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Útdráttur 

Mörg börn þurfa að glíma við geðræn vandamál sem hafa veruleg áhrif á daglega virkni 

þeirra. Til að hægt sé að veita þeim viðeigandi íhlutun þarf að skima fyrir vandamálum og 

greina þau snemma og áreiðanlega. Fljótlegasti og hagkvæmasti mátinn til að safna 

upplýsingum um hegðun og líðan barna er að notast við atferlislista. Á Íslandi höfum við fá 

mælitæki sem bæði eru þýdd og staðfærð hér á landi. Þessi rannsókn snýr að því að 

þáttagreina nýtt mælitæki sem er í þróun á Íslandi. Mælitækið er 158 atriða listi með 

jákvætt orðuðum atriðum. Með því að nota jákvætt orðuð atriði í stað neittkvætt orðaðra 

eins og vaninn er í atferlislistum er reynt að koma í veg fyrir skekkju í niðurstöðum 

atferlislista. Þátttakendur í rannsókninni voru 162 mæður barna á aldrinum tveggja til sex 

ára. Listinn var lagður fyrir rafrænt og sendur á nemendur Háskóla Íslands. Skoðuð var 

dreifing atriða, stígandi í meðaltali eftir aldri og þáttabygging listans. Gert er ráð fyrir því 

að fá þætti sem meta siðferðis-, félags- og tilfinningaþroska. Niðurstöður sýna að nokkrir 

skýrir þættir koma fram á listanum. Þættirnir tengjast allir þroskasviðunum þremur og eru 

Siðferisþroski, Tilfinningaþroski, Félagsþroski og einn ónefndur þáttur sem er töluvert 

óskýr. Einnig má sjá að dreifing atriða nálgast normaldreifingu sem gerir það að verkum að 

niðurstöðurnar henta til þáttagreiningar, ólíkt niðurstöðum neikvætt orðaðra lista sem brjóta 

grundvallarreglu þáttagreiningar um normaldreifingu gagna. Í þriðja lagi eru atriðin næm 

fyrir þroskabreytingum sem kemur fram í hækkandi meðaltali eftir aldri. 
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Abstract 

Many children deal with psychological problems that have major influences on their 

daily lives. In order for therapists to provide appropriate intervention children need 

to be screened for problems so that they can be diagnosed early and reliably. 

Behavioral checklists are the fastest and most reliable methods for gathering 

information about children’s feelings and behavior. Few instruments have been 

translated and adapt in Iceland. This research was made in order to factor analyze a 

new questionnaire being developed in Iceland, a questionnaire of 158 positively 

phrased statements. Using positively phrased statements instead of negatively, like 

in most questionnaires, is an attempt to prevent errors in the result of behavior 

checklists. In total 162 mothers of children aged 2-6 years old participated in this 

study. The questionnaire was sent, electronically to students at the University of 

Iceland. Distribution of items, rise in average depending on age, as well as factor 

structure of the questionnaire was examined. Initially three factors were expected 

linked with ethical, social and emotional development. Results show a few clear 

factors, all linked to the three developmental areas. Distribution of items 

approached normal distribution which allows factor analysis to be applied. This is 

rarely the case when questionnaires are negatively phrased as they don’t meet the 

basic criterion of factor analysis about normal distribution of data. Results also 

indicate a rise in average depending on age, which suggests that the questionnaire is 

sensitive for developmental stages. This means that in the future it could be possible 

to assess psychological disorders on dimension rather than categories which would 

potentially solve many problems the accompany categories. 
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Inngangur 

Athuganir gerðar í Norður-Ameríku og annarsstaðar sýna að um það bil eitt af 

hverjum átta börnum eiga við geðræn vandamál að stríða sem valda verulegri 

hömlun í daglegri virkni (Costello, Egger og Angold, 2005). Rannsóknir á 

ungabörnum hafa bent til þess að það sama eigi við um þann aldurshóp (Skovgaard 

o.fl, 2007). Mun fleiri börn eiga þó við vanda að stríða sem hefur í för með sér 

auknar líkur á að þau þrói með sér geðröskun í framtíðinni (Mash og Wolfe, 2010). 

Þegar einungis er litið til hegðunartruflana er líklegt að börn með slíkar truflanir, 

sem ekki fá meðferð, verði fyrir höfnun frá jafnöldrum, eigi við vandamál að etja í 

skóla og/eða eigi í erfiðu sambandi við bæði foreldra sína og kennara. Líkurnar á 

því að þessi börn þrói með sér ýmis vandamál á fullorðins árum, svo sem 

atvinnuleysi og fjölskylduvandamál aukast einnig (Waschbusch, 2002).  

Kynjamunur í vandamálahegðun hjá börnum undir þriggja ára aldri er 

hverfandi, en hann eykst með aldri (Achenbach og Rescorla, 2006). Hærri tíðni 

raskana sem hefjast snemma á lífsleiðinni (e. early onset) og taugaþroskaraskana 

finnst hjá drengjum en hærri tíðni tilfinningaraskana, sem hefjast oftast á 

unglingsárunum, hjá stúlkum (Rutter o.fl., 2004). 

 

DSM greiningarkerfið (Diagnostic and Statistical Manual) 

DSM kerfið er greiningarkerfi ameríska sálfræðingafélagsins (APA; American 

Psychological Association, 2000). Við greiningu á geðröskunum á Íslandi er ekki 

notast við þetta greiningarkerfi en þó er oft stuðst við það í greiningarferlinu. DSM 

er flokkakerfi þar sem geðröskunum er skipt í ákveðna flokka byggða á lýsandi 

einkennum. DSM gerir ráð fyrir því að tiltekin röskun sé annaðhvort til staðar eða 

ekki (Rogers, 2001). Þannig er gert ráð fyrir því að í raun sé eigindlegur munur 

milli þeirra sem uppfylla greiningarskilmerki fyrir ákveðna röskun og þeirra sem 

gera það ekki (Jakob Smári, 2007).  

Greiningarviðmiðum DSM er ætlað að vera bæði nauðsynleg og nægjanleg 

til þess að hægt sé að greina á milli mismunandi geðraskana. Jafnframt eiga 

greiningarviðmiðin ekki að ná til erfiðleika í lífi fólks heldur eingöngu geðraskana. 

Þar sem margir notast við DSM er gengið út frá því að hafa viðmiðin kenningarlega 

hlutlaus svo fólk geti notað þau óháð því hvaða kenningar það aðhyllist. Þó 

mismunandi meðferðaraðilar noti þau eiga viðmiðin að vera áreiðanleg. 

Áreiðanleiki í greiningu hefur aukist með nýjum útgáfum DSM vegna þess að 



  

4 

skilgreiningar á röskunum eru orðnar hlutbundnari en áður og viðmiðin þar af 

leiðandi nákvæmari (Jakob Smári, 2007; Wakefield, 1997; Widiger og Samuel, 

2005)  

ICD-10 er greiningarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO; 

World Health Organization, 1993). ICD-10 er það greiningarkerfi sem notað er 

þegar gefnar eru greiningar á geðröskunum hérlendis. Kerfið byggir einnig á 

flokkum líkt og DSM og er svipað því í notkun. 

 

Atferlislistar – Skimunartæki fyrir geðrænan vanda hjá börnum 

Til að safna upplýsingum um hegðun og líðan barna á fljótlegan og hagkvæman 

máta er notast við atferlislista. Atferlislistar hafa aðallega tvenns konar notagildi. Í 

fyrsta lagi eru atferlislistar notaðir sem skimunartæki svo að hægt sé að fá 

vísbendingu um stöðu barnsins miðað við jafnaldra. Skimun með atferlislistum sem 

leiðir í ljós ríkjandi einkenni einhverrar röskunar réttlætir ítarlegra og tímafrekara 

mat þar sem notast er við greiningarviðtöl og aðrar athuganir. Í öðru lagi eru þeir 

notaðir til að fá mikilvægar upplýsingar til dæmis um styrk hegðun og fjölda 

einkenna í mismunandi aðstæðum (til dæmis á heimili eða í skóla) og mat 

mismunandi aðila (mæðra, feðra, barnsins og kennara). Mikilvægt er að skima fyrir 

mörgum einkennasviðum í tilfinningum og hegðun vegna samsláttar á milli raskana 

(Gísli Baldursson, Magnús Haraldsson og Páll Magnússon, 2012). 

Til eru próffræðilegar upplýsingar um nokkra lista sem þýddir hafa verið á 

íslensku. Þessir listar eru til dæmis Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), 

matslistar Achenbachs svo sem CBCL og fleiri (Achenbach og Rescorla, 2001), 

Behavior Assessment System for Children (BASC; Reynolds og Kamphaus, 1992), 

Ofvirknikvarðinn (ADHD Rating Scale; DuPaul o.fl., 1998) og Conners kvarðarnir 

(Conners o.fl., 1997). Helstu atferlislistarnir sem eru notaðir í skimun og greiningu 

á börnum eru CBCL, BASC og Conners kvarðarnir. Listarnir hafa allir sterk tengsl 

við DSM-IV-TR þar sem atriði þeirra eru samin með hliðsjón af 

greiningarviðmiðum þess. 

 

Atferlislistar og DSM flokkunarkerfið 

Greiningarkerfin sem notuð eru hérlendis (ICD-10 og DSM-IV) byggja, eins og 

áður hefur komið fram, á flokkalíkani en það hefur verið gagnrýnt vegna ýmissra 
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ókosta. Greiningarkerfin hafa til að mynda ekki tekið nægilega vel fyrir breytingar 

sem verða vegna hækkaðs aldurs og aukins þroska barna. Þetta veldur því að 

ómögulegt er að gera samanburð við eðlilega hegðun og líðan á tilteknum aldri 

(Hudziak, Achenbach, Althoff og Pine, 2007). Orsökum geðræns vanda hefur 

heldur ekki verið gert nógu hátt undir höfði í greiningakerfunum heldur byggja 

greiningaskilmerkin aðallega á sjáanlegum einkennum og frásögnum fólks. Kerfin 

eru þannig ekki byggð á kenningarlegum grunni til að koma í veg fyrir ágreining 

innan og á milli fagstétta (Roger, 2001).  

Flestir atferlislistar sem notaðir eru í dag og byggja á greiningarkerfunum 

notast við neikvætt orðuð atriði sem veldur því að aðeins lítill hluti þýðis hefur þau 

einkenni sem verið er að spyrja um í nægum mæli til að það teljist vandamál. Þetta 

getur leitt til þess að of margir greinast með röskunina, þannig gefur listinn of 

marga falska jákvæða (Swanson og fleiri, 2006b). Að auki hafa greiningarkerfin 

lágt hugsmíðar- og aðgreiningarréttmæti (Wakefield, 1997). Vegna þess að flestir 

atferlislistar byggja á greiningarskilmerkjum DSM greiningarkerfisins tengjast 

ókostir þess notkun listanna.  

 

Áhrif aldurs, þroska og kyns 

Í DSM greiningarkerfinu er ekki tekið mið af breytingum á birtingarmynd einkenna 

eftir aldri og þroskastigi. Sálræn einkenni barna breytast með aldri og þroska. Til 

dæmis er eðlilegt að þriggja ára barn óttist aðskilnað við foreldra sína en þegar 

barnið er orðið 10 ára telst það óeðlilegt vegna aukins aldurs og þroska. DSM 

flokkunarkerfið gerir hins vegar ekki ráð fyrir þessu þar sem kerfið var upphaflega 

samið fyrir fullorðna en ekki börn og yfirleitt er notast við sömu 

greiningarskilmerki fyrir börn og fullorðna. Þær raskanir sem eru aðeins greindar í 

barnæsku, til dæmis aðskilnaðkvíði er þó undantekning á þessu (American 

Psychiatric Association, 2000). Af þessum sökum telja margir að ekki sé réttmætt 

að nota DSM kerfið við greiningu á geðrænum vanda barna (Hudziak, Achenbach, 

Althoff og Pine, 2007; Pine og fleiri, 2008; Weems og Stickle, 2005). 

Í greiningarskilmerkjum fyrir athyglisbrest með/eða án ofvirkni (ADHD), 

svo dæmi sé tekið, þurfa einkenni að hafa verið til staðar í að minnsta kosti sex 

mánuði og í misræmi við þroska. Hins vegar eru ekki gefnar upp neinar aðferðir eða 

viðmið til að athuga hvenær einkenni eru talin vera í misræmi við þroska 
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(Achenbach, 2009). Þekking á þroska barna hefur aukist mikið og því þarf að 

endurskoða núverandi útgáfu kerfisins (Pine og fleiri, 2008). Til að hægt sé að gera 

samanburð við eðlilega hegðun og líðan á tilteknum aldri þarf að taka mið af 

breytingum í einkennum eftir aldri og þroska. Þessar breytingar gefa einnig til 

kynna aðlögunarhæfni barnsins. Einkenni eins og skapofsaköst geta þannig flokkast 

sem eðlileg hegðun á einu aldursskeiði en sem vandi á öðru (Hudziak, Achenbach, 

Althoff og Pine, 2007).  

Við endurskoðun á kerfinu þyrfti að taka tillit til rannsókna á þroskaferli 

barna en einnig á kynjamuni þar sem núverandi kerfi gerir ekki ráð fyrir mun á milli 

kynjanna (Hudziak, Achenbach, Althoff og Pine, 2007). Erfiðleikar með að sitja 

kyrr og að halda einbeitingu eru sem dæmi algengari hjá strákum en stelpum (Mash 

og Barkley, 2006). ADHD er mun algengara hjá strákum heldur en stelpum. Á 

unglingsárum er kynjahlutfall fyrir ADHD um það bil 2,5:1 í almennu úrtaki. Í 

klínísku úrtaki er hlutfallið hinsvegar töluvert hærra eða 6:1 eða meira (Lahey, 

Miller, Gordon og Riley, 1999). Ástæður fyrir þessu geta verið að stúlkur séu 

vangreindar eða strákar ofgreindir nema hvorttveggja sé. Ef stelpur eru vangreindar 

má segja að viðmið DSM kerfisins eigi ekki jafn vel við um hegðun stúlkna og 

drengja. Jafnframt hefur áhrif hver er að meta börnin en mæður hafa tilhneigingu til 

að meta börn sín með alvarlegir einkenni en feður. Menningarmunur getur einnig 

haft áhrif á greiningu (Achenbach, 2009; Langberg o.fl., 2010). Réttilega hefur 

verið bent á að hætta sé á stöðnun innan sálmeinafræði ef eingöngu er stuðst við 

DSM kerfið (Persons, 1986; Weems og Stickle, 2005). 

 

DSM kerfið og kenningar 

Til þess að koma í veg fyrir ágreining innan og á milli fagstétta hefur ekki verið 

tekið tillit til kenninga við samningu seinustu fjögurra útgáfna DSM kerfisins 

(DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV og DSM-IV-TR). Þannig leggja greiningar-

skilmerki DSM ekki áherslu á orsakir geðræns vanda heldur byggja aðallega á 

sjáanlegum einkennum og frásögnum fólks (Roger, 2001). 

 

Samsláttur Samsláttur (e. comorbidity) vísar til þess að tvær eða fleiri mismunandi 

raskanir eru til staðar á sama tíma (Widiger og Samuel, 2005). Samsláttur er 

algengur þegar notast er við DSM greiningarkerfið. Margfalt auknar líkur eru á að 
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einstaklingur sem greindur er með geðröskun samkvæmt DSM-IV greinist með aðra 

geðröskun heldur en sá sem valinn er af handahófi. Í klínísku úrtaki er talið að þetta 

eigi við um allt að 91% fólks (Angold, Costello og Erkanli, 1999) og um 71% þeirra 

sem greindir eru með geðröskun í almennu úrtaki (Woodward og Fergusson, 2001). 

Þessi samsláttur milli geðraskana er talinn vera eitt af megin vandamálunum við 

DSM greiningarkerfið (Aragona, 2009).  

Samsláttur milli raskana hefur verið mikið í umræðunni á síðustu áratugum. 

Til að mynda er samsláttur á milli ADHD og almennrar kvíðaröskunar hjá börnum 

að meðaltali 25% samkvæmt bæði faraldsfræðilegum og klínískum rannsóknum. 

Ástæður samsláttar geta verið margs konar. Ein ástæðan gæti verið að það séu 

orsakatengsl á milli geðraskana. Þannig gæti ein geðröskun komið á undan annarri, 

til dæmis kvíði á undan þunglyndi, og álagið sem fyrri geðröskunin veldur orðið til 

þess að hin þróist. Samsláttur hefur hins vegar aukist allt frá því að DSM-II kom út, 

greiningarflokkum var fjölgað og slakað var á stigveldisútilokunarreglum í DSM-

III-R (Jakob Smári, 2007). Önnur ástæða fyrir þessum samslætti er talin vera skörun 

á greininingarskilmerkjum, en ADHD og almenn kvíðaröskun hafa fjögur 

sameiginleg einkenni (eirðarleysi, pirring, svefntruflun og einbeitingarskort; 

Tannock, 2000). Þetta á þó ekki einungis við um þessar tvær raskanir því að 

þunglyndi, óyndi og almenn kvíðaröskun hafa einnig mörg lík atriði í 

greiningarskilmerkjum sínum (Barlow, 2002). Það er því ekki skrýtið að há tíðni 

samsláttar sé á milli geðraskana í DSM þegar horft er til mismunandi 

greiningarskilmerkja innan kerfisins.  

Vandamálið við DSM gæti einnig verið að kerfið sé að greina eitt og sama 

vandamálið sem mörg ólík vandamál og því einhverjir greiningarflokkar ekki 

fyllilega réttir (Clark og Watson, 1991). Sumir vilja ganga svo langt að telja að 

hugtakið samsláttur eigi ekki heima í sálmeinafræði, sérstaklega ekki í 

persónuleika- og barnaröskunum. Hugtakið samsláttur kemur upprunalega úr 

læknisfræði þar sem unnið er með hluti tengda sjúkdómum en í sálmeinafræði er 

verið að vinna með raskanir. Sjúkdómur er röskun þar sem orsakir eru tiltölulega 

vel þekktar en raskanir eru eingöngu heilkenni þar sem skýrt lífeðlislegt ástand 

skýrir þær ekki. Raskanirnar eru því eingöngu skilgreindar út frá lýsandi einkennum 

sem fara saman. Samslátturinn innan geðlæknisfræðinnar er því einungis það að 

einkenni sem talin eru einkenna mismunandi raskanir falla saman. Þetta gæti þó 

einfaldlega verið vegna þess að einkenni sem talin eru falla undir sitthvora 
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röskunina tilheyri í raun einu og sömu röskuninni (Lilienfeld, Waldman og Israel, 

1994). Einnig bendir samsláttur tveggja eða fleiri raskana ekki alltaf til meiri vanda. 

Tvær rasaknir geta þannig greinst saman því þær vísa í raun til misalvarlegs ástands 

á sömu vídd (Jakob Smári, 2007) 

 

Hugsmíðaréttmæti  

Hugsmíðaréttmæti (e. construct validty) segir til um hversu vel tiltekið mælitæki 

mælir hugsmíðina sem um ræðir (Cronbach og Meehl, 1955). Talið er að 

hugsmíðaréttmæti margra geðraskana í DSM greiningarkerfinu sé slakt 

(Beauchaine, 2003). Líkleg ástæða fyrir þessu vandamáli er að við samningu 

greiningarkerfisins var ekki stuðst við neinar kenningar. Hugsmíðaréttmæti er 

mikilvægt að skoða ef ekki eru til viðurkennd viðmið til að skilgreina þá eiginleika 

sem á að mæla (Cronbach og Meel, 1995). Þetta á nánast alltaf við innan 

geðlæknisfræðinnar þar sem vefrænar orsakir geðraskana eru að mestu óþekktar. 

Þetta hefur leitt til þess að erfitt hefur reynst að finna mörgum DSM röskunum 

afmarkaðan stað í kerfinu (First, 2005). Án nákvæmra skilgreininga er ekki hægt að 

öðlast fullnægjandi skilning á tiltekinni röskun né aðgreina eina röskun frá annarri 

(Hartman o.fl., 1999).  

 Skortur á hugtakaréttmæti (e. conceptual validity), það er að segja hvort 

viðmið greini á milli hvort röskun er til staðar eða ekki, er einn vandinn við lágt 

hugsmíðaréttmæti í DSM-IV (Wakefield, 1997). Wakefield (1997) telur að ef 

hugtakaréttmæti þessara viðmiða myndi hækka þá myndu mörg vandamál DSM 

kerfisins leysast. Skýrari mörk yrðu á milli raskana, hugmyndin um samslátt yrði 

skýrari og þá væri hægt að taka ákvörðun um hvort röskunum sé betur lýst sem 

flokkum eða víddum. 

Við samningu matskvarða þar sem notast er við ófullnægjandi safn atriða 

sem tengjast hugsmíðinni sem á að meta með óljósum hætti koma fram ýmsir 

hnökrar (Rowe og Rowe, 2004). Þannig má nefna að þegar aðleiðslu er beitt við 

samningu matskvarða má gera ráð fyrir skekkjum í mælingum. Hætta er á að atriði 

greini illa á milli hópa þar sem atriði skarast eða eru ósértæk og skil á milli 

hugsmíðanna verða óljós (Hartman o.fl, 1999). 



  

9 

Próffræðilegur vandi í atferlistum vegna yfirfærslu flokkahugtaka yfir á víddir 

Þegar mælitæki til greiningar á röskunum eru þróuð beinast þau yfirleitt að 

veikleika barnsins og gert er ráð fyrir því að einkenni röskunar séu eigindlega 

frábrugin öðrum einkennum, það er að segja röskunin er annaðhvort til staðar eða 

ekki í sálmeinafræði. Neikvætt orðuð atriði eins og notuð eru á atferlislistum í dag 

hafa slæmar próffræðilegar afleiðingar, áreiðanleiki þeirra er lægri en þeirra sem eru 

jákvætt orðuð og þetta eykur líkur á skekkjum í mælingum (Rowe og Rowe, 2004). 

Þegar núverandi atferlislistar til dæmis Conners og Achenbach listarnir voru samdir 

var talið í lagi að nota neikvætt orðuð atriði og gefa niðurstöðurnar síðan á víddum. 

Atriði sem eru neikvætt orðuð normaldreifast hins vegar ekki og henta þar af 

leiðandi ekki til þáttagreiningar, þó svo að hún sé oft notuð á þannig gögn, og brjóta 

helstu forsendur fjölda tölfræðiaðferða (Rowe og Rowe, 1997).   

Þegar þetta er gert þarf að gefa sér að hægt sé að yfirfæra flokkahugtök yfir 

á vídd en flokkahugtökin eru yfirleitt tvíkosta, það er til staðar eða ekki, og tjá öll 

frávik í hegðun. Atriði sem lýsa geðrænum einkennum uppfylla ekki aðalkröfur 

þáttagreiningar (Hartman o.fl., 1999) sem eru normaldreifing í þýði og einsleit 

dreifing (Kline, 2000). Neikvætt orðuð atriði leiða til þess að flestir svara 

fullyrðingunum neitandi og nota sjaldan þá svarmöguleika sem tjá mestan alvarleika 

einkenna en þetta verður til þess að dreifing atriða verður jákvætt skekkt og gildin 

dreifast lítið (e. truncation). Þetta verður vegna þess að fá börn í þýði eru með 

megin vanda í hegðun og/eða líðan. Vegna þessa er ekki hægt að skoða alla 

dreifinguna, það er að segja þau börn sem til dæmis sýna kvíðaeinkenni undir 

meðallagi eða einbeitingu yfir meðallagi. Þegar notast er við atferlislista sem 

einblína á frávik í hegðun og líðan eru þetta óhjákvæmilegar afleiðingar (Swanson 

og fleiri, 2006b; Rowe og Rowe, 2004). Með því að umorða nokkur neikvæð atriði 

á atferlislista Achenbach og Conners (APTQ) var gerð tilraun til að yfirfæra 

flokkahugtök á víddir. Vegna þess að atriðin á listunum voru neikvætt orðuð voru 

niðurstöðurnar ekki normaldreifaðar og forsenda þáttagreiningar stóðst því ekki 

(Rowe og Rowe, 1997). 

Hægt er að vinna úr niðurstöðum atferlislista á margskonar hátt og umdeilt 

er hvernig eigi að fara að. DuPaul og félagar notuðu meðaltal og staðalfrávik af 

heildarstigi fyrir alla ADHD flokka, þó stundum hafi verið notast við 95% regluna 

sem greiningarviðmið í einstaka tilfellum. Til dæmis mæltust Swanson o.fl. til þess 
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að nota staðaltölur (e. standard scores)  til að greina vægt ADHD (meðaltal + 1 

staðalfrávik) eða alvarlegt ADHD (meðaltal + 2 staðalfrávik). Conners mælti hins 

vegar með að frekar yrðu notaðar T-tölur (>70) (Swanson o.fl., 2006b). Vegna þess 

að meðaltal og staðalfrávik getur sagt til um hlutfall einstaklinga sem eru með 

alvarleg einkenni er auðvelt að sjá viðmiðunarpunktinn ef einkennin normaldreifast, 

þetta er hins vegar erfitt ef dreifingin er ekki normaldreifð. 

 

Falskir jákvæðir. Til þess að fá merkingu í niðurstöður atferlislistanna er yfirleitt 

vísað í norm, sem er notað til að staðsetja barnið miðað við jafnaldra. Ef gildin 

lenda utarlega á víddinni er það vísbending um frávik í hegðun og líðan. Ef gögn 

hafa innbyggða skekkju þegar normin eru útbúin er ekki hægt að losna við þá 

skekkju. Það skapar vandamál í túlkun að gera ráð fyrir því að T-tölur 

normaldreifist þar sem aðeins lítill hluti þýðis hefur þau einkenni sem verið að 

spyrja um í nægum mæli til að það teljist vandamál. Skimun gefur því of oft til 

kynna að börn þurfi á nánari greiningu að halda eða með öðrum orðum gefur listinn 

of marga falska jákvæða (Swanson og fleiri, 2006b). SWAN listinn (Strengths and 

Weaknesses of ADHD-Symptoms and Normal behavior; Swanson og fleiri, 2006a) 

er tilraun til að koma í veg fyrir ofangreindan vanda en annars hefur lítið verið gert í 

þeim efnum.  

 

SWAN listinn 

SWAN listinn varð til við endurskoðun á Swanson, Nolan og Pelham listanum 

(SNAP-IV). Líkt og margir aðrir listar byggir SNAP-IV á einkennum DSM 

greiningarkerfisins. Þetta er hins vegar einn af fyrstu listunum þar sem einkenni 

ADHD eru metin á vídd. SNAP-IV er endurskoðuð útgáfa SNAP-III í samræmi við 

breytingar á DSM greiningarkerfinu. Listinn inniheldur 40 staðhæfingar um hegðun 

barna. Hegðunin er metin á fjögurra punkta kvarða, sem segir til um hversu oft 

barnið sýnir hegðunina sem spurt er um (Collett o.fl., 2003; Swanson o.fl., 2006b). 

SWAN listinn (Strength and Weaknesses of ADHD-symptoms and Normal-

behaviour) var síðan búinn til vegna gruns um að SNAP-IV og aðrir listar ofgreindu 

börn. Listinn inniheldur 30 staðhæfingar um hegðun sem byggja á 18 einkennum 

ADHD í DSM-IV.  Listanum er svarað á sjö punkta matskvarða sem gerir þennan 

lista frábruðinn öðrum. Svarmöguleikinn „hegðun í meðallagi“ er í miðjunni,  
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„langt fyrir neðan meðallag“ (veikleiki) og „langt yfir meðallag“ (styrkleiki) eru 

síðan jaðar valkostirnir (Collett o.fl., 2003; Hay, Bennet, Levy, Sergeant og 

Swanson, 2007; Swanson o.fl., 2006b; Young, Levy, Martin og Hay, 2009). Þegar 

listanum er svarað er hegðun barna seinustu sex mánuði metin og vanalega svara 

bæði foreldrar og kennari listanum. Skori börn lágt á listanum bendir það til meiri 

vandamála í athygli og virkni (Polderman o.fl., 2007; Swanson o.fl., 2006b; 

Swanson, Wigal og Lakes, 2009).  

Í SWAN listanum var notast við sömu DSM atriðin og í SNAP-IV til að búa 

til staðhæfingarnar. Sú breyting varð þó á að staðhæfingarnar voru jákvætt orðaðar í 

stað neikvætt til að koma í veg fyrir vanda SNAP-IV listans og koma í veg fyrir 

skekkju í dreifingu svara. Staðhæfingin „Hugar illa að smáatriðum og gerir oft 

fljófærnislegar villur“, var umorðuð og breyttist í „Hversu vel tekur barnið eftir 

smáatriðum?“ (Collett o.fl., 2003). Þannig meta staðhæfingarnar á listanum eðlilega 

athygli og virkni í stað athyglisbrest og ofvirkni. SWAN listinn nær yfir bæði 

veikleika og styrkleika barna, allt frá ofvirkni til eðlilegrar virkni og frá 

athyglisbresti til góðrar einbeitingar. Vegna þessa virðist listinn vera góður í að 

mæla breytileika í virkni og athygli í þýði og talið að niðurstöður listans 

normaldreifist (Collett o.fl., 2003; Hay o.fl., 2007; Swanson o.fl., 2006b; Young 

o.fl., 2009). Swanson og félagar (2006a) lögðu listann fyrir kennara 327 

grunnskólabarna og 179 leikskólabarna til að skoða dreifingu svara. Svör 

kennaranna nálguðust normaldreifingu. Niðurstöður sýna einnig að SWAN listinn 

mælir ADHD frekar á víddum heldur en í flokkum (Polderman o.fl., 2007; Swanson 

o.fl., 2009).   

Rannsóknir hafa gefið til kynna að erfitt geti verið fyrir foreldra að meta 

börn sín á mismunandi hátt með gömlu atferlislistunum. Niðurstöður rannsóknar þar 

sem svör foreldra eineggja og tvíeggja tvíbura við tveimur atferlislistum, SWAN 

listanum og neikvætt orðuðum DSM einkennalista (the Australian Twin Behaviour 

Rating Scale (ATBRS)), voru borin saman sýna að foreldrar tilkynna meiri virkni 

og athygli í tvíburum sínum þegar þeir notast við SWAN listann. Fylgni á milli 

mats foreldra eineggja tvíbura á listanum var hærri en tvíeggja og var fylgni 

almennt hærri á milli svara foreldra úr SWAN listanum. Foreldrar áttu það til að 

ýkja muninn á milli barna sinna þegar neikvætt orðaði DSM einkennalistinn var 

notaður. Ástæðan fyrir þessu er talin vera að listanir sem byggja á DSM kerfinu 

gefa aðeins fjóra svarmöguleika. En eins og áður kom fram leyfir SWAN listinn 
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meiri breytileika í svörun með sjö svarmöguleikum (Hay o.fl., 2007). Foreldrar 

virðast þó aðeins nýta fimm valmöguleika af sjö þegar þeir svara SWAN listanum 

(Young o.fl, 2009).  

Notast hefur verið við SWAN listann í erfðarannsóknum og hefur það reynst 

vel (Hay o.fl., 2007; Polderman o.fl., 2007). Listinn gefur kost á ítarlegri skimun á 

einkennum tengdum athygli og virkni heldur en hefðbundnir atferlislistar og henta 

því vel í klínísku starfi. Listinn gerir fagaðilum einnig mögulegt að lýsa styrkleikum 

barnsins í stað þess að einblína á veikleika þess (Swanson og fleiri, 2006a). 

 

Flokkakerfi og víddir 

Sjúkdómsgreiningar í læknisfræði eru notaðar til að flokka fólk. Eftir að fólki hefur 

verið raðað í flokka er hægt að ákvarða hverjir fá meðferð og hvernig meðferð henti 

best. Sumir telja að geðraskanir liggi frekar á vídd og komi fram sem öfgagildi á 

henni frekar en að þær falli innan aðskilinna flokka (Jakob Smári, 2007). Þetta 

stafar af því að börn og fullorðnir sem greindir eru með sömu röskunina hafa ekki 

endilega sömu einkennin. Með því að setja skor barna á vídd í stað þess að flokka 

þau saman í flokk kæmi ef til vill betur í ljós hvernig þau standa miðað við sig sjálf 

og önnur börn. Þannig geta flokkakerfin orðið til þess að upplýsingar tapast þar sem 

einkenni geðraskana eru í eðli sínu samfelld (Jakob Smári, 2007; Widiger, 2005). 

Margt bendir til þess að sálræn einkenni liggi á samfellu og séu þannig innan 

vissra marka hluti af eðlilegum þroska. Til dæmis hafa allir upplifað depurð og 

kvíða einhvern tímann á ævinni en upplifunin er mismunandi á milli aðstæðna og 

einstaklinga (Dadds, James, Barrett og Verhulst, 2004). Kvíði er því að vissu marki 

eðlilegt viðbragð og hefur einnig aðlögunargildi í vissum aðstæðum (Barlow, 2002). 

Í persónuleikasálfræði hafa víddir verið notaðar til að lýsa fólki og hefur það 

reynst betur en að skipta fólki í flokka eftir persónueinkennum. Þrjár meginvíddir 

eru taldar tengjast þunglyndi og kvíða; örvunarstig (e. arousal), jákvæð geðhrif og 

neikvæð geðhrif. Sem dæmi einkennast þunglyndi og kvíði bæði af miklum 

neikvæðum geðhrifum. Að auki einkennist þunglyndi af litlum jákvæðum 

geðhrifum og kvíði af háu örvunarstigi (Jakob Smári, 2007). 

Nokkur ágreiningur hefur verið um hvort ADHD sé betur skilgreint sem 

flokkur eða öfgagildi á vídd. Í greiningarkerfum sem byggja á flokkum eins og 

DSM  og ICD er gengið út frá því að þeir sem flokkast saman, það er að segja hafa 
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sömu röskunina, séu eðlislega öðruvísi heldur en þeir sem ekki hafa röskunina. 

Ákveðnar reglur aðskilja þannig þessa tvo hópa. Ef ADHD er hins vegar hugsað á 

vídd þá kæmi röskunin fram sem öfgagildi á víddinni sem innihéldi einkenni sem 

eru eðlileg. Þannig er röskun skilgreind sem breytileiki í venjulegri hegðun í stað 

þess að vera eðlislega öðruvísi (Haslam, Williams, Prior, Haslam, Graetz og 

Sawyer, 2006). Hugsanleg ofgreining á ADHD hjá börnum má meðal annars rekja 

til þess að þau 18 einkenni sem falla undir greiningarskilmerki ADHD eru eðlileg í 

hegðun upp að vissu marki. Þegar þessi einkenni eru hamlandi og í misærmi við 

eðlilegan þroska teljast þau hins vegar nægjanleg til að greina ADHD (Swanson 

o.fl., 2006b). 

Rannsókn Haslam og félaga á ADHD hjá börnum og unglingum styður 

kenninguna um víddarnálgun. Rannsóknargögn eru þó ekki fullnægjandi til þess að 

hægt sé að sýna fram á þetta. Þeir sem styðja víddarmiðað greiningarkerfi (e. 

dimensional diagnosis) halda því fram að víddarnálgun muni auka áreiðanleika og 

réttmæti greininga (Haslam o.fl., 2006).  

Þó réttmæti flokkunarkerfa sé mikilvægt er jafnframt mikilvægt að greina á 

milli réttmætis og gagnsemi flokkunarkerfa. Gagnsemi flokkakerfa tengist þeim 

ákvörðunum sem teknar eru í klínísku starfi, sem flestar eru um hvort beita eigi 

íhlutun eða ekki. Þó einkenni fólks normaldreifist getur mikilvægi flokkakerfis 

legið í gagnsemi þess. Jafnframt verður að skoða hvort það sé réttmætt að halda því 

fram að eigindlegur munur sé á þeim sem falla í ákveðinn flokk og þeim sem gera 

það ekki eða hvort um megindlegan mun sé að ræða. Víddarkerfi tryggir meiri 

nákvæmni og einstaklingsbundnari lýsingu á geðröskunum vegna þess að mikill 

munur er á ríkjandi einkennum fólks sem deilir sömu flokkagreiningunni. Þannig 

ætti víddarkerfi að gefa betri vísbendingar um hvort og hvaða meðferð 

einstaklingurinn þarf á að halda (Widiger, 2005). 

Víddarkerfi hefur að einhverju leyti verið bætt inn í DSM greiningarkerfið, 

til dæmis eiga einhverfurófsraskanir að vera greindar á vídd í DSM-V (Kim og 

Lord, 2012). Þó er ekki vitað hvort þessi nálgun henti fyrir allar geðraskanir og því 

hefur fólk verið hikandi í að taka slíkt kerfi upp (Lopez, Compton, Grant og 

Breiling, 2008). Sumir fræðimenn telja þó að slík nálgun gæti bætt upp veikleika 

sem eru í greiningarkerfinu og þannig aukið réttmæti og áreiðanleika greininga 

(Helzer, Wittchen, Krueger og Kraemer, 2008). 
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Markmið rannsóknar 

Til að hægt sé að veita góð úrræði við tilfinninga- og hegðunarvanda barna er 

nauðsynlegt að skima fyrir þeim og greina þau snemma og áreiðanlega. Þetta er 

mikilvægt vegna þeirra áhrifa sem þessi vandi getur haft á daglegt líf barna og 

jafnvel fram á fullorðinsárin (Waschbusch, 2002). Á Íslandi stöndum við frammi 

fyrir því vandamáli að hafa fá og slök mælitæki til að greina frávik barna. Þannig 

hafa fáir atferlistlistar sem notaðir eru erlendis verið staðlaðir og staðfærðir hér á 

landi. Þegar atferlislistar sem þýddir hafa verið á íslensku eru túlkaðir er oftar en 

ekki notast við erlend viðmið. Þegar þau eru notuð í túlkun vantar mikið af 

upplýsingum til dæmis um áreiðanleika og réttmæti mælitækjanna og því fylgja 

margar ályktunarvillur notkun þeirra. Mikilvægt er því að staðfæra og staðla fleiri 

atferlislista hér á landi með þekktum próffræðilegum eiginleikum (Einar 

Guðmundsson, 2005). 

Þeir atferlislistar sem notaðir eru á Íslandi líkt og annars staðar í heiminum 

byggja að mestu leyti á DSM og ICD greiningarkerfunum eins og áður hefur komið 

fram. Mælitækin spyrja um frávik í hegðun í stað þess að miða við venjulega 

hegðun. Almennt hafa fáir einstaklingar í þýðinu þau einkenni sem spurt er um sem 

gerir dreifingu atriða þrönga og skekkta. Með því að spyrja um venjulega hegðun í 

stað frávika og hafa þannig atriðin jákvætt orðuð ættu svör að normaldreifast þar 

sem börn hafa mismikið af einkennunum sem spurt er um í stað þess að fáir hafi 

þau. Til dæmis myndi atriði eins og „Á erfitt með að setja sig í spor annara“ snúast 

í „Getur sett sig í spor annarra“. Fleiri myndu líklega telja að seinna atriðið ætti við 

sig eða barnið sitt að einhverju leyti heldur en fyrra atriðið. Frávik í hegðun myndi 

birtast sem öfgagildi þegar atferliseinkenni eru skoðuð á vídd.  

Fyrri rannsóknir á mismunandi hlutum þess lista sem notaður er í 

rannsókninni benda til þess að hægt sé að meta þroska, hegðun og líðan barna á 

samfelldum kvarða. Einnig hefur komið nokkuð skýr þáttabygging í fyrri 

rannsóknum sem bendir til þess að þættir á listanum tengist þremur þroskasviðum, 

siðferðis-, félags- og tilfinningaþroska (Alexandra Diljá Bjargardóttir og Árný 

Helgadóttir, 2012; Anna Marín Skúladóttir og Anna Gréta Oddsdóttir, 2013; 

Berglind Hermannsdóttir, 2010; Einar Birgir Björgvinsson, 2012; Guðný 

Þorgilsdóttir og Yrsa Hauksdóttir Frýdal, 2011; Örnólfur Thorlacius, 2010). 
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Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort svör við jákvætt orðuðum 

atriðum um hegðun og líðan normaldreifist þegar spurt er um eðlilegan þroska í stað 

frávika. Listinn ætti því að meta bæði styrk og veikleika barna. Próffræðilegir 

eiginleikar listans verða skoðaðir með því að athuga þáttabyggingu og þáttaskýringu 

hans, fylgni milli þátta og hvert inntak þeirra er. Auk þess verður áreiðanleiki og 

fylgni atriða við heildartölu þátta skoðuð og fylgni á milli atriða. Gert er ráð fyrir 

því að fá þætti sem meta siðferðis-, félags- og tilfinningaþroska barna. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Listinn var sendur út rafrænt á nemendur Háskóla Íslands sem gefið hafa leyfi til að 

láta senda á sig spurningarlista. Einnig var auglýst eftir þátttakendum annars staðar 

á internetinu. Alls fengust svör frá 162 einstaklingum. Í bréfi sem fylgdi 

spurningarlistanum (sjá viðauka I) var beðið um að eingöngu mæður svöruðu 

listanum. Flest svör komu frá kynmæðrum eða 158 svör. Þrír einstaklingar gáfu upp 

önnur tengsl við barnið heldur en kynmóðir eða stjúpmóðir. Þar af var einn faðir en 

upplýsingarnar frá honum voru ekki notaðar í úrvinnslu gagna. 

Samtals svöruðu 123 mæður (76,4 %) öllum atriðum listans. Mæður fimm 

barna (3,1 %) svöruðu ekki einu atriði, ein móðir (0,6 %) svaraði ekki tveimur 

atriðum og tvær mæður (1,2%) svöruðu ekki þremur atriðum. Einnig voru 30 

mæður sem svöruðu ekki fimm atriðum eða fleirum. Notast var við svör frá öllum 

þátttakendum í úrvinnslu gagnanna þrátt fyrir að nokkrir listar hefðu aðeins svar við 

litlum hluta atriðanna.  

Í töflu 1 eru upplýsingar um kyn barna í úrtakinu eftir aldri. Alls svöruðu 

mæður 85 drengja og 75 stúlkna en ein móðir gaf ekki upp kyn á barninu. Aldur 

barnanna í árum er reiknaður út frá mánuðum. Börn sem eru á bilinu 24-35 mánaða 

flokkast í hóp tveggja ára, 36-47 mánaða í hóp þriggja ára og svo framvegis. 

Meðalaldur barnanna í úrtakinu er tæpir 46 mánuðir (45,69) og staðalfrávik 15,14. 

Meðalaldur stúlkna í úrtakinu er rúmir 45 mánuðir (45,39) og meðalaldur drengja í 

úrtakinu tæplega 46 mánuðir (45,96). Staðalfrávik stelpna er 14,79 og drengja 

15,61. Yngsti drengurinn í úrtakinu var 24 mánaða og elsti 81 mánaðar og það sama 

gilti um stúlkur. Flest svör fengust frá mæðrum tveggja ára barna og fæst frá 

mæðrum sex ára barna. 
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Tafla 1. Kyn og aldurdreifing barna í úrtakinu. 

Aldur Drengir Stúlkur Alls % 

2 ára 26 24 50 31,1 

3 ára 22  19 42 26,1 

4 ára 18 17 35 21,7 

5 ára 13 11 24 14,9 

6 ára 6 4 10 6,2 

Alls 85 75 161 100 

 

Í töflu 2 má sjá hvernig menntun mæðra í úrtakinu dreifðist. Flestar mæður voru 

búnar með fyrstu háskólagráðu (35,4%). Næst flestar höfðu lokið stúdentsprófi 

(23%) og því næst meistara- eða doktorsprófi við háskóla (21,7%). Fæstar mæður 

höfðu aðeins klárað grunnskóla-, lands- eða gagnfræðipróf (2,5%). 

Tafla 2. Menntun mæðra. 

Menntun Fjöldi % 

Grunnskóla-, lands- eða gagnfræðipróf 4 2,5 

Stúdentspróf eða annað bóklegt nám á framhaldsskólastigi 37 23,0 

Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á framhalsskólastigi. 9 5,6 

Fyrsta háskólagráða (t.d. BA, BS eða BEd próf) 57 35,4 

Nám að lokinni fyrstu háskólagráðu sem lýkur með 

diplómaprófi (t.d. námsráðgjafarnám) 
19 11,8 

Meistara- eða doktorspróf við háskóla 35 21,7 

 

Mælitæki 

Listi með 158 atriðum (sjá viðauka II) var lagður fyrir. Hver staðhæfing í listanum 

lýsir eðlilegum tilfinninga-, siðferðis- og félagsþroska barna. Atriðunum var raðað 

handahófskennt á listann, en ef svipuð atriði birtust saman voru þau færð til. Hver 

staðhæfing hafði fimm valmöguleika til að meta tíðni hegðunar: (1) Nei, á aldrei 

við, (2) Á sjaldan við, (3) Á stundum við, (4) Á oft við, (5) Já, á alltaf við. 

Svarmöguleikar eitt og tvö („Nei, á aldrei við“ og „Á sjaldan við“) eru hugsaðir 

sem vísbending um að barnið eigi við einhverja erfiðleika að stríða. Hins vegar ættu 
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svarmöguleikar fjögur og fimm (Á oft við og Já, á alltaf við) að greina á milli barna 

með aldurssvarandi þroska og barna með meiri hæfni á tilteknu sviði.  

Atriðin á listanum snúa öll að félags- tilfinninga- og  siðferðisþroska barna. 

Á listanum eru 20 atriði sem ætlað er að mæla tilfinningastjórn (t.d. „Getur hamið 

sig þegar hann/hún reiðist“ og „Er afslappaður/afslöppuð“), 16 atriði til að meta 

aðferðir við tilfinningastjórn (t.d. „Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax 

það sem hún/hann vill“ og „Talar um hvernig honum/henni líður“) og fimm atriði 

sem meta eiga skilning barna á tilfinningum annarra (t.d. „Er næm(ur) á tilfinningar 

annarra“). Til að meta félagsfærni/samskiptafærni voru á listanum 55 atriði (t.d. „Á 

auðvelt með að taka gagnrýni frá öðrum“ og „Býðst til að hjálpa öðrum“), 17 atriði 

til að meta almenna líðan (t.d. „Finnst hann/hún gera hlutina nógu vel“ og „Á 

auðvelt með að sofna“), sex atriði sem meta viðbrögð við aðskilnaði (t.d. „Getur 

verið í burtu frá foreldrum sínum án þess að hafa áhyggjur“) og 27 atriði sem ætlað 

er að meta siðferðisþroska (t.d. „Viðurkennir mistök sín“ og „Hlýðir reglum inn á 

heimilinu“). Einnig eru sjö atriði á listanum sem ætlað er að mæla geðslag (t.d. 

„Létt(ur) í skapi“) og fimm atriði til að meta sjálfsmynd (t.d. „Hefur gott 

sjálfstraust“).  

 

Forvinna og undirbúningur lista 

Íslenski atferlislistinn er frumsaminn hérlendis af Einari Guðmundssyni, prófessor 

við sálfræðideild, Háskóla Íslands. Haustið 2009 hófst vinna við að þróa lista til að 

meta hegðun og líðan barna og unglinga á kvarða. Í upphafi var byrjað á því að 

safna saman atferlislistum og viðtölum sem eiga að skima fyrir og meta geðrænan 

vanda hjá börnum til að fá yfirlit yfir sviðið. Sálfræðingar og stofnanir aðstoðuðu 

við að safna upplýsingum um matstæki, auk þess sem upplýsingar voru sóttar á 

netið, í rannsóknargreinar og bækur. Einnig var tekið mið af greiningarviðmiðum 

DSM-IV fyrir margvíslegar raskanir barna. Þá voru staðhæfingar samdar út frá 

umfjöllun í fræðilegum ritsmíðum um geðraskanir barna og sjálfstjórn. Loks voru 

staðhæfingar samdar út frá fræðilegri þekkingu á tilfinninga-, siðferðis- og 

félagsþroska barna. Markmiðið með því að tengja inntak listans við bæði þroska og 

geðraskanir barna er að brúa bilið milli þekkingar í þroskasálfræði og 

afbrigðasálfræði barna. Samning listans er tilraun til að fella þroskamat barna að 
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tilfinninga-, félags- og siðferðisvanda þeirra (Einar Guðmundsson, munnleg 

heimild, 2013).  

Búin voru til nokkur atriðasöfn sem byggðu á fyrrgreindum upplýsingum. 

Staðhæfingarnar í listanum eiga að meta afmarkaða þætti innan tilfinninga-, 

siðferðis- og félagsþroska barna. Að auki voru samdar staðhæfingar til að meta 

leiðir til að fást við erfiðar tilfinningalegar (bjargir) og félagslegar aðstæður 

(framfærni). Samkvæmt líkani að byggingu listans stendur þetta svið við hlið hinna 

þriggja (Einar Guðmundsson, munnleg heimild, 2013). 

Markmiðin með samningu listans eru að hægt sé að nota hann í mati og 

greiningu á hegðunarvanda og líðan barna. Jafnframt á að nota hann til að skima 

fyrir röskunum áður en einkenni þeirra koma fram eins og þeim er lýst í 

greiningarkerfunum (Einar Guðmundsson, munnleg heimild, 2013).  

 

Forprófun á lista  

Listinn var forprófaður til að fá álit á inntaki og orðalagi spurninga og til þess að sjá 

hvernig mæðrum gengi að svara listanum. Tvær mæður, önnur með barn á aldrinum 

2-3 ára og hin á aldrinum 4-6 ára, voru fengnar til að svara listanum með 

rannsakanda á staðnum og láta vita ef þeim fannst staðhæfinganar óljósar, of líkar 

eða óviðeigandi fyrir þann aldur sem verið var að skoða. Listinn sem mæðurnar 

svöruðu samanstóð af 164 staðhæfingum sem svarað var á fyrrnefndum fimm 

punkta skala. Sex staðhæfingar voru teknar burt vegna þess að þær voru of líkar 

öðrum staðhæfingum eða vegna þess að þær voru óviðeigandi fyrir aldur barnanna. 

Að auki voru athugasemdir mæðranna notaðar til þess að bæta þær staðhæfingar 

sem þóttu óskýrar.  

 

Framkvæmd 

Sótt var um og aðgangur fenginn að kannanir.is. Listinn var síðan settur upp rafrænt 

á kannanir.is auk bakgrunnsspurninga um menntun móður, tengsl hennar við barn, 

kyn barnsins og aldur þess í árum og mánuðum. Ástæða þess að listinn var settur 

upp rafrænt er sú að hugsunin er að hafa listann aðgengilegan á netinu í framtíðinni 

og því betra að staðla hann á sama hátt og hann verður lagður fyrir síðar. Þessi 

aðferð er aðgengilegri og einnig er lítill munur á svörun mæðra í úrtökum hvort sem 

listanum er svarað rafrænt eða á pappír (Einar Guðmundsson, munnleg heimild, 
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2013). Hlekkur á könnunina auk bréfs til svarenda (sjá viðauka I) var sent rafrænt á 

nemendur Háskóla Íslands. Áður en listanum var svarað voru tilmæli um hvernig 

ætti að svara listanum (sjá viðauka III). Mæðurnar voru beðnar að meta hegðun 

barna sinna síðastliðinn mánuð. Áætlað var að það myndi taka um 20 mínútur að 

svara listanum. Engin leyfi þurfti til að framkvæma rannsóknina þar sem börnin 

voru ekki athuguð af rannsakanda og mæður höfðu val um að taka ekki þátt í 

rannsókninni. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 7.11.2012 til og með 5.12.2012. 

 

Úrvinnsla 

Öll úrvinnsla á gögnunum fór fram í tölfræðiforritunum SPSS og Microsoft Excel. 

Byrjað var á að atriðagreina listann með því að skoða skekkju (e. skewness), ris (e. 

kurtosis) og stíganda í meðaltali. Úrtakinu var skipt í tvo aldurshópa 2-3 ára (N = 

92) og 4-6 ára (N = 70). Til að sía í burtu þau atriði sem hentuðu ekki í nánari 

greiningu var miðað við að skekkja og ris væri lægri en 1,5 hjá að minnsta kosti 

öðrum aldurshópnum. Þó voru nokkur atriði undanskilin þessari reglu ef þau viku 

ekki langt frá henni og inntak þeirra var talið mikilvægt út frá fyrri rannsóknum eða 

fræðilegri þekkingu. Jafnframt var miðað við að stígandi væri í meðaltölum 

hópanna, það er að segja að þroskinn ykist með hækkandi aldri og því væri meðaltal 

4-6 ára barna hærra en meðaltal 2-3 ára barna. Alls voru 33 atriði tekin út eftir 

atriðagreiningu því þau náðu ekki viðmiðum, voru of lík eða eins og önnur atriði 

með betri eiginleika eða pössuðu ekki í flokk með öðrum atriðum (sjá viðauka IV). 

 Þau 125 atriði sem stóðu eftir voru notuð til að skoða þáttabyggingu listans. 

Gagnasafnið var þáttagreint í fimm hlutum eftir þeirri flokkun sem lagt var upp með 

í upphafi og byggði á fræðilegum grundvelli. Þeir flokkar sem gengið var útfrá í 

upphafi og þáttagreiningin byggði á voru; Tilfinningastjórn, félagsþroski, 

tilfinningaþroski, siðferðisþroski og persónuþroski. Undir tilfinningastjórn féllu 

sjálfstjórn, aðferðir til sjálfsstjórnar og skilningur á tilfinningum annarra. 

Félagsþroski samanstóð af atriðum sem ætlað var að meta félags- og samskiptafærni 

og tilfinningaþroski af atriðum sem ætlað var að meta almenna líðan og viðbrögð 

við aðskilnaði. Tilfinningaþroski samanstóð af atriðum sem áttu að meta geðslag og 

sjálfsmynd og siðferðisþroski af atriðum til að meta hlýðni, siðferðiskennd og 

félagstilfinningu. 
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Einnig var hver þáttagreining skoðuð fyrir mismunandi aldurshópa. Þetta 

gerði það að verkum að fjöldinn í úrtakinu var tiltölulega lítill fyrir þáttagreiningu 

en talið var mikilvægt að sjá hvort að þáttabyggingin héldist á milli aldurshópanna. 

Framkvæmd var leitandi þáttagreining (e. exploratory factor analysis) á gögnunum, 

nánar tiltekið meginásaþáttagreining (e. principal axis factoring). Gert var ráð fyrir 

að fylgni væri á milli þáttanna þar sem atriðin voru samin út frá kenningarlegum 

grunni ákveðinna þroskasviða og því var þáttunum snúið undir hvössu horni 

(Promax, κ = 2-4). Hærra κ-gildi leyfir meiri fylgni á milli þátttanna (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Í stað brottfallsgilda var notast við 

meðaltal viðkomandi staðhæfingar. Bartlett prófið (Bartlett‘s test of sphericity) náði 

marktekt í öllum liðum þáttagreiningarinnar sem gefur til kynna að fylgnifylkið sé 

hæft til þáttagreiningar og að staðhæfingar séu tengdar. KMO-prófið (Kaiser-

Meyer-Olkin measure of sampling adequacy) var í flestum tilfellum yfir 0,50 sem 

einnig réttlætir þáttagreiningu (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).  

Í fyrstu umferð þáttagreiningar var engum atriðum hafnað þótt að 

þáttahleðslan væri lág eða atriðin hefðu háa hleðslu við annan þátt en þann sem þau 

tilheyrðu (e. cross-loadings). Niðurstöður fyrstu þáttagreiningarinnar voru skoðaðar 

og atriði sem voru ekki þáttagreind saman voru felld saman ef þau virtust eiga 

saman miðað við inntak og fyrri rannsóknir á listanum. Þau atriði sem höfðu lága 

fylgni við þætti eða mynduðu litla þætti (eins til tveggja atriða) voru tekin til hliðar. 

Þar sem þáttabygging hélst að mestu leyti milli aldurshópa var niðurstöðum þeirra 

skeytt saman í næstu þrepum úrvinnslunnar.  

Búnar voru til heildartölur fyrir þá átta þætti sem komu út úr fyrstu 

þáttagreiningunni og þær notaðar til þess að kanna fylgni atriða við þætti. Ef atriði 

hafði hærri fylgni við annan þátt en það var sett með í upphafi var atriðið fært um 

þátt að því gefnu að inntak þess passaði við þann þátt sem það hafði hæstu fylgnina 

við. Jafnframt var athuguð fylgni atriðanna sem sett voru til hliðar við heildar-

tölurnar átta. Þannig voru atriðin færð í þann þátt sem þau höfðu hæsta fylgni við, 

með tilliti til inntaks. Ellefu atriði höfðu lága fylgni við allar heildartölurnar eða 

svipað háa við margar heildartölur og voru þau tekin út áður en unnið var frekar 

með gögnin. Þau atriði sem tekin voru út má sjá í viðauka VI.  

Aftur var gerð meginásaþáttagreining í átta hlutum eftir þeim þáttum sem 

settir voru saman út frá fyrri þáttagreiningu og fylgni atriða við heildartölu þátta. Að 
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lokum var framkvæmd meginásaþáttagreining á þeim 19 heildartölum sem fengust 

út frá þáttagreiningu tvö. 

 Skoðuð var lýsandi tölfræði fyrir þættina fjóra sem komu út úr 

þáttagreiningu. Kannað var hvort heildartölur þáttanna hefðu fylgni við aldur, auk 

þess sem gerður var samanburður á meðaltali þáttanna eftir aldri og kyni. Að lokum 

var dreifing þáttanna í úrtakinu í heild sinni skoðuð.  

Í seinustu þrepum úrvinnslunnar var fylgni á milli atriða skoðuð til að sjá 

hversu sterk tengsl væru þeirra á milli. Fylgni á milli þátta var einnig skoðuð. 

Áreiðanleikarstuðlar voru reiknaðir fyrir listann í heild sinni og fyrir heildartölur 

þáttanna. Að lokum var fylgni atriða við kvarða (e. corrected item-total correlation) 

athuguð bæði fyrir heildartölu kvarðans og fyrir heildartölu þáttanna. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði fyrir öll atriði listans var reiknuð. Dreifingu svara mæðra við 

atriðum á listanum sem uppfylla skilyrði um normaldreifnu má sjá í töflu 3. Í 

töflunni er meðaltölum svara við hverju atriði skipt eftir aldurshópum, en svörin 

fengu gildi á bilinu einn til fimm. Hærra gildi bendir til þess að hegðunin sem 

fullyrðingin metur komi oftar fram og bendir því yfirleitt til meiri þroska eða getu á 

því sviði. Einnig sýnir taflan skekkju og ris dreifingar svara skipt eftir aldurshópum. 

Tafla 3. Dreifing atriða sem uppfylla skilyrði um normaldreifingu eftir aldri. Innan sviga er tölusetning 

atriðis í lista (sjá viðauka II). 

 2-3 ára (N=92) 4-6 ára (N=70) 

Atriði Meðaltal Skekkja Ris Meðaltal Skekkja Ris 

(44) Finnst hann/hún gera hlutina nógu vel. 4,14 -0,77 0,80 3,84 -0,71 0,34 

(118) Hræðist ekki eða óttast að aðrir krakkar muni 

gera grín að honum/henni. 
3,43 -0,44 -1,48 3,60 -0,80 0,51 

(79) Það þarf mikið til þess að græta hann/hana. 3,03 0,18 -0,66 3,11 0,08 -0,32 

(138) Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til 

skammar. 
3,41 -0,47 -0,62 3,25 0,14 -0,44 

(22) Ef hún/hann verður hrædd(ur) við eitthvað á 

hún/hann auðvelt með að hrista óttann sér. 
3,30 -0,34 -0,21 3,30 -0,24 -0,75 

(90) Er afbrýðisamur/afbrýðisöm. 2,77 -0,01 -0,30 2,57 -0,06 -0,62 

(117) Finnur til sektarkenndar. 3,09 -0,55 -0,18 3,57 -0,70 0,68 

(80) Skilur mun á því að vera leiður og hræddur. 3,72 -0,82 -0,18 4,33 -0,56 -0,79 

(131) Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur 

fyrir hann/hana. 
3,52 -0,91 0,07 3,42 0,13 -0,99 

(142) Skilur að sami atburður getur vakið mismunandi 

tilfinningar hjá fólki (t.d. gleði og reiði). 
2,49 0,44 -0,62 3,07 -0,42 0,38 

(46) Skilur að tilfinningar geta varað mun lengur en 

atburðurinn sem vakti þær (t.d. einhver er reiður eða 

leiður út af einhverju sem gerðist fyrir mörgum 

dögum). 

2,33 0,47 -0,69 3,18 -0,31 -0,65 

(28) Talar um tilfinningar annarra. 3,28 -0,22 -0,65 3,48 -0,12 -1,07 

(63) Er næm(ur) á tilfinningar annarra. 3,89 -0,42 -0,55 4,02 -0,28 -0,22 

(96) Er nærgætin(n) gagnvart tilfinningum annarra. 3,32 -0,55 -0,30 3,86 -0,33 0,11 

(93) Skilur að stundum er betra að láta tilfinningar 

sínar (t.d. reiði) ekki í ljós. 

1,89 0,34 -1,17 2,98 0,43 0,26 

(110) Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 2,99 -0,46 -0,60 3,32 -0,20 -0,16 

(29) Hefur góða stjórn á skapi sínu. 3,38 -0,20 -0,42 3,41 -0,05 -0,65 

(27) Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr 

jafnvægi. 

2,91 0,19 -0,57 3,04 -0,09 -0,29 

(127) Er afslappaður/afslöppuð. 4,01 -0,57 1,02 3,93 -0,64 0,22 



  

24 

Tafla 3. Framhald. 

 2-3 ára (N=92) 4-6 ára (N=70) 

Atriði Meðaltal Skekkja Ris Meðaltal Skekkja Ris 

(71) Tjáir tilfinningar sínar í orðum; segir ég  

er reið(ur), leið(ur), vond(ur), góð(ur) o.s.frv. 
3,53 -0,51 -1,09 4,19 -1,26 1,00 

(152) Tjáir tilfinningar annarra í orðum; segir 

hún/hann er reið(ur), leið(ur), vond(ur), góð(ur) 

o.s.frv. 

3,66 -0,73 -0,62 4,22 -1,48 3,20 

(94) Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður 

æst(ur). 
2,43 0,35 -0,47 3,00 0,00 0,73 

(32) Er róleg(ur) þó hún/hann hræðist eitthvað.   3,20 0,04 -0,35 3,28 -0,27 -1,02 

(26) Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður 

reið(ur).  
3,00 0,09 -0,45 3,25 -0,15 -0,21 

(74) Þegar hann/hún reiðist varir það í stuttan tíma. 4,19 -0,64 -0,63 3,90 -0,72 0,01 

(84) Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax 

það sem hún/hann vill. 
2,95 -0,54 -0,26 3,30 -0,20 -0,41 

(87) Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem 

hann/hún treystir. 
3,57 -0,81 -0,68 4,15 -1,49 2,43 

(41) Getur stillt sig um að tala þegar á að vera þögn. 3,21 -0,20 -0,72 3,34 -0,17 -0,81 

(78) Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir 

hann/hún að halda ró sinni og finna lausn á 

vandanum. 

2,72 0,06 -0,36 3,15 0,14 0,56 

(70) Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á hann/hún 

auðvelt með að leiða hugann að einhverju öðru. 
3,52 -0,25 -0,68 3,38 -0,07 -0,78 

(7) Talar um hvernig honum/henni líður. 3,66 -0,53 -0,45 4,00 -0,46 -0,39 

(58) Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós 

tilfinningar sínar, t.d. reiði og gleði. 
3,31 -0,39 0,00 3,79 -0,09 -0,67 

(38) Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi. 3,30 -0,24 -0,66 3,35 -0,40 -0,60 

(141) Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum. 3,71 -0,66 0,29 3,78 -0,69 -0,17 

(6) Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í 

burtu í stað þess að lenda í átökum. 

2,85 0,18 -0,33 3,26 0,06 -0,75 

(9) Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við. 3,19 -0,42 -0,64 3,80 -0,44 -0,30 

(37) Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 3,33 -0,80 0,65 3,82 -0,40 -0,54 

(130) Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 2,62 -0,37 -0,97 3,47 -0,19 -0,25 

(65) Leysir vel úr ágreiningi.  3,28 -0,68 0,51 3,62 -0,16 -0,63 

(61) Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum. 3,94 -0,40 1,30 3,92 -0,49 0,73 

(128) Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 4,12 -0,42 -0,04 3,97 -1,06 2,13 

(64) Er fær um að leiða hjá sér slæma hegðun. 3,28 -0,26 0,47 3,27 0,05 -0,53 

(149) Á auðvelt með að taka gagnrýni frá öðrum. 3,16 -0,26 -0,28 3,13 -0,27 -0,88 

(60) Er ófeimin(n). 3,49 -0,61 0,05 3,82 -0,59 -0,21 

(49) Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún 

þekkir ekki vel. 

3,56 -0,62 -0,30 3,76 -0,73 -0,31 

(24) Er framfærin(n). 3,65 -0,64 -0,03 3,91 -0,83 0,33 
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Tafla 3. Framhald. 

 2-3 ára (N=92) 4-6 ára (N=70) 

Atriði Meðaltal Skekkja Ris Meðaltal Skekkja Ris 

(144) Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann hittir 

fólk sem hún/hann þekkir lítið eða ekki neitt. 

3,40 -0,46 -0,47 3,62 -0,47 -0,48 

(154) Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi 

ókunnugra. 

2,90 0,09 -0,76 3,50 -0,41 -0,43 

(56) Er örugg(ur) með sig ef hún/hann er 

miðpunktur athygli. 

3,53 -0,35 -0,33 3,69 -0,14 -0,97 

(135) Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð 

sem hann/hún þekkir ekki vel. 

3,12 -0,01 -0,78 3,47 -0,34 -0,81 

(55) Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 3,15 -0,12 -0,44 3,40 -0,37 -0,24 

(43) Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér. 3,46 -0,41 -0,57 3,49 -0,36 -0,18 

(73) Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni 

sína eða getu í einhverju. 

3,71 -0,62 -0,15 3,83 -0,43 -0,71 

(57) Reynir að láta öðrum líka vel við sig.  3,28 -0,15 0,05 3,70 -0,58 0,87 

(112) Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn. 4,22 -0,91 0,58 4,42 -1,11 0,70 

(11) Stríðir öðrum börnum. 2,22 0,26 -0,82 2,13 0,41 -0,22 

(143) Tekur þátt í samræðum. 4,15 -0,84 0,12 4,52 -0,81 -0,29 

(146) Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt eða lágt) 

innan um fullorðna. 

4,10 -0,65 -0,05 3,73 -0,42 -0,89 

(148) Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt eða lágt) 

innan um önnur börn. 

4,10 -0,10 -0,14 3,78 -0,33 0,45 

(156) Er tillitssöm / tillitssamur í samskiptum (t.d. í 

leikjum) við önnur börn. 

3,66 -0,41 0,64 3,97 -0,40 -1,09 

(36) Önnur börn sækjast eftir því að vera með 

henni/honum. 

4,21 -0,23 -0,66 4,41 -1,27 1,19 

(34) Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur 

börn. Þarf t.d. ekki alltaf að fá sitt fram í leikjum 

með öðrum börnum. 

3,55 -0,43 0,10 3,90 -0,65 0,70 

(92) Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða 

annað í fari annarra barna.  

4,04 -1,02 0,86 3,85 -0,67 0,26 

(72) Vill leika/vera með öðrum börnum þó þau séu 

ekki eins og allir aðrir.  

4,08 -1,03 0,79 4,21 -0,78 0,08 

(50) Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að 

vera með sér. 

3,50 -0,43 -0,60 4,18 -0,68 -0,36 

(1) Er kurteis þegar það á við. 4,21 -0,45 0,83 4,30 -0,71 1,09 

(137) Býðst til að hjálpa öðrum. 3,60 -0,74 0,26 4,02 -0,58 -0,12 

(104) Líður vel þegar hann/hún er innan um mörg 

börn. 

4,22 -0,72 -0,36 4,46 -1,67 2,70 

(150) Er viðkvæm(ur) fyrir gagnrýni annarra. 2,48 0,22 -0,38 3,08 0,07 0,30 

(54) Vill stjórna í leik með öðrum börnum. 3,43 -0,45 0,15 3,51 -0,12 -0,40 

(157) Vill ráða ferðinni þegar hann/hún er með 

öðrum börnum.  

3,23 -0,30 -0,39 3,43 -0,47 -0,37 
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Tafla 3. Framhald. 

 2-3 ára (N=92) 4-6 ára (N=70) 

Atriði Meðaltal Skekkja Ris Meðaltal Skekkja Ris 

(120) Deilir með öðrum börnum leikföngum eða 

öðru sem hann/hún á. 

3,78 -0,47 0,51 4,22 -0,95 1,98 

(97) Bíður þar til röðin kemur að honum/henni.  3,73 -0,88 1,01 4,17 -0,80 0,89 

(158) Er sama þó hún/hann sé ekki fyrst(ur) til að 

gera eitthvað í hópi barna. 

3,78 -0,29 -0,19 3,38 -0,13 -0,49 

(19) Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 3,41 -0,52 0,54 3,66 -0,31 -0,10 

(31) Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við 

önnur börn. 

2,91 -0,45 -0,70 3,63 -0,29 -0,76 

(147) Reynir að komast að samkomulagi í 

ágreiningi við önnur börn. 

3,08 -0,56 -0,02 3,63 -0,04 -0,77 

(102) Hlustar á önnur börn til enda í samræðum 

(grípur ekki fram í). 

3,39 -0,73 0,97 3,63 -0,25 -0,27 

(75) Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá 

einhverju. 

4,00 -0,80 1,18 4,10 -0,69 1,00 

(4) Reynir að vernda yngri börn en hún/hann er 

sjálf(ur). 

3,30 -0,39 -0,67 3,77 -0,40 -0,64 

(132) Biður um hjálp við að framkvæma hluti. 4,04 -0,93 2,82 4,15 -0,75 0,62 

(3) Vill frekar leika við jafnaldra en yngri eða eldri 

börn. 

2,76 -0,03 -0,19 3,36 -0,38 -0,53 

(106) Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 3,18 -0,48 0,50 3,33 -0,07 -0,34 

(95) Finnst aðrir sanngjarnir gagnvart sér. 3,36 -0,78 0,24 3,67 -0,05 -0,74 

(16) Létt(ur) í skapi. 4,34 -0,66 1,00 4,24 -0,63 0,40 

(30) Bregst við mótlæti í samræmi við aldur sinn. 4,28 -0,32 -0,66 4,22 -0,60 -0,37 

(85) Segir satt frá. 3,89 -1,15 1,42 4,12 -0,16 -0,85 

(133) Viðurkennir mistök sín. 3,31 -0,68 0,28 3,52 -0,49 0,93 

(76) Á auðvelt með að viðurkenna slæma hegðun. 3,54 -0,65 -0,04 3,57 -0,38 0,21 

(83) Getur sett sig í spor annarra. 2,79 -0,02 -0,97 3,69 -0,02 -0,70 

(145) Á auðvelt með að fylgja reglum. 3,96 -0,04 0,59 4,10 -0,52 1,88 

(48) Reynir yfirleitt að gleðja aðra. 4,26 -0,81 0,50 4,42 -0,39 -0,72 

(13) Skammar brúður, leikfélaga eða dýr. 2,79 -0,14 -0,82 2,27 0,28 -1,10 

(116) Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni 

finnst rétt eða rangt.   

2,85 -0,09 -1,25 4,03 -0,28 -0,69 

(139) Þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

hans/hennar skilur hann/hún ástæður fyrir því. 

2,65 -0,51 -0,58 3,00 -0,15 0,11 

(62) Samræmi er milli hegðunar hans/hennar og 

vitneskju um hvað er rétt eða rangt að gera. 

3,93 -0,45 1,54 3,91 -0,32 0,70 

(103) Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur 

börn gera á hlut hans/hennar. 

2,78 -0,37 -1,13 3,30 -0,47 0,35 

(68) Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt. 2,89 0,03 -1,17 3,91 -1,05 1,35 

(125) Hlýðir reglum inn á heimilinu. 3,90 -0,04 0,26 4,02 -0,66 3,49 
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Tafla 3. Framhald. 

 2-3 ára (N=92) 4-6 ára (N=70) 

Atriði Meðaltal Skekkja Ris Meðaltal Skekkja Ris 

(23) Fer eftir reglum í leik með öðrum börnum. 3,82 -1,02 2,13 4,06 -0,60 0,76 

(121) Sættir sig við reglur heima eða annars staðar. 4,01 0,01 0,60 4,27 -0,75 -0,52 

(81) Bregst við þegar önnur börn svindla eða fara 

ekki eftir reglum í leik.  

3,07 -0,27 -1,09 4,20 -0,75 -0,18 

(82) Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar 

tilfinningar (t.d. reiði, áhyggjur). 

3,47 -0,79 -0,41 3,70 -0,16 -0,97 

(21) Er leið(ur) ef hún/hann gerir eða segir eitthvað 

sem særir aðra. 

3,75 -0,52 -0,03 4,09 -0,62 0,62 

(77) Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin t.d. 

í leik. 

2,77 0,03 -0,46 2,82 0,25 1,06 

(17) Lætur sig það varða þegar einhver gerir 

eitthvað á hlut annarra barna. 

3,39 -0,78 0,22 4,00 -0,52 -0,50 

(10) Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 3,38 -0,59 -0,08 4,04 -0,44 -0,35 

(51) Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. 2,77 0,01 -0,52 2,94 0,60 0,70 

(69) Kemst einungis í uppnám ef tilefni er til. 3,40 -0,42 -0,71 3,56 -0,20 -0,57 

(108) Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 

pirruð/pirraður. 

3,35 0,03 -0,67 3,30 0,15 -0,81 

(153) Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 2,96 -0,09 -0,18 3,47 -0,42 -0,43 

(151) Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 2,92 0,09 -0,29 3,30 -0,42 -0,02 

(40) Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 3,52 -0,55 -0,02 3,50 0,00 -0,89 

(107) Hefur jafnaðargeð. 3,78 -0,35 -0,44 3,82 -0,22 -0,76 

(99) Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 3,00 -0,60 -0,01 3,45 -0,10 -0,22 

(155) Tekst vel á við mótlæti. 3,10 -0,35 0,18 3,43 -0,23 -0,39 

(52) Hugsar fyrst, framkvæmir svo. 3,36 -0,36 -0,36 3,28 0,00 -0,39 

(122) Heldur ró sinni þó illa gangi. 3,26 0,04 -0,49 3,40 0,03 -0,13 

(42) Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 3,43 -0,06 -0,09 3,37 -0,14 -0,45 

(113) Þegar hann/hún reiðist varir það í stuttan 

tíma. 

4,00 -0,50 -0,50 3,83 -0,72 0,05 

(59) Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum. 3,25 -0,24 0,00 3,73 -0,28 -0,34 

(129) Það þarf mikið að gerast til að hann/hún fari 

að gráta. 

3,21 -0,09 -0,75 3,18 -0,06 -0,34 

(39) Það þarf mikið að gerast til að hann/hún 

reiðist. 

3,15 0,04 -0,62 3,34 0,18 -0,65 

(18) Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann hefur 

lent í uppnámi út af einhverju. 

4,04 -0,85 0,64 3,81 -0,44 -0,66 

(35) Skilur tilfinningar annarra rétt, t.d. gleði, sorg, 

reiði.  

4,24 -1,54 3,56 4,40 -0,67 -0,60 
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Fjöldi atriða sem uppfylla skilyrði um normaldreifingu er 125 sem er 79% af 

heildarfjölda atriða á listanum. Í töflunni sést að meðaltöl atriða í hópi 2-3 ára barna 

eru á bilinu 1,73 til 4,26. Skekkja á þessu aldursbili er á bilinu -1,54 til 0,47 og ris á 

bilinu -1,25 til 3,56. Í aldurshópi 4-6 ára eru meðaltöl á bilinu 2,13 til 4,52, skekkja 

á bilinu -1,67 til 0,60 og ris á bilinu -1,10 til 3,49. Í viðauka V má sjá dreifingu 

atriða sem uppfylla ekki skilyrði um normaldreifingu eftir aldurshópum. Fjöldi 

atriða sem uppfylla ekki skilyrði um normaldreifingu er 33. Þau atriði sem ekki 

uppfylltu skilyrðin voru felld úr atriðasafninu áður en unnið var með það frekar.  

Þáttagreining 

Niðurstöður úr fyrstu þáttagreiningunni, sem gerð var í fimm hlutum eftir fyrirfram 

ákveðnum flokkum, voru notaðar til að búa til heildartölur fyrir nýja þætti. Alls 

fengust átta þættir út úr fyrstu þáttagreiningunni, auk fjölda lítilla og illa 

skilgreindra þátta. Þau atriði sem mynduðu litlu þættina voru tekin frá. Eftir 

þáttagreininguna voru búnar til heildartölur þáttanna átta og fylgni atriða við 

heildartölurnar skoðuð. Atriði sem höfðu hærri fylgni við heildartölu annars þáttar  

en þau höfðu upphaflega verið sett í voru færð á milli þátta, þó með tilliti til inntaks. 

Jafnframt var fylgni atriðanna sem tekin voru frá við heildartölurnar átta skoðuð. 

Eftir þessa fyrstu þáttagreiningu og skoðun á fylgni atriða við heildartölu þáttanna 

sem komu úr henni voru 11 atriði tekin út þar sem þau féllu ekki undir þættina átta 

(sjá viðauka VI).  

Önnur þáttagreining var gerð, nú í átta hlutum, eftir þáttunum sem fengust úr 

fyrstu þáttagreiningunni. Alls fengust 19 þættir úr þeirri þáttagreiningu. Að lokum 

voru búnar til heildartölur eftir þáttunum sem fengust í þáttagreiningu tvö. Í viðauka 

VII má sjá hvaða atriði á listanum tilheyra hverri heildartölu. 

Þáttagreining heildartalna 

Samhliðagreining (e. parallel analysis) gaf til kynna að fjórir þættir lýsi 

atriðasafninu best (sjá mynd 1). Fjögurra þátta lausn þótti gefa skýrustu mynd af 

atriðasafninu. Í fimm þátta lausn myndaðist lítill þáttur sem samanstóð af einungis 

einni heildartölu. Þriggja þátta lausn gaf hins vegar ekki skýra mynd af 

atriðasafninu og innihélt mikið af krosshleðslum. Í viðauka VIII má sjá þriggja þátta 

lausn fyrir atriðasafnið.  
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Mynd 1. Niðurstaða samhliðagreiningar 

  Niðurstöður þáttagreiningar með fjögurra þátta lausn eru í töflu 4. Fjórir 

snúnir þættir skýra samalagt 66,46% af dreifingu heildartalnanna. Fyrsti þátturinn 

skýrir stærsta hluta dreifingarinnar eða 45,67%, annar þáttur skýrir 9,25%, þriðji 

þáttur 8,71% og fjórði þáttur 2,85%. Þáttaskýring atriða (e. communalities) sem 

segir til um hve stóran hluta af dreifingu atriðis má skýra með þáttunum er á bilinu 

0,39 – 0,84. 

Fyrsti þátturinn samanstendur af sjö heildartölum. Þátturinn metur að 

stærstum hluta siðmat barna, til dæmis hvort börn geti sett sig í spor annarra barna 

og hvort þau bregðist við þegar önnur börn fara ekki eftir reglum í leik. Einnig 

metur þátturinn félagstilfinningu barna, til dæmis hvort börn bjóðist til að hjálpa 

öðrum, hvort þau finni til sektarkenndar og hvort þau viðurkenni mistök sín. Út frá 

þessu er viðeigandi að nefna þáttinn siðferðisþroski. Þær heildartölur sem hlaða 

hæst á þáttinn eru siðmat, tilfinningamat 2 og skaplyndi 1. Lítið er um að 

heildartölur innan þáttarins hlaði á aðra þætti en skaplyndi 1 er eina heildartalan 

sem hefur háa krosshleðslu við annan þátt nánar tiltekið þátt tvö.  
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Tafla 4. Fjögurra þátta lausn með meginásaþáttagreiningu og hvössum snúningi. 

 Þáttahleðsla*  

Heildartölur I II III IV h
2
 

Siðmat 0,91 0,30 0,27 0,25 0,84 

Tilfinningamat 2 0,89 0,37 0,20 0,39 0,80 

Skaplyndi 1 0,79 0,63 0,28 0,53 0,81 

Félagstilfinning 1 0,77 0,32 0,41 0,44 0,68 

Félagstilfinning 2 0,75 0,35 0,19 0,35 0,58 

Tilfinningamat 1 0,72 0,20 0,21 0,35 0,53 

Félagstilfinning 3 0,63 0,47 0,25 0,57 0,57 

Skaplyndi 2 0,32 0,85 0,18 0,28 0,74 

Skaplyndi 4 0,53 0,80 0,36 0,52 0,77 

Geðstilling 2 0,40 0,75 0,07 0,36 0,60 

Geðstilling 1 0,10 0,74 0,29 0,44 0,64 

Skaplyndi 3 0,64 0,72 0,17 0,50 0,72 

Framfærni 2 0,19 0,16 0,89 0,07 0,81 

Framfærni 3 0,29 0,41 0,78 0,42 0,72 

Framfærni 1 0,30 0,09 0,77 0,22 0,62 

Félagsfærni 1 0,37 0,42 0,48 0,35 0,39 

Félagsfærni 2 0,55 0,45 0,27 0,80 0,73 

Hlýðni 0,49 0,58 0,12 0,71 0,66 

Skaplyndi 5 0,41 0,41 0,27 0,57 0,42 

*I Siðferðisþroski; II Tilfinningaþroski; III Félagsþroski; IV Ónefndur þáttur 

Fimm heildartölur tilheyra þætti tvö. Þátturinn metur skaplyndi barna og 

geðstillingu. Með skaplyndi barna er til dæmis átt við hvort börn hafi jafnaðargeð 

og hvort þau geti beðið eftir einhverju spennandi en með geðstillingu er átt við 

hversu auðvelt börn eiga með að jafna sig eftir ósætti eða reiði. Viðeigandi er því að 

nefna þáttinn tilfinningaþroski. Þær heildartölur sem hlaða hæst á þáttinn eru 

skaplyndi 2 og skaplyndi 4. Nokkuð er um krosshleðslur innan þessa þáttar en 

heildartölurnar skaplyndi 4 og skaplyndi 3 hlaða báðar tiltölulega hátt á fyrsta og 

fjórða þátt.  

Þriðji þátturinn samanstendur af fjórum heildartölum. Þátturinn  metur 

aðallega hversu örugg börn eru í félagslegum aðstæðum (framfærni) og hvernig 



  

31 

börnum gengur að fóta sig í félagslegum aðstæðum (félagsfærni). Þátturinn nefnist 

því Félagsþroski. Þær heildartölur sem hlaða hæst á þáttinn eru framfærni 

heildartölurnar. Heildartalan félagsfærni 1 hleður lágt á þátt þrjú sérstaklega þegar 

litið er til þess hversu hátt hann hleður á hina þættina þrjá. Einnig er þáttaskýring 

heildartölunnar ómarktæk.  

Þrjár heildartölur mynda fjórða þáttinn. Heildartölurnar hafa óljós tengsl sín 

á milli og því erfitt að gefa þættinum nafn. Heildartölurnar sem hlaða hæst á þáttinn 

eru félagfærni 2 og hlýðni. Miðað við hve lítill þátturinn er inniheldur hann mikið af 

krosshleðslum þar sem tvær af þremur heildartölum sem tilheyra þættinum hlaða 

hátt á aðra þætti. Félagsfærni 2 hleður þannig hátt á fyrsta þátt og hlýðni hátt á þátt 

tvö. Skaplyndi 5 sem er þriðja heildartalan sem tilheyrir þættinum hefur einnig lága 

þáttaskýringu.  

Í töflu 5 má sjá fylgni á milli þátta. Hæst er fylgnin á milli annars 

(tilfinningaþroska) og fjórða þáttar eða 0,40 en lægst á milli þriðja (félagsþroska) og 

annars þáttar (tilfinningaþroska) eða 0,18. Einnig var lág fylgni milli þriðja 

(félagsþroska) og fjórða þáttar eða 0,19.  

Tafla 5. Fylgni milli þátta. 

Þættir* I II III IV 

I 
-    

II 
0,32 -   

III 
0,23 0,18 -  

IV 
0,35 0,40 0,19 - 

*I Siðferðisþroski; II Tilfinningaþroski; III Félagsþroski; IV ónefndur þáttur 

 

Lýsandi tölfræði fyrir þætti 

Lýsandi tölfræði fyrir þættina fjóra var reiknuð. Dreifingu heildartalna þátta má sjá í 

töflu 7. Í töflunni eru meðaltöl þáttanna fjögurra auk staðalfrávik, skekkju og ris 

drefingar í úrtakinu í heild sinni. Hafa verður í huga að heildartölur þáttanna eru 

myndaðar af mismunandi mörgum þáttum og því gefur mismunur í meðaltali 

þáttanna ekki til kynna að hegðunin sem einn þátturinn metur sé oftar til staðar 

heldur en sú hegðun sem næsti þáttur metur.   
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Tafla 6. Dreifing heildartalna þátta í úrtakinu í heild sinni. 

 Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris 

Siðferðisþroski 162,84 30,36 -0,813 1,20 

Tilfinningaþroski 105,7 17,15 -0,253 -0,35 

Félagsþroski 71,41 12,60 -0,265 -0,45 

Ónefndur þáttur 56,44 6,01 -0,729 1,041 

 

Fylgni heildartalna þáttanna  við aldur var skoðaður. Allir þættirnir hafa fylgni við 

aldur. Fylgnin milli Siðferðisþroska og aldurs er r = 0,387. Lægst er fylgnin milli 

Tilfinningaþroska og aldurs r =  0,081. Svipuð fylgni er á milli Félagsþroska og 

aldurs (r = 0,152) og ónefnda þáttarins og aldurs (r = 0,145). 

Meðaltal heildartalna þátta breytist með aldri og kyni en þetta má sjá í töflu 

7. Þar sést bæði hvernig meðaltal þáttanna hækkar með kyni sem bendir til þess að 

sú hegðun sem þættinum er ætlað að meta kemur oftar fram eftir því sem börnin 

eldast og bendir því yfirleitt til meiri þroska eða getu á því sviði. 

Tafla 7. Samanburður á meðaltali þátta eftir aldurshópum og kyni. 

 Meðaltal 

Þættir 2-3 ára 4-6 ára Stúlkur Strákar 

Siðferðisþroski 151,99 176,79 170,71 156,31 

Tilfinningaþroski 103,97 107,91 107,59 104,13 

Félagsþroski 69,20 74,12 68,29 73,96 

Ónefndur þáttur 55,60 57,48 58,32 54,87 

 

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki heildartalnanna 19 er viðunandi (α = 0,924) sem og áreiðanleiki 

þáttanna fjögurra (sjá töflu 8). Fylgni atriða við heildartölu kvarðans lá yfirleitt á 

þröngu bili þar sem tiltölulega há fylgni var afgerandi. Í þætti þrjú má finna 

undantekningu á þessu þar sem heildartalan félagsfærni 1 hefur fylgni við 

heildartölu þáttarins upp á aðeins 0,45. Við nánari skoðun á félagsfærni 1 kemur í 

ljós að ef sú heildartala yrði tekin úr þættinum myndi áreiðanleiki hans hækka í α = 

0,849.  Nánari upplýsingar um spönn fylgni milli atriða og tengsl heildartalna við 

heildartölu þáttsins sem þau tilheyra má sjá í viðauka IX  og X. 
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Tafla 8. Áreiðanleikastuðlar fyrir þættina, lýsandi tölfræði fyrir fylgni milli atriða og 

upplýsingar um fylgni atriða við heildartölu kvarða. 

 

Alfastuðull 

Leiðrétt fylgni atriða 

við heildartölu kvarða 

Meðalfylgni 

milli atriða 

Spönn fylgni 

milli atriða 

Þáttur I* 0,91 0,68-0,85 0,64 0,521-0,802 

Þáttur II* 0,86 0,66-0,79 0,63 0,48 – 0,76 

Þáttur III* 0,81 0,45-0,77 0,56 0,323-0,747 

Þáttur IV* 0,81 0,67-0,69 0,61 0,605-0,630 

*I Siðferðisþroski; II Tilfinningaþroski; III Félagsþroski; IV Ónefndur þáttur 
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Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort svör við jákvætt orðuðum 

atriðum um hegðun og líðan normaldreifist þegar spurt er um eðlilegan þroska í stað 

frávika. Einnig hvort hægt væri að mynda þætti sem skýru inntaki þroska á þremur 

sviðum með tengslum við þekktar raskanir í DSM flokkakerfinu. Próffræðilegir 

eiginleikar listans voru kannaðir með því að skoða þáttabyggingu íslenska 

atferlislistans og þáttaskýringu hans, fylgni milli þátta og hvert inntak þeirra var. 

Auk þess voru áreiðnleiki, fylgni atriða við heildartölu þátta og fylgni á milli atriða 

skoðuð. Gert var ráð fyrir því að fá þætti sem meta siðferðis-, félags- og 

tilfinningaþroska. 

Megin niðurstöður rannsóknarinnar eru þrjár. Niðurstöðurnar gefa til kynna 

að hægt sé að meta hegðun og líðan barna með því að snúa atriðum sem meta 

ákveðna þætti úr neikvæðu orðalagi yfir í jákvætt og fá þannig nokkurn veginn 

normaldreifða svörun, sem er í samræmi við rannsóknir á SWAN listanum (Collett 

o.fl., 2003; Hay o.fl., 2007; Swanson o.fl., 2006b; Young o.fl., 2009). Gögnin gefa 

einnig nokkuð skýra þáttabyggingu þar sem heildartölurnar hafa yfirleitt marktæka 

þáttaskýringu og þáttahleðslu við þann þátt sem þau tilheyra. Í þriðja lagi eru atriðin 

næm fyrir þroskabreytingum en þetta sést vegna þess að það er stígandi í 

meðaltölum eftir aldri.  

Fylgni þáttana við aldur og breyting meðaltals eftir aldurshópum ýtir undir 

það sem dreifing atriða sýndi og bendir til þess að listinn sé næmur fyrir þroska 

breytingum. Þetta er mikilvægt til að hægt sé að gera samanburð við eðilega hegðun 

og líðan á tilteknum aldri því að einkenni breytast með þroska og aldri og hegðun 

sem telst eðlileg á einu aldursskeiði getur talist vandi á öðru. Að auki sést mismunur 

á meðaltali heildartalna þátta eftir kyni en það auk aldurs og þroska hefur ekki verið 

gert ráð fyrir í greiningarkerfum og þar að leiðandi ekki listum sem byggja á þeim 

(Hudziak, Achenbach, Althoff og Pine, 2007).  

Sú dreifing sem fékkst á gögnin í þessari rannsókn bendir til þess að hægt sé 

að meta geðræn einkenni með því að hafa atriðin jákvætt orðuð og fá þannig 

normaldreifingu á niðurstöðurnar sem ekki fæst með neikvætt orðuðum atriðum. 

Vegna þess að aðeins lítill hluti þýðis hefur þau einkenni sem spurt er út í þegar 

notast er við neikvætt orðuð atriði veldur það skekkju í dreifingu svara. Ef gögn 

hafa innbyggða skekkju þegar normin, sem notuð eru til að gefa niðurstöðum 
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merkingu, eru útbúin er ekki hægt að losna við þá skekkju. Skimun gefur því of oft 

til kynna að börn þurfi á nánari greiningu að halda eða með öðrum orðum gefur 

listinn of marga falska jákvæða (Swanson og fleiri, 2006b). Listi með jákvætt 

orðuðum atriðum ætti að koma í veg fyrir þennan vanda. 

 

Þáttagreining heildartalna  

Fyrsti þátturinn sem metur siðferðisþroska er ekki eins skýr og væntingar stóðu til. 

Þátturinn inniheldur mikið af heildartölum sem í upphafi voru taldar falla undir þátt 

tvö eða tilfinningaþroska. Heildartalan skaplyndi 1 hefur þó háa krosshleðslu við 

þátt tvö sem er í samræmi við það sem gengið var út frá og bendir til þess að 

heildartalan geti færst til ef tekið yrði annað úrtak. Þetta á þó ekki við um 

heildartölurnar tilfinningamat 1 og 2, en atriði sem falla innan þessara heildartalna 

meta skilning barna og tjáningu á tilfinningum. Áreiðanleiki þáttarins er þó góður. 

Annar og þriðji þáttur eru báðir mjög skýrir. Heildartölurnar innan þeirra 

hafa skýr tengsl sín á milli, þáttahleðsla heildartalnanna við sinn þátt er marktæk og 

lítið er um krosshleðslur. Heildartalan félagsfærni 1 sem tilheyrir þætti þrjú hefur þó 

ómarktæka þáttahleðslu við þáttinn og þáttaskýring hennar er mjög lág. Að auki er 

hleðsla heildartölunnar við aðra þætti tiltölulega há ef litið er til þess hversu lítið 

hún hleður á þáttin sem hún tilheyrir. Áreiðanleiki þáttar þrjú myndi einnig hækka 

töluvert ef heildartalan félagfærni 1 væri tekin í burtu. Þetta gæti bent til þess að 

framfærni sé í raun sér þáttur sem tengist þroskasviðunum þremur (siðferðis-, 

tilfinninga- og félagsþroska) ekki á skýran hátt. 

Fjórði þátturinn er óskýr og heildartölur hafa óskýr tengsl sín á milli. 

Þátturinn skýrir lítinn hluta af dreifingu breytanna og mikið er um krosshleðslur í 

þættinum miðað við hversu lítill hann er. Áreiðanleiki þáttarins er viðunandi. 

Heildartölurnar sem tilheyra þættinum voru upphaflega taldar tilheyra þremur 

mismunandi þroskasviðum. Félagfærni 2 ætti samkvæmt inntaki að tilheyra 

félagsþroska (þætti 3), hlýðni að tilheyra siðferðisþroska (þætti 1) og skaplyndi 5 að 

tilheyra tilfinningaþroska (þætti 2). Áhugavert væri að sjá hvort þær heildartölur 

sem tilheyra þessum þætti myndu færast í aðra þætti ef listinn yrði lagður fyrir 

annað og jafnframt stærra úrtak. Ástæður fyrir því að þessi óskýri þáttur myndast 

geta til dæmis verið að atriði heildartalnanna sem tilheyra honum eigi ekki heima í 



  

36 

listanum eða að ekki séu nægjanlega mörg atriði tengd heildartölunum og þess 

vegna séu þær óskýrar. 

Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar og fyrri rannsókna á listanum benda til þess að 

mikilvægir þættir á sviði siðferðis-, tilfinninga- og félagsþroska tengist frávikum í 

líðan barna og því hægt að meta hugsmíðar sem liggja til grundvallar geðrænum 

kvillum barna á aldrinum 2-6 ára. Einnig gefa niðurstöðurnar til kynna að þetta sé 

hægt með samfelldum matskvarða sem er mikilvægt til að koma í veg fyrir 

neikvæða skekkju í svörun foreldra. Fyrri rannsóknir á listanum hafa sýnt sterk 

tengsl hans við atferlislista (Conners) sem bendir til þess að listinn sé að meta þær 

hugsmíðar sem honum er ætlað að meta (Anna Marín Skúladóttir og Anna Gréta 

Oddsdóttir, 2013). Það lítur því út fyrir það að hægt sé að skipta út einkennalistum 

fyrir lista sem meta líðan og þroska á samfelldum kvarða og fá með þessu betri 

próffræðilega eiginleika og möguleika á að skima fyrir vanlíðan áður en einkenni 

raskana eru til staðar. Listi af þessu tagi ætti að gefa fagfólki tækifæri til að finna 

börn áður en vandinn er orðinn það stór að hann falli í tiltekna greiningaflokka, þar 

sem hann er hannaður til að meta orsakir raskana en ekki einkenni. Áhersla listans 

er þannig á hugsmíðaréttmæti í stað lýsandi einkenna. Þetta er breyting frá fyrri 

listum sem byggja á DSM greiningarkerfinu vegna þess að greiningarkerfið byggir 

á lýsandi einkennum og hugsmíðaréttmæti margra geðraskana í DSM 

greiningarkerfinu er talið slakt (Beauchaine, 2003). 

Nokkrar takmarkanir eru á rannsókninni og má þar helst nefna lítið 

gagnasafn. Svör fengust frá 162 mæðrum en miðað við lengd listans þyrfti svörunin 

að vera meiri til að gagnasafnið sé nógu stórt fyrir þáttagreiningu. Þar sem 

þáttagreiningunni var skipt upp eftir fyrirfram ákveðnum þáttum var gagnasafnið 

talið nægilega stórt fyrir þáttagreiningu. Einnig var notast við háskólaúrtak í þessari 

rannsókn sem getur gert það að verkum að einhverjar skekkjur séu í rannsókninni 

vegna þess að úrtakið er ekki lýsandi fyrir íslenska þýðið í heild sinni. Þannig eru 

mæður þessara barna meira menntaðar en gengur og gerist í þýðinu. Lítil svörun 

getur líka tengst því að listinn er lagður fyrir háskólaúrtak þar sem mikið af 

könnunum er sent út á nemendur Háskóla Íslands getur þreyta og áhugaleysi á 

slíkum könnunum verið farin að segja til sín. Listinn er töluvert langur miðað við 

marga atferlislista sem einnig getur haft áhrif á svörun við honum. Listinn er enn í 
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þróun og mögulegt er að stytta hann með því að sameina lík atriði en einnig mætti 

leggja listann fyrir í mismunandi hlutum eins og gert hefur verið í fyrri rannsóknum 

(Alexandra Diljá Bjargardóttir og Árný Helgadóttir, 2012; Anna Marín Skúladóttir 

og Anna Gréta Oddsdóttir, 2013; Berglind Hermannsdóttir, 2010; Einar Birgir 

Björgvinsson, 2012; Guðný Þorgilsdóttir og Yrsa Hauksdóttir Frýdal, 2011; 

Örnólfur Thorlacius, 2010). Þó þessar takmarkanir séu til staðar var reynt að komast 

fyrir þær eins og unnt var og einnig verður að líta til þess að þessi rannsókn er bara 

brot af stærri mynd þar sem þróun á þessum lista hefur verið í gangi um nokkurt 

skeið og mun halda áfram (Einar Guðmundsson, munnleg heimild, 2013). 

Rannsóknin beinist sérstaklega að aldurhópnum tveggja til sex ára. Margar 

hegðunar- og geðraskanir barna eru oft ekki greindar fyrr en börn eru orðin aðeins 

eldri, til dæmis er ADHD oft ekki greint fyrr en um það leyti sem börn byrja í 

grunnskóla þar sem einkennin koma oft ekki fram fyrr en um það leyti (Gísli 

Baldursson o.fl., 2007). Sumar staðhæfingar í þessari rannsókn gætu hafa fallið út 

fyrir þáttagreiningu vegna þess að þær eiga ekki við þann aldurhóp sem rannsóknin 

nær til. Þetta er vegna þess að mikill munur er á þroska barna á þessum aldri og 

þegar börnin eru komin á grunnskólaaldur. Einnig gæti þessi þroskamunur verið að 

skila sér í einhverri skekkju í þeim atriðum sem þó var haldið inni vegna inntaks. 

Hins vegar eru þættir sem koma fram í þessari rannsókn í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessum lista hvort sem listinn er skoðaður fyrir 

leikskólaaldurinn eða grunnskólaaldurinn (upp í 12 ára; Alexandra Diljá 

Bjargardóttir og Árný Helgadóttir, 2012; Anna Marín Skúladóttir og Anna Gréta 

Oddsdóttir, 2013; Berglind Hermannsdóttir, 2010; Einar Birgir Björgvinsson, 2012; 

Guðný Þorgilsdóttir og Yrsa Hauksdóttir Frýdal, 2011; Örnólfur Thorlacius, 2010). 

 Í framhaldi af þessari rannsókn þyrfti hugsanlega að skoða listann í heild 

fyrir aldurshópinn 6-12 ára til að athuga hvort að þáttabygging listans haldist á milli 

aldurshópa. Jafnframt mætti bæta við atriðum sem tekin voru út í forvinnu þessa 

lista vegna þess að þau voru óviðeigandi fyrir þann aldurshóp sem verið var að 

kanna. Einnig þyrfti að leggja listann fyrir samhliða öðrum listum sem eiga að meta 

sömu hugsmíðar til að gera réttmætiprófanir á listanum. Eftir að réttmætiprófanir 

hafa verið gerðar þarf að skoða hvernig listinn kemur út í klínísku þýði því þar 

liggur eitt af notagildum atferlislista, það er að meta áhrif íhlutunar. Einnig mætti 

skoða mismunandi hluta listans hverju sinni til þess að fá meiri svörun við listanum. 
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Ef meiri svörun fengist við listanum væri hægt að kanna þáttabyggingu og stíganda 

í meðaltali nánar með því að skoða sérstaklega hvert aldursár fyrir sig.   
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Viðauki I 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Ég er nemi í framhaldsnámi í sálfræði (cand. psych.) við Háskóla Íslands og óska 

eftir þátttöku ykkar í rannsókn minni, sem er hluti af lokaverkefni mínu. Þátttaka 

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

http://www.kannanir.is/nemendur/index.php?sid=86498&lang=is 

Að þessu sinni beinum við athygli að 2-6 ára börnum og mati mæðra á hegðun og 

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

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

að þeir sem þekkja mæður barna á þessu aldursbili vísi könnuninni áfram til þeirra. 

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

svaraðu aðeins fyrir eitt barn á aldrinum 2-6 ára.  Spurningalistinn er nafnlaus og 

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

engum skylt að svara þessum spurningalista. Svör í könnuninni eru órekjanleg til 

svarenda og ekki persónugreinanleg. 

Spurningalistinn fjallar um hegðun og þroska barna á leikskólaaldri. Hugmyndin er 

að hægt verði að nota listann til að kanna líðan barna og veita nauðsynleg úrræði ef 

þörf er á. Það er ekki sjálfgefið að listi af þessu tagi gagnist við mat á hegðun og 

þroska barna. Nauðsynlegt er að kanna notagildi hans áður en lengra er haldið. 

Þátttaka ykkar gerir okkur kleift að kanna notagildi spurningalistans og þar með 

leggið þið ykkar af mörkum til að auka þekkingu á hegðun og þroska barna.  

Áætlað er að svörun listans taki um 20 - 30 mínútur.  Leiðbeiningar um hvernig á að 

svara eru gefnar í spurningalistanum sjálfum. Vinsamlegast svarið öllum 

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

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

á netfangið: 

klb3@hi.is 

Með fyrirfram þakklæti og von um þátttöku ykkar, 

Kolbjörg Lilja Benediktsdóttir 

sálfræðinemi við HÍ 

 

 

 

 

 

http://www.kannanir.is/nemendur/index.php?sid=86498&lang=is
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Viðauki II 

 
Já, á 
alltaf 
við 

 Á oft 
við 

 
Á 

 
Á 

 Nei, á 
aldrei við 

   

stundum 
við 

 

sjaldan 
við 

  

         
1. Er kurteis þegar það á við. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gerir það sem hún/hann er beðin(n) 

um að gera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vill frekar leika við jafnaldra en yngri 

eða eldri börn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reynir að vernda yngri börn en 

hún/hann er sjálf(ur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Leitar eftir hjálp/ráðum þegar eitthvað 

er ekki í lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Þegar hún/hann er reið(ur) gengur 

hún/hann í burtu í stað þess að lenda í 

átökum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Talar um hvernig honum/henni líður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hlýðir fyrirmælum foreldrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar 

það á við. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Stríðir öðrum börnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Getur verið í burtu frá foreldrum 

sínum án þess að hafa áhyggjur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Skammar brúður, leikfélaga eða dýr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Sýnir samúð þegar aðrir eiga erfitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Finnst hún/hann  jafn góð(ur) og 

aðrir krakkar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Létt(ur) í skapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Lætur sig það varða þegar einhver 

gerir eitthvað á hlut annarra barna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Er fljót(ur) að jafna sig þegar 

hún/hann hefur lent í uppnámi út af 

einhverju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Leysir vel úr ágreiningi við önnur 

börn. 
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20. Lýsir sjálfum sér út frá líkamlegum 

eiginleikum t.d.: „Ég er stór“; „Ég er 

með svart hár“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Er leið(ur) ef hún/hann gerir eða 

segir eitthvað sem særir aðra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ef hún/hann verður hrædd(ur) við 

eitthvað á hún/hann auðvelt með að 

hrista óttann af sér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Fer eftir reglum í leik með öðrum 

börnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Er framfærin(n). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Fyrirgefur öðrum eftir útistöður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Stoppar og róar sig þegar hún/hann 

verður reið(ur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Það þarf mikið að gerast til setja 

hann/hana úr jafnvægi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Talar um tilfinningar annarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Hefur góða stjórn á skapi sínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Bregst við mótlæti í samræmi við 

aldur sinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Reynir að finna málamiðlun í 

ágreiningi við önnur börn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Er róleg(ur) þó hún/hann hræðist 

eitthvað.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Þekkir sjálfan sig á ljósmyndum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við 

önnur börn. Þarf t.d. ekki alltaf að fá sitt 

fram í leikjum með öðrum börnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Skilur tilfinningar annarra rétt, t.d. 

gleði, sorg, reiði.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Önnur börn sækjast eftir því að vera 

með henni/honum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Leysir friðsamlega úr ágreiningi við 

önnur börn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Á auðvelt með að bíða eftir einhverju 

spennandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Það þarf mikið að gerast til að 

hann/hún reiðist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé 

til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV 

41. Getur stillt sig um að tala þegar á að 

vera þögn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Heldur ró sinni þó hann/hún geri 

mistök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Það þarf mikið til þess að hann/hún 

fari hjá sér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Finnst hann/hún gera hlutina nógu 

vel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann 

á að fara í skólann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Skilur að tilfinningar geta varað mun 

lengur en  atburðurinn sem vakti þær 

(t.d. einhver er reiður eða leiður út af 

einhverju sem gerðist fyrir mörgum 

dögum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Hefur gott sjálfstraust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Reynir yfirleitt að gleðja aðra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Á auðvelt með að tala við fólk sem 

hann/hún þekkir ekki vel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Á frumkvæði að því að biðja önnur 

börn um að vera með sér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) 

sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Hugsar fyrst, framkvæmir svo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Talar á eðlilegum hraða (ekki of hratt 

eða hægt) innan um önnur börn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Vill stjórna í leik með öðrum 

börnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Er örugg(ur) með sig í ókunnum 

aðstæðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Er örugg(ur) með sig ef hún/hann er 

miðpunktur athygli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Reynir að láta öðrum líka vel við sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Veit og skilur hvenær rétt er að láta í 

ljós tilfinningar sínar, t.d. reiði og gleði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum 

börnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Er ófeimin(n). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Nær athygli annarra með jákvæðum 

leiðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V 

62. Samræmi er milli hegðunar 

hans/hennar og vitneskju um hvað er rétt 

eða rangt að gera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Er næm(ur) á tilfinningar annarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Er fær um að leiða hjá sér slæma 

hegðun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Leysir vel úr ágreiningi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Er sátt við  þá hluti sem hún/hann 

hefur gert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Talar um líðan sína við einhvern sem  

hann/hún treystir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Talar um hvað honum/henni finnst 

réttlátt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Kemst einungis í uppnám ef tilefni er 

til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á 

hann/hún auðvelt með að leiða hugann 

að einhverju öðru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Tjáir tilfinningar sínar í orðum; segir 

ég  

er reið(ur), leið(ur) o.s.frv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Vill leika/vera með öðrum börnum 

þó þau séu ekki eins og allir aðrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að 

sýna hæfni sína eða getu í einhverju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Þegar hann/hún reiðist varir það í 

stuttan tíma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Sýnir áhuga þegar önnur börn segja 

frá einhverju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Á auðvelt með að viðurkenna slæma 

hegðun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Hugsar meira um hag annarra en sinn 

eigin t.d. í leik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum 

reynir hann/hún að halda ró sinni og 

finna lausn á vandanum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Það þarf mikið til þess að græta 

hann/hana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Skilur mun á því að vera leiður og 

hræddur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Bregst við þegar önnur börn svindla 

eða fara ekki eftir reglum í leik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við 

erfiðar tilfinningar (t.d. reiði, áhyggjur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VI 

83. Getur sett sig í spor annarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái 

ekki strax það sem hún/hann vill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Segir satt frá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. Er ekki hrædd(ur) við að vera ein(n) 

heima í stuttan tíma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Talar um tilfinningar sínar við 

einhvern sem hann/hún treystir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Hefur gott sjálfsálit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. Er áhyggjulaus þegar hann/hún fer að 

sofa á kvöldin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. Er afbrýðisamur/afbrýðisöm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. Er ánægð(ur) með það hvernig 

henni/honum tekst upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, 

hegðun eða annað í fari annarra barna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. Skilur að stundum er betra að láta 

tilfinningar sínar (t.d. reiði) ekki í  

ljós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. Stoppar og róar sig þegar hún/hann 

verður æst(ur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. Finnst aðrir sanngjarnir gagnvart sér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. Er nærgætin(n) gagnvart 

tilfinningum annarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. Bíður þar til röðin kemur að 

honum/henni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. Finnst gaman þegar hann/hún er 

innan um önnur börn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Heldur ró sinni þegar deilur koma 

upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Lætur í ljós þakklæti gagnvart 

öðrum (börnum eða fullorðnum) þegar 

tilefni er til þess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101. Á auðvelt með að taka ákvarðanir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102. Hlustar á önnur börn til enda í 

samræðum (grípur ekki fram í). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103. Reynir að skilja ástæður fyrir því 

þegar önnur börn gera eitthvað á hlut 

hans/hennar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VII 

104. Líður vel þegar hann/hún er innan 

um mörg börn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105. Upplifir sjálfa(n)  sig í jákvæðu 

ljósi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106. Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. Hefur jafnaðargeð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108. Þarf mikið að gerast til að hún/hann 

verði pirruð/pirraður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109. Finnst hann/hún vera að gera 

hlutina nógu vel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. Dansar/dillar sér þegar hann/hún 

heyrir tónlist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. Er örugg(ur) með sig innan um 

önnur börn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113. Þegar hann/hún reiðist varir það í 

stuttan tíma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114. Gagnrýnir eða finnur að ýmsu í fari 

annarra barna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. Viðurkennir mistök sín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116. Segir frá ástæðum fyrir því sem 

honum/henni finnst rétt eða rangt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117. Finnur til sektarkenndar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118. Hræðist ekki eða óttast að aðrir 

krakkar muni gera grín að honum/henni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119. Getur verið í burtu frá foreldrum 

sínum án þess að verða hrædd(ur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. Deilir með öðrum börnum 

leikföngum eða öðru sem hann/hún á. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121. Sættir sig við reglur heima og 

annars staðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122. Heldur ró sinni þó illa gangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123. Lýsir sjálfum sér út frá innri 

eiginleikum t.d.: „Ég er góð(ur)“;  „Ég er 

dugleg(ur)“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124. Á auðvelt með að sofna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125. Hlýðir reglum inni á heimilinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VIII 

126. Tekur þátt í leikjum með öðrum 

börnum eins og feluleik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127. Er afslappaður/afslöppuð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128. Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129. Það þarf mikið að gerast til að 

hann/hún fari að gráta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. Hjálpar öðrum börnum að leysa úr 

deilum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131. Tekur því létt ef eitthvað 

vandræðalegt kemur fyrir hann/hana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132. Biður um hjálp við að framkvæma 

hluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133. Viðurkennir mistök sín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134. Biður um hjálp þegar hann/hún þarf 

á því að halda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135. Á auðvelt með að biðja einhvern 

um aðstoð sem hann/hún þekkir ekki vel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136. Henni/honum finnst hún/hann 

góð(ur) í flestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137. Býðst til að hjálpa öðrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138. Er sama þó hann/hún eigi á hættu 

að verða sér til skammar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139. Þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

hans/hennar skilur hann/hún ástæður 

fyrir því. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140. Er ekki hrædd(ur) við að sofa 

ein(n). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141. Það er auðvelt að tala hann/hana til 

í útistöðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142. Skilur að sami atburður getur vakið 

mismunandi  

tilfinningar hjá fólki (t.d. gleði og reiði). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143. Tekur þátt í samræðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144. Er örugg(ur) með sig þegar 

hún/hann hittir fólk sem hún/hann þekkir 

lítið eða ekki neitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145. Á auðvelt með að fylgja reglum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146. Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt 

eða lágt) innan um fullorðna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IX 

147. Reynir að komast að samkomulagi í 

ágreiningi við önnur börn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148. Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt 

eða lágt) innan um önnur börn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149. Er viðkvæm(ur) fyrir gagnrýni 

annarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150. Getur hamið sig þegar hann/hún 

reiðist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. Tjáir tilfinningar annarra í orðum; 

segir hún/hann  

er reið(ur), leið(ur) o.s.frv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152. Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153. Á auðvelt með að segja frá 

einhverju í hópi ókunnugra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154. Tekst vel á við mótlæti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155. Er tillitssöm / tillitssamur í 

samskiptum (t.d. í leikjum) við önnur 

börn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156. Vill ráða ferðinni þegar hann/hún er 

með öðrum börnum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157. Er sama þó hún/hann sé ekki 

fyrst(ur) til að gera eitthvað í hópi barna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158. Á auðvelt með að taka gagnrýni frá 

öðrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

X 

Viðauki III 

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

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

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

eigi stundum eða aldrei við. 

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

30 mínútur að svara listanum. Athugið að hægt er að vista svörin og byrja aftur 

síðar.  

Svarið spurningalistanum eftir eftirfarandi reglum: 

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

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

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

tímann. Til dæmis ef barn átti erfitt með að fylgja reglum fyrir einu ári síðan en á 

auðvelt með að fylgja reglum núna merkir þú við Já, á alltaf við þegar þú svarar 

staðhæfingunni: Á auðvelt með að fylgja reglum.  

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

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

tímann. 

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

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

tímann. 

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

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

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

er við síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í tímann. 

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

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

  



  

XI 

Viðauki IV 

Atriði sem tekin voru úr úrvinnslunni vegna þess að þau uppfylltu ekki skilyrði um 

normaldreifingu, sýndu ekki breytingu í meðaltali eftir aldri eða vegna annara þátta. 

Atriði feld á brott vegna: 

Skekkju og/eða ris 
Stíganda í 

meðaltali 

Skekkju, ris og 

stíganda í 

meðaltali 

Annað* 

A7 Finnst 

hann/hún vera að 

gera hlutina nógu 

vel. 

AS3 Er ekki 

hrædd(ur) við að 

sofa ein(n). 

A1 Finnst 

hún/hann  jafn 

góð(ur) og aðrir 

krakkar. 

S1 Játar á sig 

mistök sín. 

A17 Á auðvelt 

með að sofna. 

AS6 Getur verið í 

burtu frá foreldrum 

sínum án þess að 

hafa áhyggjur. 

A6 Á auðvelt með 

að taka ákvarðanir. 

S14 Gerir það sem 

hún/hann er 

beðin(n) um að 

gera. 

AS1 Er ekki 

hrædd(ur) við að 

vera ein(n) heima í 

stuttan tíma. 

F51 Biður um 

hjálp þegar 

hann/hún þarf á því 

að halda. 

AS2 Er örugg(ur) 

með sig þegar 

hún/hann á að fara 

í skólann. 

SM3 Lýsir sjálfum 

sér út frá 

líkamlegum 

eiginleikum t.d.: 

„Ég er stór“;  

„Ég er með svart 

hár“. 

AS4 Getur verið í 

burtu frá foreldrum 

sínum án þess að 

verða hrædd(ur). 

G10 Er ánægð(ur) 

með það hvernig 

henni/honum tekst 

upp. 

AT8 Leitar eftir 

hjálp/ráðum þegar 

eitthvað er ekki í 

lagi. 

 

AS5 Er 

áhyggjulaus þegar 

hann/hún fer að 

sofa á kvöldin. 

SM 4 Lýsir sjálfum 

sér út frá innri 

eiginleikum t.d.: 

„Ég er góð(ur)“;  

„Ég er dugleg(ur)“. 

F22 Dansar/dillar 

sér þegar hann/hún 

heyrir tónlist. 

 

AT6 Talar um 

líðan sína við 

einhvern sem  

hann/hún treystir. 

SM5 Henni/honum 

finnst hún/hann 

góð(ur) í flestu. 

G7 Upplifir 

sjálfa(n)  sig í 

jákvæðu ljósi. 

 

 

  



  

XII 

 

Atriði feld á brott vegna: 

Skekkju og/eða ris 
Stíganda í 

meðaltali 

Skekkju, ris og 

stíganda í 

meðaltali 

Annað* 

F21 Tekur þátt í 

leikjum með 

öðrum börnum 

eins og feluleik. 

 

G9 Er sátt við  þá 

hluti sem hún/hann 

hefur gert. 

 

F25 Gagnrýnir eða 

finnur að ýmsu í 

fari annarra barna. 

 

S15 Hlýðir því 

sem foreldrar 

segja. 

 

F34 Lætur í ljós 

þakklæti gagnvart 

öðrum (börnum 

eða fullorðnum) 

þegar tilefni er til 

þess. 

 

S18 Fyrirgefur 

öðrum eftir 

útistöður. 

 

F39 Finnst gaman 

þegar hann/hún er 

innan um önnur 

börn. 

 

S21 Sýnir samúð 

þegar aðrir eiga 

erfitt. 

 

F42 Talar á 

eðlilegum hraða 

(ekki of hratt eða 

hægt) innan um 

önnur börn. 

 
SM1 Hefur gott 

sjálfsálit. 
 

F55 Þekkir sjálfan 

sig á ljósmyndum. 
 

SM2 Hefur gott 

sjálfstraust. 
 

* Vegna þess að atriði eiga ekki heima með öðrum atriðum eða vegna þess að atriði eru of lík eða 

eins og önnur atriði með betri eiginleika. 

  



  

XIII 

Viðauki V 

Dreifing atriða sem uppfylla ekki skilyrði um normaldreifingu eftir aldri. Innan 

sviga er tölusetning atriðis í lista (sjá viðauka II). 

 
2-3 ára (N=92) 4-6 ára (N=70) 

Atriði Meðaltal Skekkja Ris Meðaltal Skekkja Ris 

A1 Finnst hún/hann jafn góð(ur) og 

aðrir krakkar. 
4,35 -2,03 5,19 4,44 -1,88 6,44 

A6 Á auðvelt með að taka 

ákvarðanir. 
3,88 -1,74 4,30 3,92 -0,39 0,14 

A7 Finnst hann/hún vera að gera 

hlutina nógu vel. 
4,18 -1,85 4,26 4,07 -1,27 2,87 

A17 Á auðvelt með að sofna. 4,04 -1,48 2,73 4,33 -1,31 1,74 

AS1 Er ekki hrædd(ur) við að vera 

ein(n) heima í stuttan tíma. 
1,61 1,82 2,10 2,62 0,38 -1,31 

AS2 Er örugg(ur) með sig þegar 

hún/hann á að fara í skólann. 
4,26 -1,12 1,47 4,30 -1,52 1,77 

AS3 Er ekki hrædd(ur) við að sofa 

ein(n). 
3,92 -0,82 -0,20 4,03 -1,06 -0,01 

AS4 Getur verið í burtu frá foreldrum 

sínum án þess að verða hrædd(ur). 
4,28 -1,43 3,45 4,42 -1,37 2,05 

AS5 Er áhyggjulaus þegar hann/hún 

fer að sofa á kvöldin. 
4,45 -2,01 5,33 4,30 -0,98 0,27 

AS6 Getur verið í burtu frá foreldrum 

sínum án þess að hafa áhyggjur. 
4,07 -0,84 0,01 4,16 -1,24 1,92 

AT6 Talar um líðan sína við einhvern 

sem  hann/hún treystir. 
3,88 -1,03 0,03 4,16 -1,16 0,93 

AT8 Leitar eftir hjálp/ráðum þegar 

eitthvað er ekki í lagi. 
4,47 -1,15 0,75 4,39 -1,68 3,99 

F21 Tekur þátt í leikjum með öðrum 

börnum eins og feluleik. 
4,22 -0,78 0,31 4,73 -1,82 2,58 

F22 Dansar/dillar sér þegar hann/hún 

heyrir tónlist. 
4,45 -1,35 1,43 4,45 -1,43 1,56 

F25 Gagnrýnir eða finnur að ýmsu í 

fari annarra barna. 
1,73 1,16 1,16 2,30 0,98 1,01 

F34 Lætur í ljós þakklæti gagnvart 

öðrum (börnum eða fullorðnum) 

þegar tilefni er til þess. 

4,09 -1,32 2,06 4,25 -1,41 2,99 

F39 Finnst gaman þegar hann/hún er 

innan um önnur börn. 
4,55 -1,78 3,67 4,82 -2,34 5,08 

 



  

XIV 

 2-3 ára (N=92) 4-6 ára (N=70) 

Atriði Meðaltal Skekkja Atriði Meðaltal Skekkja Atriði 

F42 Talar á eðlilegum hraða (ekki of 

hratt eða hægt) innan um önnur börn. 
4,24 -1,67 3,41 4,33 -1,15 0,52 

F51 Biður um hjálp þegar hann/hún 

þarf á því að halda. 
4,34 -1,56 5,38 4,22 -0,64 -0,01 

F55 Þekkir sjálfan sig á ljósmyndum. 4,87 -3,53 11,99 4,97 -5,70 31,38 

G7 Upplifir sjálfa(n)  sig í jákvæðu 

ljósi. 
4,38 -1,59 4,75 4,37 -1,64 4,49 

G9 Er sátt við  þá hluti sem hún/hann 

hefur gert. 
4,18 -1,15 2,69 4,08 -1,09 2,50 

G10 Er ánægð(ur) með það hvernig 

henni/honum tekst upp. 
4,20 -1,39 3,44 4,08 -0,07 -0,49 

S1 Játar á sig mistök sín. 

(Viðurkennir mistök sín í spss) 
3,31 -0,50 0,16 3,52 -0,33 0,47 

S14 Gerir það sem hún/hann er 

beðin(n) um að gera. 
3,96 -0,22 2,25 3,99 -0,08 2,65 

S15 Hlýðir fyrirmælum foreldra. 3,86 -1,29 3,66 3,93 -0,74 3,02 

S18 Fyrirgefur öðrum eftir útistöður. 4,19 -1,40 3,01 4,06 -1,16 2,61 

S21 Sýnir samúð þegar aðrir eiga 

erfitt. 
4,19 -1,18 1,46 4,10 -0,68 -0,01 

SM1 Hefur gott sjálfsálit. 4,24 -1,74 3,51 4,15 -1,28 1,57 

SM2 Hefur gott sjálfstraust. 4,29 -1,53 2,87 4,09 -1,08 0,74 

SM3 Lýsir sjálfum sér út frá 

líkamlegum eiginleikum t.d.: „Ég er 

stór“; „Ég er með svart hár“. 

3,88 -0,80 -0,43 3,71 -0,52 -0,40 

SM 4 Lýsir sjálfum sér út frá innri 

eiginleikum t.d.: „Ég er góð(ur)“;  

„Ég er dugleg(ur)“. 

4,21 -1,45 2,40 4,22 -0,63 0,02 

SM5 Henni/honum finnst hún/hann 

góð(ur) í flestu. 
3,97 -1,19 1,91 3,97 -0,43 -0,53 

  



  

XV 

Viðauki VI 

Listi yfir atriði sem tekin út vegna fylgni við heildartölur þáttanna átta sem fengust 

úr fyrstu þáttagreiningunni: 

AT2 Er róleg(ur) þó hún/hann hræðist eitthvað. 

F23 Stríðir öðrum börnum. 

F24 Tekur þátt í samræðum. 

F26 Talar í eðlilegra tónhæð (ekki of hátt eða lágt) innan um fullorðna. 

F27 Talar í eðlilegri tónhæð (ekki of hátt eða lágt) innan um önnur börn. 

F38 Er viðkvæm(ur) fyrir gagnrýni annarra. 

F40 Vill stjórna í leik með öðrum börnum 

F41 Vill ráða ferðinni þegar hann/hún er með öðrum börnum. 

F56 Vill frekar leika við jafnaldra en yngri eða eldri börn. 

S8 Skammar brúður, leikfélaga eða dýr. 

T9 Hugsar fyrst, framkvæmir svo.



  

XVI 

Viðauki VII 

 

Siðmat Hlýðni Félagstilfinning 1 Félagstilfinning 2 Félagstilfinning 3 

F3 Hjálpar öðrum börnum að 

leysa úr deilum. 

S6 Á auðvelt með að fylgja 

reglum. 

F1 Er óhrædd(ur) við að 

verja aðra þegar það á við. 

S25 Hugsar meira um hag 

annarra en sinn eigin t.d. í 

leik. 

S3 Viðurkennir mistök sín. 

S5 Getur sett sig í spor 

annarra. 

S19 Sættir sig við reglur 

heima og annars staðar. 

S27 Hjálpar jafnöldrum sem 

eru í vanda. 

TS5 Er nærgætin(n) gagnvart 

tilfinningum annarra. 
S2 Segir satt frá. 

S13 Talar um hvað 

honum/henni finnst réttlátt. 

S16 Hlýðir reglum inni á 

heimilinu. 

S26 Lætur sig það varða 

þegar einhver gerir eitthvað á 

hlut annarra barna. 

S28 Hugsar meira um aðra 

en sjálfa(n) sig. 

S4 Á auðvelt með að 

viðurkenna slæma hegðun. 

S10 Þegar einhver gerir 

eitthvað á hlut hans/hennar 

skilur hann/hún ástæður fyrir 

því. 

S11 Samræmi er milli 

hegðunar hans/hennar og 

vitneskju um hvað er rétt eða 

rangt að gera. 

F53 Reynir að vernda yngri 

börn en hún/hann er sjálf(ur). 

S22 Reynir að hjálpa þegar 

aðrir fást við erfiðar 

tilfinningar (t.d. reiði, 

áhyggjur). 

G4 Finnst aðrir sanngjarnir 

gagnvart sér. 

S20 Bregst við þegar önnur 

börn svindla eða fara ekki 

eftir reglum í leik. 

S17 Fer eftir reglum í leik 

með öðrum börnum. 

F36 Býðst til að hjálpa 

öðrum. 

F19 Reynir að láta öðrum 

líka vel við sig. 
 

S12 Reynir að skilja ástæður 

fyrir því þegar önnur börn 

gera eitthvað á hlut 

hans/hennar. 

 
S7 Reynir yfirleitt að gleðja 

aðra. 

S23 Er leið(ur) ef hún/hann 

gerir eða segir eitthvað sem 

særir aðra. 
 

S9 Segir frá ástæðum fyrir 

því sem honum/henni finnst 

rétt eða rangt. 

  A10 Finnur til sektarkenndar.  

 

 



  

XVII 

Geðstilling 1 Geðstilling 2 Félagsfærni 1 Félagsfærni 2 Tilfinningamat 

AT4 Þegar hann/hún reiðist 

varir það í stuttan tíma. 

AT5 Er þolinmóð(ur) þó að 

hún/hann fái ekki strax það 

sem hún/hann vill. 

A12 Tekur því létt ef 

eitthvað vandræðalegt kemur 

fyrir hann/hana. 

F52 Sýnir áhuga þegar önnur 

börn segja frá einhverju. 

AT7 Talar um tilfinningar 

sínar við einhvern sem 

hann/hún treystir. 

T12 Þegar hann/hún reiðist 

varir það í stuttan tíma. 

AT14 Á auðvelt með að bíða 

eftir einhverju spennandi. 

F8 Á auðvelt með að taka 

gagnrýni frá öðrum. 

F50 Hlustar á önnur börn til 

enda í samræðum (grípur 

ekki fram í). 

A15 Tjáir tilfinningar sínar í 

orðum; segir ég er reið(ur), 

leið(ur), glöð/glaður o.s.frv. 

F6 Jafnar sig fljótt eftir 

ósætti við aðra. 
 

G3 Leiðir hjá sér neikvæð 

atvik. 

F32 Vill leika/vera með 

öðrum börnum þó þau séu 

ekki eins og allir aðrir. 

AT12 Talar um hvernig 

honum/henni líður. 

AT11 Ef hann/hún verður 

pirraður/pirruð á hann/hún 

auðvelt með að leiða hugann 

að einhverju öðru. 

 

A5 Er sama þó hann/hún eigi 

á hættu að verða sér til 

skammar. 

F54 Biður um hjálp við að 

framkvæma hluti. 

TS2 Talar um tilfinningar 

annarra. 

T16 Er fljót(ur) að jafna sig 

þegar hún/hann hefur lent í 

uppnámi út af einhverju. 
 

A2 Finnst hann/hún gera 

hlutina nógu vel. 

F31 Leiðir hjá sér 

sérkennilegt útlit, hegðun eða 

annað í fari annarra barna. 

A16 Tjáir tilfinningar 

annarra í orðum; segir 

hún/hann  er reið(ur), leið(ur) 

o.s.frv. 

T20 Er 

afslappaður/afslöppuð. 
 

A3 Hræðist ekki eða óttast að 

aðrir krakkar muni gera grín 

að honum/henni. 
  

G6 Létt(ur) í skapi.     

F45 Er sama þó hún/hann sé 

ekki fyrst(ur) til að gera 

eitthvað í hópi barna. 
    

 

 



  

XVIII 

Tilfinningamat 2 Skaplyndi 1 Skaplyndi 2 Skaplyndi 3 Skaplyndi 4 

AT13 Veit og skilur hvenær 

rétt er að láta í ljós 

tilfinningar sínar, t.d. reiði og 

gleði. 

F48 Reynir að komast að 

samkomulagi í ágreiningi við 

önnur börn. 

T1 Kemst einungis í uppnám 

ef tilefni er til. 

AT1 Stoppar og róar sig 

þegar hún/hann verður 

æst(ur). 

T10 Heldur ró sinni þó illa 

gangi. 

TS3 Er næm(ur) á 

tilfinningar annarra. 
F4 Leysir vel úr ágreiningi. 

T14 Það þarf mikið að gerast 

til að hann/hún fari að gráta. 

T4 Getur hamið sig þegar 

hann/hún reiðist. 

T17 Er þolinmóð(ur) þegar á 

móti blæs. 

TS1 Skilur tilfinningar 

annarra rétt, t.d. gleði, sorg, 

reiði. 

T7 Heldur ró sinni þegar 

deilur koma upp. 

T5 Grætur yfirleitt ekki nema 

tilefni sé til. 

AT3 Stoppar og róar sig 

þegar hún/hann verður 

reið(ur). 

T8 Tekst vel á við mótlæti. 

A11 Skilur mun á því að vera 

leiður og hræddur. 

F2 Leysir friðsamlega úr 

ágreiningi við önnur börn. 

T2 Þarf mikið að gerast til að 

hún/hann verði 

pirruð/pirraður. 

F44 Bíður þar til röðin kemur 

að honum/henni. 

T11 Heldur ró sinni þó 

hann/hún geri mistök. 

A14 Skilur að tilfinningar 

geta varað mun lengur en  

atburðurinn sem vakti þær 

(t.d. einhver er reiður eða 

leiður út af einhverju sem 

gerðist fyrir mörgum 

dögum). 

F47 Reynir að finna 

málamiðlun í ágreiningi við 

önnur börn. 

T15 Það þarf mikið að gerast 

til að hann/hún reiðist. 

F30 Er sveigjanleg(ur) í 

samskiptum við önnur börn. 

Þarf t.d. ekki alltaf að fá sitt 

fram í leikjum með öðrum 

börnum. 

AT15 Það er auðvelt að tala 

hann/hana til í útistöðum. 

A13 Skilur að sami atburður 

getur vakið mismunandi 

tilfinningar hjá fólki (t.d. 

gleði og reiði). 

AT10 Þegar hann/hún lendir 

í erfiðleikum reynir hann/hún 

að halda ró sinni og finna 

lausn á vandanum. 

T18 Hefur góða stjórn á 

skapi sínu. 

AT9 Getur stillt sig um að 

tala þegar á að vera þögn. 

F43 Deilir með öðrum 

börnum leikföngum eða öðru 

sem hann/hún á. 

 
T3 Sýnir stillingu í erfiðum 

aðstæðum. 
T6 Hefur jafnaðargeð.   

 

  



  

XIX 

 

Tilfinningamat 2 Skaplyndi 1 Skaplyndi 2 Skaplyndi 3 Skaplyndi 4 

 
F28 Er tillitssöm/tillitssamur 

í samskiptum (t.d. í leikjum) 

við önnur börn. 

T19 Það þarf mikið að gerast 

til setja hann/hana úr 

jafnvægi. 

  

 
F46 Leysir vel úr ágreiningi 

við önnur börn. 
   

 
T13 Er þolinmóð(ur) 

gagnvart öðrum börnum. 
   

 

AT16 Þegar hún/hann er 

reið(ur) gengur hún/hann í 

burtu í stað þess að lenda í 

átökum. 

   

 
F7 Er fær um að leiða hjá sér 

slæma hegðun. 
   

  



  

XX 

Skaplyndi 5 Framfærni 1 Framfærni 2 Framfærni 3 

F35  [Er kurteis þegar það á 

við.] 

F12  [Er örugg(ur) með sig 

þegar hún/hann hittir fólk 

sem hún/hann þekkir lítið 

eða ekki neitt.] 

F9  [Er ófeimin(n).] 
F20  [Er örugg(ur) með sig 

innan um önnur börn.] 

F29  [Önnur börn sækjast 

eftir því að vera með 

henni/honum.] 

F13  [Á auðvelt með að segja 

frá einhverju í hópi 

ókunnugra.] 

F16  [Er örugg(ur) með sig í 

ókunnum aðstæðum.] 

F18  [Er ósmeyk(ur) þegar 

hún/hann á að sýna hæfni 

sína eða getu í einhverju.] 

G8  [Bregst við mótlæti í 

samræmi við aldur sinn.] 

F10  [Á auðvelt með að tala 

við fólk sem hann/hún þekkir 

ekki vel.] 

F11  [Er framfærin(n).] 

F37  [Líður vel þegar 

hann/hún er innan um mörg 

börn.] 

F5  [Nær athygli annarra með 

jákvæðum leiðum.] 

F15  [Á auðvelt með að biðja 

einhvern um aðstoð sem 

hann/hún þekkir ekki vel.] 

F14  [Er örugg(ur) með sig ef 

hún/hann er miðpunktur 

athygli.] 

A8  [Ef hún/hann verður 

hrædd(ur) við eitthvað á 

hún/hann auðvelt með að 

hrista óttann af sér.] 

 

F33  [Á frumkvæði að því að 

biðja önnur börn um að vera 

með sér.] 

F17  [Það þarf mikið til þess 

að hann/hún fari hjá sér.] 
 

 



  

XXI 

Viðauki VIII 

 Þáttahleðsla*  

Heildartölur I II III h2 

Tilfinningamat 2 0,90 0,36 0,20 0,81 

Siðmat 0,89 0,27 0,26 0,79 

Félagstilfinning 1 0,81 0,34 0,43 0,72 

Skaplyndi 1 0,80 0,64 0,28 0,81 

Félagstilfinning 2 0,80 0,34 0,18 0,65 

Tilfinningamat 1 0,79 0,19 0,21 0,63 

Félagstilfinning 3 0,69 0,54 0,26 0,60 

Félagsfærni 2 0,64 0,58 0,29 0,58 

Skaplyndi 2 0,28 0,83 0,17 0,70 

Skaplyndi 4 0,53 0,82 0,36 0,78 

Geðstilling 1 0,08 0,81 0,31 0,74 

Geðstilling 2 0,38 0,78 0,04 0,65 

Skaplyndi 3 0,65 0,74 0,16 0,74 

Hlýðni 0,55 0,70 0,13 0,62 

Skaplyndi 5 0,47 0,52 0,29 0,40 

Framfærni 2 0,18 0,13 0,90 0,81 

Framfærni 1 0,32 0,09 0,85 0,75 

Framfærni 3 0,30 0,45 0,83 0,78 

Félagsfærni 1 0,37 0,46 0,56 0,47 

 

 



  

XXII 

Viðauki IX 

Áreiðanleikastuðlar (alfa) heildartölu kvarða og heildartalna þátta.  

 

Alfastuðull 

Fylgni atriða 

við heildartölu 

kvarða 

Meðalfylgni 

milli atriða 

Spönn fylgni 

milli atriða 

Heildartölur 0,92 0,38-0,85 0,44 0,035-0,807 

Siðferðisþroski 0,91 0,68-0,85 0,64 0,521-0,802 

Siðmat    0,521-0,802 

Tilfinningamat 2    0,613-0,802 

Skaplyndi 1    0,521-0,743 

Félagstilfinning 1    0,528-0,743 

Félagstilfinning 2    0,555-0,665 

Tilfinningamat 1    0,521-0,704 

Félagstilfinning 3    0,521-0,667 

Tilfinningaþroski 0,86 0,66-0,79 0,63 0,48 – 0,76 

Skaplyndi 2    0,612-0,685 

Skaplyndi 4    0,587-0,760 

Geðstilling 2    0,662-0,532 

Geðstilling 1    0,480-0,655 

Skaplyndi 3    0,480-0,760 

Félagsþroski 0,81 0,45-0,77 0,56 0,323-0,747 

Framfærni 2    0,419-0,747 

Framfærni 3    0,526-0,694 

Framfærni 1    0,323-0,747 

Félagsfærni 1    0,323-0,526 

Ónefndur þáttur 

(þáttur IV) 
0,81 0,67-0,69 0,61 0,605-0,630 

Félagsfærni 2    0,608-0,630 

Hlýðni    0,605-0,630 

Skaplyndi 5    0,605-0,608 

 

 



  

XXIII 

Viðauki X 

 

Tengsl heildartalna sem tilheyra Siðferðisþroska við heildartölu þáttarins. 

 Meðaltal kvarða 

ef atriði er tekið út 

Dreifing kvara ef 

atriði er tekið út 

Leiðrétt fylgni 

við heildartölu 

Cronbach‘s Alfa ef 

atriði er tekið út 

Siðmat 140,54 627,68 ,823 0,884 

Tilfinningamat 2 141,65 695,93 ,852 0,884 

Skaplyndi 1 122,99 537,49 ,801 0,903 

Félagstilfinning 1 140,38 703,81 ,782 0,890 

Félagstilfinning 2 139,46 714,74 ,744 0,894 

Tilfinningamat 1 143,78 724,36 ,688 0,899 

Félagstilfinning 3 148,22 807,89 ,681 0,908 

 

 

 

Tengsl heildartalna sem tilheyra Tilfinningaþroska við heildartölu þáttarins.  

 Meðaltal kvarða 

ef atriði er tekið út 

Dreifing kvara ef 

atriði er tekið út 

Leiðrétt fylgni 

við heildartölu 

Cronbach‘s Alfa ef 

atriði er tekið út 

Skaplyndi 2 78,74 147,81 ,772 0,815 

Skaplyndi 4 84,76 196,40 ,792 0,801 

Geðstilling 2 99,26 251,67 ,727 0,859 

Geðstilling 1 74,22 184,82 ,662 0,832 

Skaplyndi 3 85,82 193,70 ,712 0,817 

 

 

 

 

 

 

 



  

XXIV 

Tengsl heildartalna sem tilheyra Félagsþroska við heildartölu þáttarins. 

 Meðaltal kvarða 

ef atriði er tekið út 

Dreifing kvara ef 

atriði er tekið út 

Leiðrétt fylgni 

við heildartölu 

Cronbach‘s Alfa ef 

atriði er tekið út 

Framfærni 2 53,76 85,56 ,756 0,692 

Framfærni 3 55,73 111,35 ,766 0,744 

Framfærni 1 54,15 81,62 ,672 0,741 

Félagsfærni 1 50,60 101,49 ,449 0,849 

 

 

 

Tengl heildartalna sem tilheyra ónefndum þætti við heildartölu þáttarins. 

 
Meðaltal kvarða 

ef atriði er tekið 

út 

Dreifing kvara ef 

atriði er tekið út 

Leiðrétt fylgni 

við heildartölu 

Cronbach‘s Alfa ef 

atriði er tekið út 

Félagsfærni 2 36,71 13,51 ,692 0,745 

Hlýðni 36,48 17,99 ,688 0,714 

Skaplyndi 5 39,68 21,27 ,671 0,760 

 

 


