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Þakkarorð 

	  
Leiðbeinanda mínum Einari Guðmundssyni vil ég þakka fyrir góða leiðsögn og 

mikinn skilning og tillitsemi gagnvart aðstæðum mínum þegar þessi ritgerð er skrifuð. 

 Ég vil einnig þakka Örnólfi Thorlacius doktorsnema fyrir alla hjálpina með 

gagnasafn. 

Ég vil þakka elsku mömmu  fyrir að standa við bakið á mér alla mína 

skólagöngu og styðja mig fjárhagslega. Án hennar stuðnings hefði þessi háskólagráða 

ekki komið í hús. Ég vil einnig þakka henni og Erni Sævari, manni hennar og 

guðföður sonar míns, fyrir pössun á Ómari Aroni. 

Ég vil sömuleiðis þakka tengdaforeldrum mínum, Ingu og Ómari, fyrir 

endalausa pössun á börnunum og tiltekt á heimilinu. Það er ómetanlegur stuðningur. 

Ég vil þakka Elvu Dögg vinkonu minni fyrir alla hjálpina í gegnum námið og 

þá sérstaklega fyrir leiðbeiningar við heimildaskrá og skýrslugerð og Dínu Maríu fyrir 

hjálpina með Excel. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölsyldu minni. Manninum mínum, Aroni 

Ómarssyni, sérstaklega fyrir að standa sig vel í heimilsstörfum og uppeldi í prófatíð, 

og þegar þessi ritgerð er skrifuð, og börnunum mínum tveumur; Maríu Draumey og 

Ómari Aroni. Maríu Draumey vil ég þakka sérstaklega fyrir að vera yndislegt 

ungabarn og ekkert mál að læra með. Ómari Aroni vil ég þakka fyrir að sýna mér 

hvað í mér býr og að gefast ekki upp þótt móti blási. Allir ofantaldir eiga þátt í því að 

svo varð ekki. 
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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var athugað hvort hægt væri að mæla kvíða barna á samfelldri vídd. 

Atferlislistar sem eru í notkun við greiningu á hegðunar- og tilfinningavanda barna 

spyrja um frávik, sem leiðir til skekktrar dreifingar á heildartölum. Atriði listans sem 

lagður var fyrir beinast að eðlilegum þroska. Einnig voru átta spurningar úr atferlislista 

Conners settar með til að athuga tengsl við þær. Gögnum var safnað á netinu og tóku 

122 mæður og stjúpmæður 6-12 ára barna þátt í rannsókninni. Meginásaþáttagreining 

var framkvæmd og próffræðilegir eiginleikar skoðaðir. Áreiðanleiki þátta var góður og 

fylgni einstakra atriða við þætti var viðunandi. Þáttabygging var nokkuð skýr og atriði 

hlóðu á fimm þætti; Skaplyndi, Bjargráð, Feimni, Áhyggjur og Sjálfstraust. Atriði úr 

lista Conners mynduðu nokkuð sterk tengsl við tvo þætti íslenska listans, Skaplyndi og 

Feimni. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefur góðar vonir um að hægt sé að meta 

kvíðaröskun barna á samfellu. 
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Kvíði	  hefur verið talinn ein af grunntilfinningum mannsins og kemur upp hjá öllum 

einhvern tíma um ævina, jafnvel daglega (Plutchik, 1980). Kvíði einkennist af þeirri 

tilfinningu að hafa ekki stjórn og einblína á hugsanlega framtíðarógn, hættur eða aðra 

komandi atburði sem hugsanlega gætu verið neikvæðir (Chua og Dolan, 2000). 

Kvíði hefur verið skilgreindur sem marghliða viðbragðskerfi líkamans sem tekur til 

tilfinningalegra, atferlislegra, lífeðlisfræðilegra og hugrænna þátta. Áhyggjur eru einn 

af hugrænum þáttum kvíða og hægt að líta á þær sem þann þátt viðbragðskerfisins 

sem varar einstakling við yfirvofandi hættu. Ótti getur verið sá hluti 

viðbragðskerfisins sem undirbýr einstakling fyrir flótta (Barlow, 2002). Kvíði og ótti 

eru því náskyld fyrirbæri og eru oft notuð jöfnum höndum. Það má þá segja að kvíði 

sé mikilvægur þáttur í daglegu lífi vegna aðlögunargildis hans, en aðeins í hóflegu 

magni.   

 

Sjúklegur kvíði 
	  
Ólíkt öðrum alvarlegum sjúkdómum innan afbrigðasálfræðinnar er kvíði eðlileg 

virkni líkamans sem flest börn og fullorðnir hafa einhvern tíma fundið (Pérez-Edgar 

og Fox, 2005). Vegna þessa er mikilvægt að skilgreina mörkin á því hvenær kvíði er 

orðinn sjúklegt ástand. Aðaleinkenni sjúklegs kvíða er óregla á þessu eðlilega 

viðbragðskerfi líkamans. Þetta getur meðal annars komið fram sem miklar og 

hamlandi áhyggjur eða stöðugur ótti án raunverulegrar ógnar (Weems, 2008 og 

Barlow 2002). Ótti og hjálparleysi einkenna kvíða sem virkjar miðtaugakerfið. Þetta 

verður til þess að varnarkerfi líkamans er stöðugt örvað og því erfitt að stjórna 

tilfinningasvörun þegar raunverulega ógn ber að garði (Chua og Dolan, 2000).   
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Kvíði hjá börnum 
 
Rannsóknir á tilfinningaþroska barna benda til þess að mismunandi form ótta og 

kvíða séu ríkjandi á hverju aldursskeiði fyrir sig (Westenberg, Siebelink og Treffers, 

2001). Fyrstu kvíðaviðbrögð barns koma yfirleitt fram við sjö mánaða aldur, þegar 

ókunnugir halda á því eða tala við það (stranger anxiety). Erfitt getur reynst að 

slökkva þessi viðbrögð nema barnið komist til foreldra.  Næstu kvíðaviðbrögð koma 

svo við 12-15 mánaða aldur þegar barnið þróar með sér aðskilnaðarkvíða (seperation 

anxiety). Þessi kvíði kemur vegna ótta barnsins við það að verða viðskila við foreldra. 

Viðbrögðin eru svipuð nema núna getur barnið notað orð til þess að sporna gegn því 

að foreldri fari. Á þessu þroskastigi hefur barnið strax þróað áhyggjur af því að 

foreldrar muni ekki koma aftur. Þessar tegundir kvíða eru þó fyrirsjáanlegar og 

eðlilegar í þroskaferli barna og hverfa yfirleitt við tveggja ára aldur (Huberty, 2012). 

Það gæti verið merki um sjúklegan kvíða ef þær gera það ekki eða koma upp á öðru 

aldursskeiði (Huberty, 2012). Erfitt er að segja nákvæmlega til um það hverju börn 

hafa áhyggjur af á hverju aldursskeiði fyrir sig, en margar rannsóknir hafa verið 

gerðar og eru niðurstöður þeirra svipaðar. Börn allt að 11 ára aldri óttast að verða 

viðskila við foreldra, að meiða sig og dauðann en úr þeim áhyggjum dregur við 12 ára 

aldur og félagslegur kvíði eykst. Félagslegur kvíði getur til dæmis verið gagnvart því 

hvernig þau standi sig á ákveðnum sviðum miðað við jafnaldra og ótti við álit annarra 

(Ollendick, King og Frary, 1989; Ollendick, Matson og Helsel, 1985; Poulton, 

Trainor, Stanton, og McGee, 1997; Westenberg, Drewes, Siebelink og Treffers, 

2004). Kvíði á vissum aldursstigum er eðlilegur og hefur því aðlögunargildi. Ef hann 

kemur upp á öðrum aldursstigum eða er í óhóflegu magni bendir það til sjúklegs 

kvíða (Huberty, 2012). 
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Afleiðingar kvíða 
	  
Kvíðaröskun er algengasta mynd tilfinningaraskana hjá börnum og unglingum og 

getur valdið miklum sálrænum þjáningum og haft neikvæð áhrif á náms- og 

félagsfærni (Silverman og Ginsburg, 1998). Ef kvíðaröskun hjá börnum er ekki 

meðhöndluð eykst hættan á geðrænum vanda og vímuefnanotkun seinna meir (Pine 

og félagar, 1998). Kvíði getur haft mikil áhrif á daglega virkni einstaklings. Kvíðinn 

hefur áhrif bæði á umhverfi hans og persónulegt mat á eigin líðan. Áhrifin eru 

sérstaklega skaðleg ef kvíðaeinkenni koma fyrst fram á bernsku- eða unglingsárum, 

því alvarleiki og varanleiki röskunarinnar eykst með árunum (Pine og félagar 1998). 

Vegna þessa er mikilvægt að finna út hvaða þættir það eru sem spáð geta fyrir um 

tilkomu kvíða (Rothbart, 2004) en til þess þarf nákvæmari mælitæki en nú eru notuð. 

 

Atferlislistar 
	  
Atferlislistar eru mikið notaðir til að meta hegðun og líðan barna. Foreldrar og/eða 

kennarar fylla þá út lista með staðhæfingum um hegðun og líðan barnsins. 

Niðurstaðan er notuð til að álykta um hvort börn eða fullorðnir hafi geð- eða 

hegðunarröskun af einhverju tagi og hvort þörf er á íhlutun. Margs konar listar eru í 

notkun en má þar helst nefna Achenbach listana (Child behavior Checklis, CBCL) 

(Achenbach og Rescorla, 2001) og Conners kvarðana (Conners Rating Sclaes; 

Conners og félagar, 1997). Þessir listar innihalda staðhæfingar um atferli sem 

foreldrar svara annað hvort á tvíkosta kvarða; hvort atferli sé til staðar eða ekki, eða á 

svokölluðum Likert skala þar sem alvarleika eða tíðni hegðunar er metin á kvarða frá 

einum upp í fimm (Likert, 1932). 
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Mikill ókostur flestra atferlislista er að þeir einblína eingöngu á veikleika í 

stað eðlilegrar hegðunar, þ.e öll atriði eru neikvætt orðuð (Ashenbach og Rescorla, 

2001). 

Áreiðanleiki neikvætt orðaðra lista verður lægri sem leiðir til meiri skekkju í 

mælingum (Rowe og Rowe, 2004). Einnig er aukin hætta á að matsmenn leiti 

markvist af afbrigðilegri hegðun, hvort sem hún er til staðar eða og útkoman verður 

meðal annars margir falskir jákvæðir (false positivive) (Rowe og Rowe, 2004). 

Flestir listar sem notast er við í dag byggja á leiðarvísum greiningarkerfis 

DSM-IV og verður nú stiklað á stóru um galla þess. 

 

Skipting DSM-IV í flokka 
	  
DSM-IV greining fyrir kvíðaraskanir er lýsandi og leggur áherslu á sjáanleg einkenni 

og frásagnir fólks, fremur en undirliggjandi orsakir. Raskanir eru þá flokkaðar eftir 

sameiginlegum einkennum (Weems og Stickle, 2005). Eins og kom fram hér að ofan 

er deilt er um það hvort nota eigi þessa tilteknu flokka fyrir geðraskanir eða hvort líta 

megi á geðröskun, til dæmis kvíða, sem samfellda vídd sem þar sem einstaklingi er 

fundinn staður (Jakob Smári, 2007). Þannig yrði einstaklingur með væga kvíðaröskun 

ekki settur undir sama hatt og sá sem er með alvarlega kvíðaröskun. 

 

Framför í skilningi með DSM-greiningarkerfinu en lítið réttmæti 

Með DSM-IV varð mikil framför í þekkingu á því ferli og gangvirki að baki 

kvíðaröskunar hjá börnum og einnig á því ferli sem getur bætt þessi vandamál 

(Weems, 2008). Þekking á þessu sviði hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár með því 

að leggja áherslu á það að skipta kvíða barna upp í nokkrar tegundir 

(aðskilnaðarkvíða, félagskvíða, almennan kvíða o.s.frv.), eins og skilgreint er í DSM-
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IV. En þó svo að þetta kerfi hafi leitt til meiri þekkingar, þá efast rannsóknarmenn um 

réttmæti þess fyrir greiningu kvíða á barnsaldri og telja að hætta sé á því að ekki verði 

frekari framfarir á þessu sviði ef eingöngu er stuðst við DSM (Saavedra og Silverman, 

2001 og Weems og Sticle, 2005).   

 

Samsláttur við aðrar raskanir 
	  
Rannsóknir benda til þess að raskanir sem skilgreindar eru á DSM-kvarða hafi of hátt 

hlutfall samsláttar við aðrar raskanir (Saavedra og Silverman, 2001). Einstaklingur 

sem greinist með eina kvíða- eða lyndisröskun á DSM-IV er margfalt líklegri til þess 

að greinast með aðra kvíða- eða lyndisröskun, heldur en að einhver sem valinn er af 

handahófi greinist með eina einustu (Lilienfeld, Waldman og Israel, 1994). Á meðal 

barna er til dæmis samsláttur á milli kvíðaröskunar og þunglyndis um 28% (Strauss, 

Last og Hersen, 1998). Hlutfallið er svo ennþá hærra þegar allar kvíða- eða 

lyndisraskanir eru teknar saman. Yfir 50% þeirra sem fá greiningu kvíða eða annarrar 

lyndisraskana uppfyllir skilyrði fyrir annarri röskun á sama tíma (Barlow, 2002). Stór 

ástæða fyrir þessum mikla samslætti gæti verið sú að oft eru það eingöngu 

öfgakenndari einkenni sem greina á milli kvíða- og lyndisraskana (Saavedra og 

Silverman, 2001). Sem dæmi má nefna að þá yrði eitt einkenni fyrir kvíða „depurð“ 

en fyrir þunglyndi yrði það „mikil depurð“. Þetta er vandamál sem er ekki hægt að 

leysa með rannsóknum sem byggjast eingöngu á DSM-greiningarkerfinu, því 

vandamálið er ef til vill bundið við DSM-skilgreiningarnar sjálfar (Dadds og félagar 

2004; Saavedra og Silverman, 2001). 
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DSM-IV er ekki byggt á kenningalegum grunni 
	  
Rannsóknir benda til að með þróunarlegri og kenningarlegri nálgun á greiningu 

kvíðaeinkenna hjá börnum fáist nákvæmara mat en með DSM-IV (Weems og Sticle, 

2005). Það vantar því góða yfirgripsmikla kenningu um þróun kvíða hjá börnum 

innan afbrigðasálfræðinnar. Til þess að hægt sé að smíða slíka kenningu er mikilvægt 

að búa til lýsingu á samfellu og finna þá þætti sem halda sér á milli aldursskeiða og þá 

þætti sem breytast (Weems, 2008). 

 

DSM-IV tekur ekki tillit til aldurs 
	  
Við rannsóknir á kvíða hefur verið lögð áhersla á þýði fullorðinna. Það er ekki vitað 

hvort hægt sé að yfirfæra skilgreiningar og þau kvíðaeinkenni sem fullorðnir finna 

fyrir yfir á börn. Rannsóknir og kenningar á tilfinningaþroska barna benda til þess að 

mismunandi form ótta og kvíða séu ríkjandi á hverju aldursskeiði fyrir sig (Warren og 

Sroufe, 2004; Westenberg, Siebelink og Treffers, 2001). Sem dæmi má nefna að 

aðskilnaðarkvíðaviðbrögð hjá 6-9 ára börnum eru talin eðlileg en óeðlileg hjá 14-17 

ára unglingum. Að sama skapi er kvíði tengdur félagslegri frammistöðu talinn 

eðlilegur hjá 14-17 ára unglingum en óeðlilegur hjá 6-9 ára börnum (Warren og 

Sroufe’s, 2004).   

Stærsta takmörkunin á því að nota DSM-greiningarviðmiðið til þess að búa til 

góða kenningu sem hæfir hverju þroskastigi fyrir sig er sú að það vantar áreiðanlegri 

langtímarannsóknir. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar, byggðar á DSM 

greiningarkerfinu, gefa misvísandi niðurstöður (Last, Perrin, Hersen, & Kazdin, 1996; 

Newman og félagar, 1996). Last og félagar (1996) gerðu langtímarannsókn og fengu 
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þá niðurstöðu að 14% þeirra unglinga sem greindust með félagskvíða höfðu sömu 

greiningu þremur til fjórum árum síðar og 20% þeirra voru með aðra kvíðaröskun sem 

sló saman við félagskvíða. Ein ástæðan fyrir þessu misræmi er sú að þau matstæki 

sem til eru í dag eru ekki ætluð til þess að greina vanda á mismunandi aldursskeiði og 

taka ekki tillit til þess hvaða hegðun er eðlileg á hverju aldursskeiði fyrir sig (Rowe 

og Rowe, 2004). 

 

Rannsóknir sem styðja aldursskiptingu á kvíða   
	  
Rannsóknir sem Westenberg og félagar (2001) og Warren og Sroufe’s (2004) gerðu á 

6-17 ára börnum leiddi í ljós að aðskilnaðarkvíði og ótti við dýr er ríkjandi hjá 6-9 ára 

börnum. Almenn kvíðatilhneiging, ótti við það að meiða sig og ótti við dauðann var 

ríkjandi hjá 10-13 ára börnum og félagskvíði og frammistöðukvíði var ríkjandi hjá 14-

17 ára unglingum. Weems, Hammond-Laurence, Silverman og Ginsburg (1998) 

fundu mismun á dreifingu kvíðaeinkenna eftir aldri. Aðskilnaðarkvíði var algengari 

hjá 6-11 ára börnum en félagskvíði meira ríkjandi hjá 12-17 ára unglingum. Ollendick 

og félagar fengu þær niðurstöður að ótti við dýr væri algengari hjá börnum en 

unglingum (Ollendick, King og Frary, 1989; Ollendick, Matson og Helsel, 1985) og 

Poulton, Trainor, Stanton og McGee (1997) fengu þær niðurstöður að félagslegur 

kvíði væri algengari hjá unglingum en börnum. Westenberg, Drewes, Siebelink og 

Treffers (2004) fengu þær niðurstöður að yngri börn óttuðust það frekar að meiða sig 

og að verða refsað. Þær áhyggjur minnkuðu svo með aldrinum og ótti við álit annarra 

og hvernig þau stæðu sig á félagslegum sviðum ykist. Weems og Costa (2005) 

prófuðu þessa þróunarkenningu og niðurstöður þeirra voru svipaðar; mismunandi 

form ótta og kvíða birtast á mismunandi aldursskeiðum. Börn 6-9 ára óttuðust 
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aðskilnað við foreldra, börn 10-13 ára óttuðust dauðann og líkamlegan sársauka og 

unglingar 14-17 ára óttuðust mest álit annarra. 

Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að kvíði barna mælist frekar á 

samfellu og því sé DSM-miðuð mælitækii óhentug við slíka greiningu (Moffitt, 

1993). 

 

Markmið rannsóknar 
	  
Atferlislistar sem notaðir eru hér á landi koma erlendis frá. Mikil þörf er á að fá 

nákvæmara mælitæki staðlað fyrir íslensk börn. Ákvarðanir sem teknar eru út frá 

niðurstöðum þessa lista geta haft mikil áhrif á líf einstaklings, félagslega og andlega, 

og því nauðsynlegt að slík mælitæki séu sem nákvæmust.  

Niðurstaða fyrri rannsóknar á þessu sama sviði benda til að atriði listans mynda 

nokkuð skýra þáttabyggingu (Örnólfur Thorlacius, 2010). Markmið þessarar 

rannsóknar er að athuga hvort að þættir haldi sér milli úrtaka og hvort marktækur 

munur sé á dreifingu svara þegar notaður er þriggja punkta- eða fimm punkta kvarði. 

 

Aðferð 
 

Þátttakendur 
	  
Atriðalisti var sendur á netfang 8935 nemenda í Háskóla Íslands sem gefið höfðu leyfi 

fyrir því að fá kannanir sendar. Óskað var eftir þátttöku mæðra/stjúpmæðra barna á 

aldrinum sex til tólf ára. Alls fengust 122 fullsvaraðir listar. Hlutfall af notkun 

svarmöguleika var reiknað til að greina ýkta svarhneigð sem leiðir til svarskekkju. 

Miðað var við að ýktu svarmöguleikarnir væru ekki notaðir oftar en í 90% tilfella. 
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Alls voru 15 fjarlægðir sem uppfylltu ekki þetta viðmið og samanstendur gagnasafnið 

því af 107 gildum listum (87,7%). 

Flestar mæður höfðu lokið fyrstu háskólagráðu (43%) og stór hluti hafði lokið 

prófi á framhaldsskólastigi (25,2%). Fæstar mæður höfðu aðeins lokið 

grunnskólaprófi, landsprófi eða gagnfræðiprófi (1,9%). 

 

1.tafla. Menntun mæðra (N=107) 
  Menntun Tíðni Hlutfall% 

Grunnskólapróf, landspróf eða gagnfræðapróf 2 1,9 
Stúdentspróf eða annað bóklegt nám á framhaldsskólastigi (t.d. í 
öldungadeild) 27 25,2 
Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á framhaldsskólastigi 6 5,6 
Fyrsta háskólagráða (t.d. BA, BS eða BEd próf) 46 43 
Nám að lokinni fyrstu háskólagráðu sem lýkur með diplómaprófi (t.d. 
námsráðgjafarnám) 9 8,4 
Meistara- eða doktorspróf við háskóla 17 15,9 
Samtals 107 100 

 

 Af 107 börnum voru 45 (42%) stúlkur og 67 (63%) drengir. Aldur barnanna 

var reiknaður út frá fæðingarmánuði og ári sem foreldrar gáfu upp. Meðalaldur 

barnanna í úrtakinu er níu ára og 11 mánaða (109,35 mánaða) með staðalfrávikið 

23,12 mánuðir. Yngsta barnið er 73 mánaða og elsta 154 mánaða. Meðalaldur drengja 

er 108,6 mánaða með staðalfrávikið 25 mánuði og meðalaldur stúlkna er 111 mánuðir 

með staðalfrávikið 20,5 mánuðir.   

 

2.tafla. Kyn og aldursdreifing barna í úrtaki.                    
 Aldur Stúlkur Drengir Alls Hlutfall% 

6 3 16 19 17,8 
7 10 7 17 15,9 
8 9 5 14 13,1 
9 5 8 13 12,1 
10 11 14 25 23,4 
11 5 8 13 12,1 
12 2 4 6 5,6 
Alls 45 62 107 100 
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Framkvæmd 
	  
Tölvupóstur var sendur á nemendaskrá Háskóla Íslands með beiðni um að senda 

könnunina með tölvupósti á nemendur skólans. Listinn var sendur út með tölvupósti á 

8935 nemendur, þar sem óskað var eftir þátttöku. Tvær ítrekanir voru sendar út í 

kjölfarið með viku millibili. Tölvupósturinn innihélt helstu upplýsingar um könnunina 

og vefslóð á hana. Þar kom fram áætluð tímalengd við svörun, aldur barna sem óskað 

var eftir, hverjir ættu að svara listanum, að könnunin væri nafnlaus og að ekki væri 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda (sjá viðauka B). Þegar þessari vefslóð var 

fylgt, birtist gluggi með könnuninni og leiðbeiningum um hvernig ætti að svara (sjá 

viðauka C). Fyrst voru þátttakendur beðnir um að tilgreina tengsl sín við barnið, 

menntun, kyn barns og aldur þess. Að því loknu voru þeir beðnir um að svara 95 

staðhæfingum. Gagnasöfnun stóð frá 31. október til 15. desember 2012. 

 

Mælitæki 
	  
Notast var við eldri útgáfu atferlislista sem þróaður var af Örnólfi Thorlacius (2010) 

og 44 atriði tekin beint upp úr honum. Einnig voru 44 ný atriði. Atriði listans eru 

samin með því leiðarljósi að athuga hvort að tiltekin færni sé til staðar í stað frávika. 

Atriði voru því orðuð á jákvæðan hátt og staðhæfing eins og Á erfitt með að hafa 

stjórn á áhyggjum sínum  verður Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. Að 

auki voru átta atriði tekin úr atferlislista Conners. Þau eiga að meta kvíða 

(anxious/shy) og eru sett með þessum lista til viðmiðunar. Listinn í heild 

samanstendur af 95 atriðum sjá (viðauka A). 
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Úrvinnsla   
	  
Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 20.0. Gerð var tíðnigreining á atriðum listans og athugað hvort atriði 

uppfylltu skilyrði normaldreifingar. Miðað var við að skekkja og ris atriðanna væri 

lægri en 1,5. Öll atriði listans uppfylltu þetta viðmið.   

  Áður en þáttagreining var framkvæmd var athugað hvort gagnasafnið 

uppfyllti skilyrði til þáttagreiningar. Próf Bartletts (Bartlett’s test of sphericity) og 

KMO (Keyser-Meyer Olkin Mesure of sampling of Adequacy) gaf til kynna að 

þáttagreining væri réttlætanleg. Anti image correlation gaf til kynna að fjarlægja ætti 

9 atriði þar sem þau höfðu ekki hleðslu upp á 0,5. Það voru atriði 2, 4, 24, 41, 44, 69, 

70, 82 og 84. Búist var við fylgni á milli þátta, svo að notast var við 

meginásaþáttagreiningu (principal axis factoring) með promax snúningi (kappa=3) á 

úrtakið í heild. 
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	   	   	   	   	   Niðurstöður 
 
Lýsandi tölfræði var gerð á atriðum listans (sjá viðauka D). Meðaltöl atriða fyrir 

úrtakið í heild var á bilinu 2,76 til 3,77 og staðalfrávik á bilinu 0,70 til 1,16. Skekkja 

atriða er á bilinu -0,77 til 0,37 og ris á bilinu -0,16 til 1,18. Dreifing atriða er vel innan 

skilgreindra marka og standast viðmið normaldreifingar. Öllum atriðum er því haldið 

inni í gagnasafni til þáttagreiningar. 

 

Meginásaáttagreining 

Próf Bartletts (Bartlett’s test of sphericity) og KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy) var skoðað í upphafi. Próf Bartletts athugar hvort fylgnifylki víki 

marktækt frá identity matrix. Það nær marktekt við 0,0001 og KMO stærð er 0,79 en 

það á að vera yfir 0,50 svo atriði séu viðeigandi til þáttagreiningar (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).  Meginásaþáttagreining (principal axis 

factoring) var notuð með promax-snúningi (kappa=3).  

Skriðurit gaf til kynna að atriðasafni væri best lýst með fimm þáttum (sjá 

viðauka E). Viðmið um lágmarkshleðslu atriða við þátt var 0,52. Það var ákveðið út 

frá stærð úrtaks (N=107) og gert með því að tvöfalda fylgnistuðullinn sem náði 

marktekt við vendigildið 0,01 (r=0,26). Þetta er gert til þess að draga úr líkum á því 

að tilviljanabundnar hleðslur á þætti séu túlkaðar sem raunverulegar hleðslur (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Skriðupróf gaf til kynna að draga ætti 

fimm þætti (sjá viðauka E). 

Þáttabygging listans kemur fram í 3.töflu. Samtals eru 19 atriði sem tiheyra 

þætti I með hleðslur á bilinu 0,33-0,88 og meðalhleðslu 0,59. Atriði 48 (Getur hamið 

sig þegar hún/hann reiðist) hefur hæsta hleðslu á þáttinn en atriði 27 (Þegar hún/hann 

er leið(ur) á hún/hann auðvelt með að snúa neikvæðum hugsunum yfir í jákvæðar) 



	  	  

	   19	  

lægsta og ómarkverða. Flestar eru yfir viðmiði (0,52) en sex eru á mörkunum. 

Hleðslur atriða sem skilgreina fyrsta þátt hafa lágar og ómarkverðar hleðslur á aðra 

þætti. Atriði sem hlaða á þáttinn eru um skap og geðstillingu. Þáttur I fær því heitið 

Skaplyndi. Meðaltal þáttaskýringar er 0,60. 

 
 

3.tafla. Fimm þátta lausn með meginásaþáttagreiningu og hvössum snúningi (N=107).	  
	      Þáttahleðsla Þáttaskýring 	  	  

 
Atriði I II III IV V h2 

	  (48) Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist. 0,88 0,06 -0,07 0,00 -0,06 0,79 
	  (35) Það þarf mikið til þess að hún/hann reiðist. 0,82 -0,02 0,05 -0,06 0,02 0,62 
	  (39) Getur haft stjórn á tilfinningum sínum ef hún/hann 

kemst í uppnám. 0,80 0,21 -0,03 0,06 -0,23 0,80 
	  (56) Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum. 0,77 -0,14 0,08 -0,03 0,14 0,57 
	  (65) Heldur ró sinni þótt illa gangi. 0,72 -0,01 -0,01 0,17 0,08 0,72 
	  (10) Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 0,72 -0,11 -0,15 0,16 0,05 0,58 
	  (71) Hefur stjórn á tilfinningum sínum. 0,72 0,02 -0,06 0,12 0,09 0,68 
	  (62) Heldur ró sinni ef hún/hann gerir mistök. 0,67 0,02 -0,15 0,11 0,15 0,65 
	  (26) Hún/hann veit hvenær er best að hafa hemil á 

tilfinningum sínum. 0,62 0,38 -0,05 -0,10 -0,32 0,59 
	  (13) Það þarf mikið til þess að hún/hann verði 

pirruð/pirraður. 0,58 0,17 -0,02 -0,07 0,14 0,51 
	  (72) Er sveigjanleg(ur). 0,58 0,19 0,09 -0,15 0,22 0,58 
	  (11) Getur tekið gagnrýni. 0,54 0,07 0,00 -0,13 0,39 0,56 
	  (61) Á auðvelt með að sætta sig við það ef hún/hann 

hefur rangt fyrir sér. 0,50 -0,09 -0,19 0,13 0,18 0,38 
	  (8) Sættir sig við eigin mistök. 0,47 -0,12 0,04 0,19 0,34 0,54 
	  (78) Ef hún/hann kemst í uppnám reynir hún/hann að 

halda ró sinni og finna leiðir til þess að leysa 
vandann. 0,44 0,34 0,07 0,35 -0,28 0,73 

	  (29) Ef hún/hann kemst í uppnám reynir hún/hann að 
halda ró sinni og finna leiðir til þess að leysa 
vandann. 0,41 0,21 0,12 0,20 -0,05 0,49 

	  (53) Ef hún/hann verður hrædd(ur) við eitthvað er 
auðvelt að telja í hana/hann kjark. 0,40 -0,05 0,20 0,17 0,19 0,42 

	  (58) Ef eitthvað leiðinlegt gerist sem hún/hann fær ekki 
breytt á hún/hann auðvelt með að sætta sig við það. 0,36 0,20 -0,17 0,16 0,30 0,58 

	  (27) Þegar hún/hann er leið(ur) á hún/hann auðvelt með 
að snúa neikvæðum hugsunum yfir í jákvæðar. 0,33 0,26 0,00 0,16 0,23 0,58 

	  (60) Hugsar um leiðinlega atburði frá mismunandi 
sjónarhornum í stað þess að draga fljótfærnislegar 
ályktanir. -0,09 0,80 -0,19 0,14 -0,19 0,55 

	  (50) Ef eitthvað kemur henni/honum í uppnám reynir 
hún/hann að skilja betur af hverju henni/honum 
líður á tiltekinn hátt. 0,04 0,76 0,17 -0,20 -0,02 0,57 

	  (20) Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers reynir 
hún/hann að skoða hlutina frá öðru sjónarhorni. -0,02 0,74 0,03 -0,14 0,22 0,62 

	  (64) Ef eitthvað slæmt gerist getur hún/hann skoðað það 
frá mismunandi sjónarhornum í stað þess að hrapa 
að ályktunum. -0,09 0,71 -0,07 0,37 -0,13 0,68 

	  (54) Er góð(ur) í því að finna sennilegar skýringar á því 
af hverju eitthvað leiðinlegt gerðist í stað þess að 
draga fljótfærnislegar ályktarnir. 0,05 0,70 0,07 -0,07 0,02 0,52 

	  (38) Getur hugsað um leiðinlega atburði frá fleiri 
sjónarhornum í stað þess að einblína á það 
neikvæða. 0,04 0,69 -0,18 0,12 0,12 0,65 	  	  
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3. tafla. Frh. 
    Þáttahleðsla Þáttaskýring 	  	  
  Atriði I II III IV V h2 	  	  

(52) Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers á hún/hann 
auðvelt með að sjá hlutina í öðru ljósi.	  

-0,05 0,66 -0,05 0,14 0,19 0,62 

	  (18) Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers sem gerðist áttar 
hún/hann sig á því sjálf(ur) að hlutirnir hefðu getað farið 
verr. 

-0,18 0,66 -0,15 0,18 -0,03 0,40 

	  (68) Ef hún/hann er döpur/dapur er hún/hann dugleg(ur) við 
að rifja upp jákvæða eiginleika í fari sínu í stað þess að 
hugsa um veikleika sína. 

0,02 0,62 0,10 -0,01 0,21 0,60 

	  (95) Ef hún/hann er leið(ur) yfir einhverju er hún/hann 
góð(ur) í því að finna leiðir til þess að láta sér líða betur. 

0,13 0,56 0,03 0,21 0,06 0,66 

	  (37) Skilur að aðrir finna ekki endilega fyrir sömu 
tilfinningum og hún/hann við gefnar aðstæður. 

0,26 0,55 0,04 -0,22 -0,06 0,39 

	  (86) Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers áttar hún/hann 
sig á því að hlutirnir geti gengið betur næst. 

0,08 0,54 0,16 0,18 0,00 0,58 

	  (91) Á auðvelt með að átta sig á því hvernig öðrum líður. 0,13 0,53 0,19 -0,35 0,04 0,34 

	  (73) Veltir fyrir sér mismunandi skýringum á því af hverju 
eitthvað slæmt gerðist í stað þess að kenna 
sjálfri/sjálfum sér um. 

0,08 0,52 0,04 0,09 0,03 0,42 

	  (66) Er góð(ur) í því að finna sennilegar skýringar á því af 
hverju eitthvað leiðinlegt gerðist (t.d. ef vinur eða 
vinkona kom ekki í heimsókn á tilsettum tíma og hefur 
ekki haft samband). 

0,06 0,51 0,01 0,14 -0,02 0,40 

	  (33) Ef illa gengur er hún/hann dugleg(ur) við að muna eftir 
jákvæðum eiginleikum í fari sínu í stað þess neikvæða. 

0,08 0,47 0,17 0,03 0,28 0,58 

	  (85) Ef hún/hann er döpur/dapur á hún/hann auðvelt með að 
horfa fram hjá því neikvæða og veita öðru athygli. 

-0,04 0,46 0,00 0,35 0,19 0,61 

	  (47) Á auðvelt með að átta sig á því hvaða tilfinningu 
hún/hann finnur fyrir. 

0,28 0,41 0,15 -0,20 -0,07 0,30 

	  (21) Á auðvelt með að snúa neikvæðum hugsunum yfir í 
jákvæðar. 

0,24 0,41 0,01 0,06 0,36 0,70 

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

0,35 0,37 0,04 0,17 0,00 0,57 

	  (24) Ef hún/hann kemst í uppnám reynir hún/hann að finna 
leiðir til þess að láta sér líða betur. 

0,08 0,23 0,11 0,22 -0,02 0,23 

	  (30) Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra. 0,05 -0,01 0,87 -0,04 0,01 0,75 

	  (77) Er ófeimin(n). -0,13 0,05 0,85 0,05 -0,06 0,74 

	  (23) Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann talar fyrir framan 
annað fólk. 

0,06 -0,07 0,85 0,04 0,03 0,73 

	  (90) Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann hittir fólk sem 
hún/hann þekkir lítið eða ekki neitt. 

-0,07 -0,06 0,84 0,02 0,13 0,73 

	  (94) Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann þekkir 
ekki vel. 

-0,13 0,08 0,82 -0,06 0,02 0,68 

	  (43) Er framfærin(n). -0,04 -0,05 0,78 0,10 0,03 0,63 

	  (31) Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 0,13 0,03 0,77 0,08 -0,02 0,70 

	  (79) Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann þarf að gera 
eitthvað á meðan aðrir horfa á. 

0,00 0,16 0,75 0,06 0,02 0,70 

	  (40) Er örugg(ur) með sig í félagslegum aðstæðum (t.d. 
veislum eða samkomum). 

0,09 -0,02 0,70 0,05 0,04 0,54 

	  (14) Er örugg(ur) með sig ef hún/hann er miðpunktur athygli. -0,14 -0,16 0,69 0,17 0,20 0,58 

	  (46) Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem 
hún/hann þekkir ekki vel. 

-0,04 0,09 0,69 -0,20 0,19 0,53 

	  (89) Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína í 
einhverju (t.d. spila á hljóðfæri, koma fram í leikriti eða 
taka þátt í íþróttaviðureign). 

-0,06 0,17 0,68 0,06 -0,08 0,54 

	  (6) Það þarf mikið til þess að hún/hann fari hjá sér. 0,21 -0,29 0,33 0,18 0,28 0,31 

	  (34) Það þarf mikið til þess að hún/hann verði hrædd(ur). 0,02 -0,27 0,04 0,86 -0,15 0,55 

	  (59) Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða 
hana/hann. 

0,09 -0,04 0,05 0,70 0,00 0,55 

	  (80) Ef hún/hann verður hrædd(ur) við eitthvað á hún/hann 
auðvelt með að hrista óttan af sér. 

0,09 0,02 0,17 0,69 -0,07 0,62 

	  (55) Er áhyggjulaus. -0,11 0,03 -0,01 0,68 0,26 0,60 	  	  
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3. tafla. Frh. 
	   	   	   	   	   	   	  

  
Þáttahleðsla Þáttaskýring 

	  
 

Atriði I II III IV V h2 
	  (88) Getur mætt því sem hún/hann óttast. 0,01 0,14 0,16 0,62 0,00 0,60 

	  (63) Á auðvelt með að beina athyglinni frá því sem hún/hann óttast. 0,06 0,10 -0,01 0,62 0,07 0,56 

	  (17) Ef hún/hann er áhyggjufull(ur) á hún/hann auðvelt með að leiða hugann að 
einhverju öðru. 

0,11 -0,01 -0,03 0,57 0,18 0,52 

	  (7) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. 0,21 -0,04 -0,02 0,53 0,29 0,64 

	  (75) Á auðvelt með að hætta að hugsa neikvæðar hugsanir. -0,04 0,28 0,07 0,49 0,26 0,70 

	  (9) Ef eitthvað slæmt gerist sem er henni/honum að kenna á hún/hann auðvelt 
með að hætta að hugsa um það. 

-0,12 0,02 -0,11 0,48 0,28 0,34 

	  (57) Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers á hún/hann auðvelt með að hætta að 
hugsa um það. 

0,06 0,23 -0,11 0,48 0,34 0,72 

	  (76) Er sterk(ur) á taugum. 0,23 -0,01 0,14 0,43 -
0,01 

0,38 

	  (49) Á auðvelt með að dreifa huganum þegar henni/honum líður illa. 0,23 0,21 -0,14 0,42 0,23 0,68 

	  (42) Hefur trú á sjálfri/sjálfum sér að geti tekist á við erfiðar aðstæður án þess að 
fara að gráta eða komast í uppnám. 

0,26 0,10 0,22 0,38 -
0,21 

0,41 

	  (74) Hefur trú á eigin getu til þess að takast á við erfiðar aðstæður. -0,05 0,29 0,31 0,32 0,10 0,51 

	  (92) Ef óvissa er um eitthvað í náinni framtíð á hún/hann auðvelt með að sætta 
sig við það. 

0,16 0,09 0,14 0,26 0,17 0,34 

	  (12) Er laus við að hafa áhyggjur af því að öðrum finnist eitthvað sem hún/hann 
gerir heimskulegt eða asnalegt. 

0,04 -0,12 0,13 0,05 0,64 0,46 

	  (15) Ef jafnaldri segir eitthvað við hana/hann sem skilja má á tvenna vegu tekur 
hún/hann því sem hrósi fremur en gagnrýni. 

0,15 0,07 0,22 0,00 0,45 0,42 

	  (1) Á auðvelt með að rífa sig frá neikvæðum hugsunum. 0,14 0,22 0,00 0,12 0,44 0,51 

	  (45) Er laus við að hafa áhyggjur af því að hún/hann muni gera mistök. 0,11 -0,10 0,35 0,18 0,43 0,50 

	  (19) Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis eða gengur ekki nógu 
vel. 

0,20 0,07 -0,14 0,30 0,39 0,53 

	  (22) Þegar eitthvað kemur henni/honum úr jafnvægi er hún/hann fljót(ur) að 
jafna sig. 

0,26 0,30 -0,02 0,10 0,35 0,61 

	  (93) Er fljót(ur) að jafna sig ef eitthvað var henni/honum að kenna. 0,11 0,12 -0,02 0,26 0,33 0,40 

	  (81) Henni/honum finnst í lagi að sýna tilfinningar sínar þegar hún/hann er í 
erfiðum aðstæðum og jafnaldrar sjá til. 

-0,06 0,16 0,26 -
0,06 

0,29 0,22 

	  (3) Mætir því sem hún/hann óttast í stað þess að forðast það. -0,11 0,19 0,19 0,20 0,27 0,32 

	  
 	   	  

Fylgni á milli þátta 
 

Alfastuðull 
 

 	   	   	   	   	   	   	   	  
 

I - 
    

0,96 
	  

 
II 0,56 - 

   
0,95 

	  
 

III 0,12 0,28 - 
  

0,95 
	  

 
IV 0,52 0,51 0,26 - 

 
0,94 

	  
 

V 0,36 0,39 0,20 0,42 - 0,83	  
	   

 

Á þátt II hlóðu 21 atriði með hleðslur á bilinu 0,23 til 0,80. Atriði 60 (Hugsar 

um leiðinlega hluti frá mismunandi sjónarhornum í stað þess að draga 

fljótfærnislegar ályktanir) hlóð hæst og atriði 24 (Ef hún/hann kemst í uppnám reynir 

hún/hann að finna leiðir til þess að láta sér líða betur) hlóð lægst og ómarkvert. 
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Meðalhleðsla atriða á annan þátt er 0,57. Atriði þáttarins snúast um bjartsýni og 

sjálfsbjargarviðleitni og fær því þáttur tvö nafnið Bjargráð.  

Þrettán atriði hlaða á þriðja þátt með hleðslur á bilinu 0,33 til 0,87. 

Meðalhleðsla þáttarins er 0,74. Atriði 30 (Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi 

ókunnugra) hleður hæst en atriði sex (Það þarf mikið til þess að hún/hann fari hjá 

sér) lægst og er ómarkverð en jafnframt eina ómarkverða hleðslan í þætti þrjú. Atriði 

þáttarins fjalla um sjálfstraust og öryggi í framkomu í viðurvist ókunnugra. Þáttur III 

fær því heitið Feimni. 

 Fjórði þáttur er skírður Áhyggjur og inniheldur 16 atriði. Hleðslur eru á bilinu 

0,26 til 0,86 og meðalhleðsla þáttarins er 0,53. Atrið 34 (Það þarf mikið til þess að 

hún/hann verði hræddur hleður hæst á þáttinn). Lægst hleður atriði 92 (Ef óvissa er 

um eitthvað í náinni framtíð á hún/hann auðvelt með að sætta sig við það) og er 

ómarkverð hleðsla. Nokkuð er um það að atriði sem hlaða lægra á þáttinn hlaði einnig 

á hina þættina. Til að mynda hleður atriði 74 (Hefur trú á eigin getu til þess að takast 

á við erfiðar aðstæður) álíka mikið á þætti tvö og þrjú. 

 Þáttur fimm inniheldur níu atriði með hleðslur á bilinu 0,27 til 0,64. 

Meðalhleðsla þáttar IV er 0,40 sem og hefur jafnfram lægstu meðalhleðsluna. Atriði 

12 (Er laus við að hafa áhyggjur af því að öðrum börnum finnist eitthvað sem 

hún/hann gerir heimskulegt eða asnalegt) hleður hæst og atriði þrjú (Mætir því sem 

hún/hann óttast í stað þess að forðast það) lægst. Þáttur fimm fær heitið Sjálfstraust. 

  

Áreiðanleiki 
	  
Neðst í 3.töflu sést fylgni á milli þáttanna fimm. Hæst er fylgnin á milli fyrsta og 

annars þáttar (r=0,56). Þar á eftir er fylgni á milli fyrsta og fjórða þáttar og annars og 

fjórða þáttar (r=0,52 og r=0,51). Lægst er fylgnin á milli fyrsta og þriðja þáttar 
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(r=0,12). Áreiðanleikastuðlar þáttanna eru allir háir. Þættir eitt til fjögur hafa 

áreiðanleika frá 0,96 til 0,94. Þáttur fimm hefur svo áreiðanleika upp á 0,83 sem er 

viðunandi (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). 

Samanlagt skýra fimm snúnir þættir 58% af heildardreifingu atriðanna. Fyrsti 

þáttur, Skaplyndi, skýrir stærstan hluta af dreifingu atriða, 35,9%. Annar þáttur, 

Bjargráð, skýrir 9,9% af dreifingu atriða og þriðji þáttur, Feimni, skýrir 4,3% 

dreifingar. Fjórði þáttur, Áhyggjur, skýrir næst minnst eða 3,5% af dreifingu atriða og 

fimmti þáttur, Sjálfstraust, minnst eða 2,4% af heildardreifingu atriða. Þáttaskýring 

atriða (communalities) er á bilinu 0,22 til 0,80. Hæst fyrir atriði 39 (Getur haft stjórn 

á tilfinningum sínum ef hún/hann kemst í uppnám) og einnig hátt fyrir atriði 48 (Getur 

hamið sig þegar hún/hann reiðist) og atriði 30 (Á auðvelt með að segja frá einhverju í 

hópi ókunnugra), 0,79 fyrir fyrra atriðið og 0,75 fyrir það seinna. Lægstu 

þáttaskýringu fékk atriði 81 (Henni/honum finnst í lagi að sýna tilfinningar sínar 

þegar hún/hann er í erfiðum aðstæðum og jafnaldrar sjá til) og næstlægstu atriði 24 

með 0,23 (Ef hún/hann kemst í uppnám reynir hún/hann að finna leiðir til þess að láta 

sér líða betur).  

 
Fylgni milli atriða sem tilheyra sama þætti sést í 4.töflu. Í þætti I er fylgni milli atriða 

á bilinu 0,25 til 0,81. Hæst er fylgnin milli atriða 39 (Getur haft stjórn á tilfinningum sínum 

ef hún/hann kemst í uppnám) og 48 (Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist) en lægst milli 

atriða 26 (Hún/hann veit hvenær er best að hafa stjórn á tilfinningum sínum) og 61 (Á 

auðvelt með að sætta sig við það ef hún/hann hefur rangt fyrir sér).  

Í þætti II er fylgni milli atriða á bilinu 0,17 til 0,69 með hæsta fylgni milli atriða 85 

(Ef hún/hann er döpur/dapur á hún/hann auðvelt með að horfa fram hjá því neikvæða og 

veita öðru athygli) og 95 (Ef hún/hann er leið(ur) yfir einhverju er hún/hann góð(ur) í því að 
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finna leiðir til þess að láta sér líða betur). Lægst er fylgnin milli atriða 24 (Ef hún/hann 

kemst í uppnám reynir hún/hann að finna leiðir til þess að láta sér líða betur) og 91 (Á 

auðvelt með að átta sig á því hvernig öðrum börnum líður).  

 
 
4. tafla. Fjöldi atriða, fylgni á milli atriða og leiðrétt fylgni atriða við heildartölu þátta í úrtaki 
(N=107 

  
Fjöldi 
atriða Fylgni milli atriða 

Leiðrétt fylgni milli atriða  
við heildartölu 

Þáttur I 19 0,25-0,81 0,50-0,84 
Þáttur II 21 0,17-0,69 0,42-0,80 
Þáttur III 13 0,18-0,79 0,37-0,86 
Þáttur IV 16 0,20-0,71 0,50-0,79 
þáttur V 9 0,05-0,57 0,31-0,62 

 

Í þætti III er fylgni milli atriða á bilinu 0,18 til 0,79. Hæst er fylgnin milli 

atriða 23 (Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann talar fyrir framan annað fólk) og 30 

(Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra) en lægst milli atriða 6 (Það 

þarf mikið til þess að hún/hann fari hjá sér) og 40 (Er öruggur með sig í félagslegum 

aðstæðum (t.d. veislum eða samkomum)).  

Í þætti IV er fylgni á bilinu 0,20 til 0,71 með hæstu fylgni milli atriða 57 (Ef 

hún/hann er leið(ur) vegna einhvers á hún/hann auðvelt með að hætta að hugsa um 

það) og 75 (Á auðvelt með að hætta að hugsa um neikvæðar hugsanir) en lægst milli 

atriða 9 (Ef eitthvað slæmt gerist sem er henni/honum að kenna á hún/hann auðvelt 

með að hætta að hugsa um það) og 92 (Ef óvissa er um eitthvað í náinni framtíð á 

hún/hann auðvelt með að sætta sig við það).  

Í þætti V er fylgnin á bilinu 0,05 til 0,57. Hæst er fylgnin milli atriða 1 (Á 

auðvelt með að rífa sig frá neikvæðum hugsunum) og 22 (Þegar eitthvað kemur 

henni/honum úr jafnvægi er hún/hann fljót(ur) að jafna sig) en lægst milli atriða 81 

(Henni/honum finnst í lagi að sýna tilfinningar sínar þegar hún/hann er í erfiðum 

aðstæðum og jafnaldrar sjá til) og 93 (Er fljót(ur) að jafna sig ef eitthvað var 
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henni/honum að kenna). Í 5.töflu kemur einnig fram leiðrétt fylgni milli atriða við 

heildartölu þátta. 

 

Dreifing heildartölu þátta 
	  
Í 5.töflu má sjá dreifingu heildartalna þátta. Meðalttöl heildartalna voru á bilinu 29,43 

til 69,13 og staðalfrávik á bilinu 5,07 til 12,84. Neikvæð skekkja og ris er til staðar á 

öllum þáttum. Skekkjan mælist hæst -0,54 á þætti II (Bjargráð) og lægst -0,22 á þætti 

I (Skaplyndi). 

 

5.Tafla. Lýsandi tölfræði yfir heildartölur (N=107). 
   Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris 

Skaplyndi I 61,56 12,84 -0,22 -0,87 
Bjargráð II 69,13 11,41 -0,54 -0,19 
Feimni III 42,63 10,59 -0,15 -0,30 
Áhyggjur IV 52,44 9,89 -0,36 -0,63 
Sjálfstraust V 29,43 5,07 -0,54 -0,42 

 

Á 1.mynd sést dreifing heildartalna í úrtaki. Þáttur I (Skaplyndi) hefur mestu 

dreifinguna en þáttur V (Sjálfstraust) minnstu. Þáttur II (Bjargráð), þáttur III (Feimni) 

og þáttur IV (Ágyggjur) hafa fremur einsleitar dreifingar en þáttur III (Feimni) er 

örlítið neikvætt skekkt. 
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1. mynd. Kassarit af dreifingu heildartalna þátta (N=107). 

 
 

Fylgni við atferlislista Conners 
 
Á 6.töflu má sjá að fylgni þáttar Conners (Kvíði-feimni) við þætti íslenska listans er 

há og neikvætt skekkt ef stjórnað er fyrir aldri. Hæst er fylgnin við þátt IV( Áhyggjur) 

-0,65. Lægst er fylgnin við þátt I og þátt II (skaplyndi og bjargráð) -0,34. Fylgni við 

þátt III (Feimni) er næst hæst, -0,56 og við þátt V (sjálfstraust) er fylgnin 0,50.  

 

6.tafla. Tengsl þáttar Conners við þætti íslenska 
listans 
Þáttur Þáttur Conners  

Kvíði-feimni 
Skaplyndi I -0,34 
Bjargráð II -0,34 
Feimni III -0,56 
Áhyggjur IV -0,65 
Sjálfstraust V -0,50 
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Umræða 
 

Þessi rannsókn er endurtekning á rannsókn Örnólfar Thorlacius (2010) og gerð 

í þeim tilgangi að athuga hvort að þáttabygging atriðasafns haldi sér milli úrtaka þegar 

notaður er fimm punkta kvarði og gögnum safnað á netinu í stað þess að senda 

prentaða lista heim til mæðra. Meginniðurstöður þessarar rannsóknar eru tvíþættar. Í 

fyrsta lagi mælist kvíði á samfelldum kvarða. Til að það sé mögulegt þarf atriðasafn 

að vera jákvætt orðað og beinast að eðlilegri  hegðun og líðan barna.  Í öðru lagi 

staðfestir rannsóknin niðurstöður að mestu þáttabyggingu fyrri útgáfu atferlislistans 

sem var notaður í rannsókninni. Talið var að þátttakendur væru tregari við að nota 

jaðargildin á fimm punkta kvarða heldur en þriggja en svo virðist ekki vera. 

Lýsandi tölfræði var skoðuð og var viðmið um skekkju og ris 1,5. Athugað var 

hvort svarskekkja leyndist í gagnasafni og voru 15 þátttakendur fjarægðir. Þeir höfðu 

þá aðeins merkt við ýktu svarmöguleikana já, á oft eða alltaf við eða nei, á sjaldan 

eða aldrei við. Mögulegar ástæða fyrir því gæti verið lengd listans. 

Helsta takmörkun rannsóknarinnar er lítið úrtak. Samkvæmt Einari 

Guðmundssyni og Árna Kristjánssyni (2005) er æskilegt að úrtak sé fimm til fimmtán 

sinnum stærra en fjöldi breyta í þáttagreiningu. Í þessari rannsókn voru 95 atriði og 

107 gildir listar, sem gerir rétt rúmlega einn þátttakanda á hverja breytu.  

 Í þáttagreiningu fengust fimm tiltölulega skýrir þættir. Þáttur III (Feimni) er 

skýrasti þáttur listans. Aðeins eitt atriði hlóð ómarkvert á þáttinn, atriði sex Það þarf 

mikið til þess að hún/hann fari hjá sér. Þetta atriði hlóð einnig markvert á þátt V 

(Sjálfstraust) enda á það heima undir þeim hatti alveg eins. Tveir nýjir þættir komu 

fram í þessari rannsókn. Fyrri þátturinn fjallar um tilfinningastjórn og hvernig 

viðkomandi tekst að hafa stjórn á skapi sínu undir erfiðum kringumstæðum. Sá þáttur 
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fékk nafnið Skaplyndi. Það var jafnfram fyrsti þátturinn. Seinni þátturinn fékk nafnið 

Sjálfstraust. 

Á annan þátt (Bjargráð) hlóðu 21 atriði og mörg þeirra keimlík. Athyglisvert 

er að skoða hvernig mismunandi orðalag á annars sömu staðhæfingunni gefur misháa 

hleðslu atriðis við þáttinn. Til dæmis eru atriði 68 Ef hún/hann er döpur/dapur er 

hún/hann duglegur við að rifja upp jákvæða eiginleika í fari sínu í stað þess að hugsa 

um veikleika sína og atriði 33 Ef illa gengur er hún/hann dugleg(ur) við að muna eftir 

jákvæðum eiginleikum í fari sínu í stað þess neikvæða nánast eins en það fyrra hleður 

0,62 og það seinna 0,47. Það sem kemur einnig á óvart er að atriði 27 Þegar hún/hann 

er leið(ur) á hún/hann auðvelt meðað snúa neikvæðum hugsunum yfir í jákvæðar 

hlaði hærra á fyrsta þátt heldur en þátt II.  

Á þætti IV (Áhyggjur) hleður atriði 88 Mætir því sem hún óttast 0,62 en atriði 

sem hleður lægst á þennan þátt er atriði 3 Mætir því sem hún/hann óttast í stað þess 

að forðast það er ekki markverð fyrir neinn þátt og hleður aðeins hærra á þátt V. 

Þáttur V fékk aðeins eina markverða hleðslu. Þátturinn fjallar um hvernig 

viðkomandi tekst á við það ef eitthvað fer úrskeiðis. Sá þáttur fékk nafnið  

sjálfstraust. Það kom á óvart að atriði 62 Heldur ró sinni ef hún/hann gerir mistök 

hafi ekki hlaðið á þáttinn en það hlóð hátt á þátt I (Skaplyndi). Fleiri atriði þyrfti hins 

vegar að semja til að mynda þáttinn alveg. Lítið var um krosshleðslur milli þátta en 

einhverjar tilheyra þó ekki skýrt einum þætti og eðlilegt er að taka þær burtu.  

 Spurningarnar úr atriðalista Conners eiga að meta feimni/kvíða (anxious/shy). 

Fyrir liggja niðurstöður listans í heild og þennan tiltekna þátt sem notaður var í 

þessari rannsókn og voru spurningarnar því settar með til viðmiðunar. Nokkuð sterk 

tengsl kvíðakvarða úr frávikslista Conners eru við þætti íslenska listans sem gefur til 

kynna að próffræðilegir eiginleikar íslenska listans séu góðir. Samband er því á milli 
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einkennalista þar sem dreifing er skekkt og þátta sem beinast að eðlilegri líðan og 

normaldreifast. Það færir rök fyrir því að hægt sé að meta á samfellu það sem hefur 

verið metið á tvíkostakvarða. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar komu ekki á óvart þar sem fyrri rannsóknir á 

þessu sviði hafa verið á sama máta. Tilefni er þó til að kanna þetta betur með stærra 

úrtaki. Þá væri hægt að athuga svörun feðra en það var ekki gert í þessari rannsókn. 

Það væri einnig gaman að athuga sérstaklega mun milli kynja. 
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Viðauki A 
 
 
 
 

Kæru	  foreldrar/forráðamenn	  
	  
Ég	  er	  nemi	  í	  grunnnámi	  í	  sálfræði	  (BS)	  við	  Háskóla	  Íslands	  og	  óska	  eftir	  
þátttöku	  ykkar	  í	  rannsókn	  minni,	  sem	  er	  hluti	  af	  lokaverkefni	  mínu.	  Rannsóknin	  
beinist	  að	  líðan	  barna	  á	  aldrinum	  6-‐12	  ára.	  Þátttaka	  þín	  felst	  í	  því	  að	  svara	  
spurningalista	  sem	  þú	  finnur	  á	  eftirfarandi	  vefslóð:	  
	  
http://www.kannanir.is/nemendur/index.php?sid=41176&lang=is	  
	  
Óska	  eftir	  þátttöku	  ef	  þú	  ert:	  	  
-‐móðir/stjúpmóðir	  barns	  á	  aldrinum	  6-‐12	  ára	  
Einnig	  óska	  ég	  eftir	  því	  að	  stúdentar	  sem	  þekkja	  mæður	  barna	  á	  þessu	  
aldursbili	  vísi	  könnuninni	  áfram	  til	  þeirra.	  	  Mat	  feðra	  barna	  á	  þessum	  
aldri	  verður	  athugað	  í	  annarri	  könnun.	  	  	  
	  
Spurningalistinn	  fjallar	  um	  líðan	  og	  þroska	  barna	  á	  grunnskólaaldri.	  	  Markmiðið	  
er	  
að	  hægt	  verði	  að	  nota	  listann	  til	  að	  kanna	  líðan	  barna	  og	  veita	  nauðsynleg	  
úrræði	  ef	  þörf	  er	  á.	  	  Vonir	  standa	  til	  þess	  að	  hægt	  verði	  að	  þróa	  matstæki	  sem	  
gefur	  kost	  á	  að	  kortleggja	  styrk	  og	  veikleika	  barna	  á	  betri	  hátt	  en	  núverandi	  
matstæki	  gera.	  Þín	  hjálp	  er	  nauðsynleg	  til	  að	  þetta	  sé	  hægt.	  	  
Spurningalistinn	  er	  nafnlaus	  og	  ekki	  verður	  hægt	  að	  rekja	  svör	  til	  einstakra	  
þátttakenda.	  
	  
Í	  spurningalistanum	  eru	  XX	  fullyrðingar	  um	  hegðun	  barna.	  	  Áætlað	  er	  að	  það	  taki	  
um	  10	  mínútur	  að	  svara	  listanum.	  Ef	  einhverjar	  spurningar	  vakna	  er	  þér	  
velkomið	  að	  senda	  tölvupóst	  á	  netfangið:	  	  sdh5@hi.is	  
	  
Með	  fyrirfram	  þakklæti	  og	  von	  um	  þátttöku	  ykkar,	  
Sara	  Dís	  Hjaltested	  
sálfræðinemi	  við	  HÍ	  
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Viðauki B 
Leiðbeiningar til að svara listanum 

 
Börn eru mjög ólík og atriðin sem hér fara á eftir taka til þroska og hegðunar 
þeirra. Hvert atriði listans er staðhæfing eða lýsing á hegðun barns. Það er við 
því að búast að sum atriði eigi mjög vel eða alltaf við þitt barn en önnur aðeins 
stundum eða aldrei.  
 
Svarið listanum eftir eftirfarandi reglum:  
 
1. 
Ef staðhæfing eða lýsing á mjög vel við barnið þitt þegar þú svarar merkir þú 
við JÁ, á oft eða alltaf við, enda þótt sú hegðun sem lýst er hafi ekki verið 
mjög algeng þegar barnið var yngra. Ef þú þarft að rifja eitthvað upp í 
tengslum við hegðun barnsins skaltu miða við síðastliðinn mánuð en ekki 
lengra aftur í tímann. Til dæmis ef barn hefur átt í útistöðum við önnur börn 
fyrir hálfu eða einu ári síðan en semur nú vel við önnur börn merkir þú við JÁ, 
á oft eða alltaf við þegar þú svarar staðhæfingunni: Semur vel við önnur 
börn. Barnið átti í erfiðleikum í samskiptum við önnur börn en það er breytt og 
á ekki lengur við.  
 
2. 
Ef staðhæfing lýsir barninu lítið eða ekki merkir þú við NEI, á sjaldan eða 
aldrei við. Hér miðar þú einnig við að staðhæfingin lýsi barninu sjaldan eða 
aldrei síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í tímann. 
 
3. 
Oftast er hægt að svara með JÁ eða NEI, en eigi staðhæfing að nokkru leyti 
við barnið þá merkir þú við: Á stundum við. Eins og áður miðar þú við að 
staðhæfingin lýsi barninu stundum síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í 
tímann. 
 
 
Við biðjum þig að svara öllum spurningum gaumgæfilega. Oftast tekur það um 
það bil 10 mínútur. Það er ekki nauðsynlegt að svara í einni lotu. Ef þú kýst 
frekar að svara í tveimur eða nokkrum lotum er ekkert sem mælir gegn því. 
Við biðjum þig vinsamlegast að reyna að svara öllum spurningum vegna þess 
að þannig er mest gagn að svörunum. 
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Viðauki C 
 

Atriði atriðislistans í heild 
 
 

1. Á auðvelt með að rífa sig frá neikvæðum hugsunum. 
2. Er sama þó hún/hann eigi á hættu að verða sér til skammar. 
3. Mætir því sem hún/hann óttast í stað þess að forðast það. 
4. Það þarf mikið til að henni/honum bregði. 
6. Það þarf mikið til að hún/hann fari hjá sér. 
7. Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. 
8. Sættir sig við eigin mistök. 
9. Ef eitthvað slæmt gerist sem er henni/honum að kenna á hún/hann auðvelt með að hætta að 

hugsa um það. 
10. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 
11. Getur tekið gagnrýni. 
12. Er laus við að hafa áhyggjur af því að öðrum börnum finnist eitthvað sem hún/hann gerir 

heimskulegt eða asnalegt. 
13. Það þarf mikið til að hún/hann verði pirruð/pirraður. 
14. Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli. 
15. Ef jafnaldri segir eitthvað við hana/hann sem skilja má á tvenna vegu tekur hún/hann því 

sem hrósi fremur en gagnrýni. 
17. Ef hún/hann er áhyggjufull(ur) á hún/hann auðvelt með að leiða hugann að einhverju öðru. 
18. Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers sem gerðist áttar hún/hann sig á því sjálf(ur) að 

hlutirnir hefðu getað farið verr. 
19. Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis eða gengur ekki nógu vel. 
20. Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers reynir hún/hann að skoða hlutina frá öðru 

sjónarhorni. 
21. Á auðvelt með að snúa neikvæðum hugsunum yfir í jákvæðar. 
22. Þegar eitthvað kemur henni/honum úr jafnvægi er hún/hann fljót(ur) að jafna sig. 
23. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann talar fyrir framan annað fólk. 
24. Ef hún/hann kemst í uppnám reynir hún/hann að finna leiðir til að láta sér líða betur. 
25. Á auðvelt með að lýsa því hvernig henni/honum líður. 
26. Hún/hann veit hvenær er best að hafa hemil á tilfinningum sínum. 
27. Þegar hún/hann er leið(ur) á hún/hann auðvelt með að snúa neikvæðum hugsunum yfir í 

jákvæðar. 
29. Ef hún/hann kemst í uppnám reynir hún/hann að halda ró sinni og finna leiðir til að leysa 

vandann. 
30. Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra. 
31. Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 
33. Ef illa gengur er hún/hann dugleg(ur) við að muna eftir jákvæðum eiginleikum í fari sínu í 

stað þess neikvæða. 
34. Það þarf mikið til að hún/hann verði hrædd(ur). 
35. Það þarf mikið til að hún/hann reiðist. 
37. Skilur að aðrir finna ekki endilega fyrir sömu tilfinningum og hún/hann við gefnar aðstæður. 
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38. Getur hugsað um leiðinlega atburði frá fleiri sjónarhornum í stað þess að einblína á það 
neikvæða. 

39. Getur haft stjórn á tilfinningum sínum ef hún/hann kemst í uppnám. 
40. Er örugg(ur) með sig í félagslegum aðstæðum (t.d. veislum eða samkomum). 
41. Finnst í lagi að sýna hvernig henni/honum líður. 
42. Hefur trú á sjálfri/sjálfum sér að geti tekist á við erfiðar aðstæður án þess að fara að gráta 

eða í uppnám. 
43. Er framfærin(n). 
44. Talar um það hvernig henni/honum líður. 
45. Er laus við að hafa áhyggjur af því að hún/hann muni gera mistök. 
46. Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem hún/hann þekkir ekki vel. 
47. Á auðvelt með að átta sig á því hvaða tilfinningu hún/hann finnur fyrir. 
48. Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist. 
49. Á auðvelt með að dreifa huganum þegar henni/honum líður illa. 
50. Ef eitthvað kemur henni/honum í uppnám reynir hún/hann að skilja betur af hverju 

henni/honum líður á tiltekinn hátt. 
52. Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers á hún/hann auðvelt með að sjá hlutina í öðru ljósi. 
53. Ef hún/hann verður hrædd(ur) við eitthvað er auðvelt að telja í hana/hann kjark. 
54. Er góð(ur) í því að finna sennilegar skýringar á því af hverju eitthvað leiðinlegt gerðist í stað 

þess að draga fljótfærnislegar ályktarnir. 
55. Er áhyggjulaus. 
56. Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum. 
57. Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers á hún/hann auðvelt með að hætta að hugsa um það. 
58. Ef eitthvað leiðinlegt gerist sem hún/hann fær ekki breytt á hún/hann auðvelt með að sætta 

sig við það. 
59. Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða hana/hann. 
60. Hugsar um leiðinlega atburði frá mismunandi sjónarhornum í stað þess að draga 

fljótfærnislegar ályktanir. 
61. Á auðvelt með að sætta sig við það ef hún/hann hefur rangt fyrir sér. 
62. Heldur ró sinni ef hún/hann gerir mistök. 
63. Á auðvelt með að beina athyglinni frá því sem hún/hann óttast. S 
64. Ef eitthvað slæmt gerist getur hún/hann skoðað það frá mismunandi sjónarhornum í stað 

þess að hrapa að ályktunum. 
65. Heldur ró sinni þótt illa gangi. 
66. Er góð(ur) í því að finna sennilegar skýringar á því af hverju eitthvað leiðinlegt gerðist (t.d. 

ef vinur eða vinkona kom ekki í heimsókn á tilsettum tíma og hefur ekki haft samband). 
68. Ef hún/hann er döpur/dapur er hún/hann dugleg(ur) við að rifja upp jákvæða eiginleika í fari 

sínu í stað þess að hugsa um veikleika sína. 
69. Það þarf mikið til að græta hana/hann. 
70. Er laus við að hafa áhyggjur af því að hún/hann sé ekki að gera hlutina nógu vel. 
71. Hefur stjórn á tilfinningum sínum. 
72. Er sveigjanleg(ur). 
73. Veltir fyrir sér mismunandi skýringum á því af hverju eitthvað slæmt gerðist í stað þess að 

kenna sjálfri/sjálfum sér um. 
74. Hefur trú á eigin getu til að takast á við erfiðar aðstæður. 
75. Á auðvelt með að hætta að hugsa neikvæðar hugsanir. 
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76. Er sterk(ur) á taugum. 
77. Er ófeimin(n). 
78. Ef hún/hann kemst í uppnám reynir hún/hann að halda ró sinni og finna leiðir til að leysa 

vandann. 
79. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann þarf að gera eitthvað á meðan aðrir horfa á. 
80. Ef hún/hann verður hrædd(ur) við eitthvað á hún/hann auðvelt með að hrista óttan af sér. 
81. Henni/honum finnst í lagi að sýna tilfinningar sinar þegar hún/hann er í erfiðum aðstæðum 

og jafnaldrar sjá til. 
82. Ef óvissa er um eitthvað sættir hún/hann sig við það að vita ekki öll smáatriðin. 
84. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann hittir jafnaldra sem hún/hann þekkir lítið eða ekki 

neitt. 
85. Ef hún/hann er döpur/dapur á hún/hann auðvelt með að horfa fram hjá því neikvæða og veita 

öðru athygli. 
86. Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers áttar hún/hann sig á því að hlutirnir geti gengið betur 

næst. 
87. Ef hún/hann verður pirruð/pirraður á hún/hann auðvelt með að leiða hugann að einhverju 

öðru. 
88. Getur mætt því sem hún/hann óttast. 
89. Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína í einhverju (t.d. spila á hljóðfæri, koma 

fram í leikriti eða taka þátt í íþróttaviðureign). 
90. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið eða ekki neitt. 
91. Á auðvelt með að átta sig á því hvernig öðrum börnum líður. 
92. Ef óvissa er um eitthvað í náinni framtíð á hún/hann auðvelt með að sætta sig við það. 
93. Er fljót(ur) að jafna sig ef eitthvað var henni/honum að kenna. 
94. Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann þekkir ekki vel. 
95. Ef hún/hann er leið(ur) yfir einhverju er hún/hann góð(ur) í því að finna leiðir til að láta sér 

líða betur. 
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Viðauki D 
 

 Tafla D. Lýsandi tölfræði atriða listans. 
        

Atriði Hæsta Lægsta Meðal- Staðal Skekkja Ris    gildi  gildi  tal frávik 
1. Á auðvelt með að rífa sig frá neikvæðum hugsunum. 2 5 3,70 0,88 -0,38 -0,47 

2. Er sama þó hún/hann eigi á hættu að verða sér til skammar. 1 5 2,76 1,08 0,36 -0,62 

3. Mætir því sem hún/hann óttast í stað þess að forðast það. 1 5 3,20 0,85 -0,02 -0,51 

4. Það þarf mikið til að henni/honum bregði. 1 5 2,98 0,87 -0,05 -0,66 
6. Það þarf mikið til að hún/hann fari hjá sér. 1 5 2,96 0,97 0,14 -1,00 
7. Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. 1 5 3,39 0,99 -0,44 -0,50 
8. Sættir sig við eigin mistök. 1 5 3,24 0,88 -0,50 -0,32 

9. Ef eitthvað slæmt gerist sem er henni/honum að kenna á 
hún/hann auðvelt með að hætta að hugsa um það. 1 5 3,10 0,97 -0,21 -0,85 

10. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 1 5 3,13 1,05 -0,27 -0,67 
11. Getur tekið gagnrýni. 1 5 3,23 0,92 -0,34 -0,79 

12. Er laus við að hafa áhyggjur af því að öðrum börnum finnist 
eitthvað sem hún/hann gerir heimskulegt eða asnalegt. 1 5 3,11 1,00 -0,06 -0,77 

13. Það þarf mikið til að hún/hann verði pirruð/pirraður. 1 5 2,95 1,04 0,25 -0,72 
14. Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli. 1 5 3,34 1,06 -0,28 -0,74 

15. 
Ef jafnaldri segir eitthvað við hana/hann sem skilja má á 
tvenna vegu tekur hún/hann því sem hrósi fremur en 
gagnrýni. 

1 5 3,17 0,87 -0,42 -0,52 

17. Ef hún/hann er áhyggjufull(ur) á hún/hann auðvelt með að 
leiða hugann að einhverju öðru. 1 5 3,22 0,83 -0,34 -0,24 

18. 
Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers sem gerðist áttar 
hún/hann sig á því sjálf(ur) að hlutirnir hefðu getað farið 
verr. 

1 5 3,17 0,86 -0,25 -0,15 

19. Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis eða 
gengur ekki nógu vel. 1 5 3,15 0,86 -0,20 -0,53 

20. Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers reynir hún/hann að 
skoða hlutina frá öðru sjónarhorni. 1 5 2,99 0,86 -0,16 -0,38 

21. Á auðvelt með að snúa neikvæðum hugsunum yfir í 
jákvæðar. 1 5 3,33 0,77 -0,52 -0,26 

22. Þegar eitthvað kemur henni/honum úr jafnvægi er hún/hann 
fljót(ur) að jafna sig. 2 5 3,54 0,74 -0,43 -0,17 

23. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann talar fyrir framan annað 
fólk. 1 5 3,21 1,10 -0,16 -0,79 

24. Ef hún/hann kemst í uppnám reynir hún/hann að finna leiðir 
til að láta sér líða betur. 2 5 3,36 0,73 -0,22 -0,48 

25. Á auðvelt með að lýsa því hvernig henni/honum líður. 1 5 3,52 1,02 -0,50 -0,18 

26. Hún/hann veit hvenær er best að hafa hemil á tilfinningum 
sínum. 1 5 3,29 0,90 -0,29 -0,47 

27. Þegar hún/hann er leið(ur) á hún/hann auðvelt með að snúa 
neikvæðum hugsunum yfir í jákvæðar. 1 5 3,17 0,85 -0,24 -0,49 

29. Ef hún/hann kemst í uppnám reynir hún/hann að halda ró 
sinni og finna leiðir til að leysa vandann. 1 5 3,19 0,84 -0,56 -0,32 
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	   Tafla D. Frh. 	   	   	   	   	    
	   Atriði 

Hæsta Lægsta Meðal- Staðal 
Skekkja Ris 

 gildi gildi tal frávik 
30. Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra. 1 5 3,07 1,16 -0,08 -0,87 
31. Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 1 5 3,19 0,98 -0,39 -0,59 

33. Ef illa gengur er hún/hann dugleg(ur) við að muna eftir 
jákvæðum eiginleikum í fari sínu í stað þess neikvæða. 1 5 3,12 0,83 -0,23 -0,52 

34. Það þarf mikið til að hún/hann verði hrædd(ur). 1 5 3,35 0,92 -0,09 -0,63 
35. Það þarf mikið til að hún/hann reiðist. 1 5 3,22 1,08 -0,07 -0,90 

37. Skilur að aðrir finna ekki endilega fyrir sömu tilfinningum og 
hún/hann við gefnar aðstæður. 1 5 3,56 0,79 -0,32 0,31 

38. Getur hugsað um leiðinlega atburði frá fleiri sjónarhornum í 
stað þess að einblína á það neikvæða. 1 5 3,28 0,80 -0,44 0,09 

39. Getur haft stjórn á tilfinningum sínum ef hún/hann kemst í 
uppnám. 1 5 3,14 0,95 -0,08 -0,62 

40. Er örugg(ur) með sig í félagslegum aðstæðum (t.d. veislum eða 
samkomum). 1 5 3,75 1,00 -0,68 0,14 

41. Finnst í lagi að sýna hvernig henni/honum líður. 1 5 3,77 0,82 -0,70 0,73 

42. Hefur trú á sjálfri/sjálfum sér að geti tekist á við erfiðar 
aðstæður án þess að fara að gráta eða í uppnám. 2 5 3,39 0,81 -0,28 -0,66 

43. Er framfærin(n). 1 5 3,29 1,01 -0,05 -0,59 
44. Talar um það hvernig henni/honum líður. 1 5 3,59 1,00 -0,42 -0,43 

45. Er laus við að hafa áhyggjur af því að hún/hann muni gera 
mistök. 2 5 3,27 0,90 -0,09 -1,02 

46. Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem hún/hann 
þekkir ekki vel. 1 5 3,02 1,00 0,02 -0,47 

47. Á auðvelt með að átta sig á því hvaða tilfinningu hún/hann 
finnur fyrir. 1 5 3,38 0,77 -0,16 0,19 

48. Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist. 1 5 3,25 1,06 -0,18 -0,63 

49. Á auðvelt með að dreifa huganum þegar henni/honum líður 
illa. 1 5 3,13 0,81 -0,25 -0,35 

50. Ef eitthvað kemur henni/honum í uppnám reynir hún/hann að 
skilja betur af hverju henni/honum líður á tiltekinn hátt. 1 5 3,17 0,80 -0,43 0,25 

52. Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers á hún/hann auðvelt með 
að sjá hlutina í öðru ljósi. 2 5 3,20 0,75 -0,20 -0,89 

53. Ef hún/hann verður hrædd(ur) við eitthvað er auðvelt að telja í 
hana/hann kjark. 1 5 3,55 0,79 -0,52 0,35 

54. 
Er góð(ur) í því að finna sennilegar skýringar á því af hverju 
eitthvað leiðinlegt gerðist í stað þess að draga fljótfærnislegar 
ályktarnir. 

1 5 3,38 0,89 -0,76 0,01 

55. Er áhyggjulaus. 1 5 3,21 1,00 -0,10 -0,51 
56. Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum. 1 5 3,62 0,85 -0,37 0,02 

57. Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers á hún/hann auðvelt með 
að hætta að hugsa um það. 1 5 3,09 0,83 -0,28 -0,73 

58. Ef eitthvað leiðinlegt gerist sem hún/hann fær ekki breytt á 
hún/hann auðvelt með að sætta sig við það. 1 5 3,19 0,78 -0,10 -0,21 

59. Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða 
hana/hann. 1 5 3,28 0,86 -0,22 -0,57 
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 Tafla D. Frh.       
 Atriði 

Hæsta Lægsta Meðal- Staðal 
Skekkja Ris 

 gildi gildi tal frávik 

60. Hugsar um leiðinlega atburði frá mismunandi sjónarhornum í 
stað þess að draga fljótfærnislegar ályktanir. 1 4 3,08 0,70 -0,27 -0,35 

61. Á auðvelt með að sætta sig við það ef hún/hann hefur rangt 
fyrir sér. 1 5 3,04 0,85 0,02 -0,50 

62. Heldur ró sinni ef hún/hann gerir mistök. 1 5 3,23 0,87 -0,02 -0,51 

63. Á auðvelt með að beina athyglinni frá því sem hún/hann óttast. 
S 1 5 3,14 0,84 -0,18 -0,35 

64. Ef eitthvað slæmt gerist getur hún/hann skoðað það frá 
mismunandi sjónarhornum í stað þess að hrapa að ályktunum. 2 5 3,16 0,74 -0,12 -0,82 

65. Heldur ró sinni þótt illa gangi. 2 5 3,17 0,90 0,13 -0,98 

66. 
Er góð(ur) í því að finna sennilegar skýringar á því af hverju 
eitthvað leiðinlegt gerðist (t.d. ef vinur eða vinkona kom ekki í 
heimsókn á tilsettum tíma og hefur ekki haft samband). 

2 5 3,47 0,76 -0,62 -0,42 

68. 
Ef hún/hann er döpur/dapur er hún/hann dugleg(ur) við að rifja 
upp jákvæða eiginleika í fari sínu í stað þess að hugsa um 
veikleika sína. 

1 5 3,12 0,84 -0,14 -0,38 

69. Það þarf mikið til að græta hana/hann. 1 5 3,07 0,94 0,08 -0,53 

70. Er laus við að hafa áhyggjur af því að hún/hann sé ekki að gera 
hlutina nógu vel. 1 5 3,26 0,90 -0,29 -0,54 

71. Hefur stjórn á tilfinningum sínum. 1 5 3,30 0,88 -0,29 -0,26 
72. Er sveigjanleg(ur). 1 5 3,67 0,92 -0,51 -0,16 

73. Veltir fyrir sér mismunandi skýringum á því af hverju eitthvað 
slæmt gerðist í stað þess að kenna sjálfri/sjálfum sér um. 2 5 3,39 0,74 -0,34 -0,50 

74. Hefur trú á eigin getu til að takast á við erfiðar aðstæður. 2 5 3,50 0,87 -0,44 -0,64 
75. Á auðvelt með að hætta að hugsa neikvæðar hugsanir. 1 5 3,26 0,86 -0,24 -0,65 
76. Er sterk(ur) á taugum. 1 5 3,49 0,86 -0,28 -0,16 
77. Er ófeimin(n). 1 5 3,36 1,01 0,03 -0,65 

78. Ef hún/hann kemst í uppnám reynir hún/hann að halda ró sinni 
og finna leiðir til að leysa vandann. 1 5 3,23 0,82 -0,34 -0,64 

79. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann þarf að gera eitthvað á 
meðan aðrir horfa á. 1 5 3,34 1,04 -0,52 -0,08 

80. Ef hún/hann verður hrædd(ur) við eitthvað á hún/hann auðvelt 
með að hrista óttan af sér. 2 5 3,24 0,75 -0,15 -0,72 

81. Henni/honum finnst í lagi að sýna tilfinningar sinar þegar 
hún/hann er í erfiðum aðstæðum og jafnaldrar sjá til. 1 5 2,99 0,99 -0,17 -0,32 

82. Ef óvissa er um eitthvað sættir hún/hann sig við það að vita 
ekki öll smáatriðin. 1 5 3,23 0,87 -0,02 -0,51 

84. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann hittir jafnaldra sem 
hún/hann þekkir lítið eða ekki neitt. 1 5 3,39 1,00 -0,20 -0,66 

85. Ef hún/hann er döpur/dapur á hún/hann auðvelt með að horfa 
fram hjá því neikvæða og veita öðru athygli. 2 5 3,25 0,77 -0,20 -0,82 

86. Ef hún/hann er leið(ur) vegna einhvers áttar hún/hann sig á því 
að hlutirnir geti gengið betur næst. 2 5 3,50 0,71 -0,60 -0,18 

87. Ef hún/hann verður pirruð/pirraður á hún/hann auðvelt með að 
leiða hugann að einhverju öðru. 2 5 3,30 0,82 -0,06 -0,70 

88. Getur mætt því sem hún/hann óttast. 2 5 3,32 0,80 -0,20 -0,72 

89. 
Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína í einhverju 
(t.d. spila á hljóðfæri, koma fram í leikriti eða taka þátt í 
íþróttaviðureign). 

1 5 3,61 1,15 -0,55 -0,54 
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 Tafla D. Frh.       
 Atriði Hæsta Lægsta Meðal- Staðal Skekkja Ris 
 gildi gildi tal frávik 

90. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann hittir fólk sem hún/hann 
þekkir lítið eða ekki neitt. 1 5 3,31 0,96 -0,34 -0,21 

91. Á auðvelt með að átta sig á því hvernig öðrum börnum líður. 1 5 3,59 0,79 -0,78 1,18 

92. Ef óvissa er um eitthvað í náinni framtíð á hún/hann auðvelt 
með að sætta sig við það. 1 5 3,31 0,90 -0,27 -0,37 

93. Er fljót(ur) að jafna sig ef eitthvað var henni/honum að kenna. 1 5 3,36 0,79 -0,74 0,30 
94. Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann þekkir ekki vel. 1 5 3,23 1,02 -0,14 -0,64 

95. Ef hún/hann er leið(ur) yfir einhverju er hún/hann góð(ur) í því 
að finna leiðir til að láta sér líða betur. 2 5 3,31 0,73 -0,41 -0,75 
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Viðauki E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  
	  
 


