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Útdráttur 

 

Markmið rannsóknarinnar var að meta sjálfsmynd, eignunarstíl og líðan 8 til 15 ára barna með 

ADHD. Líðan barnanna var metin út frá kvíða, þunglyndi og mótþróa þeirra með 

spurningalistum. Þátttakendur voru 114 íslensk börn sem greind höfðu verið með ADHD og 

foreldrar þeirra, sem voru 211 talsins. Drengir voru 72,1% þátttakenda og stúlkur 27,9%. Í 

rannsókninni var notast við fimm spurningakvarða, það voru Piers-Harris sjálfsmatskvarði 

fyrir börn, spurningalisti um eignunarstíl, MASC kvíðalistinn, CDI þunglyndiskvarðinn og 

Mótþróakvarðinn. Í upphafi voru bakgrunnspurningar fyrir foreldra þar sem spurt var um 

aldur, menntun og hjúskaparstöðu foreldra, einnig var spurt um kyn barns, búsetu og uppruna 

greiningar. Fyrsta tilgáta var að 20 til 30% barnanna hefði lélega sjálfsmynd, önnur tilgáta var 

að meiri hluti barnanna væri með ytri eignunarstíl, þriðja tilgáta var að allavega 25% barnanna 

væri með kvíða yfir klínískum mörkum, fjórða tilgáta var að allavega 20% barnanna væri með 

þunglyndi yfir klínískum mörkum og fimmta tilgáta var að allavega 35% barnanna næði 

greiningarskilmerkjum fyrir ODD. Helstu niðurstöður voru að 21,4% þátttakenda höfðu lélega 

sjálfsmynd, 40% barnanna voru með ytri eignunarstíl, 43% barnanna voru með kvíða yfir 

klínískum mörkum, 21,4% barnanna voru með þunglyndi yfir klínískum mörkum og 35,9% 

barnanna náðu greiningarskilmerkjum fyrir ODD. Niðurstöður eru í samræmi við erlendar 

rannsóknir þar sem léleg sjálfsmynd, ytri eignunarstíll, kvíði yfir klínískum mörkum, 

þunglyndi yfir klínískum mörkum og algengi ODD var mun hærra hjá börnum með ADHD 

heldur en börnum sem ekki eru greind með ADHD.   
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Abstract 

 

The main object of this research was to evaluate bad self-concept, attributional style and the 

well-being of 8 to 15 year old Icelandic children with ADHD. The well-being of these 

children was evaluated with questionnaires about anxiety, depression and oppositional defiant 

behavior. The participants were 114 Icelandic children who had been diagnosed with ADHD 

and their parents, which were 211. 72,1% af the subject were boys and 27,9% were girls. Five 

questionnaires were used in this research, they were Piers-Harris Children‘s Self Concept 

Scale, N-S Locus of Control Scale for Children,  CDI, MASC and a part of the  DBRS. In the 

beginning the parents were asked a few background questions such as about age, education, 

marital status, gender, residence og origin of diagnosis. The first hypothesis was that 20 to 

30% of the participants had bad self-concept, the second hypothesis was that majority of 

participants had external attributional style, the third hypothesis was that at least 25% of the 

participants had anxiety, the fourth hypothesis was that at least 20% of the participants had 

depression and the fifth hypothesis was that at least 35% of the participants had ODD. The 

main results were that 21,4% of the participants had bad self-concept, 40% had external 

attributional style, 43% had anxiety, 21,4% had depression and 35,9% had ODD. The results 

are consistent with other research, where bad self-concept, external attributional style, anxiety, 

depression and ODD are more common in children who are diagnosed with ADHD. 
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Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) 

 

Athyglisbrestur með ofvirkni (Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) er röskun á 

sviði taugaþroska hjá börnum. Þrjú megin einkenni þessarar röskunar eru athyglisbrestur, 

ofvirkni og hvatvísi, sem hafa áhrif á bæði hugræna og hegðunarlega virkni í námi, 

félagslegum aðstæðum og á fjölskylduna (academic, social and family contexts) (American 

Psychiatric Association, 2000). Einkennin felast í hegðun sem er ekki aldurssvarandi. ADHD 

er ein af algengustu röskunum meðal barna og eru 3 til 8% barna á skólaaldri greind með 

þessa röskun. ADHD er þrisvar sinnum algengara meðal drengja heldur en stúlkna 

(Beiderman o.fl., 2002; Deault, 2010; Mash og Barkley, 2007). ADHD ákvarðast bæði af 

erfðum og umhverfi en um 70 til 80% má rekja til erfða en einungis 20 til 30% til umhverfis 

(Freitag o.fl., 2012). 

Í núverandi skilgreiningum á röskuninni er talað um hömluleysi í hegðun sem truflar 

getu barnanna til að stjórna og skipuleggja hegðun sína í mismunandi aðstæðum (Barkley, 

2005). Einkennin sjást snemma í þroska barna, sum börn sýna jafnvel einkenni snemma á 

leikskólaaldri (DuPaul, McGoey, Eckert og Van Brakle, 2001). Fyrir utan megin einkenni 

ADHD á sér einnig stað skerðing í virkni, í fleiri en einum aðstæðum. Börn með þessa röskun 

eiga við erfiðleika bæði heima og í skóla, það er þar sem mikilvægur þroski fer fram. Það eru 

yfirleitt erfiðleikar á þessum sviðum sem leiða til tilvísunar og þar sem breytingar þurfa 

yfirleitt að eiga sér stað til þess að auka virkni til lengri tíma litið (Deault, 2010; Pelhem, 

Fabiano, 2008). 

ADHD getur haft víðtæk áhrif á líf barna sem greinast með þessa röskun og 

fjölskyldur þeirra. Margoft hefur verið sýnt fram á að börn með einkenni ADHD séu líklegri 

til að vera með skerðingu í nokkrum félagslegum sviðum (Tseng, Kawabata og Gau, 2011), 

þar á meðal í samböndum við jafnaldra (Diamantopoulou, Henricsson og Rydell, 2005; Hoza, 

2007), í samskiptum við systkini (Mikami og Pfiffner, 2008) og í samskiptum við foreldra 

(Johnston og Mash, 2001).  

Flest börn með ADHD eru einnig með einn eða fleiri fylgikvilla og það virðist því sem 

að það sé frekar undantekningin að ADHD komi fram eitt og sér (Jarrett og Ollendick, 2009). 

Algengustu fylgikvillar ADHD eru  kvíði, þunglyndi, mótþróaþrjóskuröskun (Oppositional 

defiant disorder, ODD), hegðunarröskun (conduct disorder, CD) og námsörðugleikar. Um 

25% þeirra eru með kvíða, um 50% með mótþróaþrjóskuröskun, um 30% með 

hegðunarröskun og um 20% með þunglyndi (Mash og Barkley, 2007). Einnig er há fylgni við 

sértæka námsörðugleika og Tourette‘s heilkenni (Mash og Barkley, 2007). Alvarleiki ADHD 
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einkenna og fylgiraskanna verða fyrir miklum áhrif frá umhverfisþáttum eins og reykingum á 

meðgöngu, áfengisneysla móður á meðgöngu, heimilisaðstæður, andlegt ástand foreldra svo 

eitthvað sé nefnt (Freitag o.fl., 2012; Linnet o.fl. 2005). 

 ODD er einn af algengustu fylgikvillum ADHD. ODD styrkir tengslin á milli ADHD 

og félagslegra aðlögunarvandamála enn frekar. Börn með ODD einkenni eiga það til að vera 

reið og sár út í aðra og missa auðveldlega stjórn á skapi sínu. Allt þetta getur hindrað 

samskipti við jafningja og fullorðna. Sýnt hefur verið fram á að börn með ODD sýni meiri 

skerðingu í félagshæfni á stöðum þar sem félagsleg virkni á sér stað (í skóla, í samskiptum við 

jafningja, systkini og foreldra) heldur en börn sem ekki eru með röskunina (Greene, 

Biederman, Zerwas, Monuteaux, Goring og Faraone, 2002). Þannig að ODD sem fylgikvilli 

gæti aukið áhættu og stuðlað að enn frekari félagslegum erfiðleikum hjá börnum með ADHD 

(Tseng, Kawabata og Gau, 2011).  

Hjá börnum með ADHD verður einnig skerðing í virkni, sem leiðir til erfiðleika í námi 

(McGee, Prior, Williams, Smart og Sanson, 2003), neikvæðrar félagslegrar hegðun (DuPaul, 

McGoey, Eckert og VanBrakle, 2001) og skerts sambands við jafningja (Mrug, Hoza, Gerdes, 

Hinshaw, Arnold, Hechtman o.fl., 2009). Í rannsókn sinni á tengslum fjölskyldu þátta og 

ADHD þá sýndu Johnston og Mash (2001) að truflun í fjölskylduvirkni, erfið samskipti milli 

barns og foreldra, aukið stress og sálmein foreldra væru algengir erfiðleikar hjá fjölskyldum 

barna með ADHD.  

Rannsóknir hafa sýnt að börn með ADHD eiga oft í erfiðleikum með samskipti við 

jafningja (Hoza, 2007). Börn með ADHD sýna skertari félagshæfni en börn sem ekki eru 

greind með þessa röskun og jafningjar telja þau oft vera ágeng, hávær, pirrandi og 

fráhrindandi (Landau og Moore, 1991). Þessum börnum er oft hafnað af jafningjum og fá 

minni viðurkenningu frá þeim, í samanburði við börn sem ekki eru með ADHD (Tseng, 

Kawabata og Gau, 2011).  

Einkenni ODD eru einnig talin tengjast skertri félagshæfni. Börn með ODD upplifa 

oftar neikvæð samskipti við jafnaldra  heldur en börn sem ekki eru með þessar röskun (Greene 

o.fl., 2002). Einnig hefur verið sýnt fram á að börn með ODD sýni meiri fjandskap gagnvart 

jafningjum og velji árásargjörn viðbrögð þegar vandamál koma upp í samskiptum við 

jafningja (Frankel og Feinberg, 2002; Tseng, Kawabata og Gau, 2011). Sumar rannsóknir 

hafa sýnt að þegar þessir kvillar eru báðir til staðar þá séu erfiðleikarnir enn meiri heldur en 

þegar þessir kvillar eru til staðar einir og sér (Ohan og Johnston, 2007; Tseng, Kawabata og 

Gau, 2011). 
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Einkenni og greiningarskilmerki 

Þegar greina á ADHD í dag er notast við tvö greiningarkerfi, það eru Diagnostic statistical 

manual of mental disorders, 4. útgáfa (DSM IV) og International classification of diseases 

and related health problems, 10. útgáfa (ICD-10). DSM-IV er aðalega notað í Bandaríkjunum 

en einnig í öðrum heimshlutum, ICD-10 er aftur á móti mest notað í Evrópu en einnig í öðrum 

heimshlutum. Kóðun geðraskana í DSM-IV á að vera í samræmi við kóðun geðraskana í ICD-

10 (APA, 2000; WHO, 2010). Hér verður miðað við greiningarskilmerki ADHD og viðmið 

sem eru í DSM-IV. Í töflu 1 má sjá greiningarskilmerki fyrir ADHD. 
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Tafla 1. Greiningarskilmerki ADHD     

A.  Annaðhvort athyglisbrestur (1) eða ofvirkni-hvatvísi (2). 

 

1.  Athyglisbrestur er þegar sex eða fleiri af eftirfarandi einkennum, í að minnsta 

kosti 6 mánuði, skerðir aðlögunarhæfni barna og eru ekki í samræmi við 

þroskastig þeirra: 

  

1.1 Eiga erfitt með að einbeita sér að smáatriðum og gera oft fljótfærnisvillur 

í skóla, vinnu og öðrum verkefnum.   

  

1.2  Eiga erfitt með að viðhalda athygli í verkefnum eða í leik. 

  

1.3  Eiga erfitt með að hlusta. 

  

1.4  Eiga erfitt með að fylgja leiðbeiningum, ljúka ekki við heimaverkefni, 

húsverk eða verkefni í vinnu, og það er ekki vegna mótþróa né vegna 

þess að þau skilji ekki leiðbeiningarnar.    

  

1.5  Eiga erfitt með að skipuleggja verkefni og athafnir. 

  

1.6  Eiga erfitt með að forðast eða líkar illa við verkefni sem krefst áreynslu 

vitsmuna eins og í lærdómi og heimaverkefnum. 

  

1.7 Eiga það til að týna hlutum sem eru nauðsynlegir fyrir tiltekin verkefni 

eins og leikföng, verkfæri fyrir heimaverkefni, blýantar, bækur eða 

önnur verkfæri. 

  

1.8  Eiga það til að truflast auðveldlega af ytri áreitum. 

  

1.9  Eiga það til að vera utan við sig og gleymin í daglegum athöfnum. 

 

2.  Ofvirkni eða hvatvísi er þegar sex eða fleiri af eftirfarandi einkennum, í að 

minnsta kosti 6 mánuði, skerðir aðlögunarhæfni barna og eru ekki í samræmi við 

þroskastig þeirra: 

  

2.1 Ofvirkni:  

   

2.11 Eiga í erfiðleikum með að sitja kyrr og eru eirðarlaus. 

   

2.12 Eiga það til að fara frá sætum sínum í skólastofunni eða við aðrar 

aðstæður þar sem nauðsynlegt er að þau sitji kyrr. 

   

2.13 Eiga það til að hlaupa um og/eða klifra óhóflega við óviðeigandi 

aðstæður. 

   

2.14 Eiga erfitt með að leika sér eða iðka aðrar frístundir hljóðlega. 

   

2.15 Eiga það til að vera á stanslausri hreyfingu. 

   

2.16 Eiga það til að tala óhóflega. 

  

2.2  Hvatvísi: 

   

2.21 Eiga það til að svara spurningum án þess að hugsa sig um. 

   

2.22 Eiga erfitt með að bíða í röð. 

   

2.23 Eiga það til að trufla aðra. 

B. Hamlandi einkenni ofvirkni/hvatvísi eða athyglisbrests þurfa að vera til staðar fyrir sjö ára 

aldur. 

C. Erfiðleikar vegna einkenna verða að vera til staðar í fleiri en einum aðstæðum eins og í 

skóla og heima fyrir. 

D. Það þurfa að vera til staðar skýr merki um hömlun í félagslífi, skólalífi og/eða einkalífi 

vegna einkennanna. 

E. Hamlandi einkenni eru ekki eingöngu til staðar þegar þroskahömlun (Pervasive 

Developmental Disorder), geðklofi (Schizophrenia) eða aðrar geðraskanir eru einnig til 

staðar og eru ekki betur útskýrð með öðrum geðröskunum eins og lyndisraskanir (Mood 

Disorder), kvíðaraskanir (Anxiety Disorder), hugrof (Dissociative Disorder) eða 

persónuleikaraskanir (Personality Disorder). 

      

                        (APA, 2000)         
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Samkvæmt DSM-IV er hægt að skipta ADHD í þrjá flokka. Þeir eru athyglisbrestur með 

ofvirkni – sambland einkenna (ADHD combined type, AHDH-C), til þess að greinast með 

ADHD-C þurfa einkenni athyglisbrests að vera sex eða fleiri og einkenni ofvirkni-hvatvísi 

verða einnig að vera sex eða fleiri. Annar flokkurinn er athyglisbrestur með ofvirkni - 

athyglisbrestur ráðandi (ADHD predominently inattentive type, ADHD-I), til þess að greinast 

með ADHD-I þá þurfa einkenni athyglisbrest að vera sex eða fleiri. Að lokum er 

athyglisbrestur með ofvirkni - ofvirkni-hvatvísi ráðandi (ADHD predominantly 

hyperactive/impulsive, ADHD-HI), til þess að greinast með ADHD-HI þurfa einkenni ofvirkni 

og hvatvísi að vera sex eða fleiri og að lokum (Mash og Barkley, 2007). 

En eins og má sjá í töflu 1 þá þurfa einkenni að vera til staðar í sex mánuði eða meira, 

þau þurfa að skerða aðlögunarhæfni barnanna og samræma ekki þroskastigi þeirra. Einnig er 

tekið fram í greiningarviðmiðum að einkennin þurfi að koma fram fyrir sjö ár aldur, að þau 

verði að vera til staðar á fleiri en einum aðstæðum, eins og í skóla og heima fyrir. Það þurfa 

að vera skýr merki um að einkennin hamli börnunum í félagslífi, skólalífi og/eða einkalífi. Að 

lokum er tekið fram að hamlandi einkenni megi ekki eingöngu vera til staðar þegar 

þroskahömlun, geðklofi eða aðrar geðraskanir  eru einnig til staðar og verði ekki betur útskýrð 

með öðrum geðröskunum (APA, 2000; Mash og Barkley, 2007). 

Börn með ADHD-C sýna bæði hamlandi einkenni athyglisbrests og ofvirkni-hvatvísi. 

Tíðni ADHD-C er 50 til 75% af þeim sem greinast með ADHD. Einkennin eru yfirleitt 

alvarlegri hjá börn sem greind eru með ADHD-C heldur en ef um hinar undirtegundir ADHD 

er að ræða (Mikami o.fl., 2007). 

Börn með ADHD-I eiga erfitt með að halda athygli við löng verkefni, þau eiga erfitt 

með að fara eftir reglum og fyrirmælum miðað við jafnaldra sem ekki eru með ADHD 

(Mikami, Huang-Pollock, Pfiffner, McBurnett, Hangai, 2007). Börn með ADHD-I truflast 

einnig auðveldlega, eru gleymin, detta oft í dagdrauma, eru óskipulögð, eiga erfitt með 

einbeitingu og eiga erfitt með að klára verkefni. Algengt er að börn með ADHD-I eigi frekar í 

erfiðleikum í skóla og að klára heimavinnu en heldur en í erfiðleikum með samskipti við vini 

og fjölskyldu. Rannsóknir hafa sýnt að börn með ADHD-I sýna síður árásargjarna og truflandi 

hegðun en eru frekar vanvirk og hlédræg, þessi vanvirkni og hlédrægni í kringum jafningja 

getur leitt til þess að þeir vanræki þessa einstaklinga frekar en að jafningjarnir hafni þeim 

(Maedgen og Carlson, 2000). Einkenni ADHD-I eru yfirleitt stöðug og koma  ekki  fram  fyrr  

en  á milli  5 og 7  ára  aldurs.  Algengara er að stúlkur  greinist  með ADHD-I  heldur  en  

drengir  (Biederman,  o.fl., 2002; Mikami  o.fl., 2007; Spencer,  Biederman og Mick,  2007).  
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Tíðni  ADHD-I  er um  20 til 30%  meðal  þeirra  sem  greinast með ADHD (Wilens, 

Biederman og Spencer, 2002).  

Börn með ADHD-HI eru oft óróleg og eirðarlaus, virðast alltaf þurfa að vera á 

hreyfingu, eiga erfitt með að bíða og halda sig í sætum sínum, hegða sér oft á óþroskaðan hátt 

og geta sýnt truflandi hegðun (Berger, 2011). Börn með ADHD-HI eiga oft erfitt með að 

stjórna hegðun sinni og hafa oft lítið þol gangvart öðrum og eru ögrandi. Að lokum er þeim 

oft hafnað af jafnöldum vegna hegðun sinnar (Egger og Angold, 2006). ADHD-HI er um 15% 

meðal þeirra barna sem greinast með ADHD. Þrátt fyrir þessar erfiðleika eiga börn með 

ADHD-HI oft ekki erfitt með nám í skóla en eiga frekar í erfiðleikum með hegðun heima fyrir 

og í aðstæðum þar sem lítið er um leiðsögn og skipulag (Spencer o.fl., 2007). 

 

Félagslegir erfiðleikar barna með ADHD 

Á unglingsaldri eru félagslega jákvæð samskipti við jafningja ákaflega mikilvæg fyrir 

tilfinningalegan þroska. Með aldrinum aukast samskipti við jafningja og þegar börn eru komin 

á unglingsaldur eyða þau næstum þriðjungi dagsins í nærveru vina (Csiksizentmihalyi og 

Larson, 1984; Rubin, Bukowski og Parker, 2006). Jákvæð samskipti við jafningja á 

unglingsaldri eru mikilvægur hluti af því að byggja upp sjálfsvitund sína (identity-building 

process) og stuðla að miklu leyti að tilfinningalegri vellíðan þeirra (Berndt og Hoyle, 1985; 

Wojslawowiciz-Bowker, Rubin, Burgess, Booth-Laforce og Rose-Krasnor, 2006). En því 

miður þá er félagsleg virkni eitt af þeim mikilvægu sviðum sem er skert hjá mörgum börnum 

og unglingum með ADHD. Það er nú orðið skýrt að ADHD heldur áfram að vera til staðar 

fram á unglingsár (Wilens, o.fl., 2002). Rannsóknir hafa sýnt að samkvæmt foreldrum og 

kennurum þá skortir unglinga með ADHD félagshæfni, eiga færri vini og upplifa mikla 

höfnun frá jafningjum rétt eins og þeir gerðu í æsku (Bagwell, Molina, Pelham og Hoza, 

2001; Fischer, Barkley, Edelbrock og Smallish, 1990).  

 Erfiðleikarnir við að mynda jákvæð félagsleg samskipti og öðlast viðurkenningu í 

heilbrigðum vinahópi (normative peer group) eru sérstaklega vandasamir á unglingsaldri þar 

sem afleiðingarnar eru meiri heldur en á þegar krakkarnir eru yngri (Hoza, Mrug, Gerdes, 

Hinshaw, Bukowski, Gold, o.fl., 2005). Sýnt hefur verið fram á að meiri hluti barna á 

grunnskólaaldri, sem greind eru með ADHD, upplifir talsverða höfnun frá jafningjum, 

aðallega vegna þreytandi, félagslega vandræðalegri, truflandi og hávaðasamrar hegðunar sem 

þessi börn eiga það til að sýna (Pellegrini og Long, 2002). Unglingar sem finna ekki til 

viðurkenningar á þessum árum eiga frekar við tilfinningaleg vandamál (Prinstein og La Greca, 

2002; Rubin o.fl., 1995) og þessi áhrif eru meiri heldur en í æsku (Rose, 2002). Þessi 
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neikvæðu samskipti við jafningja gætu tengst samslætti milli ADHD og þunglyndiseinkenna 

sem aukast á unglingsárum og verða stöðug fram á fullorðinsár (Wolraich, Wibbelsman, 

Brown, Evans, Gotlieb, Knight, o.fl., 2005) eða aukningu í alvarleika ADHD einkenna sem 

koma fram þegar börn fara yfir á miðstig í grunnskóla (Langberg o.fl., 2008). Það sem eykur 

enn ofan á þessi vandamál er sú staðreynd að unglingar sem ekki fá viðurkenningu hjá 

félagslega jákvæðum jafningjum (prosocial peer group) finna oft viðurkenningu hjá 

óæskilegum jafningjahópi (deviant peers). Það sama á við um unglinga með ADHD, þeir eru 

oftar í slagtogi með óæskilegum jafningjahópi heldur en unglingar sem ekki eru með ADHD 

(Marshal Molina, og Pelham, 2003). Samskipti við óæskilegan jafningjahóp eru sérstaklega 

mikið áhyggjuefni vegna þess að þau geta leitt til misnotkun vímuefna, glæpsamlegrar 

hegðunar og erfiðleika í námi (Marshal o.fl., 2003; Moffitt og Caspi, 2001). 

 

Líffræðilegur grunnur ADHD 

Nýjustu framfarir í hugrænum taugavísindum (cognitive neuroscience), taugaskönnun 

(neuroimaging) og hegðunar- og sameindarerfðafræði (behavioral and molecular genetics) 

hafa sýnt fram að ADHD er flókin taugalíffræðileg röskun. Mörg svæði í heilanum og fáein 

taugaboðefni hafa verið bendluð við ADHD. Ttruflun í virkni taugaboðefnisins dópamín er 

talið skýra ADHD að einhverju leyti og framheilabörkum (prefrontal cortex) virðist einnig 

tengjast ADHD. Framheilabörkur heilans þarf mikið dópamín til þess að geta starfað eðlilega 

og tengist hugrænni virkni eins og framkvæmdastjórn (executive functions). Framheilabörkur 

hefur einnig mörg gangverkandi tengsl við önnur heilasvæði, þar á meðal rákakleggi 

(striatum) (rófukjarni (caudate nucleus), gráhýði (putamen)), litla heila (cerebellum) and 

hvirfilbörk (parietal cortex). Rannsóknir hafa bent á að sum þessara heilasvæða séu örlítið 

minni eða hafi minni virkni hjá fólki með ADHD (Antshel, Hargrave, Simone, Kaul, 

Hendricks og Faraone, 2011). 

 Taugalíffræðin á bakvið ADHD er þó ekki alveg orðin skýr. En ójafnvægi í dópamín 

og noradrenalín kerfum (dopaminergic and noradrenergic systems) hafa verið bendluð við 

megin einkenni röskunarinnar (Pliszka, 1998). Rannsókn Seidman og félaga (2005) sýndi 

einnig að mörg heilasvæði hafa skerta virkni hjá börnum sem eru með ADHD. Tilgátur þeirra 

um tengsl framheila og ADHD hafa einblínt á skipulagningu, áætlunargerð, vinnsluminni og 

skerta einbeitingu sem tengjast félagslegu hömluleysi og hvatastjórnar röskunum (impulse 

control disorders). 

 Í rannsóknum sem byggja á myndgreiningu (structural imaging studies), þar sem 

notaðar eru CT eða MRI, hefur verið sýnt fram á afbrigðileika í formgerð heilans hjá 
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sjúklingum með ADHD, þar sem algengast er að niðurstöður sýna að framheilabörkur, litli 

heili og neðanbarkarstöðvar (subcortical structures) séu minni en hjá þeim sem ekki eru 

greindir með ADHD (Antshel o.fl., 2011). Rannsókn Castellanos og félaga (2002) sýndi að 

heilabörkur barna með ADHD væri minni heldur en hjá þeim sem ekki voru með ADHD, frá 

æsku og fram yfir unglingsár.  

 Í rannsóknum sem byggjast á skönnun (imaging studies) hefur litli heili og 

heilahvelatengslin (corpus callosum) einnig verið tengt við ADHD, þar sem litli heili stuðlar 

að hugrænni virkni. Heilahvelatengslin tengja heilahvelin saman en geta verið minni hjá þeim 

sem eru með ADHD. Minni heilahvelatengsl gætu dregið úr samskiptum á milli heilahvelanna 

sem gæti skýrt hugræn og hegðunar einkenni ADHD að einhverju leyti (Berquin o.fl., 1998; 

Castellanos o.fl., 2002). 

 

Meðferð og úrræði við ADHD 

Algengasta meðferðin sem notuð er við ADHD er lyfjameðferð. Lyfjameðferðir, sérstaklega 

notkun örvandi lyfja, minnka megin einkenni ADHD (Loe og Feldman, 2007: Mash og 

Barkley, 2006). Þar að auki hefur verið sýnt fram á að með lyfjameðferð aukist geta barnanna 

til að meðhöndla almenn verkefni og kröfur. Til að mynda hefur notkun lyfja aukið virkni 

(productivity) í námi sem kom í ljós með auknum gæðum minnispunkta, betri einkunnum og 

fullnusta heimanáms (Mash og Barkley, 2006). Lyfjameðferð hefur þó ekki verið talin 

tengjast aukinni getu í nám, til dæmis hefur hún ekki verið tengd framförum í lestrargetu (Loe 

og Feldman, 2007). 

 Atferlismótun fyrir ADHD, eins og foreldraþjálfun (Parent management training, 

PMT), atferlismótun í skólastofunni, jákvæð styrking og styrkingarskilmálar (response cost 

contingencies) bera árangur og geta minnkað megin einkenni ADHD (Barkley, 2006). En 

atferlismótun ber ekki eins góðan árangur og lyfjameðferðir við að minnka megin einkenni 

ADHD (Loe og Feldman, 2007). Sýnt hefur þá verið fram á að atferlismótun hentar betur en 

lyf til að auka virkni barnsins, eins og samskipti við foreldra og minnkun mótþróahegðunar 

(Loe og Feldman, 2007). Þar sem ADHD er langvarandi og hefur áhrif á marga þætti í lífi 

barna þá hefur verið sýnt að það henti betur að nota bæði lyfjameðferð og atferlismótun 

samtímis heldur en að nota meðferðarúrræðin ein og sér (Barkley, 2006). Einnig hefur verið 

sýnt fram á að blönduð meðferð henti einstaklega vel þeim börnum sem einnig eru með 

einhverja fylgikvilla (March o.fl., 2000). 

 Að lokum eru oft notuð námsinngrip í almennum námsaðstæðum til þess að auka 

virkni og getu barna með ADHD. Með námsinngripum er átt við að fá að sitja á öðrum stað, 
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breytt fyrirmæli, að fara í minni skólastofu, færri heimaverkefni, aukinn próftími og hentugari 

skólastofa í próftöku (DuPaul og Eckert, 1997; Loe og Feldman, 2007). 

 

 

Sjálfsmynd 

 

Félagsskynjunarkenning (social cognitive theory) staðhæfir að mannleg hegðun, umhverfið og 

persónulegir þættir (eins og hugsun, tilfinningar og hvatir) verki gagnkvæmt á hvert annað. 

Sjálfsmynd er skilgreind sem skilningur á sjálfum sér um eigin getu og hæfni (Byrne og 

Shavelson, 1986; Chiu og Klassen, 2010), sem hafa áhrif á líkurnar á velgengni í alls kyns 

aðstæðum. Þegar fólk hefur jákvæða sjálfsmynd þá sýndir það hegðun sem bendir til meiri 

hvatningar og meiri þrautseigju í erfiðum verkefnum (Stipek, 1998). En sjálfsmynd felur 

einnig í sér tilfinningar sem maður hefur um sjálfan sig (eins og sjálfstraust) (Harter, 1985), 

sjálfsgetu (self-efficacy) og skynjun á viðbrögðum annarra við manni sjálfum (Dermitzaki og 

Efklides, 2000). Það er, sjálfsmynd samanstendur af þeirri skoðun sem maður hefur á sjálfum 

sér sem myndast í gegnum samvirkni við umhverfið. Sjálfsmynd er margvídda og 

stigvaldandi  hugsmíð sem er undir áhrifum frá félagslegum samanburði, eignun orsaka, 

virðingu frá fólki sem þykir mikilvægt og eigin frammistöðu (Bong og Skaalvik, 2003). 

Það er eftirsóknarvert að hafa jákvæða sjálfsmynd og munur á sjálfsmynd barna er 

talinn vera tengdur þáttum eins og ánægju með lífið (Heubner, 1991), stöðu meðal jafnaldra 

(Rudolph, Hammen og Burge, 1995), aðlögun í skóla (Leflot, Onghena og Colpin, 2010), 

afrekum í námi (Guay, Marsh og Boivin, 2003) og einkennum þunglyndis og kvíða (Gültekin 

og Baran, 2007; Montaque, Enders, Dietz, Dixon og Cavendish, 2008).  

Sjálfsmynd þróast snemma á skólagöngu barns og sterkt samband er á milli 

sjálfsmyndar og því sem barn afrekar á fyrstu tveimur árunum eftir að það byrjar í skóla 

(Chapman, Tunmer og Prochnow, 2000). Þegar börn verða að unglingum þá upplifa áður 

bjartsýn börn aukningu í meðvitund á jafningjum og getu þeirra (Stipek, 1998). Sérhæfð 

viðhorf barna, viðhorf tengd skóla og hvati til þess að standa sig vel, dala oft á þessum tíma 

vegna síendurtekins samanburðar við jafningja (Anderman og Maehr, 1994). Sjálfsmynd 

unglinga gæti einnig dalað vegna óstöðugleika í skólanum, ópersónulegra leiðbeininga og 

vegna aukins álags í námi frekar en vegna bresta í eiginlegri getu eða frammistöðu (Pajares og 

Cheong, 2003).  

Í áratugi hefur sjálfsmynd verið skipt í margar víddir og hefur sú nálgun verið ríkjandi 

í kenningum og hönnun spurningakvarða um sjálfsmynd. Einnig hafa raunprófaðar rannsóknir 
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veitt stuðning um réttmæti margvídda mælitækja (Byrne, 2002; Lemley, 2004). Sumir 

fræðimenn gera greinarmun á sjálfsmynd á afmörkuðum sviðum eða víddum (specific 

components of self-concept), þar sem lögð er  áhersla á hversu vel við metum frammistöðu og 

hæfileika okkar á afmörkuðum þáttum, og almennari sjálfsmynd (global self-esteem), þar sem 

lögð er áhersla á hver heildarmyndin er þegar við leggjum ólíka þætti saman. Þegar um fyrri 

skilgreininguna er að ræða er til dæmis hugsanlegt að barn hafi jákvæða sjálfsmynd hvað 

varðar útlit, samskipti eða íþróttir en neikvæða gagnvart bóklegu námi (eða öfugt). Í heildina 

getur sjálfsmynd þessa barns verið góð þrátt fyrir einhverja veikleika (Marsh og Graven, 

2006). Til að mynda í lista Piers og Harris um sjálfsmynd barna skipta þau sjálfsmynd í sex 

víddir, það eru: aðlögun hegðunar (behavioral adjustment), vitsmunir og námsstaða 

(intellectual and school status), útlit og eiginleikar (physical appearance and attributes), 

kvíði og depurð (freedom from anxiety), vinsældir (popularity) og ánægja (happiness and 

satisfaction) (Wylie, 1989). 

Sjálfsmynd er talin endurspegla hvernig einstaklingur metur sjálfan sig sem persónu. 

Sjálfsmynd er sögð fela í sér viðhorf, tilfinningar og þekkingu um hæfni okkar, getu, útlit og 

félagslega viðurkenningu. Í samantekt Butler og Gasson (2005) á mælitækjum fyrir 

sjálfsmynd er sjálfsmynd skilgreind sem tiltölulega stöðugt viðhorf á sjálfinu sem 

endurspeglar bæði lýsingu og mat á eigin hegðun og viðhorfum. 

Sjálfsmynd er talin ákvarða og móta hvernig við túlkum daglega reynslu okkar og við 

túlkum yfirleitt reynslu okkar þannig hún sé í samræmi við skoðanir okkar og viðhorf. Að 

lokum eru væntingar myndaðar út frá sjálfsmynd sem getur svo ákvarðað hvernig 

einstaklingur mun mögulega haga sér í tilteknum aðstæðum. Skoðanir okkar, viðhorf og 

væntingar ættu því að kom að hluta til í ljós með hegðun okkar (Back, Schmukle og Egloff, 

2009; Liu, Sun, Zhang, Wang og Guo, 2010). 

Gert er ráð fyrir að hegðun barna, hvernig þau koma fram og takast á við ýmis 

vandamál, gefi til kynna hversu góða sjálfsmynd þau hafa, sem er í samræmi við fjölmargar 

rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar (Back, Schmukle og Egloff, 2009; Erkman, Caner, 

Sart, Börkan og  Şahan, 2010). Því ætti að vera hægt að meta sjálfsmynd barna út frá hegðun 

þeirra þar sem að talið er að börn sem hafi góða sjálfsmynd séu öruggari með sig, séu 

jákvæðari fyrir gagnrýni, segi frekar sína skoðun, séu virkari og taki frekar þátt í því sem er að 

gerast í kringum þau, sýni meiri þrautseigju við úrvinnslu verkefna, séu vinsælli meðal 

jafningja og hafi betri tengsl við foreldra sína (Erkman o.fl., 2010).  

Margir þættir geta mótað sjálfsmynd barna í gegnum ævi þeirra og sést hún oft í 

hegðun þeirra. Sjálfsmynd barnanna hefur svo áhrif á líf þeirra, til dæmis getur hún haft áhrif 
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á frammistöðu í skóla og félagslega stöðu (Erkman o.fl., 2010; Liu o.fl., 2010).   

 

Áhrifaþættir 

Þekktasta hugmyndin í kenningum og rannsóknum á sjálfsþroska (self-development) er sú að 

sjálfsmynd í æsku mótist af nánum tengslum við umönnunaraðila. Áherslan á umönnunaraðila 

sem mikilvægan þátt í sjálfsmynd er mikilvægur hluti af tengslakenningunni (attachment 

theory). Samkvæmt Bowlby (1982) er sjálfsmynd mynduð í gegnum samskipti 

umönnunaraðila og ungabarns. Stuðningur foreldra er talin vera mögulegur aðdragandi að 

jákvæðum tilfinningum barna gagnvart sjálfum sér (Brown o.fl., 2009). Niðurstöður 

rannsóknar Brown og félaga (2009) sýndu til að mynda að lunderni barns, uppeldi og jákvæð 

samskipti milli foreldra og barns, við þriggja ára aldur, tengdust sjálfsmynd barnanna ári 

seinna.  

 

Ytri þættir 

Samkvæmt rannsóknum eru fjölmargir ytri þættir sem geta haft áhrif á sjálfsmynd barna, 

ýmist á uppbyggilegan eða neikvæðan hátt. Sem dæmi um ytri þætti má nefna reynslu (Goetz 

o.fl., 2012), fyrirmyndir (Nishikawa, Sundbom og Hägglöf, 2009), viðhorf, viðmót og 

væntingar annarra (Bournelli, Makri og Mylonas, 2009; Leflot o.fl., 2010; Nelson, Rubin og 

Fox, 2005). 

Jákvæð og neikvæð reynsla barna er talin hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar (Goetz o.fl., 

2012). Til að mynda barn sem upplifir mikið mótlæti og erfiðleika er líklegra en önnur börn til 

þess að hafa neikvæða sjálfsmynd. Að takast á við ögrandi verkefni og ganga vel hefur hins 

vegar uppbyggileg áhrif. Aukin færni á afmörkuðu sviði (til dæmis í námi, íþróttum eða 

tónlist) getur haft jákvæð áhrif á almennt sjálfsmat (Goetz o.fl., 2012).  

 Foreldrar eru helstu fyrirmyndir barna sinna. Börn með góða sjálfsmynd eiga yfirleitt 

foreldra sem einnig eru með góða sjálfsmynd. Sjálfsmynd foreldra kemur fram í þeim 

uppeldisaðferðum sem þeir beita. Foreldrar með jákvæða sjálfsmynd beita jákvæðum aga, 

hvatningu og hrósi í uppeldinu. Uppalandi sem hefur góða sjálfsmynd á einnig auðveldara 

með að taka eftir, styðja og styrkja jákvæðar hliðar hjá barni sínu (Nishikawa o.fl., 2009).  

Að lokum hafa viðhorf, viðmót og væntingar annarra mikil áhrif á sjálfsmynd barna 

(Nelson o.fl., 2005). Við skilgreinum okkur sjálf meðal annars út frá því hvernig við teljum 

aðra meta okkur og sjálfsmyndin mótast að miklu leyti í samskiptum við aðra. Uppeldis- og 

kennsluaðferðir foreldra og kennara hafa mikil áhrif á mótun sjálfsmyndar barna (Tarrant, 

MacKenzie og Hewitt, 2006). Hjá ungum börnum skipta væntingar foreldra og annarra 
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uppalenda mestu máli en aðrir sem eiga samskipti við barnið (til dæmis aðrir ættingjar, 

kennarar og þjálfarar) hafa einnig sitt að segja. Síðar verða leikfélagar og skólafélagar 

mikilvægir mótunaraðilar. Með nánast öllu viðmóti, orðum, svipbrigðum og athöfnum sem 

beinast að barninu eiga umönnunaraðilar þátt í að móta sjálfsmynd þess (Leflot o.fl., 2010). Í 

rannsókn Leflot og félaga (2010) sýndu niðurstöður að aðild kennara, formgerð og stuðningur 

til sjálfræðis hafði áhrif á almenna sjálfsmynd barna, einnig sýndu niðurstöður að stuðningur 

kennara til sjálfræðis spáðu fyrir um háa sjálfsmynd tengda námi.  

Umhverfi barna ætti að hvetja þau til að þróa jákvæða sjálfsmynd, ásamt því að styrkja 

skapandi hugmyndir þeirra. Kennsluumhverfið ætti að vera ríkt af skapandi verkefnum sem 

útvega tækifæri til að spyrja spurninga og til að auka skapandi hugsunargetu barnanna 

(Bournelli o.fl., 2009). Theodorakou og Zervas (2003) skoðuðu áhrif skapandi kennsluaðferða 

og hefðbundinna kennsluaðferða á sjálfsálit 107 barna í 5. og 6.bekk. Niðurstöður sýndu að 

skapandi kennsluaðferðir voru áhrifaríkastar í að auka almenna sjálfsmynd barna og einnig 

ákveðna þætti sjálfsmyndar, eins og hugræna, félagslega og líkamlega sjálfsmynd.  

Sjálfsmynd verður einnig fyrir áhrifum frá félagslegu umhverfi, þar á meðal vináttu 

(Tarrant o.fl., 2006) og hópi jafnaldra (Buhs, 2005). Skinner, Connell og Wellborn (1990) 

lögðu til að félagslegur stuðningur sem börn upplifa sé tengdur sjálfsmynd þeirra og þar af 

leiðandi hversu mikið þau taka þátt í aðstæðunum. Þeir töldu að meiri félagslegur stuðningur 

og þátttaka leiði til þess að börn upplifi sig hæfari, skuldbindi sig betur að því sem verið er að 

gera og eigi auðveldara með að aðlagast. Lítill félagslegur stuðningur (eins og á sér stað í 

einelti og útilokun) er svo talinn ýta undir neikvæða sjálfsmynd og lélegri aðlögun barna. 

Sjálfsmynd barna verður þar af leiðandi fyrir áhrifum frá beinni upplifun þeirra og höfnun í 

samskiptum við jafnaldra (Nelson o.fl., 2005).  

 

Einstaklingsbundnir þættir  

Þegar talað er um einstaklingsbundna þætti þá er átt við þætti sem eru einkennandi fyrir hvern 

einstakling fyrir sig. Sem dæmi um einstaklingsbundna þætti má nefna aldur (Robins, 

Trzesniewski, Tracy, Gosling, og Potter, 2002) og einhvers konar erfiðleikar sem barn kann 

að hafa (Valås, 1999). 

Það er nokkuð misjafnt eftir aldri hversu góða sjálfsmynd fólk hefur. Sjálfsmyndin er 

yfirleitt ekki talin vera algerlega stöðugt og óbreytanlegt fyrirbæri heldur að hún geti breyst 

gegnum ævina (Robins o.fl., 2002). Við upphaf skólagöngu er sjálfsmynd barna að jafnaði 

mjög jákvæð. Þegar gerðar hafa verið rannsóknir á þessum aldurshópi er það yfirleitt gert með 

því að fengið er álit barnanna á hvernig þau standa sig miðað við jafnaldra á tilteknu 
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afmörkuðu sviði, til dæmis í lestri eða stærðfræði. Þessar rannsóknir sýna að þau staðsetja sig 

að jafnaði vel yfir meðaltal þess kvarða sem uppgefinn er. Þetta jákvæða mat hefur meðal 

annars verið útskýrt með því að börn á þessum aldri geri sér ekki grein fyrir muninum á eigin 

stöðu og hvernig þau óska sér að staða þeirra sé (Shirk, Burwell & Harter, 2003). Annað sem 

skýrt getur jákvætt sjálfsmat ungra barna er að þau taka mjög hröðum framförum á þessum 

aldri og að þau fái mikla jákvæða athygli út á þær. Í upphafi þessa tímabils eru börn heldur 

ekki sérstaklega fær í að meta eigin getu í samanburði við getu annarra og eiga enn erfitt með 

að meta hvað getur talist meðalgeta. Þegar á líður verða börn meðvitaðari um sjálf sig. 

Hugmyndir þeirra um eigin færni og getu til náms fara að mótast, meðal annars vegna þess að 

þau verða færari í að bera sig saman við jafnaldra. Mörg börn sem áður voru ánægð með eigin 

frammistöðu gera þá uppgötvun á þessum árum að þau eru hvorki frábær í fótbolta né í lestri 

(Robins o.fl., 2002).  

Eftir því sem líður á skólagönguna dregur gjarnan úr sjálfstrausti barna. 

Rannsóknarmenn hafa velt því fyrir sér hvort um sé að ræða leiðréttingu á óeðlilega jákvæðri 

sjálfsmynd í kjölfar þess að börn fara að taka tillit til áreiðanlegri ytri viðmiða en áður. Sú 

tilgáta hefur einnig komið fram að neikvæð gagnrýni frá kennurum, foreldrum og félögum 

verði algengari og að það veiki sjálfsmynd barna þannig að hún verði  neikvæðari (Robins 

o.fl., 2002). 

Á unglingsárunum heldur sjálfsmatið áfram að dala og verður aldrei neikvæðara á 

neinu æviskeiði. Rannsakendur telja að líkamsímynd, vandamál tengd kynþroska og miklar 

líkamlegar breytingar hafi meðal annars áhrif á sjálfsmynd unglinga. Á þessum aldri eykst 

einnig getan til að hugsa um sjálfan sig og framtíðina á óhlutstæðan hátt og viðurkenna þar af 

leiðandi mistök sín og tækifæri sem þau misstu af (Robins og Trzesniewski, 2005). En eftir 

því sem líður á fullorðinsárin eykst sjálfsmatið aftur og nær hátindi sínum á sextugs aldri 

(Robins o.fl., 2002).  

 Námserfiðleikar geta einnig haft áhrif á mótun sjálfsmyndar hjá börnum (Valås, 1999). 

Samkvæmt rannsókn Valås (1999) á sjálfsmynd barna með námserfiðleika í 4., 7. og 9. bekk 

voru 80% barna sem áttu í námserfiðleikum með lágt sjálfsmat gagnvart námi. Þrátt fyrir að 

vera vel gefin höfðu þessi börn oft þá ranghugmynd að þau væru almennt heimsk, gætu ekkert 

og kynnu ekkert. Samband námserfiðleika og sjálfsmyndar virtist þó vera í báðar áttir. Í 

rannsóknum kemur bæði fram að sjálfsmat á leikskólaaldri hefur gott forspárgildi fyrir 

lestrarframvindu í 1. og 2. bekk og sömuleiðis að námserfiðleikar valdi neikvæðu sjálfsmati 

(Valås, 1999).  Einnig má nefna að í rannsókn Chiu og Klassen (2010) á sjálfsmynd tengda 

stærðfræði og einkunnum sýndu niðurstöður að þau börn sem voru með betri sjálfsmynd 
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tengda stærðfræði voru með hærri einkunn í stærðfræði heldur en þau börn sem voru með 

lélegri sjálfsmynd. 

 

Áhrif sjálfsmyndar á líf barns 

Snemma í æsku byrja börn langt ferli sjálfsuppgötvunar. Tilkoma samhangandi og jákvæðrar 

sjálfsmyndar er mikilvægur þáttur í félagslegum og tilfinningalegum þroska (Harter, 2006). 

Börn sem læra að þekkja og skilja sjálfan sig öðlast mikilvægar leiðbeiningar fyrir hegðun 

sína og félagsleg samskipti. Sjálfsmynd barna getur því gefið nasasjón af þeim persónuleika 

sem þau eru að þróa með sér (Eder, 1990). Garaigordobil og Berrueco (2007) skoðuðu 

sambandið á milli sjálfsmyndar, samúðar, vitsmuna og sköpunargáfu hjá 86 fimm ára börnum. 

Jákvætt samband fannst milli sjálfsmyndar og sköpunargáfu, sem bendir til þess að börn með 

jákvæða sjálfsmynd séu gædd skapandi eiginleikum og persónuleika.  

Sjálfsmynd barna hefur áhrif á marga þætti í lífi þess. Þar á meðal almenna líðan, 

hvernig þau bregðast við áskorunum daglegs lífs, hvernig þau nýta hæfileika sína og tækifæri 

til að þroskast (þar á meðal í námi), hvaða markmið þau setja sér og hvernig samskiptum 

þeirra við aðra sé háttað (Emler, 2001). Góð sjálfsmynd auðveldar bæði börnum og 

fullorðnum að takast á við erfiðar aðstæður. Aftur á móti er léleg sjálfsmynd mjög algengur 

vandi og einn af áhrifaþáttunum varðandi ýmsa erfiðleika á lífsleiðinni. Rannsóknir sýna 

fylgni þess við ýmiskonar vanda, það er þó ekki alltaf um sterk tengsl að ræða og ýmsar aðrar 

breytur sem hafa áhrif. Börn með lélega sjálfsmynd eru líklegri til að glíma við erfiðleika í 

samskiptum, ofþyngd og átraskanir. Unglingsstúlkur með lélega sjálfsmynd byrja oft fyrr en 

aðrar að stunda kynlíf og eignast börn (Emler, 2001).  

Sjálfsmynd er talin hafa áhrif á frammistöðu í skóla, sjálfsöryggi og félagshæfni. 

Einnig er talið að sjálfsmynd láti í ljós að hve miklu leyti einstaklingur trúi að hann sjálfur sé 

fær um að framkvæma ákveðna hluti, sé mikilvægur, farsæll og verðugur (Broder og Strauss, 

1989; Liu o.fl., 2010). Sjálfsmynd barna er sterklega tengd tilfinningum þeirra, hegðun, 

frammistöðu í námi og félagslegri aðlögun. Hugmyndin er sú að börn sem hafa jákvæða 

sjálfsmynd séu sjálfstæðari, axli ábyrgð, eigi auðveldara með að umbera vonbrigði, reyni við 

ný verkefni af öryggi og bjóði öðrum gjarnan aðstoð sína (Emler, 2001). Emler (2001) bendir 

á að fólk með lélega sjálfsmynd sé líklegra til að sýna þunglyndi, verða barnshafandi á 

unglingsaldri, hafa sjálfsvígshugleiðingar, upplifa atvinnuleysi, hafa átröskun og eiga í 

erfiðleikum með að mynda og viðhalda félagslegum samböndum. Hann telur einnig að þeir 

sem eru með lélega sjálfsmynd komi illa fram við sjálfan sig og ýti undir slæma meðferð frá 

öðrum en að þeir eigi það ekki til að koma illa fram við aðra. 
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McQuade, Waschbusch, Murray-Close og Owens (2011) skoðuðu jákvæða sjálfsmynd 

í tengslum við einkenni þunglyndis og eignunarstíl hjá 88 drengjum sem greinst höfðu með 

ADHD. Breytingar á sjálfsmynd drengjanna á eigin getu í námi, félagslegum aðstæðum og 

hegðun voru talin spá fyrir um breytingar í þunglyndiseinkennum og eignunarstíl sem 

einkenndist af þunglyndi (depressive attributional style). Niðurstöður þeirra sýndu að 

minnkandi sjálfsmynd drengjanna spáði fyrir um frekari einkenni þunglyndis eftir tvö til þrjú 

ár. Niðurstöður sýndu einnig að minnkandi sjálfsmynd drengjanna á félagslegum þáttum spáði 

best fyrir um einkenni þunglyndis og eignunarstíl sem einkenndist af þunglyndi við eftirfylgni 

tveimur til þremur árum síðar. 

 

Sjálfsmynd barna með ADHD 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á sjálfsmynd barna með ADHD og niðurstöður hafa 

verið misjafnar. Í flestum rannsóknum á sjálfmynd barna með ADHD hefur verið sýnt fram á 

að þessu hópur hafi lélega sjálfsmynd en í sumum rannsóknum hefur sjálfsmynd þeirra verið 

talin góð (Kelly, Cohen, Walker, Caskey, og Atkinson, 1989; Treuting og Hinshaw, 2001). 

Algengara er að rannsóknir sýni að sjálfsmynd barna með ADHD sé léleg. Í rannsókn Kelly 

og félaga (1989) var skoðuð sjálfmynd 21 barns  á aldrinum 8 til 12 ára sem nýlega höfðu 

greinst með ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu að 30% barnanna voru með lélega sjálfsmynd. 

Léleg sjálfsmynd virðist því vera mun algengara meðal barna og unglinga með ADHD heldur 

en heilbrigðum börnum þar sem rannsóknir hafa sýnt að tíðni lélegrar sjálfsmyndar hjá 

börnum sem ekki eru með ADHD. Í rannsókn Danielsen og félaga, á sjálfsmynd 5,781 

heilbrigðra barna á aldrinum 10 til 13 ára, kom fram að 4,8% voru með lélega sjálfsmynd 

(Danielsen o.fl., 2012). Treuting og Hinshaw (2001) gerðu einnig rannsókn sjálfsmynd 

drengja með ADHD. Þau skoðuðu þunglyndi, eignun og sjálfsmynd 9 til 12 ára drengja með 

ADHD, í rannsókninni tóku þátt 114 drengir sem greinst höfðu með ADHD og 87 drengir í 

samanburðarhóp sem ekki voru með neina greiningu. Þau skiptu þátttakendum í þrjá hópa: 

drengir með ADHD sem sýna árásargjarna hegðun, drengir með ADHD sem ekki sýna 

árásargjarna hegðun og samanburðarhópur. Niðurstöður þeirra sýndu að drengir í 

samanburðarhópi voru með betri sjálfsmynd heldur en drengir með ADHD og voru drengir 

með ADHD sem sýndu árásargjarna hegðun með lélegustu sjálfsmyndina. Þegar kröfur fara 

að aukast í skólanum þá fara börn með ADHD oft að sýna lélegri árangur. Á þessum 

tímapunkti getur sjálfsöryggi og sjálfsmynd þeirra verið í hættu þar sem að þau standa sig þá 

ekki eins vel og aðrir nemendur í bekknum (Barkley, 2006; Gonzalez og Sellers, 2007).  
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Rucklidge (2008) gerði allsherjargreiningu á kynjamun meðal barna með ADHD. Hún 

komst að því að léleg sjálfsmynd og innhverfar raskanir (eins og kvíði og þunglyndi) eru mun 

algengari meðal stúlkna með ADHD heldur en drengja. Það að stúlkur eigi frekar við innhverf 

vandamál, þunglyndi, kvíða og lélega sjálfsmynd og sýni síður árásargirni og úthverf 

vandamál heldur en drengir styður þá tilgátu að árásargirni og úthverf vandamál hafi kannski 

ekki eins neikvæð áhrif á sjálfsmynd barna eins og innhverf vandamál (Rucklidge, 2008). 

Graetz, Sawyer og Baghurst (2005) gerðu rannsókn á 2404 börnum á aldrinum 6 til 13 ára 

sem greinst höfðu með ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu að börn með ADHD-I voru frekar 

með innhverf vandamál og lélega sjálfsmynd heldur en börn með ADHD-HI sem voru frekar 

með úthverf vandamál og góða sjálfsmynd.  

Gonzalez og Sellers (2007) gerðu rannsókn á áhrifum slökunaraðferða á sjálfsmynd og 

eignunarstíl 42 skólabarna á aldrinum 9 til 12 ára, með ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu, 

meðal annars, að börn með ADHD væru í aukinni hættu á að detta í mynstur lélegrar 

frammistöðu í skóla, erfiðleika í samskiptum við jafnaldra, lélegrar sjálfsmyndar og skorts á 

sjálfsöryggi. Edbom, Lichtenstein, Granlund og Larsson (2006) skoðuðu langtíma samband á 

milli ADHD einkenna og sjálfsmyndar hjá 1480 tvíburum. Mæld voru einkenni ADHD 

þátttakenda við 8 ára aldur og var sjálfsmynd svo metin við 13 ára aldur. Niðurstöður þeirra 

sýndu að fylgni var á milli ADHD einkenna við 8 ára aldur og lélegrar sjálfsmyndar á 

unglingsaldri.  

 Þrátt fyrir að algengara sé að niðurstöður sýni að sjálfsmynd barna með ADHD sé 

lélegri en hjá heilbrigðum börnum þá er nauðsynlegt að nefna að sumar rannsóknir sýna að 

sjálfsmynd barna með ADHD sé góð þrátt fyrir langvarandi skerðingu (Ohan og Johnston, 

2002; Swanson, Owens og Hinshaw, 2012). Þetta fyrirbæri er kallað „positive illusory 

bias“ (PIB) og er skilgreint sem ofmat á eigin getu í samanburði við yfir viðmið sem 

endurspeglar raunverulega getu á svipuðu sviði (Swanson o.fl., 2012). PIB er talið koma fram 

vegna hugræns vanþroska, taugasálfræðilegrar skerðingar og kvilla í úrvinnslu félagslegra 

vísbenda (Mikami, Calhoun og Abikoff, 2010). Sumir rannsakendur halda fram að PIB eigi 

sér stað mun oftar hjá börnum með ADHD heldur en hjá börnum sem ekki eru með þessa 

röskun (Owens og Hoza, 2003).  

Ohan og Johnston (2002) gerðu rannsókn á drengjum á aldrinum 7 til 12 ára með 

ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu að mat drengja með ADHD á eigin getu var betra en hjá 

drengjum í samanburðarhópi sem ekki voru með ADHD. Þær töldu þessa niðurstöðu þó vera 

vegna PIB. Rannsóknir hafa sýnt að drengir með ADHD ofmeti félagshæfni sína og álit 

jafningja á þeim (Hoza o.fl., 2000). Í báðum þessum rannsóknum mátu áhorfendur og 
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jafningjar drengina með lélegri félagshæfni heldur en jafnaldrar sem ekki voru með ADHD en 

að sjálfsmat þeirra væri betra (Mikami o.fl., 2010). Swanson og félagar (2012) gerður 

rannsókn á PIB hjá stelpum með ADHD á aldrinum 6 til 12 ára. Niðurstöður þeirra sýndu að 

stelpur með ADHD mátu sig á jákvæðari hátt heldur en ytri viðmið segja til um. Þau telja þó 

að ofmat og villandi mat á eigin getu tengist skerðingu og lélegri aðlögun í framtíðinni.. 

Mikami og félagar (2010) gerðu rannsókn á PIB og svörun atferlisíhlutana hjá drengjum á 

aldrinum 6 til 12 ára með ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu að þeir drengir sem voru með hátt 

PIB í upphafi íhlutunar sýndu minni svörun við meðferðinni.  

 

Samantekt 

Sjálfsmynd barna hefur mikið verið rannsökuð í gegnum tíðna í tengslum við ýmsa þætti eins 

og heimanám (Goetz o.fl., 2012), samskipti við foreldra og kennara (Leflot o.fl., 2010) og 

uppeldisaðferðir (Brown o.fl., 2009). Niðurstöður rannsókna sýndu að það eru margir þættir 

sem hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar hjá börnum. Áhrifaþættir sem rannsakendur hafa fundið 

eru meðal annars tengsl við umönnunaraðila, lífsreynsla, fyrirmyndir, viðhorf, viðmót, 

væntingar, aldur barns og skortur á færni (Goetz o.fl., 2012; Robins o.fl., 2002).  

Rannsóknir sýndu einnig að sjálfsmynd hefur áhrif á ýmsa þætti í lífi barns. Sýnt hefur 

verið að sjálfsmynd barna hefur áhrif á almenna líðan þeirra, frammistöðu í skóla, hvernig þau 

hegða sér í tilteknum aðstæðum, samskipti við aðra, sjálfsöryggi þeirra og félagshæfni (Emler, 

2001; Liu o.fl., 2010). Barn með góða sjálfsmynd er talið vera öruggara með sig, vera 

jákvæðari fyrir gagnrýni, segja frekar sína skoðun, vera virkari, taka frekar þátt í því sem er að 

gerast í kringum þau, sýna meiri þrautseigju við úrvinnslu verkefna, vera vinsælla meðal 

jafningja og hafa betri tengsl við foreldra sína (Erkman o.fl., 2010).  

Flestar rannsóknir sýna annars vegar að sjálfsmynd barna með ADHD getur verði 

léleg þar sem að ákveðin atriði, sem oft fylgja börnum með ADHD, geta haft slæm áhrif. 

Dæmi um slík atriði eru árásargirni, léleg frammistaða í skóla og erfiðleikar í samskiptum 

(Gonzalez og Sellers, 2007; Treuting og Hinshaw, 2001). Rannsókn Kelly og félaga sýndi að 

30% barna með ADHD væru með lélega sjálfsmynd. En sumar rannsóknir sýna hins vegar að 

sjálfsmynd þeirra geti verið góð en algengara er að sjálfmynd þeirra sé léleg. En rannsakendur 

telja þá sú niðurstaða sé líklega vegna PIB sem er skilgreint, í grófum dráttum, sem ofmat á 

eigin getu (Ohan og Johnston, 2002; Swanson o.fl., 2012). Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

léleg sjálfsmynd og innhverfar raskanir og vandamál (eins og kvíði og þunglyndi) séu 

algengari meðal stúlkna með ADHD og barna með ADHD-I. En að góð sjálfsmynd sé 
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algengari meðal drengja  með ADHD og barna með ADHD-HI (Rucklidge, 2008; Graetz o.fl., 

2005). 

 

 

Eignunarstíll 

 

Eignun (attribution) er ferli sem felst í því að eigna hegðun manns sjálfs eða annarra 

einhverjar ákveðnar orsakir og hvernig einstaklingur ályktar um orsakir hegðunar eða atburða. 

Þegar einstaklingur telur atburði í lífi sínu stjórnast af örlögum, það er ytri orsökum, þá er 

hann talinn hafa ytri eignunarstíl (external attributional style) en þeir sem telja sig sjálfa hafa 

stjórn á atburðum í eigin lífi eru taldir hafa innri eignunarstíl (internal attributional style) 

(Brantley og Clifford, 1979). Gerðar hafa verið rannsóknir á mismunandi eignunarstíl 

kynjanna en niðurstöður hafa verið misjafna. Seligman og Peterson (1986) töldu að stúlkur 

ættu það frekar til að eigna neikvæðum atburðum innri orsökum heldur en drengir. Aftur á 

móti skoðuðu Cole og Turner (1993) eignunarstíl 356 barna í 4., 6. og 8. bekk. Niðurstöður 

þeirra sýndu að stúlkur eignuðu neikvæðum atburðum oftar ytri, óstöðugum og sértækum 

orsökum. 

Eignunarstíll getur haft áhrif á ýmsa þætti í lífi barna og unglinga eins og frammistöðu 

í skóla, sjálfsmat og hvort einstaklingurinn þrói með sér kvíða eða þunglyndi (Chorpita og 

Barlow, 1998; Kee, 2005; Peterson og Seligman, 1984). Til að mynda verður þunglyndi, í 

kjölfar óstjórnanlegra atburða, fyrir áhrifum frá því hverju einstaklingurinn eignar orsök 

atburðanna. Ef atburðirnir eru taldir orsakast af einhverju í tengslum við einstaklinginn sjálfan 

(innri eignun), í stað aðstæðna (ytri eignun), þá er þunglyndið talið fela í sér lágt sjálfsmat. Ef 

atburðirnir eru eignaðir ótímabundnum þáttum (stöðug eignun (stable)), í stað tímabundnum 

þátta (óstöðug eignun (unstable)), þá er talið að þunglyndi vari lengur. Að lokum, ef 

óstjórnanlegir atburðir eru eignaðir orsökum sem eru til staðar í alls kyns aðstæðum (almenn 

eignun (global)), andstætt við afmörkuðum orsökum (sértæk eignun (specific)), þá ætti 

þunglyndi sem fylgir í kjölfarið að vera allsráðandi (pervasive) (Peterson, Semmel, von 

Baeyer, Abramson, Metalsky og Seligman, 1982). 

Almennar skoðanir einstaklinga um eigin getu til að stjórna daglegum styrkjum virðast 

spila mikilvægt hlutverk í ýmsum hliðum aðlögunar þeirra og andlegri líðan (Chorpita og 

Barlow, 1998). Eignunarstíll einstaklings endurspeglar þessar varanlegu skoðanir, hann er frá 

innri eignunarstíl – skynjun um að hafa stjórn á atburðum í eigin lífi með fyrirhöfn eða 
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hæfileikum – til ytri eignunarstíls – sem bendir til skoðana um að lífið stjórnist af öðrum 

áhrifavöldum eða tilviljun (Carton og Nowicki, 1994; Rotter, 1990).  

Þunglyndi einkennist af „the negative cognitive triad“ sem vísar til neikvæðra skoðana 

á sjálfum sér, heiminum og framtíðinni (Beck, 1967). Endurbætta kenningin um lært 

hjálparleysi (reformulated theory of learned helplessness) útskýrði hugræna kvilla þunglyndra 

einstaklinga með neikvæðum eignunarstíl sem felst í því að útskýra neikvæða atburði með 

innri, stöðugum og almennum þáttum (Abramson, Seligman og Teasdale, 1978). Að útskýra 

vondan atburð með almennum þáttum gefur til kynna að þættirnir muni hafa áhrif á útkomuna 

á mörgum aðstæðum og að hegðun einstaklingsins geti ekki haft áhrif á útkomuna. Þar sem að 

einstaklingurinn trúir að útkoman sé óháð hegðun sinni, þá myndast tilfinning um 

óstjórnanleika og hjálparleysi. Ef útskýringin felur í sér stöðuga þætti þá myndi hjálparleysið 

teygja sig inn í framtíðina og endast lengur. Peterson og Seligman (1984) nefndu einnig að 

neikvæður eignunarstíll myndi leiða til lækkaðs sjálfsmats. Þar af leiðandi myndi neikvæður 

eignunarstíll leiða til einkenna hjálparleysis sem hafa í för með sér aðgerðaleysi, hryggð, 

kvíða, fjandskap og lágt sjálfsmat. Sem eru einnig einkenni þunglyndis (Peterson og Seligman, 

1984). Neikvæði eignunarstílinn er stundum kallaður „depressogenic attributional 

style“ (Metalsky, Abramson, Seligman, Semmel og Peterson, 1982), sem þýðir að þessi 

eignunarstíll er áhættuþáttur fyrir þunglyndi. Samkvæmt því ætti það að eigna jákvæðum 

atburðum innri, stöðugum og almennum þáttum að tengjast andlegri vellíðan eða jákvæðum 

tilfinningum og gæti sá eignunarstíll verið kallaður „an enhancing attributional 

style“ (Sanjuan, Perez, Rueda og Ruiz, 2008).  

Í rannsókn Cohen, Biran, Aran og Gross-Tsur (2008) báru þeir saman eignunarstíl, 

uppeldisaðferðir og kvíða hjá 30 börnum með lömun sökum heilaskemmda (cerebral Palsy, 

CP) og 30 systkinum þeirra. Niðurstöður sýndu að eignunarstíll verði meira tengdur innri 

þáttum með aldrinum (Muris o.fl., 2004; Nowicki og Strickland, 1973). Niðurstöður sýndu 

einnig að kvíði og aldur spáðu fyrir um eignunarstíl í systkinahópnum (Cohen  o.fl., 2008).  

 

Áhrif eignunarstíls 

Sýnt hefur verið fram á að ytri eignunarstíll barna og unglinga tengist lélegri aðlögun, 

þátttöku og frammistöðu í skóla (Kee, 2005; Nesselroade, Musher-Eizenman og Schmitz, 

2002). Einnig hefur hann verið tengdur við varnarleysi gegn kvíða og þunglyndi (Chorpita og 

Barlow, 1998). 
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Áhrif eignunarstíls á frammistöðu í námi 

Rannsakendur hafa lengi skoðað tengsl eignunarstíls við frammistöðu í námi. Eignun 

velgengni og mistaka í námi hafa verið tengd við væntingar um frammistöðu í framtíðinni og 

tilfinningaviðbrögð. Nemendur geta upplifað tilfinningar eins og stolt, skömm, ánægju, leiða,  

og hátt eða lágt sjálfsmat eftir að hafa fengið upplýsingar um frammistöðu þeirra í námi 

(Khodayarifard, Brinthaupt og Ansel, 2012). Í bók sinni gefur Weiner (1974) til kynna að 

innri, í samanburði við ytri, eignun ætti að auka stolt eða skömm eftir velgengni eða mistök í 

námi. Þegar velgengni í námi er eignað eigin getu eða fyrirhöfn (innri orsök), þá ættu 

nemendur að vera stoltari af afrekum sínum og ættu að fá fleiri hrós frá foreldrum heldur en ef 

jákvæðir atburðir væru eignaðar ytri orsökum, eins og erfiðleikastig verkefnisins eða heppni.  

 Í smantekt sinni á eignun barna og frammistöðu í námi mælir Bar-Tal (1978) að 

kennarar hvetji nemendur til innri eignunarstíls (áhersla á eigin getu og fyrirhöfn) fyrir 

velgengni nemenda þar sem þess konar eignanir eru sterklega tengdar jákvæðri frammistöðu í 

skóla. Dweck og Wortman (1982) báru kennsl á hjálparleysis mynstur í námi meðal sumra 

barna. Þessi börn útskýrðu mistök sín í námi með stöðugum og almennum orsökum (eins og 

skort á eigin greind) og útskýrðu velgengni með óstöðugum og sértækum orsökum (eins og 

heppni). Dweck og Wortman (1982) bentu einnig á að þessi eignunarstíll tengdist minnkaðri 

seiglu, lélegri þrautarlausnar tækni og minnkuðum væntingum um velgengni í framtíðinni. 

Aðrir rannsakendur hafa sýnt að skilningur barna á eignun eykst með aldrinum (Stipek og 

Decotis, 1988). Í rannsókn þeirra á eignun barna á frammistöðu í námi komust Normandeau 

og Gobeil (1998) að því að frá aldri 7 til 11 ára sögðu börnin frá aukningu í innri og 

stjórnanlegri eignun, sérstaklega varðandi velgengni í námi. 

 Khodayarifard og félagar (2012) gerðu rannsókn á tengslum eignunarstíls og 

frammistöðu í námi hjá 179 nemendum í almenningsskóla á aldrinum 9 til 12 ára. Niðurstöður 

þeirra sýndu að börn sem voru með hagstæðan eignunarstíl (innri og stöðugan) fyrir 

jákvæðum atburðum sýndu betri frammistöðu í námi heldur en börn sem voru með 

óhagstæðari eignunarstíl (ytri og óstöðugan) fyrir sömu atburði, sem er í samræmi við fyrri 

rannsóknir. Að sama skapi sýndu nemendur með hagstæðan eignunarstíl (ytri og óstöðugan) 

fyrir neikvæða atburði meiri velgengni heldur en nemendur með óhagstæðan eignunarstíl 

(innri og stöðugan) fyrir þá atburði (Khodayarifard o.fl., 2012).  Niðurstöður Khodayarifard 

og félagar (2012) sýndu einnig að nemendur sem stóðu sig ekki vel námslega áttu það til að 

sýna neikvæðan eignunarstíl (það er að eigna neikvæðum atburðum stöðugum og almennum 

þáttum). Þetta mynstur var sterkara fyrir drengi en stúlkur.  
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Áhrif eignunarstíls á líðan 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á  áhrifum eignunarstíls á líðan (Bõgels og Brechman-

Toissaint, 2006; Cohen, Sade, Benarroch, Pollak og Gross-Tsur, 2008). Bõgels og Brechman-

Toissaint (2006) skoðuðu tengsl kvíða og uppeldisaðferða. Þau töldu að kvíði barna tengdist 

uppeldisaðferðum foreldra og hversu mikla stjórn þeim fannst þau hafa. Sum módel um kvíða 

gefa til kynna að hugrænir þættir eins og eignunarstíll barna sé tenging á milli þátta eins og 

stjórnsemi foreldra og kvíða barna (Barlow, 2002; Muris, Meesters, Schouten og Hoge, 2004).  

Samkvæmt Cohen og félögum (2008) er eignunarstíll og ADHD taldir vera mikilvægir 

þættir, sem stuðla að alvarleika kvíða og þunglyndis einkenna. Þessar niðurstöður fengust 

bæði með listum foreldra og barnanna sjálfra. Niðurstöður þeirra sýndu að jákvæð fylgni var á 

milli ADHD og einkennum kvíða og þunglyndis. Einnig var fylgni á milli eignunarstíls og 

einkennum kvíða og þunglyndis. Ytri eignunarstíll var tengdur við fleiri einkenni og er talinn 

vera aðdragandi að aukinni hættu á að þróa með sér kvíða og þunglyndi þegar börn horfast í 

augu við streituvaldandi atburði í lífinu (Cohen o.fl., 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli neikvæðs eignunarstíls og einkenna 

þunglyndis. Í rannsókn Seligman, Peterson, Kaslow, Tanenbaum, Alloy og Abramson (1984), 

á eignunarstíl og þunglyndis 96 nemenda í 3., 4., 5. og 6. bekk, kom fram að það að útskýra 

neikvæða atburði með innri, stöðugum og almennum þáttum spáði fyrir um 

þunglyndiseinkenni á sex mánaða tímabili hjá nemendunum. Unglingsstelpur höfðu fleiri 

þunglyndiseinkenni heldur en drengir á sama aldri og kynjamunur var tengdur neikvæðum 

eignunarstíl (Hankin og Abramson, 2002). Meðal unglinga á aldrinum 12 til 19 ára var 

neikvæður eignunarstíll talinn hafa bæði bein og óbein áhrif á þunglyndiseinkenni, í gegnum 

neikvæða atburði í lífinu. Aftur á móti, að telja jákvæða atburði orsakast af innri, stöðugum og 

almennum þáttum var talið tengjast jákvæðum tilfinningum (Sanjuan o.fl., 2008). 

 Endurbætta kenningin um lært hjálparleysi tilgreinir einnig að áhrif eignunarstíls á 

þunglyndi geti verið miðluð af því hvernig einstaklingur meðhöndlar hindranir. Samkvæmt 

kenningunni þá einkennist þunglyndi af kvillum í hvatningu (motivational deficits) 

(Abramson o.fl., 1978). Neikvæður eignungarstíll leiðir til lágra væntinga um velgengni í 

framtíðinni (Weiner, 1986). Með því að útskýra neikvæða atburði með stöðugum og 

almennum þáttum þá mun einstaklingurinn trúa að atburðir í framtíðinni muni halda áfram að 

vera neikvæðir og óstjórnanlegir. Lært hjálparleysi mun þá þróast sem bendir til lítillar 

hvatningar til þess að reyna á sig. Þar af leiðandi er rökrétt að ætla að neikvæðum eignunarstíl 

fylgi kvillar í hvatningu þar á meðal aðferðum til að takast á við hindranir sem eru ekki 

uppbyggilegir (Chan, 2012). 
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 Chan (2012) gerði rannsókn á tengslum þunglyndis við eignungarstíl og fleiru hjá 326 

8 til 14 ára börnum. Niðurstöður hennar sýndu að skor þátttakendur úr þunglyndislista Kovacs 

(Child Depressive Inventory, CDI) var tiltöluleg hátt miðað við jafnaldra. Kovacs (2008) sem 

hannaði listann gaf til kynna að börn og unglingar með hráskor hærra en 20 væru yfir 

klínískum mörkum og þyrftu aðstoð sérfræðinga. Með þetta frávísunarviðmið (cut-point) voru 

21% þátttakenda með þunglyndi eða óyndi. 

 Í heildina litið gat eignunarstíll útskýrt einkenni þunglyndis betur hjá unglingum með 

þunglyndi heldur en hjá unglingum sem ekki voru með einkenni. Þetta sýnir að eignunarstíll 

er mikilvægur þáttur í að útskýra orsök þunglyndis. Fyrir báða hópa gefa niðurstöðurnar til 

kynna að það að útskýra jákvæða atburði með almennum þáttum verndi unglinga fyrir 

þunglyndi en að eigna neikvæða atburði almennum þáttum spái fyrir um þunglyndi. Það að 

útskýra jákvæða atburði með stöðugum þáttum virðist hlífa einkennalausum unglingum fyrir 

þunglyndi en ekki þeim sem voru með einkenni þunglyndis. Enn fremur má nefna að það að 

útskýra neikvæða atburði með stöðugum þáttum var áhættuþáttur fyrir þunglyndi í hópnum 

sem voru með einkenni en ekki fyrir hópinn sem var einkennalaus (Chan, 2012). 

 Niðurstöður Chan (2012) sýna að unglingar eru í áhættu fyrir þunglyndi. Neikvæður 

eignunarstíll er áhættuþáttur fyrir þunglyndi, þá er hann breytilegur og því fyrr sem 

íhlutun/inngrip er sett í gang því auðveldara er að breyta mynstri þeirra (Ingram, 2001). Þegar 

unglingar búast við því að neikvæðir atburðir geti átt sér stað í allskonar aðstæðum þá er hann 

líklegur til að upplifa pirring, örvæntingu, hjálparleysi og þunglyndistilfinningu. Þegar 

unglingar búast við því að jákvæðir atburðir geti átt sér stað í alls konar aðstæðum þá er hann 

líklegur til að hafa miklar væntingar um velgengni í framtíðinni, vera jákvæður og fullur 

innblásturs. Þetta gefur til kynna að jákvæðir atburðir með almenn orsök virki sem verndandi 

þáttur fyrir þróun þunglyndiseinkenna (Chan, 2012). Hugsanlega eru unglingar sem ekki hafa 

einkenni þunglyndis að einblína meira á jákvæða atburði og unglingar sem eru með einkenni 

næmari fyrir áhrifum neikvæðra atburða (Kaslow, Rehm og Siegel, 1984). Þetta er enn frekari 

stuðningur fyrir því að jákvæður eignunarstíll sé verndandi gegn einkennum þunglyndis 

(Chan, 2012).  

 

Eignunarstíll barna með ADHD 

Rannsóknir benda til að yngri börn með ADHD eigi í erfiðleikum með að bera kennsl á 

orsakasambönd í sögum um félagslegar aðstæður og talið er að þessir erfiðleikar geti orsakað 

það að þau skilji félagslegt umhverfi sitt ekki nægilega vel (van den Broek, 1997). Þar sem 

börn með ADHD eru talin skorta getuna til að mynda árangursríkar lausnir við tilbúnum 
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vandamálum (Zentall, Javorsky og Cassady, 2001), þá er einnig hugsanlegt að unglingar með 

ADHD upplifi svipaða erfiðleika. Einnig hefur verið lagt til að það að eigna ótvíræða hegðun 

jafningja óréttilega óvinveittum ásetningi geti skert félagslega virkni barnanna, sem leiðir til 

þess að þau hegði sér á óviðeigandi hátt í þessum aðstæðum. Sýnt hefur verið fram á 

þesskonar erfiðleika hjá börnum með ADHD  og er talið er að þessi óæskilegi eignunarstíll sé 

enn til staðar á unglingsaldri (Crick og Dodge, 1994; Milich og Dodge, 1984; Sibley, Evans 

og Serpell, 2010). 

 Sibley og félagar (2010) skoðuðu félagslega stöðu 27 unglinga með ADHD og 18 

heilbrigðum börnum í samanburðarhópi. Niðurstöður þeirra sýndu að unglingar með ADHD 

upplifa erfiðleika í tengslum við jafningja. Einnig töldu þeir að hugrænir erfiðleikar, sem 

tengdust erfiðleikum varðandi félagslegan skilning og vandamálalausn í æsku, gætu verið til 

staðar hjá unglingum með ADHD. Þar af leiðandi gætu unglingar með ADHD átt í 

erfiðleikum með að skilja og sýna viðeigandi viðbrögð í félagslegum aðstæðum. 

Dunn og Shapiro (1999) gerðu rannsókn á eignunarstíl 27 barna á aldrinum 7 til 12 ára 

með ADHD og 26 börnum í samanburðarhópi sem ekki voru með ADHD. Niðurstöður þeirra 

sýndu að börn með ADHD voru oftar með ytri eignunarstíl heldur en jafnaldrar. Sem bendir 

til dæmis til þess að börn með ADHD trúa því að góðir hlutir henti þau vegna tilviljunar eða 

örlaga en ekki vegna eigin getu eða fyrirhafnar.  

  

Samantekt 

Eignunarstíll getur haft áhrif á ýmsa þætti í lífi barna og unglinga eins og frammistöðu í skóla, 

sjálfsmat og hvort einstaklingurinn þrói með sér kvíða eða þunglyndi (Chorpita og Barlow, 

1998; Kee, 2005; Peterson og Seligman, 1984). Neikvæður eignunarstíll getur ýtt undir þróun 

þunglyndis hjá börnum og unglingum (Abramson, Seligman og Teasdale, 1978). Sýnt hefur 

verið fram á að ytri eignunarstíll barna og unglinga tengist lélegri aðlögun, þátttöku og 

frammistöðu í skóla (Kee, 2005; Nesselroade, Musher-Eizenman og Schmitz, 2002). Einnig 

hefur hann verið tengdur við varnarleysi gegn kvíða og þunglyndi (Chorpita og Barlow, 1998). 

Mælt er með að kennarar hvetji nemendur til innri eignunarstíls (áhersla á eigin getu 

og fyrirhöfn) fyrir velgengni nemenda þar sem þess konar eignanir eru sterklega tengdar 

jákvæðri frammistöðu í skóla. Börn með hagstæðan eignunarstíl (innri og stöðugan) fyrir 

jákvæðum atburðum sýna betri frammistöðu í námi heldur en börn sem eru með óhagstæðari 

eignunarstíl (ytri og óstöðugan) fyrir sömu atburði (Bar-Tal, 1978).   

Rannsóknir á áhrifum eignunarstíls á líðan sýna að tengsl eru á milli eignunarstíls, 

uppeldisaðferða foreldra og kvíða. Eignunarstíll og ADHD stuðla að alvarleika kvíða og 
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þunglyndis einkenna (Barlow, 2002; Bõgels og Brechman-Toissaint, 2006; Cohen og félögum, 

2008). Einnig hafa verið sýnd fram á tengsl eignunarstíls og þunglyndis (Chan, 2012). 

Neikvæður eignunarstíll er áhættuþáttur fyrir þunglyndi, þá er hann breytilegur og því fyrr 

sem íhlutun er sett í gang því auðveldara er að breyta mynstri þeirra (Ingram, 2001). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að börn með ADHD eru oftar með ytri eignunarstíl heldur en 

jafnaldrar (Dunn og Shapiro, 1999). 

 

 

Líðan 

 

Í þessari rannsókn var líðan barnanna metin út frá kvíða, þunglyndi og mótþróa þeirra. Það 

var gert vegna þess að rannsóknir hafa sýnt að kvíði, þunglyndi og mótþrói séu algengir 

fylgikvillar ADHD (Jensen, Shervette, Xenakis og Richters, 1993; Beiderman o. fl., 1991).  

 

Kvíði 

Kvíðaraskanir eru meðal algengustu geðraskana í æsku (Chavira, Stein, Bailey og Stein, 

2004). Algengi þessara raskana eru frá 6 til 15% meðal barna en það fer eftir tegund 

kvíðaröskunar. Margar kvíðaraskanir hefjast í bernsku, eins og fælni sem getur hafist við sjö 

ára aldur, áráttu- og þráhyggjuröskun hefst oft við níu ára aldur og félagsfælni sem getur 

hafist við 15 ára aldur (Mash og Barkley, 2007). Kvíðaraskanir eru yfirleitt langvarandi og 

geta leitt til markverðrar skerðingar eins og  lakari námsframvindu (Mychailyszyn, Mendez 

og Kendall, 2010), félagslegra vandamál (Storch o.fl., 2006) og árekstra innan fjölskyldu 

(Storch o.fl., 2007). Auk þessarar skerðingar hefur kvíðaröskun í æsku, sem ekki er 

meðhöndluð, verið tengd við langvarandi þunglyndi,  misnotkun áfengis og annarra vímuefna 

og kvíða á fullorðinsárum (Kendall o.fl., 2004; Woodward og Fergusson, 2001). Til að koma í 

veg fyrir þessar afleiðingar ætti að meðhöndla kvíðaraskanir sem fyrst eftir að einkenni gera 

vart við sig (Sulkowski, Joyce og Storch, 2012). Þrátt fyrir algengi og alvarleika kvíðaraskana 

eru einungis hluti barna sem þjást af þessum vandamálum sem fá viðeigandi meðferð vegna 

þess hve falin einkennin geta verið (Muris, o.fl., 2006; Zhao, Xing og Wang, 2012). 

 Kvíði einkennist af neikvæðum, tilfinningum, líkamlegri spennu og ótta við að 

eitthvað hræðilegt gerist (Mash og barkley, 2007).  Einkennin, algengi og upphaf einkenna 

geta þó verið frábrugðin eftir því um hvaða röskun er átt við. Samkvæmt DSM-IV (APA, 

2000) eru sjö kvíðaraskanir. Þær eru einföld fælni (specific phobia), aðskilnaðarkvíði 

(seperation anxiety disorder), ofkvíðaröskun (generalized anxiety disorder), félagsfælni 
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(social phobia), kjörþögli (selective mutism), áráttu-þráhyggjuröskun (obsessive-compulsive 

disorder) og felmtursröskun (panic disorder). Greiningarviðmið hverrar röskunar eru ólík og 

verða þau því ekki útlistuð en stutta lýsingu á hverri röskun má sjá hér fyrir neðan. 

1) Einföld fælni er yfirdrifinn ótti við afmarkað áreiti eða aðstæður (eins og dýr, veður og 

vatn). Algengi röskunarinnar er 3 til 10% og upphaf röskunarinnar er yfirleitt í 

kringum 8 ára aldur og er algengari meðal stúlkna. Röskun þessi tengist oft 

hegðunarvanda eða veldur vandanum þegar börnin eru sett í aðstæður sem þau hræðast 

(Mash og Barkley 2007; APA, 2000).  

2) Aðskilnaðarkvíði er yfirdrifinn ótti við aðskilnað frá foreldrum. Algengi röskunarinnar 

eru um 5% og er algengari hjá stúlkum. Upphaf röskunarinnar eru oft í kjölfar áfalls, 

eftir langt frí  eða í kjölfar breytinga (eins og flutninga, veikindi í fjölskyldu, dauðsfall 

í fjölskyldu) (Mash og Barkley 2007; APA, 2000).  

3) Ofkvíðaröskun er yfirdrifinn ótti og miklar áhyggjur sem ná yfir mörg svið og 

viðkomandi finnst erfitt að hafa stjórn á þeim. Algengi röskunarinnar eru 3 til 6%. 

Einkenni geta verið annað hvort eirðarleysi, pirringur, þreyta, skortur á einbeitingu, 

vöðvaspenna eða svefntruflanir. Einnig er algengt að börn finni fyrir líkamlegum 

einkennum eins og magapínu, skjálfta eða vöðvaverkjum (Mash og Barkley 2007; 

APA, 2000).  

4) Félagsfælni er yfirdrifinn ótti við félagslegar aðstæður, frammistöðukvíði eða ótti við 

höfnun. Algengir röskunarinnar er 1 til 3% og er algengara hjá stúlkum. Upphaf 

einkennanna eru yfirleitt um 15 ára en getur þó einnig verið um 11 ára aldur (Mash og 

Barkley, 2007; APA, 2000). 

5) Kjörþögli felst í því að börnin tala ekki í vissum aðstæðum þar sem tals er krafist (til 

dæmis í skóla eða við leikfélaga) en samskipti eru eðlileg við aðrar aðstæður. Röskun 

þessi er mjög sjaldgæf eða um 0,5% (Mash og Barkley, 2007; APA, 2000).  

6) Áráttu-þráhyggju röskun felst í því að barnið hefur þráhyggju (eins og þrálátar 

hugmyndir, hugsanir, ímyndir eða hvatir sem orsaka kvíða og vanlíðan) og áráttu (sem 

er endurtekin hegðun eða hugsun sem hefur það markmið að minnka kvíða og 

vanlíðan). Algengi röskunarinnar er 1 til 2% og er algengara hjá drengjum. Upphaf 

einkenna er yfirleitt um 9 ára aldur (Mash og Barkley, 2007; APA, 2000).  

7) Felmtursröskun felst í því að viðkomandi fær tvö felmtursköst og hefur miklar 

áhyggjur af því að fá aftur kast í að minnsta kosti fjórar vikur. Felmtursköst geta falið í 

sér aukinn hjartsláttur, svita, skjálfta, mæði, köfnunartilfinningu, brjóstverki, ógleði, 

svima, náladofa og ótta við að deyja. Algengi felmturskasta er 3 til 4% en algengi 
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felmtursröskunar er 1%. Upphaf felmtursröskunar eru yfirleitt í kringum 15 til 19 ára 

(Mash og Barkley, 2007; APA, 2000).  

 

Kvíði meðal barna með ADHD 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á fylgikvillum sem börn með ADHD kunna að hafa. 

Rannsóknir sýna að börn með ADHD eru líklegri til að vera með fylgikvilla heldur en að vera 

einungis með ADHD (Jensen, Shervette, Xenakis og Richters, 1993). Biederman, Newcorn og 

Sprich (1991) gerður allsherjargreiningu þar sem þau skoðuðu samslátt hegðunar, þunglyndis, 

kvíða og annarra raskana við ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu að 25% barna með ADHD 

væru einnig með kvíðaröskun. Það sama má segja um rannsókn Jensen og félaga (1993), sem 

gerðu rannsókn á kvíða og þunglyndi 47 barna með ADHD og 47 börnum í samanburðarhópi 

sem ekki voru með ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu að 27,5% barna með ADHD væru 

einnig með kvíða yfir klínískum mörkum. Það er því mikill munur á kvíða barna eftir því 

hvort þau séu með ADHD eða ekki, þar sem um 25% barna með ADHD eru með kvíða en 

einungis 6 til 15% barna sem ekki eru með ADHD. Tíðni kvíði barna með ADHD virðist 

einnig aukast þegar fleiri fylgikvillar eru til staðar, eins og þunglyndi og kipparaskanir (tic 

disorders) (Schneider, Cadow, Crowell og Sprafkin, 2009). Um 27% barna með ADHD eru 

með fleiri en eina kvíðaröskun en einungis 5% barna sem ekki eru með ADHD (Schatz og 

Rostain,  2006).  Ghanizadeh, Mohammadi og Moini (2008) gerður rannsókn á samslætti 

ADHD og annarra geðraskana hjá börnum og unglingum með ADHD. Niðurstöður þeirra 

sýndu að stúlkur greinast oftar með kvíða sem fylgikvilla heldur en drengir eða 7,6% drengja 

á móti 21,7% stúlkna. 

 Börn með ADHD og kvíða sýna almennt færri úthverf einkenni heldur en börn sem 

ekki eru með kvíða og eru yfirleitt með fleiri einkenni hvatvísis heldur en athyglisbrests. 

Kvíði virðist einnig hafa áhrif á vinnsluminni barna þar sem þau gera fleiri mistök í æfingum 

tengdum vinnsluminni heldur en börn sem eru einungis með ADHD (Jarrett og Ollendick, 

2008). Einnig hefur verið sýnt að þegar CPT próf (continuous performance test) hefur verið 

lagt fyrir börn með ADHD og kvíða, gera þau fleiri villur en börn sem einungis eru með 

ADHD, sem bendir til þess að kvíði dragi ekki úr einkennum hvatvísis eins og stundum er 

talið. Börn með ADHD og kvíða eru skertari heldur en börn sem eru eingöngu með ADHD. 

Það getur meðal annars verið vegna hamlandi áhrif kvíða (Cunningham og Ollendick, 2010; 

Jarrett og Ollendick, 2008). 

 Rannsóknir hafa sýnt að alvarleiki ADHD einkenna hefur áhrif á alvarleika fylgikvilla. 

Rommelse og félaga (2009) gerðu rannsókn á ADHD og fylgikvillum hjá 238 börnum og 
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unglingum á aldrinum 5 til 19 ára og fjölskyldum þeirra. Í samanburðar hópi voru 147 börn og 

unglingar á sama aldri sem ekki höfðu greinst með ADHD og fjölskyldur þeirra. Niðurstöður 

þeirra sýndu að því alvarlegri sem ADHD einkenni barnanna voru því alvarlegri voru 

einkenni fylgikvillans. Áhættuþættir kvíða meðal barna með ADHD eru margskonar. Börn  

með ADHD eru líklegri til að þróa með sér kvíða ef mæður þeirra eru með kvíða. Einnig getur 

ofvernd mæðra, vanræksla, neikvæðar uppeldisaðferðir, stjórnsemi foreldra, 

fjölskylduerfiðleikar og slæm efnahagsstaða fjölskyldunnar haft áhrif (Cunningham og 

Ollendick, 2010; Deault, 2010; Jarrett og Ollendick, 2008). Lítil samheldni innan fjölskyldu 

og ef foreldrar bæla niður tjáningarfrelsi barnanna og sjálfræði hefur einnig áhrif á þróun 

kvíða meðal barna með ADHD (Cunningham og Ollendick, 2010; Jarrett og Ollendick, 2008).  

 

Þunglyndi 

Samkvæmt DSM-IV (APA, 2000) eru fjórar raskanir sem falla undir lyndisraskanir (mood 

disorders). Það eru þunglyndi (Major depressive disorder), óyndi (Dysthymia) og geðhvörf 

(Bipolar disorder I og Bipolar disorder II). Í þessari rannsókn verður einungis fjallað um 

þunglyndi.  

Þunglyndi er ekki sérlega algeng röskun meðal barna en er algengari meðal unglinga. 

Mendes og félagar (2011) tóku saman tíðni þunglyndis meðal barna og unglinga. Samkvæmt 

þeim og fleirum er tíðni þunglyndis meðal barna er 2 til 5% en 10 til 20% meðal unglinga 

(Mash og Barkley, 2007; Mendes o.fl., 2011). Ekki hefur verið sýnt fram á kynjamun fyrir 11 

ára aldur en eftir 15 ára aldur er þunglyndi algengara meðal stúlkna, það er þrjár stúlkur á 

móti einum dreng. Greiningarskilmerki fyrir þunglyndi eru svipuð hjá börnum og fullorðnum 

en birtingarmynd röskunarinnar er ólík eftir aldri (Luby, 2011). Hjá mjög ungum börnum 

koma einkenni oft fram sem grátur, skapsveiflur og pirringur. Börn á skólaaldri sýna frekar 

félagslega einangrun, slakari námsárangur, pirring eða langvarandi dapurlyndi sem kemur 

fram sem hegðunarvandi. Unglingar hafa mun meiri hugræn einkenni sem líkist einkennum 

þunglyndis á fullorðinsárum (Mash og Barkley, 2007).  

Þunglyndis samanstendur af að minnsta kosti einu þunglyndiskasti (major depressive 

episode) sem getur verið eitt skipti, endurtekið eða sífellt (Mash og Barkley, 2007). Þegar 

börn verða þunglynd þá sýna þau miklar breytingar. Þau hætta að hlakka til atburða sem þau 

höfðu áður gaman af, það verða breytingar á svefni og matarlyst, virkni þeirra minnkar til 

muna, þau fara oft að einangra sig, missa áhuga á öllu, námsframvinda verður slakari, þau fara 

að eiga í erfiðleikum með að einbeita sér og óákveðni eykst (Luby, 2011; Spencer, 2006). Í 

töflu 2 hér fyrir neðan má sjá greiningarskilmerki þunglyndis. 
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Tafla 2. Greiningarskilmerki þunglyndis 

A.  Fimm eða fleiri af eftirfarandi einkennum eru til staðar í tvær vikur 

og a.m.k. eitt af einkennum er annaðhvort (1) geðlægð eða (2) 

minnkun ánægju eða áhugaleysi: 

 

1.  Geðlægð allan daginn, næstum alla daga sem einstaklingur lætur 

sjálfur í  ljós eða samkvæmt mati annarra. Pirringur er algengt 

einkenni meðal barna og unglinga.  

 

2. Áberandi minnkaður áhugi og ánægja í næstum öllum athöfnum, 

næstum alla daga.   

 

3. Breyting í þyngd, annaðhvort þyngdartap eða þyngdaraukning 

og breyting á matarlyst. Meðal barna getur það falist í því að 

þau ná ekki þyngdarviðmiðum.  

 

4. Svefnleysi næstum allar nætur.  

 

5. Hægar hreyfingar. 

 

6. Orkuleysi næstum alla daga. 

 

7. Tilfinningar um að vera einskis nýt(ur) og mikil sektarkennd.  

 

8. Erfiðleikar með einbeitingu og ákvarðanatöku næstum alla daga. 

 

9. Endurteknar hugsanir um dauðann, ekki bara hræðsla við að 

deyja, og endurteknar sjálfsvígshugleiðingar eða 

sjálfsvígstilraunir.  

B. Einkenni mega ekki vera vegna blandaðrar lotu (mixed episode). 

C. Það þurfa að vera til staðar vandamál í félagslífi, skólalífi og/eða 

einkalífi. 

D. 

Einkenni mega ekki vera vegna misnotkunar vímuefna eða 

líkamlegra sjúkdóma. 

E. Einkenni eru ekki betur útskýrð vegna sorgar, t.d yfir að hafa misst 

ástvin. 

               (APA, 2000) 

 

 

Rannsóknir sýna að þunglyndi hefur neikvæð áhrif á marga þætti í lífinu eins og samskipti við 

jafningja, virkni í skóla og geðheilsu (Poli, Sbrana, Marcheschi og Masi, 2003; Tepper, Lui, 

Guo, Zhai og Li, 2008). Þunglyndi hjá börnum og unglingum hefur einnig verið tengt við 

skerðingu í félagslegum samskiptum, lélegan námsárangur, hegðunarraskanir, aðrar 

lyndisraskanir, misnotkun eiturlyfja og sjálfsvígstilraunir (Gladstone og Beardslee, 2009; 

Harnish, Dodge og Valente, 1995; Shah og Morgan, 1996). Þunglyndi unglinga er talið vera 

tiltölulega stöðugt og spá fyrir um félagshæfni, sjálfsmat og hegðunarvanda á fullorðinsárum 

(Devine, Kempton og Forehand, 1994). Börn með þunglyndi hafa hæga úrvinnsluhraða sem er 

yfirleitt talin tengjast deyfð og skynhreyfihömlun sem eru einkenni röskunarinnar (Calhoun 

og Mayes, 2005). 
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Þunglyndi barna og unglinga hefur áhrif á hvernig þau eigna orsökum atburða. 

Weitlauf og Cole (2012) gerðu til að mynda rannsókn á eignunarstíl og þunglyndi 94 barna í 3. 

til 10. bekk. Niðurstöður þeirra sýndu að börn með þunglyndi eiga það til að hafa tilhneigingu 

til að eigna neikvæðum atburðum stöðugum og almennum (og jafnvel innri) orsökum. Þetta er 

þekkt sem þunglyndis eignunarstíll (depressive attributional style). 

Þunglyndi er talið hafa áhrif á geðheilsu einstaklinga í framtíðinni. Aronen og 

Soininen (2000) gerðu rannsókn á þunglyndiseinkennum 111 einstaklinga í æsku og hvernig 

áhrif þau hefðu á geðheilsu þeirra í framtíðinni. Þau mældu þunglyndiseinkenna barna  10 og 

11 ára og svo aftur þegar þau voru orðin fullorðin. Niðurstöður sýndu að þunglyndiseinkenni 

barna á aldrinum 10 til 11 ára spá fyrir um geðsjúkdóma, lélega aðlögunarhæfni og lágt 

sjálfsmat á fullorðinsaldri. 

 

Þunglyndi meðal barna með ADHD 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á fylgikvillum ADHD. Þær sýna að börn með ADHD eru 

líklegri til að vera með þunglyndi og kvíðaraskanir heldur en börn sem ekki eru með ADHD. 

Tíðni þunglyndis hjá börnum með ADHD er um 20 til 30% (Mash, og Barkley, 2007). Tíðni 

þunglyndis hefur þó einnig mælst hærri. Jensen og félagar (1993) gerður rannsókn á kvíða og 

þunglyndi barna með ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu að 34,5% barna með ADHD voru 

með þunglyndi yfir klínískum mörkum. Sýnt hefur verið fram á sterk tengsl á milli ADHD og 

þunglyndis þar sem að tíðni þunglyndis eykst til muna þegar börn eru einnig með ADHD, 

tíðni þunglyndis hjá börnum sem ekki eru með ADHD er um 5% en allt að 34,5% hjá börnum 

með ADHD. Rannsóknir hafa einnig sýnt að þegar barn með ADHD er einnig með ODD eða 

kvíða þá aukast líkur á þunglyndi verulega, sérstaklega hjá stúlkum (Gadow og Nolan, 2002). 

Ekki hefur verið sýnt fram á kynjamun barna með þunglyndi en á unglingsárum er þunglyndi 

algengara meðal stúlkna. Þunglyndi er einnig algengara meðal stúlkna á unglingsárum þegar 

önnur röskun er til staðar (Sassi, 2010). 

 Börn með ADHD og þunglyndi eiga oft í meiri erfiðleikum í daglegu lífi, skert 

félagshæfni þeirra meiri og batahorfur verri heldur en ef eingöngu er um ADHD að ræða 

(Blackman, Ostrander og Herman, 2011). Booster, DuPaul, Eiraldi og Power (2012) gerðu 

rannsókn á áhrifum innhverfra og úthverfra fylgikvilla á námsárangur og félagshæfni hjá 

börnum með ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu að börn með ADHD og fylgikvilla (eins og 

þunglyndi og ODD) áttu frekar í félagslegum erfiðleikum og áttu einnig í meiri erfiðleikum 

með heimanám heldur en börn sem eingöngu voru með ADHD. Oft eru félagslegir erfiðleikar 
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mun verri í innhverfum fylgikvillum, eins og þunglyndi, en úthverfum, eins og ODD (Booster 

o.fl., 2011). 

 Félagslegir erfiðleikar, vansæld foreldra í hjónabandi, lítil samheldni í fjölskyldu, 

fjölskylduumhverfi sem einkennist af ágreiningi og uppeldisaðferðir hafa verið tengdar við 

þunglyndiseinkenni og hegðunarvanda drengja með ADHD. Nokkrar rannsóknir hafa skoðað 

tengslin á milli uppeldisaðferða og þróun fylgikvilla, til dæmis þunglyndis, sjá börnum með 

ADHD (Harris, Boots, Talbot og Vance, 2006; Gerdes o.fl., 2007; Ostrander og Herman, 

2006). Harris og félagar (2006) skoðuðu sambandið á milli þunglyndiseinkenna og 

uppeldisaðferða hjá 144, 6 til 12 ára börnum með ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu að börn 

með ADHD og þunglyndi voru líklegri til að eiga mæður sem einnig sýna einkenni 

þunglyndis heldur en mæður barna sem eru eingöngu með ADHD.  

 Þunglyndiseinkenni barna hafa einnig verið skoðuð í tengslum við gæði tengsla á milli 

foreldra og barnanna (Gerdes o.fl., 2007). Gerdes og félagar (2007) báðu foreldra og börn að 

meta gæði tengsla þeirra. Þeir notuðu stóran hóp barna á aldrium 7 til 9 ára sem greind voru 

með ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu að börn með ADHD og einkenni þunglyndis mátu 

foreldra sína sem minna hlý og strangari heldur en börn sem voru eingöngu með ADHD 

(Gerdes o.fl., 2007). Ostrander og Herman (2006) gerðu rannsókn á tengslum uppeldisaðferða 

og þunglyndiseinkennum á mismunandi tímum í lífi barnanna. Niðurstöður þeirra sýndu, að 

hjá börnum á aldrinum sex til átta ára, styrktu uppeldisaðferðir foreldra tengslin á milli 

ADHD og þunglyndiseinkenni barnanna. Ósamkvæmar uppeldisaðferðir (það er hafa 

óveiðeigandi væntingar og hafa ófyrisjáanlegar afleiðingar) tengdist þunglyndiseinkennum 

barna með ADHD. En hjá börnum á aldrinum 10 til 11 ára voru uppeldisaðferðir foreldra, 

hugrænar breytur og eignunarstíll tengslin á milli ADHD og þunglyndis. Rannsakendur segja 

niðurstöðurnar benda til þess að ósamkvæmni í uppeldisaðferðum geti leitt til 

þunglyndiseinkennna hjá yngri börnum en þegar þau eru orðin eldri þá getur neikvæð 

brenglun (negative distortions), í sambandi við getu þeirra til að hafa stjórn á aðstæðum, 

stuðlað að þunglyndi barna með ADHD (Ostrander og Herman, 2006). 

 

Mótþrói 

Mótþróaþrjóskuröskun (oppositional defiant disorder, ODD) er skilgreind sem mynstur af 

neikvæðri, árásagjarnri og mótþróagjarnir hegðun sem endist í að minnsta kosti sex mánuði 

(APA, 2000). Börn með einkenni ODD eiga það til að vera reið, gröm út í aðra og missa 

auðveldlega stjórn á skapi sínu. Allir þessir þættir geta hindra jákvæð samskipti barna við 

foreldra og systkini (Greene o.fl., 2002). Sýnt hefur verið fram á að börn með ODD sýni meiri 



40 

félagslega skerðingu í ýmissri félagslegri virkni (eins og í skóla, í samskiptum við jafningja, 

systkini og foreldra) heldur en börn sem ekki eru með þessa röskun (Greene o.fl., 2002). 

Þegar ODD fer saman við aðrar raskanir, eins og ADHD eða kvíða, þá getur það leitt til enn 

frekari erfiðleika, þar á meðal félagslegra erfiðleika (Angold, Costello og Erkanli, 1999; 

Kuhne, Schachar og Tannock, 1997). Tíðni ODD er um 2 til 16% og upphaf einkenna er 

oftast um sex ára  aldur.  Algengara er að drengir greinist með röskunina en stúlkur (Mash og 

Barkley, 2007; Garland  og  Garland,  2001).  Tíðnin  er  12%  meðal drengja  og  7%  meðal  

stúlkna.  Börn  með  röskunina  eiga  það  til  að  vera  með  lægri greindarvísitölu  og  slakari  

námsframvindu  (Hamilton  og  Armando,  2008). Greiningarskilmerki ODD má sjá í töflu 3 

hér fyrir neðan. 

 

 

Tafla 3. Greiningarskilmerki ODD 

A.  Mynstur af neikvæðri, fjandsamlegri og ögrandi hegðun sem er ekki í samræmi við 

aldur og þroskastig í a.m.k 6 mánuði þar sem 4 eða fleiri af eftirfarandi einkennum eru 

til staðar:   

 

1. Missa oft stjórn á skapi 

sínu.  

     

 

2. Rífast oft við fullorðna.  

     

 

3. Neita oft að fylgja fyrirmælum 

fullorðna.  

    

 

4. Angra oft aðra viljandi.  

     

 

5. Kenna oft öðrum um eigin mistök.  

    

 

6. Láta aðra fara í taugarnar á sér og eru oft 

viðkvæm.  

   

 

7. Eru oft reið og 

sár.  

      

 

8. Eru oft 

hefnigjörn.  

      B.  Það þurfa að vera til staðar vandamál í félagslífi, skólalífi og/eða einkalífi.  

C.  Einkennin mega ekki vera vegna annarra raskana.  

D.  Einkenni mega ekki uppfylla greiningarskilmerki hegðunarröskunar og þegar 

einstaklingar eru 18 ára og eldri, andfélagslegrar persónuleikaröskunar.  

       

(APA, 2000)  

  

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna fram á skerta virkni barna með ODD í 

félagslegum aðstæðum, eins og í samskiptum foreldra, syskini og jafnaldra (Greene o.fl., 

2001; Johnston og Mash, 2001; Ohan og Johnston, 2007). Sýnt hefur verið fram á að einkenni 

ODD tengjast skertum samskiptum við jafnaldra. Börn með ODD upplifa frekar neikvæð 
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samskipti við jafningja (Greene o.fl., 2002) og eiga í meiri erfiðleikum með jafningja heldur 

en börn sem ekki eru með ODD. Einnig hafa rannsóknir sýnt að börn með ODD sýni aukna 

árásargirni gangvart jafningjum og að þau velji að svara á árásagjarnan hátt þegar þau hafa 

samskipti við jafningja (Frankel og Feinberg, 2002). 

 Börn með ODD eiga í neikvæðari samskiptum við mæður sínar heldur en börn sem 

ekki eru með röskunina (Greene o.fl., 2002). Mótþróa hegðun eins og að rífast við móður sína 

og óhlýðnast mæðrum sínum eykur líkurnar á ágreiningi á milli móður og barns og þar af 

leiðandi minnki gæði sambandsins. Þegar barn er með ODD og fylgikvilla, eins og ADHD, þá 

getur það skert samskipti barns og móður enn frekar (Kuhne, o.fl., 1997). Einnig hefur verið 

sýnt fram á að samskipti barna með ODD við feður sína er neikvæðara heldur en hjá börnum 

sem ekki eru með ODD, það einkennist af fleiri ágreiningum og færri jákvæðum samskiptum 

(Johnston, 1996; Edwards, Barkley, Laneri, Fletcher og Metevia, 2001). Fáar rannsóknir hafa 

verið gerðar á samskiptum barna með ODD við systkini sín en rannsókn (Greene o.fl., 2002) 

sýndu að börn sem sýna einkenni ODD sýna meiri erfiðleika í samskiptum við systkini heldur 

en börn sem ekki eru með ODD. 

 

Mótþrói meðal barna með ADHD 

Börn sem hafa verið greind með ADHD eru í aukinni áhættu á að fá fylgikvilla, ODD er einn 

af algengustu fylgikvillum ADHD. Deault (2010) tók saman rannsóknir og komst að þeirri 

niðurstöðu að tíðni ODD meðal barna með ADHD er 35 til 60% (Wells o.fl., 2006; Deault, 

2010). Börn sem greinast með ADHD og ODD eiga oft í meiri erfiðleikum í alla tíð á 

mörgum sviðum, til að mynda sviðum sem tengjast eiginleikum barnanna (erfitt lunderni, 

einbeitingarvandamál og meiri mótþrói, árásargirni og skaðlega hegðun), eiginleikum foreldra 

(aukið þunglyndi mæðra og árásargirni og höfnun foreldra) og eiginleikum samfélagsins 

(minni félagslegur stuðningur og að búa í hættulegri hverfum) (Deault, 2010). Hjá börnum 

með ADHD er gengið út frá að með erfiðri hegðun sé ýtt undir harkalegar uppeldisaðferðir, 

sem einkennast af fjandskap og neikvæðum tilfinningum. Talið er að það hafi áhrif á þróun 

ODD með margskonar styrkingum. Út frá þessu gætu þvingandi samskipti hugsanlega aukið 

enn á hætturnar sem fylgja ADHD og þar af leiðandi auki líkurnar á erfiðri hegðun eða ODD 

(Psychogiou, Daley, Thompson og Sonuga-Brake, 2007).  

Þar sem að sýnt hefur verið fram á erfiðleika í samskiptum við jafnaldra hjá bæði 

börnum með ADHD og ODD þá kemur ekki á óvart að þegar þessar raskanir fara saman þá 

verða erfiðleikarnir enn meiri. Sumar rannsóknir sýna að þegar þessar raskanir fara saman geti 

það aukið vandamál í samskiptum við jafnaldra þannig að þau verði meiri heldur en þegar 
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barn er einungis með ADHD eða ODD (Kuhne, o.fl., 1997; Ohan og Johnston, 2007). Í 

rannsókn Carlson, Tamm og Gaub (1997) kemur fram að börn sem eru bæði með ADHD og 

ODD fái síður viðurkenningu frá jafningjum og frekar hafnað af jafningjum heldur en börn 

sem eru einungis með ADHD eða ODD. 

 Þegar börn með ADHD eru einnig með ODD þá getur það skert tengsl móður og barns 

enn frekar heldur en þegar barn er eingöngu með ADHD. Kuhn og félagar (1997) skoðuðu 

áhrif hegðunarvanda 91 barni með ADHD. Niðurstöður þeirra sýndu að börn með ADHD og 

ODD  ættu í meiri erfiðleikum með að eiga jákvæð samskipti við foreldra í samanburði við 

börn sem eru eingöngu með ADHD. Sumir rannsakendur segja jafnvel að tengslin á milli 

ADHD og vanvirkni fjölskyldunnar (family dysfunction) megi skýra með ODD eða 

hegðunarröskun (Conduct disorder, CD) sem fylgikvilla.  

 Rannsóknir hafa sýnt að ADHD tengist vandamálum í fjölskyldunni, þar á meðal 

aukinnar streitu innan fjölskyldunnar, hærri tíðni geðraskana meðal foreldra og aukins 

ágreinings milli foreldra og barna, þetta virðist aukast þegar börnin eiga einnig við 

hegðunarvanda eins og kemur fram í ODD (Deault, 2010). Einnig hefur verið skoðað 

sambandið á milli sálmeina foreldra og uppeldisaðferða þegar kemur að hegðunareinkennum 

barna (Kashdan o.fl., 2004). Í rannsókn Kashdan og félaga (2004) voru 45 mæður og feður 

látin meta alvarleika einkenna barnana sinna og gæði tengslanna á milli þeirra og barnanna 

sinna, félagslega aðlögun foreldranna og sálfræðileg einkenni, eins og þunglyndi og kvíði. 

ODD einkenni, en ekki ADHD, tengdust neikvæðari uppeldisaðferðum, þar á meðal skort á 

hlýleika og jákvæðum afskiptum foreldra. Niðurstöður sýndu einnig að ODD einkenni 

tengdust neikvæðari ögunarstíl og ágengni foreldra (Kashdan o.fl., 2004). Þessar niðurstöður 

eru í samræmi niðurstöður Pfiffner, McBurnett, Rathouz og Judice (2005), á tengslum 

uppeldisaðferða og vandamálahegðunar hjá 149 börnum með ADHD, sem sýndu að skortur á 

jákvæðum uppeldisaðferðum og árangurslausar aga aðgerðum tengdust vandamálahegðun. 

 Chronis og félagar (2007) skoðuðu áhrif sálmeina foreldra og samskipta barns og 

foreldris á þróun hegðunarvanda hjá börnum sem greind höfðu verið meir ADHD snemma í 

æsku. Niðurstöður sýndu að þunglyndi mæðra og uppeldisaðferðir í æsku  spáðu fyrir um 

þróun hegðunarvandamála (Chronis o.fl., 2007). Rannsakendur telja því að jákvæðar 

uppeldisaðferðir geti virkað sem verndandi þáttur gegn hegðunarvanda barna snemma í æsku 

(Deault, 2010). Einnig hefur verið sýnt fram á að hugsun foreldra stuðlar að tengslum milli 

ADHD, hegðunarvanda barna og streitu foreldra. Johnsston, Chen og Ohan (2006) skoðuðu 

eignun mæðra á hegðun sona sínna sem greindir voru með ADHD, ADHD og ODD eða voru 

ekki með neina greiningu. Niðurstöður sýndu að mæður drengja með ADHD og ODD 
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eignuðu hegðun drengja sinna oftar neikvæðum orsökum. Neikvæð hegðun var þá oftar talin 

langvarandi og allsráðandi (persive) heldur en heldur en hjá drengjum sem ekki voru með 

neina greiningu. Mæður drengja með ADHD voru mitt á milli hinna hópanna, sem bendir til 

þess að neikvæð eignun foreldra tengist frekar ADHD og ODD  heldur en einkennum ADHD 

einum og sér (Johnston o.fl., 2006). 

 Edwards og félagar (2001) gerðu rannsókn á ágreiningi 87 foreldra og unglinga með 

ADHD og 32 í samanburðarhópi. Niðurstöður þeirra sýndu að meira er um streitu og 

ágreining innan fjölskyldunnar hjá unglingum sem greindir eru með ADHD og ODD. 

Foreldrar unglinga með ADHD og ODD greina frá lélegri samskiptum, meiri ágreiningi, meiri 

reiði og árásagirni í samanburði við unglinga sem ekki eru með neina röskun. Unglingarnir 

sjálfir, sem eru með ADHD og ODD, greina frá meiri reiði í ágreiningi innan fjölskyldunnar 

og lélegum samskiptum við bæði mæður og feður (Edwards o.fl., 2001). Ekki kemur á óvart 

að foreldra barna og unglinga sem eru með ADHD og hegðunarerfiðleika greini frá meiri 

streitu, þar sem börn þeirra upplifa oft margskonar vandamál í miklu magni (Deault, 2010). 

 Að lokum hefur einnig verið sýnt fram á erfiðleika hjá börnum með ADHD og ODD í 

tengslum við samskipti við systkini. Í rannsókn Greene og félaga (2001) á sálmeinum, 

vanvirkni fjölskyldunnar og félagslegri skeðingu 895 barna með ODD og aðra kvilla, sýndu 

niðurstöður að börn með ADHD ættu í meiri erfiðleikum í samskiptum við systkini heldur en 

börn í samanburðarhópi sem ekki voru með ADHD. Mikami og Pfiffner (2008) gerðu 

rannsókn á 77 börnum me ADHD og 14 börnum í samanburðarhópi sem ekki voru með 

aDHD. Niðurstöður þeirra sýndu að börn með ADHD áttu í meiri erfiðleikum í samskiptum 

við systkini heldur en heilbrigð börn. Niðurstöður þeirra sýndu einnig að þegar börnin voru 

einnig með ODD og/eða CD þá voru fleiri ágreiningar og minni nánd í samskiptum við 

systkini. 

 

Samantekt 

Líðan þátttakenda í rannsókninni var metin út frá kvíða, þunglyndi og mótþróa sem eru 

algengir fylgikvillar meðal barna með ADHD. Flest börn með ADHD eru einnig með einn eða 

fleiri fylgikvilla og það virðist því sem að það sé frekar undantekningin að ADHD komi fram 

eitt og sér (Jarrett og Ollendick, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að alvarleiki ADHD einkenna 

hefur áhrif á alvarleika fylgikvilla. Rommelse og félagar (2009) gerðu rannsókn á ADHD og 

fylgikvillum hjá börnum og unglingum á aldrinum 5 til 19 ára. Niðurstöður þeirra sýndu að 

því alvarlegri sem ADHD einkenni barnanna voru því alvarlegri voru einkenni fylgikvillans. 

Áhættuþættir kvíða meðal barna með ADHD eru margskonar.  
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Rannsóknir sýna að algengi kvíða hjá börnum með ADHD sé um 25% sem er mun 

hærri tíðni heldur en hjá börnum sem ekki eru með ADHD (6 til 15%) (Biederman o.fl., 1991). 

Börn með ADHD og kvíða eru skertari heldur en börn sem eru eingöngu með ADHD. Það 

getur meðal annars verið vegna hamlandi áhrif kvíða (Cunningham og Ollendick, 2010; 

Jarrett og Ollendick, 2008). Algengi þunglyndis hjá börnum með ADHD er um 20 til 30% í 

samanburði við 2 til 5% hjá börnum og 10 til 20% hjá unglingum (Mash og Barkley, 2007; 

Mendes o.fl., 2011). Börn með ADHD og þunglyndi eiga oft í meiri erfiðleikum í daglegu lífi, 

skert félagshæfni þeirra meiri og batahorfur verri heldur en ef eingöngu er um ADHD að ræða 

(Blackman, Ostrander og Herman, 2011). Einnig má nefna að félagslegir erfiðleikar, vansæld 

foreldra í hjónabandi, lítil samheldni í fjölskyldu, fjölskylduumhverfi sem einkennist af 

ágreiningi og uppeldisaðferðir hafa verið tengdar við þunglyndiseinkenni og hegðunarvanda 

drengja með ADHD. Tíðni ODD hjá börnum með ADHD er 35 til 60% en eingöngu 2 til 16% 

hjá börnum sem ekki eru greind með ADHD. Börn sem greinast með ADHD og ODD eiga oft 

í meiri erfiðleikum í alla tíð á mörgum sviðum, til að mynda sviðum sem tengjast eiginleikum 

barnanna (erfitt lunderni, einbeitingarvandamál og meiri mótþrói, árásagirni og skaðlega 

hegðun ), eiginleikum foreldra (aukið þunglyndi mæðra og árásagirni og höfnun foreldra) og 

eiginleikum samfélagsins (minni félagslegur stuðningur og að búa í hættulegri hverfum) 

(Deault, 2010). 

 

Markmið rannsóknar 

 

Markmið rannsóknarinnar var að meta sjálfsmynd, eignunarstíl og líðan 8 til 15 ára barna með 

ADHD. Líðan barnanna var metin út frá kvíða, þunglyndi og mótþróa þeirra með 

spurningalistum. Settar voru fram fimm tilgátur. Fyrsta tilgáta var að 20 til 30% barnanna 

hefði lélega sjálfsmynd, sem er í samræmi við erlendar rannsóknir á sjálfsmynd barna með 

ADHD (Kelly o.fl., 1989; Treuting og Hinshaw, 2001). Önnur tilgáta var að meiri hluti 

barnanna væri með ytri eignunarstíl, sem eru samræmi við erlendar rannsóknir (Dunn og 

Shapiro, 1999; Sibley o.fl., 2010). Þriðja tilgáta var að í minnsta lagi 25% barnanna væri með 

kvíða yfir klínískum mörkum, sem er í samræmi við erlendar rannsóknir (Biederman o.fl., 

1991; Jensen o.fl., 1993). Fjórða tilgáta var að í minnsta lagi 20% barnanna væri með 

þunglyndi yfir klínískum mörkum, sem er í samræmi við erlendar rannsóknir (Jensen o.fl., 

1993; Mendes o.fl., 2011). Fimmta tilgáta var að í minnsta lagi 35% barnanna næði 

greiningarskilmerkjum mótþróaþrjóskuröskunar (ODD), sem er í samræmi við tíðni ODD í 

erlendum rannsóknum (Deault, 2010). Einnig verða skoðuð áhrif sjálfsmyndar og 
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eignunarstíls á líðan barnanna, uppruni greiningarinnar, staða barnanna eftir búsetu og staða 

þeirra eftir fjölskylduaðstæðum (það er eftir því hvort foreldrar þeirra voru einhleypir, giftir 

eða fráskildir). Ákveðið var að skoða ekki stöðu barna sem áttu foreldra sem voru ekkjur eða 

ekklar þar sem hlutfall þeirra var svo lágt. 

 Sjálfsmynd, eignunarstíll og líðan barna með ADHD hafa verið skoðuð að einhverju 

leiti erlendis (Treuting og Hinshaw, 2001; Sibley o.fl., 2010; Jensen o.fl., 1993; Mendes o.fl., 

2011; Deault, 2010) en þessi viðfangsefni hafa ekki verið skoðuð hjá íslenskum börnum, svo 

rannsakandi viti til. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu varpað ljósi á stöðu barna með ADHD 

á þessum sviðum. Aukin þekking varðandi sjálfsmynd, eignunarstíl og líðan barna með 

ADHD getur gert fagfólk, sem vinnur með börnum og unglingum með ADHD, opnara fyrir 

vandkvæðum sem geta fylgt lélegri sjálfsmynd, ytri eignunarstíl og vanlíðan þessara barna og 

þar af leiðandi öflugara til þess að aðstoða börnin við að öðlast betri líðan. Ef fagfólk, sem 

vinnur með börn og unglinga með ADHD, er betur í stakk búið til að takast á við lélega 

sjálfsmynd, ytri eignunarstíl og vanlíðan þá væri hægt að útbúa hentug úrræði fyrir þau börn 

sem eiga við þessi vandamál að stríða. 

   

 

Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 114 íslensk börn á aldrinum 8 til 15 ára (fædd 1996 til 2003) sem greind 

höfðu verið með ADHD og foreldrar þeirra, sem voru 211 talsins. Drengir voru 72,1% 

þátttakenda og stúlkur 27,9%. Meðalaldur barnanna var 11,37 ár. Flestir þátttakendur bjuggu í 

þéttbýli, eða 90,8%, og einungis 9,2% í dreifbýli. Skilyrði var að börnin hefðu verið greind af 

viðurkenndum sérfræðingi (eins og skólasálfræðingi, barnageðlækni, heimilislækni, 

barnalækni) eða á stofnun (eins og Barna- og unglingageðdeild Landspítalans, Þroska- og 

hegðunarstöð heilsugæslunnar).  

Foreldrar barnanna voru sjálfboðaliðar sem svöruðu auglýsingu rannsakenda og fengu 

svo börn sín til að taka þátt. Auglýst var eftir börnum á aldrinum 8 til 15 ára sem greind höfðu 

verið með ADHD og foreldrum þeirra. Könnunin var nafnlaus og þátttakendur fengu ekki 

greitt fyrir þátttöku. 

Tafla 4 sýnir upplýsingar um foreldra. Þar má sjá að meðalaldur foreldra var 38,8 ár og 

flestir foreldrar sem svöruðu voru mæður eða 93,3% en einungis 2,8% voru feður. Rúmlega 

helmingur foreldra hafði lokið háskólanámi eða 54,3%.  
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Tafla 4. Lýsandi tölfræði fyrir foreldra     

  

Fjöldi Tíðni 

Foreldri var 

  

 

Móðir 196 93,0% 

 

Faðir 6     2,8% 

 

Aðrir forráðamenn 8     3,8% 

    Menntun 

  

 

Grunnskóli 45 21,6% 

 

Menntaskóli/framhaldsskóli 37 17,8% 

 

Iðnnám 13   6,2% 

  Háskólanám 113 54,3% 

 

 

Mælitæki 

Í rannsókninni var notast við fimm spurningakvarða sem settir voru upp á rafrænan hátt, það 

voru Piers-Harris sjálfsmatskvarði fyrir börn (Piers-Harris Children‘s Self Concept Scale), 

spurningalisti um eignunarstíl (N-S Locus of Control Scale for Children), kvíðalistinn MASC 

(Multidimentional Anxiety Scale for Children), mælikvarði Kovacs á geðlægð hjá börnum 

(Children Depression Inventory, CDI) og mótþróakvarðinn (hluti af Disruptive Behavior 

Rating Scale, DBRS). Í upphafi voru bakgrunnspurningar fyrir foreldra. Spurt var um aldur, 

menntun og hjúskaparstöðu foreldra, einnig var spurt um kyn barns, búsetu og uppruna 

greiningar. 

 

Piers-Harris sjálfsmatskvarði 

Sjálfsmatskvarði Piers-Harris var notaður til að meta sjálfsmynd barnanna. Listinn er ætlaður 

börnum á aldrinum 7 til 18 ára. Listinn samanstendur af 80 staðhæfingum með tveggja punkta 

kvarða, þar sem „Já“ fær gildið 0 og „Nei“ fær gildið 1. Til að fá heildartölu úr listanum eru 

gildi svaranna lagt saman. Því hærri sem heildartalan er því betri er sjálfsmyndin. Miðað er 

við að heildartala 40 og undir bendi til lélegrar sjálfsmyndar. Dæmi um staðhæfingar á 

listanum eru: „Bekkjarfélagar mínir gera grín af mér“ og „Ég er feiminn“. Staðhæfingarnar 

eru á sex víddum, þær eru: aðlögun hegðunar (behavioral adjustment), greindar- og 

námsstaða (intellectual and school status), útlit og eignun (physical appearance and 
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attributes), kvíði (freedom from anxiety), vinsældir (popularity) og ánægja (happiness and 

satisfaction). Kvarðann má sjá í viðauka I. 

 Piers (1984) kannaði réttmæti og áreiðanleika Sjálfsmatskvarða Piers-Harris. 

Niðurstöður sýndu að innra réttmæti var á milli 0,88 og 0,93 sem er talið vera mjög gott. 

Einnig kom fram að tvíprófunaráreiðanleiki var mjög góður þegar listinn var lagður fyrir aftur 

eftir 14 daga og 1 ár (frá 0,42 til 0,96). Þetta bendir til þess að upprunalega útgáfa listans sé 

gott mælitæki á sjálfsmynd barna. Sjálfsmatskvarða Piers-Harris hefur verið þýddur á Íslandi 

en ekki staðfærður sem ber að hafa í huga við túlkun niðurstaðna.  

 

Spurningalisti um eignunarstíl 

Eignunarstíll var metinn með sjálfsmatskvarða Nowicki og Strickland (1973) (N-S Locus of 

Control Scale for Children). Markmið listans er að meta eignunarstíl barna á aldrinum 8 til 16 

ára. Listinn samanstendur af 20 staðhæfingum á  tveggja punkta kvarða, þar sem „Nei“ tekur 

gildið 0 og „Já“ tekur gildið 1. Staðhæfingarnar lýsa aðstæðum, bæði persónulegum og 

hvetjandi aðstæðum, eins og afrekum og tengslum. Dæmi um staðhæfingar á listanum eru: 

„Fæðast sum börn einfaldlega heppin?“ og „Finnst þér þú geta gert lítið til að stoppa það ef 

barn á þínum aldri ákveður að lemja þig?“ (Nowicki og Strickland, 1973). Hátt heildarskor 

bendir til þess að barn hafi ytri eignunarstíl en lágt skor bendir til innri eignunarstíls. 

Kvarðann má sjá í viðauka II. 

 Nowicki og Strickland (1973) könnuðu áreiðanleika og réttmæti listans og niðurstöður 

sýndu að innra réttmæti var á milli 0,63 til 0,81, sem er talið vera gott. Einnig kom fram að 

tvíprófunaráreiðanleiki var mjög góður  sex vikum seinna eða frá 0,63 til 0,71. Listinn hefur 

ekki verið staðfærður á Ísland, sem ber að hafa í huga við túlkun niðurstaðna. 

. 

MASC 

MASC kvíðalistinn (Multidimentional Anxiety Scale for Children) var notaður til að meta 

kvíða barnanna. Markmið með MASC listanum er að bera kennsl á og safna gögnunum um 

kvíðaeinkenni sem eru til staðar hjá börnum og unglingum á aldrinum 9 til 17 ára. Listinn 

samanstendur af 39 staðhæfingum með svarmöguleikum sem raðað er á fjögurra punkta 

Likert kvarða frá 0 til 3, þar sem 0 stendur fyrir „Á aldrei við um mig“ og 3 stendur fyrir „Á 

oft við um mig“. Dæmi um staðhæfingar á listanum eru: „Ég er hrædd(ur) um að aðrir krakkar 

muni gera grín að mér“ og „Ég verð taugaóstyrk(ur) ef ég þarf að koma fram“. 

Staðhæfingarnar eru á fjórum kvörðum: líkamleg einkenni (physical symptoms), aðskilnaðar- 

og ofsakvíði (separation/panic), félagskvíði (social anxiety) og forðun á skaða (harm 
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avoidance). Í listanum eru einnig stuðlar til að meta ósamræmi (Inconsistency index) og þörf 

einstaklingsins á klínísku mati (Anxiety disorders index). Þrír af þessum fjórum kvörðum 

skiptast svo í tvo undirkvarða. Líkamleg einkenni skiptist í streitueinkenni (tense/restless)og 

líkamleg einkenni (somatic). Félagskvíði skiptist í ótta við auðmýkingu og höfnun 

(humiliation/rejection fears) og frammistöðuótta (performance fears). Forðun á skaða skiptist 

í bjargráð við kvíða (anxious coping) og fullkomnunar einkenni (perfectionism) (March o.fl., 

1997; Ólason o.fl., 2004). Kvarðann má sjá í viðauka III. 

March og félagar (1997) könnuðu áreiðanleika og réttmæti MASC listans og 

niðurstöður sýndu að innri áreiðanleikastuðlar voru á milli, 0,6 og 0,9 sem er talið vera mjög 

gott. Einnig kom fram að tvíprófunaráreiðanleiki (test-retest reliability) var mjög góður þegar 

listinn var lagður fyrir aftur, bæði eftir þrjár vikur og þrjá mánuði. MASC listinn hefur verið 

þýddur og staðlaður hér á landi af Daníel Þór Ólasyni, Magnús Blöndal Sighvatssyni og 

Jakobi Smára og þeir sýndu fram á að íslenska útgáfa listans hefur hátt réttmæti og 

áreiðanleika sem sýnir að íslenska þýðingin af listanum sé gott mælitæki til að meta kvíða hjá 

íslenskum börnum (Ólason o.fl., 2004). 

 

CDI 

Sjálfsmatskvarði Kovacs (Child Depressive Inventory, CDI) var notaður til að meta geðlægð 

barnanna. Listinn var þróaður út frá þunglyndiskvarða Becks árið 1979 (Kovacs, 1985). 

Listinn er ætlaður börnum á aldrinum 7 til 17 ára og samanstendur af 27 staðhæfingum með 

þriggja punkta kvarða frá 0 og upp í 2.0 þýðir að engin einkenni geðlægðar séu til staðar, 1 

þýðir að væg einkenni séu til staðar og 2 þýðir að greinileg einkenni séu til staðar. Dæmi um 

svarmöguleika úr kvarðanum eru eftirfarandi; „Ég er stundum leið(ur)“ (sem gefur 0 stig), 

„Ég er oft leið(ur)“ (sem gefur 1 stig) og „Ég er alltaf leið(ur)“ (sem gefur 2 stig). Kvarðann 

má sjá í viðauka IV. Kvarðinn hefur verið þýddur og staðfærður á Íslandi af Herdísi 

Einardóttur og Elínu Jónasdóttur (1994). Áreiðanleiki kvarðans var reiknaður út frá stigum 

allra þátttakendanna og var hann hár eða 0,83 sem bendir sterklega til þess að kvarðinn sé 

áreiðanlegur (Herdís Einarsdóttir og Elín Jónasdóttir, 1994).  

 Ákveðið var að sleppa spurningu númer 9 í rannsókninni þar sem sú spurning fjallar 

um sjálfsvígshugleiðingar. Það var ekki talið siðferðislega rétt að þátttakendur svöruðu þeirri 

spurningu þar sem að könnunin var nafnlaus og ekki var hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda. Taka verður tillit til þess þar sem þetta hefur áhrif á heildartölu í útreikningum. 
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Mótþróakvarðinn 

Mótþróakvarðinn (hluti af Disruptive Behavior Rating Scale, DBRS) var notaður til að meta 

einkenni mótþróaþrjóskuröskunar hjá börnunum. Mótþróakvarðinn er listi yfir einkenni 

mótþróaþrjóskuröskunar (Oppostitional defiant disorder, ODD) sem ætlaður er foreldrum og 

kennurum (Barkley, 2006). Kvarðinn samanstendur af átta staðhæfingar þar sem foreldrar 

meta hegðun barnsins undangengna sex mánuði. Svarmöguleikum er raðað á fjögurra punkta 

Likert kvarða frá 0 til 3, þar sem 0 stendur fyrir „Aldrei eða sjaldan“ og 3 stendur fyrir „Mjög 

oft“. Kvarðinn inniheldur staðhæfingar eins og „Rífst við fullorðna“, „Er fljót/ur að láta aðra 

fara í taugarnar á sér“ og „Er illkvittin/n eða hefnigjörn/gjarn“  (sjá viðauka XX bls. XX). Ef 

staðhæfingarnar sem svarað er „oft“ eða „mjög oft“ eru fjórar eða fleiri er talið að einkennin 

uppfylli greiningarskilmerki mótþróaþrjóskuröskunar (Barkley, 2006). Kvarðann  má sjá í 

viðauka V. 

Kvarðinn var þýddur og staðfærður á Íslandi af Hrund Þrándardóttur (2003) en hún 

athugaði einnig próffræðilegir eiginleikar kvarðans. Samkvæmt niðurstöðum þessarar 

forprófunar var áreiðanleikinn mjög hár eða 0,93 en þetta er þó einungis vísbending um 

próffræðilega eiginleika kvarðans. Með fyrirvara er þó hægt að segja að niðurstöður séu í 

samræmi við aðrar rannsóknir sem sýna að einkennin aukist með aldri og eru algengari meðal 

drengja (Hrund Þrándardóttir, 2003). 

 

Rannsóknarsnið 

Breyturnar sem voru notaðar voru kyn, búseta, landshlutar, fjölskylduaðstæður, sjálfsmynd, 

eignunarstíll, kvíði, þunglyndi og mótþrói. Breyturnar kyn, búseta, landshlutar og 

fjölskylduaðstæður voru hefðbundnar flokkabreytur. Breytan kyn skiptir í „drengur“ og 

„stúlka“. Breytan búseta skiptist í „þéttbýli“ og „dreifbýli. Breytan landshlutar skiptist í 

„Höfðuborgarsvæði“, „Norðvesturhluti“, „Norðausturhluti“, „Suðurland“ og „Suðurnes“. 

Breytan fjölskylduaðstæður skiptist í „Einhleypir foreldrar“, „Giftir foreldrar“, „Fráskildir 

foreldrar“ og „Ekkjur/Ekklar“.  

Breytan sjálfsmynd var samfelld þar sem gildi svarmöguleika var lagt saman til að 

mynda heildartölu. Heildartala gat verið frá 0 til 80 og miðað er við að heildartala 40 eða 

undir bendi til lélegrar sjálfsmyndar (Piers, 1984). Einnig var búin til ný breyta úr 

sjálfsmyndarbreytunni sem var kölluð „Sjálfsmynd flokkuð“ þar sem þátttakendum var skipt í 

tvo flokka. Annars vegar flokkinn „yfir mörkum“ sem þýddi að heildartala þátttakenda á 

listanum væri yfir 40 sem bendir til góðrar sjálfsmyndar og hins vegar flokkinn „undir 
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mörkum“ sem þýddi að heildartala þátttakenda væri 40 eða undir sem bendir til lélegrar 

sjálfsmyndar. 

Breytan eignunarstíll var samfelld þar sem gildi svarmöguleikanna var lagt saman til 

að mynda heildartölu. Heildartala gat verið frá 0 til 20 og miðað var við að því hærri sem 

heildartalan væri því meiri vísbending um ytri eignunarstíl (Nowicki og Strickland, 1973). 

Einnig var búin til ný breyta úr eignunarstílsbreytunni sem var kölluð „eignunarstíll 

flokkaður“ þar sem þátttakendum var skipt upp í tvo flokka. Annars vegar flokkinn 

„innri“ sem þýddi að heildartala þátttakenda væri 10 eða undir sem bendir til innri 

eignunarstíls og hins vegar flokkinn „ytri“ sem þýddi að heildartala þátttakenda væri 11 eða 

yfir sem bendir til ytri eignunarstíls. 

Breytan kvíði var samfelld breyta sem sýndi T-gildi úr MASC kvíðalistanum. Kvíði 

telst í meðallagi eða undir meðallagi þegar T-gildi er 55 og undir. Kvíði telst yfir meðallagi 

þegar T-gildi er 56 til 65 og kvíði telst yfir klínískum mörkum þegar T-gildi er hærra en 65 

(Ólason, Sighvatsson og Smári, 2004). Búin var til ný breyta sem kallaðist „MASC 

flokkuð“ þar sem miðað var við þessa þrjá flokka sem hér hafa verið nefndir. 

Breytan þunglyndi var samfelld breyta sem sýndi T-gildi úr CDI þunglyndislistanum. 

Þunglyndi telst í meðallagi eða undir meðallagi þegar T-gildi er 55 og undir. Þunglyndi telst 

yfir meðallagi þegar T-gildi er 56 til 65 og þunglyndi telst yfir klínískum mörkum þegar T-

gildi er hærra en 65 (Herdís Einarsdóttir og Elín Jónasdóttir, 1994). Búin var til ný breyta sem 

kallaðist „MASC flokkuð“ þar sem miðað var við þessa þrjá flokka sem hér hafa verið nefndir.  

Breytan mótþrói var samfelld þar sem gildi svarmöguleika var lagt saman til að mynda 

heildartölu. Heildartala mótþróa gat verið frá 0 til 24 og miðað var við að því hærri sem 

heildartalan væri því meiri væri mótþrói barnanna (Barkley, 2006; Hrund Þrándardóttir, 2003). 

Einnig var búin til breyta sem sagði til um hvort þátttakendur hefðu náð 

greiningarskilmerkjum ODD. Til þess að ná greiningarskilmerkjum þurftu þátttakendum að 

svara „oft“ eða „mjög oft“ fjórum sinnum eða oftar (Barkley, 2006; Hrund Þrándardóttir, 

2003). Á þeirri breytu fengu þátttakendur gildið 1 ef þeir náðu ekki greiningarskilmerkjum en 

2 ef þeir náðu greiningarskilmerkjum ODD. 

 

Framkvæmd  

Rannsókn þessi er hluti af stærri rannsókn þar sem ekki aðeins var verið að rannsaka 

sjálfsmynd, eignunarstíl og líðan barna með ADHD heldur var einnig verið að rannsaka 

fylgikvilla  barna með ADHD. Sá hluti var meistaraverkefni Guðlaugar Marion Mitchison, 

sálfræðinema við Háskóla Íslands (2011).  
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Rannsakandi þýddi lista Nowicki og Strickland sem notaður er til að meta eignunarstíl 

barna. Því næst var sótt um samþykki frá Vísindasiðanefnd Velferðarráðuneytis fyrir 

rannsókninni og auglýsingu hennar. Spurningalistarnir (bakgrunnsspurningar fyrir foreldra, 

Mótþróakvarðinn, MASC, CDI, listi Piers-Harris um sjálfsmynd og listi Nowicki-Strickland 

um eignungarstíl barna) voru síðan settir á rafrænt form með forritinu QuestionPro, til að 

auðvelda úrvinnslu og gera könnunina notendavænni fyrir þátttakendur.  

Framkvæmdastjóri ADHD samtakanna var fenginn til að auglýsa könnunina á 

heimasíðu samtakanna. Ef félagsmenn samtakanna vildu taka þátt þá voru foreldrar barna sem 

uppfylltu ákveðin skilyrði (börn á aldrinum 8 til 15 ára sem greind höfðu verið með ADHD) 

beðin um að hafa samband við rannsakendur í gegnum tölvupóst. Foreldrar fengu þá sent 

kynningarbréf og tengil inn á könnunina til að þeir gætu tekið þátt í könnuninni. Þátttakendur 

voru ekki beðnir um að gefa upp neinar frekari persónuupplýsingar og því var ekki hægt að 

rekja svörin til einstakra þátttakenda. Þátttakendum var þakkað fyrir að hafa samband og var 

bent á að þeim bæri enginn skylda til að taka þátt þótt þau hefðu haft samband við 

rannsakendur. Einnig var þeim boðið að hafa samband ef þeir hefðu einhverjar spurningar. 

Könnunin var einnig auglýst með prentuðum auglýsingum sem voru hengdar upp í 

Þroska- og hegðunarstöðinni, á Barna- og unglingageðdeild Landspítalans, Læknamiðstöð 

Austurbæjar, heilsugæslustöð á Egilsstöðum og í Háskóla Íslands. Í rannsókninni fengu 

foreldrar og börnin fyrirmælum á öllum stigum könnunarinnar. 

Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 1. mars til 15. júní 2011. Könnunin var lögð fyrir 

börn sem höfðu fengið greiningu frá viðurkenndum fagaðila og foreldra þeirra. Í upphafi 

könnunarinnar voru spurningar fyrir foreldra barnanna. Þar voru þeir meðal annars spurðir 

hver hefði greint barnið með ADHD, því ætlunin var að þátttakendur væru einungis börn sem 

hefði fengið fullnægjandi greiningu frá viðurkenndum fagaðila eða stofnun. Foreldrar 

barnanna voru beðnir um að bjóða þeim að taka þátt í könnuninni, það er ef þeir samþykktu 

sjálfir sem forráðamenn að barnið tæki þátt. Foreldrar voru einnig beðnir um að aðstoða börn 

sín við að svara könnuninni en þó var einungis átt við verklega aðstoð því mikilvægt var að 

svör barnsins endurspegluðu viðhorf þeirra og skoðanir.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Notuð voru forritin Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) og R við 

tölfræðilega úrvinnslu. SPSS var notað til að reikna lýsandi tölfræði og við gerð 

dreifigreiningar sem notað var til að athuga mun á sjálfsmynd, eignunarstíl, kvíða, þunglyndi 
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og mótþróa milli kynjanna. R var notað til að reikna lýsandi tölfræði og framkvæma 

marghliða aðfallsgreiningar sem notað var til að skoða áhrif frumbreyta á fylgibreytur. 

 

 

Niðurstöður 

 

Markmið rannsóknarinnar var að meta sjálfsmynd, eignunarstíl og líðan barna með ADHD. 

Líðan barnanna var metin út frá kvíða, þunglyndi og mótþróa þeirra með spurningalistum. 

Skoðuð voru hversu hátt hlutfall barna með ADHD væru einnig með lélega sjálfsmynd, ytri 

eignunarstíl, kvíða yfir klínískum mörkum, þunglyndi yfir klínískum mörkum og náðu 

greiningarskilmerkjum fyrir ODD. Einnig voru skoðuð áhrif sjálfsmyndar og eignunarstíls á 

líðan barnanna, uppruni greiningar, staða barnanna eftir búsetu, staða barnanna eftir 

landshlutum og staða þeirra eftir fjölskylduaðstæðum (það er eftir því hvort foreldrar þeirra 

voru einhleypir, giftir eða fráskildir). 

 

Algengi lélegrar sjálfsmyndar, ytri eignunarstíls, kvíða, þunglyndi og ODD 

Við úrvinnslu gagna var byrjað á því að skoða lýsandi tölfræði fyrir sjálfsmynd. Alls voru 70 

börn sem svöruðu lista Piers-Harris um sjálfsmynd. Þar af voru 81,4% drengir (57) og 

einungis 18,6% (13) stúlkur. Heildarskor úr listanum getur verið allt frá 0 og upp í 80 þar sem 

skor 40 og undir var skilgreint sem léleg sjálfsmynd. Heildartala sjálfsmyndar hjá þeim 

börnum sem svöruðu listanum var frá 11 og upp í 78. Meðaltal sjálfsmyndar var 51,61 og 

staðalfrávik 16,16. Fyrsta tilgáta var að 20 til 30% barnanna hefði lélega sjálfsmynd. Í töflu 5 

má sjá að af þeim 70 þátttakendum sem svöruðu listanum voru 21,4% sem höfðu lélega 

sjálfsmynd.  

 

 

Tafla 5. Lýsandi tölfræði fyrir sjálfsmynd 

  
Fjöldi Tíðni 

Léleg 

sjálfsmynd* 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 
Meðaltal Staðalfrávik 

Sjálfsmynd 

heildartala 
70 100% 21% 11 78 51,61 16,16 

*léleg sjálfsmynd ≤ 40 
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Rannsakandi skoðaði lýsandi tölfræði fyrir eignunarstíl. Alls voru 70 börn sem svöruðu lista 

Nowicki og Strickland um eignunarstíl barna. Þar af voru 77,1% drengir (54) og 22,9% 

stúlkur (16). Heildartölu úr listanum getur minnst verið 0 og mest 20, því hærri sem 

heildartalan er því meiri vísbending um ytri eignunarstíl barns. Rannsakandi ákvað að skipta 

heildartölu í tvennt þar sem 10 stig og undir flokkuðust sem innri eignunarstíll og stig yfir 10 

sem ytri eignunarstíll. Eignunarstíll barnanna sem tóku þátt höfðu heildartölu úr listanum frá 1 

og upp í 19. Heildartala eignunarstíls var 9,27 og staðalfrávik 3,88. Önnur tilgáta var að meiri 

hluti barnanna væri með ytri eignunarstíl. Í töflu 6 má sjá að af þeim 70 þátttakendum sem 

svöruðu listanum voru 40% með ytri eignunarstíl.  

 

 

Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrir eignunarstíl 

  Fjöldi Tíðni Ytri* 

Lægsta 

gildi Hæsta gildi Meðaltal  Staðalfr.v. 

Eignunarstíll 

heildartala 70 100% 40% 1 19 9,27 3,88 

*Ytri  ≥ 11 
        

 

Rannsakandi skoðaði lýsandi tölfræði fyrir kvíða. Alls voru 114 börn sem svöruðu MASC 

kvíðalistanum. Þar af voru 71,1% drengir (81) og 28,9% stúlkur (33). Samkvæmt viðmiðum 

er kvíði komin yfir klínísk mörk þegar T-gildi er 65 eða meira. Kvíði þeirra barna sem 

svöruðu listanum var frá 41 og upp í 90. Meðaltal kvíða hjá þátttakendum var 63,61 og 

staðalfrávik 10,92. Þriðja tilgáta var að allavega 25% barnanna væru með kvíða yfir klínískum 

mörkum. Í töflu 7 má sjá að af þeim 114 þátttakendum sem svöruðu listanum 43% með kvíða 

yfir klínískum mörkum.  

 

 

Tafla 7. Lýsandi tölfræði fyrir kvíða 

  

Fjöldi Tíðni 

Yfir 

klínískum 

mörkum* 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 
Meðaltal Staðalfr.v. 

Kvíði (T-

gildi) 114 100% 43% 41 90 63,31 10,92 

*yfir klínískum mörkum ≥ 65 
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Því næst var skoðuð lýsandi tölfræði fyrir þunglyndi þátttakenda. Alls voru 112 börn sem 

svöruðu CDI þunglyndiskvarðanum. Þar af voru 73,2% drengir (82) og 26,8% stúlkur (30). 

Samkvæmt íslenskum viðmiðum er þunglyndi komið yfir klínísk mörk þegar T-gildi er orðið 

65 eða meira. Þunglyndi þeirra barna sem svöruðu listanum var frá 39 og upp í 82. Meðaltal 

þunglyndis hjá þátttakendum var 57,33 og staðalfrávik 10,10. Fjórða tilgátan var að að 

minnsta kosti 20% barnanna væri með þunglyndi yfir klínískum mörkum. Í töflu 8 má sjá að 

af þeim 112 þátttakendum sem svöruðu listunum voru 21,4% með þunglyndi yfir klínískum 

mörkum.  

  

 

Tafla 8. Lýsandi tölfræði fyrir þunglyndi 

  

Fjöldi Tíðni 

Yfir 

klínískum 

mörkum 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 
Meðaltal Staðalfr.v. 

Þunglyndi 

(T-gildi) 
112 100% 21,4% 39 82 57,3 10,1 

 

 

Að lokum var skoðuð lýsandi tölfræði fyrir mótþróa þátttakenda. Alls voru 195 foreldrar sem 

svöruðu Mótþróakvarðanum. Þar af voru 72,8% foreldrar drengja (144) og 27,2% foreldrar 

stúlkna (51). Samkvæmt viðmiðum teljast þeir sem svara „oft“ eða „mjög oft“ fjórum sinnum 

eða oftar ná greiningarskilmerkjum ODD. Mótþrói barna þeirra foreldra sem svöruðu 

listanum er frá 0 og upp í 24. Meðaltal mótþróa hjá börnum þeirra foreldra sem svöruðu 

listanum var 9,96 og staðalfrávik 5,36. Fimmta tilgáta var að að minnsta kosti 35% bananna 

næðu greiningarskilmerkjum fyrir ODD. Í töflu 9 má sjá að af þeim 195 þátttakendum sem 

svöruðu listunum voru 35,9% sem ná greiningarskilmerkjum fyrir ODD.  

  

 

Tafla 9. Lýsandi tölfræði fyrir mótþróa         

  
Fjöldi Tíðni 

Ná  

greiningarskilm. 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 
Meðaltal Staðalfr.v. 

Mótþrói 

(heildartala) 
195 100% 35,9% 0 24 9,96 5,36 
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Áhrif sjálfsmyndar á líðan barna með ADHD og eignunarstíl þeirra 

Í upphafi voru skoðuð áhrif lélegrar sjálfsmyndar á kvíða barnanna. Á mynd 1 má sjá að kvíði 

er hærri eftir því sem heildarskor sjálfsmyndar er lægri. Eins og áður þá er heildartala 

sjálfsmyndar talin vera léleg þegar heildartala er 40 stig eða undir. Kvíði er talinn vera yfir 

meðallagi þegar T-gildi er ≥55 og yfir klínískum mörkum þegar T-gildi ≥65. Niðurstöður 

marghliða aðfallsgreiningar sýndu að T-gildi kvíða hjá þátttakendum sem eru með sjálfsmynd 

yfir 40 er 62,69 en T-gildi kvíða hjá þátttakendum með undir 40 stigum er 70,93, munur á 

þessum hópum var marktækur, t(114) = -2,45, p = 0,012.  

 

 

 

Mynd 1 Áhrif lélegrar sjálfsmyndar á kvíða 

 

 

Því næst voru skoðuð áhrif lélegrar sjálfsmyndar á þunglyndi þátttakenda. Á mynd 2 má sjá 

að þunglyndi er meira eftir því sem heildartala sjálfsmyndar er lægri. Heildartölu sjálfsmyndar 

er skipt upp eins og áður þar sem heildarskor 40 og undir telst vera léleg sjálfsmynd. 

Þunglyndi er talið vera yfir meðallagi þegar heildartala er yfir 55 og yfir klínískum mörkum 

þegar heildartala er yfir 65. Niðurstöður marghliða aðfallsgreiningar sýndu að T-gildi 

þunglyndis hjá þátttakendum sem eru með sjálfsmynd yfir 40 er 54,24 en T-gildi þunglyndis 

hjá þátttakendum með sjálfsmynd undir 40 stigum er 70,8, munur á þessum hópum er 

marktækur, t(112) = 2,03, p < 0,001. 
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Mynd 2. Áhrif lélegrar sjálfsmyndar á þunglyndi 

 

 

Einnig voru skoðuð áhrif lélegrar sjálfsmyndar á mótþróa þátttakenda. Niðurstöður marghliða 

aðfallsgreiningar sýndu að mótþrói var meiri eftir því sem heildartala sjálfsmyndar var lægri. 

Heildartölu sjálfsmyndar var skipt upp eins og áður. Því hærri sem heildartala mótþróa er því 

meiri er mótþrói barnanna. Heildartala mótþróa hjá þátttakendum með sjálfsmynd yfir 

mörkum var 8,84 og jókst svo í 13 þegar heildartala sjálfsmyndar var komin í 40 og undir. 

Marktækur munur var á heildartölu mótþróa hjá þessum tveimur hópum, t(195) = -2,87, p = 

0,005. Niðurstöður má einnig sjá á mynd 3.  
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Mynd 3. Áhrif sjálfsmyndar á mótþróa þátttakenda 

 

 

Að lokum voru skoðuð áhrif sjálfsmyndar á eignunarstíl barna. Þegar heildartala sjálfsmyndar 

fer undir 40 stig þá er hún talin vera léleg. Því hærri sem heildartala eignunarstíls er því meiri 

ytri eignun einkennir eignunarstíl barnsins. Á mynd 4 má sjá að heildartala eignunarstíls hjá 

þátttakendum lækkar þegar sjálfsmynd barnanna er betri. Því má segja að þegar sjálfsmynd er 

léleg þá einkennist eignunarstíll barnanna meira af ytri eignun. Niðurstöður marghliða 

aðfallsgreiningar sýndu að marktækur munur var á heildartölu eignunarstíls þegar sjálfsmynd 

barnanna er léleg (13,69) og þegar sjálfsmynd er yfir mörkum (7,89), t(70) = -6,34, p = < 

0,001.  
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Mynd 4. Áhrif sjálfsmyndar á eignunarstíl 

 

 

Áhrif eignunarstíls á líðan barna með ADHD og sjálfsmynd þeirra 

Rannsakandi skoðaði áhrif eignunarstíls á kvíða. Til þess að geta notað breytuna sem flokka 

breytu og skoðað áhrif hennar á samfelldar breytur var ákveðið að skipta þátttakendum upp í 

tvo hópa. Þátttakendur sem fengu lægra skor en 10 á lista Nowicki og Strickland um 

eignunarstíl voru taldir hafa innri eignunarstíl en þátttakendur sem voru með skor hærra en 10 

á sama lista voru því taldir með ytri eignunarstíl. Rannsakandi fann ekki fordæmi fyrir því. En 

á mynd 5 hér fyrir neðan má sjá dreifingu hópanna. Meðaltal þátttakenda sem eru í hópnum 

„innri“ hafa heildartölu 6,74 en 13,07 hjá þeim sem eru í hópnum „ytri“. Túlka þarf því 

niðurstöður á mun á milli þessara hópa með fyrirvara.  
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Mynd 5. Dreifing eignunarstíls eftir hópum (innri og ytri) 

 

 

Á mynd 6 má sjá að kvíði er hærri eftir því sem heildartala eignunarstíls eykst. Niðurstöður 

marghliða aðfallsgreiningar sýndu að hjá þátttakendum með innri eignunarstíl var T-gildi 

kvíða 62,60. T-gildi kvíða hjá þeim þátttakendum sem teljast vera með ytri eignunarstíl var 

hærri eða 67,28, sem er þá komin yfir klínísk mörk. Það má því segja að þegar kvíði er komin 

yfir klínísk mörk þá einkennist eignunarstíll barnanna meira af ytri eignun. Munur á T-gildum 

kvíða þessara hópa var þó ekki marktækur, t(114) = 1,61, p = 0,111. 
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Mynd 6. Áhrif eignunarstíls á kvíða 

 

 

Því næst voru skoðuð áhrif eignunarstíls á þunglyndi. Eignunarstíl var skipt upp eins og áður, 

heildartölu lægri en 10 telst vera innri eignunarstíll en heildarskor yfir 10 telst vera ytri 

eignunarstíll. Á mynd 7 má sjá að þunglyndi er hærri eftir því sem heildartala eignunarstíls 

eykst. Niðurstöður marghliða aðfallsgreiningar sýndu að hjá þátttakendum með innri 

eignunarstíl var T-gildi þunglyndis 53,76. T-gildi þunglyndis hjá þeim þátttakendum sem 

teljast vera með ytri eignunarstíl var hærri eða 65,04, sem er þá komin við klínísk mörk. Það 

má því segja að þegar þunglyndi er komið í klínísk mörk þá einkennist eignunarstíll barnanna 

meira af ytri eignun. Munur á heildartölu kvíða þessara hópa var marktækur, t(112) = 2,03, p 

< 0,001. 
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Mynd 7. Áhrif eignunarstíls á þunglyndi 

 

 

Einnig voru skoðuð áhrif eignunarstíls á mótþróa þátttakenda. Eignunarstíl var skipt upp eins 

og áður, en einnig má nefna hærri heildartala eignunarstíls bendir til ytri eignunarstíls. 

Niðurstöður marghliða aðfallsgreiningar sýndu að heildartala mótþróa hækkaði eftir því sem 

heildartala eignunarstíls hækkaði. Hjá þátttakendum með innri eignunarstíl var heildartala 

mótþróa 8. Heildartala mótþróa hjá þátttakendum sem töldust vera með ytri eignunarstíl var 

hærri eða 10,93. Það má því segja að þegar mótþrói barnanna er meiri þá einkennist 

eignunarstíll barnanna meira af ytri eignun. Munur á heildartölu mótþróa þessara hópa var 

marktækur, t(195) = 2,48, p = 0,016. Sjá niðurstöður á mynd 8 hér fyrir neðan.  
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Mynd 8. Áhrif eignunarstíls á mótþróa barna 

 

 

Að lokum voru skoðuð áhrif eignunarstíls á sjálfsmynd. Á mynd 9 má sjá að sjálfsmynd er 

lélegri hjá þeim sem eru með ytri eignunarstíl. Hjá þátttakendum með innri eignunarstíl var 

heildartala sjálfsmyndar 59,7 stig. Hjá þátttakendum með ytri eignunarstíl var heildartala 

sjálfsmyndar 20 stigum lægri, eða 39,6 sem telst vera léleg sjálfsmynd. Niðurstöður marghliða 

aðfallsgreiningar sýndu að munur á sjálfsmynd þátttakenda eftir því hvort þeir töldust með 

ytri eða innri eignunarstíl var marktækur, t(70) = 3,57, p < 0,001.  
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Mynd 9. Áhrif eignunarstíls á sjálfsmynd barna 

 

Uppruni greiningar 

Foreldrar barnanna voru spurðir um uppruna greiningarinnar. Í töflu 10 má sjá yfirlit yfir 

greiningar barnanna, samkvæmt svörum foreldra, en flest þeirra voru greind með ADHD hjá 

barnageðlækni eða 18,7%. Rannsakandi tók saman hlutfall þeirra foreldra sem hökuðu við 

fleiri en einn valmöguleika, hlutfall þeirra var 27%. 

 

 

Tafla 10. Uppruni greiningar barnanna sem tóku þátt 

  Fjöldi Tíðni 

BUGL 5    2,5% 

ÞHS 21 10,3% 

Skólasálfræðingur 37 18,2% 

Barnageðlæknir 38 18,7% 

Heimilislæknir 1    0,5% 

Barnalæknir 14    6,9% 

Annar aðili/önnur stofnun 32 15,8% 

Fleiri en einn* 55 27,0% 

        *Þátttakendur völdu fleiri en einn valmöguleika 
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Staða barna með ADHD eftir kyni 

Rannsakandi skoðaði hvort hlutfall þeirra barna sem voru með lélega sjálfsmynd, ytri 

eignunarstíl, kvíða yfir klínískum mörkum, þunglyndi yfir klínískum mörkum og náðu 

greiningarskilmerkjum ODD væri misjafnt eftir kyni barnsins.  

Heildartala sjálfsmyndar var lægri hjá stúlkum heldur en drengjum eða 43,85 hjá 

stúlkum en 53,39 hjá drengjum. Sjálfsmynd stúlkna sem tóku þátt er því 10 stigum lægri en 

hjá drengjum en fer þó ekki undir 40. Af þeim 13 stúlkum sem svöruðu listanum var rúmlega 

helmingur þeirra með skor undir 40 eða 53,8%. Af þeim 57 drengjum sem svöruðuð listanum 

voru 14% sem voru með skor undir 40. Sjá mynd 10. 

 

 

 

Mynd 10. Hlutfall drengja og stúlkna með ADHD og lélega sjálfsmynd 

 

 

Heildartala eignunarstíls hjá stúlkum var hærri en hjá drengjum, 10,94 á móti 8,78. Af þeim 

16 stúlkum sem svöruðu listanum var 62,5% þeirra með ytri eignunarstíl og 37,5% með innri 

eignunarstíl. En af þeim 54 drengjum sem svöruðu voru 33,3% þeirra með ytri eignunarstíl en 

66,7% með innri eignunarstíl. Sjá mynd 11. 
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Mynd 11. Hlutfall drengja og stúlkna með ADHD og ytri eignunarstíl 

 

 

Meðaltal kvíða hjá drengjum og stúlkum var nánast sá sami, 63,79 hjá drengjum og 

63,15 hjá stúlkum. Af þeim 81 drengjum sem svöruðu listunum voru 43,2% með kvíða yfir 

klínískum mörkum. Af þeim 33 stúlkum sem svöruðu listanum voru 42,4% með kvíða yfir 

klínískum mörkum. Niðurstöður má sjá á mynd 12.  
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Mynd 12. Hlutfall drengja og stúlkna með ADHD og kvíða yfir klínískum mörkum 

 

 

T-gildi þunglyndis var hærra hjá stúlkum heldur en drengjum, 55,5 hjá drengjum og 

62,3 hjá stúlkum. Af þeim 82 drengjum sem svöruðu listanum voru 12,2% með þunglyndi yfir 

klínískum mörkum. Af þeim 30 stúlkum sem svöruðu listanum voru 46,7% með þunglyndi 

yfir klínískum mörkum. Niðurstöður má sjá á mynd 13.  
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Mynd 13. Hlutfall drengja og stúlkna með ADHD og þunglyndi yfir klínískum mörkum  

 

 

Heildartala mótþróa hjá stúlkum var hærri en hjá drengjum, 10,84 hjá stúlkum en 9,56 hjá 

drengjum. Af þeim 144 foreldrum drengja sem svöruðu listanum voru 31,7% drengir sem 

náðu greiningarskilmerkjum fyrir ODD. Af þeim 51 foreldrum stúlkna sem svöruðu listanum 

voru 45,1% stúlkur sem náðu greiningarskilmerkjum fyrir ODD. Sjá mynd 14.  

 

 

 

Mynd 14. Hlutfall drengja og stúlkna með ADHD og ná greiningarskilmerkjum ODD 
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Staða barna með ADHD eftir búsetu 

Rannsakandi skoðaði stöðu þátttakenda eftir búsetu. Samkvæmt upplýsingum frá foreldrum 

búa 90,8% þátttakenda í þéttbýli en einungis 9,2% í dreifbýli. Flestir þátttakendur eru af 

Höfuðborgarsvæðinu, tæplega 60%, en fæstir af Suðurnesjum, 4,4%. Sjá töflu 11. Þar sem 

mikill munur er á fjölda þátttakenda í hverjum hópi ber að túlka niðurstöður með fyrirvara, 

sérstaklega í þeim hópi sem býr á Suðurnesjum þar sem einungis eru níu þátttakendur. 

 

 

Tafla 11. Búseta þátttakenda 

  Fjöldi Tíðni 

Þéttbýli 188 90,8% 

Dreifbýli 19   9,2% 

 
  

Höfuðborgarsvæði 123 59,7% 

Norðvesturland 26 12,6% 

Norðausturland 27 13,1% 

Suðurland 21 10,2% 

Suðurnes 9   4,4% 

 

 

Byrjað var á því að skoða stöðu þeirra eftir því hvort börnin og fjölskyldur þeirra voru búsett í 

þéttbýli eða dreifbýli og svo nánar eftir landshlutum. Í töflu 12 má sjá að í hlutfall barna með 

lélega sjálfsmynd, ytri eignunarstíl, kvíða yfir klínískum mörkum og þunglyndi yfir klínískum 

mörkum í dreifbýli er mun hærra en hlutfall þeirra í þéttbýli. Hlutfall barna sem ná 

greiningarskilmerkjum fyrir mótþróaþrjóskuröskun var þó nánast það sama hjá báðum hópum.  

Til að er hlutfall barna með ADHD og lélega sjálfsmynd 67,7% hærra í dreifbýli heldur en 

hlutfall þeirra í þéttbýli. Hlutfall barna með ADHD og ytri eignunarstíl er 34% hærra í 

drefibýli heldur en þéttbýli. Hlutfall barna með ADHD og kvíða yfir klínískum mörkum er 

22,8% hærra í dreifbýli heldur en þéttbýli. Að lokum er hlutfall barna með ADHD og 

þunglyndi yfir klínískum mörkum 50,5% hærra í dreifbýli heldur en þéttbýli. 
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Tafla 12. Hlutfall barna með lélega sjálfsmynd, ytri eignunarstíl, kvíða, þunglyndi 

og ODD eftir búsetu 

  
Léleg sjálfsmynd Ytri eignunarstíll Kvíði* Þunglyndi** 

ODD**

* 

Þéttbýli 15,6% 36,5% 40,8% 16,2% 35,4% 

Dreifbýli 83,3% 71,4% 63,6% 66,7% 35,3% 

*kvíði yfir klínískum mörkum 

    **þunglyndi yfir klínískum mörkum 

    ***ná greiningarskilmerkjum ODD 

     

 

Því næst var skoðað hlutfall barna með ADHD og lélega sjálfsmynd, ytri eignunarstíl, kvíða 

yfir klínískum mörkum, þunglyndi yfir klínískum mörkum og ná greiningarskilmerkjum fyrir 

ODD eftir landshlutum. Á mynd 15 má sjá að hlutfall lélegrar sjálfsmyndar er hæst á 

Norðvesturlandi eða 37,5% (heildarfjöldi þátttakenda á Norðvesturlandi var 26). En lægst á 

höfuðborgarsvæðinu eða 16,7% (heildarfjöldi þátttakenda á Höfðuborgarsvæðinu var 123). 

 

 

 

Mynd 15. Hlutfall barna með ADHD og lélega sjálfsmynd á eftir landshlutum 

 

 

Á mynd 16 má sjá hlutfall barna með ADHD og ytri eignunarstíl.  Hlutfall ytri eignunarstíls 

var hæst á Suðurnesjum eða 80% (heildarfjöldi þátttakenda á Suðurnesjum var þó einungis 9). 
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Hlutfall ytri eignunarstíls var lægst á Suðurlandi eða 0% (heildarfjöldi þátttakenda á 

Suðurlandi var 21). 

 

 

 

 

Mynd 16. Hlutfall barna með ADHD og ytri eignunarstíl eftir landshlutum 

 

 

Rannsakandi skoðaði einnig hlutfall barna með ADHD og kvíða yfir klínískum mörkum eftir 

landshlutum. Á mynd 17 má sjá að hlutfall barna með ADHD og kvíða yfir klínískum 

mörkum er hæst á Suðurnesjum eða 66,7% (heildarfjöldi þátttakenda á Suðurnesjum var 

einungis 9).  En hlutfall barna með ADHA og kvíða yfir klínískum mörkum var lægst á 

Norðausturlandi eða 37,5% (heildarfjöldi þátttakenda á Norðausturlandi var 27). 
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Mynd 17. Hlutfall barna með ADHD og kvíða yfir klínískum mörkum 

 

 

Því næst var skoðað hlutfall barna ADHD og þunglyndi yfir klínískum mörkum eftir 

landshlutum. Á mynd 18 má sjá að hlutfall barna með ADHD og þunglyndi yfir klínískum 

mörkum var hæst á Norðvesturlandi eða 46,2% (heildarfjöldi þátttakenda á Norðvesturlandi 

var 26). Hlutfall barna með ADHD og þunglyndi yfir klínískum mörkum var aftur á móti 

lægst á Norðausturlandi eða 13,3% (heildarfjöldi þátttakenda á Norðausturlandi var 27). 

 

 

 

39,4% 

58,3% 

37,5% 
44,4% 

66,7% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

H
lu

tf
a

ll
 b

a
r
n

a
 m

e
ð

 k
v
íð

a
 y

fi
r
 k

lí
n

ís
k

u
m

 

m
ö
r
k

u
m

 



72 

 

Mynd 18. Hlutfall barna með ADHD og þunglyndi yfir klínískum mörkum eftir 

landshlutum 

 

 

Þar að auki skoðaði rannsakandi hlutfall barna með ADHD og náði greiningarskilmerkjum 

fyrir ODD eftir landshlutum. Á mynd 19 má sjá að hlutfall barna með ADHD og ná 

greiningarskilmerkjum fyrir ODD er hæst á Suðurnesjum eða 66,7% (en heildarfjöldi 

þátttakenda á Suðurnesjum var einungis 9). En hlutfall barna með ADHD og ná 

greiningarskilmerkjum fyrir ODD er lægst á Norðvesturlandi eða 22,7% (heildarfjöldi 

þátttakenda á Norðvesturlandi var 26).  
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Mynd 19 . Hlutfall barna með ADHD og ná greiningarskilmerkjum fyrir ODD 

 

 

Staða barna með ADHD eftir fjölskylduaðstæðum 

Ransakandi skoðaði stöðu barna eftir fjölskylduaðstæðum, rannsakandi ákvað að hafa ekki 

stöðu þeirra barna sem áttu foreldra sem voru ekkja eða ekkill inn á myndum þar sem að þeir 

þátttakendur eru einungis þrír og myndir gætu þá litið misvísandi út en niðurstaða 

einstaklinganna er þó í texta við myndirnar. Lýsandi tölfræði sýnir að meirihluti foreldra sem 

tóku þátt voru giftir eða í skráðri sambúð, það er 72%, sjá töflu 13.  

 

 

Tafla 13. Fjölskylduaðstæður þátttakenda 

    Fjöldi Tíðni 

Foreldri var 

  

 

Einhleypt 26 12,5% 

 

Gift/í sambúð 150 72,0% 

 

Fráskilið 29 13,9% 

  Ekkja/ekkill 3   1,4% 

 

 

Að lokum var skoðað hlutfall barna með ADHD og lélega sjálfsmynd, ytri eignunarstíl, kvíða 

yfir klínískum mörkum, þunglyndi yfir klínískum mörkum og ná greiningarskilmerkjum fyrir 

ODD eftir fjölskylduaðstæðum. Á mynd 20 má sjá að hlutfall barna með ADHD og lélega 
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sjálfsmynd var hæst þegar foreldrar voru fráskildir eða 45,5% (heildartala þátttakenda sem 

áttu fráskilda foreldra var 29). En hlutfall barna með ADHD og léleg sjálfsmynd var lægst 

þegar foreldrar voru einhleypir (heildarfjöldi þátttakenda sem áttu einhleypa foreldra var 26). 

Á myndina vantar hlutfall barna með ADHD og lélega sjálfsmynd hjá börnum foreldra sem 

voru ekkja/ekkill því enginn svaraði lista um sjálfsmynd (af þremur). 

 

 

 

Mynd 20. Hlutfall barna með ADHD og lélega sjálfsmynd eftir fjölskylduaðstæðum 

 

 

Rannsakandi skoðaði hlutfall barna með ADHD og ytri eignunarstíl. Á mynd 21 má sjá að 

hlutfall barna með ADHD og ytri eignunarstíl var hæst hjá þeim börnum sem áttu foreldra 

sem voru fráskildir eða 54,5% (heildarfjöldi þátttakenda sem áttu fráskilda foreldra var 29). 

En hlutfall barna með ADHD og ytri eignunarstíl var lægst hjá börnum sem áttu foreldra sem 

voru einhleypir eða 28,6% (heildarfjöldi þátttakenda sem áttu einhleypa foreldra var 26). Á 

myndina vantar hlutfall barna með ADHD og ytri eignunarstíl hjá börnum sem áttu foreldrar 

sem voru ekkja/ekkill vegna þess að einungis einn einstaklingur í þeim hópi svaraði listanum. 

Niðurstaða einstaklingsins úr listanum var sú að hann var með ytri eignunarstíl. 
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Mynd 21. Hlutfall barna með ADHD og ytri eignunarstíl eftir fjölskylduaðstæðum 

 

 

Rannsakandi skoðaði hlutfall barna með ADHD og kvíða yfir klínískum mörkum. Á mynd 22 

má sjá að hlutfall barna með ADHD og kvíða yfir klínískum mörkum er hæst hjá börnum sem 

sem áttu foreldra sem voru fráskildir eða 66,7% (heildarfjöldi þátttakenda sem áttu fráskilda 

foreldra var 29). En hlutfall barna með ADHD og kvíða yfir klínískum mörkum var lægst hjá 

börnum sem áttu foreldra sem voru einhleypir eða 33,3% (heildarfjöldi barna sem áttu 

einhleypa foreldra var 26). Á myndina vantar hlutfall barna með ADHD og kvíða yfir 

klínískum mörkum hjá börnum sem áttu foreldrar sem voru ekkja/ekkill vegna þess að 

einungis einn einstaklingur í þeim hópi svaraði listanum. Niðurstaða einstaklingsins úr 

listanum var sú að hann var með kvíða yfir klínískum mörkum. 
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Mynd 22. Hlutfall barna með ADHD og kvíða yfir klínískum mörkum eftir 

fjölskylduaðstæðum 

 

 

Því næst skoðaði rannsakandi hlutfall barna með ADHD og þunglyndi yfir klínískum mörkum 

eftir fjölskylduaðstæðum. Á mynd 23 má sjá að hlutfall barna með ADHD og þunglyndi yfir 

klínískum mörkum er hæst hjá börnum sem sem áttu foreldra sem voru fráskildir eða 35,7% 

(heildarfjöldi þátttakenda sem áttu fráskilda foreldra var 29). En hlutfall barna með ADHD og 

þunglyndi yfir klínískum mörkum var lægst hjá börnum sem áttu foreldra sem voru einhleypir 

eða 7,1% (heildarfjöldi barna sem áttu einhleypa foreldra var 26). Á myndina vantar hlutfall 

barna með ADHD og þunglyndi yfir klínískum mörkum hjá börnum sem áttu foreldrar sem 

voru ekkja/ekkill vegna þess að einungis einn einstaklingur í þeim hópi svaraði listanum. 

Niðurstaða einstaklingsins úr listanum var sú að hann var ekki með þunglyndi yfir klínískum 

mörkum. 
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Mynd 23. Hlutfall barna með ADHD og þunglyndi yfir klínískum mörkum eftir 

fjölskylduaðstæðum 

 

 

Að lokum var skoðað hlutfall barna með ADHD og ná greiningarskilmerkjum fyrir ODD eftir 

fjölskylduaðstæðum. Á mynd 24 má sjá að hlutfall barna með ADHD og ná 

greiningarskilmerkjum fyrir ODD er hæst hjá börnum sem eiga foreldra sem eru einhleypir 

eða 45,8% (heildarfjöldi barna sem áttu einhleypa foreldra var 26). En hlutfall barna með 

ADHD og ná greiningarskilmerkjum fyrir ODD er lægst hjá börnumsem eiga foreldra sem eru 

giftir (heildarfjöldi barna sem áttu gifta foreldra var 150). Á myndina vantar hlutfall barna 

með ADHD og ná greiningarskilmerkjum fyrir ODD hjá börnum sem áttu foreldrar sem voru 

ekkja/ekkill vegna þess að einungis tveir einstaklingar í þeim hópi svöruðu listanum. 

Niðurstaða einstaklinganna úr listanum var sú að hvorugur þeirra náði greiningarskilmerkjum 

fyrir ODD.  
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Mynd 24. Hlutfall barna með ADHD og ná greiningarskilmerkjum fyrir ODD eftir 

fjölskylduaðstæðum 

 

 

Aðhvarfsgreining (regression analysis) 

Að lokum framkvæmdi rannsakandi aðhvarfsgreiningu til þess að skoða hversu mikið 

fylgibreytur útskýra af dreifingu frumbreytanna. Sjálfsmynd, eignunarstíll, kvíði, þunglyndi 

og ODD voru bæði notaðar sem frum- og fylgibreytur í þessu tilfelli.   

 

Kvíði sem fylgibreyta 

Rannsakandi byrjaði á að skoða hversu mikið sjálfsmynd, eignunarstíll, þunglyndi og mótþrói 

skýra af dreifingu kvíða barnanna. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu að þessar breytur 

skýra einungis 35,1% af dreifingu kvíða og er þá 64,9% af dreifingunni sem ekki er hægt að 

skýra með þessum breytum. Sjá mynd 25. 

 

 

 

45,8% 

33,1% 

39,3% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Einhleypt foreldri Giftir foreldrar Fráskilið foreldri 

H
lu

tf
a
ll

 b
a
r
n

a
 s

e
m

 n
á
 

g
r
e
in

in
g
a
r
sk

il
m

e
r
k

ju
m

 f
y
r
ir

 O
D

D
 



79 

 

Mynd 25. Hlutfall af dreifingu kvíða sem skýra má með sjálfsmynd, eignunarstíl, 

þunglyndi og mótþróa 

 

 

Einnig voru skoðuð áhrif hverrar frumbreytu fyrir sig. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu 

að þunglyndi eitt og sér skýrir 26,9% af dreifingu kvíða, sjálfsmynd ein og sér skýrir 24,8% 

en eignunarstíll einungis 9,7% og mótþrói enn minna eða 4,6 %. Það er því skýrt að þunglyndi 

og sjálfsmynd skýra mest af dreifingu kvíða þó að það hlutfall sem þessar breytur skýra séu 

ekki mjög hátt, en ákveðið var að skoða einnig sameiginleg áhrif þessara tveggja breyta á 

dreifingu kvíða. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu að þunglyndi og sjálfsmynd skýra 

28,1% af dreifingu kvíða sem er nokkrum prósentum minna en sjálfsmynd, eignunarstíll, 

þunglyndi og mótþrói til samans (35,1%). Sjá mynd 26 hér fyrir neðan. 
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Mynd 26. Hlutfall af dreifingu kvíða sem skýra má með sjálfsmynd og þunglyndi. 

 

 

Þunglyndi sem fylgibreyta 

Þar á eftir skoðaði rannsakandi hversu mikið sjálfsmynd, eignunarstíll, kvíði og mótþrói skýra 

af dreifingu þunglyndis barnanna. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu að þessar breytur 

skýra 75,9% af dreifingu þunglyndis og er þá einungis 24,1% af dreifingunni sem ekki skýrast 

af þessum breytum. Sjá mynd 27 hér fyrir neðan. 
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Mynd 27. Hlutfall af dreifingu þunglyndis sem skýra má með sjálfsmynd, eignunarstíl, 

kvíða og mótþróa 

 

 

Einnig voru skoðuð áhrif hverrar frumbreytu fyrir sig. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu 

að sjálfsmynd ein og sér skýrir 70,3% af dreifingu þunglyndis, eignunarstíll einn og sér skýrir 

47% en kvíði skýrir einungis 26,9% og mótþrói 20,5%. Það er því skýrt að sjálfsmynd og 

eignunarstíll skýra mest af dreifingu þunglyndis. Það var því ákveðið að skoða einnig 

sameiginleg áhrif þessara tveggja breyta á dreifingu þunglyndis. Niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar sýndu að sjálfsmynd og eignunarstíll skýra 71,6% af dreifingu þunglyndis 

sem er einungis rúmum  4% minna en sjálfsmynd, eignunarstíll, kvíði og mótþrói til samans 

(75,9%). Sjá mynd 28 hér fyrir neðan. 
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Mynd 28. Hlutfall af dreifingu þunglyndis sem skýra má með sjálfsmynd og eignunarstíl 

 

 

Mótþrói sem fylgibreyta 

Því næst skoðaði rannsakandi hversu mikið sjálfsmynd, eignunarstíll, kvíði og þunglyndi 

skýra af dreifingu mótþróa barnanna. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu að þessar breytur 

skýra einungis 25,3% af dreifingu mótþróa og eru þá alveg 74,7% af dreifingunni sem ekki 

skýrast af þessum breytum. Sjá mynd 29. 
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Mynd 29. Hlutfall af dreifingu mótþróa sem skýra má með sjálfsmynd, eignunarstíl, 

kvíða og þunglyndi 

 

 

Einnig voru skoðuð áhrif hverrar frumbreytu fyrir sig. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu 

að eignunarstíll einn og sér skýrir 30,4% af dreifingu mótþróa, þunglyndi eitt og sér 20,5% af 

dreifingu mótþróa, sjálfsmynd 17,9% af dreifingu mótþróa og kvíði einungis 4,6%. Það er því 

skýrt að eignunarstíll skýrir mest af dreifingu mótþróa. Sjá mynd 30 hér fyrir neðan. 
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Mynd 30. Hlutfall af dreifingu mótþróa sem skýra má með eignunarstíl, þunglyndi og 

sjálfsmynd 

 

 

Sjálfsmynd sem fylgibreyta 

Rannsakandi skoðaði einnig hversu mikið eignunarstíll, kvíði, þunglyndi og mótþrói útskýra 

af dreifingu sjálfsmyndar barnanna. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu að eignunarstíll, 

kvíði, þunglyndi og mótþrói útskýrðu 78,7% af dreifingu sjálfsmyndar og er óútskýrð dreifing 

þá 21,3%, sjá mynd 31. 
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Mynd 31. Hlutfall af dreifingu sjálfsmyndar sem skýra má með eignunarstíl, kvíða, 

þunglyndi og mótþróa 

 

 

Einnig voru skoðuð áhrif hverrar frumbreytu fyrir sig. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu 

að þunglyndi eitt og sér skýrir 70,3% af dreifingu sjálfsmyndar, eignunarstíll einn og sér 

skýrir 56,8% en kvíði einungis 24,8% og mótþrói enn minna eða 17,9%. Það er því skýrt að 

þunglyndi barnanna virðist skýra mest af dreifingu sjálfsmyndar en að mótþrói skýri minnst af 

dreifingu sjálfsmyndar. Þar af leiðandi var ákveðið að skoða sameiginleg áhrif þeirra tveggja 

breyta sem skýra mesta dreifingu sjálfsmyndar. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu að 

eignunarstíll og þunglyndi skýra 77,6% af dreifingu sjálfsmyndar barnanna. Niðurstaðan var 

nánast sú saman og þegar skoðuð voru áhrif eignunarstíls, kvíða, þunglyndis og mótþróa á 

sjálfsmynd barnanna (78,7%). Sjá mynd 32.  
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Mynd 32. Hlutfall af dreifingu sjálfsmyndar sem skýra má með eignunarstíl og 

þunglyndi 

 

 

Umræða 

 

Markmið rannsóknarinnar var að meta sjálfsmynd, eignunarstíl og líðan 8 til 15 ára barna með 

ADHD. Settar voru fram fimm tilgátur. Fyrsta tilgáta var að 20 til 30% barnanna hefði lélega 

sjálfsmynd, önnur tilgáta var að meiri hluti barnanna væri með ytri eignunarstíls, þriðja tilgáta 

var að í minnsta lagi 25% barnanna væri með kvíða yfir klínískum mörkum, fjórða tilgáta var 

að í minnsta lagi 20% barnanna væri með þunglyndi yfir klínískum mörkum og fimmta tilgáta 

var að í minnsta lagi 35% barnanna næði greiningarskilmerkjum fyrir ODD. Einnig voru 

skoðuð áhrif sjálfsmyndar og eignunarstíls á líðan barnanna, uppruni greiningarinnar, staða 

barnanna eftir búsetu og staða þeirra eftir fjölskylduaðstæðum. Sjálfsmynd, eignunarstíll og 

líðan barna með ADHD hefur verið skoðað að einhverju leiti erlendis (Treuting og Hinshaw, 

2001; Sibley o.fl., 2010; Jensen o.fl., 1993; Mendes o.fl., 2011; Deault, 2010) en þessi 

viðfangsefni hafa ekki verið skoðuð hjá íslenskum börnum, svo rannsakandi viti til.  

 

Algengi lélegrar sjálfsmyndar, ytri eignunarstíls, kvíða, þunglyndis og ODD meðal barna 

með ADHD 

Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar var að 20 til 30% barnanna væru með lélega sjálfsmynd. 

Tilgátan stóðst þar sem niðurstöður sýna að 21,4% barnanna voru með lélega sjálfsmynd (sjá 
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töflu 5). Hlutfall barna með lélega sjálfsmynd var lægra en kemur fram í rannsókn Kelly og 

félaga (1989). Rannsókn þeirra sýndi að algengi lélegrar sjálfsmyndar hjá börnum 8 til 12 ára 

með ADHD væri 30%. En rannsakanda ber að nefna að rannsókn Kelly og félaga (1989) er 

gömul og hugsanlega sýna nýrri rannsóknir aðra niðurstöðu. Það reyndist erfitt að finna nýrri 

rannsókn sem gaf upp nákvæmt hlutfall barna með ADHD sem voru með lélega sjálfsmynd. 

Fjölmargar nýrri rannsóknir hafa þó sýnt að léleg sjálfsmynd sé algengari meðal barna með 

ADHD í samanburði við heilbrigð börn (Barkley, 2006; Edbom o.fl., 2006; Gonzalez og 

Sellers, 2007). Í rannsókn Danielsen og félaga (2012) sýna niðurstöður að algengi lélegrar 

sjálfsmyndar hjá heilbrigðum börnum sé einungis 4,8%. Niðurstöður þessarar tilgátu eru því í 

samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna að léleg sjálfsmynd sé algengari meðal barna með 

ADHD heldur en barna sem ekki eru með þessar röskun (Barkley, 2006; Danielsen o.fl., 

2012) 

Ástæður þess að léleg sjálfsmynd er algengari hjá börnum með ADHD gæti verið sú 

að þau eiga í erfiðleikum sem heilbrigð börn eiga síður í. Þar má nefna skerðing á félagslegum 

sviðum, þar á meðal í samskiptum við jafnaldra, systkini og foreldra (Tseng o.fl., 2011; 

Diamantopoulou o.fl., 2005; Hoza, 2007; Mikami og Pfiffner, 2008; Johnston og Mash, 2001). 

Einnig má nefna að börn með ADHD verða yfirleitt fyrir skerðingu í virkni sem getur leitt til 

erfiðleika í námi, neikvæðrar félagslegrar hegðunar og skerts sambands við jafningja (McGee 

o.fl., 2003; DuPaul o.fl., 2001; Mrug o.fl., 2009). Það er því líklegt að við það að eiga í þess 

konar erfiðleikum séu börn með ADHD síendurtekið að upplifa höfnun frá jafningjum og að 

þau standi sig ekki eins vel á skólaverkefnum eins og aðrir nemendur. Þar að auki fá þau 

sennilega neikvæð viðbrögð frá öðrum þegar þau eiga í samskiptum vegna þess að börn  með 

ADHD eiga það til að vera ágeng, hávær, pirrandi og fráhrindandi (Landau og Moore, 1991). 

Jákvæð samskipti við jafningja eru mikilvægur hluti af því að byggja upp sjálfsvitund sína og 

stuðla að tilfinningalegri vellíðan þeirra (Berndt og Hoyle, 1985; Wojslawowiciz-Bowker o.fl., 

2006). Tilfinningaleg vellíðan hefur svo áhrif á sjálfsmynd barnanna (Heubner, 1991; 

Gültekin og Baran, 2007; Emler, 2001). 

Mikilvægt er að sérfræðingar og fagfólk sem vinna með börnum með ADHD leggi 

fyrir sjálfsmatskvarða sem notaðir eru til að meta sjálfsmynd barna og unglinga. Ef barnið er 

með lélega sjálfsmynd þá væri hægt að aðstoða það við að bæta sjálfsmynd sína til dæmis 

með auknum íhlutunum sem beinast að því að bæta sjálfsmynd þeirra, um svipað leiti og 

ADHD greining liggur fyrir. Rannsakandi hefur fengið þá hugmynd að hugsanlega væri hægt 

að hanna sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir börn með ADHD, og aðrar raskanir, sem hafa lélega 
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sjálfsmynd. Sjálfsstyrkingarnámskeiðið gæti verið hannað sérstaklega með veikleika og 

styrkleika þessara barna í huga til þess að bæta sjálfsmynd þeirra og auka sjálfsöryggi.  

 Önnur tilgáta rannsóknarinnar var að meiri hluti barnanna væru með ytri eignunarstíl. 

Tilgátan stóðst ekki þar sem að einungis 40% barnanna hafði ytri eignunarstíl (sjá töflu 6). 

Ekki fundust rannsóknir þar sem tekið var fram hversu hátt hlutfall þátttakenda var með ytri 

eignunarstíl en erlendar rannsóknir sýna að börn með ADHD séu oftar með ytri eignunarstíl 

heldur en jafnaldrar (Dunn og Shapiro, 1999). Það má því segja að niðurstöður séu ekki í 

samræmi við fyrri rannsóknir. Meirihluti hópsins sem tók þátt í þessari rannsókn var með 

innri eignunarstíl. Þeir sem eru með innri eignunarstíl telja sig hafa stjórn á atburðum í eigin 

lífi með fyrirhöfn eða hæfileikum (Brantley og Clifford, 1979; Carton og Nowicki, 1994). 

Börn með hagstæðan eignunarstíl fyrir jákvæðum atburðum (innri og stöðugan) sýna betri 

frammistöðu í námi heldur en börn með óhagstæðan eignunarstíl (ytri og stöðugan) fyrir 

jákvæða atburði. Börn með hagstæðan eignunarstíl fyrir neikvæða atburði (ytri og óstöðugan) 

sýna meiri velgengni heldur en börn með óhagstæðan eignunarstíl fyrir neikvæða atburði 

(Khodayarifard o.fl., 2012).  

Hugsanleg ástæða fyrir því að meiri hluti þátttakenda í þessari rannsókn sé með innir 

eignunarstíl gæti verið vegna þess að þau eigna mistökum sínum (til dæmis í námi og 

samskiptum við jafnaldra) innri orsökum, eins og eigin getu, en ekki ytri orsökum. 

Hugsanlega telja þau ástæðu fyrir erfiðleikum sínum í námi vera að geta þeirra sé ekki 

nægilega mikil og að ástæða fyrir erfiðleikum í samskiptum við jafningja sé vegna þess að 

þau sjálf séu skrítin eða leiðinleg. Þetta hljómar sennilegt þegar hugsað er um einkenni 

ADHD og þá erfiðleika sem þessi börn kunna að glíma við. Innri eignun, í samanburði við 

ytri, ætti að auka skömm eftir mistök í námi. Þegar velgengni í námi er eignað eigin getu eða 

fyrirhöfn (innri orsök), þá ættu nemendur að vera stoltari af afrekum sínum og ættu að fá fleiri 

hrós frá foreldrum heldur en ef jákvæðir atburðir væru eignaðar ytri orsökum, eins og 

erfiðleikastig verkefnisins eða heppni (Weiner, 1974).  

Mikilvægt er að kennarar og annað fagfólk sem vinnur með börnum með ADHD 

hvetji nemendur til innri eignunarstíls fyrir velgengni nemenda (áhersla á eigin getu og 

fyrirhöfn) þar sem þess konar eignanir eru sterklega tengdar jákvæðri frammistöðu í skóla 

(Bar-Tal, 1978). Börn með hagstæðan eignunarstíl (innri og stöðugan) fyrir jákvæðum 

atburðum sýna betri frammistöðu í námi heldur en börn sem eru með óhagstæðari eignunarstíl 

(ytri og óstöðugan) fyrir sömu atburði (Bar-Tal, 1978). Hugsanlega væri hægt að nota 

íhlutanir sem tengjast eignunarstíl barna, íhlutunum sem hvetja til endurþjálfunar á eignun 

orsaka og tilfinningum foreldrum og barna um velgengni og mistök í frammistöðu. Til dæmis, 
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þegar barni er kennt að eigna mistökum skort á fyrirhöfn (innri og óstöðugur þáttur) frekar en 

skort á getu (innri, stöðugur þáttur), þá eru þeir líklegri til að standa sig betur á verkefnum í 

skólanum  eins og sýnt hefur verið fram í rannsókn Kistner og félaga (1988).  

 Þriðja tilgáta rannsóknarinnar var að í minnsta lagi 25% barnanna væru með kvíða yfir 

klínískum mörkum. Tilgátan stóðst og sýndu útreikningar að 43% barnanna væru með kvíða 

yfir klínískum mörkum (sjá töflu 7), sem er mun hærra hlutfall en erlendar rannsóknir sýna en 

er samt sem áður í samræmi við þær niðurstöður að kvíði sé mun algengari meðal barna með 

ADHD heldur en heildbrigðra barna sem er um 6 til 15% (Biederman o.fl., 1991; Jensen o.fl., 

1993). Börn með ADHD eru líklegri til að þróa með sér kvíða ef notast er við neikvæðar 

uppeldisaðferðir, ef það eru til staðar erfiðleikar innan fjölskyldunnar og ef lítil samheldni er 

innan fjölskyldu (Cunningham og Ollendick, 2010; Deault, 2010; Jarrett og Ollendick, 2008). 

Auðvelt er að ímynda sér að hjá sumum fjölskyldum, þar sem er barn með ADHD, sé notast 

við neikvæðar uppeldisaðferðir að einhverju leyti, sérstaklega ef foreldrar hafa ekki fengið 

eða leitað  sér upplýsinga um árangursríkar uppeldisaðferðir fyrir börn með ADHD. 

 Þar sem að hlutfall kvíða meðal barna með ADHD er hátt þá er mjög mikilvægt að 

skima fyrir kvíða þegar greining á ADHD liggur fyrir. Kvíði getur haft mikil hamlandi 

einkenni sem gerir stöðu barna með ADHD og kvíða mun verri en stöðu barna sem einungis 

eru með ADHD. Fagaðilar sem vinna með börnum með ADHD þurfa að vera opnari fyrir 

fylgikvillum eins og kvíða þar sem að mörg einkenni geta verið lík einkennum ADHD eins og 

einbeitingarleysi (Rommelse o.fl., 2009). Áhættuþættir kvíða meðal barna með ADHD eru 

margskonar. Þar sem að neikvæðar uppeldisaðferðir og erfiðleikar innan fjölskyldunnar auka 

líkur á kvíða barna með ADHD þá er enn mikilvægara, í þeim tilfellum þar sem þessar 

raskanir koma fram saman, að leggja áherslu á jákvæðar og árangursríkar uppeldisaðferðir 

foreldra. 

 Fjórða tilgáta rannsóknarinnar var að í minnsta lagi 20% barnanna væru með 

þunglyndi yfir klínískum mörkum. Tilgátan stóðst og mældust 21,4% barnanna með 

þunglyndi yfir klínískum mörkum (sjá töflu 8). Niðurstöður þessar eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem segja að tíðni þunglyndis meðal barna með ADHD sé 20 til 30% (Jensen o.fl., 

1993; Mendes o.fl., 2011). Niðurstöðurnar eru einnig í samræmi við aðrar rannsóknir hvað 

varðar samanburð á tíðni ADHD og þunglyndi við heilbrigð börn og unglinga. Rannsóknir 

hafa sýnt að tíðni þunglyndis hjá heilbrigðum börnum er einungis 2 til 5% meðal barna og 10 

til 20% meðal unglinga (Mash og Barkley, 2007; Mendes o.fl., 2011). Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru því í samræmi við þá staðreynd að börn með ADHD séu líklegri til að 

vera með þunglyndi og kvíðaraskanir heldur en heilbrigð börn. Félagslegir erfiðleikar, lítil 
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samheldni í fjölskyldu, fjölskylduumhverfi sem einkennist af ágreiningi og neikvæðar 

uppeldisaðferðir hafa meðal annars verið tengdar við þunglyndiseinkenni barna með ADHD 

(Harris o.fl., 2006; Gerdes o.fl., 2007; Ostrander og Herman, 2006).  

 Möguleg ástæða fyrir hárri tíðni þunglyndis meðal barna með ADHD gæti verið vegna 

félagslegra erfiðleika sem börn með ADHD eiga oft við að etja. Stór hluti barna með ADHD á 

í erfiðleikum með samskipti við jafnaldra (eins og höfnun) aðallega vegna  þreytandi, 

félagslega vandræðalegri, truflandi og hávaðasamrar hegðunar sem þessi börn eiga það til að 

sýna (Pellegrini og Long, 2002). Unglingar sem finna ekki til viðurkenningar á þessum árum 

eiga frekar við tilfinningaleg vandamál að stríða (Prinstein og La Greca, 2002; Rubin o.fl., 

1995).  Einnig má nefna neikvæðar og ósamkvæmar uppeldisaðferðir gætu verið ástæða fyrir 

aukinni tíðni þunglyndis hjá börnum með ADHD. Ósamkvæmar uppeldisaðferðir (það er að 

hafa óviðeigandi væntingar og ófyrirsjáanlegar afleiðingar) geta leitt til þunglyndiseinkenna 

hjá yngri börnum en þegar þau eru orðin eldri þá getur neikvæð brenglun (í sambandi við getu 

þeirra til að hafa stjórn á aðstæðum) stuðlað að þunglyndi barna með ADHD (Ostrander og 

Herman, 2006).  

Þar sem þunglyndis er svona algengt meðal barna og unglinga með ADHD þá verða 

sérfræðingar og annað fagfólk, sem vinnur með þessum hópi, að vera opnið fyrir og skima 

fyrir einkennum þunglyndis. Einnig virðist vera mikilvægt að aðstoða börn með ADHD og 

þunglyndi á félagslegum sviðum eins og í samskiptum við jafnaldra þar sem að félagslegir 

erfiðleikar hafa áhrif á þróun þunglyndis hjá þessum hópi. Að lokum er einnig gott fyrir 

sérfræðinga og fagfólk að leggja áherslu á jákvæðar og árangursríkar uppeldisaðferðir fyrir 

foreldra, sem henta börnum með ADHD rétt eins og í tilfelli kvíða meðal barna með ADHD. 

Fimmta tilgáta rannsóknarinnar var að í minnsta lagi 35% barna með ADHD myndu 

ná greiningarskilmerkjum fyrir ODD. Tilgátan stóðst því niðurstöður sýndu að 35,9% 

barnanna náðu greiningarskilmerkjum (sjá töflu 9). Niðurstöðurnar eru í samræmi við 

erlendar rannsóknir sem sýna að 35 til 60% barna með ADHD greinast einnig með ODD 

(Deault, 2010). Eins og fram hefur komið er tíðni ODD meðal barna með ADHD mun hærri 

en hjá þeim sem ekki greinast með ADHD, eingöngu 2 til 16% (Mash og Barkley, 2007; 

Garland  og  Garland,  2001). Möguleg ástæða fyrir aukinni tíðni ODD meðal barna með 

ADHD gæti verið tengd neikvæðum uppeldisaðferðum. Hjá börnum með ADHD er gengið út 

frá að með erfiðri hegðun sé ýtt undir harkalegar uppeldisaðferðir, sem einkennast af 

fjandskap og neikvæðum tilfinningum. Talið er að það hafi áhrif á þróun ODD með 

margskonar styrkingum. Út frá þessu gætu þvingandi samskipti hugsanlega aukið enn á 

hætturnar sem fylgja ADHD og þar af leiðandi auki líkurnar á erfiðri hegðun eða ODD 



91 

(Psychogiou o.fl, 2007).  Einkenni ODD virðast einnig tengjast neikvæðum ögunarstíl og 

ágengni foreldra (Kashdan o.fl., 2004). Sýnt hefur verið fram á að skortur á jákvæðum 

uppeldisaðferðum og árangurslausar aga aðgerðir tengjast vandamálahegðun (Pfiffner o.fl, 

2005). Sumir telja því að jákvæðar uppeldisaðferðir geti virkað sem verndandi þáttur gegn 

hegðunarvanda barna snemma í æsku (Deault, 2010). 

 Þar sem hátt hlutfall barna með ADHD sýnir einnig einkenni ODD er mikilvægt fyrir 

sérfræðinga og annað fagfólk, sem vinnur með þessum hópi, að vera opið fyrir einkennum 

ODD, skima fyrir þeim og veita foreldrum og kennurum ráðgjöf ef einkenni eru til staðar. Því 

eins og fram hefur komið geta neikvæðar og árangurslausar uppeldisaðferðir ýtt undir frekari 

hegðunarvanda og enn frekari ágreining milli barns og uppeldisaðila (Edwards o.fl., 2001; 

Chronis, o.fl., 2007; Deault, 2010). 

 

Áhrif sjálfsmyndar og eignunarstíls á líðan barna með ADHD 

Rannsakandi skoðaði áhrif lélegrar sjálfsmyndar á líðan barna, það er kvíða, þunglyndi og 

mótþróa þeirra. Niðurstöður sýndu að því meiri sem kvíði barnanna var því lélegri var 

sjálfsmyndin (sjá mynd 1). Greinileg tengsl eru á milli lélegrar sjálfsmyndar og kvíða en eins 

og fram hefur komið er hlutfall kvíða yfir klínískum mörkum töluvert hátt og hærra en 

erlendar rannsóknir sýna (Jensen o.fl., 1993). Kvíði barna með góða sjálfsmynd náði nánast 

klínískum mörkum (62,69) en kvíði barna með lélega sjálfsmynd var töluvert yfir klínískum 

mörkum (70,93). Hugsanlega getur verið að börn foreldra með ADHD og kvíða einkenni hafi 

frekar sótt eftir því að svara MASC kvíðalistanum heldur en foreldrar barna sem ekki voru 

með eins mikinn kvíða og vandamál sem fylgja honum. Talið er að sjálfsmynd barna hafi 

áhrif á marga þætti í lífi þess, þar á meðal almenna líðan, hvernig þau bregðast við áskorunum 

daglegs lífs, hvernig þau nýta hæfileika sína og tækifæri til að þroskast (meðal annars í námi) 

og hvernig samskiptum þeirra við aðra sé háttað (Emler, 2001). Góð sjálfsmynd auðveldar 

bæði börnum og fullorðnum að takast á við erfiðar aðstæður. Aftur á móti er léleg sjálfsmynd 

algengur vandi meðal barna með ADHD og einn af áhrifaþáttunum varðandi ýmsa erfiðleika á 

lífsleiðinni (Emler, 2001; Kelly o.fl., 1989).  

 Áhrif sjálfsmyndar á þunglyndi voru einnig greinileg. Samkvæmt niðurstöðum var 

þunglyndi barnanna meira eftir því sem sjálfsmynd varð lélegri (sjá mynd 2). Hlutfall barna 

með ADHD og þunglyndi var ekki eins hátt og hlutfall barna með ADHD og kvíða en þau 

börn sem voru með góða sjálfsmynd voru með þunglyndi í efra meðallagi (54,24) en þau börn 

sem voru með lélega sjálfsmynd voru með mun meira þunglyndi, sem fór yfir klínísk mörk 

(70,8). Það mætti því segja að léleg sjálfsmynd hafi meiri áhrif á þunglyndi heldur en kvíða 



92 

hjá þessum hópi barna með ADHD. En hugsanlega á það sama við hér eins og varðandi kvíða. 

Hugsanlega hafa foreldrar barna með ADHD og þunglyndi sóst eftir því að taka þátt þar sem 

að vandamál barnanna þeirra eru meiri heldur en hjá þeim börnum sem eru með lítil eða engin 

þunglyndiseinkenni. Einnig ber að nefna að léleg sjálfsmynd er eitt af einkennum þunglyndis 

og spurningar á CDI þunglyndiskvarðanum spyrja út í sjálfsmynd barnanna. Það er því ekki 

skrítið að tengsl séu á milli þunglyndiseinkenna og lélegrar sjálfsmyndar hjá börnunum. Að 

einhverju leyti er þetta hringskýring þar sem þunglyndi er talið leiða til lélegrar sjálfsmyndar 

og svo sýna niðurstöður hér að léleg sjálfsmynd hafi áhrif á þunglyndi.  

En rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfsmynd barna er sterklega tengd tilfinningum 

þeirra. Emler (2001) bendir á að fólk með lélega sjálfsmynd sé líklegra til að sýna þunglyndi, 

hafa sjálfsvígshugleiðingar, hafa átröskun og eiga í erfiðleikum með að mynda og viðhalda 

félagslegum samböndum. Talið er að tengsl séu á milli sjálfsmyndar, þunglyndis og 

eignunarstíls drengja með ADHD (McQuade, o.fl., 2011). Breytingar á sjálfsmynd drengja á 

eigin getu í námi, félagslegum aðstæðum og hegðun eru talin spá fyrir um breytingar á 

þunglyndiseinkennum og eignunarstíl sem einkennist af þunglyndi. Minnkandi sjálfsmynd 

drengja er talin spá fyrir um frekari einkenni þunglyndis, tveimur til þremur árum seinna 

(McQuade, o.fl., 2011).   

 Áhrif sjálfsmyndar á mótþróa barnanna  voru einnig skoðuð. Niðurstöður sýndu að því 

meiri sem mótþrói barnanna var því lélegri var sjálfsmyndin (sjá mynd 3). Hjá þeim börnum 

sem voru með lélega sjálfsmynd var heildartala mótþróa 13. Á Mótþróakvarðanum er hægt að 

fá heildartölu frá 0 til 24 þannig að heildartala 13 gefur okkur vísbendingu um að mótþrói 

þessa hóps sé yfir meðallagi. Mótþrói þeirra barna sem voru með góða sjálfsmynd var undir 

meðallagi (8,84). Það virðist því sem að ekki sé um gríðarlega mikinn mun að ræða eins og á 

sér stað varðandi kvíða og þunglyndi barna með ADHD. Niðurstöður þessar eru í samræmi 

við erlendar rannsóknir. Til að mynda skoðuðu Treuting og Hinshaw (2001) sjálfsmynd 

drengja með árásargjarna hegðun. Niðurstöður þeirra sýndu að heilbrigðir drengir voru með 

betri sjálfsmynd heldur en drengir með ADHD og voru drengir með ADHD sem sýndu 

árásargjarna hegðun með lélegustu sjálfsmyndina.  

 Rannsakandi skoðaði einnig áhrif eignunarstíls á líðan barnanna, það er kvíða, 

þunglyndi og mótþróa þeirra. Í lista Nowicki og Strickland um eignunarstíl er ávallt miðað við 

heildartölu og bendir hærri heildartala til ytri eignunarstíls. Rannsakandi ákvað aftur á móti að 

nota breytuna einnig sem flokka breytu og skipti heildartölu þátttakenda í tvo flokka. 

Þátttakendur sem fengu heildartölu 10 og undir voru taldir vera með innri eignunarstíl og 

þátttakendur sem fengu heildartölu 11 eða hærri voru taldir vera með ytri eignunarstíl. Ekki 
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fundust fordæmi fyrir því að nota heildartölu listans svona en það þótti bjóða upp á fleiri 

möguleika við úrvinnslu niðurstaðna. En vegna þessa er því mikilvægt að túlka niðurstöður úr 

útreikningum varðandi eignunarstíl með fyrirvara, í þeim tilfellum þar sem eignunarstíl er 

skipt í tvo hópa. 

 Niðurstöður sýndu að kvíði barnanna varð meiri eftir því sem heildartala eignunarstíls 

jókst (sjá mynd 6). Því meira sem eignunarstíll barnanna einkenndist af ytri eignunarstíl því 

meiri virtist kvíði þeirra vera. Eins og fram hefur komið var hlutfall barna með kvíða hátt 

þannig að kvíði þeirra barna sem voru með innri eignunarstíl var nálægt klínískum mörkum 

(62,6) og skreið svo rétt yfir klínísk mörkum hjá þeim börnum sem voru með ytri eignunarstíl 

(67,28). Það virðist því ekki vera  mikil aukning í kvíða eftir því sem heildartala eignunarstíls 

hækkar. Þó að um lítinn mun sé að ræða má segja að niðurstöður séu í samræmi við 

niðurstöður erlendra rannsókna sem sýna að eignunarstíll getur haft áhrif á líðan barna og 

unglinga, varnarleysi gegn kvíða og hvort einstaklingur þrói með sér kvíða (Chorpita og 

Barlow, 1998; Cohen  o.fl., 2008; Kee, 2005). Ytri eignunarstíll er talinn vera áhættuþáttur 

fyrir kvíða og þunglyndi (Metalsky o.fl., 1982; Sanjuan o.fl., 2008). Einnig lögðu Barlow 

(2002) og Muris og félagar (2004) til að eignunarstíll tengdi saman uppeldisaðferðir foreldra 

og kvíða barna. 

 Áhrif eignunarstíls á þunglyndi barnanna voru skoðuð. Niðurstöður sýna að eftir því 

sem heildartala eignunarstíls hækkar, því meira verður þunglyndi barnanna (sjá mynd 7). 

Þunglyndi barnanna sem voru með innri eignunarstíl var í meðallagi en er við klínísk mörk 

þegar eignunarstíll er orðinn ytri. Það er því greinilega breyting á þunglyndi barnanna eftir því 

hvort eignunarstíll þeirra er ytri eða innri. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl 

eignunarstíls og þunglyndis og eru þessar niðurstöður því í samræmi við erlendar rannsóknir 

hvað það varðar (Chorpita og Barlow, 1998; Peterson o.fl., 1982). En þunglyndi hefur þó 

frekar verið tengt við innri eignunarstíl þar sem neikvæður eignunarstíll (sem er innri, 

stöðugur og almennur) er talinn einkenna eignunarstíl einstaklinga sem þjást af þunglyndi 

(Peterson o.fl., 1982; Metalsky o.fl., 1982). En samt sem áður eru eignunarstíll og ADHD 

taldir vera þættir sem stuðla að einkennum kvíða og þunglyndis þar sem rannsóknir hafa sýnt 

fram á jákvæða fylgni milli þessara þátta. Ytri eignunarstíll hefur þá verið tengdur við fleiri 

einkenni kvíða og þunglyndis og er talinn vera aðdragandi að aukinni hættu á að þróa með sér 

þessar raskanir þegar börn horfast í augu við streituvaldandi atburði í lífinu (Cohen o.fl., 

2008). Enn fremur hefur verið sýnt fram á að það að útskýra jákvæða atburði með almennum 

þáttum verndi unglinga fyrir þunglyndi en að eigna neikvæða atburði almennum þáttum spái 

fyrir um þunglyndi (Chan 2012). Þegar unglingar búast við því að neikvæðir atburðir geti átt 



94 

sér stað í allskonar aðstæðum þá eru þeir líklegir til að upplifa pirring, örvæntingu, 

hjálparleysi og þunglyndistilfinningu. Þegar unglingar búast við því að jákvæðir atburðir geti 

átt sér stað í alls konar aðstæðum þá eru þeir líklegir til að hafa miklar væntingar um 

velgengni í framtíðinni, vera jákvæður og fullur innblásturs. Þetta gefur til kynna að jákvæðir 

atburðir með almenn orsök virki sem verndandi þáttur fyrir þróun þunglyndiseinkenna (Chan, 

2012). Mælt er með að sérfræðingar sem vinna með börnum og unglingum með ADHD 

skipuleggi vinnustofur fyrir unglinga með þunglyndiseinkenni til að hjálpa þeim að byggja 

upp tilfinningu um meiri stjórn og bæta sjálfsmynd þeirra. Einnig gæti gengið að hjálpa 

kennurum og foreldrum að skilja sambandið á milli eignunarstíls, sjálfsmynd og þunglyndis, 

og hvernig þeirra endurgjöf (feedback) til unglinganna getur haft áhrif á eignun þeirra (Chan, 

2012). 

 Einnig skoðaði rannsakandi áhrif eignunarstíls á mótþróa barnanna. Eftir því sem 

heildartala eignunarstíls hækkaði því meiri varð mótþrói barnanna (sjá mynd 8). Mótþrói 

barna virðist því tengjast ytri eignunarstíl frekar en innri en áhrifin voru þó ekki mikil. 

Rannsakandi hefur ekki fundið mikið efni um bein tengsl eignunarstíls og mótþróa barna. En 

mótþrói og ODD er talið einkennast af neikvæðri, árásargjarnri og mótþróagjarnri hegðun 

(APA, 2000). Börn með einkenni ODD eiga oft í erfiðleikum með samskipti við aðra (foreldra, 

kennara og jafningja) (Greene o.fl., 2002). Hvernig barn eignar ótvíræða hegðun jafningja 

getur leitt til þess að barn hegði sér á óviðeigandi hátt í þeim aðstæðum. Í þess konar tilfellum 

er til staðar óæskilegur eignunarstíll sem leiðir til frekari erfiðleika hjá börnum með mótþróa í 

samskiptum við aðra (Angold o.fl., 1999; Sibley o.fl., 2010). Út frá þessu má því áætla að ytri 

eignunarstíll geti ýtt undir erfiða hegðun barna. 

 Að lokum skoðaði rannsakandi tengsl eignunarstíls og sjálfsmyndar. Niðurstöður 

sýndu að eftir því sem heildartala eignunarstíls varð hærri því lélegri varð sjálfsmynd 

barnanna (sjá mynd 4 og 9). Það má því segja að léleg sjálfsmynd tengist ytri eignunarstíl 

barna. Í erlendum rannsóknum hefur einnig verið sýnt fram á tengsl eignunarstíls og 

sjálfsmyndar (Kee, 2005; McQuade o.fl., 2011; Peterson og Seligman, 1984). McQuade og 

félagar (2011) skoðuðu jákvæða sjálfsmynd í tengslum við einkenni þunglyndis og 

eignunarstíl hjá 88 drengjum sem greinst höfðu með ADHD. Breytingar á sjálfsmynd 

drengjanna á eigin getu í námi, félagslegum aðstæðum og hegðun voru talin spá fyrir um 

breytingar í þunglyndiseinkennum og eignunarstíl sem einkenndist af þunglyndi. Einnig má 

nefna að þunglyndi, í kjölfar óstjórnanlegra atburða, verði fyrir áhrifum frá því hverju 

einstaklingurinn eignar orsök atburðanna. Ef atburðirnir eru taldir orsakast af einhverju í 

tengslum við einstaklinginn sjálfan (innri eignun), í stað aðstæðna (ytri eignun), þá er 
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þunglyndið talið fela í sér lágt sjálfsmat (Peterson o.fl., 1982). Neikvæður eignunarstíll er 

talinn leiða til einkenna hjálparleysis sem hafa í för með sér aðgerðaleysi, hryggð, kvíða, 

fjandskap og enn frekari lækkun sjálfsmats. Sem eru einnig einkenni þunglyndis (Peterson og 

Seligman, 1984). Eignunarstíll og sjálfsmynd hefur einnig verið tengt við frammistöðu í námi 

(Khodayarifard o.fl., 2012). Eignun velgengni og mistaka í námi hafa verið tengd við 

væntingar um frammistöðu í framtíðinni og tilfinningaviðbrögð. Nemendur geta upplifað 

tilfinningar eins og stolt, skömm, ánægju, leiða og hátt eða lágt sjálfsmat eftir að hafa fengið 

upplýsingar um frammistöðu þeirra í námi (Khodayarifard o.fl., 2012).  

 

Staða barna með ADHD eftir kyni 

Rannsakandi skoðaði hvort hlutfall lélegrar sjálfsmyndar, ytri eignunarstíls, kvíða, þunglyndis 

og ODD væri misjafnt eftir kyni. Niðurstöður sýndu að í nánast öllum tilfellum var munur á 

milli kynjanna. Hlutfall lélegrar sjálfsmyndar var mun hærra hjá stúlkum eða 53,8% á móti 

14% (sjá mynd 10). Niðurstaðan kom ekki á óvart þar sem að erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

léleg sjálfsmynd var algengari meðal stúlkna með ADHD (Rucklidge, 2008).  

Munur var á hlutfalli barna með ytri eignunarstíl eftir kyni þar sem hlutfall stúlkna 

með ytri eignunarstíl var hærra en hlutfall drengja (62% á móti 33%) (sjá mynd 11). Því 

miður fann rannsakandi ekki margar rannsóknir þar sem skoðaður var munur á eignunarstíls 

drengja og stúlkna. En í grein Nowicki og Strickland (1973) þar sem þau skoða áreiðanleika 

og réttmæti listans sýna niðurstöður að heildartala eignunarstíls var mjög svipuð hjá drengjum 

og stúlkum (14,7 hjá drengjum en 14,2 hjá stúlkum). Ef miðað er við hópaskiptinguna sem 

rannsakandi setti upp þá ætti eignun bæði drengja og stúlkna að einkennast meira af ytri 

eignun samkvæmt þessum tölum. En rannsókn Cole og Turner (1993) segja aðra sögu. 

Samkvæmt þeim eru stúlkur líklegri til að eigna neikvæðum atburðum ytri, óstöðugum og 

sértækum orsökum, sem er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar. 

Munur á kynjahlutfalli barna með kvíða yfir klínískum mörkum var nánast enginn. Hlutfall 

drengja með kvíða yfir klínískum mörkum var 43,2% en hlutfall stúlkna var 42,4% (sjá mynd 

12). Niðurstöður eru því ekki í samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna að stúlkur með 

ADHD séu líklegri til að vera með kvíða og önnur innhverf vandamál (Rucklidge, 2008). En 

eins og fram hefur komið var hlutfall barna með ADHD sem einnig náði klínískum mörkum 

kvíða mjög hátt eða 43% og gæti því verið að kynjamunurinn minnki vegna þess.  

Mikill munur var á hlutfall barna með þunglyndi yfir klínískum mörkum þar sem 

hlutfall stúlkna var mun hærra. Hlutfall stúlkna með ADHD og þunglyndi yfir klínískum 

mörkum var 46,7% en einungis 12,2% hjá drengjum (sjá mynd 13). Niðurstöður þessar eru í 
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samræmi við erlendar rannsóknir sem segja að tíðni þunglyndis meðal stúlkna með ADHD sé 

hærri en tíðni drengja (Rucklidge, 2008). Þó er hlutfall stúlkna með ADHD sem eru með 

þunglyndi yfir klínískum mörkum mjög hátt og mun hærra en kemur fram í rannsóknum.  

Munur á hlutfalli drengja og stúlkna sem ná greiningarskilmerkjum fyrir ODD er til 

staðar. Hlutfall stúlkna sem ná greiningarskilmerkjum fyrir ODD er 45,1% en hlutfall drengja 

einungis 31,7% (sjá mynd 14). Niðurstöðurnar eru ekki í samræmi við aðrar rannsóknir sem 

sýna að tíðni ODD og annarra úthverfra vandamála sé algengari meðal drengja (Ruckildge, 

2008).   

Það sem stakk rannsakandi mest var að: hlutfall stúlkna með lélega sjálfsmynd var 

hærra en erlendar rannsóknir segja til um, hlutfall drengja með kvíða yfir klínískum mörkum 

var hærra en hlutfall stúlkna, hlutfall stúlkna með þunglyndi yfir klínískum mörkum var mun 

hærra en rannsóknir segja um hlutfall þunglyndis meðal barna með ADHD og hærra hlutfall 

stúlkna náðu greiningarskilmerkjum fyrir ODD heldur en drengja. Í þessum tilfellum getur 

verið að foreldrar barnanna hafi sótt sérstaklega eftir því að láta börn sín svara listum (eða 

svara listum sjálf eins og í tilfelli Mótþróakvarðans) sem snéru sérstaklega að þeirra 

erfiðleikum. Eða að foreldrar barna sem ekki áttu við ákveðna erfiðleika hafi ekki séð tilgang 

í að láta börnin svara listum sem snéru ekki að þeirra börnum. En ekki er hjá þessu komist í 

rannsóknum þar sem notast er við hentugleika úrtak og þátttakendur eru sjálfboðaliðar og 

bjóðast því sjálfir til að svara spurningum könnunarinnar.  

 

Staða barna með ADHD eftir búsetu 

Rannsakandi skoðaði stöðu barnanna eftir búsetu. Taka þarf fram að mikill munur var á fjölda 

eftir því hvar á landinu þátttakendur bjuggu. Langflestir þátttakendur sem svöruðu könnuninni 

voru á Höfuðborgarsvæðinu (123). Rúmlega 20 þátttakendur voru á Norðvesturlandi, 

Norðausturlandi og Suðurlandi (rúmlega 20 á hverjum landshluta). En langfæstir þátttakendur 

sem svöruðu voru á Suðurnesjum (9) (sjá töflu 11). Það er því mikilvægt að túlka niðurstöður 

með fyrirvara, sérstaklega niðurstöður þátttakenda á Suðurnesjum. Að sjálfsögðu eru mun 

færri börn með ADHD úti á landi heldur en í Höfuðborgarsvæðinu þar sem að íbúafjöldi er 

mun lægri. Þeir einstaklingar sem eiga við þessi vandamál sem hér um ræðir vega mun meira í 

dreifbýli og í þeim landshlutum þar sem eru færri þátttakendur og þeir toga þá meðaltölin upp. 

En niðurstöðurnar eru sannarlega vísbending um stöðu barna með ADHD í dreifbýli.  

Hlutfall barna með ADHD og lélega sjálfsmynd var hæst á Norðvesturlandi (sjá mynd 

15). Hlutfall barna með ADHD og ytri eignunarstíl var hæst á Suðurnesjum, þar fyrir neðan 

var hlutfallið hæst á Norðvesturlandi en áhugavert er að nefna að enginn þátttakandi á 
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Suðurlandi var með ytir eignunarstíl (sjá mynd 16). Hlutfall barna með ADHD og kvíða yfir 

klínískum mörkum var hæst á Suðurnesjum, þar á eftir var hlutfall kvíða yfir klínískum 

mörkum næst hæst á Norðvesturlandi (sjá mynd 17). Hlutfall barna með ADHD og þunglyndi 

yfir klínískum mörkum var hæst á Norðvesturlandi. En hlutfall barna með ADHD og 

þunglyndi yfir klínískum mörkum er lægst á Norðausturlandi sem er mun lægra en sýnt hefur 

verið fram á (sjá mynd 18). Hlutfall barna með með ADHD sem náðu greiningarskilmerkjum 

fyrir ODD var hæst á Suðurnesjum, þar fyrir neðan var hlutfallið hæst á Suðurlandi (sjá mynd 

19). 

Niðurstöður þessar gefa vísbendingu um stöðu barna eftir landshlutum. Vísbendingar 

um hvar þurfi hugsanlega að skoða lélega sjálfsmynd, eignunarstíl, kvíða, þunglyndi og ODD 

betur. En fyrst og fremst mælir rannsakandi með að hlutfall lélegrar sjálfsmyndar, ytri 

eignunarstíls, kvíða yfir klínískum mörkum, þunglyndis yfir klínískum mörkum og sem ná 

greiningarskilmerkjum  fyrir ODD sé skoðað betur í hverjum landshluta fyrir sig. Ef hlutfall 

þessara þátta er í samræmi við þær niðurstöður sem hér koma fram  ætti að leggja áherslu á að 

bæta stöður barna með ADHD, sérstaklega á þeim þáttum þar sem er hátt hlutfall lélegrar 

sjálfsmyndar, ytri eignunarstíls, kvíða yfir klínískum mörkum, þunglyndis yfir klínískum 

mörkum og ná greiningarskilmerkjum fyrir ODD. 

 

Staða barna með ADHD eftir fjölskylduaðstæðum 

Rannsakandi skoðaði stöðu barnanna eftir fjölskylduaðstæðum. Taka þarf fram að mikill 

munur var á fjölda eftir hópum. Langflestir þátttakendur sem svörðuðu könnuninni áttu 

foreldra sem voru giftir (150). Tæplega 30 þátttakendur áttu foreldra sem voru einhleypir og 

svipað hlutfall átti foreldra sem voru fráskildir. Einungis 3 þátttakendur áttu foreldra sem voru 

ekkjur eða ekklar (sjá töflu 13). Það er því mikilvægt að túlka niðurstöður með fyrirvara, 

sérstaklega niðurstöður þátttakenda sem áttu foreldra sem voru ekkjur eða ekklar. Í hópum 

barna sem eiga foreldra sem eru einhleypir, fráskildir eða ekkja/ekkill eru fáir þátttakendur. 

Þátttakendur í þeim hópum sem eru með lélega sjálfsmynd, ytri eignunarstíl, kvíða yfir 

klínískum mörkum, þunglyndu yfir klínískum mörkum og ná greiningarskilmerkjum fyrir 

ODD vega mun meira en hjá þátttakendur sem eiga gifta foreldra og toga þar af leiðandi 

meðaltölin upp. En niðurstöðurnar eru sannarlega vísbending um stöðu barna með ADHD 

eftir fjölskylduaðstæðum.  

 Hlutfall barna með ADHD og lélega sjálfsmynd, með ADHD og ytri eignunarstíl, með 

ADHD og kvíða yfir klínískum mörkum og með ADHD og þunglyndi yfir klínískum mörkum 

var hæst hjá börnum sem áttu fráskilda foreldra (sjá myndir 20 til 23). Hlutfall barna með 
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ADHD og náði greiningarskilmerkjum fyrir ODD var hæst hjá börnum sem áttu einhleypa 

foreldra (sjá mynd 24). Það virðist því sem að staða barna með ADHD sé verst þegar foreldrar 

eru fráskildir. Fyrir utan í tilfelli þar sem börnin náðu greiningarskilmerkjum fyrir ODD. En 

þar sem mun færri þátttakendur áttu fráskilda eða einhleypa foreldra heldur en gifta er ekki 

æskilegt að fullyrða út frá þessum niðurstöður. Niðurstöður þessar eru einungis vísbending 

um stöðu barna með ADHD eftir fjölskylduaðstæðum. En hægt er að ímynda sér að erfiðara 

sé að eiga við barn með ADHD og ODD þegar foreldri er einhleypt heldur en ef tveir 

uppeldisaðilar eru á heimilinu og koma niðurstöðurnar því rannsakanda ekki á óvart. 

Sérfræðingar og fagfólk ætti að skoðað sérstaklega (eða vera opið fyrir) háu hlutfalli lélegrar 

sjálfsmyndar, ytri eignunarstíl, kvíða yfir klínískum mörkum, þunglyndi yfir klínískum 

mörkum og þeim sem ná greiningarskilmerkjum þegar það fær barn til sín sem sem á foreldra 

sem eru fráskildir eða einhleypir. 

Hugsanlega hafa fráskildir og einhleypir foreldrar sóst sérstaklega eftir því að svara 

listum um þá þætti sem varða börnin sín og hlutfallið þess vegna orðið mun hærra heldur en ef 

jafnt væri í öllum hópum (hóp barna sem eiga fráskilda foreldra, hóp barna sem eiga 

einhleypa foreldra og hóp barna sem eiga gifta foreldra. Æskilegt væri að endurtaka 

rannsóknina og hafa jafnt í öllum hópum til þess að geta borið þá betur saman. Mikilvægt er 

þó að nefna að margoft hefur verið sýnt fram á að andlegt ástand móður geti haft áhrif á 

hvernig hún svara spurningalistum um hegðun og líðan barnsins síns (Boyle og Pickles, 1997). 

Hjá þeim foreldrum sem eru einhleypir og fráskildir getur verið að niðurstöðurnar endurspegli 

það álag sem felst í því að vera einstætt foreldri með barn með ADHD en ekki endilega að 

einkennin séu verri. Þannig að munur á hlutfalli barna með ADHD og lélega sjálfsmynd, 

kvíða, þunglyndi og/eða mótþróa getur verið vegna svörunarskekkju sem orsakast af 

hjúskaparstöðunni en ekki endilega að börn þessara forelda séu frekar með lélega sjálfsmynd, 

kvíða, þunglyndi eða ODD. 

Ekki var gert mikið úr niðurstöðum barna sem áttu foreldra sem voru ekkja eða ekklar 

þar sem þeir voru einungis þrír. Niðurstöður þeirra voru þó settar í texta við viðeigandi 

myndir. Einn þeirra þátttakenda var með ytri eignunarstíl og einn með kvíða yfir klínískum 

mörkum. 

 

Aðhvarfsgreining 

Rannsakandi skoðaði hversu mikið fylgibreytur skýra af dreifingu frumbreyta. Notaðar voru 

breyturnar sjálfsmynd, eignunarstíll, kvíði, þunglyndi og mótþrói. Niðurstöður sýndu að 

sjálfsmynd, eignunarstíll, þunglyndi og mótþrói skýrðu einungis rúm 35% af dreifingu kvíða 
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og þunglyndi eitt og sér skýrði tæplega 27% (sjá mynd 25). En það virðist sem að aðrir þættir 

séu að hafa mun meiri áhrif á kvíða barna með ADHD heldur en þeir þættir sem hér er verið 

að skoða. Til að mynda hafa rannsóknir sýnt að kvíði mæðra, ofverndun mæðra, vanræskla, 

neikvæðar uppeldisaðferðir, stjórnsemi foreldra, fjölskylduerfiðleikar, slæm efnahgsstaða 

fjölskyldu og lítil samheldni fjölskyldu hafi áhrif (Cunningham og Ollendick, 2010; Deault, 

2010; Jarrett og Ollendick, 2008). Ef spurt hefði verið um einhverja þessara þátta hefði 

hugsanlega verið hægt að fá skýrari mynd af því hvaða breytur séu að hafa áhrif á kvíða barna 

með ADHD.  

 Niðurstöður sýndu einnig að sjálfsmynd, eignunarstíll, kvíði og mótþrói skýra tæplega 

76% af dreifingu þunglyndis (sjá mynd 27). Breyturnar skýra því ansi mikið af dreifingu 

þunglyndis. En þegar betur var gáð skýrði sjálfsmynd ein og sér rúm 70% af dreifingu 

þunglyndis enda er léleg sjálfsmynd eitt af einkennum þunglyndis (Aronen og Soininen, 

2000). Eignunarstíll, kvíði og mótþrói virðast því bæta litlu við. Aðrar breytur sem gætu 

hugsanlega skýrt dreifingu þunglyndis eru til að mynda félagslegir erfiðleikar, vansæld 

foreldra í hjónabandi, lítil samheldni fjölskyldu, fjölskylduumhverfi og uppeldisaðferðir 

(Harris o.fl., 2006; Gerdes o.fl., 2007; Ostrander og Herman, 2006). 

 Nauðsynlegt er að minnast á að rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl á milli kvíða 

og þunglyndis. Sumir fræðimenn hafa jafnvel velt fyrir sér hvort að þetta sé ein og sama 

röskunin, hvort að svo sé verður ekki rætt frekar hér. Það er mikill samsláttur er á milli kvíða 

og þunglyndis hjá börnum og unglingum. Ástæða fyrir því að þunglyndi skýri mest af 

dreifingu kvíða gæti því einfaldlega verið sú að mikil skörun er á milli einkenna. En sú 

niðurstaða að kvíða skýri ákveðinn hluta af dreifingu þunglyndis er meira í samræmi við 

fræðin þar sem að þunglyndi er yfirleitt talið koma í kjölfar kvíða (Compas og Oppedisano, 

2000).  

 Þar að auki sýndu niðurstöður að sjálfsmynd, eignunarstíll, kvíði og þunglyndi skýrðu 

einungis rúm 25% af dreifingu mótþróa (sjá mynd 29). Breyturnar sem hér er verið að nota 

virðast því skýra lítið hlutfall af dreifingu mótþróa. Áhugavert var aftur á móti að sjá að 

eignunarstíll einn og sér skýrði rúmlega 30% af dreifingu mótþróa, meira en allar breyturnar 

til saman. Það virðist því sem að sjálfsmynd, kvíði og þunglyndi dragi úr áhrifum 

eignunarstíls þegar áhrif allra breytanna eru skoðuð saman. En greinilegt er að það eru aðrar 

breytur sem hafa áhrif á dreifingu mótþróa. Rannsóknir hafa til dæmis sýnt að félagslegir 

erfiðleikar, samskipti við fjölskyldu, ágreiningur á heimili og uppeldisaðferðir hafi áhrif á 

mótþróa barna (Greene o.fl., 2001; Johnston og Mash, 2001; Ohan og Johnston, 2007; Greene 
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o.fl., 2002; Johnston, 1996; Edwards, Barkley, Laneri, Fletcher og Metevia, 2001; Kuhne, 

o.fl., 1997; Ohan og Johnston, 2007). 

  Niðurstöður sýndu að eignunarstíll, kvíði, þunglyndi og mótþrói skýrðu tæp 79% af 

dreifingu sjálfsmyndar. Einnig komst rannsakandi að því að eignunarstíll og þunglyndi skýra 

tæplega 78% af dreifingu sjálfsmyndar og virðist því sem að kvíði og mótþrói bæti litlu við 

(sjá mynd 31). Þunglyndi og eignunarstíll skýra því mjög  mikið og ekki er stór hlutfall sem 

aðrar breytur skýra. En samkvæmt erlendum rannsóknum hafa reynsla, fyrirmyndir, viðhorf, 

viðmót, væntingar annarra, aldur, félagslegir erfiðleikar og námslegir erfiðleikar einnig sín 

áhrif á sjálfsmynd barna (Goetz o.fl., 2012; Nishikawa o.fl., 2009; Bournelli o.fl., 2009; 

Leflot o.fl., 2010; Nelson o.fl., 2005; Robins o.fl., 2002; Valås, 1999). En þar sem léleg 

sjálfsmynd er einkenni þunglyndis (Aronen og Sionen, 2000) ber að nefna að túlka þarf þessar 

niðurstöður með fyrirvara. Það hlýtur að vera mikil fylgni á milli þessara tveggja þátta sem 

hefur áhrif á niðurstöðurnar.  

 

Veikleikar rannsóknar 

Rannsóknin hafði nokkra veikleika. Fyrsti veikleikinn var fjöldi þátttakenda. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 114 börn á aldrinum 8 til 15 ára með ADHD og 211 foreldrar. Þó að 

það sé ágætur fjöldi er alltaf betra að hafa þátttakendur fleiri. Fleiri þátttakendur gefa enn 

skýrari mynd af niðurstöðum. Einnig má nefna að mikill munur var á fjölda drengja og 

stúlkna sem tóku þátt, 82 barnanna voru drengir en einungis 32 stúlkur. Þetta munstur er þó 

algengt í rannsóknum á börnum með ADHD þar sem að er algengari meðal drengja (heimild). 

Einnig voru mun færri þátttakendur utan af landi, 123 á Höfuðborgarsvæðinu en 9 til 27 í 

öðrum landshlutum. Þar að auki voru langflestir foreldrar mæður og einungis nokkrir feður og 

aðrir forráðamenn, það væri einnig gott að hafa jafn marga mæður og feður til að svara. 

 Annar veikleiki rannsóknarinnar var í tengslum við spurningalista sem voru notaðir. 

Einu spurningalistar rannsóknarinnar sem hafa verið staðfærðir á Íslandi er MASC 

kvíðalistinn og CDI þunglyndislistinn (Ólason o.fl., 2004; Herdísi Einardóttur og Elínu 

Jónasdóttur (1994). Hinir listarnir, Mótþróakvarðinn, listi Piers-Harris um sjálfsmynd barna 

og listi Nowicki-Strickland um eignunarstíl hafi ekki íslensk viðmið og upplýsingar um 

próffræðilega eiginleika séu litlar fyrir íslenska þýðingu mótþróakvarðans og engar fyrir lista 

Piers-Harris um sjálfsmynd og lista Nowicki-Strickland um eignunarstíl. Það var því ekki 

hægt að bera niðurstöðurnar saman við önnur íslensk börn.  

 Þriðji veikleiki rannsóknarinnar tengist spurningum fyrir foreldra. Í 

bakgrunnspurningum fyrir foreldra var spurt um uppruna greiningar. Margir foreldrar hökuðu 
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við fleiri en einn valmöguleika. Betra hefði verið að hafa fleiri valmöguleika þar sem taldir 

væru upp allir viðeigandi greiningaraðilar en ekki einungis þeir helstu. Einnig hefði verið gott 

að leggja fyrir foreldrana ADHD kvarðann. Þá hefði verið hægt að skoða nánar greininguna 

og undirgreiningu, það er hvort þátttakandi væri með ADHD-I, ADHD-HI eða ADHD-C, sem 

hefði verið mjög áhugavert. 

 Aðrir veikleikar eru til dæmis að þátttakendur gátu ekki tekið sér langa pásu þegar þeir 

voru að svara spurningunum vegna þess að ekki var hægt að loka könnuninni og byrja svo 

aftur á sama stað. Einungis var hægt að hætt að svara og halda svo áfram stuttu seinna en 

passa þurfti þá að loka ekki síðunni þar sem könnunin var, slík útfærsla hefði gert rannsóknina 

of dýra í framkvæmd. Þar sem að þátttakendur voru með ADHD hefði verið gott að geta leyft 

þeim að svara spurningunum í lotum og taka sér góðar pásur inn á milli.  

Einnig má nefna að áhugavert hefði verið að skoða einnig hlutfall barna með ADHD 

og námsörðugleika og félagslega stöðu þeirra þar sem bæði námsörðugleikar og félagslegir 

erfiðleikar eru algengir meðal barna með ADHD. Ástæða þess að þessir þættir voru ekki 

skoðaðir var að þá hefði könnunin orðið of löng sem hefði geta orðið til þess að færri tækju 

þátt.til þess að hafa könnunina ekki of langa. 

 

Styrkleikar rannsóknar 

Rannsóknin hafði einnig marga styrkleika. Í fyrsta lagi hefur staða barna með ADHD ekki 

verið skoðuð á þennan hátt svo rannsakandi viti til. Niðurstöðurnar varpa því ljósi á stöðu 

barna með ADHD, það er hversu algeng léleg sjálfsmynd er meðal þessa hóps, kvíði þeirra, 

þunglyndi og ODD. Einnig gáfu niðurstöður upplýsingar um eignunarstíl barna með ADHD. 

Niðurstöður þessar veita sérfræðingum og fagfólki aukna þekkingu á þessum þáttum. Aukin 

þekking á þessu sviði getur leitt til bættrar þjónustu fyrir börn með ADHD, aukin fræðsla og 

viðeigandi úrræði. Í öðru lagi var úrtakið nægilega stórt til þess að hægt væri að fá tiltölulega 

skýra mynd af stöðu þessara barna. Í þriðja lagi náðu auglýsingar um rannsóknina til 

þátttakenda um allt land gegnum ADHD samtökin. Þær upplýsingar er hægt að nota til að 

bæta stöðu barna á ákveðnum landshlutum og vita hvaða þætti sé þá gott að leggja áherslu á. 

 Í fjórða lagi var mikill munur á kynjahlutfalli barnanna í rannsókninni sem er í 

samræmi við tíðni ADHD erlendis. Kynjahlutfallið endurspeglaði náttúruleg kynjahlutföll 

miðað við tíðni ADHD og kynjaskiptingu erlendis. Í fimmta lagi var munur á munur á fjölda 

þátttakenda eftir landshlutum sem endurspeglar einnig náttúrulega tíðni ADHD. miðað við 

grunntíðni ættu fleiri af höfuðborgarsvæðinu að svara. Úrtak rannsóknarinnar endurspeglar 

þýðið varðandi kynjahlutfall og mun á fjölda eftir landshlutum sem er mikið styrkleikamerki.  
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Viðauki I 
Piers-Harris sjálfsmatskvarði fyrir börn 
 
Nafn barns: _____________________________ 

 
Leiðbeiningar: Hér er röð af fullyrðingum sem segja til um hvað sumu fólki finnst um sjálft sig. Lestu hverja 

fullyrðingu fyrir sig og ákveddu hvort að hún segir til um hvað þér finnst um þig eða ekki. Ef fullyrðingin á við 

um þig settu þá kross í reitinn sem er merktur ‘’já’’. Ef fullyrðingin á ekki við um þig settu þá kross í reitinn sem 

er merktur ‘’nei’’. Merktu eitthvað við allar fullyrðingarnar jafnvel þó þér geti þótt erfitt að ákveða. Ekki gera 

hring um bæði ‘’já’’ og ‘’nei’’ fyrir sömu fullyrðinguna.  

 Mundu að hér er ekkert svar rétt eða rangt. Þú ert eina manneskjan sem getur sagt til um hvað þér finnst 
um þig sjálfa/n. Við vonum því að þú merkir við það sem gefur til kynna hvað þér finnst um þig sjálfa/n. 

   
 já nei  Já  nei 
1. Bekkjarfélagar mínir gera grín að mér   41. Ég hef fallegt hár   

2. Ég er hamingjusöm manneskja   42. Ég býð mig oft fram í skólanum   

3. Það er erfitt fyrir mig að eignast vini   43. Ég vildi að ég væri öðruvísi    

4. Ég er oft leið/ur   44. Ég sef vel á nóttunni   

5. Ég er klár   45. Ég hata skólann   

6. Ég er feimin   46. Ég er ein/n af þeim sem er valin/n síðast í 

lið í leikjum 

  

7. Ég verð kvíðin þegar kennarinn kallar á 
mig 

  47. Ég er oft veik/ur   

8. Útlit mitt truflar mig   48. Ég er oft vond/ur við annað fólk   

9. Þegar ég verð ég fullorðin/n verð ég 
mikilvæg manneskja 

  49. Bekkjarfélögum mínum finnast hugmyndir 
mínar góðar 

  

10. Ég kvíði því þegar það eru próf í skólanum   50. Ég er óhamingjusöm/samur   

11. Ég er óvinsæl/l   51. Ég á marga vini   

12. Ég haga mér vel í skólanum   52. Ég er glaðlynd/ur   

13. Venjulega á ég sök á því þegar eitthvað fer 
úrskeðis 

  53. Ég er vitlaus á flestum sviðum   

14. Ég veld fjölskyldum minni vanda   54. Ég er myndarleg/myndarlegur   

15. Ég er sterk/ur   55. Ég hef margt gott með mér    

16. Ég hef góðar hugmyndir   56. Ég lendi oft í slagsmálum   

17. Ég er mikilvægur hluti af fjölskyldu minni   57. Ég er vinsæl/l meðal stráka   

18. Ég vil yfirleitt fá mínu fram   58. Fólk stríðir mér   

19. Ég er góð/góður að gera hluti í höndunum   59. Fjölskyldan mín er vonsvikin vegna mín   

20. Ég gefst auðveldlega upp   60. Ég hef ánægjulegt andlit   

21. Ég stend mig vel í verkefnum í skólanum   61. Þegar ég reyni að búa eitthvað til þá fer það 
oftast illa 

  

22. Ég geri marga slæma hluti   62. Mér er strítt heima við   

23. Ég get teiknað vel   63. Ég er leiðtogi í leikjum og íþróttum   

24. Ég er góð/ur í tónlist   64. Ég er klaufaleg/ur   

25. Ég hegða mér illa heima   65. Ég fylgist með leikjum og íþróttum í stað 
þess að taka þátt 

  

26. Ég er lengi að klára verkefni í skólanum   66. Ég gleymi því sem ég læri   

27. Ég er mikilvægur hluti af bekknum mínum   67. Mér lyndir ágætlega við aðra   

28. Ég er kvíðin/n   68. Ég á auðvelt með að missa stjórn á skapi 
mínu 

  

29. Ég hef falleg augu   69. Ég er vinsæl/l meðal stelpna   

30. Ég get talað fyrir framan allan bekkinn   70. Ég er góð/ur að lesa   

31. Mig dreymir dagdrauma í skólanum   71. Ég myndi frekar vilja vinna ein/n en í hópi   

32. Ég stríði bróður/bræðrum mínum og 
systur/systrum 

  72. Mér líkar vel við bróður minn (systur)   

33. Vinum mínum líka hugmyndirnar mínar   73. Líkami minn er vel lagaður   

34. Ég lendi oft í vanda   74. Ég er oft hrædd/ur   

35. Ég er hlýðin/n heima   75. Ég er alltaf að missa eða brjóta hluti   

36. Ég er heppin/n   76. Fólk getur treyst mér   

37. Ég hef oft áhyggjur   77. Ég er öðruvísi en aðrir   

38. Foreldrar mínir ætlast til of mikils af mér   78. Ég hugsa slæmar hugsanir   

39. Mér líkar að vera eins og ég er   79. Það þarf lítið til að græta mig   

40. Mér finnst ég vera skilin/n útundan   80. Ég er góð manneskja   
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Viðauki II 

 

Spurningar um eignunarstíl  

(N-S Locus of control scale for children) 
 

 

Fæðast sum börn einfaldlega heppin? 

 Já 

 Nei  

 

Finnst þér að yfirleitt sé ekki þess virði að leggja mikið á sig vegna þess að hlutir fara 

aldrei á rétta vegu hvort sem er? 

 Já 

 Nei 

 

Finnst þér að foreldrar hlusti yfirleitt á það sem börn þeirra hafa að segja? 

 Já  

 Nei 

 

Trúir þú að góðir hlutir geti átt sér stað ef þú óskar þér þess? 

 Já  

 Nei 

 

Finnst þér það nánast ómögulegt að fá foreldra þína til að breyta um skoðum á 

einhverju? 

 Já 

 Nei 

 

Finnst þér þú geta lítið gert til að breyta því ef þú gerir eitthvað rangt? 

 Já 

 Nei 

 

Trúir þú því að sum börn fæðist einfaldlega góð í íþróttum? 

 Já 

 Nei 

 

Eru flest önnur börn á þínum aldri sterkari heldur en þú? 

 Já 

 Nei 

 

Finnst þér ein af bestu leiðunum til að takast á við flest vandamál sé einfaldlega að 

hugsa ekki um þau? 

 Já 

 Nei 

 

Ef þú finnur fjögra blaða smára trúir þú að hann geti fært þér heppni? 

 Já 

 Nei 
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Finnst þér þú geta lítið gert til að stoppa það ef barn á þínum aldri ákveður að lemja 

þig? 

 Já 

 Nei 

 

Hefurðu fundið fyrir því að það sé yfirleit engin góð ástæða fyrir því þegar fólk er 

andstyggilegt við þig að? 

 Já 

 Nei 

 

Trúir þú því að þegar vondir hlutir eru að fara að gerast þá eiga þeir eftir að eiga sér 

stað sama hvað þú reynir að gera til að koma í veg fyrir þá? 

 Já 

 Nei 

 

Finnst þér yfirleitt vera gagnslaust að reyna að fá þínu fram þegar þú ert heima? 

 Já 

 Nei 

 

Finnst þér þú geta lítið gert til að breyta því þegar einhver á þínum aldri langar að vera 

óvinur þinn? 

 Já 

 Nei 

 

Finnst þér þú yfirleitt hafir lítið að segja um hvað er í matinn heima hjá þér? 

 Já 

 Nei 

 

Finnst þér vera lítið sem þú getir gert þegar einhverjum er illa við þig? 

 Já 

 Nei 

 

Finnst þér að það sé nánast gagnslaust að reyna í skólanum vegna þess að flest önnur 

börn eru einfaldlega klárari heldur en þú? 

 Já 

 Nei 

 

 

Ert þú einstaklingur sem trúir því að hlutir komi betur út ef þeir eru skipulagðir fram í 

tímann? 

 Já 

 Nei 

 

Finnst þér að þú hafir yfirleitt lítið að segja um hvað fjölskyldan þín ákveður að gera? 

 Já 

 Nei 
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Viðauki III 
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Viðauki IV 
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Viðauki V 

 

Sýnishorn 


