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Útdráttur 

Sjálfstjórn er viðamikið hugtak og er skilgreint sem sú færni að stjórna, breyta eða 

halda aftur af eigin tilfinningum og hegðunum í samræmi við aðstæður hverju sinni. 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga eiginleika á nýjum frumsömdum 

atferlislista um stjórn og stýrifærni barna. Listinn samanstóð af 185 jákvæðum 

staðhæfingum. Sóst var eftir því að svörin við atriðunum myndu nálgast 

normaldreifingu þegar spurt var um eðlilega hegðun og þroska hjá börnum á leik- 

og grunnskólaaldri. Frávik frá eðlilegri hegðun og þroska myndi þá koma fram sem 

öfgagildi á kvarðanum. Í úrtaki rannsóknarinnar voru 133 mæður barna á aldrinum 

þriggja til átta ára. Meginásaþáttagreining var framkvæmd og þáttabygging listans 

skoðuð sem og próffræðilegir eiginleikar hans. Upphaflega voru atriði listans 

flokkuð í 11 þætti, tveir þættir stóðust ekki viðmið fyrir þáttagreiningu og aðrir þrír 

voru settir saman í einn þátt (tilfinningastjórn). Heildartölur voru reiknaðar fyrir 

hvern þátt og meginásaþáttagreining framkvæmd. Heildartölurnar hlóðu á fimm 

þætti. Á þátt eitt hlóðu atriði sem meta framtakssemi og skipulagningu, á þátt tvö 

hlóðu atriði sem meta aðgætni,  á þátt þrjú hlóðu atriði sem meta hegðunarstjórn,  Á 

þátt fjögur hlóðu atriði sem meta athygli og tilfinningastjórn og á þátt fimm hlóðu 

atriði sem meta hugræna stjórn. Áreiðanleiki var viðunandi og þáttaskýring 

sömuleiðis. Fylgni milli þátta var lág og ekki alltaf marktæk. Niðurstöður sýndu að 

hægt er að semja atriði sem lýsa eðlilegri hegðun og þroska barna og að svör við 

atriðum nálgast normaldreifingu. 
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Abstract 

Self-regulation is a wide concept and has been defined as the ability to control, 

change or restrain own thoughts, emotions and behavior in accordance with 

approriate conditions. The aim of this study was to use a new behavior rating scale 

about control and executive function in children. The rating scale consists of 185 

positively formulated items. The main interest was to see if answers to items would 

approach normal distribution when asked about normal behaviour and development 

in children. Deviations from normal behaviour and development would appear as 

extreme values on the spectrum. The study was conducted through the Internet and 

answers arrived from 133 mothers who have children from 3 to 8 years old. 

Principal axis factor analyses were conducted and the factor structure and 

psychometric properties of the scale were examined. Initially the list included 11 

factors, two factors did not meet the criteria for factor analysis and three factors 

were put together to form a single factor (emotional regulation). Global executive 

composite was conducted for each factor and principal axis factoring conducted. 

Global executive composite loaded on five factors and it was examined if any items 

would relate to other items in another factor. Factor one included items that 

describe energy and planning, factor two included items that describe caution, 

factor three included items that described behavior regulation, factor four included 

items that described attention and emotional regulation and factor five included 

items that described cognitive control. Reliability and communalities was 

acceptable. The correlation between factors was low and not always significant. 

This is the first time the scale is tested and results show that it is possible to create 

items that describe normal behavior and development in children and answers to the 

items approached normal distribution. 
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Á fyrstu árum barna fara fram miklar breytingar. Börn hætta að vera háð öðrum og 

verða sjálfstæðari í bæði hegðun og hugsun. Það sem skiptir sköpun fyrir þroska 

barna er að þau geta beint athyglinni að einhverju ákveðnu, ná stjórn á hegðun sinni 

og tilfinningum. Sú færni þroskast hratt í barnæsku (Carlson og  Wang, 2007; 

Raffaelli, Crockett og Yuh-Ling, 2005). Að þróa með sér áhrifaríka sjálfstjórn er 

mjög krefjandi verkefni. Til að geta starfað í umhverfi sínu og ná tilsettum 

markmiðum verður einstaklingur að læra að stjórna athygli, hegðun og tilfinningum 

sínum og nota þá hæfni þegar krefjandi verkefni blasa við (Colman, Hardy, Albert, 

Raffaelli og Crockett, 2006).  

 Í daglegu lífi eiga börn oft í erfiðleikum með að stjórna eða hafa hemil á 

hegðun og tilfinningum sínum. Góð stjórn á hegðun tengist bæði góðri félagslegri 

færni og lítilli vandamálahegðun. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem skortir getu til 

sjálfsstjórnar eiga á hættu að kljást við persónuleg og félagsleg vandamál 

(Eisenberg, Fabes, Guthrie og Reiser, 2000).  Eitt af því sem talið er gefa hugmynd 

um skort á sjálfstjórn er hvatvísi sem er eitt af einkennum í mörgum barna - og 

fullorðinsröskunum. Má þar nefna athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) og röskun í 

hvatvísri stjórn (impulsive control disorder) (Forzano, Michels, Carapella, Conway 

og Chelonis, 2011).  

 Hér á eftir verður gerð stutt grein fyrir sjálfstjórn barna, hvað einkennir 

sjálfstjórn, helstu undirþættir og vandamál hjá börnum ef þau hafa ekki náð 

nægilegri stjórn á viðeigandi færni. Fjallað verður um nýjan frumsaminn, Íslenska 

stýrikvarðann. Listinn metur eðlilega hegðun og þroska barna en frávik hegðunar 

kemur fram sem öfgagildi á kvarðanum. Markmið rannsóknarinnar er að meta 

mælifræðilega eiginleika listans, einkum þáttabyggingu hans. 

 

Sjálfstjórn 

 
Skilningur á þroska sjálfstjórnar er eitt af viðfangsefnum rannsókna á þroska barna 

(Simonds, Kieras, Rueda og Rothbart, 2007; Steinunn Gestsdóttir, Sigrún 

Aðalbjargardóttir og Fanney Þórsdóttir, 2011). Sjálfstjórn gerir einstaklingnum 

kleift að beina markmiðstengdri virkni sinni yfir tíma og á milli mismunandi 

aðstæðna (Zhou, Chen og Main, 2012). 

 Rannsóknir á sjálfstjórn hafa aukist verulega og hefur mikilvægi þessara 

færni fyrir allar hliðar þroska orðið skýrari (Steinunn Gestsdóttir, Hrafnhildur 
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Ragnarsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2010). Sjálfstjórn (self-regulation) er flókið og 

víðamikið hugtak og hafa margar mismunandi skilgreiningar á hugtakinu verið 

settar fram. Sú skilgreining sem talin var ná góðri lýsingu á hugtakinu var 

eftirfarandi, “sjálfstjórn er hæfni fólks til að stjórna, breyta eða halda aftur eigin 

hugsun, tilfinningum eða hegðun í samræmi við umhverfið hverju sinni. Með 

sjálfstjórnarhugtakinu er því lögð áhersla á aðild einstaklingsins að því að nota þá 

stefnu sem þroski hans tekur” (Steinunn Gestsdóttir o.fl., 2011). Sú færni að stjórna 

athygli, hugsun, tilfinningum og athöfnum þroskast hratt í barnæsku.Vanalega um 

fjögurra ára aldur byrjar barn að þróa með sér sjálfstjórn ásamt innra tungumáli sem 

leyfir því að stilla hvatvísi sína en hvatvísi hefur verið talið gefa hugmynd um skort 

á sjálfstjórn (Forzano o.fl., 2011; Poissant o.fl., 2008).  Hvatvísi er eitt af 

einkennum í mörgum barna og fullorðinsröskunum, þar á meðal athyglisbrest með 

ofvirkni (ADHD), röskun í hvatvísri stjórn (impulsive control disorder) og 

jaðarpersónuleikaröskun (Forzano o.fl., 2011). Börn með ADHD eiga til dæmis í 

meiri erfiðleikum með að seinka eða halda aftur af verknaði eða viðbragði í 

ákveðnum aðstæðum heldur en börn sem eru ekki með ADHD (Poissant o.fl., 

2008). 

 Þegar börn byrja í leikskóla þurfa þau að horfast í augu við auknar kröfur 

tengdri félagslegri færni þeirra og sjálfstjórn (McClelland og  Cameron, 2012).  

Það er ætlast til þess að börn á leikskólaaldri sýni í auknum mæli stjórn og 

samhæfingu á tilfinningum og hegðun eins og til dæmis að kunna að skiptast á, bíða 

í röð, geta haldið aftur af löngun til að berja frá sér þegar á þeim er brotið og leysi 

frekar ágreining með orðum í stað ofbeldis. Börn sem hafa ekki náð nægilegri stjórn 

á þessum þáttum þegar þau byrja í leikskóla eru í meiri áhættu að lenda í 

erfiðleikum eins og til dæmis að jafnaldrar hafni þeim og að skerðing verði á 

námsframvindu (McClelland og  Cameron, 2012; Steinunn Gestsdóttir o.fl., 2010). 

Þegar börn hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla eru gerðar meiri kröfur til 

sjálfstjórnar. Þar þurfa börn meðal annars að geta haldið óskertri athygli, leitt hjá sér 

truflanir í fjölmennri skólastofu, stýrt vinnsluminni sínu til muna og nota 

upplýsingar um leið og þær berast og nota nýjar upplýsingar við lausn á verkefnum. 

Sjálfstjórn er því nauðsynleg til að barn geti tekist á við og lokið ýmsum 

verkefnum. Ef sjálfstjórn barns er slök við upphaf skólagöngu getur það hamlað 

námi strax í fyrsta bekk og skapast þá sú hætta að barn sem dregst aftur úr félögum 

sínum við upphaf skólagöngu dragist meira aftur úr þegar á líður. Þannig er áríðandi 
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að skapa skilning á mikilvægi sjálfstjórnar á leikskólaaldri og hvernig ýta má undir 

slíka færni og stuðla að því að öll börn hafi góða sjálfstjórn þegar þau hefja 

grunnskólanám (Steinunn Gestsdóttir o.fl., 2010). Þegar einkenni þroskavanda 

(developmental problem) greinist sem röskun hjá börnum á skólaaldri eru þau 

tiltölulega ónæm (resistant) fyrir meðferð. Inngripi sem beint er að börnum sem eru 

í leikskóla gæti verið áhrifaríkara en þegar því er beint að eldri börnum, bæði vegna 

þess að truflandi hegðunin er rótgróin og atferlisstjórn er að koma fram á þessu 

tímabili þroskans. Hegðunarvandamál sem verða rótgróin leiða oft til langvarandi 

og alvarlegra vandamála (Agina, Kommers og Steehouder, 2011). Þannig er 

mikilvægt að skima fyrir hegðunar- og þroskafrávikum barna snemma og 

nauðsynlegt að greina vandamál fljótt og áreiðanlega til að hægt sé að veita 

viðeigandi úrræði (Weems og  Pina, 2010). Það hefur verið stórt vandamál fyrir 

heilbrigðisstarfsmenn að bera kennsl á þroskavanda hjá ungum börnum vegna þess 

að börnin sjálf geta ekki sagt til um líðan þeirra og mat annarra, þar á meðal 

foreldra, er oftast hlutlægt en ekki hlutlaust (Agina o.fl., 2011).  

 Algeng aðferð til að rannsaka sjálfstjórn hjá börnum er þekkt sem seinkun á 

verðlaunum (delay of gratification). Aðferðin gengur út á það hvort barn er fært um 

að fresta verðlaunum sem því er veitt strax, fyrir stærri verðlaun sem koma eftir 

einhverja töf. Niðurstöður sýna að börn sem eru að nálgast sex ára aldur byrja að 

skilja tvær einfaldar áhrifaríkar leiðir til að standast freistingar/seinkun á 

verðlaunum. Leiðirnar eru að fela verðlaunin og hugsa um að bíða eftir verðlaunum 

heldur en hvernig verðlaunin eru (Mischel og  Mischel, 1983). Sem dæmi þá hugsar 

barnið um að það sé að bíða eftir tveimur súkkulaðibitum í staðinn fyrir að hugsa 

um hvað bitarnir verða góðir. Færnin að geta leitt athyglina frá verðlaunum sem 

koma strax auðveldar biðina eftir verðlaunum sem birtast eftir töf og er góð spá 

fyrir þroska hegðunnar í framtíðinni (Neubauer, Gawrilow og Hasselhorn, 2012).  

 Færni sjálfstjórnar sem einstaklingur öðlast í æsku dvelst með honum og 

verður nýtanleg bæði í starfi og einkalífi til að byggja upp samkennd og virðingu 

fyrir jafnaldra á unglingsárum (Aldao, Nolen-Hoeksema og Schweizer, 2010). Það 

að börn auka sjálfstjórnargetu sína þegar þau eldast virðist stafa af líffræðilegum 

þroska, reynslu og af tilfinninganæmri gætni foreldra (González, Fuentes, Carranza 

og Estévez, 2001). Uppeldi sem foreldrar veita börnum sínum skiptir miklu máli 

fyrir allar hliðar þroska þeirra. Ólíkar uppeldisaðferðir stuðla að mismunandi þroska 

sjálfstjórnar hjá börnum. Hlýja og umhyggja er til dæmis talin stuðla að góðri 
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sjálfsstjórn barna (Colman o.fl., 2006). Þegar barn tekur þátt í jákvæðum 

samskiptum sem innihalda m.a hrós og ást, er barnið líklegra til að öðlast betri 

stjórn á eigin hegðun. Barnið verður því viljugra að stjórna hvötum sínum og 

hegðun til þess að viðhalda jákvæðum samskiptum við foreldra (von Suchodoletz, 

Trommsdorff og Heikamp, 2011). Foreldrar sem refsa börnum sínum með valdi, 

hótunum eða skerðingu á forréttindum, til dæmis taka í burtu sjónvarpstíma, virðast 

hamla því að börn þrói með sér nægjanlega sjálfstjórn. Tengsl hafa komið fram hjá 

foreldrum sem nota strangar uppeldisaðferðir og hærri tíðni á ögrandi hegðun og 

mótþróahegðun, vandamála á unglingsárum eða hegðunarvanda hjá börnum þeirra. 

Þetta bendir til þess að strangar uppeldisaðferðir foreldra geta minnkað hæfni barna 

bæði í atferlislegri og tilfinningalegri sjálfsstjórn (Colman o.fl., 2006).   

 Fyrri rannsóknir hafa bent á marga þætti sem falla geta undir sjálfstjórn sem 

mikilvægt er að skoða. Þar er hægt að nefna ferli fólgin í stjórnun á tilfinningum, 

hvatningu, félagslegu samspili og líkamlegri hegðun (Karoly, 1993). Hér verður þó 

aðeins lögð áhersla á eftirfarandi þrjá undirþætti, tilfinningastjórn (emotional  

regulation), atferlisstjórn (behavior control) og hugræna stjórn (cognitive control).  

 

Tilfinningastjórn 

 
Litið er á tilfinningastjórn (emotion regulation) sem mikilvægan þátt sjálfstjórnar 

(Aldao o.fl., 2010). Stutt er síðan rannsóknir hófust á tilfinningastjórn og hefur hún 

því lítið verið rannsökuð. Ein ástæða þess getur verið að erfitt er að ná samkomulagi 

um skilgreiningu á hugtakinu og kemur það á óvart þar sem hún er talin hafa mikil 

áhrif á flestar raskanir í sálsýkisfræði (Carlson og  Wang, 2007; Suveg og  Zeman, 

2004). 

 Þróun á tilfinningalegum þroska (emotional development) felur í sér 

breytingar á tjáningu tilfinninga, skilning á tilfinningum og stjórnun á tilfinningum. 

Þar sem tilfinningastjórn felur í sér hvernig fólk þekkir og metur eigin tilfinningar, 

hvernig  það bregst við tilfinningum, túlkar þær og reynir að breyta þeim (Gratz og  

Roemer, 2004). Færnin að stjórna truflandi hugsunum og verknaði þroskast hratt í 

leikskóla. Þegar ung börn verða vör við eigin vanlíðan þá reyna þau að minnka 

neikvæðar tilfinningar. Sem dæmi má nefna, barn sem bannað hefur verið að leika 

sér með ákveðið leikfang dreifir huganum með því að leika sér með annað 

leikfangi. Þriggja ára börn eiga í erfiðleikum með verkefni sem þarfnast hamlandi 
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stjórnar á athyglis- og hreyfiviðbrögðum eins og til dæmis að bæla niður viðbragð 

sem er ríkjandi í samræmi við reglur. Um fimm ára aldur eru þau orðin mun færari í 

þessum verkefnum. Á sama tíma bæta börn færni sína í að stjórna upplifun á 

tilfinningum með því að fylgjast með áhrifamiklum hegðunum sínum (Carlson og  

Wang, 2007). Aðferð sem notuð hefur verið og reynst hefur vinsæl í rannsóknum til 

að meta tilfinningastjórn hjá leikskólabörnum er uppbyggð vonbrigðisaðferð 

(disappointment procedure). Aðferðin gengur út á það að skoða andlitstjáningu hjá 

börnum þegar þau fá gjöf sem þau er óánægð með. Hvernig börn takast á við þessi 

vonbrigði er hægt að nota til að meta færni þeirra í tilfinningastjórn. Eldri börn eru 

líklegri en þau yngri til að gera sér upp jákvæðar tjáningar á tilfinningum  þó var 

einstaklingsmunur á þessari færni á öllum aldri (Liebermann, Giesbrecht og Müller, 

2007).  

 Það er mikilvægt viðfangsefni að skoða einstaklingsmun í tilfinningastjórn 

sem birtist snemma í barnæsku vegna þess að eldri börn sem eiga í erfiðleikum með 

stjórn á tilfinningum (t.d reiði) eiga á hættu að stríða við hegðunarraskanir seinna 

meir (Carlson og  Wang, 2007). Það hefur verið sýnt fram á að skortur á 

tilfinningastjórn tengist bæði innri og ytri röskunum (Liebermann o.fl., 2007). 

Fræðileg líkön tengja því árangursríka tilfinningastjórn við góða heilsu, bætt 

sambönd og betri akademíska- og starfsframmistöðu. En tengja erfiðleika í 

tilfinningastjórn við hugrænar raskanir og fella það inn í nokkur líkön af ákveðinni 

sálsýkisfræði, þ.á.m þunglyndi, almenna kvíðaröskun, átraskanir og tvískautaröskun 

(Aldao o.fl., 2010). Algengasta gerð tilfinningaraskana í barnæsku eru 

kvíðaraskanir en það getur valdið barninu ákafri persónulegri streitu og haft 

neikvæð áhrif á starfsemi þess í skóla og á félagslega hæfni (Weems og  Stickle, 

2005).  

 

Atferlisstjórn 

 
Sjálfsstjórn hegðunar eða atferlisstjórn (behavioral regulation) vísar til getu barna 

til að halda aftur af óæskilegri hegðun, hafa stjórn á athygli sinni og vinnsluminni. 

Athygli felur í sér einbeitingu, að viðhalda athygli og tilfærslu á athygli 

(McClelland o.fl., 2007). Howse, Lange, Farran og Boyles (2003) komust að því að 

börn sem gátu þjálfað sig í að viðhalda athygli gekk betur á akademískum 

grundvelli en jafnöldrum þeirra. Vinnsluminnið er einnig mikilvægt fyrir velgengni 
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í skóla. Það felur í sér að halda upplýsingum í minni og vinna úr þeim (Cameron 

o.fl., 2008). Dæmi um stjórn á atferli getur meðal annars verið hlýðni gagnvart 

móður og getan til að stjórna hvatvísum atferlum (Calkins og  Dedmon, 2000). 

Gögn benda til þess að börn sem geta ekki haft hemil á sér sé aðalorsökin fyrir 

athyglisbrest með ofvirkni (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en skortur á 

því skerðir oft félagslega og akademíska virkni (Cameron o.fl., 2008; Jarratt, Riccio 

og Siekierski, 2005). Börn eiga oft erfitt með að halda aftur af hegðun og myndast 

þá pirringur við það að fá ekki það sem þau vilja. Einstaklingar sem svara á mjög 

tilfinningalegan hátt í aðstæðum sem tengist reiði og eru með litla stjórn eru líklegri 

til að sýna ýgi. Ályktað er að styrkleiki reiði tengist skorti á hegðunarstjórn. 

Aðferðir eins og athyglisstjórnun og forðun geta verið hjálplegar aðferðir til að 

kljást við reiði. Börnum sem mistekst að nota slíkar aðferðir til að fá útrás fyrir 

tilfinningum sínum geta orðið árásagjörn. Þegar börn nálgast þriggja ára aldur er 

tilfinninga- og atferlisstjórn nægilega mótuð að því leyti að hún hafi áhrif á 

félagslega samskiptahæfni og persónuleika (Calkins og  Dedmon, 2000).  

Rannsóknir sýna að það sé lykilatriði fyrir börn að hafa náð ákveðinni stjórn 

á hegðun sinni til þess að ganga vel í skóla. Sjálfsstjórn hegðunar við upphaf 

skólagöngu segir til um stöðu barna í lok skólaársins á mælingum á orðaforða, 

stærðfræði, hljóðkerfisvitund og læsi en allt þetta má teljast sem undirstöðufærni 

fyrir komandi skólagöngu (Cameron o.fl., 2008; McClelland o.fl., 2007). Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á svipuð tengsl þar sem bent er á að sjálfstjórn við upphaf 

fyrsta bekkjar segir til um námsgengi seinna á námsferlinum (Alexander, Entwisle 

og Dauber, 1993). 

Algengasta aðferðin til að mæla atferlisstjórn er frásagnir umönnunaraðila. 

Frásagnir umönnunaraðila geta falið í sér skekkjur (observer bias) og því hefur í 

auknum mæli verið farið að notast við beinar mælingar.  Það hefur 

hugsmíðaréttmæti (construct validity) sem segir til um félagslegar og akademískar 

niðurstöður án þess að niðurstöðurnar verði fyrir áhrifum af áhorfendaskekkju 

(observer bias) (Cameron o.fl., 2008).  

 

Hugræn stjórn 

 
Færni okkar að fylgjast með og stjórna eigin athöfnum frá einu augnabliki til annars 

veltur á ríkjandi markmiðum sem falla undir fyrirmæli hugrænnar stjórnar.  
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Hugræn starfsemi er því fólgin í meðvitaðri stjórn á hugsunum og verknaði 

(Liebermann o.fl., 2007). Þróun á hugrænni stjórn, sérstaklega þegar talað er um 

neikvæðar tilfinningar, er mikilvæg fyrir dæmigerða félags- og-tilfinningalega  

virkni  (socioemotional functioning) (Lamm, White, McDermott og Fox, 2012). 

Börn sem eiga í erfiðleikum með athygli hafa sýnt röskun í hugrænum ferlum, 

meðal annars í vinnsluminni, hömlun á viðbragði og í ákveðnum verkefnum 

(Savage, Cornish, Manly og Hollis, 2006)  

 Sú hæfni að geta sagt til um uppruna minninga er talinn vera mikilvægur 

hugrænn eiginleiki. Að muna ekki hvaðan minningar koma en muna mjög vel eftir 

innihaldi minningarinnar (t.d að muna eftir ákveðinni staðreynd en ekki hvenær eða 

hvar þú lærðir hana) eru algeng minnismistök í daglegu lífi. Erfiðleikar sem tengjast 

upprunaminni (source memory) gæti verið eignað lélegri stýrifærni (executivce 

function). Stýrifærni á við um æðri hugræn ferli sem skipuleggja og samhæfa 

markmiðsbundnar athafnir (action). Þessi æðri hugrænu ferli fela meðal annars í sér 

vinnsluminni, hamlandi stjórn, hugrænan sveigjanleika og skipulagningu. Flóknar 

minningar þarfnast einnig hugræns ferlis sem binda ákveðna þætti af minningum 

saman (Raj og  Bell, 2010). 

 

Kynjamunur 

 
Í nýlegum rannsóknum hefur komið í ljós að sjálfstjórn tengist kyni. Stúlkur koma 

oftast nær betur út en drengir á mælingum á sjálfsstjórn, hvort sem það er mælt með 

hegðunarmælingu sem er lögð fyrir hvert og eitt barn eða mælt út frá beinu áhorfi 

kennara (Steinunn Gestsdóttir og  Freyja Birgisdóttir, 2010). Rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að stúlkur hafi meiri stjórn á því að halda aftur af hegðun, seiglu 

(persistence) og geta aðlagað sig betur að umhverfi skólastofunnar heldur en 

drengir. Hins vegar hafa rannsóknir ekki sýnt fram á kynjamun á vinnsluminni eða 

athygli (Cameron o.fl., 2008).   

Það er hætta á því að ef börn hefja skólagöngu án viðunandi sjálfstjórnar þá 

getur það leitt til höfnunar frá jafnaldra og minni getu til náms. En það er ljóst að 

sjálfstjórn er nauðsynlegur þáttur fyrir viðunandi skólagöngu (McClelland o.fl., 

2007).  Sumir álíta að kynjamunur á sjálfsstjórn geti verið ein af ástæðum þess að 

drengir hafi slakari námsframvindu heldur en stúlkur (Steinunn Gestsdóttir og  

Freyja Birgisdóttir, 2010).  
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Markmið rannsóknar 

 
Frumsaminn íslenskur atferlislisti er notaður í þessari rannsókn. Atriði listans 

beinast að stjórn og stýrifærni barna á leik- og grunnskólaaldri. Markmið 

rannsóknarinnar er að atriðagreina frumgerð listans og kanna próffræðilega 

eiginleika hans. Athugað var hvort svör við staðhæfingunum normaldreifist þegar 

spurt er um eðlilega hegðun og þroska hjá börnum.  Einnig er þáttabygging og 

áreiðanleikilistans könnuð. Atriði listans beinast að tilfinningastjórn, atferlisstjór, 

hugrænni stjórn og stýrifærni. 

Aðferð 

Þátttakendur 

 
Atriðalisti var sendur til 8605 nemenda Háskóla Íslands sem höfðu gefið leyfi fyrir 

því að fá sendar kannanir. Einnig voru veraldarvefirnir bland.is og facebook.com 

notaðir. Óskað var eftir þátttöku mæðra eða stjúpmæðra sem eiga barn á aldrinum 

þriggja til átta ára. Alls svöruðu 133 mæður listanum. Tafla 1 sýnir menntun mæðra 

í úrtakinu, flestar mæður höfðu lokið fyrstu háskólagráðu (n = 50), stúdentsprófi 

eða öðru bóklegu námi á framhaldsskólastigi (n = 31) eða höfðu lokið meistara- eða 

doktorsprófi við háskóla (n = 29). 

 

Tafla 1. Menntun mæðra barna í úrtaki (N=133).     

Menntun Tíðni Hlutfall % 

Grunnskólapróf, landspróf eða gagnfræðipróf 4 3 

Barnaskólapróf (fullnaðarpróf), unglingapróf eða styttri skólamenntun 3 2,3 

Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á framhaldsskólastigi 5 3,8 

Stúdentspróf eða annað bóklegt nám á framhaldsskólastigi  31 23,3 

Nám að lokinni fyrstu háskólagráðu sem lýkur með Diplómaprófi (t.d 

námsráðgjafarnám) 
8 6 

Fyrsta háskólagráða (t.d BA, BS eða BEd próf) 50 37,6 

Meistara- eða doktorspróf við háskóla 29 21,8 

Stúdentspróf eða annað bóklegt nám á framhaldsskólastigi  31 23,3 

Vantar upplýsingar 3 2,3 

Alls 133 100 

 

Í töflu 2 eru upplýsingar um kyn og aldur barna í úrtakinu. Aldur barns var 

reiknaður út frá fæðingarmánuði og ári barnsins sem foreldrar gáfu upp. Af 133 

börnum voru drengir 63 (47,7%) og stúlkur 69 (51,9%), ein móðir gaf ekki til kynna 

kyn barns síns (0,8%). Aldursdreifing kynjanna í úrtakinu var nokkuð jöfn. 
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Meðalaldur barnanna var 5 ár og 2 mánuðir (62 mánuðir) með staðalfrávikið 19,4 

mánuðir.   

Meðalaldur drengja var 5 ár og 1 mánuður (61 mánuðir) með staðalfrávikið 

16,9 mánuðir. Yngsti drengurinn í úrtakinu var 3 ára (36 mánaða) og sá elsti 8 ára 

og 2 mánaða (98 mánaða). Meðalaldur stúlkna var 5 ár og 3 mánuðir (63 mánuðir) 

með staðalfrávikið 21,3 mánuðir. Yngsta stúlkan í úrtakinu var 3 ára (36 mánaða) 

og sú elsta 8 ára og 11 mánaða (107 mánaða). 

 

Tafla 2. Kyn og aldursdreifing barna.    

Aldur Drengir Hlutfall Stúlkur Hlutfall Alls  Hlutfall  

3 ára 15 11,4 24 18,1 39 29,5 

4 ára 18 13,6 10 7,6 28 21,2 

5 ára 12 9,1 10 7,6 22 16,7 

6 ára 11 8,3 11 8,3 22 16,6 

7 ára 5 3,8 7 5,3 12 9,1 

8 ára 2 1,5 7 5,3 9 6,8 

Alls: 63 -  69 -  132 100 

Hlutfall -  47,7 -  52,3 100 - 

 

Mun fleiri svör bárust fyrir börn á leikskólaaldri (36 mánaða til 71 mánaða) 

en á grunnskólaaldri (72 mánaða til 107 mánaða). Alls bárust 90 (67,7%) svör fyrir 

börn á leikskólaaldri og 43 (32,3%) svör fyrir börn á grunnskólaaldri. Þar sem mun 

betri svörun fékkst fyrir börn á leikskólaaldri var talið æskilegra að vinna áfram 

með þann aldurshóp. 

Mælitæki 

 
Í könnuninni var notast við nýjan atriðalista sem hannaður var af Einari 

Guðmundssyni. Listinn fékk nafnið Íslenski stýrikvarðinn. Upphaflega samanstóð 

listinn af 200 spurningum sem allar voru orðaðar á jákvæðan hátt. Við nánari 

athugun kom í ljós að sum atriði komu fram tvisvar og voru því fjarlægð úr 

listanum. Einnig kom í ljós að sum atriði voru keimlík eins og til dæmis atriðin 

„skiptir sjaldan skapi“ og „hefur jafnaðargeð”.  Þeim atriðum var þó leyft að vera 

áfram í listanum og ákveðið að skoða þau betur við úrvinnslu á gögnunum. 

Spurningunum fækkaði úr því að vera 200 niður í 188. 

Forprófun var gerð á listanum áður en hann var sendur út. Fjórar mæður 

barna á aldrinum 3 til 8 ára voru fengnar til að svara listanum og beðnar um að 
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koma með athugasemdir, hvort eitthvað væri torskilið eða athugavert. Listinn sem 

var lagður fyrir í forprófuninni innihélt 188 spurningar sem svara átti á fimm punkta 

Likert kvarða. Út frá ábendingum mæðranna var listinn betrumbættur. 

Listinn endaði í 185 staðhæfingum þar sem hver spurning er staðhæfing eða 

lýsing á þroska eða líðan barns. Við hverja staðhæfingu voru gefnir fimm 

valmöguleikar: (1) Já, á alltaf við, (2) á oft við, (3) á stundum við, (4) á sjaldan við 

og (5) á aldrei við. Spurningarnar voru settar upp á handahófskenndan hátt og 

áætlað var að það tæki þátttakendur um 15-20 mínútur að ljúka listanum. Listinn 

samanstóð af 8 þáttum, en aðeins 6 þættir stóðust viðmið fyrir þáttagreiningu. Það 

voru þættirnir, tilfinningastjórn, stýrifærni, skipulag, hegðunarstjórn, hugræn stjórn 

og athyglisbrestur. 

Framkvæmd 

 
Gagnasöfnun stóð yfir á tímabilinu 9. nóvember til 11. desember 2012. 

Nemendaskrá Háskóla Íslands sendi könnunina á 8605 nemendur þar sem óskað var 

eftir þátttöku. Viku síðar var send ítrekun um þátttökubeiðni. Einnig voru 

veraldarvefirnir bland.is og facebook.com notaðir til að auka fjölda þátttakenda. 

Tölvupósturinn sem var sendur út fól í sér upplýsingar um rannsóknina og vefslóð 

sem vísaði á rannsóknina (sjá viðauka A). Í bréfinu kom meðal annars fram stutt 

lýsing á spurningalistanum, aldursbil þeirra barna sem atriðalistinn beindist að, 

áætluð tímalengd svörunar, að spurningalistinn væri nafnalaus og ekki væri hægt að 

rekja svör til einstakra þátttakenda og að engum væri skylt að svara spurningunum. 

Þegar vefslóðinni sem birtist í bréfinu var fylgt birtust leiðbeiningar um hvernig 

svara ætti spurningalistanum og að svarmöguleikar atriða væru fimm (sjá viðauka 

B). Miðað var við hegðun barns síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í tímann. 

Til dæmis ef barn hafði litla stjórn á skapi sínu fyrir einu ári síðan en hefur góða 

stjórn á skapi sínu núna er merkt við svarmöguleikann  Já, á alltaf við þegar svarað 

er staðhæfingunni: Hefur góða stjórn á skapi sínu. Áður en mæður eða stjúpmæður 

svöruðu listanum voru þær beðnar um að svara nokkrum bakgrunnsspurningum, um 

kyn barns, aldur barns í árum og mánuðum og um menntunarstig mæðranna. Þar 

næst voru mæðurnar beðnar um að svara 185 staðhæfingum um hegðun og þroska 

barn síns.  
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Úrvinnsla 

 
Öll úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritunum Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 20.0 og Microsoft Excel. Gerð var tíðnigreining á gögnunum og 

fylgni skoðuð á milli aldurs og allra staðhæfinga til að athuga hvort gögnin 

uppfylltu skilyrðin fyrir þáttagreiningu. Dreifing atriða var skoðuð með tilliti til 

þess hvort þau normaldreifðust. Miðað var við að atriði með skekkju og ris yfir 1,5 

vikju of mikið frá normaldreifingunni og voru því felld úr gagnasafninu. Alls voru 

48 (26%) atriði felld úr gagnasafninu og áframhaldandi vinna var því gerð á 137 

atriðum eða 74% af atriðum listans. 

 Athugað var hvort svarskekkja væri til staðar í gagnasafninu. Svarskekkja 

vísar til þess hvort einstaklingur svarar nær eingöngu með já eða nei eða ýkt svörun 

annað hvort já eða nei en lítið annað. Það kom til dæmis fram greinilega 

svarskekkja hjá einni móður sem svaraði 165 sinnum svarmöguleikanum „já, á 

alltaf við“ og lítið sem ekkert við öðrum valkostum. Alls voru 14 (10,5%) af 

þátttakendum fjarlægðir úr gagnasafninu úf af svarskekkju og eftir stóðu 119 

(89,5%) þátttakendur.  

Áður en gagnasafnið var þáttagreint var próf Bartletts (Bartlett‘s test of 

sphericity) og KMO-Meyjer-Olkin (Keiser –Meyer-Olkin Measure of sampling 

Adequacy) skoðað til að sjá hvort í lagi væri að þáttagreina safnið. Gagnasafnið 

stóðst prófin og búist var við fylgni á milli atriða. Meginásaþáttagreining (principal 

axis factoring) var því notuð og þáttunum snúið með promax-snúningi (kappa = 4).   

 

Niðurstöður 

Í niðurstöðum verður fyrst fjallað um atriðagreiningu og lýsandi tölfræði fyrir 

einstök atriði listans. Þar á eftir verður fjallað um niðurstöður þáttagreiningar fyrir 

einstaka hluta listans: Tilfinningastjórn (32 atriði), stýrifærni (15 atriði), skipulag (6 

atriði), hegðunarstjórn (14 atriði), hugræn stjórn (16 atriði) og athygli (12 atriði). 

Þar sem úrtakið var ekki nægjanlega stórt var ekki hægt að þáttagreina öll atriði 

listans. Í lokin voru heildartölur reiknaðar fyrir hvern þátt og þáttagreining gerð til 

að athuga hvort atriði innan hvers þáttar hefðu fylgni með öðrum þáttum.  

Í viðauka D er tafla með lýsandi tölfræði fyrir öll atriði listans í úrtaki 

mæðra. Meðaltöl atriðinna eru á bilinu 2,47 til 4,38 og staðalfrávikin á bilinu 0,80 
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til 1,93. Einnig sýnir taflan skekkju og ris allra atriðanna í safninu, en skekkja allra 

atriða er á bilinu -2,23 til 0,59 og ris á bilinu  -1,99 til 5,60. Í töflu 3 sést að 15 atriði 

voru felld út vegna skekkju og ris, 18 atriði vegna stígandi meðaltals og 15 vegna 

bæði skekkju, ris og stígandi meðaltals. Í heildina voru 48 atriði felld úr 

gagnasafninu. 

Tafla 3. Niðurstaða atriðagreiningar á 185 atriðum Íslenska stýrikvarðans. 

  N Hlutfall % 

Skekkja (skewness) og ris (kurtosis) dreifingar 15 8,1 

Stígandi meðaltal eftir aldri 18 9,7 

Skekkja og stígandi meðaltal eftir aldri 15 8,1 

Samtals 48 26 
 

 

Tafla 14 í viðauka E sýnir lýsandi tölfræði atriða sem uppfylla viðmið um 

normaldreifingu. Meðaltal atriða nær frá 2,47 til 4,07 og staðalfrávikin frá 0,79 til 

1,92.  Skekkja atriða er á bilinu -1,35 til 0,59 og ris á bilinu -1,97 til 2,48. Í 

framhaldi var skoðað próf Bartletts (Bartlett´s test of sphericity) og KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy). KMO á að vera hærra en 0,5 ef úrtak 

er í lagi og með Bartlett prófi er athugað hvort fylgnifylki víkur marktækt frá 

identity matrix (Einar Guðmundsson og  Árni Kristjánsson, 2005). Samtals stóðust 

35 atriði ekki þessi viðmið og voru því ekki notuð í þáttagreiningu.  

Bartlett-prófið var ekki marktækt fyrir þáttinn markmiðssetning, p > 0,001 

og KMO stærð var 0,65 og stenst því ekki viðmið fyrir þáttagreiningu. Bartlett-

prófið var sömuleiðis ekki marktækt fyrir þáttinn sveigjanleiki, p > 0,001 og KMO 

stærð var 0,5 sem stenst ekki viðmið þáttagreiningar. 

Meginásaþáttagreining (principle axis factoring) var notuð með promax-

snúningi (kappa = 4). Lágmarkshleðsla atriða við þátt var ákveðin út frá stærð 

úrtaksins. Þar sem úrtakið var lítið (N = 119) var fylgnistuðullinn sem náði marktekt 

við vendigildið 0,01 (0,26) tvöfaldaður. Miðað var við að atriði þyrftu að hafa 

lágmarkshleðslu 0,5 á þátt til þess að hleðslan geti talist markverð (Einar 

Guðmundsson og  Árni Kristjánsson, 2005). Athugað var hvort krosshleðsla var á 

milli þátta en það á við þegar atriði hlaðast markvert á fleiri en einn þátt. 
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Tilfinningastjórn – meginásaþáttagreining 

 
Tafla 4 sýnir þáttabyggingu fyrir tilfinningastjórn í úrtaki mæðra. Í 

atriðasafninu sem tilheyrir tilfinningastjórn eru fjórir þættir og skýra þeir 49,3% af 

dreifingu einstakra atriða. Þáttur I fær heitið stjórn á eigin tilfinningum og hlaða 19 

atriði á þáttinn með hleðslur á bilinu 0,35 til 0,83 og með meðalhleðsluna 0,54. 

Atriðið Heldur ró sinni þó hann/hún geri  mistök hefur hæstu hleðslu á þáttinn eða 

0,83. Atriðið Er þolinmóð(ur) í mótlæti  er með lægstu hleðslu á þáttinn eða 0,35 

sem er ómarkverð hleðsla þar sem viðmiðið er 0,50. Meðaltal þáttaskýringar er 

0,46. 

 

Tafla 4. Meginásaþáttagreining fyrir Tilfinningastjórn. 

Atriði   Þáttahleðsla     Þáttaskýring 

  I II III IV  
Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök  0,83 0,07 -0,16 0,02 0,62 

Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr 
jafnvægi 

 
0,76 -0,09 -0,06 0,01 0,54 

Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún 
stjórn á hegðun sinni 

 
0,72 0,13 -0,07 -0,12 0,50 

Tekst vel á við mótlæti  0,70 -0,14 -0,01 -0,03 0,48 

Hefur góða stjórn á skapi sínu  0,64 0,34 -0,18 0,07 0,55 

Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum.  0,63 0,07 -0,13 0,03 0,36 

Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist  0,62 -0,07 0,21 0,04 0,54 

Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist  
0,59 0,21 -0,12 0,14 0,43 

Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún 
stjórn á tilfinningum sínum eins og reiði, gráti, 

áhyggjum o.s.frv 

 

0,59 -0,02 0,19 -0,07 0,48 

Skiptir sjaldan skapi í mótlæti  0,56 0,04 0,31 -0,30 0,66 

Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 

pirruð/pirraður 

 
0,55 -0,10 0,08 0,15 0,37 

Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi 

hans/hennar á hlutunum 

 
0,55 -0,03 -0,07 0,08 0,28 

Stoppar og róar sig þegar hann/hún verður 

reið(ur) 

 
0,55 -0,04 0,14 -0,29 0,48 

Heldur ró sinni þegar deilur koma upp  0,47 -0,04 0,33 0,02 0,46 

Leiðir hjá sér neikvæð atvik  0,46 -0,34 0,06 0,05 0,32 

Heldur ró sinni ef óvissa ríkir um eitthvað í 

framtíðinni 

 
0,42 0,14 -0,16 0,42 0,44 

Skiptir sjaldan skapi  0,42 0,28 0,36 -0,04 0,51 

Er afslappaður/afslöppuð eftir erfiðan dag  0,36 -0,17 0,33 -0,01 0,37 

Er þolinmóð(ur) í mótlæti  0,35 -0,24 0,20 0,23 0,28 

Þegar hann/hún reiðist varir það í  stuttan tíma  
-0,14 0,73 0,17 -0,06 0,49 

Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann hefur 
lent í uppnámi út af einhverju 

 
0,10 0,62 -0,07 0,06 0,45 

Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs  0,43 -0,53 0,02 0,15 0,39 

Er geðgóð(ur)  -0,14 0,46 0,00 0,05 0,24 
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Tafla 4 frh. Meginásaþáttagreining fyrir Tilfinningastjórn. 

Atriði   Þáttahleðsla     Þáttaskýring 

Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum   
0,18 0,46 0,12 0,14 0,35 

Er róleg(ur)  0,14 0,44 0,25 -0,16 0,27 

Hefur jafnaðargeð  0,15 0,36 0,12 0,27 0,33 

Er nærgætin(n) gagnvart tilfinningum annarra  
-0,15 0,14 0,73 0,33 0,52 

Á auðvelt með að bíða eftir einhverju 

spennandi 

 
-0,02 0,09 0,64 0,12 0,39 

Er sveigjanleg(ur)  -0,05 0,01 0,00 0,69 0,49 

Talar um tilfinningar annarra  -0,01 -0,09 0,33 0,58 0,36 

Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós 

tilfinningar  sínar, t.d. áhyggjur, reiði, gleði. 

 
0,06 0,06 0,21 0,45 0,26 

Leitar eftir hjálp/ráðum þegar eitthvað er ekki í 

lagi 

  
-0,28 0,32 0,20 0,35 0,32 

    
Fylgni á milli þátta     

Áreiðanleika-
stuðull 

 I . . . . 0,90 

 II 0,10 . . . 0,68 

 III 0,44 -0,10 . . 0,61 

  IV 0,05 0,42 -0,15 . 0,60 

 

Sjö atriði tilheyra þætti II (tafla 4) með hleðslur á bilinu 0,36 til 0,73. 

Meðalhleðslan fyrir þátt II er 0,51. Þátturinn virðist meta geðslag, lundarfar eða 

skaplyndi barna. Meðaltal þáttaskýringar fyrir þátt II er 0,36. 

Tvö atriði tilheyra þætti III og er með meðalhleðslu 0,68. Atriðið Er 

nærgætin(n) gagnvart tilfinningum annarra er með hæstu hleðsluna, 0,73 og atriðið 

Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi er með lægstu hleðsluna, 0,64. 

Bæði atriðin eru með markverða hleðslu við þáttinn. Meðaltal þáttaskýringar fyrir 

þátt III er 0,45.Atriðin eru of fá og ólík sem tilheyra þessum þætti til að ákvarða 

inntak hans eða hvað hann mælir. 

Fjögur atriði tilheyra þætti IV og er með hleðslur á bilinu 0,35 til 0,69 með 

meðalhleðsluna 0,52.  Meðaltal þáttaskýringar fyrir þáttinn er 0,36. 

Fylgni á milli þátta er sýnd neðst á töflu 4. Marktæk fylgni var á milli þátta I 

og III, 0,44 ásamt þætti II og IV 0,42 og því má gera ráð fyrir að atriðin í þeim 

þáttum eru svipuð. Ekki er marktæk fylgni á milli annarra þátta og er lægsta fylgni á 

milli þátta I og IV 0,05. Áreiðanleiki fyrir þátt I er hæstur, 0,89. Þáttur fjögur er 

með lægstan áreiðanleika eða 0,60.  

Stýrifærni – meginásaþáttagreining 

 
Meginásaþáttagreining fyrir stýrifærni skiptist í fjóra þætti sem sýndir eru í töflu 5  

og skýra 54,3% af dreifingu einstakra atriða. Þar sést að sjö atriði hlaða á þátt I og 

virðist þátturinn tengjast dugnaði og metnað barna. Þáttur I fær heitið 
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framkvæmdasemi barna. Hleðslur eru á bilinu 0,29 til 0,78 og meðalhleðsla fyrir 

þátt I er 0,52. Meðaltal þáttaskýringar fyrir þáttinn er 0,36. 

Þáttur II hleður á sig tvö atriði. Atriðið Fer vel með eigur sínar er með 

hleðsluna 0,78 og atriðið Fer vel með eigur annarra barna er með hleðsluna 0,70. 

Meðalhleðslan fyrir þátt II er 0,74. Meðaltal þáttaskýringar er 0,53. Atriðin innan 

þáttarins eru of fá en líkjast hvert öðru og fær þátturinn heitið varfærni barna.    

Fjögur atriði hlaða á þátt III og fær heitið skipulagning. Meðalhleðsla fyrir 

þátt III er 0,47. Atriðið Forðast að gera kæruleysisleg mistök hefur hæstu hleðsluna, 

0,55. Lægsta hleðslan, 0,40, er atriðið Ákveður fyrst í hvaða röð hann/hún ætlar að 

vinna verkefni og gerir það síðan í þeirri röð og er ómarkverð. Meðaltal 

þáttaskýringar er 0,33. 

 Tvö atriði tilheyra þætti IV og eru talin tengjast þolinmæði barna. 

Meðalhleðsla atriðanna er 0,59 og meðaltal þáttaskýringar er 0,45. 

Tafla 5 sýnir fylgni á milli þátta. Hæsta fylgni 0,43 er á milli þátta II og III 

og næst hæsta fylgni er 0,32 á milli þátta I og III og teljast báðar marktækar. Lægsta 

fylgni er -0,09 á milli þátta II og IV. Áreiðanleikastuðullinn neðst í töflunni er 

hæstur hjá þætti I, 0,72 og lægstur hjá þætti IV, 0,54. 
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Tafla 5. Meginásaþáttagreining fyrir Stýrifærni. 

Atriði   Þáttahleðsla Þáttaskýring 

  I II III IV  

Fellur sjaldan verk úr hendi - er alltaf að  0,78 -0,09 -0,14 0,34 0,58 

Er iðin(n)  0,73 -0,06 -0,09 0,01 0,48 

Á auðvelt með að skipuleggja og finna upp á leikjum 

eða öðru til að gera með jafnöldrum. 

 
0,56 0,02 -0,11 0,19 0,29 

Vill læra að gera hlutina rétt  0,55 0,24 -0,09 -0,17 0,45 

Á auðvelt með að byrja á verkefnum  0,44 -0,23 0,35 -0,20 0,43 

Getur verið hljóð í leik eða tómstundastarfi  0,30 0,20 -0,10 -0,23 0,22 

Hefur gaman af að leysa erfið verkefni  0,29 0,01 0,08 -0,05 0,11 

Fer vel með eigur sínar  -0,13 0,78 -0,02 0,05 0,56 

Fer vel með eigur annarra barna  0,11 0,71 -0,08 0,07 0,50 

Forðast að gera kæruleysisleg mistök  -0,21 0,02 0,55 0,12 0,28 

Passar upp á hluti sem hann/hún þarf til að vinna 

verkefni 

 
0,08 0,22 0,51 0,12 0,44 

Leggur sig fram þegar hann/hún á að gera eitthvað  0,30 0,08 0,43 -0,19 0,49 

Ákveður fyrst í hvaða röð hann/hún ætlar að vinna 

verkefni og gerir það síðan í þeirri röð 

 
-0,05 -0,19 0,40 0,09 0,13 

Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það 
sem hún/hann vill. 

 
0,05 0,07 0,13 0,63 0,39 

Sýnir yfirvegun, jafnvel þegar hann/hún bíður í langri 

röð eða álíka 

  
0,02 0,07 0,52 0,55 0,52 

    Fylgni á milli 

þátta 

    
Áreiðanleika-

stuðull 

 I . . . . 0,72 

 II 0,25 . . . 0,67 

 III 0,32 0,43 . . 0,52 

  IV -0,19 -0,09 -0,15 . 0,54 

 

Skipulag – meginásaþáttagreining 

 
Tafla 6 sýnir meginásaþáttagreiningu fyrir skipulag. Skipulag skiptist í tvo þætti 

sem skýra 55,7% af heildardreifingu breyta. Fjögur atriði hafa hleðslu við þátt I og 

meðalhleðsla þessara þátta er 0,54. Hleðslan er á bilinu 0,37 til 0,69. Atriðið Hefur 

alltaf nóg fyrir stafni hefur hæstu hleðslu við þátt I, 0,69. Lægsta hleðslan við fyrsta 

þáttinn, 0,37, er atriðið Er skipulagður/skipulögð. Meðaltal þáttaskýringar er 0,36. 

Þáttur I fær heitið athafnasemi.  

Tvö atriði hlaða á þátt II með hleðslur á bilinu 0,62 til 0,66. Meðalhleðsla 

fyrir þátt II er 0,64. Meðaltal þáttaskýringar er 0,32. Of fá atriði hlaðast á þátt II til 

að hægt sé að gefa viðeigandi heiti. 

 Fylgni milli þáttanna er 0,65. Einnig sýnir taflan áreiðanleikastuðul fyrir 

þættina. Áreiðanleikinn fyrir þátt I var 0,64 og fyrir þátt II 0,50. 
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Tafla 6. Meginásaþáttagreining fyrir Skipulag. 

Atriði   Þáttahleðsla Þáttaskýring 

  I II  

Hefur alltaf nóg fyrir stafni  0,69 0,20 0,69 

Er framtakssöm/samur  0,64 -0,14 0,32 

Er alltaf eitthvað að gera sjálf(ur) eða með 

öðrum 

 
0,44 0,17 0,33 

Er skipulagður/skipulögð  0,37 -0,16 0,09 

Er áhugasöm(-samur) þegar á að fara gera 

eitthvað 

 
-0,17 0,66 0,32 

Fær alls konar hugmyndir/hugdettur   -0,07 0,62 0,33 

    Fylgni á milli þátta 
Áreiðanleika-

stuðull 

 I . . 0,64 

  II 0,65 . 0,50 

 

Hegðunarstjórn – meginásaþáttagreining 

 
Tafla 7 sýnir þáttabyggingu fyrir hegðunarstjórn. Þrír þættir komu fram sem 

tilheyra hegðunarstjórn og skýra 50,3% af heildardreifingu breyta. 

 Þáttur I samanstendur af sex atriðum sem virðast öll snúa að hlýðni barna. 

Hleðslur eru á bilinu 0,19 til 0,86 og með meðalhleðsluna 0,52. Atriðið Getur verið 

kyrr þegar farið er fram á það er með hæstu hleðsluna við þáttinn eða 0,86. Atriðið 

Það fer lítið fyrir henni/honum er með lægstu hleðsluna við þátt I eða 0,19. Atriðið 

hefur mjög litla hleðslu og er því óvíst að það haldist innan þessa þáttar. Meðaltal 

þáttaskýringar er 0,37. 

Fimm atriði tilheyra þætti II með hleðslu frá 0,27 til 0,82 og hefur 

meðalhleðsluna 0,48. Meðaltal þáttaskýringar er 0,38. Atriði innan þáttarins eru ólík 

og þar með var þættinum ekki gefið nafn. 

Þáttur III samanstendur af þremur atriðum með hleðslu á bilinu 0,25 til 0,93 

og meðalhleðslu upp á 0,57. Meðaltal þáttaskýringar er 0,47. Atriðin innan þáttarins 

eru mjög lík og tengist stjórn á hegðun. 

Marktæk fylgni er á milli allra þátta. Hæsta fylgni, 0,40 er á milli þátta I og 

II og lægsta 0,27 á milli þátta II og III. Þáttur I hefur hæsta áreiðanleika, 0,73. 
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Tafla 7. Meginásaþáttagreining fyrir Hegðunarstjórn. 

Atriði   Þáttahleðsla   Þáttaskýring 

  I II III  
Getur verið kyrr þegar farið er fram á 

það 

 
0,86 -0,06 0,00 0,71 

Fer eftir reglum, jafnvel þótt foreldri sé 

fjarverandi 

 
0,62 0,27 -0,15 0,50 

Hlýðin(n)  0,54 -0,02 0,23 0,41 

Getur setið kyrr í sæti sínu (þegar til þess 

er ætlast) 

 
0,51 0,20 0,03 0,39 

Fer eftir leiðbeiningum.  0,43 -0,07 0,07 0,20 

Það fer lítið fyrir henni/honum  0,19 -0,03 0,05 0,04 

Hegðun hans/hennar er í samræmi við 

aldur hans/hennar 

 
0,07 0,82 -0,10 0,68 

Er meðfærileg(ur)  -0,06 0,56 0,22 0,40 

Sýnir tillitssemi í samræðum/samtölum  0,28 -0,43 0,36 0,30 

Er tillitssöm/tillitssamur við aðra  0,26 0,34 -0,07 0,22 

Getur slakað á og hvílt sig  0,23 0,27 0,26 0,31 

Getur stöðvað sig í að hlaupa og príla 

þegar hún/hann er beðin(n) um það 

 
-0,18 0,18 0,93 0,89 

Getur haldið aftur af sér þegar hann/hún 

má ekki hlaupa eða príla einhvers staðar 

 

0,26 0,03 0,53 0,45 

Hefur góða stjórn á hegðun sinni   0,08 -0,08 0,25 0,07 

    

Fylgni á milli þátta 

  
Áreiðanleika-

stuðull 

 I . . . 0,73 

 II 0,34 . . 0,59 

  III 0,34 0,27 . 0,62 

 

Hugræn stjórn – meginásaþáttagreining 

 
Meginásaþáttagreining fyrir hugræna stjórn í töflu 8 skiptist í þrjá þætti sem 

skýra 47,8% af heildardreifingu breyta.  

Þáttur I  samanstendur af sjö atriðum með hleðslur á bilinu 0,36 til 0,90 og 

meðalhleðslan er 0,55. Þátturinn fær heitið eftirtekt þar sem öll atriði nema eitt 

innan þáttarins eru talin lýsa eftirtekt hjá barni. Atriðið sem ekki svipar til hinna 

atriðanna er Man eftir liðnum atburðum, segir t.d eitthvað á þessa leið: Ég man 

þegar við fórum. Meðaltal þáttaskýringar er 0,36. 

Þáttur II inniheldur sex atriði sem eru með hleðslur á bilinu 0,24 til 0,81 og 

hefur meðalhleðslu, 0,52. Meðaltal þáttaskýringar er 0,33. Tvö atriði sem hafa 

ómarkverða hleðslu líkjast ekki öðrum atriðum innan þáttarins. Atriðin eru heldur í 

vini sína til lengri tíma og getur sett sig í spor annarra. Atriðin fjögur sem líkjast 

segja til um aðgætni barna. 
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Þáttur III samanstendur af þremur atriðum með hleðslu á bilinu 0,55 til 0,94. 

Meðalhleðsla þáttar III er 0,69. Meðaltal þáttaskýringar er 0,53. Öll atriði innan 

þáttarins virðast snúast að því að taka frumkvæði og var þættinum gefið heitið 

uppátektarsemi barna. 

Taflan sýnir að fylgni á milli þátta I og II og þátta I og III er marktæk. 

Hinsvegar er ekki marktæk fylgni milli þátta II og III. Áreiðaleiki er hæstur hjá 

þætti I, 0,76 og lægstur hjá þætti II, 0,70.  

 

Tafla 8. Meginásaþáttagreining fyrir Hugræna stjórn. 
Atriði   Þáttahleðsla     Þáttaskýring 

  I II III  

Tekur eftir því þegar það sem hann/hún  
gerir eða segir veldur ánægju hjá börnum 

 
0,90 -0,07 -0,04 0,75 

Tekur eftir því þegar það sem hann/hún  

gerir eða segir veldur ánægju hjá öðrum 

 
0,79 -0,14 -0,03 0,56 

Veit fyrir hvaða orð og athafnir hann/hún  
fær skammir fyrir 

 
0,54 0,22 -0,10 0,40 

Veit eða skilur þegar hegðun hans/hennar 

veldur neikvæðum eða jákvæðum 
viðbrögðum hjá börnum 

 

0,47 0,11 0,12 0,31 

Man eftir liðnum atburðum, segir t.d. 

eitthvað á þessa leið:  Ég man þegar við 

fórum..... 

 

0,44 -0,11 0,08 0,20 

Hlustar þegar talað er beint til hans/hennar  
0,36 0,15 0,09 0,21 

Er vandvirk(ur)  0,35 -0,04 0,05 0,13 

Hugsar sig vandlega um áður en hann/hún  

gerir eitthvað 

 
-0,13 0,81 -0,03 0,61 

Hugsar fyrst og framkvæmir svo  -0,02 0,67 0,01 0,44 

Hlustar á leiðbeiningar til enda  0,10 0,66 -0,05 0,49 

Hugsar sig um áður en hann/hún svarar  

spurningu 

 
0,09 0,43 0,06 0,22 

Heldur í vini sína til lengri tíma  0,17 0,28 0,12 0,17 

Getur sett sig í spor annarra  -0,13 0,24 0,03 0,05 

Finnur sjálf(ur) upp á einhverju að gera án 

þess aðstoðar fullorðinna 

 
-0,06 -0,04 0,94 0,87 

Tekur upp á því sjálf(ur) að finna sér 
eitthvað að gera. 

 
0,09 0,06 0,58 0,38 

Sýnir frumkvæði í leik með öðrum börnum   
0,10 0,02 0,55 0,35 

  
Fylgni á milli þátta 

 

Áreiðanleiki-

stuðull 

  I . . . 0,76 

 II 0,33 . . 0,70 

  III 0,29 -0,04 . 0,74 
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Athygli – meginásaþáttagreining 

 
Meginásaþáttagreining fyrir athygli skiptist í fjóra þætti sem sjá má í töflu 9 og  

skýra þættirnir 61,2 % af heildardreifingu breyta. 

Á þátt I hlaðast þrjú atriði og er hleðslan á bilinu 0,46 til 0,88. Meðalhleðsla 

atriða er 0,71. Meðaltal þáttaskýringar er 0,61.Öll atriðin virðast tengjast þolinmæði 

barns í verkefni eða leik. Þátturinn fær heitið úthald barna. 

Á þátt II hlaðast fjögur atriði með hleðslur á bilinu 0,33 til 0,77 og 

meðalhleðsla atriða er 0,49. Meðalhleðsla þáttaskýringar er 0,38 og skýrir þátturinn 

14,0% af dreifingu einstakra breyta. Þátturinn einkennist af því að börn geti haldið 

athygli og leitt hjá sér truflun. 

Þáttur III felur í sér þrjú atriði sem hlaðast á bilinu 0,46 til 0,65 og er með 

meðalhleðsluna 0,56.  Meðaltal þáttaskýringar er 0,37. Þátturinn tengist tillitsemi 

barna bæði í tali og hegðun.  

Þáttur IV er með meðalhleðslu 0,44 og inniheldur tvö atriði sem eru með 

hleðslur 0,27 og 0,71. Meðaltal þáttaskýringar er 0,38 . Atriðin sem tilheyra þessum 

þætti eru of fá og ólík til að ákvarða inntak hans eða hvað hann mælir. 

Hæsta fylgnin er á milli þátta II og IV, 0,47 og lægsta fylgnin er á milli þátta 

I og III, 0,15. Áreiðanleikastuðullinn er hæstur hjá þætti I, 0,78 , en lægstur hjá 

þætti IV, 0,19. 
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Tafla 9. Meginásaþáttagreining fyrir Athygli. 

Atriði   Þáttahleðsla     Þáttaskýring 

  I II III IV  
Getur setið lengi og leikið sér  0,88 -0,08 0,03 -0,13 0,70 

Getur haldið sig lengi að verki eða leik án 

aðstoðar/afskipta fullorðinna. 

 
0,79 0,08 0,07 -0,11 0,64 

Hefur gott úthald við vinnu verkefna eða í 
leikjum sem krefjast mikillar einbeitingar 

 
0,45 0,05 -0,08 0,38 0,47 

Getur leitt hjá sér smávægilega  truflun  0,06 0,77 0,14 -0,25 0,59 

Heldur athygli við það sem hann/hún er að 

gera þrátt fyrir truflun, t.d. af tali, bílum sem 

aka hjá o.s.frv 

 

-0,01 0,51 -0,08 0,05 0,26 

Er stillt(ur) innan um önnur börn  -0,20 0,33 0,27 0,17 0,30 

Getur haldið athygli lengi við sama verkefni 

þegar til þess er ætlast. 

 
0,21 0,33 -0,13 0,27 0,36 

Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt  eða lágt) 

innan um önnur börn 

 
0,16 -0,14 0,65 0,27 0,53 

Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt  eða lágt) 

innan um fullorðna 

 
-0,01 0,07 0,56 0,13 0,38 

Hegðun hennar/hans er góð í hópi barna t.d. í 

barnaafmæli, leikskóla 

 
0,01 0,03 0,46 -0,09 0,22 

Á auðvelt með að halda einbeitingu við 

verkefnavinnu 

 
-0,08 0,24 -0,02 0,72 0,68 

Man eftir að gera þegar röðin kemur  að 

honum/henni (t.d. í leikjum). 

  
-0,10 -0,15 0,18 0,28 0,08 

    
Fylgni á milli þátta 

    Áreiðanleika-

stuðull 

 I . . . . 0,77 

 II 0,32 . . . 0,58 

 III 0,15 0,34 . . 0,57 

  IV 0,32 0,47 0,11 . 0,20 

 

 

Yfirlit yfir fylgni atriða við heildartölu (corrected item-total correlation) og á hvaða 

bili fylgni milli þátta er (inter-item correlation) má sjá í töflu 10.  

Fylgni milli atriða er á bilinu 0,01 til 0,71. Lægsta fylgnin 0,01 mældist á 

tveimur stöðum, hjá tilfinningastjórn I og hegðunarstjórn I. Lægsta fylgni í 

tilfinningastjórn I kom fram milli atriða Heldur ró sinni ef óvissa ríkir um eitthvað í 

framtíðinni og stoppar og róar sig þegar hann/hún verður reið(ur). Lægsta fylgni 

hjá hegðunarstjórn I kom fram milli atriða Það fer lítið fyrir henni/honum og Fer 

eftir reglum jafnvel þótt foreldri sé fjarverandi. Hæsta fylgni var einnig hjá 

hegðunarstjórn I (0.71) og er á milli atriða Getur setið kyrr í sæti sínu (þegar til 

þess er ætlast) og Getur verið kyrr þegar farið er fram á það. Þessi atriði eru 

keimlík og því kom ekki á óvart að fylgni hafi mælst hæst þarna.  

Leiðrétt fylgni við heildartölu er lægst hjá hegðunarstjórn II (0,07) og er hjá 

atriðinu Sýnir tillitssemi í samræðum/samtölum. Hæsta leiðrétta fylgnin er hjá atriði 
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Tekur eftir því þegar það sem hann/hún gerir eða segir veldur ánægju hjá börnum 

sem er í hugræn stjórn I og er 0,73.  

 

Tafla 10. Fjöldi atriða, fylgni milli atriða og leiðrétt fylgni við 

heildartölu þátta. 

Þættir  Fjöldi atriða Fylgni milli atriða 
Leiðrétt fylgni við 

heildartölu 

Tilfinningastjórn    

I 19 0,01 - 0,63 0,38 - 0,69 

II 7 0,04 - 0,55 -0,27 - 0,63 

III 2 0,44 0,44 

IV 4 0,18 - 0,39 0,35 - 0,38 

Stýrifærni    

I 7 -0,06 - 0,50 0,32 - 0,58 

II 2 0,51 0,51 

III 4 0,07 - 0,42 0,17 - 0,48 

IV 2 0,38 0,38 

Skipulag    

I 4 0,09 - 0,50 0,21 - 0,58 

II 2 0,33 0,33 

Hegðunarstjórn    

I 6 0,01 - 0,71 0,15 - 0,71 

II 5 0,02 - 0,50 0,07 - 0,57 

III 3 0,10 - 0,61 0,20 - 0,63 

Hugræn stjórn    

I 7 0,05 - 0,67 0,32 - 0,73 

II 6 0,05 - 0,62 0,13 - 0,62 

III 3 0,37 - 0,55 0,52 - 0,65 

Athygli    

I 3 0,42 - 0,68 0,48 - 0,68 

II 4 0,16 - 0,35 0,30 - 0,46 

III 3 0,21 - 0,49 0,26 - 0,44 

IV 2 0,11 0,11 

 

Lýsandi tölfræði fyrir heildartölur er sýnd í töflu 11 á síðu 31. Þar kemur fram að 

lægstu gildin fyrir þætti eru á bilinu 2 til 51 og hæstu gildin frá 9 til 91. 

Meðaltalið er töluvert ólíkt á milli þátta en er það vegna fjölda atriða innan 

hvers þáttar. Meðaltalið fyrir tilfinningastjórn I er hæst 73,31 með staðalfrávikið 

10,78 og lægst fyrir skipulag II eða 5,96 með staðalfrávikið 3,11. Neikvæð skekkja 

er til staðar hjá öllum þáttum og hjá flestu risi. 
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11 tafla. Lýsandi tölfræði fyrir heildartölur. 

  
Fjöldi    (N) 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 
Meðaltal 

Staðal-

frávik 
Skekkja Ris 

Tilfinningastjórn I 59 51 91 73,31 10,87 -0,36 -0,69 

Tilfinningastjórn II 70 10 34 24,46 6,02 -0,51 -0,29 

Tilfinningastjórn III 69 2 10 7,75 2,18 -1,33 1,29 

Tilfinningastjórn IV 71 4 19 14,17 3,93 -1,06 0,70 

Stýrifærni I 67 7 34 23,99 7,25 -0,42 -0,87 

Stýrifærni II 68 2 10 7,24 2,88 -0,84 -0,64 

Stýrifærni III 66 4 20 14,65 3,35 -0,87 0,85 

Stýrifærni IV 71 2 10 7,75 1,97 -0,79 0,27 

Skipulag I 67 4 20 14,42 4,61 -0,67 -0,73 

Skipulag II 71 2 10 5,96 3,11 -0,03 -1,45 

Hegðunarstjórn I 65 6 29 22,78 5,15 -1,42 1,96 

Hegðunarstjórn II 68 5 25 18,09 5,06 -0,53 -0,58 

Hegðunarstjórn III 68 3 14 11,47 2,47 -1,25 1,42 

Hugræn stjórn I 68 6 30 20,54 6,92 -0,43 -1,13 

Hugræn stjórn III 71 3 14 9,82 3,91 -0,61 -1,04 

Athygli I 71 3 15 11,11 3,98 -0,93 -0,40 

Athygli II 69 4 19 14,88 3,72 -0,87 0,05 

Athygli III 71 3 15 9,70 3,93 -0,35 -0,93 

Athygli IV 68 2 9 6,79 2,03 -0,82 0,06 

 

Dreifing heildartalna í úrtaki er sýnd á mynd 1. Þar sést að dreifing er 

misjöfn á milli þátta. Skekkja til staðar en þó ekki hjá öllum þáttum. Dreifing 

þáttanna tilfinningastjórn I og stýrifærni I nálgast normaldreifingu.  

 
Mynd 1. Kassarit af dreifingu heildartalna þátta. 
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Meginásaþáttagreining á heildartölum þátta 

 
Áður en byrjað var að þáttagreina heildartölur fyrir hvern þátt var próf Bartletts og 

KMO skoðað. Próf Bartletts var marktækt (p < 0,001) og KMO stærð er 0,74. 

Gögnin hentuðu því til þáttagreiningar. Meginásaþáttagreining var notuð með 

promax snúningi (kappa = 4). 

Samkvæmt skriðuprófi mynda undirþættirnir fimm meginþætti sem skýra 

64,2% af heildardreifingu breyta. Þáttur I hleður á sig sex undirþætti og er með 

hleðslur á bilinu 0,45 til 0,81. Meðalhleðslan er 0,56. Hæsta hleðslan er 0,81 hjá 

stýrifærni 1 og lægsta hleðsla er 0,45 hjá skipulag I. Meðaltal þáttaskýringar er 

0,64.. Ólíkir undirþættir hlaðast á þátt I. Flest atriði innan undirþáttanna sem hlaða á 

þáttinn gefa óljósa mynd af því hvert heiti þáttarins geti verið. Atriðin snúa flest öll 

að framtakssemi, skipulagningu og eftirtekt hjá barni. 

Þáttur II hleður á sig þrjá undirþætti. Hæsta hleðslan er hjá undirþættinum 

stýrifærni II, 0,91 og lægsta hleðslan hjá tilfinningastjórn III eða 0,33. Meðalhleðsla 

fyrir þátt II er 0,64 og meðaltal þáttaskýringar er 0,53. Atriði undirþáttanna sem 

hlaða á þátt II lúta flest að því að fara vel með hlutina sína og geta fylgt reglum og 

leiðbeininingum. Þáttur II fær því heitið aðgætni. 

 Á þátt III hlaðast fjórir undirþættir og eru felst atriði innan þessa undirþátta 

talin meta stjórn á hegðun og tillitsemi. Þar sem fleiri atriði eiga við stjórn á hegðun 

fær þáttur III heitið hegðunarstjórn. Hleðslur á þáttinn eru á bilinu 0,32 til 0,96 og 

með meðalhleðsluna 0,58. Meðaltal þáttaskýringar er 0,58. 

Fjórir undirþættir hlaðast á þátt IV. Hæsta hleðslan er hjá undirþættinum 

tilfinningastjórn I, 0,69 og lægsta hjá athygli II, 0,42. Meðalhleðslan fyrir þátt IV er 

0,54. Meðaltal þáttaskýringar er 0,4. Atriðin í þeim undirþáttum sem hlaða á þátt IV 

eru talin lýsa stjórn barns á skapi sínu og hvernig þau geti leitt hjá sér ýmsar 

truflanir. Þáttur IV fær því heitið athygli og tilfinningastjórn. 

Tveir undirþættir hlaða á þátt V. Inntak atriðanna beinist að frumkvæði og 

hafa gott úthald við vinnu í verkefni eða leik. Þátturinn fær heitið hugræn stjórn. 

Meðalhleðsla þáttarins er 0,66. Undirþátturinn hugræn stjórn III er með hæstu 

hleðsluna 0,80 og athygli 1 með lægstu 0,52. Meðaltal þáttaskýringar er 0,55, 
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Tafla 12. Meginásaþáttagreining á heildartölum 

Atriði     Þáttahleðsla     Þáttaskýring 

  I II III IV V  

Stýrifærni 1  0,81 -0,06 -0,09 -0,05 0,29 0,78 

Hugræn stjórn 1  0,60 0,29 0,18 -0,18 -0,03 0,67 

Skipulag 2  0,55 0,17 0,10 -0,13 0,19 0,52 

Tilfinningastjórn 2  0,51 -0,10 0,23 0,15 -0,11 0,42 

Stýrifærni 3  0,47 -0,02 -0,03 0,42 -0,13 0,44 

Skipulag 1  0,45 -0,14 -0,21 0,16 0,33 0,38 

Stýrifærni 2  0,11 0,91 -0,25 -0,09 0,04 0,65 

Hegðunastjórn 1  -0,07 0,67 0,03 0,23 0,00 0,61 

Tilfinningastjórn 3  0,03 0,33 0,14 0,25 0,05 0,34 

Tilfinningastjórn 4  0,15 -0,34 0,96 -0,02 0,09 0,78 

Athygli 3  -0,11 0,27 0,60 -0,15 0,25 0,51 

Hegðunastjórn 2  0,27 0,28 0,46 -0,06 -0,17 0,65 

Hegðunastjórn 3  -0,21 0,28 0,33 0,24 0,04 0,37 

Stýrifærni 4  -0,05 0,20 -0,27 0,69 0,12 0,51 

Tilfinningasjórn 1  -0,10 -0,18 0,08 0,63 0,23 0,39 

Athygli 4  0,12 0,29 0,01 0,43 -0,02 0,44 

Athygli 2  0,17 0,05 0,25 0,42 -0,12 0,46 

Hugræn stjórn 3  0,07 0,05 0,17 0,06 0,80 0,73 

Athygli 1   0,03 0,06 0,12 0,21 0,52 0,37 

    Fylgni á milli þátta   
Áreiðanleika-

stuðull 

 I . . . . . 0,86 

 II 0,35 . . . . 0,77 

 III 0,42 0,56 . . . 0,81 

 IV 0,23 0,38 0,33  . 0,88 

  V 0,25 -0,06 -0,05 -0,03 . 0,82 

 

Þáttaskýringin fyrir alla undirþættina nær frá 0,34 til 0,78. Einnig er að finna 

fylgni á milli hvers þáttar neðst í töflunni. Þar kemur fram að hæsta fylgni 0,56 er á 

milli þátta II og III. Lægsta fylgni -0,03 er á milli þátta I og V. Í töflu 11 er einnig 

að finna áreiðanleikastuðul fyrir hvern þátt. Þáttur IV er með hæsta áreiðanleikann 

0,88 og þáttur II þann lægsta 0,77. 

 

Umræða 

Meginmarkmiðið í rannsókninni var að skoða próffræðilega eiginleika atferlislista 

þegar búið var að fjarlægja atriði sem normaldreifðust ekki. Það er að skoða 

þáttabyggingu listans, áreiðanleika og fylgni á milli þátta. Þáttabygging er skoðuð 

til þess að kanna skyldleika undirþátta.  
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Notast var við nýjan frumsaminn íslenskan atferlislista sem beinist að stjórn 

og stýrifærni barna. Listinn felur í sér jákvætt orðaðar staðhæfingar um eðlilega 

hegðun og þroska hjá börnum á leik- og grunnskólaaldri. Gengið er út frá að frávik 

frá eðlilegri hegðun og þroska birtist sem öfgagildi í kvarðanum.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru tvær. Í fyrsta lagi sýndu niðurstöður 

sýndu að hægt væri að búa til atriði sem normaldreifast þegar spurt var um eðlilega 

hegðun og þroska barna. Í örðu lagi sýndu niðurstöður að sumir undirþættir innan 

hvers þáttar hlaðast á aðra þætti og héldust ekki stöðugir.    

Atriðagreining á gögnum 

Lýsandi tölfræði var skoðuð til að athuga hvort hægt væri að vinna úr listanum.  

Þegar viðmið fyrir normaldreifingu voru skoðuð kom í ljós að 48 atriði stóðust ekki 

viðmiðin og voru felld úr gagnasafninu. Til að ákveða hvort fella ætti út atriði var 

meðaltal, skekkja og ris dreifingar hvers atriðis skoðað. Eftir stóðu 137 atriði af 185 

sem uppfylltu skilyrði normaldreifingar og voru þáttagreind. Próffræðilegir 

eiginleikar þeirra voru metnir. Svarskekkja kom fram hjá 14 einstaklingum og voru 

þeir fjarlægðir úr gagnasafninu. Þátttakendur höfðu nánast einungis merkt við annan 

hvorn svarmöguleikann já, á alltaf við eða nei, á aldrei við en lítið sem ekkert 

öðrum svarmöguleikum. Möguleg skýring á svarskekkju þátttakenda gæti verið 

vegna lengd listans.  

Helsta takmörkunin á rannsókninni var lítið úrtak. Í þáttagreiningu er mælt 

með því að úrtaks sé fimm til fimmtán sinnum stærra en fjöldi breyta í 

þáttagreiningu (Einar Guðmundsson og  Árni Kristjánsson, 2005). Í þessari 

rannsókn var nánast einn þátttakandi á hverja staðhæfingu. Ef að fjöldi þátttakenda 

væri nægjanlegur þá gæti verið að þáttalausnin myndi breytast. Þar með var ekki 

hægt að þáttagreina safnið í heild sinni til að segja til um stöðuga þætti innan 

listans. Óvissa er um hvort þessir þættir haldist þar sem einungis er verið að vinna 

með eitt gagnasafn. Erfitt er því að alhæfa niðurstöður frá þessari rannsókn yfir á 

annað úrtak. Þess í stað þurfti að fara aðra leið við úrvinnslu gagna.  

Upphaflega voru atriði listans flokkuð í 11 þætti. Þeir þættir eru stjórn á 

eigin tilfinningum, aðferðir við að stjórna tilfinningum, skilningur á tilfinningum 

annarra, markmiðssetning, stýrifærni, skipulag, hegðunarstjórn, hugræn stjórn, 

athygli/hömlur og sveigjanleiki. Fyrstu þrír þættir voru sameinaðir í einn þátt sem 

fékk heitið tilfinningastjórn. Þættirnir markmiðssetning og sveigjanleiki uppfylltu 
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ekki viðmið fyrir frekari þáttagreiningu og endaði listinn í sex þáttum. Heildartölur 

voru reiknaðar fyrir hvern þátt til að skoða fylgni á milli þátta og athugað hvort þær 

myndu hlaðast á sama þátt í þáttagreiningu. Þessi aðferð er farin þegar útakið er 

ekki nægjanlegt til þess að auka áreiðanleika og fylgni á milli þátta. Hærri 

áreiðanleiki og fylgni mælist ef hún er til staðar (Einar Guðmundsson og  Árni 

Kristjánsson, 2005). 

Þáttabygging listans 

Þegar meginásaþáttagreining var framkvæmd kom í ljós að allir 

undirþættirnir hlóðust á fimm þætti. Búist var við því að þættirnir tilfinningastjórn, 

hegðunarstjórn og stjórn á athygli myndu haldast stöðugir að einhverju leiti. Það 

kom þó í ljós að ólíkir undirþættir voru að hlaðast saman á þátt. 

Á þátt hlóðust atriði sem tilheyrðu undirþáttunum stýrifærni I og III, 

skipulagningu I og II, hugrænni stjórn I og tilfinningastjórn II. Þessi þáttur er 

stærstur sem felur bæði í sér flesta undirþætti og flest atriði innan undirþátta. Atriði 

sem mynduðu þáttinn voru ólík, en flest þeirra voru talin lýsa framtaksemi, 

skipulagningu og eftirtekt hjá börnum. Ákveðið var að sleppa því að gefa þættinum 

heiti. 

Á þátt II hlóðust atriði frá stýrifærni II, hegðunarstjórn I og tilfinningastjórn 

III. Atriði innan þessara undirþátta lúta flest að því að geta fylgt reglum, 

leiðbeiningum og fara vel með hlutina sína. Þátturinn fær því heitið aðgætni.  

Þáttur III hlóð á sig undirþættina frá tilfinningastjórn IV, athygli III og 

hegðunarstjórn II og III. Atriðin voru talin meta stjórn barna á hegðun og tillitsemi. 

Þar sem flest atriði eiga við um hegðun barna fékk þátturinn heitið hegðunarstjórn. 

Þáttur IV samanstendur úr atriðum frá undirþáttunum stýrifærni IV, 

tilfinningastjórn I og athygli II og IV. Flest öll atriðin lýsa því hvernig barn hefur 

góða stjórn á hegðun sinni og að eiga auðvelt með að leiða hjá sér truflun. Skýrt 

dæmi um atriði væri heldur athygli við það sem hann hún er að gera þrátt fyrir 

truflun, t.d af tali, bílum sem aka framhjá o.s.frv og þarf mikið að gerast til setja 

hann/hana úr jafnvægi frá undirþáttunum athygli og tilfinningastjórn.  Því fékk sá 

þáttur heitið athygli og tilfinningastjórn.  

Þáttur V samanstendur af atriðum frá undirþáttunum hugræn stjórn III og 

athygli I. Atriðin beinast að því að hafa gott úthald við vinnu á verkefni eða í 
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leikjum og að taka frumkvæði. Þátturinn fær því heitið hugræn stjórn, þar sem 

hugræn stjórn felur í sér fylgjast með og stjórna eigin athöfnum. 

Þáttagreiningin leiddi ýmislegt athyglisvert í ljós. Þar er hægt að nefna að 

undirþættirnir sem tilheyrðu tilfinningastjórn hlóðust allir á mismunandi þætti en 

búist var við því að þeir myndu haldast tiltölulega stöðugir. Þess má geta að úrtakið 

er mjög lítið og gæti þáttalausnin breyst ef úrtakið væri stærra. Einnig má þess geta 

að atriði sem talin voru tilheyra tilteknum þætti gæti betur átt við í öðrum þætti. 

Nú þegar niðurstöður þessarar rannsóknar liggja fyrir þá gefur það kost á 

frekari athugun. Nauðsynlegt væri að endurtaka rannsóknina í stærra úrtaki og 

athuga hvort að þættirnir haldast stöðugir. Til að fá sem skýrasta þáttabyggingu þarf 

úrtakið að vera mun stærra en fjöldi atriða í listanum. Áhugavert væri að kanna mun 

á svörum mæðra og feðra þegar þau meta eðlilega hegðun og þroska barna þar 

semforeldrar meta oft börn sín á ólíkan hátt.  
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Viðauki A 

 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

 

Við erum nemar í grunnnámi í sálfræði (BS) við Háskóla Íslands og óskum eftir 

þátttöku ykkar í rannsókn okkar, sem er hluti af lokaverkefni okkar.  Þátttaka ykkar 

felst í því að svara spurningalista á vefslóðinni hér að neðan: 

 

http://www.kannanir.is/nemendur/index.php?sid=82274&newtest=Y&lang=is 

Að þessu sinni beinum við athygli að 3-8 ára börnum og mati mæðra á hegðun og 

þroska þeirra.  Ef þú eða maki þinn átt barn á þessum aldri óska ég eftir að móðir 

eða stjúpmóðir barnsins svari listanum.  Einnig óska ég vinsamlega eftir því að 

stúdentar sem þekkja mæður barna á þessu aldursbili vísi könnuninni áfram til 

þeirra.  Mat feðra barna á þessum aldri verður athugað í annarri könnun. 

Vinsamlega svaraðu aðeins fyrir eitt barn á aldrinum 3-8 ára.  Spurningalistinn er 

nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Þátttaka er 

frjáls og er engum skylt að svara þessum spurningalista.  Svör í könnuninni eru 

órekjanleg til svarenda og ekki persónugreinanleg.  

 

Spurningalistinn fjallar um hegðun og þroska barna á leik- og grunnskólaaldri.  

Hugmyndin er að hægt verði að nota listann til að kanna líðan barna og veita 

nauðsynleg úrræði ef þörf er á.  Það er ekki sjálfgefið að listi af þessu tagi gagnist 

við mat á hegðun og þroska barna. Nauðsynlegt er að kanna notagildi hans áður en 

lengra er haldið.  Þátttaka ykkar gerir okkur kleift að kanna notagildi 

spurningalistans og þar með leggið þið ykkar af mörkum til að auka þekkingu á 

hegðun og þroska barna.   

 

Áætlað er að svörun listans taki um 15 - 20 mínútur.  Leiðbeiningar um hvernig á að 

svara eru gefnar í spurningalistanum sjálfum. Vinsamlegast svarið öllum 

staðhæfingum listans og veljið aðeins einn valmöguleika fyrir hvert atriði.  Þannig 

gagnast svörin best. Ef einhverjar spurningar vakna er velkomið að senda tölvupóst 

á netföngin: hek20@hi.is eða tdi2@hi.is 

 

 

Með fyrirfram þakklæti og von um þátttöku ykkar, 

Helena Kjartansdóttir og Thelma Dögg Ingadóttir 

sálfræðinemar við HÍ 

http://www.kannanir.is/nemendur/index.php?sid=82274&newtest=Y&lang=is
mailto:hek20@hi.is
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Viðauki B 

 

Leiðbeiningar til að svara listanum 

Börn eru mjög ólík og spurningarnar sem hér fara á eftir taka til þroska og líðan 

þeirra. Hver spurning er staðhæfing eða lýsing á þroska og líðan barns. Það er við 

því að búast að sumar fullyrðinganna eigi mjög vel eða alltaf við þitt barn en aðrar 

eigi stundum eða aldrei við. 

Við biðjum þig að svara öllum spurningum gaumgæfilega. Oftast tekur um 15-20 

mínútur að svara listanum.   

Svarið spurningalistanum eftir eftirfarandi reglum: 

1. Ef staðhæfing á mjög vel við barnið þitt á þeim tímapunkti sem þú svarar 

listanum merkir þú við Já, á alltaf við. Ef þú þarft að rifja eitthvað upp í tengslum 

við hegðun barnsins skaltu miða við síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í 

tímann. Til dæmis ef barn hafði litla stjórn á skapi sínu fyrir einu ári síðan en hefur 

góða stjórn á skapi sínu núna merkir þú við Já, á alltaf við þegar þú svarar 

staðhæfingunni: Hefur góða stjórn á skapi sínu.  

2. Ef staðhæfing lýsir barninu vel en á þó ekki alltaf við merkir þú við 

svarmöguleikann Á oft við. Miðað er við síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í 

tímann. 

3. Ef staðhæfing á að nokkru leyti við barnið þá merkir þú við: Á stundum við. Eins 

og áður ber að miða við hegðun barnsins síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í 

tímann. 

4. Ef staðhæfing á sjaldan við um barnið merkir þú við svarmöguleikann Á sjaldan 

við. Miðað er við síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í tímann. 

5. Ef staðhæfing lýsir barninu að engu leyti merkir þú við Nei, á aldrei við. Miðað 

er við síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í tímann. 

Áður en þú svarar listanum biðjum við þig að svara nokkrum spurningum 

m.a. um menntun þína, aldur og kyn barnsins. 
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Bakgrunnsbreytur 

Kyn barns 

 Kvenkyn 

 Karlkyn 

 

Tengsl þín við barnið  

 Móðir  

 Stjúpmóðir  

 Annað:  

Menntun þín  

Veldu eitt af eftirfarandi svörum 

 Barnaskólapróf (fullnaðarpróf), unglingaprófa eða styttri skólamenntun.  

 Grunnskólapróf, landspróf eða gagnfræðapróf.  

 Stúdentspróf eða annað bóklegt nám á framhaldsskólastigi (t.d. í 

öldungadeild).  

 Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á framhaldsskólastigi.  

 Fyrsta háskólagráða (t.d. BA, BS eða BEd próf).  

 Nám að lokinni fyrstu háskólagráðu sem lýkur með diplómaprófi (t.d. 

námsráðgjafarnám).  

 Meistara- eða doktorspróf við háskóla.  

 Vinsamlegast merktu við hæstu menntunargráðu þína. Ef valmöguleikarnir 

hér að ofan innihalda ekki tiltekna gráðu biðjum við þig að merkja við þá 

gráðu sem þú laukst á undan núverandi gráðu.  

 

Aldur barns í árum 

3 ára 

4 ára  

5 ára  

6 ára 

7 ára 

8 ára 

 

Aldur barns í mánuðum 

1 mánaða 

2 mánaða 

3 mánaða 

4 mánaða  
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5 mánaða 

6 mánaða 

7 mánaða 

8 mánaða 

9 mánaða 

10 mánaða 

11 mánaða 

 

Ef barnið þitt er 5 ára og 4 mánaða merkir þú við 5 ára hér undan og 4 mánaða hér 

fyrir ofan. 
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Viðauki C 

 

1. Er róleg(ur). 

2. Er gleymin(n). 

3. Passar upp á hlutina sína, t.d. að þeir skemmist ekki eða gleymist. 

4. Hefur gaman af að leysa erfið verkefni. 

5. Létt(ur) í skapi. 

6. Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 

7. Skipuleggur fyrst og framkvæmir svo. 

8. Ákveður fyrst í hvaða röð hann/hún ætlar að vinna verkefni og gerir það síðan í þeirri röð.  

9. Hefur góða stjórn á hegðun sinni. 

10. Man eftir að gera þegar röðin kemur að honum/henni (t.d. í leikjum). 

11. Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós tilfinningar sínar, t.d. áhyggjur, reiði, gleði. 

12. Fer eftir leiðbeiningum. 

13. Getur haldið athygli lengi við sama verkefni þegar til þess er ætlast. 

14. Tekur upp á því sjálf(ur) að finna sér eitthvað að gera. 

15. Heldur ró sinni þótt illa gangi. 

16. Er næm(ur) á tilfinningar annarra. 

17. Verður sjaldan sár vegna athafna  eða orða annarra.  

18. Er uppátektarsöm(-samur).  

19. 
Veit eða skilur þegar hegðun hans/hennar veldur neikvæðum eða jákvæðum viðbrögðum hjá 
fullorðnum. 

20. Hlustar á spurningu til enda áður en hann/hún svarar henni. 

21. Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró sinni og finna lausn á vandanum. 

22. Á auðvelt með að skipuleggja verkefni sín. 

23. Lýkur því sem samið hefur verið um að ljúka.  

24. Reynir aftur þegar eitthvað mistekst. 

25. Tekur eftir því þegar það sem hann/hún gerir eða segir veldur ánægju hjá fullorðnum. 

26. Er fljót(ur) að ná einbeitingu aftur eftir truflun.  

27. Er afslappaður/afslöppuð eftir erfiðan dag. 

28. Er leið(ur) ef hann/hún segir eitthvað sem særir aðra. 

29. Hefur stjórn á skapi sínu. 

30. Getur hætt að tala þegar þess er krafist af honum/henni. 

31. Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á hann/hún auðvelt með að leiða hugann að einhverju öðru. 

32. Talar um líðan sína við einhvern sem hann/hún treystir. 

33. Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði pirruð/pirraður. 

34. Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 

35. Getur haldið sig lengi að verki eða leik án aðstoðar/afskipta fullorðinna. 

36. Fær alls konar hugmyndir/hugdettur. 

37. Á auðvelt með að skipuleggja athafnir sínar. 

38. Er yfirvegaður/yfirveguð. 

39. Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 

40. Getur stillt sig um að tala þegar á að vera hljóð. 

41. Fylgir fyrirmælum til enda. 
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42. Vinnur vel undir álagi. 

43. Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr jafnvægi. 

44. Hegðun hennar/hans er góð í hópi barna t.d. í barnaafmæli, leikskóla. 

45. Er tillitssöm/tillitssamur við aðra. 

46. Hugsar sig vandlega um áður en hann/hún gerir eitthvað. 

47. Er varká(r). 

48. Á auðvelt með að halda sig við eitt umræðuefni þegar það á við. 

49. Á auðvelt með að skipuleggja og finna upp á leikjum eða öðru til að gera með jafnöldrum. 

50. Man eftir að taka yfirhöfn eða leikföng heim með sér. 

51. Er geðgóð(ur). 

52. Er leið(ur) þegar hegðun hennar/hans veldur óánægju hjá börnum eða fullorðnum. 

53. Er með á nótunum í athöfnum daglegs lífs.  

54. Hefur allt í röð og reglu í kringum sig, t.d. í herbergi sínu. 

55. Getur setið kyrr í sæti sínu (þegar til þess er ætlast). 

56. Hefur stjórn á sér þó hún/hann sé hrædd(ur) eða óttist eitthvað. 

57. Skiptir sjaldan skapi í mótlæti. 

58. Talar um tilfinningar annarra. 

59. Þegar hann/hún reiðist varir það í  stuttan tíma. 

60. Er opin(n) í samskiptum við börn og fullorðna. 

61. Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það sem hún/hann vill. 

62. Grípur ekki fram í þegar aðrir tala. 

63. Veit eða skilur afleiðingar þess sem hann/hún gerir. 

64. Stoppar og róar sig þegar hann/hún verður æst(ur). 

65. Finnur sjálf(ur) upp á einhverju að gera án þess aðstoðar fullorðinna. 

66. Er meðfærileg(ur) í umgengni. 

67. Er sveigjanleg(ur).  

68. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 

69. Hlustar á leiðbeiningar til enda. 

70. Er örugg(ur) í nýjum aðstæðum. 

71. Gerir það sem honum/henni dettur í hug. 

72. Á auðvelt með að þola álag í skóla eða tómstundum. 

73. Hefur gott minni. 

74. Þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta. 

75. Er útsjónarsöm(-samur). 

76. Á auðvelt með að skipta á milli umræðuefna. 

77. Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum. 

78. Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt eða lágt) innan um önnur börn. 

79. Veit og skilur að sumt (t.d. hegðun eða tal) geturtruflað eða pirrað aðra (börn eða fullorðna). 

80. Er fljót(ur) að laga sig að nýjum aðstæðum. 

81. Sýnir frumkvæði í leik með öðrum börnum. 

82. Er skipulagður/skipulögð svo auðvelt er að finna hlutina sem hann/hana vantar.' 

83. Er áhugasöm(-samur) þegar á að fara gera eitthvað. 

84. Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn á hegðun sinni. 

85. Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt eða lágt) innan um fullorðna. 

86. Hefur yfirsýn en gleymir sér ekki í smáatriðum. 
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87. Gefst ekki auðveldlega upp. 

88. Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum. 

89. Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 

90. 
Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn á tilfinningum sínum eins og reiði, gráti, 

áhyggjum o.s.frv. 

91. Tekur eftir því þegar það sem hann/hún gerir eða segir veldur ánægju hjá öðrum. 

92. Gengur snyrtilega um. 

93. Getur verið kyrr þegar farið er fram á það. 

94. Getur stillt sig um að svara spurningum sem beint hefur verið til einhvers annars. 

95. Tekst vel á við mótlæti. 

96. Hefur góða stjórn á skapi sínu. 

97. Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann hefur lent í uppnámi út af einhverju. 

98. Sýnir yfirvegun, jafnvel þegar hann/hún bíður í langri röð eða álíka. 

99. Getur tekið gagnrýni. 

100. Fer einungis í uppnám ef tilefni er til. 

101. Skipuleggur fram í tímann. 

102. Lýkur því sem hann/hún byrjar á. 

103. Er framtakssöm/samur.  

104. Fylgir reglum heima. 

105. Getur setið lengi og leikið sér. 

106. Fellur sjaldan verk úr hendi - er alltaf að. 

107. Leitar eftir hjálp/stuðningi hjá öðrum þegar illa gengur.  

108. Tekur eftir því þegar það sem hann/hún gerir eða segir veldur ánægju hjá börnum. 

109. Getur leitt hjá sér smávægilega truflun. 

110. Tekur frumkvæði í leik með öðrum börnum. 

111. Er næm(ur) á þarfir annarra barna. 

112. Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í burtu í stað þess að lenda í átökum. 

113. Gerir sér grein fyrir afleiðingum þess sem hann/hún segir. 

114. Hefur jafnaðargeð. 

115. Hugsar sig um áður en hann/hún svarar spurningu. 

116. Setur sér markmið og veit hvernig á að ná þeim.  

117. Sýnir tillitssemi í samræðum/samtölum. 

118. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 

119. Bregst við mótlæti í samræmi við aldur  hans/hennar. 

120. Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 

121. Skiptir sjaldan skapi. 

122. Heldur athygli lengi. 

123. Er iðin(n).  

124. Vandar sig við það sem hann/hún gerir.  

125. Heldur í vini sína til lengri tíma. 

126. Leitar eftir hjálp/ráðum þegar eitthvað er ekki í lagi.  

127. Stoppar og róar sig þegar hann/hún verður reið(ur).  

128. Hefur gott úthald við vinnu verkefna eða í leikjum sem krefjast mikillar einbeitingar. 

129. Getur sett sig í spor annarra. 

130. Er nærgætin(n) gagnvart tilfinningum annarra. 

131. Á auðvelt með að byrja á verkefnum. 

132. Talar um hvernig honum/henni líður. 
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133. 
Heldur athygli við það sem hann/hún er að gera þrátt fyrir truflun, t.d. af tali, bílum sem aka hjá 

o.s.frv. 

134. Vill læra að gera hlutina rétt. 

135. Setur sér jákvæð markmið. 

136. Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi hans/hennar á hlutunum. 

137. Á auðvelt með að skipta á milli athafna. 

138. Leggur mikið á sig til að ná settu marki. 

139. Er fljót(ur) að finna nýjar leiðir við úrlausn verkefna. 

140. Aðlagast fljótt að nýjum aðstæðum, t.d. nýjum leikskóla eða nýjum börnum. 

141. Á auðvelt með að halda einbeitingu við verkefnavinnu. 

142. Leggur sig fram þegar hann/hún á að gera eitthvað. 

143. Veit hvað hann/hún þarf að gera til að fá hrós fyrir. 

144. Hugsar fyrst og framkvæmir svo. 

145. Fer eftir reglum, jafnvel þótt foreldri sé fjarverandi. 

146. Getur róað sig niður þegar þegar hún/hann er beðin(n) um það. 

147. Hlustar þegar talað er beint til hans/hennar. 

148. Passar upp á hluti sem hann/hún þarf til að vinna verkefni. 

149. Fer vel með eigur annarra barna. 

150. Heldur ró sinni ef óvissa ríkir um eitthvað í framtíðinni. 

151. Forðast að gera kæruleysisleg mistök. 

152. 
Veit eða skilur þegar hegðun hans/hennar veldur neikvæðum eða jákvæðum viðbrögðum hjá 

börnum. 

153. Er alltaf eitthvað að gera sjálf(ur) eða með öðrum.  

154. Er afslappaður/afslöppuð. 

155. Leyfir fólki að ljúka spurningu áður en hann/hún svarar.   

156. Skilur að stundum er betra að láta tilfinningar sínar (t.d. reiði) ekki í ljós. 

157. Er skipulagður/skipulögð. 

158. Er meðfærileg(ur). 

159. Er þolinmóð(ur) í mótlæti. 

160. Fólk talar um að það fari lítið fyrir honum/henni. 

161. Fer vel með eigur sínar. 

162. Man eftir liðnum atburðum, segir t.d. eitthvað á þessa leið: Ég man þegar við fórum...... 

163. Skilur afleiðingar athafna sinna eða hegðunar á aðra. 

164. Veit fyrir hvaða orð og athafnir hann/hún fær skammir fyrir. 

165. Hugsar um afleiðingar þess sem hann/hún gerir áður en hann/hún framkvæmir. 

166. Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún treystir. 

167. Er stillt(ur) innan um önnur börn. 

168. Getur slakað á og hvílt sig. 

169. Er einbeitt(ur). 

170. Hefur alltaf nóg fyrir stafni. 

171. Bíður eftir að röðin komi að honum/henni í samræðum eða leikjum. 

172. Skilur tilfinningar annarra rétt, t.d. gleði, sorg, reiði, áhyggjur.  

173. Getur verið hljóð í leik eða tómstundastarfi. 

174. Getur stöðvað sig í að hlaupa og príla þegar hún/hann er beðin(n) um það. 

175. Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi. 

176. Hlýðin(n). 

177. Getur haldið aftur af sér þegar hann/hún má ekki hlaupa eða príla einhvers staðar. 
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178. Finnst aðrir sanngjarnir gagnvart sér. 

179. Hegðun hans/hennar er í samræmi við aldur hans/hennar. 

180. Það fer lítið fyrir henni/honum. 

181. Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 

182. Hegðar sér í samræmi við aðstæður. 

183. Er vandvirk(ur). 

     184. 
Viðbrögð hans/hennar eru í samræmi við tilefni hverju sinni, t.d. bregst eðlilega við þegar lítillega er 

gert á hlut hans/hennar. 
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Viðauki D 

 

Tafla 13. Lýsandi tölfræði yfir öll atriði listans.     

Atriði 
Fjöldi     

(N) 
Meðaltal 

Staðal-

frávik 
Skekkja Ris 

Viðbrögð hans/hennar eru í samræmi við tilefni hverju 
sinni, t.d. bregst eðlilega við þegar lítillega er gert á 

hlut hans/hennar 105 3,92 1,524 -1,2 -0,173 

Hegðar sér í samræmi við aðstæðu 106 4,34 1,226 -2,071 3,099 

Finnst aðrir sanngjarnir gagnvart sér 103 4,3 1,046 -1,943 3,602 

Bíður eftir að röðin komi að honum/henni í 
samræðum eða leikjum 104 3,99 1,376 -1,351 0,532 

Hugsar um afleiðingar þess sem hann/hún gerir áður 
en hann/hún framkvæmir 104 4,04 0,975 -1,169 1,631 

Skilur afleiðingar athafna sinna eða hegðunar á aðra 104 3,99 1,478 -1,308 0,155 

Er afslappaður/afslöppuð 103 3,96 1,32 -1,334 0,633 

Leyfir fólki að ljúka spurningu áður en hann/hún 

svarar 102 4,07 1,322 -1,492 1,043 

Skilur að stundum er betra að láta tilfinningar sínar 
(t.d. reiði) ekki í ljós 102 3,61 0,903 -0,7 0,699 

Getur róað sig niður þegar þegar hún/hann er beðin(n) 
um það 103 4,07 1,182 -1,478 1,519 

Veit hvað hann/hún þarf að gera til að fá hrós fyrir 103 3,63 1,81 -0,728 -1,402 

Vandar sig við það sem hann/hún gerir 105 3,9 1,635 -1,121 -0,549 

Heldur athygli lengi 105 4,11 1,311 -1,495 1,051 

Gerir sér grein fyrir afleiðingum þess  sem hann/hún 

segir 106 4,2 1,09 -1,707 2,592 

Fylgir reglum heima 106 4,06 1,42 -1,404 0,52 

Lýkur því sem hann/hún byrjar á 106 4,38 0,941 -2,226 5,601 

Getur tekið gagnrýni 106 4,02 1,138 -1,381 1,432 

Fer einungis í uppnám ef tilefni er til 106 3,87 1,388 -1,154 0,087 

Gengur snyrtilega um 106 3,96 1,103 -1,095 0,803 

Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum 106 4,1 1,352 -1,512 0,985 

Hefur yfirsýn en gleymir sér ekki í  smáatriðum 105 4,08 1,115 -1,509 1,956 

Er skipulagður/skipulögð svo auðvelt er að finna 
hlutina sem hann/hana vantar 106 3,77 1,181 -0,961 0,301 

Veit og skilur að sumt (t.d. hegðun eða tal) 
geturtruflað eða pirrað aðra (börn eða fullorðna 111 3,97 1,358 -1,303 0,46 

Gerir það sem honum/henni dettur í hug 110 4,08 1,197 -1,597 1,815 

Á auðvelt með að þola álag í skóla eða tómstundum 111 4,04 1,314 -1,341 0,616 

Grípur ekki fram í þegar aðrir tala 111 3,81 0,858 -0,941 1,708 

Veit eða skilur afleiðingar þess sem  hann/hún gerir 111 4,06 1,357 -1,539 1,036 

Er með á nótunum í athöfnum  daglegs lífs 115 2,89 1,959 0,09 -1,991 

Er varká(r) 115 3,43 1,612 -0,571 -1,274 

Á auðvelt með að halda sig við eitt umræðuefni þegar 
það á við 114 4,01 1,347 -1,299 0,461 

Fylgir fyrirmælum til enda 115 4,08 1,258 -1,55 1,424 
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[Vinnur vel undir álagi 115 4,08 0,947 -1,419 2,678 

Á auðvelt með að skipuleggja athafnir sínar 117 4 1,232 -1,295 0,833 

Er yfirvegaður/yfirveguð 117 3,96 1,235 -1,26 0,802 

Getur haldið sig lengi að verki eða leik án 
aðstoðar/afskipta fullorðinna. 115 3,55 1,65 -0,699 -1,217 

Hefur stjórn á skapi sínu 117 4,06 1,132 -1,462 1,7 

Getur hætt að tala þegar þess er krafist af 

honum/henni 117 3,85 1,22 -1,109 0,449 

Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á hann/hún auðvelt 

með að leiða hugann að einhverju öðru 117 3,91 1,055 -1,126 1,233 

Talar um líðan sína við einhvern sem hann/hún 
treystir 116 3,51 1,618 -0,643 -1,216 

Reynir aftur þegar eitthvað mistekst 117 4,11 1,223 -1,625 1,742 

Tekur eftir því þegar það sem hann/hún  gerir eða 

segir veldur ánægju hjá fullorðnum 117 3,22 1,926 -0,256 -1,906 

Er fljót(ur) að ná einbeitingu aftur eftir truflun 117 3,9 1,398 -1,162 0,04 

Er uppátektarsöm(-samur). 119 2,88 1,151 -0,546 -1,049 

Hlustar á spurningu til enda áður en hann/hún svarar 

henni 119 3,11 1,148 -0,9 -0,621 

Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir hann/hún 

að halda ró sinni og finna lausn á vandanum 118 4,08 0,801 -0,662 0,629 

Á auðvelt með að skipuleggja verkefni sín 118 4,04 1,135 -1,403 1,522 

Veit eða skilur þegar hegðun hans/hennar  veldur 

neikvæðum eða jákvæðum viðbrögðum hjá 
fullorðnum 119 3,06 1,223 -0,877 -0,923 

Er næm(ur) á tilfinningar annarra. 118 2,83 1,236 -0,556 -1,328 

Er róleg(ur) 119 3,22 0,903 -1,01 0,209 

Er gleymin(n) 110 3,25 1,11 0,399 -1,179 

Passar upp á hlutina sína, t.d. að þeir skemmist ekki 
eða gleymist 118 3,03 1,074 -0,515 -0,576 

Hefur gaman af að leysa erfið verkefni 119 3,07 1,11 -0,928 -0,533 

Létt(ur) í skapi 118 3,32 1,169 -1,375 0,108 

Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 118 3,03 0,951 -0,674 -0,503 

Skipuleggur fyrst og framkvæmir svo 119 2,95 0,99 -0,271 -0,628 

Ákveður fyrst í hvaða röð hann/hún ætlar að vinna 

verkefni og gerir það síðan í þeirri röð 119 3,15 0,988 -0,256 -0,28 

Hefur góða stjórn á hegðun sinni 119 3,09 0,957 -0,778 -0,132 

Man eftir að gera þegar röðin kemur  að honum/henni 

(t.d. í leikjum). 119 2,91 1,289 -0,55 -1,395 

Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós tilfinningar  

sínar, t.d. áhyggjur, reiði, gleði. 119 2,97 1,164 -0,655 -0,985 

Fer eftir leiðbeiningum. 118 3,12 1,199 -0,958 -0,758 

Getur haldið athygli lengi við sama verkefni þegar til 
þess er ætlast. 119 3,18 1,086 -0,883 -0,431 

Tekur upp á því sjálf(ur) að finna sér eitthvað að gera. 118 2,84 1,32 -0,514 -1,54 

Heldur ró sinni þótt illa gangi 119 2,99 0,828 0,016 -0,636 

Verður sjaldan sár vegna athafna  eða orða annarra 119 2,8 0,787 0,587 -0,508 

Lýkur því sem samið hefur verið um að ljúka 117 3,88 1,261 -1,347 0,886 

Er afslappaður/afslöppuð eftir erfiðan dag 116 3,8 1,105 -0,974 0,495 



  

 
 

51 

Er leið(ur) ef hann/hún segir eitthvað sem særir aðra 116 3,64 1,601 -0,85 -0,942 

Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 

pirruð/pirraður 116 3,83 0,953 -1,055 1,509 

Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs 116 3,85 0,826 -0,378 0,158 

Getur haldið sig lengi að verki eða leik án 

aðstoðar/afskipta fullorðinna. 116 3,59 1,658 -0,752 -1,166 

Fær alls konar hugmyndir/hugdettur 117 3,33 1,889 -0,384 -1,802 

Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 117 3,13 1,606 -0,327 -1,502 

Getur stillt sig um að tala þegar á að  vera hljóð 115 3,86 1,363 -1,055 -0,062 

Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr 
jafnvægi 113 3,86 0,944 -0,88 1,146 

Hegðun hennar/hans er góð í hópi barna t.d. í 
barnaafmæli, leikskóla 115 3 1,91 -0,038 -1,95 

Er tillitssöm/tillitssamur við aðra 115 3,37 1,818 -0,461 -1,676 

Hugsar sig vandlega um áður en hann/hún  gerir 

eitthvað 115 3,86 1,297 -1,136 0,308 

Á auðvelt með að skipuleggja og finna upp á leikjum 

eða öðru til að gera með jafnöldrum. 115 3,53 1,739 -0,643 -1,404 

Man eftir að taka yfirhöfn eða  leikföng heim með sér 115 3,8 1,409 -0,996 -0,299 

Er geðgóð(ur) 115 3,43 1,807 -0,514 -1,614 

Er leið(ur) þegar hegðun hennar/hans veldur óánægju 
hjá börnum eða fullorðnum 115 3,71 1,674 -0,87 -1,026 

Hefur allt í röð og reglu í kringum sig,  t.d. í herbergi 

sínu 115 3,6 1,058 -0,63 0,07 

Getur setið kyrr í sæti sínu (þegar til þess er ætlast) 115 3,58 1,527 -0,798 -0,878 

Hefur stjórn á sér þó hún/hann sé hrædd(ur) eða óttist 
eitthvað 115 3,77 1,103 -1,117 0,901 

Skiptir sjaldan skapi í mótlæti 115 3,75 0,867 -0,306 -0,113 

Talar um tilfinningar annarra 115 3,83 1,326 -1,143 0,17 

Þegar hann/hún reiðist varir það í  stuttan tíma 115 3,26 1,748 -0,389 -1,653 

Er opin(n) í samskiptum við börn og fullorðna. 111 3,08 1,83 -0,167 -1,855 

Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það 
sem hún/hann vill. 110 3,94 1,007 -0,968 0,848 

Stoppar og róar sig þegar hann/hún verður æst(ur) 110 3,84 0,873 -0,685 0,8 

Finnur sjálf(ur) upp á einhverju að gera án þess 

aðstoðar fullorðinna 111 3,49 1,726 -0,636 -1,403 

Er meðfærileg(ur) í umgengni 111 3,34 1,801 -0,432 -1,673 

Er sveigjanleg(ur) 111 3,8 1,512 -1,021 -0,482 

Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist 111 3,87 1,184 -1,09 0,641 

Hlustar á leiðbeiningar til enda 111 4,03 1,311 -1,433 0,932 

Er örugg(ur) í nýjum aðstæðum 111 3,64 1,367 -0,756 -0,584 

Hefur gott minni. 111 2,47 1,853 0,518 -1,685 

Þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta 111 3,7 1,269 -0,996 0,108 

Er útsjónarsöm(-samur) 110 3,64 1,775 -0,755 -1,325 

Á auðvelt með að skipta á milli umræðuefna 110 3,7 1,711 -0,863 -1,093 

Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum 111 3,47 1,589 -0,613 -1,208 

Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt  eða lágt) innan 
um önnur börn 111 3,32 1,696 -0,409 -1,553 
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Er fljót(ur) að laga sig að nýjum  aðstæðum 107 3,52 1,695 -0,662 -1,332 

Sýnir frumkvæði í leik með öðrum börnum 107 3,44 1,776 -0,547 -1,55 

Er áhugasöm(-samur) þegar á að fara gera eitthvað 106 2,94 1,921 0,016 -1,97 

Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn á 

hegðun sinni 105 3,92 0,906 -0,954 1,459 

Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt  eða lágt) innan 

um fullorðna 106 3,3 1,68 -0,404 -1,526 

Gefst ekki auðveldlega upp 106 3,88 1,405 -1,121 -0,025 

Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök 106 3,95 1,027 -1,087 1,177 

Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn á 

tilfinningum sínum eins og reiði, gráti, áhyggjum 
o.s.frv 106 3,76 0,952 -0,657 0,476 

Tekur eftir því þegar það sem hann/hún  gerir eða 
segir veldur ánægju hjá öðrum 106 3,52 1,848 -0,594 -1,592 

Getur verið kyrr þegar farið er fram á það 106 3,71 1,473 -0,954 -0,512 

Getur stillt sig um að svara spurningum sem beint 

hefur verið til einhvers annars 106 3,92 1,196 -1,263 0,916 

Tekst vel á við mótlæti 105 3,94 1,036 -1,206 1,529 

Hefur góða stjórn á skapi sínu 105 3,94 1,208 -1,258 0,884 

Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann hefur lent í 

uppnámi út af einhverju 106 3,63 1,617 -0,786 -1,048 

Sýnir yfirvegun, jafnvel þegar hann/hún bíður í langri 
röð eða álíka 106 3,78 1,38 -0,974 -0,244 

Skipuleggur fram í tímann 106 3,94 1,04 -1,023 0,948 

Er framtakssöm/samur 106 3,52 1,736 -0,65 -1,394 

Getur setið lengi og leikið sér 106 3,65 1,718 -0,772 -1,216 

Fellur sjaldan verk úr hendi - er alltaf að 106 3,46 1,741 -0,586 -1,467 

Leitar eftir hjálp/stuðningi hjá öðrum þegar illa 
gengur. 106 3,37 1,864 -0,427 -1,747 

Tekur eftir því þegar það sem hann/hún  gerir eða 

segir veldur ánægju hjá börnum 106 3,33 1,83 -0,426 -1,72 

Getur leitt hjá sér smávægilega  truflun 106 3,86 1,47 -1,108 -0,244 

Tekur frumkvæði í leik með öðrum börnum 106 3,62 1,721 -0,767 -1,235 

Er næm(ur) á þarfir annarra barna 106 3,94 1,406 -1,259 0,229 

Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í burtu í 

stað þess að lenda í átökum 105 3,85 1,183 -0,942 0,253 

Hefur jafnaðargeð 106 3,61 1,534 -0,726 -0,96 

Hugsar sig um áður en hann/hún svarar  spurningu 106 3,81 1,448 -1,121 -0,153 

Setur sér markmið og veit hvernig á að ná þeim 105 3,8 1,023 -0,906 0,78 

Sýnir tillitssemi í samræðum/samtölum 106 4,1 1,059 -1,582 2,481 

Heldur ró sinni þegar deilur koma upp 106 3,9 1,004 -1,054 1,263 

Bregst við mótlæti í samræmi við aldur  hans/hennar 104 3,61 1,72 -0,731 -1,279 

Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist 106 4 1,014 -1,061 1,03 

Skiptir sjaldan skapi 105 3,98 1,101 -1,021 0,544 

Er iðin(n) 106 3,23 1,909 -0,281 -1,887 

Heldur í vini sína til lengri tíma 104 3,67 1,715 -0,807 -1,175 

Leitar eftir hjálp/ráðum þegar eitthvað er ekki í lagi 106 3,69 1,769 -0,818 -1,238 
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Stoppar og róar sig þegar hann/hún verður reið(ur) 106 3,9 0,915 -0,933 1,302 

Hefur gott úthald við vinnu verkefna eða í leikjum 

sem krefjast mikillar einbeitingar 106 3,64 1,544 -0,896 -0,765 

Getur sett sig í spor annarra 106 4,01 1,246 -1,403 1,053 

Er nærgætin(n) gagnvart tilfinningum annarra 106 3,97 1,383 -1,291 0,361 

Á auðvelt með að byrja á verkefnum 106 3,78 1,633 -0,98 -0,785 

Talar um hvernig honum/henni líður 106 3,73 1,571 -0,917 -0,76 

Heldur athygli við það sem hann/hún er að gera þrátt 

fyrir truflun, t.d. af tali, bílum sem aka hjá o.s.frv 106 3,86 1,527 -1,081 -0,409 

Vill læra að gera hlutina rétt 105 3,13 1,892 -0,196 -1,906 

Setur sér jákvæð markmið 106 3,76 1,471 -1,028 -0,408 

Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi 

hans/hennar á hlutunum 106 3,81 1,243 -1,119 0,461 

Á auðvelt með að skipta á milli athafna 106 3,76 1,589 -1,011 -0,671 

Leggur mikið á sig til að ná settu marki 105 3,89 1,375 -1,238 0,287 

Er fljót(ur) að finna nýjar leiðir við úrlausn verkefna 105 3,71 1,542 -0,982 -0,623 

Aðlagast fljótt að nýjum aðstæðum, t.d. nýjum 

leikskóla eða nýjum börnum 103 3,08 1,775 -0,141 -1,784 

Á auðvelt með að halda einbeitingu við verkefnavinnu 103 4,04 1,434 -1,391 0,437 

Leggur sig fram þegar hann/hún á að gera eitthvað 103 3,64 1,743 -0,791 -1,24 

Hugsar fyrst og framkvæmir svo 102 3,86 1,211 -1,233 0,85 

Fer eftir reglum, jafnvel þótt foreldri sé fjarverandi 103 3,75 1,589 -0,951 -0,746 

Hlustar þegar talað er beint til hans/hennar 103 3,63 1,686 -0,801 -1,142 

Passar upp á hluti sem hann/hún þarf til að vinna 

verkefni 102 4,01 1,346 -1,434 0,803 

Fer vel með eigur annarra barna 103 3,43 1,829 -0,519 -1,643 

Heldur ró sinni ef óvissa ríkir um eitthvað í 

framtíðinni 101 3,89 1,288 -1,255 0,542 

Forðast að gera kæruleysisleg mistök 102 3,83 1,178 -1,226 0,898 

Veit eða skilur þegar hegðun hans/hennar veldur 
neikvæðum eða jákvæðum viðbrögðum hjá börnum 103 3,87 1,551 -1,136 -0,356 

Er alltaf eitthvað að gera sjálf(ur) eða með öðrum 103 3,32 1,916 -0,367 -1,846 

Er skipulagður/skipulögð 102 3,96 1,08 -1,123 1,068 

Er meðfærileg(ur) 103 3,43 1,747 -0,534 -1,53 

Er þolinmóð(ur) í mótlæti 103 3,8 1,032 -0,996 1,049 

Fólk talar um að það fari lítið fyrir honum/henni 104 3,39 1,529 -0,427 -1,265 

Fer vel með eigur sínar 103 3,7 1,52 -0,909 -0,668 

Man eftir liðnum atburðum, segir t.d. eitthvað á þessa 

leið:  Ég man þegar við fórum..... 104 2,47 1,885 0,525 -1,713 

Veit fyrir hvaða orð og athafnir hann/hún  fær 

skammir fyrir 104 3,85 1,694 -1,025 -0,817 

Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún 
treystir 104 3,46 1,689 -0,61 -1,385 

Er stillt(ur) innan um önnur börn 104 3,64 1,666 -0,816 -1,093 
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Getur slakað á og hvílt sig 104 3,54 1,66 -0,685 -1,233 

Er einbeitt(ur) 103 3,67 1,671 -0,849 -1,05 

Hefur alltaf nóg fyrir stafni 104 3,29 1,863 -0,358 -1,796 

Skilur tilfinningar annarra rétt, t.d. gleði, sorg, reiði, 
áhyggjur. 104 3,67 1,681 -0,82 -1,097 

Getur verið hljóð í leik eða tómstundastarfi 103 3,73 1,622 -0,897 -0,886 

Getur stöðvað sig í að hlaupa og príla þegar hún/hann 

er beðin(n) um það 104 3,9 1,425 -1,224 0,121 

Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi 104 3,71 1,252 -1,009 0,14 

Hlýðin(n) 102 4,07 1,43 -1,387 0,436 

Getur haldið aftur af sér þegar hann/hún má ekki 

hlaupa eða príla einhvers staðar 103 3,98 1,365 -1,286 0,424 

Hegðun hans/hennar er í samræmi við aldur 
hans/hennar 104 3,16 1,906 -0,204 -1,909 

Það fer lítið fyrir henni/honum 105 3,71 1,299 -0,766 -0,39 

Leiðir hjá sér neikvæð atvik 105 4,1 0,909 -1,151 1,55 

Er vandvirk(ur) 106 3,92 1,592 -1,186 -0,352 
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Viðauki E 

 
Lýsandi tölfræði fyrir atriði sem stóðust í atriðagreiningu. 

Tafla 14. Lýsandi tölfræði fyrir atriði sem stóðust viðmið atriðagreiningar. 
    

Atriði 
Fjöldi 
(N) 

Meðaltal 
Staðal-
frávik 

Skekkja Ris 

      

Er róleg(ur) 78 3,28 ,836 -1,125 ,832 

Er gleymin(n) 70 3,31 1,174 ,352 -1,362 

Passar upp á hlutina sína, t.d. að þeir skemmist ekki eða 

gleymist 

77 3,14 1,073 -,555 -,419 

Hefur gaman af að leysa erfið verkefni 78 3,12 1,116 -1,038 -,342 

Létt(ur) í skapi 77 3,32 1,186 -1,391 ,115 

Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 77 3,09 ,920 -,704 -,411 

Skipuleggur fyrst og framkvæmir svo 78 2,87 ,917 -,155 -,596 

Ákveður fyrst í hvaða röð hann/hún ætlar að vinna 
verkefni og gerir það síðan í þeirri röð 

78 3,13 1,011 -,186 -,600 

Hefur góða stjórn á hegðun sinni 78 3,19 ,854 -,898 ,229 

Man eftir að gera þegar röðin kemur  að honum/henni 

(t.d. í leikjum). 

78 2,87 1,242 -,544 -1,371 

Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós tilfinningar  
sínar, t.d. áhyggjur, reiði, gleði. 

78 2,96 1,122 -,716 -,882 

Fer eftir leiðbeiningum. 77 3,21 1,128 -1,158 -,192 

Getur haldið athygli lengi við sama verkefni þegar til 

þess er ætlast. 

78 3,21 1,036 -,929 -,242 

Tekur upp á því sjálf(ur) að finna sér eitthvað að gera. 78 2,90 1,315 -,615 -1,438 

Heldur ró sinni þótt illa gangi 78 3,05 ,836 -,098 -,876 

Verður sjaldan sár vegna athafna  eða orða annarra 78 2,86 ,817 ,561 -,485 

Lýkur því sem samið hefur verið um að ljúka 76 4,11 ,960 -1,700 3,666 

Er afslappaður/afslöppuð eftir erfiðan dag 75 3,88 1,052 -,970 ,616 

Er leið(ur) ef hann/hún segir eitthvað sem særir aðra 75 3,76 1,523 -1,019 -,513 

Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði pirruð/pirraður 75 3,75 ,946 -,943 1,252 

Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs 75 3,85 ,783 -,081 -,653 

Getur haldið sig lengi að verki eða leik án 

aðstoðar/afskipta fullorðinna. 

76 3,59 1,643 -,761 -1,137 

Fær alls konar hugmyndir/hugdettur 76 3,22 1,895 -,283 -1,880 

Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 76 3,04 1,637 -,234 -1,612 

Getur stillt sig um að tala þegar á að  vera hljóð 76 3,99 1,249 -1,240 ,649 

Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr jafnvægi 74 3,80 ,965 -,800 1,004 

Hegðun hennar/hans er góð í hópi barna t.d. í 

barnaafmæli, leikskóla 

76 3,09 1,906 -,135 -1,945 

Er tillitssöm/tillitssamur við aðra 76 3,53 1,777 -,652 -1,455 

Hugsar sig vandlega um áður en hann/hún  gerir eitthvað 76 3,88 1,200 -1,146 ,694 

Á auðvelt með að skipuleggja og finna upp á leikjum eða 

öðru til að gera með jafnöldrum. 

76 3,59 1,714 -,724 -1,282 

Man eftir að taka yfirhöfn eða  leikföng heim með sér 76 3,89 1,382 -1,115 ,000 

Er geðgóð(ur) 76 3,46 1,836 -,539 -1,634 



  

 
 

56 

Er leið(ur) þegar hegðun hennar/hans veldur óánægju hjá 
börnum eða fullorðnum 

76 3,74 1,708 -,896 -1,036 

Hefur allt í röð og reglu í kringum sig,  t.d. í herbergi 

sínu 

76 3,53 1,089 -,610 ,013 

Getur setið kyrr í sæti sínu (þegar til þess er ætlast) 76 3,67 1,437 -,894 -,523 

Hefur stjórn á sér þó hún/hann sé hrædd(ur) eða óttist 
eitthvað 

76 3,79 1,024 -1,016 1,053 

Skiptir sjaldan skapi í mótlæti 76 3,67 ,885 -,361 ,072 

Talar um tilfinningar annarra 76 3,88 1,275 -1,279 ,663 

Þegar hann/hún reiðist varir það í  stuttan tíma 76 2,96 1,777 -,071 -1,835 

Er opin(n) í samskiptum við börn og fullorðna. 73 3,27 1,843 -,375 -1,784 

Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það sem 

hún/hann vill. 

73 3,86 1,045 -,845 ,493 

Stoppar og róar sig þegar hann/hún verður æst(ur) 73 3,70 ,908 -,616 ,736 

Finnur sjálf(ur) upp á einhverju að gera án þess aðstoðar 

fullorðinna 

73 3,49 1,717 -,657 -1,373 

Er meðfærileg(ur) í umgengni 73 3,47 1,803 -,556 -1,577 

Er sveigjanleg(ur) 73 3,78 1,530 -,983 -,573 

Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist 73 3,79 1,190 -1,014 ,523 

Hlustar á leiðbeiningar til enda 73 4,11 1,220 -1,537 1,576 

Er örugg(ur) í nýjum aðstæðum 73 3,78 1,294 -,844 -,278 

Hefur gott minni. 73 2,22 1,781 ,826 -1,278 

Þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta 73 3,75 1,278 -1,081 ,240 

Er útsjónarsöm(-samur) 72 3,47 1,807 -,579 -1,568 

Á auðvelt með að skipta á milli umræðuefna 72 3,61 1,741 -,760 -1,277 

Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum 73 3,49 1,556 -,670 -1,073 

Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt  eða lágt) innan um 

önnur börn 

73 3,19 1,721 -,272 -1,679 

Er fljót(ur) að laga sig að nýjum  aðstæðum 71 3,48 1,714 -,628 -1,404 

Sýnir frumkvæði í leik með öðrum börnum 71 3,35 1,757 -,494 -1,593 

Er áhugasöm(-samur) þegar á að fara gera eitthvað 71 2,73 1,920 ,244 -1,934 

Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn á 
hegðun sinni 

70 3,81 ,921 -1,104 1,992 

Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt  eða lágt) innan um 

fullorðna 

71 3,31 1,712 -,395 -1,575 

Gefst ekki auðveldlega upp 71 4,06 1,340 -1,424 ,840 

Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök 71 4,01 ,993 -1,201 1,697 

Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn á 
tilfinningum sínum eins og reiði, gráti, áhyggjum o.s.frv 

71 3,73 ,956 -,646 ,454 

Tekur eftir því þegar það sem hann/hún  gerir eða segir 

veldur ánægju hjá öðrum 

71 3,46 1,866 -,534 -1,676 

Getur verið kyrr þegar farið er fram á það 71 3,69 1,470 -,914 -,552 

Getur stillt sig um að svara spurningum sem beint hefur 
verið til einhvers annars 

71 3,96 1,127 -1,271 1,223 

Tekst vel á við mótlæti 70 4,01 ,970 -1,204 1,947 

Hefur góða stjórn á skapi sínu 71 3,93 1,199 -1,294 1,078 

Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann hefur lent í 

uppnámi út af einhverju 

71 3,69 1,644 -,854 -,997 

Sýnir yfirvegun, jafnvel þegar hann/hún bíður í langri 
röð eða álíka 

71 3,86 1,313 -1,059 ,097 

Skipuleggur fram í tímann 71 3,92 1,038 -,929 ,732 

Er framtakssöm/samur 71 3,48 1,739 -,626 -1,435 
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Getur setið lengi og leikið sér 71 3,76 1,694 -,918 -,978 

Fellur sjaldan verk úr hendi - er alltaf að 71 3,41 1,785 -,535 -1,589 

Leitar eftir hjálp/stuðningi hjá öðrum þegar illa gengur. 71 3,42 1,887 -,480 -1,745 

Tekur eftir því þegar það sem hann/hún  gerir eða segir 

veldur ánægju hjá börnum 

71 3,34 1,836 -,432 -1,730 

Getur leitt hjá sér smávægilega  truflun 71 3,97 1,444 -1,268 ,161 

Tekur frumkvæði í leik með öðrum börnum 71 3,56 1,738 -,706 -1,338 

Er næm(ur) á þarfir annarra barna 71 4,03 1,341 -1,405 ,768 

Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í burtu í stað 
þess að lenda í átökum 

70 3,69 1,246 -,763 -,158 

Hefur jafnaðargeð 71 3,72 1,475 -,868 -,639 

Hugsar sig um áður en hann/hún svarar  spurningu 71 3,85 1,421 -1,195 ,084 

Setur sér markmið og veit hvernig á að ná þeim 70 3,83 ,851 -,677 ,847 

Sýnir tillitssemi í samræðum/samtölum 71 4,24 ,853 -1,624 4,127 

Heldur ró sinni þegar deilur koma upp 71 3,82 ,990 -,892 ,981 

Bregst við mótlæti í samræmi við aldur  hans/hennar 70 3,64 1,720 -,778 -1,225 

Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist 71 3,94 1,027 -1,026 1,009 

Skiptir sjaldan skapi 70 3,94 1,062 -,931 ,591 

Er iðin(n) 71 3,18 1,952 -,217 -1,966 

Heldur í vini sína til lengri tíma 70 3,63 1,670 -,789 -1,133 

Leitar eftir hjálp/ráðum þegar eitthvað er ekki í lagi 71 3,61 1,793 -,728 -1,388 

Stoppar og róar sig þegar hann/hún verður reið(ur) 71 3,87 ,909 -,917 1,370 

Hefur gott úthald við vinnu verkefna eða í leikjum sem 
krefjast mikillar einbeitingar 

71 3,69 1,508 -,994 -,526 

Getur sett sig í spor annarra 71 4,14 1,086 -1,527 2,023 

Er nærgætin(n) gagnvart tilfinningum annarra 71 4,07 1,291 -1,487 1,143 

Á auðvelt með að byrja á verkefnum 71 3,82 1,659 -1,014 -,770 

Talar um hvernig honum/henni líður 71 3,72 1,569 -,977 -,673 

Heldur athygli við það sem hann/hún er að gera þrátt 

fyrir truflun, t.d. af tali, bílum sem aka hjá o.s.frv 

71 3,89 1,489 -1,112 -,255 

Vill læra að gera hlutina rétt 70 2,99 1,915 -,043 -1,978 

Setur sér jákvæð markmið 71 3,77 1,406 -1,077 -,170 

Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi hans/hennar 
á hlutunum 

71 3,89 1,178 -1,125 ,735 

Á auðvelt með að skipta á milli athafna 71 3,83 1,576 -1,086 -,506 

Leggur mikið á sig til að ná settu marki 70 4,01 1,257 -1,471 1,276 

Er fljót(ur) að finna nýjar leiðir við úrlausn verkefna 71 3,52 1,620 -,755 -1,114 

Aðlagast fljótt að nýjum aðstæðum, t.d. nýjum leikskóla 
eða nýjum börnum 

68 3,22 1,778 -,312 -1,744 

Á auðvelt með að halda einbeitingu við verkefnavinnu 68 3,96 1,450 -1,283 ,179 

Leggur sig fram þegar hann/hún á að gera eitthvað 68 3,44 1,799 -,567 -1,578 

Hugsar fyrst og framkvæmir svo 68 3,88 1,127 -1,310 1,455 

Fer eftir reglum, jafnvel þótt foreldri sé fjarverandi 68 3,84 1,551 -1,106 -,399 

Hlustar þegar talað er beint til hans/hennar 68 3,50 1,706 -,660 -1,348 

Passar upp á hluti sem hann/hún þarf til að vinna 
verkefni 

67 4,13 1,242 -1,681 1,873 

Fer vel með eigur annarra barna 68 3,59 1,781 -,721 -1,383 
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Heldur ró sinni ef óvissa ríkir um eitthvað í framtíðinni 67 4,07 1,159 -1,474 1,588 

Forðast að gera kæruleysisleg mistök 67 3,82 1,114 -1,127 ,967 

Veit eða skilur þegar hegðun hans/hennar veldur 

neikvæðum eða jákvæðum viðbrögðum hjá börnum 

68 3,97 1,486 -1,298 ,137 

Er alltaf eitthvað að gera sjálf(ur) eða með öðrum 68 3,46 1,904 -,512 -1,740 

Er skipulagður/skipulögð 67 4,03 ,969 -,989 1,089 

Er meðfærileg(ur) 68 3,47 1,766 -,570 -1,522 

Er þolinmóð(ur) í mótlæti 68 3,79 1,030 -1,005 1,163 

Fólk talar um að það fari lítið fyrir honum/henni 69 3,30 1,527 -,356 -1,300 

Fer vel með eigur sínar 69 3,65 1,513 -,851 -,724 

Man eftir liðnum atburðum, segir t.d. eitthvað á þessa 
leið:  Ég man þegar við fórum..... 

69 2,41 1,842 ,583 -1,638 

Veit fyrir hvaða orð og athafnir hann/hún  fær skammir 

fyrir 

69 3,88 1,650 -1,105 -,597 

Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún 
treystir 

69 3,48 1,686 -,663 -1,335 

Er stillt(ur) innan um önnur börn 69 3,71 1,655 -,904 -,952 

Getur slakað á og hvílt sig 69 3,52 1,686 -,646 -1,312 

Er einbeitt(ur) 68 3,65 1,682 -,816 -1,109 

Hefur alltaf nóg fyrir stafni 69 3,36 1,878 -,437 -1,775 

Skilur tilfinningar annarra rétt, t.d. gleði, sorg, reiði, 

áhyggjur. 

69 3,84 1,624 -1,009 -,705 

Getur verið hljóð í leik eða tómstundastarfi 68 3,82 1,564 -1,049 -,522 

Getur stöðvað sig í að hlaupa og príla þegar hún/hann er 
beðin(n) um það 

69 4,09 1,234 -1,525 1,504 

Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi 69 3,70 1,264 -,975 ,061 

Hlýðin(n) 67 4,31 1,258 -1,940 2,579 

Getur haldið aftur af sér þegar hann/hún má ekki hlaupa 

eða príla einhvers staðar 

68 4,13 1,208 -1,517 1,555 

Hegðun hans/hennar er í samræmi við aldur hans/hennar 69 3,28 1,917 -,329 -1,883 

Það fer lítið fyrir henni/honum 70 3,64 1,297 -,735 -,378 

Leiðir hjá sér neikvæð atvik 69 4,17 ,785 -,884 ,751 

Er vandvirk(ur) 70 3,87 1,623 -1,125 -,515 

 

 



  

 
 

59 

 


