skýr en tveimur mæðrum þótti undarlegt að spyrja um áhyggjur. 

Töldu þær fullyrðinguna gefa til kynna að áhyggjur af fjölskyldumeðlimum væru 

eðlilegar sem þær andmæltu. Áhyggjur lýsa þó yfir umhyggju á fjölskyldu samkvæmt 

tveimur meðferðaraðilum og að hægt væri að breyta orðinu ,,áhyggjur” í ,,umhyggju” að 

þeirra mati. 
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Umræða 

MST hefur hjálpað fjölmörgum fjölskyldum um heim allan með aðferðum og inngripum 

sínum en árangur mældur með hegðunarbreytingum eins og er gert hérlendis gefur 

takmarkaðar upplýsingar. Spurningalistar sem eru vel gerðir og sýna fram á áreiðanleika 

og réttmæti gefa fyllri mynd og tölulegar upplýsingar sem gagnast til dæmis við 

sannprófun tilgátna um aðferðir sem gagnast meðferðinni (Shaughnessy, Zechmeister og 

Zechmeister, 2009). Því kemur FACES IV að gagni við árangursmat á MST þar sem 

kvarðinn metur samheldni, sveigjanleika og samskipti innan fjölskyldunnar. Það er 

alkunn vitneskja að samheldni fjölskyldu skiptir miklu máli fyrir gott uppeldi og 

samskipti og sveigjanleiki koma þar ekki langt á eftir (Olson, 2000; Olson og Gorall, 

2003). Það eru miklar líkur á að vandamál komi fram hjá fjölskyldum þar sem samskipti 

eru slæm eða engin og samheldni er lítil (Olson, 2000; Olson og Gorall, 2003). Að nota 

FACES IV listann gæti því hentað vel til að meta árangur í MST en aðeins er hægt að 

nota mælitækið við samanburð við erlendar rannsóknir nema ef þáttabyggingin sé í 

samræmi við upprunulegu útgáfunni. Í þáttagreiningu Aldísar Guðbrandsdóttur og 

Snæfríðar Drafnar Björgvinsdóttur (2011) komu ekki fram sömu þættir og í upprunalegri 

útgáfu. Í upprunalegri útgáfu eru þættirnir: Samheldni, Flókin, Ósamheldni, 

Sveigjanleiki, Skipulagsleysi og Ósveigjanleg (Olson, 2011). Þættirnir í íslenskri útgáfu 

eru einnig sex talsins en hlaða ólík atriði en í þeirri upprunalegu. Þættirnir í íslensku 

útgáfunni eru því: Samvera fjölskyldu, Samheldni fjölskyldu, Skipulag, Reglur, 

Sveigjanleiki og Forysta/sveigjanleiki (Aldís Guðbrandsdóttir og Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir, 2011). 

Fyrir notkun spurningalistans hérlendis skiptir því máli að finna út af hverju þessi munur 

á þáttabyggingu kemur fram. Ein ástæða gæti verið slök þýðing eða að merking atriða 

skili sér ekki til íslenskra foreldra sem svara listanum. 

Tilgangur rannsóknar var að skoða skilning foreldra á atriðum FACES IV og 

bera saman við skilning MST meðferðaraðila á sömu atriðum. Markmiðið sem haft var 

fyrir augum frá upphafi rannsóknar var að finna óskýr atriði sem hægt væri að lagfæra 

með betri þýðingu. Í ljós kom að margar spurninganna virðast stirðar í orðalagi eða 

hefðu slaka þýðingu. Því verður ekki frekar rætt um þær spurningar sem metnar voru 

sem skiljanlegar en illa orðaðar en það sem komið hefur fram í niðurstöðunum. 
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Atriði sem talin voru óskýr 

Ákveðið var að tveir eða fleiri þátttakendur úr hópi mæðra yrðu að gera athugasemd við 

atriði þar sem þær teldu það óskiljanlegt eða þar sem skilningur var mismunandi meðal 

þeirra. Flest atriði voru skiljanleg að mati beggja hópanna en mörg þóttu ófullkomin í 

orðalagi eða í uppsetningu eins og sjá má í niðurstöðum.  

 Þau atriði sem talin voru óskiljanleg eða erfitt að svara af öðrum hvorum 

hópnum voru þó nokkur, eða þrettán talsins. Þrettán atriði verða því rædd en einnig örfá 

atriði þar sem talin var þörf á dæmum samkæmt mæðrum eða þerpistum. 

Í atriði fimm var orðalagið ,,strangar afleiðingar” talið neikvætt af þrem mæðrum 

sem og þær töluðu um að afleiðingar væru oftast bæði misjafnar og mis-strangar eftir 

brotum. Vægari brot eins og að fara ekki út með ruslið kölluðu ekki á strangar 

afleiðingar þó hegðun eins og að strjúka að heiman gerðu það. Þrír meðferðaraðilar 

héldu því fram að orðalagið strangar afleiðingar væri of sterkt og gæti verið tekið sem 

neikvæðu atriði. Þó afleiðingar við brotum væru nauðsyn væri ekki alltaf þörf á að þær 

væru strangar. Einnig töldu þeir að orðið ,,strangar” gæti verið misjafnlega túlkað af 

foreldrum þar sem uppeldisvenjur væru ólíkar milli fjölskyldna og sama má segja um 

afleiðingar. Strangar afleiðingar hjá einni fjölskyldu gæti verið straff þar sem 

einstaklingur fær ekki að fara út en hjá annarri gæti það verið að unglingur missi 

tölvuréttindi sín. 

 Í íslenskri útgáfu listans hleðst þetta atriði á Reglur en í upprunalegri útgáfu 

listans tilheyrir það er öfgagildi á Sveigjanleika sem mælir heraga, óbreytileika og 

reglufasta fjölskyldu. Því má halda fram að ,,strangar afleiðingar” meti það betur en 

einfaldlega ,,afleiðingar”. Spurningin ætti því að fá að haldast eins og hún er til að geta 

metið það sem hún á að meta.  

 Í atriði tíu þótti tveimur mæðrum undarlegt að spyrja um þrýsting í fjölskyldu til 

að eyða sem mestum frítíma með hver öðrum. Túlkuðu þær sem spurt væri um að 

meðlimum finndust þeir skyldugir til að eyða mestum frítíma saman en áttuðu sig ekki á 

því hver kæmi með þrýstingin eða skapaði skylduna. Var þá átt við hvort þrýstingur 

kæmi frá öðru foreldrinu eða frá einhverju barnanna. Tveir meðferðaraðilar töldu það 

geta skipt máli fyrir svörun hvaðan þessi þrýstingur kæmi þar sem hann gæti óafvitandi 

komið frá foreldrinu sem svarar spurningalistanum sem gerir sér ekki grein fyrir því. 
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Önnur móðirin sem gerði athugasemd um spurninguna átti erfitt með að svara því  

hún sagði eitt barnið á heimilinu pressa á ákveðna fjölskyldumeðlimi til að eyða sem 

mestum tíma saman en ekki alla. Þar var einn aðili með þrýsting og móðirin var sú sem 

varð fyrir honum en enginn annar. Þannig kom upp viss árekstur við svörun. Spurningin 

er eitt af atriðunum sem hlaðast á þáttinn Samvera í íslensku útgáfunni en gæti líka 

tilheyrt Samheldnis þættinum til að líkjast upprunalegu útgáfunni. Þar sem atriðið 

tilheyrir Samheldni þættinum í upprunalegu útgáfunni þá er túlkun flestra mæðranna að 

mestu rétt þar sem þær töldu atriðið meta hvort fjölskyldumeðlimir tækju þátt í lífi hvers 

annars af frjálsum vilja eða hvort fjölskylda krefðist að meðlimir hennar eyddu tíma 

saman af skyldurækni. Þannig að svari móðir samkvæmt þessari túlkun að hún sé 

ósammála má gera ráð fyrir að fjölskylda hennar krefði meðlimina ekki um að skila inn 

ákveðnum samverutímum eins og um sjálfboðavinnu vegna afbrota væri að ræða. Ef 

móðir svarar hins vegar sammála er hægt að túlka sem svo að einhver, til dæmis faðirinn 

krefjist þess að allir meðlimir fjölskyldunnar eyði tíma saman án nokkurs vals. Þar sem 

spurningin var metin skýr og skiljanleg af átta mæðrum og sex meðferðaraðilum gæti 

verið að athugasemdir mæðranna tveggja og meðferðaraðilanna tveggja þurfi ekki að 

merkja neitt en frekari rannsóknir á spurningalistanum gætu leitt annað í ljós. 

Spurning tólf hleður á þáttinn Skipulag í íslenskri útgáfu listans og á þáttinn 

Ósveigjanleg í upprunalegri útgáfu. Var spurningin metin stirð í orðalagi af þremur 

mæðrum en þó skiljanleg af þeim og öllum öðrum þátttakendum í báðum hópum. 

Frekari orðalögun gæti lagað það eins og að orða spurninguna sem: ,,Það er óljóst í 

okkar fjölskyldu hver stjórnar”. 

Í spurningu 16 kom upp árekstur í túlkun á mati atriðis þar sem mæðurnar 

skiptust í þrjár fylkingar um hvað atriðið metur. Orðið ,,háðir” vafðist fyrir þeim þar sem 

þrjár mæður töldu það vísa í að vera of mikið saman en fyrir fjórar mæður merkti orðið 

að fjölskyldumeðlimir reiddu sig of mikið á hvorn annan og sýndu ósjálfstæði. Þriðji 

hópurinn voru þrjár mæður sem töldu atriðið meta hvort fjölskylda væri of samrýnd á 

neikvæðan hátt. Meðferðaraðilarnir töldu spurningu meta hvort samrýnd fjölskyldu væri 

of mikil sem gerði fjölskyldumeðlimi of ósjálfstæða.  

Í þáttagreiningu hleðst atriðið á þáttinn Samheldni fjölskyldu í íslensku útgáfunni 

sem samanstendur af atriðum fjögurra þátta í upprunalegri útgáfu listans sem eru 

Samheldni, Ósamheldni og Flókin auk eins atriðis sem tilheyrir Sveigjanleika þættinum. 

Þar sem atriðið tilheyrir þættinum Samheldni sem snýr að nánd og stuðningi í fjölskyldu 
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má telja að atriðið meti hvort fjölskyldumeðlimir leiti að of miklum stuðningi í 

fjölskyldu og eigi erfiðara með að standa á eigin fótum. Túlkun meðferðaraðilanna og 

mæðranna fjögurra koma því nærri lagi að vera rétt en þörf er á frekari athugun á 

spurningunni með annarri rannsókn og öðrum þátttakendum. 

Spurning 17 snýr að reglum í fjölskyldu þar sem metið er hvort fjölskylda hafi 

reglur fyrir allar mögulegar aðstæður. Spurningin þótti undarleg af sjö mæðrum og 

þremur meðferðaraðilum sem töldu öll ómögulegt að hafa reglur fyrir allar mögulegar 

aðstæður. Spurningin tilheyrir þættinum Reglur í íslenskri útgáfu listans og í 

upprunalegri útgáfunni tilheyrir hún öfgagildi á Sveigjanleika sem mælir heraga og 

reglufestu í fjölskyldu. Spurningin hentar því vel til að gera greinarmun á fjölskyldum 

með fullt af reglum og reglulausum fjölskyldum. Höfundur telur spurningu henta vel 

eins og hún er og telur breytingar á henni óþarfar. Spurningin eins og hún er: ,,Okkar 

fjölskylda hefur reglur fyrir næstum því allar mögulegar aðstæður” gerir ekki ráð fyrir 

að fjölskylda hafi reglur fyrir öllum aðstæðum heldur ,,næstum því öllum”. Spurningin 

ætti því að fá að standa eins og hún er. 

Í spurningu 18 þótti helmingi mæðranna vanta dæmi um hluti sem fjölskyldan 

kemur ekki í verk en tvær mæður töldu atriðið einnig illskiljanlegt því fyrir þeim var 

ekki skýrt hvort atriðið ætti við um fjölskyldumeðlimina eða fjölskylduna sem heild. 

Meðferðaraðilarnir töldu allir atriðið meta hvort fjölskylda framkvæmdi eða kæmi 

hlutunum í verk sem heild. Að framkvæma í heild verður að teljast rétt þar sem atriðið 

hleðst á þáttinn skipulag, sem snýr að skipulagi og hlutverkaskiptingu innan 

fjölskyldunnar, í íslenskri útgáfu en á þáttinn ósveigjanleg í upprunalegri útgáfu. 

Höfundur telur spurningu ekki þurfa að skilgreina hvað fjölskyldan framkvæmir með 

dæmi þar sem fjölskyldur eru ólíkar í gjörðum og áhugamálum en ýta þarf undir skilning 

á að um er að ræða fjölskylduna sem heild en ekki einstaklingana í fjölskyldunni. 

Spurning 28 sem hleðst á þáttinn Samheldni í íslensku útgáfunni og þeirri 

upprunalegu var gagnrýnd af bæði mæðrum og meðferðaraðilum þar sem orðið ,,tengd” 

var ekki talið viðeigandi eða passaði. Meðferðaraðilarnir töldu atriðið þurfa betri 

þýðingu því of tengd fjölskylda gefur til kynna að fjölskyldan sé of háð en að foreldrar 

gætu túlkað eða skilið spurninguna öðruvísi. Kom í ljós að misræmi kom í mati 

mæðranna á atriðinu þar sem nokkrar töldu það meta tilfinningatengsl en aðrar töldu það 

meta hvort fjölskyldumeðlimir væru of háðir. Greinilegt er að orðið er misjafnlega 
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túlkað og því er betra fyrir framtíðarnotkun á listanum að breyta orðinu svo spurningin 

verði skiljanlegri. 

Þegar spurt var að hvort skýrar reglur og hlutverk væru til í fjölskyldunni í atriði 

32 komu athugasemdir frá tveimur mæðrum sem töldu orðið hlutverk óskýrt. Voru þær 

óvissar hvort spurt væri um verkefnahlutverk eða til dæmis foreldrahlutverk. Spurningin 

er hluti af Reglu þættinum í þáttagreiningu íslensku útgáfunnar þar sem atriðin meta 

reglufestu en tilheyrir Sveigjanleika þættinum í upprunalegri útgáfu. Sveigjanleika þáttur 

í upprunalegri útgáfu hefur verið skilgreint sem aðlögunarhæfni fjölskyldu og þá um þær 

breytingar sem verða á reglum, leiðtogahlutverkum og sambandi hlutverka. Hlutverk 

virðist því eiga við um hver er leiðtogi fjölskyldunnar og greinir spurning hvort 

fjölskylda sé of sveigjanleg, með engan skýran leiðtoga og mikið um breytingar, 

mátulega sveigjanleg, þar sem málamiðlanir eru gerðar og fjölskylda getur tekist á við 

breytingar á sem bestan hátt, eða of lítið sveigjanleg, þar sem einn leiðtogi er til staðar 

og er mjög stjórnsamur og fastar reglur eru til staðar. Spurningin telst því skýr að mati 

höfundar þó athuga mætti skýrara orðalag fyrir hlutverk svo ekki komi upp ruglingur hjá 

foreldrum. 

Spurning 37 var talin illskiljanleg að því leyti að aðskilin vísar til fjarlægðar en 

náin til tilfinningatengsla. Nefndu fjórar mæður að ómögulegt væri að svara þar sem 

óljóst væri hvernig jafnvægi gæti átt sér stað hjá þessum atriðum. Sex af átta 

meðferðaraðilum töldu að foreldrar ættu erfitt með að skilja spurninguna þar sem 

aðskilin merkir fjarlægur og náin vísaði í tilfinningasamband. Spurningin tilheyrir 

þættinum Samheldni í bæði íslensku útgáfunni og þeirri upprunalegu og metur 

tilfinningatengsl og nánd fjölskyldunnar og mætti auðveldlega laga með því að segja: ,,Í 

okkar fjölskyldu er gott jafnvægi milli þess að vera náin og ekki fjarlæg”. Hægt væri að 

nota orðið ,,fjarlæg” þar sem það getur vísað til tilfinningalegrar fjarlægðar. 

Ósamræmi kom meðal mæðranna um mat á spurningu 39 þar sem sumar töldu 

það að fjölskyldumeðlimir aðhafist út af fyrir sig merkir að vilja ekki eyða frítíma sínum 

með öðrum fjölskyldumeðlimum, aðrar töldu það merkja að fjölskyldumeðlimir vilji 

einangra sig almennt frá umheiminum líka og þriðji hópurinn taldi atriðið meta að 

einstaklingar í fjölskyldunni vilji enga samveru eða samskipti við aðra í fjölskyldunni. 

Óljóst þótti einnig af bæði meðferðaraðilunum og mæðrunum hvort spurningin ætti við 

um á heimilinu eða utan þess líka. Spurningin hleðst á þáttinn Samvera í íslensku 

útgáfunni en þátturinn samanstendur af atriðum úr ólíkum þáttum upprunalegu 
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útgáfunnar sem eru Samheldni, Ósamheldni og Flókin. Þátturinn samvera metur 

samveru fjölskyldunnar og því útilokar það athugasemdir mæðranna sem töldu að atriðið 

mæti hvort fjölskyldumeðlimir einangri sig frá fjölskyldu og umheiminum líka. 

Athugasemdir hinna mæðranna mætti þó sameina þar sem atriðið virðist meta almennt 

hvort fjölskyldumeðlimir eyði frítíma sínum saman og stundi samveru eða hvort 

meðlimir fjölskyldunnar aðhafist aðallega fyrir sig án samveru með öðrum 

fjölskyldumeðlimum. Orðalagið þyrfti að laga að mati höfundar svo ekki komi misræmi 

í túlkun og skilningi á spurningunni. Meðferðaraðilar komu með gott orðalag sem gæti 

hentað betur: ,,Fjölskyldumeðlimir eru að mestu út af fyrir sig”. 

Spurning 40 sem hlóð ekki á neinn þátt í íslensku útgáfunni var talin leiðandi af 

fimm mæðrum. Orðalagið var talið af mæðrunum gefa til kynna að slæmt sé að eyða 

tíma fjarri fjölskyldunni sem það er auðvitað ekki að þeirra mati. Þar sem atriðið hlóð 

ekki á neinn þátt í upprunalegri þáttagreiningu þá er hugsanlegt að þetta orðalag hafi haft 

ruglandi áhrif á foreldrana sem svöruðu listanum í fyrri rannsókn. Umorðun og betri 

þýðing á atriði er því nauðsynleg að mati höfundar. 

Spurning 53 tilheyrir tíu atriða kvarðanum FSS og var talin óskýr og óskiljanleg 

að mati sjö mæðra. Atriðið spyr um stig nálægðar án þess að gefa möguleika á að merkja 

við ákveðið stig. Þó atriðið spyrji ekki beint um á hvaða stigi nálægðin er þá er orðalagið 

þannig að auðvelt er að ruglast. Þar sem spurningin er að meta sátt við nálægðina væri 

betra að orða til dæmis sem: ,,Nálægðina milli fjölskyldumeðlima”. Meðferðaraðilarnir 

töldu einnig orðalagið slæmt og vildu þá skipta út orðinu ,,nálægð” fyrir ,,nánd” sem 

gefur skýrari mynd og höfundur er sammála þeim. 

Síðasta spurning listans, númer 62,  tilheyrir einnig FSS og vakti upp vangaveltur 

sumra mæðranna og meðferðaraðilanna þar sem þeim þótti óeðlilegt að spyrja um sátt 

einhvers á áhyggjum fjölskyldumeðlima hver af öðrum. Töldu meðferðaraðilarnir þetta 

þó auðveldlega lagfært með því að setja inn ,,umhyggju” frekar en ,,áhyggjur” þar sem 

áhyggjur af einhverjum lýsa yfir umhyggju. Höfundur telur spurninguna illa orðaða og 

þyrfti yfirhalmingu og þó áhyggjur lýsi yfir umhyggju þá telur höfundur að áhyggjur ætti 

að fá að standa þar sem áhyggjur getur lýst sambandinu í fjölskyldunni mun betur en 

umhyggja. 

Í mörgum tilfellum töldu meðferðaraðilar að laga ætti orðalag í spurningum sem 

mæðurnar mátu skiljanlegar. Þau atriði má nánar sjá í niðurstöðum en þar sem 

meðferðaraðilarnir eru vanari spurningalistum en mæðurnar má gera ráð fyrir að 
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athugasemdir þeirra um málfar eða orðalag spurninga sé vegna lærðra hugtakanotkunar 

og spurningavana úr öðrum spurningalistum. Ekki verða því frekari umræður um atriði 

sem allar mæður töldu skiljanleg en meðferðaraðilar töldu mega bæta nema það sem 

fram hefur komið í niðurstöðukaflanum. 

 

Dæmi sem frekari skilgreining 

Nokkur atriði voru talin þurfa frekari skilgreiningu eða að atriði yrðu sett í 

samhengi eins og með dæmum. Þau atriði eru númer 6, 8, 18, 20, 46 og 49 en atriði 18 

var nánar rætt í hér að ofan og krefst því ekki freakri umræðu. Ekki er líklegt að hægt sé 

að búa til dæmi fyrir atriði sem allir foreldrar skilji og geti sett í samhengi við uppeldi og 

heimilislífið þar sem þau geta verið jafn mismunandi og þau eru mörg. Með því að setja 

dæmi verður spurningalistinn einnig öðruvísi en sá upprunalegi.  

Í spurningu sex töldu tveir meðferðaraðilar spurninguna ágætlega skiljanlega en 

þó að hún skilgreindi ekki nægilega vel í hverju skipulagning fælist og töldu að dæmi 

væri hentug lausn. Spurningin fellur á þáttinn Skipulag í íslensku þýðingunni sem í 

upprunalegri útgáfunni er Ósveigjanleg sem snýr að hlutverkaskiptingu og skipulagi 

fjölskyldu. Spurningin virðist því eiga við almennt séð og gæti dæmi því hugsanlega 

afmarkað atriði þannig svörun gæti skekkst að mati höfundar. Þar sem allar mæður töldu 

atriðið skýrt ætti það að vera óþarfi.  

Atriði átta var álitið skiljanlegt af báðum hópum en tvær mæður vildu þó fá að 

vita betur hverju foreldrar réðu jafnt yfir. Nefndi önnur móðirin sem dæmi að aðra 

hverja helgi kæmi stjúpbarn hennar til föður síns og að þá réði hún minna en eiginmaður 

hennar yfir því barni. Réðu þau þó jafnt yfir heimili, fjárhag og börnum en vegna þessa 

taldi hún erfiðara að svara og svaraði því óákveðin. Spurningin gefur til kynna að spurt 

sé um almennt allt sem við kemur heimili og uppeldi sem gerir hana skiljanlegri en ella. 

Atriðið hleðst á þáttinn Forysta/sveigjanleiki í íslensku útgáfunni sem samanstendur af 

þremur atriðum sem hlaðast á þáttinn Sveigjanleika og einu atriði sem hleðst á 

Skipulagslaus í upprunalegu útgáfunni. Spurningin gerir því greinarmun á fjölskyldum 

sem hafa einn leiðtoga á heimili og fjölskyldum þar sem jafnræði ríkir meðal foreldra. 

Dæmi virðist því óþarfi hér því spurningin á að vísa til almenns eðlis frekar en nokkurra 

atriða að mati höfundar. 

Í spurningu 20 er spurt að aðlögunargetu fjölskyldu eftir breytingar þar sem tvær 

mæður töldu mega gefa dæmi. Breytingar geta átt við svo margt eins og flutning, 
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aðskilnað, skertan fjárhag og margt fleira þannig dæmin gætu verið í tugum talið. 

Ómögulegt væri að gefa eitt eða örfá dæmi sem vísa geta í mikilvægar og stórvægilegar 

breytingar þar sem fjölskyldulífið verður aldrei samt sem og venjulegar breytingar sem 

hafa lítil sem engin áhrif á áframhaldandi fjölskyldulíf. Spurningin tilheyrir þættinum 

Forysta/sveigjanleiki í íslenskri þýðingu en Sveigjanleika í upprunalegri útgáfu. 

Spurningin á því að meta hvort fjölskylda sé sveigjanleg eða ekki og til að fá sem 

tærustu mynd þarf hún að vera víðfem. Dæmi gætu afmarkað þannig að rétt svörun frá 

fjölskyldu komi ekki fram þannig spurningin ætti að fá að standa að mati höfundar. 

Spurning 46 tilheyrir FCS kvarðanum, sem metur samskiptin innan fjölskyldu. 

Spurningin spyr hvort fjölskyldumeðlimir geti beðið hvern annan um það sem þeir vilja 

og þó hún sé auðskilin þá vildi helmingur mæðranna fá frekari upplýsingar um hvað 

væri beðið um. Vildu þær fá dæmi um það sem gæti verið beðið um og 

meðferðaraðilarnir töldu einnig að þörf væri á slíkri skilgreiningu. Töldu 

meðferðaraðilarnir að líklegast væri verið að biðja aðra í fjölskyldunni um lán, álit eða 

greiða og því væri hægt að setja þessi atriði í sviga með spurningunni sem dæmi. Athuga 

þarf þó að þar sem atriði er að meta samskipti í fjölskyldunni þá er spurt til að fá að vita 

hvort fjölskyldumeðlimir geti beðið um eitthvað eða ekki. Þannig dæmi eins og lán væri 

ekki við hæfi þar sem sumir foreldrar vilja alls ekki leyfa lán milli systkina. Því þarf 

spurningin ekki á dæmum að halda til að geta staðið að mati höfundar. 

Spurning 49 tilheyrir einnig FCS spurningakvarðanum og þó hún var talin skýr 

og skiljanleg þá óskuðu nokkrar mæður eftir dæmum. Í atriðinu er spurt hvort 

fjölskyldumeðlimir fái heiðarleg svör frá öðrum meðlimum. Mæðurnar töldu þá 

ómögulegt að svara öllu heiðarlega þar sem langflestir svari með hvítum lygum eða 

einfaldlega bara lygum nokkrum sinnum á ævinni. Töldu þær þá dæmi á atriðum sem 

spurt væri um henta til að hjálpa við skilgreiningu. Atriðið má þó lýta á sem almennt 

heitið um samskipti innan fjölskyldunnar það er að segja hvort hægt sé að spyrja aðra í 

fjölskyldunni að einhverju án þess að búast við að hann ljúgi að óþörfu. Dæmi eru því 

óþörf að mati höfundar. 

 

Svarkvarði 

Svarkvarðinn var einnig skoðaður af meðferðaraðilunum og mæðrunum sem töldu hann 

eiga vel við og væri skýr nema hjá seinustu tíu spurningunum, eða 53-62. Virðist sem 

FSS spurningakvarðinn sem athugar sátt við virkni fjölskyldu hafi ekki fengið rétta 
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þýðingu á svarmöguleikum sínum þar sem níu mæður af tíu og tveir meðferðaraðilar af 

átta töldu rangt að hafa svarmöguleikana: mjög ósammála, frekar ósammála, óákveðin/n, 

frekar sammála og mjög sammála. Hugsanlega væri betra að breyta þessum 

svarmöguleikum í mjög ósátt/ur, frekar ósátt/ur, óákveðin, frekar sátt/ur og mjög sátt/ur. 

Annar möguleiki væri að breyta orðalagi hverrar spurningar þannig svarkvarðinn passi 

við sem þó verður að teljast verri kosturinn þar sem spurningarnar eru að mestu 

skiljanlegar og breytingar á góðum atriðum gæti gert þau slakari og óskiljanlegri. 

 

Að lokum 

Listanum var í heildina vel tekið af öllum mæðrunum sem tóku þátt þó þær hafi talið 

hann helst of langan. Helsta gagnrýnin var sú að spurningarnar voru of margar og fannst 

mæðrunum þær vera að svara sömu spurningunni aftur og aftur. Einnig sögðu nokkrar 

það undarlegt að svara fyrir heildina þar sem þeirra mat á til dæmis samskiptum innan 

fjölskyldunnar væri mögulega öðruvísi en annarra í fjölskyldunni. 

Önnur eigindleg rannsókn með viðtalsaðferð með öðru og stærra úrtaki gæti þó 

leitt aðra vankanta í ljós en kom fram í þessari rannsókn. Mæðurnar sem tóku þátt voru 

fáar og valdar af hentugleika og því ólíklegt að þær séu þversnið alls samfélagsins. Úrtak 

sem inniheldur líka feður getur leitt önnur atriði í ljós sem krefjast endurbóta og jafnvel 

sýnt fram á aðrar hliðar sömu atriða og voru skoðuð hér. Hafa ber í huga að 

viðtalsaðferð sem þessi hefur galla þar sem sumum finnst truflandi að einhver fylgist 

með þegar þeir svara listum sem þessum. Hugsanleg þóknunaráhrif gætu komið upp þar 

sem þátttakendum gæti fundist sem ætlast sé til að þeir segji eitthvað þó þeir hafi ekkert 

út á atriðin að setja. Þó ætti rannsóknin að gefa góðar vísbendingar af því sem vefst fyrir 

foreldrum þegar þeir svara spurningunum í listanum sem gæti verið ástæða fyrir að 

próffræðilegir eiginleikar íslensku útgáfu listans eru aðrir en í þeirri upprunalegu eins og 

kom fram í rannsókn Aldísar Guðbrandsdóttur og Snæfríðar Drafnar Björgvinsdóttur 

(2011). Helstu kostir þessarar rannóknar eru þeir að með viðtalsaðferð gefur mikið 

upplýsingamagn um hvert atriði og með samanburði eins og gert var hér er hægt að sjá 

muninn á skilningi foreldra og fagaðila sem vinna með ýmsum hætti með spurningalista. 

Fagaðilarnir eru mun vanari vissum orðalögum í spurningalistum eins og FACES IV 

sem foreldrar hafa ekki séð eða eru ekki vanir. Því hjálpar það til við gerð spurningalista 

að hafa þær upplýsingar sem komu hér fram við endurgerð á listanum þannig hann verði 

sem skýrastur og vel skiljanlegur. 
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Almennt virðist spurningalistinn vera skiljanlegur að mestu en nauðsynlegt er að 

betrumbæta spurningarnar og orðalag þeirra til að geta nýtt listann hérlendis. Eftir að 

listinn hefur verið endurgerður og endurbættur þarf að leggja hann fyrir stórt og mikið 

úrtak til að fá skýrari þætti og betra svarhlutfall en kom fram í rannsókn Aldísar 

Guðbrandsdóttur og Snæfríðar Drafnar Björgvinsdóttur (2011). Próffræðilegir 

eiginleikar listans gætu þá hugsanlega orðið betri og nýtanlegir til að meta árangur í 

MST meðferð.  
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Viðauki 1 

Fyrirmæli lesin upp fyrir mæðurnar. 

Þessi spurningalisti heitir FACES-IV sem stendur fyrir Family Adaptability Cohesion 

Evaluation Scale og er 4. útgáfa þess lista. Þetta er sjálfsmats kvarði sem mælir 

samheldni og sveigjanleika en einnig skoðar hann samskipti innan fjölskyldunnar. 

 Tilgangur þessa verkefnis er að reyna að átta sig á því hvernig foreldrar skilja 

spurningar listans og hvað þeir eru að hugsa þegar þeir svara. Því ætla ég að biðja þig 

um að svara þessum lista eins og þú myndir gera venjulega, en segja frá í leiðinni hvað 

þú ert að hugsa. Allt sem kemur í huga þér skiptir máli og engin athugasemd er röng. 

Við skoðum eitt atriði í einu, þú metur það út frá þinni fjölskyldu og reynir að greina út 

frá hverju þú byggir svarið. Allar vangaveltur og athugasemdir eru vel þegnar, hvort sem 

þær snúast um spurningarnar, svarmöguleikana eða eitthvað annað. Ef ég spyr þig að 

einhverju er það ekki vegna þess að svör þín eða útskýringar eru vitlaus eða röng, heldur 

aðeins til að hjálpa mér að skilja betur hvað þú ert að hugsa. 

 Hér verður fyllsta trúnaðar að sjálfsögðu gætt og gögnum, bæði sjálfum listanum 

og upptöku af þessu samtali, verður eytt eftir að ritgerð hefur verið skilað inn. 
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Viðauki 2 

Fyrirmæli lesin upp fyrir meðferðaraðilana 

Þessi spurningalisti heitir FACES-IV sem stendur fyrir Family Adaptability Cohesion 

Evaluation Scale og er 4. útgáfa þess lista. Þetta er sjálfsmats kvarði sem mælir 

samheldni og sveigjanleika fjölskyldu en einnig skoðar hann samskipti innan fjölskyldu. 

Ég ætla að biðja þig um að fara yfir þennan lista og segja frá hvernig þú skilur 

hverja spurningu og gefa mat þitt á orðalagi og þýðingu atriða. Allt sem kemur í huga 

skiptir máli og engin athugasemd er röng. Við skoðum eitt atriði í einu og allar 

vangaveltur og athugasemdir eru vel þegnar, hvort sem þær snúast um spurningarnar, 

svarmöguleikana eða eitthvað annað. Ef ég spyr þig að einhverju er það ekki vegna þess 

að svör þín eða útskýringar eru vitlaus eða röng, heldur aðeins til að hjálpa mér að skilja 

betur hvað þú ert að hugsa. 

Hér verður fyllsta trúnaðar að sjálfsögðu gætt og öllum gögnum, athugasemdum, 

glósum og upptöku af þessu samtali verður eytt eftir að ritgerð hefur verið skilað inn. 
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Viðauki 3 

FACES IV: Spurningalisti 
 

Leiðbeiningar til fjölskyldumeðlima: 
 

1. Nóg er að einn forráðamaður svari listanum. 
2. Dragið hring utan um það svar sem á best við. 

 
Aldur svaranda: 
 

☐ 25 – 35 ára  ☐ 36 – 45 ára   ☐ 46 – 55 ára   ☐ 56 – 65 ára   ☐ 66 - 75 ára 

 
Kyn svaranda: 
 

☐ Karl 

☐ Kona 

 
Fjölskyldugerð heimilis: 
 

☐ Tveir líffræðilegir foreldrar barns/barna           ☐ Tveir foreldrar (ættleitt barn/börn) 

 

☐ Tveir foreldrar (stjúp fjölskylda)   ☐Eitt foreldri 

 

☐ Tveir foreldrar af sama kyni 

 
Fjöldi barna á heimilinu: 
 

☐ Eitt     ☐ Fjögur 

 

☐ Tvö     ☐ Fimm 

 

☐ Þrjú     ☐ Sex eða fleiri 

 
1. Fjölskyldumeðlimir taka þátt í lífi hvers annars 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
2. Okkar fjölskylda reynir við nýjar leiðir til að leysa vandamál 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 
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3. Okkur semur betur við fólk utan fjölskyldunnar en innan hennar 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
4. Við eyðum of miklum tíma saman 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
5. Í okkar fjölskyldu eru strangar afleiðingar ef reglur eru brotnar 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
6. Við í fjölskyldunni virðumst aldrei ná að skipuleggja okkur 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
7. Fjölskyldumeðlimum finnst þeir vera mjög nánir hver öðrum 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
8. Í okkar fjölskyldu ráða foreldrarnir jafnmiklu 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
9. Fjölskyldumeðlimirnir virðast forðast að eiga samskipti við hvern annan þegar þeir 

eru heima 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
10. Fjölskyldumeðlimum finnst þeir undir þrýstingi að eyða sem mestum  frítíma hver 

með öðrum 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
11. Það eru skýrar afleiðingar þegar fjölskyldumeðlimur gerir eitthvað rangt 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 
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12. Í okkar fjölskyldu er erfitt að átta sig á því hver stjórnar 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
13.  Fjölskyldumeðlimir styðja hvern annan á erfiðum tímum 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
14.  Það er sanngjarn agi í fjölskyldunni okkar 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
15.  Fjölskyldumeðlimir vita mjög lítið um vini hvers annars 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
16. Fjölskyldumeðlimir eru of háðir hver öðrum 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
17. Okkar fjölskylda hefur reglur fyrir næstum því allar mögulegar aðstæður 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
18. Fjölskyldan okkar kemur hlutunum ekki í verk 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
19. Fjölskyldumeðlimir ráðfæra sig við hvern annan þegar taka þarf mikilvægar 

ákvarðanir 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
20. Fjölskyldan mín getur lagað sig að breytingum þegar þess þarf 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 
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21. Fjölskyldumeðlimir eru ekki einir á báti þegar þarf að leysa vandamál 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
22. Fjölskyldumeðlimir hafa litla þörf fyrir vini utan fjölskyldunnar 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
23. Fjölskyldan okkar er mjög skipulögð 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
24. Í fjölskyldunni okkar er það óljóst hver ber ábyrgð á hlutum (heimilisverk, 

athafnir og afþreying) 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
25. Fjölskyldumeðlimir vilja eyða hluta af frítíma sínum með hver öðrum 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
26. Við skiptumst á að vinna heimilisstörf 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
27. Fjölskyldan okkar gerir sjaldan eitthvað saman 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
28. Okkur finnst við of tengd hvert öðru 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
29. Fjölskyldan verður pirruð ef það verða breytingar á plönum eða daglegri rútínu 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 
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30. Það er enginn leiðtogi í fjölskyldunni okkar 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
31. Þó að fjölskyldumeðlimir hafi sín eigin áhugamál, taka þeir samt þátt í 

athöfnum og afþreyingu með fjölskyldunni 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
32. Við höfum skýrar reglur og hlutverk í okkar fjölskyldu 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
33. Fjölskyldumeðlimir stóla sjaldan hver á annan 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
34. Okkur er illa við að fjölskyldumeðlimir geri hluti utan fjölskyldunnar 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
35. Það er mikilvægt að fara eftir reglunum í okkar fjölskyldu 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
36. Það er erfitt fyrir okkar fjölskyldu að hafa yfirsýn yfir hver gerir hvaða húsverk 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
37. Í fjölskyldunni okkar er gott jafnvægi milli þess að vera aðskilin og náin 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
38. Þegar upp koma vandamál notum við málamiðlanir 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 
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39. Fjölskyldumeðlimir aðhafast aðallega hver fyrir sig 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
40. Fjölskyldumeðlimir fá samviskubit ef þeir vilja eyða tíma í burtu frá fjölskyldunni 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
41. Þegar ákvörðun hefur verið tekin er mjög erfitt að breyta þeirri ákvörðun 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
42. Fjölskyldan okkar virkar erilsöm og óskipulögð 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
43. Fjölskyldumeðlimir eru sáttir við samskiptin sín á milli 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
44. Fjölskyldumeðlimir eru mjög góðir hlustendur 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
45. Fjölskyldumeðlimir sýna hver öðrum ástúð 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
46. Fjölskyldumeðlimir geta beðið hvern annan um það sem þeir vilja 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
47. Fjölskyldumeðlimir geta rætt rólega saman um vandamál 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
48. Fjölskyldumeðlimir ræða hugmyndir sínar og skoðanir við hvern annan 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 
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49. Þegar fjölskyldumeðlimir spyrja hvern annan að einhverju fá þeir heiðarleg svör 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
50. Fjölskyldumeðlimir reyna að skilja tilfinningar hvers annars 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
51. Fjölskyldumeðlimir segja sjaldan neikvæða hluti um hvern annan þegar þeir 

eru reiðir 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
52. Fjölskyldumeðlimir segja hver öðrum frá því hvað þeim raunverulega finnst um 

hvern annan 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
Hversu sátt/ur ertu við:  
 

53. Á hvaða stigi nálægðin er milli fjölskyldumeðlima? 
 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
54. Getu fjölskyldu þinnar til að takast á við álag 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
55. Getu fjölskyldu þinnar til að vera sveigjanleg 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
56. Getu fjölskuldu þinnar til að deila jákvæðri reynslu 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
57. Gæði samskipta milli fjölskyldumeðlima 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 
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58. Getu fjölskyldu þinnar til að leysa ágreining 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
59. Hversu miklum tíma þið eyðið saman sem fjölskylda 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
60. Hvernig vandamál eru rædd 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
61. Sanngirni gagnrýninnar í fjölskyldu þinni 

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 
62. Áhyggjur fjölskyldumeðlima hver af öðrum  

 

1 
Mjög ósammála 

2 
Frekar ósammála 

3 
Óákveðin/n 

4 
Frekar sammála 

5 
Mjög sammála 

 

 

 

 

 


