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Útdráttur 
Niðurstöður helstu rannsókna á kvíða benda til þess að það geti haft hagnýtt gildi að 

finna þætti sem tengjast tilfinningastjórn, þar sem mat á tilfinningastjórn hefur gefið 

góða raun í betri aðgreiningu á kvíða og gæti því verið mikilvægur þáttur til þess að bæta 

greiningu og meðferð á kvíða. Markmið rannsóknar var að meta tilfinningastjórn sem 

tengist kvíða hjá börnum í samræmi við líkanið um skerta tilfinningastjórn í kvíða 

(emotion dysregulation model, EDM). Í líkaninu er gert ráð fyrir fjórum ferlum: Í fyrsta 

lagi, sterkum tilfinningalegum viðbrögðum; í öðru lagi, minni þekkingu og skilningi á 

eigin tilfinningum; í þriðja lagi, neikvæðum viðbrögðum við tilfinningum; og í fjórða og 

síðasta lagi, skorti á færni til að stjórna tilfinningum. Til þess að meta tilfinningastjórn 

sem tengist kvíða (almennan kvíða, félagslegan kvíða, og aðskilnaðarkvíða) hjá börnum 

var saminn matskvarði með 105 atriðum sem voru flokkuð í fjóra kvarða. Atriði 

kvarðans beindust að hegðunareinkennum og gáfu til kynna eðlilega hegðun, líðan og 

færni á samfelldum kvarða. Matskvarðinn var lagður fyrir 198 mæður barna á aldrinum 

sex til tólf ára. Gert var ráð fyrir að kvarðar matskvarðans myndu mæla fjögur ferli í 

tilfinningastjórn í samræmi við EDM líkanið. Þar að auki að mæla margskonar 

tilfinningaástand og sameiginleg kjarnaeinkenni kvíða, eins og bæði jákvæðar og 

neikvæðar tilfinningar, tilfinningaólæsi (alexthymia), kvíða, ótta, áhyggjur, feimni, 

tilfinningahömlur og tilfinningaköst. Meginásaþáttagreining (principal axes factor 

analysis) og samhliðagreining (parallel analysis) var gerð á þeim samtals 60 atriðum, 

sem stóðust viðmið í atriðagreiningunni um normaldreifingu. Niðurstöður gáfu til kynna 

þrjá þætti: Tilfinningastjórn, tilfinninganæmi og tilfinningaskilningur. Þættirnir þrír 

skýra 52,0% af heildardreifingu atriðinna. Inntak fyrsta þáttar vísar til færni til að stjórna 

eigin tilfinningum og hann er í samræmi við fjórða þátt EDM líkansins, fær því heitið 

Tilfinningastjórn. Annar þáttur vísar til tilfinninganæmis og tilfinningaviðbragða, sem 

tengjast þrálátum áhyggjum, ótta og kvíða, og hann er í samræmi við fyrsta og þriðja 

þátt EDM líkansins, og fær því heitið Tilfinninganæmi. Síðasti og þriðji þáttur vísar til 

tilfinningaskilnings og tilfinningaviðbragða, sem tengjast þrálátum kvíða og 

tilfinningaólæsis (alexithymia) vegna feimni og ótta í félagslegum samskiptum, hann er í 

samræmi við annan og þriðja þátt EDM líkansins og fær því heitið Tilfinningaskilningur. 

Fylgni milli þátta var almennt í meðallagi. Alfastuðull fyrir kvarðann í heild er 0,97: 

Tilfinningastjórn 0,96, Tilfinninganæmi 0,94 og Tilfinningaskilningur 0,93. 

Þáttabygging staðhæfinga var stöðug fyrir þættina þrjá og var þáttaskýring 
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(communality) staðhæfinga yfir 50% í um helmingi atriðasafnsins. Niðurstöður 

þáttagreiningar voru að hluta til sambærilegar við fyrri rannsóknir á EDM líkaninu, þar 

sem þrír af fjórum þáttum líkansins komu fram. Þrátt fyrir aðrar niðurstöður um fjölda 

þátta er inntak þáttanna þriggja sambærilegt við fjóra þætti EDM líkansins. Þessar 

niðurstöður og niðurstöður annarra rannsókna á EDM líkaninu gefa vísbendingu um 

aðgreiningarhæfni þátta eitt og tvö (Tilfinningastjórn og Tilfinninganæmi) sem ættu að 

hafa bestu aðgreiningarhæfnina á milli almenns kvíða og félagslegs kvíða, en þáttur þrjú 

(Tilfinningaskilningur) síðri hæfni. Einnig ættu þættir eitt og tvö að hafa 

aðgreiningarhæfni til að greina á milli barna með eða án kvíða. Meginniðurstöður 

rannsóknar gefa þannig til kynna að frumsamdi matskvarðinn meti þrjú ferli 

tilfinningastjórnar sem tengjast kvíða og geti mögulega með frekari þróun greint á milli 

barna með eða án kvíða.  
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Abstract 
Numerous studies indicate the practical value of assessing anxiety problems with factors 

related to emotion regulation, as it has proven valuable in better discrimination of 

anxiety and may improve the diagnosis of anxiety and its treatment. The goal of the 

study was to assess emotion regulation in children congruent with the Emotion 

dysregulation model (EDM) in anxiety. The model assumes four processes: first, 

heightened intensity of emotions; secondly, poor understanding of emotions; thirdly, 

negative reactivity to emotions and fourth, maladaptive management of emotions. In 

order to assess emotional regulation in children related to specific anxiety disorders (i.e. 

general anxiety, social anxiety and separation anxiety) a rating scale was constructed 

with 105 items that were categorized into four scales. The statements described 

children’s normal behavior, feelings and skills on a continuous scale. The rating scale 

was administered to 198 mothers of children aged six to twelve years. It was assumed 

that the rating scale and its scales would measure four processes in emotion regulation in 

congruence with the EDM model. In addition to measure various emotional state and 

common core symptoms in anxiety, as both positive and negative emotions, alexthymia, 

anxiety, fear, worries, shyness, emotional constraints and emotional burst. Principal axis 

factor analysis and parallel analysis was then conducted on the 60 items, that met the 

criteria of item analyzing and normal distribution. Results indicated three factors: 

emotion regulation, emotion sensitivity and emotion understanding. The three factors 

explained 52.0% of the total variation. Content of the first factor refers to children’s 

skills in managing their emotions and is in congruence with the fourth factor of the EDM 

model. Hence, it was named Emotion regulation. Another factor Emotion sensitivity, 

refers to emotion sensitivity and emotional responses related to chronic worry, fear and 

anxiety. It is in congruence with the first and third factors of the EDM model. The last 

and third factor refers to emotion understanding and emotional responses, that are 

related to chronic anxiety and alexithymia because of shyness and fear in social 

interactions. The factor is in congruence with the second and third factors of the EDM 

model and was named Emotion understanding. Correlation between factors was 

generally moderate. Alpha coefficient for the whole scale was .97, while emotion control 

.96, emotional sensitivity .94 and emotion understanding .93. The factor structure was 

stable for the three factors. The communality of items was over 50% in about half of the 

items. The results of factor analysis were partially comparable with previous studies on 
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the EDM model, where three of the four factors of the model were observed. Despite 

other findings for the number of factors, the content of the three factors are comparable 

to the four factors of the EDM model. These results and the results of other studies on 

the EDM model indicate the discrimination ability of factors one and two (emotion 

regulation and emotion sensitivity). These two factors should have the best 

discrimination ability between general anxiety and social anxiety, but the third factor 

(emotion understanding) less discrimination ability. In addition, factors one and two 

should have the discriminatory ability to discriminate between children with or without 

anxiety. The primary results of the study indicate that the primary constructed rating 

scale assess three emotional processes that relate to anxiety and may possible with 

further development discriminate between children with and without anxiety.    
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Kvíði og ótti eru í raun eðlilegar tilfinningar hjá börnum og tengist þroska þeirra, en 

styrkleiki þessara tilfinninga, tíðni þeirra og tíminn sem þær standa yfir hjá börnum er 

breytilegur á milli þeirra (Barlow, 2002; Gullone, 2000). Þrátt fyrir að kvíði og ótti hjá 

meirihluta barna sé eðlilegur og tengist mismunandi þroskaskeiðum þeirra, þá verða 

þessar tilfinningar hjá minnihluta barna erfiðar og langvarandi og fara að valda 

skaðlegum truflunum í daglegu lífi þeirra. Þennan breytileika tilfinninga er síðan hægt 

að greina og mæla sem einkenni sem samsvara staðsetningu á samfelldri vídd. Þar sem 

vandi við stjórn tilfinninga samsvara öfgagildum á samfelldri vídd (Rapee og Spence, 

2004). 

     Þegar þessar tilfinningar hjá börnum mælast sem öfgagildi geta þau uppfyllt 

greiningarviðmið fyrir kvíðaröskun. Hugtakið kvíðröskun lýsir einkennum barna, sem 

upplifa erfiðan og hamlandi kvíða. Kvíðaraskanir eru á meðal algengustu geðraskana hjá 

börnum og ungmennum með algengi á bilinu um 10% til 20% sem hafa uppfyllt 

greiningarviðmið einhverrar kvíðaröskunar á ævinni (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler 

og Angold 2003). Í UNICEF skýrslu um stöðu barna á Íslandi eru hlutföllin um algengi 

kvíðaraskana svipuð, eða á bilinu 10% til 15% hjá börnum og ungmennum (UNICEF, 

2011). Kvíðaraskanir hafa dæmigerð grundvallareinkenni af kvíða og ótta, ásamt 

vanlíðan, áhyggjufullum hugsunum, forðunarhegðun og lífeðlisfræðilegri virkni í 

tengslum við sérstök áreiti eða aðstæður (Bandarísku geðlæknasamtökin, APA, 2000).  

Af öllum geðröskunum þá hafa kvíðaraskanir lægsta meðalaldur barna þegar þær hefjast 

(Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas og Walters, 2005), vandi tengdur kvíða 

hefur tilhneigingu til þess að vera viðvarandi (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler og 

Angold, 2003) og án meðferðar getur hann haldist fram á unglings- og fullorðinsár (Last, 

Perrin, Hersen og Kazdin, 1996). Kvíðavandi getur valdið markverðri skerðingu á 

tilfinningalífi, félagslífi og frammistöðu í skóla (Woodward og Fergusson, 2001) og 

getur verið áhættuþáttur fyrir þróun á öðrum innhverfum (t.d. kvíðaröskunum og 

þunglyndi) og úthverfum (t.d. athyglisbresti með/án ofvirkni og mótþróaþrjóskuröskun) 

geðröskunum hjá börnum (Last, Perrin, Hersen og Kazdin, 1996), unglingum (Bittner, 

Egger, Erkanli, Constello, Foley og Angold, 2007) og jafnvel fram á fullorðinsár (Pine, 

Cohen, Gurley, Brook og Ma, 1998). Þessi alvarlegu áhrif kvíðaraskana á daglegt líf 

barna, gefur sterklega til kynna þörfina á því að skilja þá þætti sem tengjast orsökum og 

viðheldni þessara geðraskana. 
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     Fjöldi þátta eru taldir tengjast tilkomu og þróun kvíðaraskana hjá börnum, þar á 

meðal eru erfðir, lífsreynsla, skap eða persónuleiki, uppeldisþættir, námsreynsla, 

hugrænir þættir og tilfinningalíf (t.d. Muris, 2007; Rapee, Schniering og Hudson, 2009; 

Suveg og Zeman, 2004). Það er hinsvegar gert ráð fyrir að þessir þættir virki ekki 

einangraðir, heldur hafi gagnkvæm áhrif í þróun kvíða, ótta og röskunum tengdum þeim 

hjá börnum (t.d. Vasey og Dadds, 2001). Með sérstöku tilliti til tilfinningaþátta, þá hafa 

kvíðin börn haft tilfinningaviðbrögð með áköfum, óþægilegum neikvæðum tilfinningum 

og eiga erfitt með að sefa þessar tilfinningar þegar þau eru í uppnámi. Þessi klínísku 

einkenni samhliða framþróun rannsókna á tilfinningalífi (Gross og Thompson, 2007) og 

aukinn skilningur á mikilvægi tilfinningastjórnar í eðlilegum þroska (Zeman, Cassano, 

Perrt-Parrish og Stegall, 2006) hefur verið hvatning fyrir þróun á fræðilegum líkönum, 

sem gefa til kynna að kvíðnir einstaklingar líða af skertri tilfinningastjórn (Hannesdottir 

og Ollendick, 2007; Mennin, Holaway, Fresco, Moore og Heimberg, 2007; Suveg og 

Zeman, 2004; Thompson, 2001). Skilningur á eðli tilfinningastjórnar hjá börnum með 

kvíða er mun minni en hjá fullorðnum.  

     Í rannsóknum á geðrænum erfiðleikum og tengdum áhættuþáttum er mikilvægt að 

hafa áreiðanleg og réttmæt matstæki. Mikil þörf er á mælifræðilega nákvæmum 

skimunarmatstækjum með forspárgildi fyrir einkennum geðrænna erfiðleika eins og 

kvíðavanda hjá börnum og viðeigandi áhættuþáttum eins og tilfinningavanda, 

sérstaklega hjá börnum. Greining á ungum börnum í áhættuhópi eflir ekki aðeins 

rannsóknir á þróun geðrænna erfiðleika og hvaða hlutverki áhættuþættir gegna, heldur 

gerir það einnig mögulegt að hafa fyrirbyggjandi forvarnir og meðferðaráætlanir til bæta 

framtíðarhorfur barna og draga úr kostnaði fyrir samfélagið (Einar Guðmundsson, 1999). 

Það er því þörf á fleiri matskvörðum á Íslandi með þekkta próffræðilega eiginleika 

(Einar Guðmundsson, 2005). Í rannsókninni sem hér er greint frá er fjallað um þróun á 

nýju mælitæki hérlendis til að meta tilfinningastjórn og kvíða barna.              

 

Kvíði almennt 

     Lengi hefur verið þekkt hvaða hlutverki kvíði gegnir fyrir starfshæfni fólks (Beck, 

1976). Kvíði er tilfinningaástand sem er mótað af heilakerfum sem fela í sér virkni í 

semjuhluta taugakerfisins og óttaviðbrögðum. Kvíði nær einnig yfir neikvæðar 

tilfinningar og atferlisforðun, sem geta stafað af virkni kvíðaviðbragðskerfisins (Barlow, 

2002). Kvíði er nauðsynlegt líffræðilegt starfskerfi sem er notað sem atferliskveikja til 
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að bregðast við ógn eða hættu. Áhyggjur eru einn þáttur í kvíðaviðbragðskerfinu og geta 

verið gagnlegar að því leyti að þær undirbúa einstaklinginn til að vera viðbúinn hættu 

fyrirfram (Weems og Silverman, 2008). Tilgangurinn með virkjun 

kvíðaviðbragðskerfisins er til þess að vera reiðubúinn til að takast á við ógn og auka þar 

með líkur sínar að lifa af og er þess vegna nauðsynlegt starfskerfi (Craske, 2003). 

Skilgreinandi einkenni sjúklegs kvíða er skert stjórn (óstjórn) á eðlilegu viðbragðskerfi 

(Barlow, 2002; Weems og Silverman, 2008). Viðbragð getur verið álitið afbrigðilegt ef 

engin raunveruleg hætta er til staðar eða styrkur kvíðans er í ósamræmi við hættuna 

(Beck, 1976). Ef kvíðaviðbragðskerfið er í sífelldri virkjun þegar vandinn er ekki nein 

raunveruleg hætta, heldur er hann misskynjaður eða ýktur, þá er þetta líffræðilega 

starfskerfi óviðeigandi og gagnlaust (Beck, Emery og Greenberg, 1985). Áhyggjur geta 

hamlað aðlögun ef þær eru það sterkar að þær trufla færni einstaklingsins til að fást við 

hættulegar aðstæður. Beck (1976) lýsti vandanum um kvíða sem ofvirku viðbragðskerfi. 

Hliðarverkun sjúklegs kvíða er tilfinningaleg vanlíðan og skert starfshæfni vegna 

skertrar stjórnar í kvíðaviðbragðskerfinu. Þessi einkenni geta komið fram sem 

lífeðlisfræðileg einkenni (t.d. hraður hjartsláttur), atferlisleg einkenni (t.d. forðun), 

félagslegt einkenni (t.d. samskiptaerfiðleikar), huglæg einkenni (t.d. hugrænar skekkjur) 

eða tilfinningaleg einkenni (t.d. óþægileg tilfinning). 

     Kvíðaraskanir hafa tvær tilfinningar sameiginlegar, sem er kvíði og ótti. Þessar tvær 

tilfinningar hafa reynst aðgreindar tilfinningar, þrátt fyrir að tengjast að grunni til og 

mynda byggingareiningar kvíðaraskana. Einnig tengist kvíði öðrum geðröskunum. Kvíði 

er tilfinning sem beinist að framtíðinni, sem einkennist af markverðu neikvæðu geðslagi 

(affect), líkamlegri spennu og langvarandi áhyggjum. Kvíðinn beinist að mögulegum 

ógnandi eða hættulegum atburðum sem gæti gerst í framtíðinni. Ótti hins vegar er 

tafarlaust viðbragð við aðsteðjandi hættu og einkennist af tilhneigingu til 

flóttaviðbragðs. Kvíðaraskanir hafa þessar tvær tilfinningar, kvíða og ótta sameiginlegar. 

Þessar tvær tilfinningar hafa reynst aðgreindar tilfinningar, þrátt fyrir að tengjast og eru 

byggingareiningar kvíðaraskana með mismunandi grundvallareinkennum (Barlow, 

2002).   

     

Kvíðaraskanir almennt 

     Kvíðaraskanir eru með algengustu geðrænum röskunum hjá börnum og unglingum. 

Nýgengi kvíða er um 2% til 4%, en hlutfallslegt algengi yfir sex mánuði, 12 mánuði eða 
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lífstíðar er um 10% til 20% (Costello, Egger og Angold, 2004). Kvíðaraskanir hjá 

börnum og unglingum geta valdið marktækri skerðingu á mörgum sviðum í lífi barna 

(t.d. í skóla, í samskiptum við önnur börn og fjölskyldu og tilfinningalífi) og geta leitt til 

sálfræðilegra vandamála síðar í lífi þeirra (Kendall, Safford, Flannery-Schroder, og 

Webb, 2004; Silverman og Treffers, 2001). 

     Greininga- og tölfræðihandbók geðraskana (Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders, DSM-IV-TR, 2000; Southam-Gerow og Chorpita, 2007) er með níu 

flokkaðar kvíðaraskanir og lýsir sértækum einkennum hverrar röskunar fyrir sig. 

Kvíðaraskanirnar eru, aðskilnaðarkvíðaröskun (separation anxiety disorder), almenn 

kvíðaröskun (general anxiety disorder), félagsleg kvíðaröskun (social anxiety disorder) 

eða félagsfælni (social phobia), áráttu- og þráhyggjuröskun (obsessive compulsive 

disorder), áfallastreituröskun (posttraumatic stress disorder), felmtursröskun (panic 

disorder), afmörkuð fælni (specific phobias), víðáttufælni (agoraphobia) og bráð 

streituröskun (acute stress disorder). Raskanirnar hafa það allar sameiginlegt að 

kvíðatilfinningin er ríkjandi einkenni, en það sem aðgreinir þær er hvert viðfang kvíðans 

er (Southam-Gerow og Chorpita, 2007).  

     Algengustu kvíðaraskanir hjá börnum eru sjö talsins. Í fyrsta lagi, 

aðskilnaðarkvíðaröskun (separation anxiety disorder) sem einkennist af miklum kvíða 

við aðskilnað, þegar farið er frá heimili eða frá þeim sem barnið er tilfinningalega tengt, 

til dæmis foreldrum. Kvíðinn kemur einnig fram þegar von er á þess háttar aðskilnaði. 

Kvíðinn er meiri heldur en hæfir þroska barnsins, kvíðaröskunin greinist yfirleitt aðeins 

hjá börnum og unglingum en ekki fullorðnu fólki. Í öðru lagi, almenn kvíðaröskun 

(general anxiety disorder) sem  einkennist af þrálátum og truflandi áhyggjum eða kvíða, 

sem eru ekki tengdar  tilteknum fyrirbærum eða aðstæðum. Erfitt er að stjórna þessum 

áhyggjum eða losna við þær. Áhyggjurnar geta beinst að frammistöðu á ýmsum sviðum, 

heilsu, fjölskyldu eða öðru. Kvíðanum fylgja líkamleg einkenni eins og óróleiki, þreyta, 

erfiðleikar með einbeitingu, pirringur, vöðvaspenna og svefntruflanir. Í þriðja lagi, 

félagsleg kvíðaröskun (social anxiety disorder) eða félagsfælni (social phobia). Hún 

einkennist af miklum, þrálátum og óraunhæfum kvíða í félagslegum aðstæðum eða 

aðstæðum þar sem framkvæma þarf athafnir að öðrum viðstöddum. Kvíðinn er 

sérstaklega mikill í aðstæðum þar sem möguleiki er að aðrir leggi mat á viðkomandi á 

einhvern hátt. Fólk hefur áhyggjur af því að það muni hegða sér á einhvern hátt eða sýna 

kvíðaeinkenni sem gætu leitt til niðurlægingar eða skammar. Fullorðnir gera sér grein 
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fyrir því að kvíðinn er óraunhæfur en börn gera það ekki alltaf. Í fjórða lagi, þráhyggju- 

og árátturöskun (obsessive-compulsive disorder). Hún einkennist af þráhyggju og áráttu 

sem er það mikil að hún er streituvaldandi, á sér stað daglega og truflar daglegt líf. Á 

einhverjum tímapunkti eftir að röskunin hefst hefur einstaklingurinn gert sér grein fyrir 

að áráttan er óhófleg og órökrétt. Í fimmta lagi, áfallastreituröskun (posttraumatic stress 

disorder) sem þróast útfrá miklu áfalli. Áfallið getur verið bein persónuleg reynsla af 

atburði sem fól í sér raunverulega hættu eða að verða vitni að atburði sem fól í sér dauða, 

slys eða ógn við líkamlega velferð annars einstaklings. Áfallastreituröskun einkennist oft 

af miklum kvíða, felmtursköstum og þunglyndi. Það sem aðgreinir hana frá öðrum 

röskunum er endurupplifunin á atburðinum, t.d. endurteknar martraðir og 

endurminningar. Þessum einkennum fylgja oft tilfinningadofi, svefnleysi, 

einbeitingarskortur og óróleiki. Í sjötta lagi, felmtursröskun (panic disorder) sem 

einkennist af endurteknum og óviðbúnum felmtursköstun (panic attack). Felmtursröskun 

getur annað hvort verið með víðáttufælni (agoraphobia) eða án víðáttufælni. 

Felmtursköst geta átt sér stað með flestum kvíðaröskunum, öðrum geðröskunum og 

líkamlegum sjúkdómum. Helstu einkenni felmturskasts er stutt tímabil af mjög miklum 

ótta eða óþægindum, í aðstæðum þar sem ekki um neina raunverulega hættu er að ræða. 

Í sjöunda og síðasta lagi, sértæk fælni (specific phobias) sem vísar til þess þegar börn 

sýna óhóflegan kvíða eða ótta í návist eða þegar búast má við ákveðnum hlut eða 

atburði. Óttinn er óraunhæfur og ekki í samræmi við raunveruleikann. Ólíkt fullorðnum, 

gera þau sér ekki grein fyrir að óttinn sé óhóflegur eða órökréttur (Barlow, 2002; DSM-

IV-TR, 2000; Southam-Gerow og Chorpita, 2007). Í þessari rannsóknarskýrslu verður 

sérstaklega fjallað um aðskilnaðarkvíða, almennan kvíða og félagslegan kvíða. 

      Þrátt fyrir að hægt sé að aðgreina kvíðaraskanirnar eftir sérstökum einkennum, þá 

eiga þær sameiginleg almenn einkenni í sjúklegum kvíða, sem eru tilfinningaleg 

vanlíðan og skert starfshæfni af völdum skertrar stjórnar í eðlilegu kvíðaviðbragði. Þar 

sem sértæk greining á tiltekinni kvíðaröskun getur verið óstöðug yfir tímabil hjá börnum 

og unglingum, þá er líklegt að til staðar sé einhver kvíðaröskun eða önnur sálfræðileg 

röskun (Last, Perrin, Hersen og Kazdin, 1996). Það er að segja, að megin sálfræðileg 

einkenni virðast vera tiltölulega stöðug. Eins og Weems (2008) hefur lagt til, þá getur 

það verið til hagsbóta að líta á einkenni kvíðaraskana sem kjarnaeinkenni (core features) 

(t.d. miklar áhyggjur) og sem hliðareinkenni (secondary features) (t.d. þau sértæku 

einkenni sem aðgreina kvíðaraskanir í DSM greiningarkerfinu).  
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Tilfinningastjórn 

     Tilfinningastjórn (emotion regulation) vísar almennt til þeirra ferla hvernig 

einstaklingur þekkir og metur eigin tilfinningar og hvaða aðferðir hann notar til að hafa 

stjórn á eða áhrif á hvaða tilfinningar hann upplifir, hvenær hann upplifir þær og hvernig 

og hversu sterkt hann upplifir og tjáir þessar tilfinningar (Izard, 1971; Frijda, 1986; 

Gross, 1998; Richards og Gross, 2000; Thompson, 1994). Helstu skilgreiningar á 

tilfinningastjórn (t.d. Gross, 1998), ná yfir bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar. 

Gratz og Roemer (2004) hafa sameinað fyrri skilgreiningar á hugtakinu tilfinningastjórn 

og koma með skilgreiningu út frá fyrri skilgreiningum, sem gefur því meira umfang og 

klínískt mikilvægi og felur í sér eftirfarandi fjóra þætti í tilfinningastjórn: Að hafa 

þekkingu og skilning á eigin tilfinningum, viðurkenna eigin tilfinningar, hafa stjórn á 

hvatvísri hegðun og að viðhalda markvísri hegðun þegar neikvæðar tilfinningar koma 

upp og vera fær um að hafa stjórn á eigin tilfinningum við mismunandi aðstæður. 

Samkvæmt þessari skilgreiningu er vísbending um skerta tilfinningastjórn (emotion 

dysregulation) hjá einstaklingi ef honum skortir færni í einum eða fleiri af þessum 

fjórum þáttum tilfinningastjórnar (Gratz og Roemer, 2004). Klínískt mikilvægi 

hugtaksins tilfinningastjórn samkvæmt skilgreiningu Gratz og Roemer (2004) hefur 

komið fram í nokkrum rannsóknum. Þar á meðal í rannsókn þeirra Salters-Pedneault, 

Roemer, Tull, Rucker og Mennin (2006), sem gaf vísbendingu um hvaða hlutverki 

tilfinningastjórn gegnir í uppruna og þróun geðraskana. Í rannsókninni var skert 

tilfinningastjórn og almenn kvíðaröskun metin eftir þáttunum fjórum í tilfinningastjórn 

og niðurstöður voru að hægt var að aðgreina hópa með kvíðaröskun og 

samanburðarhópa með enga röskun eftir fjórum þáttum tilfinningastjórnar.    

 

Skert tilfinningastjórn 

     Rannsóknir hafa gefið vísbendingu um að árangursrík tilfinningastjórn sé mikilvægur 

hluti í geðheilsu og að auki getur skert færni í tilfinningastjórn gegnt mikilvægu 

hlutverki í mörgum tegundum geðraskana hjá börnum og fullorðnum (t.d. Gross og 

Muñoz, 1995; Mennin, Holaway, Fresco, Moore og Heimberg, 2007; Kring, 2001; 

Rottenberg og Gross, 2003; Suveg og Zeman, 2004; Thompson, 2001). Þessar 

rannsóknir hafa lagt áherslu á mikilvægi áhrifatengsla skertrar aðlögunar í  hegðun og 

upplifun, í staðinn fyrir hvort að einkenni séu til staðar eða ekki (Hayes, Wilson, 

Gifford, Follette og Strosahl, 1996). Þessar áherslur hafa leitt til nýrra nálgana í 
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rannsóknum, sem byggjast á kenningum í sálsýkisfræði. Samkvæmt þessu þá hafa 

rannsakendur sett fram kenningar um ferli í tilfinningastjórn (t.d. Barlow, Allen og 

Choate, 2004; Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2002) til þess að gefa innsýn í 

sjúklega sálfræðilega starfsemi. Fyrstu niðurstöður rannsókna gefa tilefni til bjartsýni í 

þessari viðleitni. Vænta má skýrari skilnings á því hvernig tilfinningar verða með skertri 

stjórn í mörgum geðröskunum, með því að tengja mögulega saman að því er virðist 

mismunandi samstæður einkenna við venjulega fjölþætt og einkennandi ferli í 

tilfinningastjórn (Gross og Muñoz, 1995; Kring og Bachorowski, 1999). Til dæmis hefur 

skert tilfinningastjórn verið tengd við kvíðaraskanir (anxiety disorders) (t.d. Mennin, 

Heimberg, Turk og Fresco, 2005; Turk, Heimberg, Luterek, Mennin og Fresco, 2005), 

þunglyndi (depression) (t.d. Mennin, Holaway, Fresco, Moore og Heimberg, 2007; Rude 

og McCarhy, 2003), felmtursröskun (panic disorder) (Baker, Holloway, Thomas, 

Thomas og Owens, 2004), áfallstreituröskun (post-traumatic stress disorder) (Cloitre, 

Scarvalone og Difede, 1997) og líklega sérstaklega við jaðarpersónuleikaröskun 

(borderline personality disorder) (Wagner og Linehan, 1999). Þrátt fyrir að hafa fengið 

aukna athygli í klínískum rannsóknum, þá hefur birt efni úr niðurstöðurm rannsókna á 

hlutverki skertrar tilfinningastjórnar í orsökum og viðheldni kvíðaraskana ekki verið 

nægilega sannfærandi hingað til (Gratz og Roemer, 2004). Sannfærandi niðurstöður hafa 

þó nýlega komið úr langsniðsrannsókn á hlutverki skertrar tilfinningastjórnar, sem 

áhættuþætti fyrir geðrænum vanda hjá unglingum, þar sem niðurstöður gáfu til kynna að 

skert tilfinningastjórn er spábreyta fyrir gæðrænum vanda, en ekki afleiðing hans 

(McLaughlin, Hatzenbuehler, Mennin og Nolen-Hoeksema, 2011).   

 

Skert tilfinningastjórn í kvíðaröskunum 

     Barlow (1988) var á meðal þeirra fyrstu til að líta á sjúklegan kvíða, sem vanda í 

stjórnun tilfinninga, sérstaklega stjórn á ótta. Rannsóknir hafa sýnt að kvíðaraskanir 

einkennast af hærra stigi af neikvæðri tilfinningareynslu (negative affect experience) hjá 

fullorðnum (t.d. Brown, Chorpita og Barlow, 1998; Mennin, Heimberg, Fresco og Ritter, 

2008) og ungu fólki (t.d. Chorpita, Plummer og Mofitt, 2000; Suveg, Hoffman, Zeman 

og Thomassin, 2009). Í hagnýtingu líkana í tilfinningastjórn í kvíðaröskunum, hafa 

rannsóknir bent til þess að einstaklingar með þessar raskanir geti verið of uppteknir af 

upplifun og tjáningu tilfinninga sinna og geta með skertri aðlögunarfærni reynt að 

stjórna (t.d. hunsa, bæla) sinni tilfinningaupplifun (Gross og Levenson, 1997). Þetta 

17 



  

getur leitt til marktækrar aukningar í þeim tilfinningum sem ætlunin er að stjórna 

(Barlow, Allen og Choate, 2004).  

     Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að skert tilfinningastjórn er kjarnaeinkenni 

kvíðaraskana (t.d. Mennin, Holaway, Fresco, Moore og Heimberg, 2007). Stuðningur 

fyrir skertri tilfinningastjórn  í kvíðaröskunum kemur úr rannsóknum á almennri 

kvíðaröskun (generalized anxiety disorder, GAD) og félagslegri kvíðaröskun (social 

anxiety disorder, SOAD) (t.d. Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2005; Salters-

Pedneault, Roemer, Tull, Rucker og Mennin, 2006; Turk, Heimberg, Luterek, Mennin 

og Fresco, 2005). Turk og félagar (2005) voru á meðal þeirra fyrstu til þess að rannsaka 

skipulega að hvaða marki skert tilfinningastjórn kemur fram í almennri kvíðaröskun og 

félagslegri kvíðaröskun. Niðurstöður rannsóknar þeirra sýndu að til staðar væru bæði 

sameiginlegir röskunarþættir og sértækir röskunarþættir í skertri tilfinningastjórn. 

 

Almenn kvíðaröskun og skert tilfinningastjórn 

     Almenn kvíðaröskun (generalized anxiety disorder, GAD) er almennt álitin sú 

kvíðaröskun sem erfiðast er að veita meðferð við (Brown, Barlow og Liebowitz, 1994). 

Megineinkenni eru upplifun á langvarandi og miklum kvíða og áhyggjum um fjölda 

atburða eða athafna. Einstaklingar með almenna kvíðaröskun eiga erfitt með að stjórna 

áhyggjum sínum, önnur einkenni fylgja oft eins og óróleiki, þreyta, erfiðleikar með 

einbeitingu, pirringur, vöðvaspenna og svefntruflanir (DSM-IV-TR; Bandarísku 

geðlæknasamtökin, APA, 2000). Hjá börnum er það sérstaklega styrkleiki áhyggjanna, 

sem veldur mestri skerðingu og getur raskað hefðbundnu fjölskyldulífi (Weems, 

Silverman og La Greca, 2000). Lífstíðar algengi almennrar kvíðaröskunar í almennu 

þýði barna er um 1-11% (Cartwright-Hatton, McNicol og Doubleday, 2006). Almennur 

kvíði hefur verið tengdur við marktæka skerðingu í starfshæfni, félagslegu lífi og 

almennri lífsfullnægju (Massion, Warshaw og Keller, 1993) um helmingur einstaklinga 

með almenna kvíðaröskun hafa látið í ljós að röskunin hefi valdið marktækri truflun í lífi 

sínu og athöfnum (Wittchen, Zhao, Kessler og Eaton, 1994).  

     Flestar útlistanir (conceptualization) um almennan kvíða eru hugrænar og 

atferlislegar (sjá Heimberg, Turk og Mennin, 2003). Hins vegar hefur verið erfitt að ná 

yfir almenna kvíðaröskun út frá þessum sjónarhornum þar sem þau fela venjulega ekki í 

sér sjáanlega atferlisforðun og að athyglin á áhyggjurnar er mjög breytileg á milli 

einstaklinga og á mismunandi tímum (Mennin, 2004). Til þess að fást við þessar 
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takmarkanir hafa fræðimenn byrjað að þróa hugmyndir sínar um almenna kvíðaröskun 

með því að hagnýta líkön um tilfinningastjórn til að skilja betur bæði eðli (t.d. Mennin, 

Turk, Heimberg og Carmin 2004; Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2002) og meðferð 

hennar (t.d. Fresco, Mennin, Heimberg og Ritter, 2013; Mennin, 2004, 2006; Newman, 

Castonguay, Borkovec og Molnar, 2004; Roemer, Lee, Salters-Pedneault, Erisman, 

Orsillo og Mennin, 2009).  

     Líkan Mennins og félaga (Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2005) um erfiðleika í 

tilfinningastjórn (líkanið um skerta tilfinningastjórn; emotion dysregulation model, 

EDM), hefur haft mikil áhrif (mynd 1). Í líkaninu er gert ráð fyrir að í almennri 

kvíðaröskun, geti kjarnaeinkenni hennar, áhyggjur, verið afleiðing af árangurslausri 

stjórn og þekkingu á tilfinningum. Það geti ýtt undir að áhyggjur séu notaðar sem 

hugræn stjórnunaraðferð. Mennin og félagar (2005) hafa þróað líkanið til að útskýra 

hvernig tilfinningar geta orðið truflandi eftir mismunandi tilfinningaferlum vegna 

erfiðleika með tilfinningatengt efni, sem virðist tengjast almennri kvíðaröskun. 

              
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Mynd 1. Líkan um skerta tilfinningastjórn í kvíðaröskunum. 
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     Í líkaninu um skerta tilfinningastjórn (emotion dysregulation model, EDM), hafa 

Mennin og félagar (2005) gert ráð fyrir að tilfinningar verði með skertri stjórn í 

almennum kvíða eftir fjórum ferlum. Í fyrsta lagi, sterkum tilfinningalegum viðbrögðum, 

í öðru lagi, minni þekkingu og skilningi á eigin tilfinningum, í þriðja lagi, neikvæðum 

viðbrögðum við tilfinningum, og í fjórða og síðasta lagi, skorti á færni til að stjórna 

tilfinningum. Í þessu ferli með sterkum tilfinningalegum viðbrögðum ásamt takmarkaðri 

þekkingu á eigin tilfinningum og neikvæðri upplifun tilfinninga, þá getur það leitt til 

þess að notaðar séu aðlögunarskertar aðferðir til bjargráða til þess að stjórna og halda í 

skefjum tilfinningalegri upplifun, til þess að draga úr þessum erfiðu og fráhrindandi 

tilfinningum. Í stað þess að vinna úr tilfinningum  með því að veita þeim eftirtekt, reyna 

að skilja þær og ná að upplifa þær, þá er í almennri kvíðaröskun áhyggjur notaðar sem 

hugræn aðferð ásamt öðrum aðferðum sem tengjast tilfinningum og samskiptum, til að 

forðast þá vanlíðan sem tengist þessum tilfinningum.      

     Stuðningur við líkanið um skerta tilfinningastjórn, kemur meðal annars frá rannsókn 

þeirra Mennin, Heimberg, Turk og Fresco (2005). Niðurstöður sýndu að þátttakendur 

sem uppfylltu greiningarviðmið fyrir almenna kvíðaröskun, áttu í mun meiri erfiðleikum 

með tilfinningastjórn heldur en þátttakendur sem voru ekki með þessa röskun. 

Þátttakendur með kvíða greindu frá eftirfarandi erfiðleikum í tilfinningastjórn sem gáfu 

til kynna tengsl við fjóra þætti líkansins. Sterkari tilfinningalegum viðbrögðum og meira 

um neikvæðar tilfinningar, tengist fyrsta þætti líkansins. Meiri erfiðleikum með að gera 

grein fyrir, lýsa og viðurkenna eigin tilfinningar, tengist öðrum þætti líkansins. 

Neikvæðari viðbrögðum við tilfinningum þar sem tilfinningar eru skynjaðar sem 

ógnvekjandi (þ.á.m. kvíði, depurð, reiði og jákvæðar tilfinningar), tengist þriðja þætti 

líkansins. Að síðustu, erfiðleikum með að draga úr neikvæðum tilfinningum vegna skorti 

á færni til að stjórna þessum tilfinningum (t.d. með því að breyta og móta þessar 

tilfinningar), tengist fjórða þætti líkansins. Í samræmi við þessar niðurstöður, komust 

Salters-Pedneault, Roemer, Tull, Rucker og Mennin (2006) að því að kvíðaástand í 

almennri kvíðaröskun var tengt við auk annarra erfiðleika, skerðingu í skýrleika 

tilfinninga og viðurkenningu á eigin tilfinningum. Einnig kemur frekari stuðningur við 

líkanið úr rannsókn þeirra Mennin, Holaway, Fresco, Moore og Heimberg (2007). 

Tilgangur rannsóknar þeirra var að aðgreina tilfinningalega þætti og skerta stjórn á þeim, 

ásamt því að ákvarða hlutverk þeirra í bæði skörun og aðgreiningu á kvíðaröskunum. 

Niðurstöður gáfu til kynna, fjögurra þátta líkan fyrir tilfinningar og skerta stjórn á þeim, 
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ásamt því hvernig þættir líkansins tengjast einkennum kvíðaraskana. Samkvæmt  

líkaninu um skerta tilfinningastjórn var hægt að greina á milli tveggja kvíðaraskana eftir 

einkennandi tilfinningastjórn. Munur á tilfinningastjórn í almennri kvíðaröskun og 

félagslegri kvíðaröskun kom fram bæði eftir sameiginlegum og sértækum einkennum við 

tilfinningastjórn í hvorri röskun fyrir sig. Annars vegar voru sértæk einkenni fyrir 

almenna kvíðaröskun eftirfarandi. Sterkari tilfinningaviðbrögð og skortur á færni til að 

stjórna tilfinningum, í samræmi við fyrsta og fjórða þátt líkansins. Hins vegar voru 

sértæk einkenni fyrir félagslega kvíðröskun eftirfarandi. Veikari tilfinningaviðbrögð, 

minni þekking á eigin tilfinningum og neikvæð viðbrögð við tilfinningum, í samræmi 

við fyrsta, annan og þriðja þátt líkansins (Mennin, Holaway, Fresco, Moore og 

Heimberg, 2007). Notagildi líkansins kemur fram í rannsókninni, þar sem betri 

aðgreining fæst á milli kvíðaraskana og niðurstöður styðja það sjónarmið að skert 

tilfinningastjórn er grundvallareinkenni kvíðaraskana. Niðurstöður sýna bæði í 

klínískum og almennum úrtökum, að einkenni almennrar kvíðaröskunar og langvarandi 

áhyggjur eru tengd við viðleitni til að stjórna og forðast innri upplifun sem hefur verið 

neikvætt metin og einnig sem tilhneiging til að upplifa tilfinningaviðbrögð sem 

ógnvekjandi (Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2005; Roemer, Salters, Raffa og 

Orsillo, 2005).  

     Athyglisvert er að Salters-Pedneault, Roemer, Tull, Rucker og Mennin (2006) komust 

hins vegar að því að kvíðaástand í almennri kvíðaröskun var tengt við skerðingu í 

skýrleika tilfinninga, en ekki skilning á tilfinningum. Þessir rannsakendur túlkuðu þessar 

niðurstöður með þeim hætti að þær gæfu það til kynna að einstaklingar með almenna 

kvíðaröskun geta verið nægilega meðvitaðir um að þeir eru að upplifa tilfinningar, en 

upplifa tilfinningar sem ósundurgreinanlegar og ruglingslegar. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við rannsókn Novick-Kline, Turk, Mennin, Hoyt og Gallahger (2005), sem 

óvænt komust að því að mæling sem var skráð af matsmönnum á skilningi á 

tilfinningum, gat með árangursríkum hætti aðgreint á milli einstaklinga með almenna 

kvíðaröskun og samanburðarhóps, þar sem kvíðaástand með almennri kvíðaröskun var 

tengt við meiri skilning á tilfinningum. Þessar niðurstöður túlkuðu þau með þeim hætti 

að mögulega þurfi að lagfæra þáttinn, sem tengist þekkingu og skilningi á tilfinningum 

og er í misræmi við líkanið um skerta tilfinningastjórn. Annar möguleiki er hvernig 

einstaklingar með almenna kvíðaröskun samkvæmt líkaninu upplifa tilfinningar sínar, 

með sterkum viðbrögðum, neikvæðum viðbrögðum og skorti á færni til að stjórna þeim. 
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Einnig getur verið að þeir treysti síður færni sinni til þess að þekkja og skilja tilfinningar 

sínar, í stað þess að þeir upplifi raunverulega skerðingu á því að skilja tilfinningar sínar. 

Þar að auki þá getur mismunur í niðurstöðum verið vegna aðferðadreifingar, þar sem í 

rannsókninni voru matsmenn sem mátu þátttakendur, en í öðrum rannsóknum mátu 

þátttakendur sig sjálfir. 

     Í rannsókn Turk, Heimberg, Luterek, Mennin og Fresco (2005) var gerður 

samanburður á erfiðleikum með tilfinningastjórn í almennri kvíðaröskun og félagslegri 

kvíðaröskun. Athugað var hvort hægt væri að nota líkanið um skerta tilfinningastjórn 

sem Mennin, Heimberg, Turk og Fresco (2005) hafa þróað, til að greina á milli þessara 

tveggja kvíðaraskana. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl skertrar tilfinningastjórnar 

við almenna kvíðaröskun (t.d. Mennin o.fl., 2005). Tilgangur rannsóknar þeirra Turk og 

félaga (2005) var að bera saman skerta tilfinningastjórn bæði í almennri kvíðaröskun og 

félagslegri kvíðaröskun með áherslu á einkenni í tilfinningastjórn sem eru sértæk fyrir 

hvora röskun fyrir sig. Niðurstöður þeirra studdu líkanið. Þátttakendur með almenna 

kvíðaröskun og félagslega kvíðaröskun sýndu meiri skerðingu í því að viðurkenna 

tilfinningar sínar og þekkja þær samanborið við þátttakendur með engan kvíða. 

Hinsvegar mældust þátttakendur með almenna kvíðaröskun, með sterkari tilfinningaleg 

viðbrögð og voru með meiri áhyggjur en þátttakendur með félagslega kvíðröskun og 

þátttakendur með engan kvíða. Þessar niðurstöður benda til þess að frekari rannsókna er 

þörf til að fá skýrari aðgreiningu á þeim þáttum í skertri tilfinningastjórn sem eru 

sameiginlegir og sértækir fyrir almenna kvíðaröskun og aðrar kvíðaraskanir. Sérstaklega, 

þá gefa framangreindar niðurstöður til kynna hvaða þættir það eru í skertri 

tilfinningastjórn sem geta verið einkennandi fyrir félagslega kvíðaröskun.    

 

Félagsleg kvíðaröskun og skert tilfinningastjórn 

     Félagsleg kvíðaröskun (social anxiety disorder, SOAD), sem einnig er kölluð 

félagsfælni (social phobia, SP), er hamlandi röskun sem einkennist af langvarandi ótta 

og kvíða í félagslegum samskiptum eða í aðstæðum þar sem frammistaða er metin. 

Kvíðinn er sérstaklega mikill í aðstæðum þar sem möguleiki er á að einstaklingurinn 

verði metinn á einhvern hátt. Þegar einstaklingar með félagslega kvíðaröskun eru í 

aðstæðum sem valda þeim kvíða, kemur kvíðinn nánast strax og getur leitt til 

felmturskasts (DSM-IV-TR; Bandarísku geðlæknasamtökin, APA, 2000). Röskunin hjá 

þessum einstaklingum einkennist af kvíðaupplifun, sem er mjög breytileg á þann hátt að 
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upplifun á miklum kvíða hefur tilhneigingu til að vera með vísun til (eða vænting um) 

félagslegra aðstæðna sem krefjast samskipta eða upplifun á því að vera í mati (Barlow, 

1988). Börn með félagslega kvíðaröskun hafa í kvíðavaldandi aðstæðum einkenni um 

aukið viðbragðsnæmi (t.d. aukinn hjartsláttur og vöðvaspenna), fyrirfram hugmyndir um 

að fá neikvætt mat frá öðrum og greinileg hegðun með flótta og forðunarviðbrögðum 

(t.d. neita að fara í skólann eða fámælgi), þrátt fyrir að megin viðbragðsmáti sé 

breytilegur á milli einstaklinga (Essau, Conradt og Peterman, 1999). Lífstíðar algengi 

félagslegrar kvíðaröskunar í almennu þýði barna er um 1-9% (Cartwright-Hatton, 

McNicol og Doubleday, 2006).  

     Vegna þessa ótta, þá geta einstaklingar með félagslega kvíðaröskun átt erfitt með að 

tjá sig og átt í félagslegum erfiðleikum (Schneier, Heckelman, Garfinkel, Campeas, 

Fallon, Gitow o.fl., 1994). Frekari staðfesting á hamlandi eðli þessarar röskunar hjá 

fullorðum, þá hafa niðurstöður sýnt, að einstaklingar með félagslega kvíðaröskun kvarti 

oftar um líkamleg einkenni, lægri laun, eru oftar með sjálfsvígshugsanir og eru síður 

líklegir til að hafa útskrifast frá háskóla heldur en einstaklingar sem eru ekki með þennan 

kvíða (Katzelnick, Kobak, Deleire, Henk, Greist, Davidson o.fl, 2001). 

     Skilningur á félagslegri kvíðaröskun og samsvarandi meðferðir fyrir þá röskun eru 

almennt álitin þróaðri heldur en fyrir almenna kvíðaröskun. Eins og hefur verið fjallað 

um hér á undan, þá hafa niðurstöður rannsókna sem Turk og félagar (2005) gerðu, bent 

til þess að félagsleg kvíðaröskun einkennist af sértækri skerðingu í tilfinningastjórn og 

líklega ekki verið gefið nægilegur gaumur sem slík. Þátttakendur sem uppfylltu 

greiningarviðmið fyrir félagslega kvíðaröskun og almenna kvíðaröskun mældust vera 

með meiri ótta við tilfinningar, sem bendir til þess að báðar raskanirnar virðast fela í sér 

neikvæð viðbrögð og minni viðurkenningu á eigin tilfinningum þegar þátttakendur með 

þessar kvíðaraskanir eru bornir saman við þátttakendur sem ekki eru með þessar 

raskanir. Athyglisvert er að einstaklingar með félagslega kvíðaröskun mældust 

(reported) veita tilfinningum sínum marktækt minni eftirtekt, þar sem einstaklingar með 

almenna kvíðaröskun og einstaklingar með enga röskun voru ekki ólíkir á þessari breytu. 

Þessar niðurstöður eru almennt í samræmi við rannsókn Mennin, Holaway, Fresco, 

Moore og Heimberg (2007) sem gaf til kynna að einstaklingar með félagslega 

kvíðaröskun sýna skerðingu í afmarkaðri færni að þekkja og lýsa sérstæðum 

tilfinningum, einnig þekkt sem tilfinningaólæsi (alexithymia). Nýlegar niðurstöður úr 

rannsókn sem Mennin, McLaughlin og Flanagan (2009) gerðu á skertri tilfinningastjórn í  
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félagslegri kvíðaröskun og almennri kvíðaröskun og samslætti á milli þessara raskana, 

styðja almennt niðurstöður fyrri rannsókna (t.d. Mennin o.fl., 2005; 2007; Salters-

Pednault o.fl., 2006 og Turk o.fl., 2005). Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna 

hvaða tilfinningalegu þættir líkansins um skerta tilfinningastjórn eru gagnlegir til þess að 

greina á milli þessara tveggja kvíðaraskana. Besta aðgreining milli raskana fékkst með 

því að nota þættina tvo, sterk tilfinningaleg viðbrögð og skortur á færni til að stjórna 

tilfinningum. Spáðu þessir þættir best fyrir um greiningu á almennri kvíðaröskun. Síðri 

aðgreining milli raskana fékkst með því að nota hina tvo þætti líkansins. Annars vegar 

þáttinn, minni þekkingu og skilningi á eigin tilfinningum, sem spáði best fyrir um 

greiningu á félagslegri kvíðaröskun og hins vegar þáttinn, neikvæð viðbrögð við 

tilfinningum, sem spáði best fyrir um samslátt milli almennrar kvíðröskunar og 

félagslegrar kvíðaröskunar. 

     Einnig hafa niðurstöður rannsókna sýnt fram á stuðning við að það eru eingöngu 

jákvæðar tilfinningar, en ekki neikvæðar tilfinningar, sem geta verið með skertri stjórn í 

félagslegri kvíðaröskun. Rannsókn þeirra Turk og félaga (2005) sýndi að þátttakendur 

með félagslega kvíðaröskun, voru metnir með minna af jákvæðum (en ekki neikvæðum) 

tilfinningum heldur en annað hvort þátttakendur með almenna kvíðaröskun eða 

þátttakendur í samanburðarhópi. Einnig sýndi rannsókn þeirra Kashdan og Steger (2006) 

að fleiri einkenni um félagslegan kvíða voru tengd við minna af jákvæðum tilfinningum 

í daglegum dagbókarskráningum. Allsterkur stuðningur við niðurstöður fyrri rannsókna 

hefur fengist úr rannsókn sem Kashdan og Breen (2008) gerðu á langtímaúrtaki í þrjá 

mánuði. Niðurstöður sýndu að mikill félagslegur kvíði er marktækt tengdur við minni 

jákvæðar tilfinningar. Niðurstöður þessara rannsókna falla vel að hugmyndum um 

þáttaskipt líkön sem fjalla um kvíða með áherslu á stjórn jákvæðra tilfinninga, í stað 

neikvæðra tilfinninga. Þáttaskipt líkön sem hafa komið fram á þessu sviði er meðal 

annars líkan þeirra Clark og Watsons (1991) sem er kallað þriggja þátta líkanið um kvíða 

og þunglyndi (tripartite model of anxiety and depression). Hugmyndin með 

þriggjaþáttalíkaninu er í meginatriðum sú að þrjár meginvíddir liggi að baki bæði 

þunglyndi og kvíða. Þar eru í fyrsta lagi jákvæð geðhrif, í öðru lagi neikvæð geðhrif og í 

þriðja lagi lífeðlisleg ofurörvun. Niðurstöður voru að neikvæð geðhrif voru einkennandi 

fyrir bæði þunglyndi og kvíða, en lítil jákvæði geðhrif voru sérstaklega einkennandi fyrir 

þunglyndi og lífeðlisleg ofurörvun sérstaklega einkennandi fyrir kvíða. Það var notað í 

rannsókn þeirra félaga og niðurstöður voru að betri aðgreining fékkst á milli þessara 
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raskana með því að nota líkanið. Líkanið hefur síðan verið þróað og notað í öðrum 

rannsóknum meðal annars í rannsókn Brown, Chorpita, Barlow (1998) á lyndis- og 

kvíðaröskunum. Niðurstöður gáfu til kynna að  skerðing í stjórn jákvæðra tilfinninga 

tengist tilfinningaröskunum. Það var aðeins í félagslegri kvíðaröskun og þunglyndi sem 

það virtist vera einkennandi að vera með minna af jákvæðum tilfinningum. 

 

Aðskilnaðarkvíðaröskun og skert tilfinningastjórn 

     Aðskilnaðarkvíðaröskun (separation anxiety disorder) er algengasta kvíðaröskunin 

hjá börnum og greinist oftast hjá ungum börnum og unglingum, en fullorðnir geta einnig 

haft einkenni aðskilnaðarkvíða (Shear, Jin, Ruscio, Walters og Kessler, 2006). 

Megineinkenni er mikill kvíði og ótti við aðskilnað eða við tilhugsunina um aðskilnað 

frá heimili eða þeim sem einstaklingurinn er tilfinningalega tengdur. Kvíðinn er meiri 

heldur en hæfir þroska einstaklingsins og truflar líf hans tilfinningalega (DSM-IV-TR; 

Bandarísku geðlæknasamtökin, APA, 2000). Lífstíðar algengi aðskilnaðarkvíðaröskunar 

í almennu þýði barna er um 4% (Cartwright-Hatton, McNicol og Doubleday, 2006). 

Einstaklingar með aðskilnaðarkvíða eiga erfitt með að stjórna ótta sínum um velferð 

þeirra sjálfra eða þeim sem þeir tengjast tilfinningalega, sérstaklega foreldrum. Önnur 

einkenni geta komið fram eins og sterk tilfinningaviðbrögð og/eða kvartanir undan 

líkamlegum einkennum eins og magaverkjum þegar aðskilnaður nálgast (Silverman og 

Ginsburg, 1998). Aðskilnaðarkvíðaröskun hjá börnum hefur verið tengd við að forðast 

aðstæður eins og að fara í skóla, að vera ein heima, að fara ein að sofa eða gista annars 

staðar en heima hjá sér. Þessi kvíði veldur marktækri truflun í daglegu lífi og athöfnum 

barna (Silverman og Dick-Niederhauser, 2004).  

     Skilningur á tilfinningastjórn hjá börnum og unglingum með kvíðaröskun er minni en 

hjá fullorðnum með kvíðaröskun. Ein ástæðan er að færri rannsóknir hafa verið gerðar á 

tilfinningastjórn hjá börnum og unglingum með kvíða, heldur en á tilfinningastjórn hjá 

fullorðnum þar sem niðurstöður rannsókna hjá fullorðnum með kvíða sýna sterk 

tilfinningaviðbrögð (t.d. Salters-Pedneault, Roemer, Tull, Rucker og Mennin, 2006; 

Turk, Heimberg, Luterek, Mennin og Fresco, 2005). Þær rannsóknir sem hafa hinsvegar 

verið gerðar á sama rannsóknarefni eru með sambærilegar rannsóknarniðurstöður hjá 

börnum og fullorðnum. Í rannsókn Suveg og Zeman (2004) voru niðurstöður þær að 

kvíðin börn sýndu sterkari tilfinningaviðbrögð heldur en samanburðarhópur með engan 

kvíða þegar hópunum tveimur voru sýndar myndir sem vöktu áhyggjur og reiði. Sömu 
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strerku tilfinningaviðbrögðin komu fram hjá börnum í nýlegri rannsókn þeirra Carthy, 

Horesh, Apter og Gross (2010) við margræðum aðstæðum með möguleika á ógnandi 

merkingu. 

     Eins og hefur verið fjallað um hér á undan um almenna kvíðaröskun og félagslega 

kvíðaröskun þá hafa niðurstöður rannsókna um skerta tilfinningastjórn í kvíðaröskunum 

komið úr rannsóknum á þessum tveimur kvíðaröskunum (almennri og félagslegri) á 

bæði almennum- og klínískum úrtökum. Niðurstöður þessara rannsókna sýna að kvíðnir 

einstaklingar skýra frá erfiðleikum með því að hagnýta aðferðir til þess að stjórna 

tilfinningum sínum þegar þeir upplifa neikvæðar tilfinningar og eiga erfitt með að breyta 

neikvæðu geðslagi (t.d. Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2005; Salters-Pedneault, 

Roemer, Tull, Rucker og Mennin, 2006; Turk, Heimberg, Luterek, Mennin og Fresco, 

2005). Í raun hefur verið gert ráð fyrir að skert tilfinningastjórn sé kjarnaeinkenni í 

kvíðaröskunum (t.d. Mennin, Holaway, Fresco, Moore og Heimberg, 2007).  

     Carthy, Horesh, Apter, Edge og Gross (2010) hafa þróað áðurnefndar rannsóknir með 

því að rannsaka skerta tilfinningastjórn hjá börnum með fyrstu greiningu á einhverri 

einni kvíðaröskun, ýmist á aðskilnaðarkvíðaröskun, almennri kvíðaröskun eða 

félagslegri kvíðaröskun. Þau völdu þessi skilyrði vegna þess að, þá deila þessar raskanir 

sameiginlegum hugsmíðum í kvíða, þær mynda aðgreinda hópa frá öðrum 

kvíðaröskunum og mikill samsláttur er á milli þeirra (sjá Velting, Setzer og Albano, 

2004). Niðurstöður þeirra benda til þess að kvíðin börn sýni sterkari tilfinningaviðbrögð 

heldur en samanburðarhópur án kvíða og þessi munur á milli hópanna hélt sér eftir að 

stjórnað var fyrir mun á milli tilrauna- og samanburðarhóps á neikvæðu geðslagi (affect). 

Þessi sterku tilfinningaviðbrögð hjá börnum í kvíðna hópnum er í samræmi við fyrri 

rannsóknir á fullorðnum, ásamt börnum og unglingum (t.d. Mennin, Heimberg, Turk og 

Fresco, 2005; Suveg og Zeman, 2004; Thomas, Drevets, Dahl, Ryan, Birmaher, Eccard 

o.fl., 2001). Niðurstöður rannsóknar Charthy og félaga (2010) gefa til kynna að kvíðin 

börn eru líklegri til að túlka margræðar aðstæður og áreiti sem ógnandi. Börn með 

kvíðaraskanir sýna bæði neikvæðari og sterkari tilfinningaviðbrögð en önnur börn í 

margræðum eða ógnandi aðstæðum. Í rannsókninni var hægt að spá fyrir um alvarleika 

einkenna hjá þeim börnum sem voru með kvíða með því að meta að hve miklu leyti þau 

upplifa sterk tilfinningaviðbrögð. Hins vegar kom á óvart í rannsókninni að enginn 

marktækur munur var á færni barna, með eða án kvíða og styrkleika neikvæðra 

tilfinninga hjá þeim þegar þau voru beðin um að endurmeta (reappraisal) ógnandi áreiti. 
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Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Goldin, Manber, Hakimi, Canli og Gross 

(2009) á fullorðnum með félagslega kvíðaröskun, sem sýndu svipaða skerðingu 

neikvæðra tilfinninga eftir að hafa fengið fyrirmæli um endurmat og samanburðarhópur 

án kvíða.             

     Niðurstöður úr rannsókn þeirra Charthy og félaga (2010) gefa mikilvægar 

vísbendingar fyrir mat og meðferðarmöguleika á kvíðaröskunum hjá börnum og 

unglingum. Niðurstöðurnar benda til þess að aðgreinandi og nákvæmt mat á bæði 

tilfinningaviðbragðshæfni og tilfinningastjórnferlum, getur verið gagnlegt til að fá betri 

skilning á erfiðleikum tengdum geðröskunum (Rottenberg og Gross, 2003) og getur bætt 

skilning á þeim tilfinningaferlum sem leiða til skertrar tilfinningastjórnar.    

 

     Í samantekt hafa rannsóknir gefið til kynna, að mismunandi kvíðaraskanir geta verið 

bæði með ýmis sameiginleg einkenni og sundurgreinandi einkenni skertrar 

tilfinningastjórnar, sem eru sértæk fyrir hverja kvíðaröskun. Bæði almenn kvíðaröskun 

og félagsleg kvíðaröskun geta verið tengdar við skerðingu í færni til að þekkja 

tilfinningar greinilega, skilja tilfinningar og viðurkenna tilfinningalega upplifun. 

Nokkrar niðurstöður rannsókna gefa til kynna að almenn kvíðaröskun geti verið að 

einhverju leyti verið tengd með sértækum hætti við sterkari neikvæða tilfinningalega 

upplifun, minni stjórn á tilfinningum og meira um áhyggjur. Í félagslegri kvíðaröskun 

geta sértæk tengsl verið fólgin í því að veita eigin tilfinningum almennt minni eftirtekt 

og minna um jákvæða tilfinningalega upplifun. Hinsvegar gefa rannnsóknir ekki til 

kynna aðgreinandi einkenni skertrar tilfinningastjórnar í aðskilnaðarkvíðaröskun, þar 

sem þrjár kvíðaraskanir (almenn-, félagsleg- og aðskilnaðarkvíðaröskun) með háa 

samsláttartíðni voru sameinaðar í eina kvíðaröskun í þessum rannsóknum. Sameiginleg 

einkenni þessara þriggja kvíðaraskana hjá börnum voru sterk neikvæð 

tilfinningaviðbrögð.  

 

Mat á kvíða  

     Við mat á kvíða hjá börnum og unglingum er mikilvægt að nota gagnreyndar aðferðir 

og mælitæki, sem byggjast á niðurstöðum rannsókna og fræðilegum kenningum 

(Silverman og Ollendick, 2005; Southam-Gerow og Chorpita, 2007). Val á viðeigandi 

aðferðum og mælitækjum með hliðsjón af markmiðum mats er nauðsynlegt fyrir 

nákvæmu mati á kvíða bæði í rannsóknum og klínísku starfi. Silverman og Ollendick 
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(2005) skiptu markmiðum mats í fimm þætti: (1) skimun, (2) greining, (3) heildarmat á 

tíðni og styrk einkenna og hegðunar, (4) heildarmat á tíðni og styrk einkenna við 

mismunandi aðstæður (t.d. í skóla eða á heimili) og breytingar í tíma eða öðrum 

áhrifsþáttum og (5) meta og fylgjast með áhrifum meðferðar, ásamt þróun einkenna eftir 

aldri eða öðrum áhrifsþáttum. Í klínísku starfi þarf að velja aðferðir við mat og því er 

nákvæmt mat nauðsynlegt til að setja fram greiningu, ákveða viðeigandi meðferð, meta 

árangur meðferðar og fyrir rannsóknir á kvíða. Tvær meginaðferðir eru notaðar við 

greiningu og mat á kvíða og felast þær í greiningarviðtölum (diagnostic interviews) og 

matskvörðum (rating scales) (Silverman og Ollendick, 2005; Southam-Gerow og 

Chorpita, 2007). Mat sem er gert með klínískum greiningarviðtölum (t.d. stöðluðum, 

hálfstöðluðum eða óstöðluðum greiningarviðtölum) byggist á greiningarskilmerkjum og 

er oft með flokka nálgun á einkennum kvíða, hvort að einkenni séu til staðar eða ekki. 

Greiningarviðtöl eru oft notuð fyrir formlega klíníska greiningu á kvíða. Hins vegar mat 

sem er gert með matskvörðum (t.d. sjálfsmat eða mat annarra eins og foreldra eða 

kennara) er annað hvort með víddar nálgun (fjölkosta kvarða) eða flokka nálgun 

(tvíkosta kvarða) á einkennum kvíða. Í matskvörðum er oft mældur fjöldi og styrkur 

einkanna hjá börnum og hversu líklegt er að einkennin samræmist 

greiningarskilmerkjum kvíðaröskunar. Matskvarðar eru oft notaðir við skimun eftir 

kvíða (Silverman og Ollendick, 2005; Southam-Gerow og Chorpita, 2007). Dæmi um 

þekkt og útbreidd mælitæki eru staðlaða greiningarviðtalið, Anxiety Disorders Interview 

Schedule for DSM-IV; Child and Parent Versions (ADIS: C/P; Silverman og Albano, 

1996; Silverman, Saavedra og Pina, 2001) og matskvarðinn, Multidimensional Anxiety 

Scale for Children (March, Parker, Sullivan, Stallings og Conners, 1997; March, 

Sullivan og James, 1999).  

     Í samantekt eru algengustu aðferðir við greiningu og mat á kvíða, greiningarviðtöl og 

matskvarðar. Greiningaviðtöl hafa mest verið notuð við greiningu og mat á tíðni og styrk 

einkenna, ásamt mati á bata og árangri meðferðar. Greiningarviðtöl byggjast oft á 

greiningarskilmerkjum geðgreiningarkerfa (t.d. Greiningar og tölfræði handbók 

geðraskana, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-IV-TR, 2000) 

og eru algeng í klínískum rannsóknum og í greiningu kvíðaraskana. Helsti ókostir flokka 

nálgunarinnar sem greiningarviðtölin byggjast oft á eru niðurstöður rannsókna sem sýna 

mikla skörun og samslátt á milli kvíðaraskana og milli kvíða og þunglyndis. 

Matskvarðar eru önnur aðferð við að meta kvíða hjá börnum og unglingum. Matskvarðar 
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hafa mest verið notaðir til að meta tíðni og styrk einkenna og hegðunar, ásamt áhrifum 

meðferðar. Einnig hafa þeir mikið verið notaðir í skimun. Helstu kostir matskvarða eru 

að þeir eru auðveldir í fyrirlögn og taka stuttan tíma, gefa gagnlegar niðurstöður með 

gögnum sem nota má til viðmiðunar og eru gagnlegir í því að meta árangur íhlutunar. 

Nokkrir matskvarðar hafa verið þróaðir til þess að mæla kvíðaeinkenni á mörgum 

víddum, en fáir þeirra eru réttmætir og áreiðanlegir í mælingum á hugrænum þáttum. 

Algengir ókostir  nokkurra matskvarða eru að þá skortir aðgreiniréttmæti, ásamt því að 

misræmi er í mati mismunandi matsmanna (t.d. barns og foreldris). Til viðbótar við 

aðferðafræðileg atriði við mat á kvíða hjá börnum, þá þarf einnig að taka tillit til 

þroskatengdra þátta eins og kyn barns, aldursbundinna breytinga á eðlilegum ótta, 

hugarstarfs, tilfinningalífs, málskilnings og félagslegs æskileika, þar sem þessir þættir 

hafa áhrif á hvernig börn gefa upplýsingar um sín kvíðaeinkenni með sjálfsmati. Vegna 

þessara aðferðafræðalegu og þroskatengdu þátta, þá er almennt mælt með því að notaðar 

séu fjölbreyttar aðferðir og fleiri en einn upplýsingaaðili, einnig er mikilvægt að fá 

upplýsingar frá börnum um kvíða þeirra með því að nota aðferðir í mati sem eru næmar 

fyrir þroska barna (Silverman og Ollendick, 2005). 

 

Mat á tilfinningastjórn  

     Við mat á tilfinningastjórn hjá börnum og unglingum gildir það sama og fjallað hefur 

verið um í kvíða hér á undan. Fyrir utan að skert tilfinningastjórn er ekki 

greiningarflokkur í geðgreiningarkerfinu, Greiningar- og tölfræðihandbók geðraskana 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-IV-TR, 2000). Þrátt fyrir 

að raskanir á greiningarási I, eins og kvíði og þunglyndi, tengjast tilfinningavanda. 

Ástæðan fyrir þessu er að skert tilfinningastjórn hjá börnum er breytileg að tíðni og 

styrkleika, sem veldur vanda við greiningu eftir flokkakerfi fyrir sérfræðinga og 

rannsakendur. Án formlegs geðgreiningakerfis eru mismunandi aðferðir notaðar til þess 

að rannsaka og magnbinda skerta tilfinningastjórn hjá börnum. Helstu mælitæki eru 

matskvarðar (rating scales) og stöðluð viðtöl (structured interviews) með mismunandi 

eiginleikum. Vandi við að flokka börn sem sýna hegðun með slaka stjórn getur leitt til 

óviðeigandi flokkunar með öðrum geðvanda sem er með sömu hegðunareinkenni og 

getur þar af leiðandi leitt til óviðeigandi íhlutunar (Carlson, 2007). Hægt er að bregðast 

við þessum vanda með því að nota megindlega atferlismatskvarða. Sérstaklega 

matskvarða sem gefa mælitölur sem magnbinda alvarleika slakrar stjórnar og hafa 
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eiginleika víddarnálgunar í stað yfirgripsmikillar flokkanálgunar, ásamt því að gefa 

niðurstöður sem eru sambærilegar á milli úrtaka. Ennfremur geta matskvarðar haft 

notagildi fyrir nákvæmu og samræmdu mati á tilfinningastjórn hjá börnum (Achenbach, 

2005).  

     Mat á tilfinningastjórn er lykilþáttur til þess að skilja eðli og styrk sálræns vanda hjá 

barni. Við slíkt klínískt mat er reynt að komast að því hvernig vandi þróast, hver áhrif 

umhverfisþátta séu og hvort ákveðnir atburðir í lífi barns hafi haft áhrif á vanda. Einnig 

er reynt að komast að því hvaða þættir það eru sem stuðla að eða viðhalda vanda. Í 

klínísku starfi og rannsóknum er skortur á réttmætum matskvörðum sem meta 

tilfinningastjórn á nákvæman hátt. Til þess að bæta úr þessum vanda er nauðsynlegt að 

þróa nýja matskvarða sem byggjast á gagnlegum skilgreiningum og fræðilegum líkönum 

um tilfinningastjórn, til þess að meta tilfinningastjórn með nákvæmum hætti. Þörf er á 

matskvörðum sem eru þróaðir til þess að meta tilfinningastjórn með mörgum 

mismunandi matsaðferðum á nokkrum stigum. Með þessum eiginleikum eru metin 

margvísleg tilfinningavandamál barna út frá upplýsingum úr mörgum áttum. 

Upplýsingar geta komið frá mismunandi matsaðilum, í ólíkum aðstæðum og með ólíkum 

matsaðferðum (Zeman, Klimes-Dougan, Cassano og Adrian, 2007). Dæmi um þekkt og 

útbreitt mælitæki á tilfinningastjórn er, Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; 

Gratz og Roemer, 2004).     

  

Markmið rannsóknar 
Markmið rannsóknarinnar var fjórþætt. Í fyrsta lagi, að þróa frumsamdan íslenskan 

matskvarða (rating scale) með fjórum kvörðum, sem meta tilfinningastjórn sem tengist 

kvíða hjá börnum á samfelldum kvarða, með atriðum sem lýsa eðlilegri hegðun, líðan og 

færni. Í öðru lagi, að atriðagreina matskvarðann og fá atriði sem standast viðmið um 

normaldreifingu og svo hægt sé að meta hegðunareinkenni á samfelldum kvarða. Í þriðja 

lagi, að athuga próffræðilega eiginleika matskvarðans meðal annars þáttabyggingu og 

þáttaskýringu hans, hvert inntak þátta er og fylgni á milli þeirra, áreiðanleika og fylgni 

við heildartölu þátta og kvarða og fylgni á milli atriða. Í fjórða og síðasta lagi, að 

samhliðagreina og þáttagreina matskvarðann og athuga hvort að sömu þættir um ferli í 

tilfinningastjórn koma fram og í líkaninu um skerta tilfinningastjórn í kvíða og fyrri 

rannsóknum (EDM) (Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2005). Einnig að athuga hvort 

að kvarðar (þættir) matskvarðans mæli ferli í tilfinningastjórn sem hafi sértæk tengsl við 
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kvíða (almennan kvíða, félagslegan kvíða, og aðskilnaðarkvíða) í samræmi við EDM 

líkanið. Að lokum að athuga hvort að kvarðar (þættir) matskvarðans hafi notagildi til að 

aðgreina tilfinningastjórn sem tengist kvíða og geti þannig mögulega greint á milli barna 

með eða án kvíða. 

 

Aðferð 
Þátttakendur 

     Þátttakendur í rannsókninni voru 198 mæður grunnskólabarna á aldrinum sex til tólf 

ára. Mæður svöruðu kvörðum fyrir 191 börn, eftir að sjö kvarðar voru fjarlægðir vegna 

viðmiða um svarskekkju og lágt svarhlutfall.  Þar af svöruðu 189 lífmæður og tvær 

stjúpmæður. Stjúpmæður voru flokkaðar sem lífmæður í úrvinnslunni. 

     Í töflu 1 koma fram upplýsingar um aldurs- og kynjadreifingu barnanna í úrtakinu 

sem mæður mátu með matskvarðanum. Þar af voru drengir 96 (50,3%) og stúlkur 95 

(49,7%). Dreifing aldurs á milli drengja og stúlkna var nokkuð jöfn í flestum 

aldurshópum, nema í aldurshópunum 6 og 8 ára. Meðalaldur barnanna í úrtakinu var 8 ár 

og 7 mánuðir (109 mánuðir) með staðalfrávikið 25 mánuðir. Meðalaldur drengja var 8 ár 

og 8 mánuðir (110 mánuðir) með staðalfrávikið 24 mánuðir. Yngsti drengurinn var 72 

mánaða og elsti var 155 mánaða. Meðalaldur stúlkna var 8 ár og 7 mánuðir (109 

mánuðir) með staðalfrávikið 26 mánuðir. Yngsta stúlkan var 72 mánaða og elsta var 155 

mánaða. Flest svör voru frá mæðrum sjö ára barna og fæst frá mæðrum níu ára barna. 

 

Tafla 1. Kyn og aldursdreifing barna í úrtaki (N = 191). 
Aldur Drengir Stúlkur Samtals Hlutfall % 
 6 ára 13 22 35 18,3 
 7 ára  21 17 38 19,9 
 8 ára 20 12 32 16,8 
 9 ára   7   9 16   8,4 
10 ára 11 10 21 11,0 
11 ára 15 14 29 15,2 
12 ára   9 11 20 10,5 

Samtals 96 95      191 100,0 
    Hlutfall %        50,3   49,7  100,0 — 

 

     Í töflu 2 koma fram upplýsingar um menntun mæðra barnanna í úrtakinu. Flestar 

mæður höfðu lokið fyrstu háskólagráðu (48,7%). Stór hluti mæðra hafði einnig lokið 

meistara- eða doktorsprófi (27,2%). Fæstar mæður höfðu lokið starfstengdu námi á 

háskólastigi (0,5%) og engar mæður með styttri skólamenntun en framhaldsskólapróf.  
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Tafla 2. Menntun mæðra barna í úrtaki (N = 191).       
Menntun           Tíðni Hlutfall % 
Stúdentspróf eða annað bóklegt nám á framhaldsskólastigi  20 10,5 
Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á framhaldsskólastigi  5 2,6 
Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á háskólastigi   1 0,5 
Fyrsta háskólagráða     93 48,7 
Diplómapróf að lokinni fyrstu háskólagráðu    20 10,5 
Meistara- eða doktorspróf við háskóla    52 27,2 
Samtals           191 100,0 
    

Mælitæki 

     Matskvarðinn (rating scale) var saminn að mestu leyti út frá líkani þeirra Mennin, 

Holaway, Fresco, Moore og Heimberg (2007) um tilfinningastjórn í kvíða og 

rannsóknum tengdum því (Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2005; Salters-Pedneault, 

Roemer, Tull, Rucker og Mennin, 2006; Roemer o.fl., 2009). Einnig var við samningu 

atriða höfð hliðsjón af greiningarviðmiðum kvíðaraskana eins og þau eru sett fram í 

DSM-IV greiningarkerfinu. Þar að auki var stuðst við atriði úr matstækjun, sem eru 

notuð til greiningar á kvíða og tilfinningastjórn hjá börnum, t.d. MASC, ACQ-C, DERS, 

ERS og ERQ. Loks voru  aðrar íslenskar rannsóknir, þar sem þróun á viðeigandi 

kvörðum á kvíða og tilfinningastjórn voru hafðar til hliðsjónar og stuðst við viðeigandi 

atriði úr þeim sem hafa verið raunprófuð, t.d. Örnólfur Thorlacius (2010).  

     Að lokinni forvinnu var saminn matskvarði með 105 staðhæfingum. Staðhæfingarnar 

tengjast kvíða og tilfinningastjórn hjá börnum á grunnskólaaldri. Staðhæfingarnar meta 

eðlilega hegðun, líðan og færni barna þar sem frávik frá eðlilegri hegðun, líðan og færni 

kemur fram sem öfgagildi á samfellu. Staðhæfingunum var raðað af handahófi á 

matskvarðann. Hver staðhæfing var með þremur valmöguleikum, sem meta tíðni 

hegðunar (sjá viðauka B). Svarmöguleikarnir sem voru gefnir upp á þriggja þrepa 

raðkvarða eru: (1) Já, á oft eða alltaf við, (2) Á stundum við og (3) Nei, á sjaldan eða 

aldrei við. Vegna þess að staðhæfingar kvarðans mæla færni, þá ætti þriðji 

valmöguleikinn (Nei, á sjaldan eða aldrei við) að gefa upplýsingar um börn með skerta 

færni til að stjórna tilfinningum og kvíða. 

     Í matskvarðanum eru 55 staðhæfingar sem eiga að mæla tilfinningastjórn í kvíða 

almennt (t.d. Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn á tilfinningum sínum 

eins og reiði, gráti o.s.frv.), 27 staðhæfingar sem eiga að mæla tilfinninganæmi og 

tilfinningaviðbrögð í almennum kvíða (t.d. Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum 

sínum), 17 staðhæfingar sem eiga að mæla tilfinningaskilning og tilfinningaviðbrögð í 
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félagskvíða (t.d. Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún þekkir ekki vel) og sex 

staðhæfingar sem eiga að mæla tilfinninganæmi og tilfinningaviðbrögð í 

aðskilnaðarkvíða (t.d. Getur verið í burtu frá foreldrum sínum án þess að hafa 

áhyggjur). Staðhæfingar matskvarðans voru því flokkaðar í fjóra þætti, sem eiga að 

mæla fjóra þætti líkansins um skerta tilfinningastjórn í kvíða. Mæðurnar voru beðnir um 

að meta hegðun barna sinna síðastliðinn mánuð. Áætlaður svartími matskvarðans var um 

15 mínútur. 

     Matskvarðinn var forprófaður til þess að athuga hve vel mæðrum gekk að skilja 

staðhæfingarnar og svara þeim. Matskvarðinn sem var lagður fyrir í forprófun var með 

105 staðhæfingum, sem svara átti á þriggja þrepa kvarða. Átta mæður barna á aldrinum 

6-12 ára tóku þátt í forprófuninni. Mæðurnar voru beðnar um að fara yfir matskvarðann 

gefa álit sitt á hvort að staðhæfingarnar væru skiljanlegar og skýrar. Nokkrar 

staðhæfingar þóttu of líkar, aðrar staðhæfingar þóttu eiga illa við svarmöguleikana og 

sumar þóttu of óljósar. Ábendingarnar voru nýttar til að endurmeta staðhæfingarnar eða 

skipta þeim út fyrir aðrar betri.   

           

Framkvæmd 

     Nemendum og starfsmönnum HÍ var boðin þátttaka í rannsókninni með tölvupósti. 

Samþykki var fengið hjá Nemendaskrá Háskóla Íslands að fá sendan tölvupóst 

(kannanir@hi.is) á póstföng Háskóla Íslands. Tölvupósturinn var með vefslóð að 

nafnlausum matskvarða (rating scale) fyrir rannsóknina. Matskvarðinn var settur upp í 

könnunarforriti á netinu og hýstur í kannanakerfi Kannana.is (www.kannanir.is) og báru 

gögnin engin persónuauðkenni. Rannsóknin var því hvorki tilkynningaskyld eða 

leyfisskyld hjá Persónuvernd eða Vísindasiðanefnd. Framkvæmd gagnasöfnunar var 

þannig að Nemendaskrá sendi tölvupóstinn á 7446 nemendur og starfsmenn Háskóla 

Íslands, sem höfðu veitt leyfi fyrir því að fá sendar kannanir vegna rannsókna. Í 

tölvupóstinum var óskað var eftir þátttöku nemenda og starfsmanna, sem uppfylltu 

þátttökuskilyrðin, en þátttaka væri frjáls og engum skylt að svara matskvarðanum. 

Úrtakið voru þær mæður sem svöruðu kvarðanum, allt sjálfboðaliðar sem völdu eftir 

hentugleika að taka þátt. Áminning með þátttökubeiðni var síðan send út þar til 

nægilegum þátttakendafjölda var náð.  Í tölvupóstinum sem barst á póstföng HÍ voru 

upplýsingar um rannsóknina og vefslóð sem vísaði á matskvarðann (sjá viðauka A). Í 

kynningarbréfinu kom meðal annars fram, beiðni um þátttöku mæðra barna á 
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grunnskólaaldri (6-12 ára), og ekki væri hægt að rekja svörin til einstakra þátttakenda í 

rannsókninni, einnig kom fram að tilgangur rannsóknarinnar væri að þróa matskvarða til 

þess að meta hegðun og líðan barna á grunnskólaaldri. Þegar vefslóðinni var fylgt birtust 

leiðbeiningar um hvernig ætti að svara matskvarðanum (sjá viðauka B). Greint var frá 

því að svarmöguleikar staðhæfinga væru þrír og meta ætti hegðun og líðan barns 

síðastliðinn mánuð, en ekki lengra aftur í tímann. Til dæmis ef barn hefur haft slaka 

stjórn á skapi sínu fyrir hálfu eða einu ári síðan, en hefur núna góða stjórn á skapi sínu er 

merkt við svarmöguleikann, Já, á oft eða alltaf við, þegar svarað er staðhæfingunni: 

Hefur góða stjórn á skapi sínu. Barnið átti í erfiðleikum með stjórn á skapi sínu, en það 

er breytt og á ekki lengur við. Áður en svörun matskvarðans hófst voru mæður beðnar 

um að fylla út upplýsingar um menntun sína og um aldur barns í árum og mánuðum, 

einnig um kyn barns, sem þær svöruðu fyrir. Næst voru mæðurnar beðnar um að svara 

105 staðhæfingum um hegðun og líðan barna, sem þær svöruðu fyrir. Eftir að svörun 

allra staðhæfinga var lokið var mæðrunum þakkað fyrir þátttökuna. Söfnun gagna fór 

fram á tímabilinu frá 30. maí til 5. júlí 2012. Gagnasafnið var síðan flutt úr 

kannanakerfinu frá vefslóðinni www.kannanir.is til úrvinnslu í tölfræðiforritið SPSS. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

     Tölfræðileg úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritunum SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) og Excel. Brottfallsgildin (missing values) í matskvarðanum 

voru samtals 292 (1,5%) af heildarsvörum þátttakenda. Brottfallsgildi á einstökum 

breytum voru meðhöndluð með því að einungis var þeirri breytu sleppt sem vantaði hjá 

þátttakanda (Exclude cases pairwise). Þessi aðferð veldur minni skekkju í dreifingu 

atriða, en að setja meðaltal tiltekins atriðis í staðinn, sérstaklega ef hlutfall brottfallsgilda 

er hátt samkvæmt almennum viðmiðum og fer yfir 5%.     

     Svarskekkja (response bias) var athuguð í gagnasafninu fyrir svarmöguleikana þrjá. 

Svarskekkja var metin hjá þátttakendum eftir því hvort að þeir svöruðu ýkt annað hvort 

með já eða nei eða miðsækið með eingöngu stundum, en lítið annað. Matskvarðar voru 

metnir með tilliti til hlutfallslegrar svarskekkju og svarhlutfalli fyrir atriðin á 

matskvörðunum. Svarskekkja var metin hlutfallslega með tilliti til ýktrar og 

miðsækinnar svörunar með ofmati, vanmati og miðsækni í mati. Svarhlutfall fyrir atriðin 

á matskvörðum taldist ekki vera fullnægjandi ef meirihluti atriða var ósvarað, en viðmið 

um svarskekkju voru einnig höfð til hliðsjónar til þess að meta hvort þeir voru hafðir 
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með í gagnaúrvinnslu. Svarskekkja var metin hlutfallslega með því að reikna hlutföll á 

milli þess hve oft svarmöguleikar matskvarðans voru notaðir. Miðað var við að 

matskvarða væri sleppt úr frekari gagnaúrvinnslu ef tiltekinn svarmöguleiki var notaður í 

yfir 90% tilfella. Sjö (3,5%) matskvarðar af 198 voru fjarlægðir úr gagnasafninu bæði 

vegna viðmiða um svarskekkju og svarhlutföll voru ekki fullnægjandi fyrir atriðin á 

matskvörðunum. Samtals voru 191 (96,5%) matskvarðar hafðir í gagnaúrvinnslunni. 

     Reiknuð var lýsandi tölfræði fyrir atriðin til að fá upplýsingar um miðsækni og 

dreifingu. Tilgangurinn var að athuga hvaða atriði uppfylltu skilyrði um normaldreifingu 

fyrir þáttagreiningu. Viðmið um normaldreifingu voru valin eftir því hvenær skekkja fer 

að valda vanda í þáttagreiningu og er almennt miðað við að þegar skekkja og ris fer yfir 

2 fer það að valda vanda (Curran, West og Finch, 1996; Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005). Því voru valin varfærnisleg viðmið, sem voru notuð fyrir svargildin 

1 til 3; að miðgildi og meðaltal væri sem næst 2 með frávikum í mesta lagi frá 1,6 til 2,4; 

að staðalfrávik frá meðaltali væri í mesta lagi sem næst 0,4; að skekkja (skewness) og ris 

(kurtosis) væri sem næst normaldreifingu 0 eða með litlu fráviki lægra en 1, en í mesta 

lagi með miðlungs frávikum frá normaldreifingu frá 1 til 1,5. Flest atriðin voru með 

dreifingu sem nálgaðist normaldreifingu og jákvæða skekkju. Þau atriði sem voru með 

mikið frávik frá normaldreifingu frá 1,5 til 2 voru flest tekin úr gagnasafninu og 

sérstaklega ef frávikin frá normaldreifingu voru alvarleg og hærri en 2. Atriði sem 

uppfylltu ekki þessi viðmið voru tekin úr gagnasafninu og ekki notuð í frekari úrvinnslu, 

samtals voru það 13 atriði sem var 12,3% af heildarfjölda atriða í matskvarðanum. Þau 

atriði sem uppfylltu viðmið voru notuð í frekari úrvinnslu, samtals voru það 92 atriði 

sem var um 87,6% af heildarfjölda atriða í matskvarðanum. Einnig voru 32 atriði (30,5% 

af heildarfjölda) fjarlægð sem uppfylltu ekki eftirfarandi viðmið um: Viðunandi 

fylgnistuðla atriða, viðunandi skástuðla atriða, viðunandi þáttahleðslu atriða, lágmarks 

krosshleðslu, viðunandi þáttaskýringarstuðla og viðunandi fylgni atriða við eigin kvarða 

(sjá töflur 3 og 4).  

     Athugað var hvort gögnin uppfylltu skilyrði fyrir þáttagreiningu. Fyrst var 

fylgnifylkið (correlation matrix) reiknað þar sem fylgni á milli atriða (breyta) var 

athuguð og hvort að fylgnifylkið uppfylli skilyrði fyrir þáttagreiningu. Miðað var við 

almenna reglu um fylgni á milli breyta í fylgnifylkinu, að fylgnin væri í flestum tilvikum 

á bilinu 0,30-0,80 til þess að geta myndað þátt eða þætti. Síðan var andstæðufylki (anti-

image matrix) reiknað og skástuðlar (diagonal) í andstæðufylgnifylkinu (anti-image 
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correlation matrix) athugaðir. Miðað var við almenna reglu um að stuðlar væru hærri en 

0,50 svo að þeir hefðu markverða fylgni við aðrar breytur. Að lokum voru tvö próf notuð 

Bartlettspróf (Bartlett´s test of sphericity) og Kaiser-Meyer-Olkin prófið (Kaiser-Meyer-

Olkin Measures of Sampling Adequacy, KMO) til þess að greina fylgnifylkið fyrir 

þáttagreiningu. Miðað var við að þáttagreining væri réttlætanleg ef Bartlettsprófið næði 

marktekt, sem gefur til kynna að fylgnifylkið sé hæft til þáttagreiningar og að fylgni sé á 

milli breyta. Einnig var miðað við að KMO prófið þyrfti að vera með stuðul sem væri 

hærri en 0,50 til að réttlæta þáttagreiningu fylgnifylkisins. Fylgnifylki sem stenst þessi 

tvö próf uppfyllir skilyrði fyrir þáttagreiningu (Einar Guðmundsson, 2007; Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005; Einar Guðmundsson og Emilía 

Guðmundsdóttir, 2007). 

     Almennu viðmiði um nauðsynlegan fjölda þátttakenda í þáttagreiningu var náð þar 

sem þátttakendur voru 191 og u.þ.b. helmingi fleiri en lágmarksviðmið um 100 eða fleiri 

þátttakendur í þáttagreiningu. En hlutfallslegu viðmiði um að fjöldi þátttakenda sé 5-15 

sinnum fleiri en fjöldi atriða (breyta) sem á að þáttagreina var ekki náð þar sem 

matskvarðinn samanstóð af 105 atriðum og þátttakendur því u.þ.b. 2 sinnum fleiri en 

fjöldi atriða kvarðans. Þar sem lágmarksviðmiði um fjöldi þátttakenda miðað við fjölda 

breyta var ekki uppfyllt, þá getur það haft áhrif á stöðugleika þáttanna. Það sem getur 

dregið úr þessum áhrifum eru aðrar mikilvægar forsendur fyrir stöðuga þáttabyggingu 

eins og að þáttaskýringar (communalities) allra breyta séu hærri en 0,50  og að 

þáttahleðslur (factor loadings) allra breyta séu hærri en 0,40 (Einar Guðmundsson og 

Árni Kristjánsson, 2005). 

     Samhliðagreining (parallel analysis) var notuð við val á fjölda þátta. Valið byggðist á 

eigingildum (eigenvalues) raungagna (actual data) sem eru hærri en eigingildi sem eru 

reiknuð út frá líkindagögnum (random data) eftir hundraðsröð (ith eigenvalue), sem 

náðu marktekt við 99 hundraðsröð (99th percentile). Samhliðagreiningin var gerð á 

gagnasafninu með þeim atriðum sem uppfylltu viðmið um normaldreifingu, til þess að 

athuga hvað margir þættir koma fram. Samhliðagreining er fræðilega mun traustari 

aðferð við val á fjölda þátta, þar sem hundraðsröð og skriðumyndrit (scree plot) eru 

notuð, heldur en að nota eingöngu skriðupróf (scree test) eða regluna um eigingildi yfir 

einum  (Einar Guðmundsson, 2007; O´Connor, 2000). 

     Nákvæmni þáttalíkans var metið eftir því hversu vel þættir í líkani spá fyrir um 

raunverulega fylgni milli atriða. Við matið var byggt á leif (residual), sem er munur á 
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raunfylgni (observed correlation) milli breyta og spáfylgni (reproduced correlation) út 

frá þáttalíkani. Við mat á fjölda þátta var miðað við hlutfall leifa sem eru stærri en 0,05.  

(Einar Guðmundsson, 2007; Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005; Einar 

Guðmundsson og Emilía Guðmundsdóttir, 2007).      

     Til að athuga þáttabyggingu gagnasafnsins var gerð leitandi þáttagreining 

(exploratory factor analysis) með meginásaþáttagreiningu (principal axes factor 

analysis), þar sem gert var ráð fyrir að fylgni væri á milli þáttanna og var þáttunum 

snúið með hornskökkum snúningi (oblique rotation; promax; kappa=4) (Einar 

Guðmundsson, 2007; Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005; Einar 

Guðmundsson og Emilía Guðmundsdóttir, 2007). Reiknuð var lýsandi tölfræði fyrir 

heildartölur þátta (undirkvarða) og kvarða (heildarkvarða) til að fá upplýsingar um 

miðsækni og dreifingu. Tilgangurinn var að athuga hvort að heildartölur  uppfylltu 

skilyrði um normaldreifingu. 

     Viðmið um lágmarkshleðslu breyta við þátt var ákveðið eftir úrtaksstærð (N=191) og 

stuðuls sem náði marktekt við vendigildið 0,01. Stuðullinn sem náði marktekt var 

tvöfaldaður (0,182*2 = 0,364) til að ákveða markverða hleðslu breyta við þætti. Með 

þessari aðferð var tekið mið af úrtaksstærð við túlkun hleðslna á þætti og dregið úr líkum 

á tilviljanabundnum áhrifum á túlkun þátta. Því var ákveðið að túlka hleðslu breytu 

marktæka við þátt ef hún er 0,40 eða hærri og breytur með verulegum frávikum frá þessu 

viðmiði 0,30 eða lægri hleðslu voru teknar úr gagnasafninu, þar sem þær voru ekki taldar 

tengjast þáttum í gagnasafni eða tengjast þeim veikt (Einar Guðmundsson, 2007; Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Viðmið um markverðar krosshleðslur 

(crossloadings) var þegar breyta hleður á aðra þætti en hún tilheyrir 0,30 eða hærra og 

þegar munur á hleðslu breytu á þátt sem hún tilheyrir og á aðra þætti sem hún tilheyrir 

ekki var innan við 0,15. Breytur sem uppfylltu ekki þessi viðmið voru teknar úr 

gagnasafninu, þar sem þær tengjast öðrum þáttum en þær tilheyra og túlkun þátta án 

þeirra verður einfaldari (Worthington og Whittaker, 2006). Viðmið um viðunandi 

þáttaskýringarstuðla (communality coefficient; h2) af dreifingu einstakra breyta var 0,40 

eða hærra miðað við úrtaksstærð (N=191) og breytur með verulegum frávikum frá þessu 

viðmiði 0,20 eða lægri stuðlum voru flestar teknar úr gagnasafninu, þar sem þær voru 

taldar mæla eitthvað sem þættir meta ekki (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 

2005; Worthington og Whittaker, 2006).        
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     Atriðagreining (item analysis) var gerð þar sem fylgni atriða við heildartölu hvers 

kvarða var athuguð. Ákveðið var að viðmið um markverða fylgni atriða við heildartölu 

kvarða (corrected item-total correlation) væri að lágmarki 0,30, þar sem lægri fylgni 

bendir til þess að atriðin eigi lítið sameiginlegt með öðrum atriðum í kvarðanum (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).      

     Áreiðanleiki var metinn með því að reikna innri áreiðanleika með alfastuðli 

(coefficient alpha, Cronbach´s alpha; α) á heildartölu heildarkvarða og heildartölum 

undirkvarða (þættina), sem komu fram við þáttagreiningu. Viðmið um viðunandi 

áreiðanleikastuðul var 0,80 eða hærri til þess að geta gert ráð fyrir stöðugri mælingu. 

Einnig var fylgni á milli undirkvarða reiknuð með Pearsons fylgnistuðlinum (r) og fylgni 

þeirra metin. Viðmið um hámarksstærð fylgnistuðla var 0,70, þar sem hærri stuðlar geta 

réttlætt túlkun á einum undirkvarða í stað tveggja (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005).   

      

Niðurstöður 
Lýsandi tölfræði 

     Í töflum 3 og 4 kemur fram lýsandi tölfræði fyrir hvert atriði í úrtaki. Í báðum 

töflunum eru meðaltöl svara við hverju atriði, staðalfrávik, skekkja og ris dreifingar. 

Einnig eru þar upplýsingar um hæstu og lægstu gildi hvers atriðis. Í töflu 3 eru samtals 

92 (87,6%) atriði sem uppfylla skilyrði um normaldreifingu. Meðaltöl eru á bilinu frá 

1,76 til 2,70. Staðalfrávik eru á bilinu frá 0,48 til 0,81. Skekkja atriða er á bilinu frá -

1,46 til 0,38 og ris er á bilinu frá -1,38 til 1,13. Í töflu 4 eru samtals 13 (12,3%) atriði 

sem uppfylla ekki skilyrði um normaldreifingu. Meðaltöl eru á bilinu frá 2,67 til 2,90. 

Staðalfrávik eru á bilinu frá 0,33 til 0,60. Skekkja atriða er á bilinu frá -3,61 til -1,57 og 

ris er á bilinu frá 1,49 til 13,52. 
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Tafla 3. Lýsandi tölfræði 92 atriða matskvarðans sem uppfylla viðmið   
             um normaldreifingu í úrtaki (N=191).     
        
    

    
Gildi    

Atriðia N M sf L H S R 
1. Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. 191 2,47 0,69 1 3 -0,91 -0,39 
2. Er hugrakkur/hugrökk. 191 2,51 0,61 1 3 -0,84 -0,28 
3. Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli. 191 2,36 0,72 1 3 -0,66 -0,81 
4. Hugsar fyrst, framkvæmir svo. 191 2,28 0,74 1 3 -0,51 -1,03 
6. Kvartar um höfuðverk eingöngu þegar hún/hann er veik(ur). 190 2,35 0,81 1 3 -0,71 -1,09 

7. Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur fyrir hann/hana. 189 2,08 0,75 1 3 -0,14 -1,22 
8. Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún þarf að gera eitthvað á 
meðan aðrir horfa á. 

190 2,34 0,71 1 3 -0,60 -0,82 

9. Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér. 191 2,11 0,76 1 3 -0,19 -1,26 
10. Er áhyggjulaus. 191 2,28 0,74 1 3 -0,51 -1,03 
11. Á auðvelt með að jafna sig hjálparlaust þegar eitthvað slæmt 
hefur komið fyrir hann/hana. 

188 2,19 0,70 1 3 -0,28 -0,95 

13. Hefur góða stjórn á skapi sínu. 190 2,44 0,71 1 3 -0,86 -0,54 
14. Ef hún/hann er áhyggjufull(ur) á hún/hann auðvelt með að 
leiða hugann að einhverju öðru. 

190 2,21 0,74 1 3 -0,36 -1,10 

15. Getur ráðið fram úr erfiðum og óvæntum hlutum eins vel og 
þeir væru ekki óvæntir. 

190 2,33 0,76 1 3 -0,64 -0,98 

17. Það þarf mikið til þess að hún/hann verði taugaóstyrk(ur). 190 2,39 0,76 1 3 -0,79 -0,84 
18. Finnst aðrir sanngjarnir gagnvart sér. 191 2,36 0,67 1 3 -0,56 -0,69 
19. Það þarf mikið til þess að hann/hún verði hrædd(ur). 191 2,26 0,70 1 3 -0,41 -0,93 
20. Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað á hann/hún 
auðvelt með að hrista óttann af sér. 

189 2,28 0,72 1 3 -0,48 -0,97 

21. Tekst vel á við mótlæti. 186 2,30 0,73 1 3 -0,52 -0,97 
24. Þolir vel við í óvissu um eitthvað. 189 2,13 0,80 1 3 -0,23 -1,38 
25. Getur tekið gagnrýni. 189 2,23 0,66 1 3 -0,29 -0,75 
26. Er laus við að hafa áhyggjur af hlutum eða atvikum sem ekki 
voru honum/henni að kenna. 

189 2,53 0,66 1 3 -1,10 0,00 

27. Er sniðug(ur) að finna leiðir til að jafna sig þegar hún/hann 
lendir í uppnámi. 

186 2,25 0,69 1 3 -0,39 -0,89 

29. Hefur jafnaðargeð. 189 2,55 0,69 1 3 -1,24 0,15 
31. Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann hefur lent í uppnámi 
út af einhverju. 

185 2,52 0,59 1 3 -0,82 -0,31 

32. Er ósmeyk(ur) við að líta í augu einhvers sem hann/hún 
þekkir ekki vel. 

188 2,43 0,75 1 3 -0,88 -0,67 

33. Hefur ekki áhyggjur af því að öðrum börnum líki ekki við 
hann/hana. 

190 2,38 0,74 1 3 -0,74 -0,81 

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

189 2,24 0,71 1 3 -0,38 -0,95 

35. Heldur ró sinni ef eitthvað ófyrirsjáanlegt gerist. 189 2,27 0,67 1 3 -0,38 -0,80 
36. Þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta. 188 2,11 0,78 1 3 -0,20 -1,31 
37. Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis eða 
gengur ekki nógu vel. 

190 2,09 0,71 1 3 -0,14 -1,02 

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

189 2,33 0,76 1 3 -0,64 -0,99 

39. Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún þekkir ekki vel. 188 2,36 0,74 1 3 -0,68 -0,88 
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Tafla 3. Frh.               

        Gildi    
Atriðia N M sf L H S R 
40. Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til 
skammar. 

185 1,76 0,70 1 3 0,38 -0,91 

41. Á auðvelt með að þola álag í skóla eða tómstundum. 188 2,40 0,74 1 3 -0,80 -0,76 
42. Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem 
hann/hún þekkir ekki vel. 

189 2,19 0,73 1 3 -0,31 -1,06 

43. Er sterk(ur) á taugum. 190 2,42 0,71 1 3 -0,81 -0,60 
44. Er ekki hrædd(ur) við að sofa ein(n). 187 2,48 0,77 1 3 -1,07 -0,47 
45. Finnst hann/hún vera að gera hlutina nógu vel. 188 2,65 0,57 1 3 -1,39 0,97 
46. Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún muni 
gera mistök. 

189 2,39 0,73 1 3 -0,75 -0,74 

47. Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi 
ókunnugra. 

189 2,21 0,74 1 3 -0,36 -1,11 

48. Er áhyggjulaus þegar hann/hún fer að sofa á kvöldin. 188 2,59 0,60 1 3 -1,15 0,31 
49. Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún hittir fólk sem 
hann/hún þekkir lítið eða ekki neitt. 

190 2,39 0,70 1 3 -0,71 -0,67 

50. Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða 
hann/hana. 

187 2,16 0,75 1 3 -0,27 -1,18 

51. Það þarf mikið til að hún/hann verði hrædd(ur). 187 2,26 0,75 1 3 -0,47 -1,08 
52. Hann/hún hefur ekki áhyggjur af því að meiða sig. 188 2,53 0,67 1 3 -1,11 -0,02 
53. Getur hætt að hugsa óþægilegar hugsanir ef 
hann/hún vill það. 

186 2,36 0,70 1 3 -0,63 -0,77 

54. Ef hann/hún er áhyggjufull(ur) á hann/hún auðvelt 
með að hrista áhyggjurnar af sér. 

188 2,26 0,69 1 3 -0,40 -0,88 

55. Skiptir sjaldan skapi í mótlæti. 190 1,98 0,75 1 3 0,03 -1,22 
56. Það þarf mikið til þess að hann/hún verði 
pirraður/pirruð. 

189 2,04 0,73 1 3 -0,07 -1,10 

57. Það þarf mikið til að hún/hann verði stressuð(-aður). 190 2,39 0,75 1 3 -0,78 -0,82 
58. Heldur ró sinni ef hann/hún gerir mistök. 189 2,27 0,74 1 3 -0,48 -1,04 
59. Það þarf mikið til þess að hann/hún reiðist. 190 2,31 0,74 1 3 -0,56 -1,00 
60. Heldur ró sinni þótt illa gangi. 188 2,15 0,72 1 3 -0,24 -1,03 
61. Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 187 2,25 0,77 1 3 -0,46 -1,16 
62. Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn á 
tilfinningum sínum eins og reiði, gráti o.s.frv. 

189 1,93 0,71 1 3 0,11 -1,00 

63. Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum. 187 2,48 0,71 1 3 -0,98 -0,36 
64. Það þarf mikið til þess að græta hann/hana. 187 2,14 0,78 1 3 -0,26 -1,31 
65. Á auðvelt með að taka ákvarðanir. 188 2,52 0,67 1 3 -1,05 -0,09 
66. Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 189 2,54 0,69 1 3 -1,18 0,08 
67. Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á hann/hún 
auðvelt með að leiða hugann að einhverju öðru. 

187 2,29 0,68 1 3 -0,45 -0,82 

68. Er ekki hrædd(ur) við að vera ein(n) heima. 187 2,44 0,76 1 3 -0,93 -0,65 
69. Getur róað sig niður þegar hann/hún vill það. 188 2,49 0,60 1 3 -0,72 -0,44 
71. Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi 
hans/hennar á hlutunum. 

187 2,45 0,69 1 3 -0,86 -0,47 

72. Er leið(ur) ef hún/hann segir eitthvað sem særir aðra. 189 2,70 0,48 1 3 -1,19 0,11 
73. Hefur stjórn á skapi sínu. 188 2,43 0,69 1 3 -0,78 -0,56 
74. Heldur ró sinni ef óvissa ríkir um eitthvað í 
framtíðinni. 

189 2,51 0,63 1 3 -0,92 -0,20 

75. Er framfærin(n). 187 2,48 0,69 1 3 -0,95 -0,34 
76. Er afslappaður/afslöppuð eftir erfiðan dag. 185 2,51 0,68 1 3 -1,04 -0,14 
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Tafla 3. Frh.               

        Gildi    
Atriðia N M sf L H S R 
77. Talar um hvernig honum/henni líður. 187 2,46 0,68 1 3 -0,88 -0,41 
78. Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 187 2,11 0,64 1 3 -0,10 -0,55 
79. Getur hamið sig og náð stjórn á tilfinningum sínum 
þegar hann/hún verður hrædd(ur). 

185 2,35 0,71 1 3 -0,61 -0,81 

80. Getur hætt að hugsa um hluti sem hræða hann/hana 
ef hann/hún reynir það. 

186 2,42 0,68 1 3 -0,75 -0,57 

81. Er ósmeyk(ur) þegar hann/hún á að sýna hæfni sína í 
einhverju. 

187 2,60 0,67 1 3 -1,43 0,71 

82. Gerir það sem hún/hann er beðin(n) um að gera. 187 2,64 0,57 1 3 -1,36 0,87 
83. Er ófeimin(n). 188 2,49 0,70 1 3 -1,01 -0,27 
84. Finnst hann/hún gera hlutina nógu vel. 187 2,65 0,58 1 3 -1,46 1,13 
85. Skiptir sjaldan skapi. 188 2,35 0,73 1 3 -0,66 -0,88 
86. Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 187 2,25 0,73 1 3 -0,42 -1,02 
87. Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað er auðvelt 
að telja í hann/hana kjark. 

187 2,51 0,62 1 3 -0,89 -0,22 

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

188 2,24 0,72 1 3 -0,40 -1,02 

90. Það þarf mikið til þess að honum/henni bregði. 188 2,32 0,72 1 3 -0,56 -0,90 
93. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 187 2,39 0,72 1 3 -0,74 -0,73 
95. Fer einungis í uppnám ef tilefni er til. 188 2,53 0,67 1 3 -1,13 0,02 
96. Hefur ekki áhyggjur af því að öðrum þyki eitthvað 
sem hann/hún gerir heimskulegt eða asnalegt. 

186 2,26 0,71 1 3 -0,42 -0,95 

97. Missir ekki stjórn á sér þó hún/hann sé hrædd(ur) eða 
óttist eitthvað. 

186 2,39 0,68 1 3 -0,67 -0,67 

98. Hræðist ekki eða óttast að aðrir krakkar muni gera 
grín að honum/henni. 

187 2,26 0,69 1 3 -0,38 -0,85 

99. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 187 2,13 0,75 1 3 -0,22 -1,20 
101. Kvartar um magaverk eingöngu þegar hún/hann er 
veik(ur). 

189 2,38 0,79 1 3 -0,79 -0,94 

102. Getur haft stjórn á sér þegar hún/hann verður 
hrædd(ur). 

186 2,40 0,64 1 3 -0,61 -0,60 

103. Er sveigjanleg(ur). 186 2,56 0,66 1 3 -1,20 0,24 
104. Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 186 2,49 0,68 1 3 -0,99 -0,23 
105. Sýnir stillingu í aðstæðum sem honum/henni þykir 
erfiðar. 

188 2,48 0,62 1 3 -0,77 -0,38 

Aths. Gildi eru meðaltalsstig á 3-punkta raðkvarða (1 = Nei, á sjaldan eða aldrei við, 2 = Á stundum við og   
3 = Já, á oft eða alltaf við); N = fjöldi í úrtaki, M = meðaltal breyta, sf = staðalfrávik breyta; L = lægsta gildi;        
H = hæsta gildi; S = skekkja; R = ris; viðmið um réttlætanlega skekkju (skewness) og ris (kurtosis)       
 í dreifingu eru gildi lægri en +1,5 eða hærri en -1,5.             
a Tölusetning atriða í töflu vísar til tölusetningar á matskvarða. Skáletrun atriða í töflu auðkennir þáttagreind atriði.  
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Tafla 4. Lýsandi tölfræði 13 atriða matskvarðans sem uppfylla ekki viðmið 
             um normaldreifingu í úrtaki (N=191).     
        
    

    
Gildi    

Atriðia N M sf L H S R 
5. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann á að fara í skólann. 187 2,86 0,40 1 3 -2,80 7,59 
12. Getur verið í burtu frá foreldrum sínum án þess að hafa 
áhyggjur. 

191 2,78 0,45 1 3 -1,87 2,67 

16. Er sátt(ur) við þá hluti sem hún/hann hefur gert. 191 2,74 0,51 1 3 -1,80 2,42 
22. Er bjartsýn(n). 190 2,69 0,60 1 3 -1,82 2,13 
23. Er örugg(ur) með sig í félagslegum aðstæðum (t.d. veislum eða 
samkomum). 

190 2,67 0,57 1 3 -1,57 1,49 

28. Bregst við mótlæti í samræmi við aldur hans/hennar. 190 2,71 0,58 1 3 -1,88 2,43 
30. Er ánægð(ur) með það hvernig henni/honum tekst upp. 189 2,72 0,51 1 3 -1,70 2,06 
70. Létt(ur) í skapi. 189 2,81 0,44 1 3 -2,36 5,03 
89. Upplifir sjálfa(n) sig í jákvæðu ljósi. 185 2,74 0,50 1 3 -1,71 2,10 
91. Finnst hann/hún jafn góð(ur) og aðrir krakkar. 186 2,75 0,55 1 3 -2,17 3,63 
92. Hlakkar til að fara ein(n) í afmæli hjá skólafélögum. 186 2,90 0,33 1 3 -3,61 13,52 
94. Er geðgóð(ur). 186 2,76 0,49 1 3 -1,94 3,02 
100. Getur verið í burtu frá foreldrum sínum án þess að verða 
hrædd(ur). 

188 2,85 0,40 1 3 -2,72 7,12 

Aths. Gildi eru meðaltalsstig á 3-punkta raðkvarða (1 = Nei, á sjaldan eða aldrei við, 2 = Á stundum við og   
3 = Já, á oft eða alltaf við); N = fjöldi í úrtaki, M = meðaltal breyta, sf = staðalfrávik breyta; L = lægsta gildi;        
H = hæsta gildi; S = skekkja; R = ris; viðmið um réttlætanlega skekkju (skewness) og ris (kurtosis)       
 í dreifingu eru gildi lægri en +1,5 eða hærri en -1,5.             
a Tölusetning atriða í töflu vísar til tölusetningar á matskvarða. Skáletrun atriða í töflu auðkennir þáttagreind atriði.  
 

     Niðurstaða atriðagreiningar á atriðum eftir viðmiðum hennar er að samtals 60 (57%) 

atriði eru valin í endanlegt atriðasafn, en samtals var 45 (43%) atriðum sleppt úr 

atriðasafninu (þau atriði sem voru valin eru skáletruð í töflum 3 og 4). Sjö meginviðmið 

atriðagreiningarinnar (sem fjallað hefur verið um í aðferðakafla) voru: Í fyrsta lagi, 

viðunandi normaldreifing atriða (breyta) (skekkja og ris < +1,5 eða > -1,5); í öðru lagi, 

viðunandi fylgnistuðlar atriða (flestir > 0,3 eða < 0,8); í þriðja lagi, viðunandi skástuðlar 

atriða (> 0,5); í fjórða lagi, viðunandi þáttahleðsla atriða (> 0,4); í fimmta lagi, lágmarks 

krosshleðsla (< 0,3); í sjötta lagi, viðunandi þáttaskýringarstuðlar (> 0,4); og í sjöunda í 

síðasta lagi, viðunandi fylgni atriða við eigin kvarða (> 0,3). Endanlegt atriðasafn sem 

stóðst viðmið atriðagreiningarinnar var þáttagreint.  

 

Þáttagreining 

     Í töflu 5 kemur fram niðurstaða meginásaþáttagreiningar (principal axes factor 

analysis) með hornskökkum snúningi (oblique rotation; promax; kappa=4), 

þáttaskýring atriða, fylgni á milli þátta og áreiðanleikastuðlar. Fylgnifylki 60 atriða var 

þáttagreint. Bartletts prófið (Bartlett´s test of sphericity) var marktækt (p < 0,001) og 
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Kaiser-Meyer-Olkin prófið (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy) var 

með stuðullinn 0,92. Bæði prófin réttlæta því þáttagreiningu fylgnifylkisins, auk þess 

sem flestir fylgnistuðlar voru hærri en 0,30 og flestir skástuðlar hærri en 0,50.  

 

Tafla 5. Niðurstaða meginásaþáttagreiningar (principal axes factor analysis) með       
              hornskökkum snúningi (promax; kappa=4) á 60 atriðum í matskvarða    
              í úrtaki (N=191).         

                 Þættirb     
  Atriðia I II III  h2 
73. Hefur stjórn á skapi sínu. 0,95 -0,04 -0,13 0,79 
61. Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 0,93 -0,18 -0,04 0,66 
60. Heldur ró sinni þótt illa gangi. 0,92 -0,19 0,02 0,65 
99. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 0,89 -0,18 0,01 0,60 
93. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 0,85 0,00 -0,05 0,69 
56. Það þarf mikið til þess að hann/hún verði pirraður/pirruð. 0,84 -0,13 0,05 0,59 
88. Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn á hegðun sinni. 0,84 0,04 -0,07 0,71 
85. Skiptir sjaldan skapi. 0,81 0,00 0,04 0,67 
63. Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum. 0,78 -0,13 -0,08 0,45 
58. Heldur ró sinni ef hann/hún gerir mistök. 0,75 -0,13 0,16 0,54 
71. Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi hans/hennar á hlutunum. 0,72 -0,10 -0,05 0,41 
103. Er sveigjanleg(ur). 0,70 0,00 0,02 0,51 
29. Hefur jafnaðargeð. 0,70 0,11 0,01 0,61 
21. Tekst vel á við mótlæti. 0,60 0,16 0,04 0,54 
62. Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn á tilfinningum 
sínum eins og reiði, gráti o.s.frv. 

0,60 0,14 -0,07 0,47 

95. Fer einungis í uppnám ef tilefni er til. 0,57 0,18 -0,06 0,47 
76. Er afslappaður/afslöppuð eftir erfiðan dag. 0,54 0,06 0,20 0,47 
67. Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á hann/hún auðvelt með að leiða 
hugann að einhverju öðru. 

0,54 0,30 -0,04 0,58 

18. Finnst aðrir sanngjarnir gagnvart sér. 0,53 0,12 0,01 0,38 
34. Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró sinni 
og finna lausn á vandanum. 

0,52 0,23 0,05 0,50 

25. Getur tekið gagnrýni. 0,50 0,02 0,06 0,29 
41. Á auðvelt með að þola álag í skóla eða tómstundum. 0,47 0,23 0,11 0,49 
37. Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis eða gengur ekki 
nógu vel. 

0,45 0,26 0,06 0,46 

78. Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 0,41 0,14 0,11 0,32 
20. Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað á hann/hún auðvelt með 
að hrista óttann af sér. 

-0,18 0,84 0,01 0,53 

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

0,00 0,80 -0,17 0,56 

80. Getur hætt að hugsa um hluti sem hræða hann/hana ef hann/hún 
reynir það. 

0,01 0,78 -0,05 0,59 

19. Það þarf mikið til þess að hann/hún verði hrædd(ur). -0,25 0,78 -0,08 0,37 
79. Getur hamið sig og náð stjórn á tilfinningum sínum þegar hann/hún 
verður hrædd(ur). 

0,25 0,69 -0,18 0,68 

53. Getur hætt að hugsa óþægilegar hugsanir ef hann/hún vill það. 0,17 0,68 -0,04 0,63 
54. Ef hann/hún er áhyggjufull(ur) á hann/hún auðvelt með að hrista 
áhyggjurnar af sér. 

0,20 0,63 -0,03 0,60 

 

43 



  

Tafla 5. Frh.         

                 Þættirb     

  Atriðia I II III  h2 
48. Er áhyggjulaus þegar hann/hún fer að sofa á kvöldin. -0,02 0,63 -0,14 0,32 
90. Það þarf mikið til þess að honum/henni bregði. -0,04 0,62 0,08 0,39 
102. Getur haft stjórn á sér þegar hún/hann verður hrædd(ur). 0,29 0,61 -0,11 0,62 
1. Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. 0,10 0,58 0,07 0,47 
87. Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað er auðvelt að telja í 
hann/hana kjark. 

0,00 0,56 0,11 0,38 

10. Er áhyggjulaus. 0,13 0,55 0,02 0,42 
2. Er hugrakkur/hugrökk. -0,07 0,54 0,24 0,40 
36. Þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta. 0,09 0,52 0,05 0,37 
65. Á auðvelt með að taka ákvarðanir. -0,07 0,50 0,27 0,39 
17. Það þarf mikið til þess að hún/hann verði taugaóstyrk(ur). 0,20 0,49 0,15 0,52 
43. Er sterk(ur) á taugum. 0,27 0,46 0,16 0,57 
101. Kvartar um magaverk eingöngu þegar hún/hann er veik(ur). -0,22 0,44 0,12 0,15 
26. Er laus við að hafa áhyggjur af hlutum eða atvikum sem ekki voru 
honum/henni að kenna. 

0,13 0,40 0,09 0,30 

11. Á auðvelt með að jafna sig hjálparlaust þegar eitthvað slæmt hefur 
komið fyrir hann/hana. 

0,15 0,39 -0,02 0,25 

83. Er ófeimin(n). -0,09 -0,05 0,91 0,75 
39. Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún þekkir ekki vel. -0,09 -0,03 0,85 0,67 
47. Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra. -0,04 -0,12 0,84 0,62 
75. Er framfærin(n). -0,18 0,10 0,81 0,65 
49. Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún hittir fólk sem hann/hún þekkir 
lítið eða ekki neitt. 

-0,04 0,01 0,79 0,61 

38. Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún talar fyrir framan annað fólk. 0,01 -0,01 0,75 0,57 
3. Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli. -0,01 0,00 0,72 0,51 
42. Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem hann/hún þekkir 
ekki vel. 

-0,01 0,00 0,67 0,45 

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

0,15 -0,04 0,67 0,50 

104. Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 0,19 0,06 0,59 0,51 
23. Er örugg(ur) með sig í félagslegum aðstæðum (t.d. veislum eða 
samkomum). 

0,15 -0,04 0,59 0,40 

9. Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér. 0,08 0,01 0,56 0,36 
32. Er ósmeyk(ur) við að líta í augu einhvers sem hann/hún þekkir ekki 
vel. 

-0,05 0,06 0,56 0,33 

81. Er ósmeyk(ur) þegar hann/hún á að sýna hæfni sína í einhverju. 0,21 -0,06 0,45 0,28 
40. Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til skammar. 0,02 0,06 0,40 0,20 
     Fylgni þátta    αc   

I — — — 0,96 
II 0,69 — — 0,94 

III 0,33 0,41 — 0,93 
Aths. Feitletrun auðkennir markverða hleðslu á þátt; h2 þáttaskýringarstuðull (communality coefficient);  
α alfastuðull (coefficient alpha; Cronbach's alpha); a Tölusetning atriða vísar til tölusetningar á matskvarða;     
 b I Tilfinningastjórn; II Tilfinninganæmi; III Tilfinningaskilningur. cÁreiðanleiki fyrir matskvarðann í heild (α=97). 
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      Á mynd 2 kemur fram niðurstaða samhliðagreiningar og samkvæmt henni eru þrír 

þættir í 60 atriða safninu. Fylgnifylki atriða var því þáttagreint með því að draga þrjá 

þætti. Þriggja þátta líkan skýrir 52,0% af heildardreifingu atriðanna. Þar af skýrir fyrsti 

þáttur mest af dreifingunni 35,7%, annar þáttur 10,8% og þriðji þáttur minnst 5,5%. 

Þáttaskýringar atriða (communality) er á bilinu 0,15 til 0,79 sem segir til um hve stóran 

hluta af dreifingu atriðis þættirnir þrír skýra. Þáttaskýring atriða í þessum þrem þáttum er 

yfir 0,50 í um helmingi atriðasafnsins. Þáttaskýring atriða er mest fyrir fyrsta þáttinn 

Tilfinningastjórn og er á bilinu 0,29 til 0,79 með meðaltalið 0,54. Minnst er hún fyrir 

annan þáttinn  Tilfinninganæmi og er á bilinu 0,15 til 0,68 með meðaltalið 0,45. Næst 

mest er hún fyrir þriðja þáttinn Tilfinningaskilning og er á bilinu 0,20 til 0,75 með 

meðaltalið 0,49. Leifar (residuals) eru samtals 23% hærri en 0,05 fyrir þriggja þátta 

líkanið. Nákvæmni þáttalíkansins er því viðunandi þegar spáð er um raunverulega fylgni 

milli atriða út frá þáttunum þremur.   

 

 
    Mynd 2. Niðurstaða samhliðagreiningar 60 atriða matskvarðans í úrtaki (N=191). 
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     Inntak fyrsta þáttar (þáttur I) vísar til færni til að stjórna tilfinningum, fær því heitið 

tilfinningastjórn. Annar þáttur (þáttur II) vísar til tilfinninganæmis og 

tilfinningaviðbragða, sem tengjast þrálátum áhyggjum, ótta og kvíða, og fær því heitið 

tilfinninganæmi. Síðasti og þriðji þáttur (þáttur III) vísar til tilfinningaskilnings og 

tilfinningaviðbragða, sem tengjast þrálátum kvíða og tilfinningaólæsis (alexithymia) 

vegna feimni  og ótta í félagslegum samskiptum, og fær því heitið tilfinningaskilningur.  

     Fyrsti þátturinn tilfinningastjórn samanstendur af 24 atriðum og virðist að mestu meta 

tilfinningahömlur, t.d. atriði 61 (getur hamið sig þegar hann/hún reiðist). Einnig 

tilfinningaköst, t.d. atriði 93 (það þarf mikið til að hún/hann reiðist). Atriðin eru með 

hleðslur á bilinu 0,41 til 0,95 og með meðalhleðsluna 0,68. Atriði 73 (Hefur stjórn á 

skapi sínu) hefur hæstu hleðslu á þáttinn, en atriði 78 (Leiðir hjá sér neikvæð atvik) 

lægsta. Atriðin tengjast fjórða þætti líkansins um skerta tilfinningastjórn, skorti á færni 

til að stjórna tilfinningum. Allar hleðslur atriða eru afgerandi og  markverðar á þáttinn, 

en lágar og ómarkverðar á aðra þætti með einni undantekningu atriði 67, sem nær 

viðmiði um krosshleðslu. Inntak þáttarins er því skýrt og afmarkað. 

     Annar þátturinn tilfinninganæmi  samanstendur af 21 atriðum og virðist að mestu 

meta sterk tilfinningaleg viðbrögð bæði jákvæð og neikvæð vegna tilfinninganæmis, t.d. 

atriði 19 (Það þarf mikið til þess að hann/hún verði hræddur). Einnig neikvæð viðbrögð 

við tilfinningum vegna hræðslu, þar sem tilfinningar eru skynjaðar sem ógnvekjandi og 

þrálátum áhyggjum, t.d. atriði 14 (Ef hún/hann er áhyggjufull(ur) á hún/hann auðvelt 

með að leiða hugann að einhverju öðru). Atriðin eru með hleðslur á bilinu 0,39 til 0,84 

og með meðalhleðsluna  0,59. Atriði 20 (Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað á 

hann/hún auðvelt með að hrista óttann af sér) hefur hæstu hleðslu á þáttinn, en atriði 11 

(Á auðvelt með að jafna sig hjálparlaust þegar eitthvað slæmt hefur komið fyrir 

hann/hana) lægsta. Atriðin tengjast fyrsta og þriðja þætti líkansins um skerta 

tilfinningastjórn, sterkum tilfinningalegum viðbrögðum og neikvæðum viðbrögðum við 

tilfinningum. Flestar hleðslur atriða eru afgerandi og markverðar á þáttinn með einni 

undantekningu (atriði 11) sem nær ekki viðmiði um markverða hleðslu, en lágar og 

ómarkverðar á aðra þætti. Inntak þáttarins er því nokkuð skýrt og afmarkað.  

     Þriðji þátturinn tilfinningaskilningur samanstendur af 15 atriðum og virðist að mestu 

meta minni þekkingu og skilning á eigin tilfinningum og annarra vegna tilfinningaólæsis 

(alexithymia) og feimni í samskiptum við annað fólk, t.d. atriði 39 (Á auðvelt með að 
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tala við fólk sem hann/hún þekkir ekki vel). Einnig neikvæð viðbrögð við tilfinningum 

vegna ótta í félagslegum aðstæðum, t.d. atriði 23 (Er öruggur með sig í félagslegum 

aðstæðum). Atriðin eru með hleðslur á bilinu 0,40 til 0,91 og með meðalhleðsluna  0,68. 

Atriði 83 (Er ófeiminn) hefur hæstu hleðslu á þáttinn, en atriði 40 (Er sama þó hann/hún 

eigi á hættu að verða sér til skammar) lægsta. Atriðin tengjast öðrum og þriðja þætti 

líkansins um skerta tilfinningastjórn, minni þekkingu og skilningi á eigin tilfinningum og 

neikvæðum viðbrögðum við tilfinningum. Allar hleðslur atriða eru afgerandi og  

markverðar á þáttinn, en lágar og ómarkverðar á aðra þætti. Inntak þáttarins er því skýrt 

og afmarkað. 

     Í töflu 5 kemur fram að fylgni á milli þáttanna, Tilfinningastjórnar og 

Tilfinninganæmis er hæst (r=0,69), en lægst á milli Tilfinningastjórnar og 

Tilfinningaskilningur (r=0,33). Fylgni á milli þáttanna Tilfinninganæmis og 

Tilfinningaskilnings er í meðallagi (r=0,41). Fylgni á milli fyrsta og annars þáttar er í 

hærra lagi, eða 0,69, sem er nálægt hámarks viðmiðinu (0,70) um fylgni á milli þátta. 

Fylgni á milli fyrsta og þriðja þáttar er í lægra lagi, eða 0,33, en hærri og í meðallagi á 

milli annars og þriðja þáttar, eða 0,41. Fylgni á milli þátta er 0,33 eða hærri sem réttlætir 

aðferð með hornskökkum snúningi þátta, þar sem gert er ráð fyrir fylgni á milli þátta. 

 

Lýsandi tölfræði fyrir heildartölur þátta og heildartölu kvarða 

     Í töflu 6 kemur fram lýsandi tölfræði fyrir heildartölur þátta og heildartölu kvarða í 

úrtaki. Í töflunni eru upplýsingar fyrir hvern þátt og kvarða um fjölda atriða, meðaltöl 

heildartalna, staðalfrávik, skekkju og ris dreifingar, ásamt lægsta og hæsta gildi. 

Heildartölur eru summa gilda sem eru gefin fyrir atriði sem tilheyra hverjum þætti og 

heildartölu kvarða. Meðaltöl heildartalna þátta eru á bilinu frá 35,25 til 54,42 og 

staðalfrávik á bilinu frá 7,35 til 12,6. Meðaltal heildartölu kvarða er 140,21 og 

staðalfrávikið 24,23. Skekkja og ris í dreifingu á heildartölum þátta er með neikvæða 

skekkju á bilinu frá -0,67 til -1,02 og ris er bæði með neikvæða og jákvæða skekkju á 

bilinu frá -0,01 til 0,47. Skekkja og ris í dreifingu á heildartölu kvarða er með neikvæða 

skekkju -0,79 og neikvætt ris -0,37. Dreifing heildartalna þátta og heildartölu kvarða 

nálgast almenn viðunandi viðmið um normaldreifingu (skekkja og ris < +1,0 eða > -1,0). 
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Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrir heildartölur þátta og heildartölu kvarða í úrtaki (N=191). 

 Fjöldi              Gildi   
Þættir atriða M sf Lægsta Hæsta Skekkja Ris 
Tilfinningastjórn I 24 54,42 12,61 25 71 -0,67 -0,55 
Tilfinninganæmi II 21 50,19   9,69 22 63 -1,02  0,47 
Tilfinningaskilningur III 15 35,25   7,35 16 45 -0,87 -0,01 
Kvarði 60  140,21 24,23 75   174 -0,79 -0,37 
Aths. Gildi eru meðaltalsstig á 3-punkta raðkvarða (1=Nei, á sjaldan eða aldrei við, 2=Á stundum við og  
3=Já, á oft eða alltaf við); Dreifisvið hæsta og lægsta gildis heildartölu kvarða er 67-201; M=meðaltal breyta,        
sf=staðalfrávik breyta.        
 

Áreiðanleiki   

     Í töflu 5 koma fram áreiðanleikastuðlar (reliability coefficient) fyrir innri áreiðanleika 

(alfastuðlar) í úrtakinu. Áreiðanleikastuðull fyrir matskvarðann í heild sinni 

(heildarkvarða) er 0,97, en áreiðanleikastuðlar fyrir þættina (undirkvarðana) þrjá eru á 

bilinu frá 0,93 til 0,96. Þáttur eitt (Tilfinningastjórn I) er  með hæsta áreiðanleikann 0,96. 

Þættir tvö (Tilfinninganæmi II) og þrjú (Tilfinningaskilningur III) hafa svipaðan 

áreiðanleika, 0,94 annars vegar og 0,93 hins vegar. Þáttur þrjú er því með lægstan 

áreiðanleika af öllum þáttunum. Áreiðanleikastuðlarnir eru 0,93 eða hærri og eru því 

hærri en viðmiðið um viðunandi stuðla 0,80 eða hærri. Allir áreiðanleikastuðlar eru því 

viðunandi. 

     Í töflu 7 kemur fram fjöldi atriða, fylgni á milli atriða (inter-item correlation) og 

leiðrétt fylgni atriða (corrected item-total correlation) við heildartölu þátta 

(undirkvarða) og kvarða (heildarkvarða) í úrtaki (N=191). Meðalfylgni á milli allra 

atriða kvarðans er 0,32, en meðalfylgni á milli atriða þáttanna þriggja er á bilinu frá 0,42 

til 0,52. Þáttur eitt (Tilfinningastjórn I) er  með hæstu meðalfylgnina 0,52. Þættir þrjú 

(Tilfinningaskilningur III) og tvö (Tilfinninganæmi II) hafa svipaða meðalfylgni, 0,45 

annars vegar og 0,42 hins vegar. Þáttur tvö er því með lægstu meðalfylgnina af öllum 

þáttunum. Í kvarða (heildarkvarða) er dreifing fylgni milli atriða frá -0,10 til 0,80. Lægst 

er fylgnin á milli atriða 78 (Leiðir hjá sér neikvæð atvik) og 101 (Kvartar um magaverk 

eingöngu þegar hún/hann er veik(ur)), en hæst á milli atriða 73 (Hefur stjórn á skapi 

sínu) og 93 (Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist). Í þættinum 

Tilfinningastjórn (undirkvarði I) er dreifing fylgni atriða frá 0,25 til 0,80. Lægst er 

fylgnin á milli atriða 37 (Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis eða 

gengur ekki nógu vel) og 63 (Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum), en hæst á milli atriða 61 

(Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist) og 73 (Hefur stjórn á skapi sínu). Í þættinum 

Tilfinninganæmi (undirkvarði II) er dreifing fylgni atriða 0,12 til 0,79. Lægst er fylgnin 
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á milli atriða 101 (Kvartar um magaverk eingöngu þegar hún/hann er veik(ur)) og 102 

(Getur haft stjórn á sér þegar hún/hann verður hrædd(ur)), en hæst á milli atriða 53 

(Getur hætt að hugsa óþægilegar hugsanir ef hann/hún vill það) og 54 (Ef hann/hún er 

áhyggjufull(ur) á hann/hún auðvelt með að hrista áhyggjurnar af sér). Í þættinum 

Tilfinningaskilningur (undirkvarði III) er dreifing fylgni atriða 0,16 til 0,82. Lægst er 

fylgnin á milli atriða 3 (Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli) og 40 (Er sama 

þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til skammar), en hæst á milli atriða 75 (Er 

framfærin(n)) og 83 (Er ófeimin(n)). 

     Fylgni á milli atriða (meðaltöl og dreifing) er í flestum tilvikum viðunandi og stenst 

viðmið rannsóknar um dreifingu frá 0,30 til 0,80. Almennt benda því niðurstöður 

atriðagreiningar á að fylgni á milli atriða nægi til þess að geta myndað þátt eða þætti. 

 

Tafla 7. Fjöldi atriða, fylgni milli atriða (meðaltal og dreifing) og leiðrétt fylgni   
             atriða (meðaltal og dreifing) við heildartölu þátta og kvarða í úrtaki  
             (N=191).             

           Leiðrétt fylgni atriða 

 Fjöldi         Fylgni milli atriða        við heildartölu 
Þættir  atriða Meðaltal Dreifing   Meðaltal Dreifing 
Tilfinningastjórn I 24 0,52 0,25 – 0,80  0,70  0,55 – 0,85 
Tilfinninganæmi II 21 0,42 0,12 – 0,79  0,62 0,31 – 0,77 
Tilfinningaskilningur III 15 0,45 0,16 – 0,82   0,65 0,40 – 0,81 
Kvarði 60 0,32     -0,10 – 0,80   0,55 0,26 – 0,74 
 

     Í töflu 7 kemur einnig fram, að leiðrétt meðalfylgni allra atriða við heildartölu kvarða 

er 0,55, en leiðrétt meðalfylgni atriða við heildartölu þáttanna þriggja er á bilinu frá 0,62 

til 0,70. Þáttur eitt (Tilfinningastjórn I) er  með hæstu leiðréttu meðalfylgnina við 

heildartölu 0,70. Þættir þrjú (Tilfinningaskilningur III) og tvö (Tilfinninganæmi II) hafa 

svipaða leiðrétta meðalfylgni við heildartölu, 0,65 annars vegar og 0,62 hins vegar. 

Þáttur tvö er því með lægstu leiðréttu meðalfylgnina við heildartölu af öllum þáttunum.      

Í kvarða (heildarkvarða) er dreifing leiðréttrar fylgni við heildartölu kvarða frá 0,26 til 

0,74. Atriði 101 (Kvartar um magaverk eingöngu þegar hún/hann er veik(ur)) hefur 

lægstu fylgni við heildartölu kvarða, en atriði 29 (Hefur jafnaðargeð) hefur hæstu. Í 

þættinum Tilfinningastjórn (undirkvarði I) er dreifing fylgni við heildartölu kvarða frá 

0,55 til 0,85. Atriði 78 (Leiðir hjá sér neikvæð atvik) hefur lægstu fylgni við heildartölu 

kvarða, en atriði 73 (Hefur stjórn á skapi sínu) hefur hæstu. Í þættinum Tilfinninganæmi 

(undirkvarði II) er dreifing fylgni við heildartölu kvarða frá 0,31 til 0,77. Atriði 101 
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(Kvartar um magaverk eingöngu þegar hún/hann er veik(ur)) hefur lægstu fylgni við 

heildartölu kvarða, en atriði 79 (Getur hamið sig og náð stjórn á tilfinningum sínum 

þegar hann/hún verður hrædd(ur)) hefur hæstu. Í þættinum Tilfinningaskilningur 

(undirkvarði III) er dreifing fylgni við heildartölu kvarða frá 0,40 til 0,81. Atriði 40 (Er 

sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til skammar) hefur lægstu fylgni við 

heildartölu kvarða, en atriði 83 (Er ófeimin(n)) hefur hæstu. 

     Leiðrétt fylgni atriða (meðaltöl og dreifing) við heildartölu kvarða (heildarkvarða) og 

þátta (undirkvarða) er í flestum tilvikum viðunandi og stenst viðmið rannsóknar um 

leiðrétta fylgni 0,30 eða hærri við heildartölu. Almennt benda því niðurstöður 

atriðagreiningar á leiðréttri fylgni atriða við heildartölu, að atriðin séu einsleit og meti 

því líklega sömu hugsmíð.         

 

Umræða 
Meginmarkmið rannsóknar var að þróa frumsaminn matskvarða með fjórum kvörðum, 

sem meta tilfinningastjórn sem tengist kvíða og meta próffræðilega eiginleika hans í 

almennu úrtaki barna. Matskvarðinn var þróaður til að meta tilfinningastjórn sem tengist 

kvíða hjá börnum á samfelldum kvarða, með atriðum sem meta eðlilega hegðun, líðan 

og færni, í stað frávikseinkenna. Atriðagreining var gerð á dreifingu einstakra atriða til 

að meta hvort þau uppfylli viðmið um normaldreifingu, svo hægt sé að meta einkenni á 

samfelldum kvarða. Próffræðilegir eiginleikar matskvarðans voru metnir eftir 

þáttabyggingu og þáttaskýringu hans, hvert inntak þátta er og fylgni á milli þeirra, 

áreiðanleika og fylgni við heildartölu þátta og kvarða og fylgni á milli atriða. 

Samhliðagreining og þáttagreining voru gerðar til að meta hvort að sömu þættir um ferli 

í tilfinningastjórn kæmu fram og í líkaninu um skerta tilfinningastjórn í kvíða og fyrri 

rannsóknum (EDM) (Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2005). Kvarðar (þættir) 

matskvarðans voru metnir eftir því hvort þeir mæli ferli í tilfinningastjórn með sértæk 

tengsl við kvíða (almennan kvíða, félagslegan kvíða, og aðskilnaðarkvíða). Notagildi 

matskvarðans var metið eftir þáttabyggingu og aðgreiningarhæfni þátta. 

     Meginniðurstöður rannsóknar gefa til kynna að matskvarðinn meti þrjú ferli 

tilfinningastjórnar sem tengjast kvíða hjá börnum á samfelldum kvarða að hluta til í 

samsvörun við líkanið EDM. Atriðagreining gefur til kynna að dreifing flestra atriða 

uppfyllir viðmið um normaldreifingu. Þáttabygging matskvarðans er stöðug, 

þáttaskýring er viðunandi og áreiðanleiki fullnægjandi. Inntak þátta er í góðu samræmi 
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við tilfinningastjórn og kvíða. Fylgni milli þátta er almennt í meðallagi. Fylgni við 

heildartölu þátta og kvarða og fylgni á milli atriða er í flestum tilvikum í samræmi við 

viðmið. Samhliðagreining og þáttagreining gefa til kynna að þrír af fjórum þáttum 

líkansins um skerta tilfinningastjórn koma fram sem aðgreindir þættir. Kvarðar (þættir) 

matskvarðans gefa til kynna að þeir mæli þrjú ferli í tilfinningastjórn sem hafi sértæk 

tengsl við kvíða (almennan kvíða, félagslegan kvíða, og aðskilnaðarkvíða). Niðurstöður 

rannsóknar eru ákveðin vísbending um gagnsemi matskvarðans til að meta 

tilfinningastjórn sem tengist kvíða og mögulegt notagildi hans til að greina á milli barna 

með eða án kvíða. 

      

Þróun matskvarðans 

     Matskvarðinn var þróaður til að mæla tilfinningastjórn sem tengist kvíða hjá börnum 

á grunnskólaaldri (6-12 ára). Matskvarðinn var saminn með atriðum sem voru 

upphaflega flokkuð í fjóra kvarða sem áttu síðan að mæla fjóra þætti líkansins um skerta 

tilfinningastjórn í kvíða (emotion dysregulation model, EDM) (Mennin, Heimberg, Turk 

og Fresco, 2005; Mennin, Holaway, Fresco, Moore og Heimberg, 2007). Kvarðar 

matskvarðans eru, Tilfinninganæmi og tilfinningaviðbrögð í almennum kvíða, 

Tilfinningaskilningur og tilfinningaviðbrögð í félagskvíða, Tilfinninganæmi og 

tilfinningaviðbrögð í aðskilnaðarkvíða og Tilfinningastjórn í kvíða almennt. Þættir 

líkansins um skerta tilfinningastjórn í kvíða eru, Sterk tilfinningaleg viðbrögð, Minni 

þekking og skilningur á eigin tilfinningum, Neikvæð viðbrögð við tilfinningum og 

Skortur á færni til að stjórna tilfinningum. Gert var ráð fyrir að kvarðar matskvarðans 

myndu mæla eftirfarandi þætti líkansins um skerta tilfinningastjórn í kvíða. Fyrsti kvarði 

matskvarðans Tilfinninganæmi og tilfinningaviðbrögð í almennum kvíða, átti að mæla 

fyrsta og þriðja þátt líkansins Sterk tilfinningaleg viðbrögð og Neikvæð viðbrögð við 

tilfinningum. Annar kvarði matskvarðans Tilfinningaskilningur og tilfinningaviðbrögð í 

félagskvíða, átti að mæla annan og þriðja þátt líkansins Minni þekking og skilningur á 

eigin tilfinningum og Neikvæð viðbrögð við tilfinningum. Þriðji kvarði matskvarðans 

Tilfinninganæmi og   tilfinningaviðbrögð í aðskilnaðarkvíða, átti eins og fyrsti kvarði 

matskvarðans að mæla fyrsta og þriðja þátt líkansins Sterk tilfinningaleg viðbrögð og 

Neikvæð viðbrögð við tilfinningum. Fjórði kvarði matskvarðans Tilfinningastjórn í kvíða 

almennt, átti að mæla fjórða þátt líkansins Skortur á færni til að stjórna tilfinningum. 

Þannig var gert ráð fyrir að kvarðar matskvarðans myndu mæla fjögur ferli í 
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tilfinningastjórn. Tilfinninganæmi, tilfinningaskilning, tilfinningaviðbrögð og 

tilfinningastjórn með sameiginleg og sértæk tengsl við einkenni almenns kvíða, 

félagslegs kvíða og aðskilnaðarkvíða. Auk þess að mæla ferli í tilfinningastjórn, var 

einnig gert ráð fyrir að kvarðarnir myndu mæla margskonar tilfinningaástand og 

sameiginleg kjarnaeinkenni kvíða, eins og bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar, 

tilfinningaólæsi (alexthymia), kvíða, ótta, áhyggjur, feimni, tilfinningahömlur og 

tilfinningaköst.   

     Lýsandi tölfræði fyrir hvert atriði matskvarðans sýnir að flest atriðin (88%) eru með 

dreifingu sem nálgast normaldreifingu, en nokkur atriði (12%) eru langt frá 

normaldreifingu. Valin voru viðmið um normaldreifingu sem henta fyrir þáttagreiningu 

og væru sem næst normaldreifingu, en í mesta lagi með miðlungs frávikum frá 

normaldreifingu (Curran, West og Finch, 1996; Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005). Atriði sem voru með mikið frávik frá normaldreifingu voru flest 

tekin úr gagnasafninu og ekki notuð í frekari úrvinnslu (sjá nánari umfjöllun í 

aðferðakafla). Þau atriði sem víkja frá normaldreifingu eru með jákvæða skekkju í 

dreifingu. Jákvæð skekkja þýðir að staðhæfingarnar hafi oft eða stundum átt vel við 

hegðun barna. Svörun við staðhæfingunum dreifðist því meira á fyrsta og annan 

valmöguleika (Já, á oft eða alltaf við og Á stundum við), heldur en á þriðja valmöguleika 

(Nei, á sjaldan eða aldrei við). Þetta gefur til kynna að flestar mæður barna í úrtakinu 

meta börn sín með góða færni. Gert var ráð fyrir einhverri jákvæðri skekkju þar sem 

úrtakið er lítið og kemur úr almennu þýði, en ekki úr klínísku þýði. Því er gert ráð fyrir 

því að flest börn séu ekki með skerta færni til að stjórna tilfinningum sem tengjast kvíða.  

     Flest þeirra atriða sem eru langt frá normaldreifingu og með mikla jákvæða skekkju 

falla undir þriðja kvarða matskvarðans Tilfinninganæmi og tilfinningaviðbrögð í 

aðskilnaðarkvíða, sem átti eins og fyrsti kvarði matskvarðans að mæla fyrsta og þriðja 

þátt líkansins Sterk tilfinningaleg viðbrögð og Neikvæð viðbrögð við tilfinningum. Þetta 

eru atriði sem meta færni til að stjórna tilfinningum sem tengjast kvíða. Sérstaklega eru 

þetta atriði með einkenni um aðskilnaðarkvíða og þau tilfinningaviðbrögð sem koma 

fram í honum sem eru með mikla skekkju og voru tekin úr gagnasafninu, til dæmis atriði 

100 (Getur verið í burtu frá foreldrum sínum án þess að verða hræddur). Margar 

ástæður geta verið fyrir því. Ein þeirra getur verið að einkenni um aðskilnaðarkvíða 

koma ekki fram hjá þessum aldurshópi barna (sex til tólf ára) sem var í rannsókninni, 

vegna þess að aðskilnaðarkvíði tengist eðlilegum þroska barna fram til sex ára aldurs og 
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börnin eiga ekki í vanda í rannsókninni (Southam-Gerow og Chorpita, 2007). Þrátt fyrir 

þessa niðurstöðu hefur aðskilnaðarkvíði og tengsl hans við tilfinningastjórn komið fram í 

öðrum rannsóknum (t.d. Carthy, Horesh, Apter, Edge og Gross, 2010) hjá börnum og 

ungu fólki á aldrinum tíu til sautján ára. Þetta getur bent til þess að nauðsynlegt er að 

fjölga atriðum í þriðja kvarðanum og semja atriði sem mæla breiðara tilfinningasvið til 

að fá nákvæmari mælingu. Til dæmis með atriðum sem mæla ekki nánast eingöngu ótta 

við aðskilnað, heldur mæli einnig stjórn á ótta um velferð sína eigin og annarra (t.d. 

foreldra). Einnig eru kvarðar eitt og fjögur að mæla m.a. ótta og stjórn sem tengjast 

kvíða almennt hjá börnum (t.d. Carthy, Horesh, Apter, Edge og Gross, 2010), sem getur 

valdið skekkju í dreifingu sértækari atriða eins og ótta við aðskilnað. Önnur ástæða sem 

getur verið fyrir skekkju er stærð úrtaks, þar sem almennu lágmarksviðmiði um fjöldi 

þátttakenda miðað við fjölda atriða var ekki uppfyllt, þá getur það haft áhrif á dreifingu 

svörunar. 

     Flest þeirra atriða sem sem nálgast normaldreifingu voru upphaflega flokkuð á fyrsta, 

annan og fjórða kvarða matskvarðans (Tilfinninganæmi og tilfinningaviðbrögð í 

almennum kvíða, Tilfinningaskilningur og tilfinningaviðbrögð í félagskvíða og 

Tilfinningastjórn í kvíða almennt), sem áttu síðan að mæla fjóra þætti líkansins (Sterk 

tilfinningaleg viðbrögð, Minni þekking og skilningur á eigin tilfinningum, Neikvæð 

viðbrögð við tilfinningum og Skortur á færni til að stjórna tilfinningum). Þessi atriði 

meta færni til að stjórna tilfinningum sem tengjast kvíða og benda öfgagildi þeirra á 

samfellu til skertrar færni til að stjórna tilfinningum sem tengjast kvíða. Til dæmis atriði 

62 (Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn á tilfinningum sínum eins og 

reiði, gráti o.s.frv.) úr fjórða kvarðanum (Tilfinningastjórn í kvíða almennt) sem er ætlað 

að mæla fjórða þátt líkansins (Skortur á færni til að stjórna tilfinningum) normaldreifist í 

úrtakinu. Þetta atriði er dæmigert fyrir gagnlegt atriði á matskvarðanum til þess að mæla 

færni, færni í meðallagi og skerta færni til að stjórna tilfinningum á samfelldri vídd. 

Mæður gátu því metið einkenni barna sinna á raðkvarða með þremur valmöguleikum 

sem ná yfir færni og skerta færni. Við svörun á þessu atriði ætti færni (styrkleikar) barna 

að koma fram í fyrsta valmöguleikanum (Já, á oft eða alltaf við), færni í meðallagi ætti 

að koma fram í öðrum valmöguleikanum (Á stundum við) og skert færni (veikleikar) ætti 

að koma fram í þriðja valmöguleikanum (Nei, á sjaldan eða aldrei við). Þriðji 

valmöguleikinn getur því gefið til kynna skerta færni til þess að stjórna tilfinningum og 

mögulegan vanda barna í tilfinningastjórn. Þetta dæmi sýnir að með normaldreifðum 
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atriðum, er hægt að staðsetja tilfinningastjórn (líðan) á samfellu. Þannig er mögulega 

hægt að fá réttmætt mat á tilfinningastjórn. Það er mikilvægt að geta sýnt fram á þetta, 

þar sem skert tilfinningastjórn tengist mörgum geðröskunum eins og kvíða og þunglyndi 

(t.d. Carthy, Horesh, Apter, Edge og Gross, 2010; Mennin, Holaway, Fresco, Moore og 

Heimberg, 2007). Niðurstöður rannsókna styðja því frekari samningu normaldreifðra 

atriða sem meta færni til að stjórna tilfinningum sem tengjast kvíða. Flest atriði 

matskvarðans í rannsókninni eru normaldreifð, sem gefur til kynna að mögulega er hægt 

að fá réttmætt mat á tilfinningastjórn sem tengist kvíða með frekari þróun kvarðans. 

 

Próffræðilegir eiginleikar matskvarðans 

     Próffræðilegir eiginleikar matskvarðans til að meta tilfinningastjórn sem tengist kvíða 

hjá börnum á grunnskólaaldri reyndust góðir í öllum tilvikum. Þáttabygging og 

áreiðanleiki matskvarðans voru metin í almennu úrtaki barna á grunnskólaaldri. Gert var 

ráð fyrir að undirliggjandi þættir væru í samræmi við líkanið um skerta tilfinningastjórn í 

kvíða og að þættirnir samræmdust fyrirfram gefnum undirkvörðum matskvarðans, sem 

var ætlað að mæla líkanið. Niðurstöður voru að hluta til í samræmi við væntingar. 

Samhliðagreining (parallel analysis) og meginásaþáttagreining (principal axes factor 

analysis) gáfu til kynna þrjá stöðuga og samfellda þætti. Með hliðsjón af inntaki þeirra, 

þáttum líkansins um skerta tilfinningastjórn og gefnum kvörðum matskvarðans voru þeir 

nefndir, Tilfinningastjórn, Tilfinninganæmi og Tilfinningaskilningur. Þriggja þátta líkan 

féll vel að gögnunum með einfaldri formgerð og fékkst ekki betri þáttalausn með öðrum 

þáttalausnum. Þessar niðurstöður gefa til kynna að undirliggjandi séu þrír þættir (eða 

víddir) tilfinningastjórnar sem tengjast kvíða. Flest atriði sem tilheyra þáttunum þremur 

uppfylla viðmið um markverða og afgerandi hleðslu á þann þátt sem þau eiga að tilheyra 

með meðaltalið 0,65, en lága og ómarkverða hleðslu á aðra þætti. Þættirnir þrír skýra vel 

bæði dreifingu allra atriðanna sextíu (52,0%) og dreifingu einstakra atriða með 

meðalhlutfall þáttaskýringa (communalities eða h2) í kringum 0,50. Nákvæmni 

þáttalíkansins með mati á leif (residuals) er viðunandi þegar spáð er um raunverulega 

fylgni milli atriða út frá þáttunum þremur. Dreifing heildartalna þátta og heildartölu 

kvarða nálgast það að uppfylla almenn viðmið um normaldreifingu fyrir þýðisbundna 

ályktunartölfræði. Áreiðanleiki heildarkvarða matskvarðans er fullnægjandi (α=0,97) og 

uppfyllir viðmið í almennu úrtaki barna. Atriðagreining á leiðréttri fylgni atriða við 

heildartölu benti til þess að atriðin séu einsleit og meti því líklega sömu hugsmíð. 
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Atriðagreining gaf einnig til kynna að fylgni á milli atriða nægi til þess að geta myndað 

þátt eða þætti, ásamt því að skástuðlar (diagonal) hefðu markverða fylgni við aðrar 

breytur.  

     Niðurstöður þáttagreiningar eru því að hluta til sambærilegar við fyrri rannsóknir á 

líkaninu um skerta tilfinningastjórn í kvíða, þar sem þrír af fjórum þáttum líkansins 

koma fram (t.d. Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2005; Mennin, Holaway, Fresco, 

Moore og Heimberg, 2007). Þrátt fyrir aðrar niðurstöður um fjölda þátta í íslenska 

líkaninu er inntak þáttanna þriggja sambærilegt við fjóra þætti bandaríska líkans Mennin 

og félaga (2007). Þriðji þáttur bandaríska líkansins (Neikvæð viðbrögð við tilfinningum) 

kom ekki fram sem aðgreindur þáttur í íslenska líkaninu. Þessi þáttur hefur reynst 

gagnlegur til þess að spá fyrir um samslátt á milli almennrar kvíðröskunar og 

félagslegrar kvíðaröskunar (t.d. Mennin, McLaughlin og Flanagan, 2009). Atriðum 

matskvarðans sem var ætlað að mæla þennan þriðja þátt bandaríska líkansins um 

tilfinningaviðbrögð, hlóðu í þáttagreiningu á þættina Tilfinninganæmi og 

Tilfinningaskilning í íslenska líkaninu. Þessar niðurstöður eru athyglisverðar þar sem 

báðir þessir þættir tengjast almennum kvíða og félagslegum kvíða, sem gefur 

vísbendingu um það sé samræmi í inntaki þátta í báðum líkönunum, þó að fjöldi þátta sé 

ekki sá sami. Niðurstöður rannsókna hafa gefið til kynna hvaða tilfinningalegu þættir 

bandaríska líkansins um skerta tilfinningastjórn eru gagnlegir til þess að greina á milli 

almennrar kvíðaröskunar og félagslegrar kvíðaröskunar (t.d. Mennin, Holaway, Fresco, 

Moore og Heimberg, 2007; Mennin, McLaughlin og Flanagan, 2009). Besta aðgreining 

á milli raskana hefur fengist með því að nota þættina tvo, Sterk tilfinningaleg viðbrögð 

og Skortur á færni til að stjórna tilfinningum. Þessir þættir hafa spáð best fyrir um 

greiningu á almennri kvíðaröskun. Þessir tveir þættir í bandaríska líkaninu eru í góðu 

samræmi við tvo þætti íslenska líkansins Tilfinninganæmi og Tilfinningastjórn, sem 

gefur vísbendingu um gagnsemi íslenska líkansins eða matskvarðans til þess að greina á 

milli þessara raskana. Síðri aðgreining milli raskana hefur fengist því að nota hina tvo 

þætti bandaríska líkansins. Annars vegar þáttinn, Minni þekkingu og skilningi á eigin 

tilfinningum, sem hefur spáð best fyrir um greiningu á félagslegri kvíðaröskun og er í 

samræmi við þáttinn Tilfinningaskilningur í íslenska líkaninu. Hins vegar þáttinn, 

Neikvæð viðbrögð við tilfinningum, sem tengist tilfinningaviðbrögðum og hefur spáð 

best fyrir um samslátt milli almennrar kvíðröskunar og félagslegrar kvíðaröskunar, eins 

og komið hefur fram áður. 
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     Fylgni milli þátta gefur til kynna að undirliggjandi séu þrír þættir (eða víddir) 

tilfinningastjórnar sem tengjast kvíða. Fylgni á milli þáttanna reyndist í flestum tilvikum 

viðunandi og virðast þeir vera að meta aðskildar hugsmíðar. Há fylgni kom fram milli 

þáttanna Tilfinningastjórnar og Tilfinninganæmis, sem gefur til kynna að sterkt samband 

er á milli þeirra. Þessi háa fylgni getur bent til þess að þættirnir eru að meta sömu 

hugsmíðina, en ekki aðskildar hugsmíðar. Þáttahleðslur benda hins vegar ekki til þess að 

skörun sé á milli atriða, þar sem flestar hleðslur eru háar og markverðar, en krosshleðslur 

lágar og ómarkverðar. Atriðin virðast því vera að meta þær hugsmíðar sem þau eiga að 

meta. Síðan kom miðlungs fylgni fram milli þáttanna Tilfinninganæmis og 

Tilfinningaskilnings, sem gefur til kynna að þættirnir eru að meta tengdar hugsmíðar. 

Loks kom lítil fylgni fram milli þáttanna Tilfinningaskilnings og Tilfinningastjórnar, 

sem gefur til kynna að að þættirnir eru að meta aðskildar hugsmíðar. Með hliðsjón af 

eðli hugsmíðanna sem eru mældar og tengdum rannsóknum (t.d. Mennin og félagar, 

2007) var gert ráð fyrir fylgni á milli þeirra. Fylgni á milli þáttanna bendir því ekki til 

þess að rangt líkan hefur verið fellt að gögnunum, þar sem fylgni á milli þátta er 

viðunandi og þáttahleðslur háar og markverðar. Þessi niðurstaða gefur til kynna 

aðgreiningarhæfni matskvarðans þegar notagildi hans er metið. 

     Þátturinn Tilfinningastjórn er veigamesti þáttur matskvarðans og skýrir mest af 

heildardreifingu atriða (35,7%). Atriðin sem mynda þáttinn fjalla flest um getu barna til 

þess að stjórna eigin tilfinningum, bæði með því að hemja tilfinningar og beita þeim sér 

til framdráttar. Flest atriði kvarðans sem var ætlað að mæla fjórða þátt líkansins um 

skerta tilfinningastjórn (Skorti á færni til að stjórna tilfinningum) mynduðu þáttinn. 

Áreiðanleiki þáttarins er fullnægjandi (α=0,96) og innbyrðistengsl eru milli atriða sem 

tilheyra honum þar sem atriðin eru lík og meta sömu hugsmíð. Þátturinn hefur háa fylgni 

við þáttinn Tilfinninganæmi, en lága við Tilfinningaskilning. Þessi mismunandi fylgni er 

í samræmi við væntingar, þar sem þættirnir Tilfinningastjórn og Tilfinninganæmi eru 

taldir tengjast sameiginlega almennum kvíða, en þátturinn Tilfinningaskilningur er talinn 

tengjast einstakur félagslegum kvíða. Gert var ráð fyrir þessu sambandi, þar sem 

sambærilegar niðurstöður hafa fengist úr rannsóknum á sambærilegum þáttum líkansins 

um skerta tilfinningastjórn og sameiginlegum og sértækum tengslum þátta líkansins við 

kvíðaraskanir (t.d. Mennin og félagar, 2007). Öll atriðin hlóðu markvert á þáttinn í 

samræmi við viðmið, en ómarkvert á aðra þætti, nema eitt atriði (67), sem náði viðmiði 

um krosshleðslu. Einnig skýrði þátturinn dreifingu einstakra atriða með viðunandi hætti 
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og í samræmi við viðmið í flestum tilvikum. Þátturinn Tilfinningastjórn bendir til þess 

að hafa sértækt notagildi líkt og þátturinn Skorti á færni til að stjórna tilfinningum sem 

hefur reynst gagnlegur ásamt þættinum Sterk tilfinningaleg viðbrögð til þess að spá fyrir 

um einkenni almennar kvíðaröskunar hjá fullorðnum (t.d. Mennin og félagar, 2007). 

Einnig geta þættirnir Tilfinningastjórn og Tilfinninganæmi verið gagnlegir til þess að spá 

fyrir um einkenni kvíðaraskana almennt hjá börnum og unglingum. Þar sem niðurstöður 

úr rannsókn þeirra Charthy og félaga (2010) gefa vísbendingar um mikilvægi 

tilfinningastjórnferla og tilfinningaviðbragðshæfni fyrir mat á kvíðaröskunum hjá 

börnum og unglingum. 

     Þátturinn Tilfinninganæmi er næst veigamesti þáttur matskvarðans og skýrir næst 

mest af heildardreifingu atriða (10,8%). Atriðin sem mynda þáttinn fjalla um næmi barna 

fyrir sterkum tilfinningaviðbrögðum, bæði jákvæðum og neikvæðum og getu þeirra til að 

takast á við þau. Einnig fjalla atriðin um næmi barna til þess skynja og túlka eigið 

tilfinningaástand með neikvæðum tilfinningum eins og kvíða, ótta og áhyggjum. Flest 

atriði kvarðans sem var ætlað að mæla fyrsta og þriðja þátt líkansins um skerta 

tilfinningastjórn (Sterk tilfinningaleg viðbrögð og Neikvæð viðbrögð við tilfinningum) 

mynduðu þáttinn. Áreiðanleiki þáttarins er fullnægjandi (α=0,94) og innbyrðistengsl eru 

milli atriða sem tilheyra honum þar sem atriðin eru lík og meta sömu hugsmíð. Þátturinn 

hefur háa fylgni við þáttinn Tilfinningastjórn, en í meðallagi við Tilfinningaskilning. 

Þessi mismunandi fylgni er í samræmi við væntingar, þar sem þættirnir Tilfinninganæmi 

og Tilfinningastjórn eru taldir tengjast sameiginlega almennum kvíða, en þátturinn 

Tilfinningaskilningur er talinn tengjast einstakur félagslegum kvíða. Gert var ráð fyrir 

þessu sambandi, þar sem sambærilegar niðurstöður hafa fengist úr rannsóknum á 

sambærilegum þáttum líkansins um skerta tilfinningastjórn og sameiginlegum og 

sértækum tengslum þátta líkansins við kvíðaraskanir (t.d. Mennin og félagar, 2007). Öll 

atriðin hlóðu markvert á þáttinn í samræmi við viðmið, en ómarkvert á aðra þætti, nema 

eitt atriði (11), sem náði ekki viðmiði um markverða hleðslu. Einnig skýrði þátturinn 

dreifingu einstakra atriða með viðunandi hætti og í samræmi við viðmið í flestum 

tilvikum, nema eitt atriði (101) sem nær ekki viðmiði. Þátturinn Tilfinninganæmi bendir 

til þess að hafa sértækt notagildi líkt og þátturinn Sterk tilfinningaleg viðbrögð sem hefur 

reynst gagnlegur ásamt þættinum Skorti á færni til að stjórna tilfinningum til þess að spá 

fyrir um einkenni almennar kvíðaröskunar hjá fullorðnum (t.d. Mennin og félagar, 

2007). Einnig geta þættirnir Tilfinninganæmi og Tilfinningastjórn verið gagnlegir til þess 
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að spá fyrir um einkenni kvíðaraskana almennt hjá börnum og unglingum. Þar sem 

niðurstöður úr rannsókn þeirra Suveg og Zeman (2004) gefa vísbendingar um mikilvægi 

sterkra tilfinningaviðbragða og tilfinningastjórnar fyrir mat á kvíðaröskunum hjá börnum 

og unglingum. Besta aðgreining á milli almennrar kvíðaröskunar og félagslegrar 

kvíðaröskunar hefur fengist með því að nota þessa tvo þætti, Sterk tilfinningaleg 

viðbrögð og Skortur á færni til að stjórna tilfinningum. Spá þessir þættir best fyrir um 

greiningu á almennri kvíðaröskun hjá einstaklingum (t.d. Mennin og félagar, 2009).  

     Þátturinn Tilfinningaskilningur er veigaminnsti þáttur matskvarðans og skýrir minnst 

af heildardreifingu atriða (5,5%). Atriðin sem mynda þáttinn fjalla um getu barna til þess 

að skilja eigin tilfinningar og tilfinningar annarra. Einnig fjalla atriðin um næmi barna til 

þess skynja og túlka eigið tilfinningaástand og annarra (tilfinningalæsi) með neikvæðum 

tilfinningum eins og kvíða, ótta og feimni. Flest atriði kvarðans sem var ætlað að mæla 

annan og þriðja þátt líkansins um skerta tilfinningastjórn (Minni þekking og skilningur á 

eigin tilfinningum og Neikvæð viðbrögð við tilfinningum) mynduðu þáttinn. Áreiðanleiki 

þáttarins er fullnægjandi (α=0,93) og innbyrðistengsl eru milli atriða sem tilheyra honum 

þar sem atriðin eru lík og meta sömu hugsmíð. Þátturinn hefur miðlungs fylgni við 

þáttinn Tilfinninganæmi, en lága við Tilfinningastjórn. Þessi mismunandi fylgni er í 

samræmi við væntingar, þar sem þættirnir Tilfinningaskilningur og Tilfinninganæmi eru 

taldir tengjast samslætti í  almennum kvíða og félagslegum kvíða, en þátturinn 

Tilfinningastjórn er talinn tengjast félagslegum kvíða lítið. Gert var ráð fyrir þessu 

sambandi, þar sem sambærilegar niðurstöður hafa fengist úr rannsóknum á 

sambærilegum þáttum líkansins um skerta tilfinningastjórn og sameiginlegum og 

sértækum tengslum þátta líkansins við kvíðaraskanir (t.d. Mennin og félagar, 2007). Öll 

atriðin hlóðu markvert á þáttinn í samræmi við viðmið, en ómarkvert á aðra þætti. Einnig 

skýrði þátturinn dreifingu einstakra atriða með viðunandi hætti og í samræmi við viðmið 

í flestum tilvikum. Þátturinn Tilfinningaskilningur bendir til þess að hafa sértækt 

notagildi líkt og þátturinn Minni þekking og skilningur á eigin tilfinningum sem hefur 

reynst að einhverju leyti gagnlegur til þess að spá fyrir um einkenni félagslegrar 

kvíðaröskunar hjá fullorðnum (t.d. Mennin og félagar, 2007). Síðri aðgreining á milli 

almennrar kvíðaröskunar og félagslegrar kvíðaröskunar hefur fengist með því að nota 

þátt tvö Minni þekking og skilningur á eigin tilfinningum en þætti eitt og fjögur Sterk 

tilfinningaleg viðbrögð og Skortur á færni til að stjórna tilfinningum. Þáttur tvö spáir 

best fyrir um greiningu á félagslegri kvíðaröskun hjá einstaklingum og þáttur þrjú 
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Neikvæð viðbrögð við tilfinningum spáir best fyrir um samslátt milli almennrar 

kvíðröskunar og félagslegrar kvíðaröskunar. Besta aðgreiningarhæfni á milli 

kvíðaraskana hafa því þættir eitt og fjögur, en síðri hæfni þættir tvö og þrjú. (t.d. Mennin 

og félagar, 2009). Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um aðgreiningarhæfni 

sambærilegra þátta í íslenska líkaninu. Þættir eitt og tvö (Tilfinningastjórn og 

Tilfinninganæmi) ættu því að hafa bestu aðgreiningarhæfnina á milli almenns kvíða og 

félagslegs kvíða, en þáttur þrjú (Tilfinningaskilningur) síðri hæfni. 

     Fylgni á milli atriða (inter-item correlation) við heildartölu kvarða (heildarkvarða) og 

þátta (undirkvarða) í úrtaki, er í flestum tilvikum viðunandi og stenst viðmið rannsóknar 

um dreifingu (frá 0,30 til 0,80). Meðalfylgni á milli allra atriða kvarðans og meðalfylgni 

á milli atriða þáttanna þriggja er í flestum tilvikum viðunandi. Almennt benda því 

niðurstöður atriðagreiningar á að fylgni á milli atriða nægi til þess að geta myndað þátt 

eða þætti. 

     Leiðrétt fylgni atriða (corrected item-total correlation) við heildartölu kvarða 

(heildarkvarða) og þátta (undirkvarða) í úrtaki, er í flestum tilvikum viðunandi og stenst 

viðmið rannsóknar um leiðrétta fylgni 0,30 eða hærri við heildartölu. Leiðrétt 

meðalfylgni á milli allra atriða kvarðans og leiðrétt meðalfylgni á milli atriða þáttanna 

þriggja er í flestum tilvikum viðunandi. Almennt benda því niðurstöður atriðagreiningar 

á leiðréttri fylgni atriða við heildartölu, að atriðin séu einsleit og meti því líklega sömu 

hugsmíð.   

     Dreifing heildartalna þátta er nokkuð jöfn með tilliti til fjölda atriða innan hvers 

þáttar, meðaltala og staðalfrávika. Það bendir til þess að mat á tilfinningastjórn sem 

tengist kvíða sé nokkuð jafnt eftir þáttum (víddum). Dreifing heildartalna þátta og 

heildartölu kvarða eru með jákvæða skekkju í úrtaki. Misleitni er til staðar í dreifingu 

þátta og kvarða. Þetta gefur til kynna að flestar mæður meta börn sín með góða færni til 

að stjórna tilfinningum sem tengjast kvíða. Gert var ráð fyrir einhverri jákvæðri skekkju 

þar sem úrtakið er lítið og kemur úr almennu þýði, en ekki klínísku. Því er gert ráð fyrir 

því að flest börn séu ekki með skerta færni til að stjórna tilfinningum sem tengjast kvíða. 

Dreifing heildartalna þátta og heildartölu kvarða nálgast almenn viðunandi viðmið um 

normaldreifingu (skekkja og ris < +1,0 eða > -1,0) fyrir þýðisbundna ályktunartölfræði. 

Normaldreifing þátta og kvarða gefur til kynna að hægt er að mæla færni, færni í 

meðallagi og skerta færni til að stjórna tilfinningum á samfelldri vídd. Mæður gátu því 

metið einkenni barna sinna á raðkvarða með þremur valmöguleikum sem ná yfir færni 
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og skerta færni. Þannig er mögulega hægt að fá réttmætt mat á tilfinningastjórn eftir 

heildartölu kvarða eða heildartölum þátta með frekari þróun matskvarðans.  

     Aldurs- og kynjadreifing barna í úrtakinu var nokkuð jöfn sem mæður mátu með 

matskvarðanum. Dreifing aldurs (á bilinu 6 til 12 ára) á milli drengja og stúlkna var 

nokkuð jöfn í flestum aldurshópum, nema í aldurshópunum sex og átta ára. Meðalaldur 

barnanna í úrtakinu var tæp níu ár sem sýnir að aldursdreifingin var tiltölulega jöfn. 

Kynjadreifing barna var jöfn, sem gefur til kynna að lítil skekkja sé á niðurstöðum vegna 

kyns. Flestar mæður voru með háskólamenntun og engar mæður með styttri menntun en 

á framhaldsskólastigi. 

     Takmarkanir á rannsókninni eru nokkrar. Ein helsta takmörkunin er stærð úrtaks. Í 

þáttagreiningu er almennt hlutfallslegt viðmið að fjöldi þátttakenda sé fimm til fimmtán 

sinnum fleiri en fjöldi atriða (breyta) sem á að þáttagreina. Þessu viðmiði var ekki náð 

þar sem matskvarðinn í rannsókninni samanstendur af 105 atriðum og þátttakendur því 

u.þ.b. 2 sinnum fleiri en fjöldi atriða kvarðans. Þar sem lágmarksviðmiði um fjöldi 

þátttakenda miðað við fjölda breyta var ekki uppfyllt, þá getur það haft áhrif á 

stöðugleika þáttanna. Það sem getur dregið úr þessum áhrifum eru niðurstöður úr 

rannsókninni um stöðuga þáttabyggingu matskvarðans. Í rannsókninni er meðaltal 

þáttaskýringar (communalities) atriða almennt í kringum 0,50 og þáttahleðslur (factor 

loadings) flestra atriða eru hærri en 0,40. Einnig getur dregið úr þessum áhrifum að í 

rannsókninni er almennu viðmiði um nauðsynlegan fjölda þátttakenda í þáttagreiningu 

náð þar sem þátttakendur voru 191 og u.þ.b. helmingi fleiri en lágmarksviðmið um 100 

eða fleiri þátttakendur í þáttagreiningu (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 

2005). Þessi viðmið og þáttabygging matskvarðans gefa til kynna að hægt sé að áætla 

stuðla í þýði með viðunandi hætti. Þannig að líklegt sé að sama þáttabygging 

matskvarðans kæmi fram í óháðu og stærra úrtaki barna. Önnur helsta takmörkunin á 

rannsókninni er alhæfingargildi niðurstaðnanna. Úrtakið var sjálfboðaliðar sem völdu 

eftir hentugleika að taka þátt, en voru ekki valdir af handhófi. Mögulegt er að þeir sem 

gáfu sér tíma til þátttöku séu að einhverju leyti ólíkir þeim sem gerðu það ekki meðal 

annars hversu fróðleiksfúsir þeir eru. Úrtakið var lítið og kemur úr almennu þýði 

háskólanema, en ekki úr klínísku þýði. Flestar mæður barna í úrtakinu voru því að meta 

börn sín með góða færni til að stjórna tilfinningum sem tengjast kvíða. Þetta var til þess 

að dreifing svörunar varð skekkt, en dreifingin nálgaðist þrátt fyrir það normaldreifingu. 

Minni skekkja kæmi líklega fram með svörun frá fjölbreyttari úrtaki, þar sem mæður 
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meta börn sín einnig með skerta færni til að stjórna tilfinningum sem tengjast kvíða. 

Þannig væri líklegra að fá normaldreifðari atriði og betri mælifræðilega eiginleika 

matskvarðans og frekari tengingu við stjórn á tilfinningum sem tengjast kvíða við 

styrkleika og veikleika barna. Á móti kemur að notast var við foreldramatskvarða í stað 

sjálfsmatskvarða, sem telst vera betra mat þegar tilfinningar og tilfinningastjórn er 

rannsökuð. Vegna þess að niðurstöður rannsókna benda til þess, að einstaklingar sem 

eiga í erfiðleikum með tilfinningastjórn eiga erfitt með að meta og skýra frá sínum 

tilfinningum og upplifun sinni á þeim (t.d. Mennin og félagar, 2007; Salters-Pedneault 

og félagar, 2006). 

  

Samantekt 

     Meginmarkmið rannsóknar var að þróa frumsaminn matskvarða í samræmi við 

líkanið um skerta tilfinningastjórn í kvíða (EDM) og meta próffræðilega eiginleika hans í 

almennu úrtaki barna. Matskvarðinn var saminn með atriðum sem mátu færni til að 

stjórna tilfinningum sem tengjast kvíða á samfelldri vídd. Atriðin voru upphaflega 

flokkuð í fjóra kvarða sem áttu síðan að mæla fjóra þætti líkansins um skerta 

tilfinningastjórn í kvíða. Þannig var gert ráð fyrir að kvarðar matskvarðans myndu mæla 

eftirfarandi fjögur ferli í tilfinningastjórn. (1) Tilfinninganæmi, (2) tilfinningaskilning, 

(3) tilfinningaviðbrögð og (4) tilfinningastjórn, með sameiginleg og sértæk tengsl við 

einkenni almenns kvíða, félagslegs kvíða og aðskilnaðarkvíða. Auk þess að mæla ferli í 

tilfinningastjórn, var einnig gert ráð fyrir að kvarðarnir myndu mæla margskonar 

tilfinningaástand og sameiginleg kjarnaeinkenni kvíða. Flest þeirra atriða sem nálgast 

normaldreifingu voru upphaflega flokkuð á fyrsta, annan og fjórða kvarða matskvarðans. 

Atriði matskvarðans sem normaldreifðust voru flest gagnleg til þess að mæla færni, 

færni í meðallagi og skerta færni til að stjórna tilfinningum á samfelldri vídd. Mæður 

gátu því metið einkenni barna sinna á raðkvarða með þremur valmöguleikum sem ná yfir 

færni og skerta færni. Niðurstöður rannsóknar gefa til kynna að með normaldreifðum 

atriðum er mögulega hægt að fá réttmætt mat á tilfinningastjórn, sem er mikilvægt vegna 

þess að skert tilfinningastjórn tengist mörgum geðröskunum eins og kvíða (t.d. Mennin, 

Holaway, Fresco, Moore og Heimberg, 2007). 

     Próffræðilegir eiginleikar matskvarðans til að meta tilfinningastjórn sem tengist kvíða 

hjá börnum á grunnskólaaldri reyndust góðir í öllum tilvikum. Þáttabygging og 

áreiðanleiki matskvarðans voru metin í almennu úrtaki barna á grunnskólaaldri. 
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Þáttabygging reyndist stöðug og áreiðanleiki fullnægjandi.  Gert var ráð fyrir að 

undirliggjandi þættir væru í samræmi við líkanið um skerta tilfinningastjórn í kvíða og 

að þættirnir samræmdust fyrirfram gefnum undirkvörðum matskvarðans, sem var ætlað 

að mæla líkanið. Niðurstöður voru að hluta til í samræmi við væntingar. 

Samhliðagreining og meginásaþáttagreining gáfu til kynna þrjá stöðuga og samfellda 

þætti. (I) Tilfinningastjórn, (II) Tilfinninganæmi og (III) Tilfinningaskilningur. 

Niðurstöður gáfu þannig til kynna að undirliggjandi séu þrír þættir (eða víddir) 

tilfinningastjórnar sem tengjast kvíða, fylgni á milli þátta studdi einnig þessa skiptingu. 

Niðurstöður þáttagreiningar eru því að hluta til sambærilegar við fyrri rannsóknir á 

líkaninu um skerta tilfinningastjórn í kvíða, þar sem þrír af fjórum þáttum líkansins 

koma fram (t.d. Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2005; Mennin, Holaway, Fresco, 

Moore og Heimberg, 2007). Þrátt fyrir aðrar niðurstöður um fjölda þátta í íslenska 

líkaninu er inntak þáttanna þriggja sambærilegt við fjóra þætti bandaríska líkans Mennin 

og félaga (2007). Niðurstöður um nokkuð sambærilega þætti í báðum líkönum eru 

mikilvægar fyrir íslenska líkanið. Þar sem niðurstöður rannsókna hafa gefið til kynna 

hvaða tilfinningalegu þættir bandaríska líkansins um skerta tilfinningastjórn eru 

gagnlegir til þess að greina á milli almennrar kvíðaröskunar og félagslegrar 

kvíðaröskunar (t.d. Mennin, Holaway, Fresco, Moore og Heimberg, 2007; Mennin, 

McLaughlin og Flanagan, 2009). Niðurstöður rannsóknar gefa þannig til kynna 

mögulegt notagildi þriggja þátta líkansins eða matskvarðans til þess að greina á milli 

þessara raskana.  

     Þriggja þátta líkan skýrir vel heildardreifingu atriðanna. Þátturinn (I) 

Tilfinningastjórn skýrir mest af heildardreifingu atriða. Þátturinn (II) Tilfinninganæmi 

skýrir næst mest. Þátturinn (III) Tilfinningaskilningur skýrir minnst. Vegna þess hversu 

lítið þáttur þrjú skýrir af heildardreifingu atriðanna getur það bent til þess að styrkja 

þurfi inntak þáttarins. Meðal annars með því að fjölga atriðum og semja atriði sem mæla 

breiðara tilfinningasvið til þess að fá nákvæmari mælingu á hugsmíðinni. Allir þrír 

þættirnir hafa í flestum tilvikum viðunandi þáttahleðslur og þáttaskýring einstakra atriða 

er í flestum tilvikum viðunandi. Áreiðanleiki allra þátta er fullnægjandi. Nákvæmni 

þáttalíkansins var metið viðunandi þegar spáð var um raunverulega fylgni milli atriða út 

frá þáttunum þremur. Dreifing heildartalna þátta og heildartölu kvarða nálgast það að 

uppfylla almenn viðmið um normaldreifingu fyrir þýðisbundna ályktunartölfræði. 

Dreifing heildartalna þátta er nokkuð jöfn, sem bendir til þess að mat á tilfinningastjórn 
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sem tengist kvíða sé nokkuð jafnt eftir þáttum (víddum). Normaldreifing þátta og kvarða 

gefa til kynna að hægt sé að mæla færni, færni í meðallagi og skerta færni til að stjórna 

tilfinningum á samfelldri vídd. Mæður gátu því metið einkenni barna sinna á raðkvarða 

með þremur valmöguleikum sem ná yfir færni og skerta færni. Niðurstöður rannsóknar 

gefa þannig til kynna að mögulega væri hægt að fá réttmætt mat á tilfinningastjórn eftir 

heildartölu kvarða eða heildartölum þátta með frekari þróun matskvarðans. 

     Meginniðurstöður rannsóknar gefa til kynna að frumsamdi matskvarðinn meti þrjú 

ferli tilfinningastjórnar sem tengjast kvíða í almennu úrtaki barna. Þáttabygging 

matskvarðans er að hluta til sambærileg við hliðstæða eiginleika líkansins um skerta 

tilfinningastjórn í kvíða (EDM), þar sem þrír af fjórum þáttum líkansins koma fram. 

Þrátt fyrir færri þætti er inntak þáttanna þriggja sambærilegt við fjóra þætti EDM 

líkansins (Mennin og félagar, 2007). Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um 

aðgreiningarhæfni sambærilegra þátta í íslenska líkaninu. Þættir eitt og tvö 

(Tilfinningastjórn og Tilfinninganæmi) ættu því að hafa bestu aðgreiningarhæfnina á 

milli almenns kvíða og félagslegs kvíða, en þáttur þrjú (Tilfinningaskilningur) síðri 

hæfni (t.d. Mennin og félagar, 2007; Mennin og félagar, 2009). Einnig ættu þættir eitt og 

tvö að hafa aðgreiningarhæfni til að greina á milli barna með eða án kvíða (almennan 

kvíða, félagslegan kvíða og aðskilnaðarkvíða) (t.d. Charthy og félagar, 2010; Suveg og 

Zeman, 2004). Úrtaksstærð í þessari rannsókn getur mögulega haft áhrif á stöðugleika 

þáttabyggingar matskvarðans. Þannig að líklegt sé að sama þáttabygging kæmi fram í 

óháðu og stærra úrtaki barna. Það þarf því að draga varlegar ályktanir af niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 

     Almennar niðurstöður rannsóknar gefa mikilvægar vísbendingar fyrir mat á 

tilfinningastjórn sem tengist kvíða og mögulega íhlutun eða meðferð fyrir börn og 

unglinga. Niðurstöðurnar benda til þess að aðgreinandi og nákvæmt mat á 

tilfinningastjórn sem tengist kvíða, getur verið gagnlegt til að fá betri skilning á 

erfiðleikum tengdum kvíðavanda og getur bætt skilning á þeim tilfinningaferlum sem 

leiða til slakrar tilfinningastjórnar. 
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Viðauki A. Bréf til foreldra 
 

Efni:  Þátttakendabeiðni, til foreldra/forráðamanna barna á grunnskólaaldri, að svara  

nafnlausum matskvarða, sem er í þróun og metur hegðun, líðan og færni barna. 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Ég er nemi í BS-námi í sálfræði við Háskóla Íslands og óska eftir þátttöku ykkar í  

rannsókn minni, sem er hluti af lokaverkefni mínu.  Þátttaka ykkar felst í því að svara 

meðfylgjandi matskvarða á vefslóðinni hér að neðan: 

http://www.kannanir.is/nemendur/index.php?sid=41176&lang=is 

Að þessu sinni beinum við athygli að 6-12 ára börnum og mati mæðra á hegðun og 

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

stjúpmóðir barnsins svari matskvarðanum. Mat feðra barna á þessum aldri verður   

athugað í annarri rannsókn. Vinsamlegast svaraðu aðeins fyrir eitt barn á aldrinum 6- 

12 ára. Matskvarðinn er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svör til einstakra   

þátttakenda. Þátttaka er frjáls og er engum skylt að svara þessum matskvarða. 

Frumgögnum verður eytt þegar tölvuskráningu lýkur. Þeim sem taka þátt er heitið 

fullum trúnaði. Matskvarðinn fjallar um hegðun og líðan barna á grunnskólaaldri.  

Hugmyndin er að hægt verði að nota matskvarðann til að athuga hegðun og líðan  

barna og veita nauðsynleg úrræði ef þörf er á. Matskvarðinn er frábrugðinn  

hefðbundnum matskvörðum sem meta hegðun og líðan barna að því leyti að hann  

inniheldur staðhæfingar sem gefa til kynna eðlilega hegðun og líðan í stað  

frávikseinkenna.  Það er ekki sjálfgefið að staðhæfingar af þessu tagi gagnist við mat  

á hegðun og líðan barna. Nauðsynlegt er að athuga notagildi þeirra áður en lengra er  

haldið. Þátttaka ykkar gerir okkur kleift að athuga notagildi matskvarðans og þar með  

leggið þið ykkar af mörkum til að auka þekkingu á hegðun og líðan barna. Í  

matskvarðanum eru 105 staðhæfingar um hegðun og líðan barna. Staðhæfingunum er  

fljótsvarað og þær eru með 3 svarmöguleikum.  Áætluð svörun matskvarðans tekur  

um 15-20 mínútur. Leiðbeiningar um hvernig á að svara eru gefnar í matskvarðanum  

sjálfum. Vinsamlega svarið gaumgæfilega öllum staðhæfingum matskvarðans og  

veljið aðeins einn valmöguleika fyrir hverja staðhæfingu. Ef einhverjar spurningar  

vakna er velkomið að senda tölvupóst á netfangið:  thorvkr@hi.is 

 

Með fyrirfram þakklæti og von um þátttöku ykkar, 

Þorvaldur Kristjánsson  

sálfræðinemi við HÍ 
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Viðauki B. Matskvarði 
 

Vinsamlegast fyllið út eftirfarandi upplýsingar og lesið leiðbeiningarnar. 
 
 
 
Aldur barns í árum 
og mánuðum:                      ______  / ______  
                       Ár             Mánuðir        
 
 
 

Hver svarar:         □ Lífmóðir 

    □ Stjúpmóðir 
 
 

Menntun þín:                        □ Barnaskólapróf (fullnaðarpróf), unglingapróf eða styttri   
                                                       skólamenntun 

            □ Grunnskólapróf, landspróf eða gagnfræðapróf 

                           □ Stúdentspróf, kennarapróf frá KÍ eða annað bóklegt   
                                                      nám  á framhaldsskólastigi (t.d. í öldungadeild) 

                           □ Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á framhaldsskólastigi 

            □ Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á háskólastigi 

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

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

                           □ Meistara- eða doktorspróf við háskóla 

                    □ Annað (hvað)?  _________________________ 
 
 
 

Kyn barnsins:      □ Drengur 

    □ Stúlka 
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Leiðbeiningar til að svara matskvarðanum 
 
Börn eru mjög ólík og atriðin sem hér fara á eftir taka til hegðunar og líðan þeirra. 
Hvert atriði matskvarðans er staðhæfing eða lýsing á hegðun og líðan barns. Það er við 
því að búast að sum atriði eigi mjög vel eða alltaf við þitt barn en önnur aðeins 
stundum eða aldrei.  
 
Svarið matskvarðanum eftir eftirfarandi reglum:  
 
1. 
Ef staðhæfing eða lýsing á mjög vel við barnið þitt þegar þú svarar merkir þú við JÁ, 
á oft eða alltaf við, enda þótt sú hegðun og líðan sem lýst er hafi ekki verið mjög 
algeng þegar barnið var yngra. Ef þú þarft að rifja eitthvað upp í tengslum við hegðun 
og líðan barnsins skaltu miða við síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í tímann. Til 
dæmis ef barn hefur haft slaka stjórn á skapi sínu fyrir hálfu eða einu ári síðan en 
hefur núna góða stjórn á skapi sínu merkir þú við JÁ, á oft eða alltaf við þegar þú 
svarar staðhæfingunni: Hefur góða stjórn á skapi sínu. Barnið átti í erfiðleikum með 
stjórn á skapi sínu en það er breytt og á ekki lengur við.  
 
2. 
Ef staðhæfing lýsir barninu lítið eða ekki merkir þú við NEI, á sjaldan eða aldrei við. 
Hér miðar þú einnig við að staðhæfingin lýsi barninu sjaldan eða aldrei síðastliðinn 
mánuð en ekki lengra aftur í tímann. 
 
3. 
Oftast er hægt að svara með JÁ eða NEI, en eigi staðhæfing að nokkru leyti við 
barnið þá merkir þú við: Á stundum við. Eins og áður miðar þú við að staðhæfingin 
lýsi barninu stundum síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í tímann. 
 
Við biðjum þig að svara öllum spurningum gaumgæfilega. Oftast tekur það um það bil 
15-20 mínútur. Það er ekki nauðsynlegt að svara í einni lotu. Ef þú kýst frekar að 
svara í tveimur eða nokkrum lotum er ekkert sem mælir gegn því. Við biðjum þig 
vinsamlegast að reyna að svara öllum spurningum vegna þess að þannig er mest gagn 
að svörunum. 
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JÁ, 
á oft  

eða alltaf við 

Á  
stundum við 

NEI,  
á sjaldan  
eða aldrei 

við   

1. Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. 

   

2. Er hugrakkur/hugrökk. 

   

3. Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli. 

   

4. Hugsar fyrst, framkvæmir svo. 

   

5. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann á að fara í 
skólann. 

   

6. Kvartar um höfuðverk eingöngu þegar hún/hann er 
veik(ur). 

   

7. Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur fyrir 
hann/hana. 

   

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

   

9. Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér. 

   

10. Er áhyggjulaus. 

   

11. Á auðvelt með að jafna sig hjálparlaust þegar 
eitthvað slæmt hefur komið fyrir hann/hana. 

   

12. Getur verið í burtu frá foreldrum sínum án þess að 
hafa áhyggjur. 

   

13. Hefur góða stjórn á skapi sínu. 

   

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

   

15. Getur ráðið fram úr erfiðum og óvæntum hlutum 
eins vel og þeir væru ekki óvæntir. 

   

16. Er sátt(ur) við  þá hluti sem hún/hann hefur gert. 

   

17. Það þarf mikið til þess að hún/hann verði 
taugaóstyrk(ur). 

   

18. Finnst aðrir sanngjarnir gagnvart sér. 

   

19. Það þarf mikið til þess að hann/hún verði 
hrædd(ur). 

   

20. Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað á 
hún/hann auðvelt með að hrista óttann sér. 

   

21. Tekst vel á við mótlæti. 

   

22. Er bjartsýn(n). 
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JÁ,  
á oft  

eða alltaf við 

Á  
stundum við 

NEI,  
á sjaldan  
eða aldrei 

við   

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

   

24. Þolir vel við í óvissu um eitthvað. 

   

25. Getur tekið gagnrýni. 

   

26. Er laus við að hafa áhyggjur af hlutum eða atvikum 
sem ekki voru honum/henni að kenna. 

   

27. Er sniðug(ur) að finna leiðir til að jafna sig þegar 
hún/hann lendir í uppnámi. 

   

28. Bregst við mótlæti í samræmi við aldur 
hans/hennar. 

   

29. Hefur jafnaðargeð. 

   

30. Er ánægð(ur) með það hvernig henni/honum tekst 
upp. 

   

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

   

32. Er ósmeyk(ur) við að líta í augu einhvers sem 
hann/hún þekkir ekki vel. 

   

33. Hefur ekki áhyggjur af því að öðrum börnum líki 
ekki við hann/hana. 

   

34. 
Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir 
hann/hún að halda ró sinni og finna lausn á 
vandanum. 

   

35. Heldur ró sinni ef eitthvað ófyrirsjáanlegt gerist. 

   

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

   

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

   

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

   

39. Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún 
þekkir ekki vel. 

   

40. Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til 
skammar. 

   

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

   

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

   

43. Er sterk(ur) á taugum. 

   

44. Er ekki hrædd(ur) við að sofa ein(n). 
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JÁ,  
á oft  

eða alltaf við 

Á  
stundum við 

NEI,  
á sjaldan  
eða aldrei 

við   

45. Finnst hann/hún vera að gera hlutina nógu vel. 

   

46. Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún 
muni gera mistök. 

   

47. Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi 
ókunnugra. 

   

48. Er áhyggjulaus þegar hann/hún fer að sofa á 
kvöldin. 

   

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

   

50. Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem 
hræða hann/hana. 

   

51. Það þarf mikið til að hún/hann verði hrædd(ur). 

   

52. Hann/hún hefur ekki áhyggjur af því að meiða sig. 

   

53. Getur hætt að hugsa óþægilegar hugsanir ef 
hann/hún vill það. 

   

54. Ef hann/hún er áhyggjufull(ur) á hann/hún auðvelt 
með að hrista áhyggjurnar af sér. 

   

55. Skiptir sjaldan skapi í mótlæti. 

   

56. Það þarf mikið til þess að hann/hún verði 
pirraður/pirruð. 

   

57. Þarf mikið til að hún/hann verði stressuð(-aður). 

   

58 Heldur ró sinni ef hann/hún gerir mistök. 

   

59. Það þarf mikið til þess að hann/hún reiðist. 

   

60. Heldur ró sinni þótt illa gangi. 

   

61. Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 

   

62. Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn 
á tilfinningum sínum eins og reiði, gráti o.s.frv. 

   

63. Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum. 

   

64. Það þarf mikið til þess að græta hann/hana. 

   

65. Á auðvelt með að taka ákvarðanir. 

   

66. Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 
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  JÁ, 
á oft  

eða alltaf við 

Á  
stundum við 

NEI,  
á sjaldan  
eða aldrei 

við   

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

   

68. Er ekki hrædd(ur) við að vera ein(n) heima. 

   

69. Getur róað sig niður þegar hann/hún vill það. 

   

70. Létt(ur) í skapi. 

   

71. Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi 
hans/hennar á hlutunum. 

   

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

   

73. Hefur stjórn á skapi sínu. 

   

74. Heldur ró sinni ef óvissa ríkir um eitthvað í 
framtíðinni. 

   

75. Er framfærin(n). 

   

76. Er afslappaður/afslöppuð eftir erfiðan dag. 

   

77. Talar um hvernig honum/henni líður. 

   

78. Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 

   

79. Getur hamið sig og náð stjórn á tilfinningum sínum 
þegar hann/hún verður hrædd(ur). 

   

80. Getur hætt að hugsa um hluti sem hræða hann/hana 
ef hann/hún reynir það. 

   

81. Er ósmeyk(ur) þegar hann/hún á að sýna hæfni sína 
í einhverju. 

   

82. Gerir það sem hún/hann er beðin(n) um að gera. 

   

83. Er ófeimin(n). 

   

84. Finnst hann/hún gera hlutina nógu vel. 

   

85. Skiptir sjaldan skapi. 

   

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

   

87. Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað er 
auðvelt að telja í hann/hana kjark. 

   

88. Þegar hann/hún er í uppnámi hefur hann/hún stjórn 
á hegðun sinni. 
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  JÁ,  
á oft  

eða alltaf við 

Á  
stundum við 

NEI,  
á sjaldan  
eða aldrei 

við   

89. Upplifir sjálfa(n) sig í jákvæðu ljósi. 

   

90. Það þarf mikið til þess að honum/henni bregði. 

   

91. Finnst hann/hún jafn góð(ur) og aðrir krakkar. 

   

92. Hlakkar til að fara ein(n) í afmæli hjá 
skólafélögum. 

   

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

   

94. Er geðgóð(ur). 

   

95. Fer einungis í uppnám ef tilefni er til. 

   

96. Hefur ekki áhyggjur af því að öðrum þyki eitthvað 
sem hann/hún gerir heimskulegt eða asnalegt. 

   

97. Missir ekki stjórn á sér þó hún/hann sé hræddur 
eða óttist eitthvað. 

   

98. Hræðist ekki eða óttast að aðrir krakkar muni gera 
grín að honum/henni. 

   

99. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 

   

100. Getur verið í burtu frá foreldrum sínum án þess að 
verða hrædd(ur). 

   

101. Kvartar um magaverk eingöngu þegar hún/hann er 
veik(ur). 

   

102. Getur haft stjórn á sér þegar hún/hann verður 
hrædd(ur). 

   

103. Er sveigjanleg(ur). 

   

104. Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 

   

105. Sýnir stillingu í aðstæðum sem honum/henni þykir 
erfiðar. 
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