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Útdráttur 

 

Hegðunar- og tilfinningavandi í barnæsku getur komið niður á lífi einstaklingsins á 

margvíslegan hátt. Börn geta farið á mis við grunnmenntun ásamt því að geta átt í ýmis 

konar félagslegum vandræðum. Mótþróa- og þrjóskuröskun er tiltölulega algengur 

hegðunarvandi sem einkennist af óhlýðni, þrætugirni og ýgi. Á Íslandi hafa 

einkennalistar verið notaðir við skimun og mat á geðrænum vanda, þeir eru að jafnaði 

neikvætt orðaðir og leita eftir frávikshegðun. Nú er í þróun nýtt mælitæki með jákvætt 

orðuðum atriðum sem meta eðlilega hegðun þar sem frávik koma fram sem öfgagildi á 

samfelldum kvarða. Með þessu er reynt að koma í veg fyrir skekkju sem hefur gjarnan 

háð atferlislistum. Í þessari rannsókn er mælitækið, sem er 72 atriða listi, þáttagreint og 

borið saman við þáttabyggingu eldra mælitækis (SDQ) ásamt greiningaviðmiðum DSM-

4 á mótþróa-, þrjósku- og hegðunarröskun til að auka á réttmæti þess og skýra 

þáttabygginguna. Þátttakendur voru 335 mæður barna á aldrinum sex til 13 ára. Listinn 

barst foreldrunum rafrænt gegnum Mentor kerfi grunnskólanna. Niðurstöðurnar sýna að 

þrír skýrir þættir koma fram á listanum (áreiðanleiki á bilinu 0,87 til 0,97) ásamt einum 

sem ekki stóðst kröfur um áreiðanleika (α=0,44). Allir tengjast þeir tilfinninga-, félags- 

og siðferðisþroska. Þættir listans sýndu nokkra fylgni við sambærilega þætti SDQ. 

Niðurstöður renna því stoðum undir þá hugmynd að hægt sé að meta hegðunar- og 

tilfinningaraskanir sem öfgagildi á samfelldum kvarða með spurningalistum sem leita 

eftir eðlilegri hegðun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6 
 

Abstract 

 

Growing up with behavioral or emotional disorders can be very limiting in various ways.  

These problems can have an impact on the educational level and cause difficult social 

problems. Oppositional and defiant disorder is a relatively common behavioral disorder 

defined by irritability, aggression and vindictiveness. Conduct disorder is usually a more 

serious disorder with severe symptoms sometimes resembling antisocial behavior. In 

Iceland, behavioral checklists based on symptoms have been the most common method 

for gathering information on psychological problems. Most commonly these checklists 

have negatively phrased statements seeking abnormal behavior.  A new instrument has 

been in development in Iceland over the last few years. This instrument is a rating list 

combined of positively formulated items gathering information on children’s normal 

behavior where aberrations would appear as an extreme value on a continuum. Asking 

for normal behavior rather than abnormal we strive to prevent some of the errors that 

have been problematic for behavioral checklists. The aim of this research is to improve 

the construct validity of this instrument using factor analysis on a 72 item checklist and 

comparing it to the factor structure of an older instrument, The Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ), as well as the DSM-4 criteria for oppositional and defiant 

disorder. The sample of this study consisted of 335 mothers of 6-13 year old children. 

The questionnaire was sent electronically through Mentor which is the system teachers 

and the school board use to contact parents in Icelandic elementary schools. The results 

show that the list consists of three clear factors with reliability between 0,87 and 0,97 

and a fourth factor with reliability below 0,45. All four factors are linked to at least one 

of the three developmental areas: emotional, social or moral development. The factors 

showed moderate correlation with similar factors in the SDQ checklist. The results 

support the idea that it is possible to access behavioral and emotional disorders on a 

spectrum where aberrations appear as extremes and not only categorically. 
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Mótþróa- og þrjóskuröskun (Oppositional defiant disorder) er tiltölulega algengur 

hegðunarvandi sem einkennist af óhlýðni, þrætugirni og ýgi. Vandamál þeirra sem við 

hana glíma geta verið fjölbreytt og alvarleiki óhlýðninnar mjög mismikill. Röskunin er 

tengd, bæði við félagslegan og námslegan vanda á barnsaldri og þegar til framtíðar er 

litið (Barry, Marcus, Barry og Coccaro, 2013). Einkennin geta líka haft í för með sér 

andlega vanlíðan og vandamál við tilfinningastjórnun (Ezpeleta, Granero, de la Osa, 

Penelo og Doménech. 2012) ásamt því að vera tengd við bæði kvíðaraskanir og 

þunglyndi seinna á lífsleiðinni (Stringaris & Goodman, 2009). Börn sem greinast með 

röskunina geta verið óþæg og skapstór og dæmi eru um að þau geti jafnvel mætt 

skilyrðum fyrir hegðunarröskun (conduct disorder) seinna meir (Barry o.fl., 2013).  

Hegðunarröskun er gjarnan alvarlegra vandamál. Einkenni hennar geta lýst sér í 

andfélagslegri hegðun á borð við ofbeldi eða þjófnað (Einar Guðmundsson, Árný 

Helgadóttir, Alexandra Diljá Bjargardóttir, Anna Marín Skúladóttir og Anna Gréta 

Oddsdóttir, 2013). Ljóst er að mótþróa- og þrjóskuröskun er mjög víðfem og tengist 

öðrum kvillum náið. Það getur vakið efasemdir um hvort rétt sé að meta hvort röskunin 

sé til staðar eða ekki eftir fastmótuðum atriðum sem ýmist eiga við eða ekki. Þrátt fyrir 

að hegðunarraskanir hafi fengið mikla athygli á undanförnum árum hefur minna farið 

fyrir rannsóknum á uppbyggingu þeirra og það sama má segja um matstækin (Barry o.fl., 

2013).  

 

Mótþróa- og þrjóskuröskun í DSM 

Undanfarin ár hefur áhugi á mótþróa- og þrjóskuröskun verið mikill. Börn byrja að sýna 

einkenni snemma, oftast fyrir átta ára aldur. Einkennin koma fljótlega niður  á 

námsárangri og félagslegri stöðu. Langtímarannsóknir hafa bent til þess að þessi börn 

eigi erfitt með að koma sér fyrir félagslega og séu líklegri til að eiga í erfiðleikum heima 

fyrir á barnsaldri og til frambúðar (López-Villalobos o.fl. 2014). Mótþróa- og 

þrjóskuröskun er skilgreind í DSM-5 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) sem pirringur, reiði eða heiftrækni sem stendur yfir í að minnsta kosti sex 

mánuði. Þessi hegðun er ekki marktæk nema í samskiptum við aðra manneskju en 

systkin viðkomandi. Til að einstaklingur fengi þessa greiningu á tíma DSM-4 þurftu 

fjögur af eftirfarandi átta atriðum að hafa átt við í að minnsta kosti sex mánuði; 1. neitar 

að taka mark á reglum eða beiðnum samþykktum af meirihluta, 2. angrar aðra viljandi, 

3. reiður eða bitur út í aðra, 4. rífst oft, 5. kennir öðrum um eigin mistök, 6. missir oft 
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stjórn á skapi sínu, 7. illkvittinn og hefnigjarn, 8. hörundssár og auðveldlega pirraður 

(American Psychiatric Association, 2000). 

 

Hegðunarröskun í DSM 

Munurinn á hegðunarröskun annars vegar og mótþróa- og þrjóskuröskun hins vegar 

getur verið óljós. Munurinn á þessu tvennu felst helst í ofbeldishegðuninni og öðrum 

alvarlegri brotum á öðrum og þá sérstaklega þeim sem minna mega sín. Í DSM-4 og 5 er 

hegðunarröskun skilgreind sem síendurtekin hegðun ungmennis sem brýtur gegn 

grunnréttindum annarra eða mikilvægum samfélagslegum gildum og reglum. Þessari 

hegðun er skipt í fjóra flokka og 15 atriði en til að uppfylla skilyrði fyrir hegðunarröskun 

þurfa þrjú eða fleiri eftirtalinna atriða að hafa komið upp á síðustu 12 mánuði og í það 

minnsta eitt á síðustu sex mánuðum. Í fyrsta flokki sem nær yfir ýgi í garð fólks eða dýra 

eru sjö atriði; Leggur í einelti, hótar eða ógnar öðrum, byrjar oft slagsmál, hefur notað 

vopn sem getur valdið alvarlegum skaða, hefur skaðað fólk viljandi, hefur skaðað dýr 

viljandi, hefur rænt einhvern augliti til auglitis (vasaþjófnaður eða vopnað rán), hefur 

neytt einhvern til kynferðislegra athafna. Í öðrum flokki sem fjallar um eignaskemmdir 

eru tvö atriði; hefur viljandi kveikt eld með þeim ásetningi að valda tjóni og hefur 

viljandi eyðilagt eigur annarra með öðru móti en íkveikju. Til þriðja flokksins teljast þrjú 

atriði tengd þjófnaði og undirferli; hefur brotist inn í íbúð eða bíl annarra, lýgur 

reglulega sér til hagsbóta eða til að forðast skuldbindingar, hefur stolið í laumi (t.d 

búðahnupl). Fjórði og síðasti flokkurinn, alvarleg brot á reglum, inniheldur eftirfarandi 

þrjú atriði; hann kemur ekki heim á tilskyldum tíma skv. útivistarbanni foreldra, hefur 

strokið að heiman í það minnsta tvisvar sinnum á meðan hann býr hjá foreldrum eða 

forráðamönnum, hann fær oft fjarvist í skólanum (fyrir 13 ára aldur) (American 

Psychiatric Association, 2013). 

 

 

Mótþróa-, þrjósku- og hegðunarröskun  í tengslum við þroska 

Ofangreindum skilyrðum DSM fyrir hegðunarröskun og mótþróa- og þrjóskuröskun 

svipar mörgum til atriða sem einkenna þroskastig, helst á sviði félags-, siðferðis- og 

tilfinningaþroska sem lýtur meðal annars að tilfinningastjórnun. Þannig geta einhver 

greiningarviðmiðanna talist eðlileg hegðun fyrir barn sem ekki hefur náð tilskyldum 
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þroska (Einar Guðmundsson o.fl., 2013). Þegar talað er um tilfinningaþroska og 

tilfinningastjórnun er átt við þann hæfileika að hafa hemil á eða auka eigin tilfinningaleg 

viðbrögð á nytsamlegan og viðeigandi hátt (Adriana og Roco, 2013). Þessi hæfileiki til 

að stjórna hugsunarferlum og hegðunum þroskast hratt hjá ungum börnum (Carlson og 

Wang, 2007). Í tilraun Saarni frá 1984 var tilfinningastjórn barna á grunnskólaaldri 

rannsökuð með þeim hætti að þeim var gefin gjöf sem olli þeim vonbrigðum. Ungum 

börnum, ekki eldri en sex ára gekk illa að hylja neikvæðar tilfinningar sínar og voru 

jafnvel augljóslega ósátt. Eldri börnum, 10 til 11 ára, gekk það hins vegar betur og mörg 

þeirra framkölluðu jafnvel jákvæðar tilfinningar. Þess skal þó geta að einstaklingsmunur 

var mikill (Saarni, 1984). 

Börn með mótþróa-, þrjósku- og hegðunarröskun hafa mælst tilfinningalega 

ónæmari en samanburðarhópur fyrir óförum annarra og sýna minni viðbrögð við grimmd 

gagnvart öðrum (callousness). Þessi einkenni eru mikill áhættuþáttur fyrir andfélagslega 

persónuleikaröskun (antisocial personality disorder). Eins hafa rannsóknir sýnt skerta 

meðhöndlun tilfinningaupplýsinga á borð við að lesa úr svipbrigðum eða að taka 

ákvarðanir byggðar á því hvort einhver bregst vel eða illa við (Finger o.fl. 2012). 

Taugafræðilegar rannsóknir með fMRI (functional magnetic resonace imaging) hafa 

sýnt að börn með mótþróa-, þrjósku- eða hegðunarraskanir á mjög háu stigi sýna gjarnan 

óvenjulega virkni í möndlungnum sem er heilasvæði tengt tilfinningaviðbragði og 

frammiðlægum heilabergi sem kemur við sögu í meðhöndlun og stjórn tilfinninga 

(Marsh o.fl., 2008). Þessi erfiðleiki barna á lægri þroskastigum tilfinningaþroska til að 

hafa stjórn á tilfinningum sínum  svo sem reiði og skapofsa passar vel inn í 

greiningarviðmið mótþróa- og þrjóskuröskunar og bendir til tengsla við 

tilfinningaþroska (Einar Guðmundsson o.fl., 2013).  

Mörg greiningarviðmið hegðunarröskunnar eru tengd siðferðisþroska. Þegar 

talað er um siðferðisþroska er átt við þær reglur og viðmið samfélagsins sem 

einstaklingur tileinkar sér út frá samfélaginu sem hann elst upp í, þá virðingu sem hann 

ber fyrir þeim og þann skilning sem hann öðlast á þeim. Með vissan siðferðisþroska á 

einstaklingur að geta haft stjórn á og hamið hegðun sína eftir almennum reglum og 

viðmiðum (Molchanov, 2013). Greiningarviðmið fyrir hegðunarröskun byggja að mestu 

leyti á brotum einstaklings á reglum yfirvalds, foreldra eða samfélagsins svo sem 

þjófnaði eða ofbeldi og tengist því siðferðisþroska að einhverju leyti (Einar 

Guðmundsson o.fl., 2013). 
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Með félagsþroska er átt við þá félagsfærni sem einstaklingur tileinkar sér í 

samskiptum við aðra. Þeir sem þróa með sér mikla félagsfærni eru jafnan betur liðnir af 

öðrum og eiga fleiri vini auk þess sem þeir koma almennt betur fram. Þeir sem ekki eru 

með góða félagsfærni lenda hins vegar oft í því að verða útundan, rífast við aðra og/eða 

eru feimnir og halda sig frá öðrum (Anna Gréta Oddsdóttir og Anna Marín Skúladóttir, 

2013). Rannsóknir hafa sýnt að það eru tengsl milli hegðunarvanda og slæmrar 

félagsfærni (Dinnebeil, Sawyer, Logan, Dynia, Cancio og Justice, 2013) Tenging 

hegðunarröskunar og mótþróa- og þrjóskuröskunar við félagsþroska er líkleg þar sem 

slök tilfinningastjórn og skapofsi veldur erfiðum samskiptum.   

 

 

Atferlislistar og önnur matstæki 

Atferlislistar eru matstæki sem má nota til að skima eftir einkennum hjá einstaklingum 

og hvort þau samræmist greiningarskilmerkjum röskunar við margvíslegar aðstæður og á 

mismunandi tíma. Geri þau það gefur það tilefni til að kanna frekar hvort um ákveðna 

röskun sé að ræða, ýmist með viðtali eða öðrum athugunum. Einn af kostum atferlislista 

er að með þeim er hægt að safna upplýsingum um hegðun á fljótlegan og skilvirkan hátt. 

Slíkir listar geta líka komið að gagni við mat á meðferðarúrræðum (Gísli Baldursson, 

Páll Magnússon, Magnús H. Haraldsson og Mattías Halldórsson, 2012). Atferlislistar 

sem að jafnaði eru fylltir út af kennurum eða foreldrum barnanna sem verið er að afla 

upplýsinga um eru þó ekki gallalausir. Listarnir, sem eru notaðir til að skima eftir 

þekktum frávikum í hegðun úr tilheyrandi greiningakerfum, einblína nær eingöngu á 

neikvæða hegðun eða frávikshegðun. Þetta veldur því að það vantar jafnvægi í listana og 

getur aukið hættu á að svarendur leiti frekar að neikvæðum atvikum sem gefa ranga 

mynd af raunverulegri hegðun barnsins. Eins eru til rannsóknir sem benda til þess að 

fólk sé frekar tilbúið að nota öfgagildin á listanum séu atriðin jákvæð (Rowe og Rowe, 

2004). Dæmi um atferlislista sem til eru á Íslandi eru Achenbach listar sem eru 

skimunarlistar ætlaðir foreldrum og kennurum og eiga að meta hegðunar- og 

tilfinningavanda, Conner‘s kvarðar sem eiga að greina ofvirkni og BASC (Behavioral 

Assessment System for Childern) sem einnig á að greina tilfinninga- og hegðunarvanda 

(Gísli Baldursson o.fl., 2012; Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). 

  Dæmi um Achenback lista eru Child Behavior Checklist (CBCL) sem er 

skimunarlisti ætlaður foreldrum,  Teacher Report Form sem er ætlaður kennurum og 
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Youth Self Report sem er sjálfskimunarlisti ætlaður börnum á aldrinum 11 til 18 ára. 

Þessir kvarðar komu fyrst út árið 1983 en nýjasta útgáfan er frá 2001(Guðmundur 

Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). CBCL er staðlaður listi á þriggja punkta 

kvarða frá 0 = „ekki rétt“ upp í 2 = „rétt eða oftast rétt“. Kvarðinn inniheldur skala sem 

metur tvo breiða þætti og átta einkennaskala sem eru ýmist undir stóru þáttunum tveimur 

eða stakir. Þættirnir tveir eru annars vegar þáttur tilfinningaerfiðleika (internalizing 

domain) en undirþættir hans eru þunglyndi/kvíði, kvartanir vegna líkamlegra óþæginda 

og hugarangurs og hins vegar þáttur hegðunarvanda (externalizing domain). Undirþættir 

hegðunarvanda eru ýgi og afbrotahneigð. Einnig eru þrír minni þættir sem falla ekki 

undir stóru þættina tvo en þeir eru félagsleg vandamál, hugræn vandamál og vandamál 

með athygli (Pandolfi, Magyar og Dill, 2012). Listinn inniheldur 120 atriði. Helstu kostir 

þessara lista eru þeir hvað auðvelt er að leggja þá fyrir og hversu breitt svið vandamála 

þeir skima eftir. Eins er auðvelt að lesa úr niðurstöðum ásamt því að listinn virðist vera 

próffræðilega góður. Helstu gallar listans eru meðal annars hversu langur hann er og 

hversu mikið er um spurningar sem virðast lítið koma skimun á geðröskunum við. Enn 

fremur er rétt taka fram að listinn inniheldur mikið af spurningum sem snúast um hegðun 

sem sést að jafnaði ekki meðal venjulegra barna (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll 

Magnússon, 2008). 

BASC listinn (Behavioral Assessment System for Children) er fjölþátta-kvarði 

hugsaður til að meta hegðunar- og tilfinningavanda barna á aldrinum fjögurra til 18 ára. 

Kvarðinn inniheldur fimm útgáfur sem er hægt að nota hverja með annarri í hvaða röð 

sem er. Þannig stendur til boða mikill sveigjanleiki við fyrirlögn þar sem í boði er að 

leggja fyrir eina útgáfu og allt upp í fimm. Útgáfurnar eru: foreldramat, kennaramat, 

sjálfsmat, þroskamat þar sem foreldrar gera grein fyrir þroskasögu barnsins og námsmat 

þar sem fylgst er með viðkomandi í kennslustofu (Flanagan, 1995). Bæði foreldra- og 

kennaramatið er til í þremur útgáfum eftir því fyrir hvaða aldurbil það er hugsað en til 

eru útgáfur fyrir fjögurra til fimm ára, sex til 11 ára og 12 til 18 ára. Hver útgáfa 

inniheldur um það bil 120 atriði (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 

2008). BASC listarnir eru auðveldir í meðhöndlun, það tekur um það bil 10-20 mínútur 

að leysa þá og það er lítið mál að meta niðurstöður þeirra. Endurtektaráreiðanleiki og 

áreiðanleiki innra samræmis listanna er hár og hefur verið staðlaður bæði fyrir klínísk og 

almenn úrtök (Flanagan, 1995). Helsta vandamál BASC er þó hversu flókið það er í 

heild sinni sem mælitæki þar sem það byggir á mörgum mismunandi 
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greiningaraðferðum sem hafa ekki verið rannsakaðar nægilega vel og skortir réttmæti 

(Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). Þessir listar eiga það 

sameiginlegt að þeir eru langir og nánast öll atriði þeirra eru neikvæð og leita þannig 

eftir frávikum. 

Þegar kemur að greiningum á geðröskunum á borð við hegðunar-, mótþróa- og 

þrjóskuröskun er algengast að nota greiningakerfi á borð við DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual). DSM er greiningakerfi ameríska sálfræðifélagsins (American 

Psychological Association) en á Íslandi er greiningakerfið ekki notað formlega þrátt fyrir 

að það sé gjarnan stuðst við það (Kolbjörg Lilja Benediktsdóttir, 2013). Á Íslandi er hins 

vegar notað samskonar greiningakerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (World 

Health Organization) ICD-10. DSM og ICD-10 eiga það sameiginlegt að vera byggð á 

flokkum. Hegðun eða einkenni þess sem á að greina verður að uppfylla ákveðinn fjölda 

skilyrða sem ákvarðar hvort röskunin er til staðar eða ekki. Það viðhorf, að röskunin sé 

eigindleg frekar en á rófi, setur vissar takmarkanir þar sem notkun listanna byggist á 

normum (Barry o.fl., 2013). Til að fá samræmi þarna á milli ætti svörun listans að geta 

gefið normaldreifingu þar sem frávikseinkenni koma fram sem öfgagildi. Ósamræmis 

getur einnig gætt milli greiningaviðmiðs og þroska einstaklings. Hegðunin getur verið 

eðlileg fyrir einstakling á einu þroskastigi en mjög óeðlileg á öðru. Þannig getur orðið til 

vandræða að þroskaskertur einstaklingur fái greiningu með t.d mótþróa- og 

þrjóskuröskun vegna hegðunar sem hann framkvæmir 10 ára en er einungis með þroska 

á við fimm ára barn (Gísli Baldursson o.fl., 2012). Það getur varla talist réttmætt að 

mæla hugsmíðina mótþróa- og þrjóskuröskun út frá þeim upplýsingum.  

 

 

Íslenski atferlislistinn, SDQ og DSM – matstæki rannsóknarinnar 

Atferlislistinn sem notaður er í þessari rannsókn er saminn með það að markmiði að 

reyna að nálgast greiningu á geðrænum vandamálum barna á annan hátt. Listinn er 

frumsaminn og  ætlunin með honum er að nálgast mælingu á hegðunar-, mótþróa- og 

þrjóskuröskun með því að  mæla tilfinninga-, siðferðis og félagsþroska sex til tólf ára 

barna. Einnig inniheldur listinn jákvæðar staðhæfingar myndaðar út frá 

greiningarviðmiðum DSM-4. Spurningarnar eru jákvæðar því ekki er verið að spyrja um 

frávik heldur eðlilega hegðun og líðan.  Markmiðið er að hægt verði að greina frávik 

sem öfgagildi á samfelldum kvarða og að það sé jafnvel hægt að greina einkenni 
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hegðunarvanda áður en hann verður alvarlegur. Við samningu listans var meiri áhersla á 

hugsmíðaréttmæti fremur en greiningaflokka. 

 Seinni listinn sem notaður er í rannsókninni er íslenskuð útgáfa 

hegðunarmatskvarðans SDQ (spurningarlisti um styrk og vanda). Listinn er 25 atriða 

langur og er hann notaður til að skima eftir tilfinninga- og hegðunarvanda barna á 

aldrinum fimm til 16 ára og er svarað af kennara eða eftirlitsaðila barnsins. Listinn á að 

meta fimm þætti, fjóra fráviksþætti: tilfinningavanda, hegðunarvanda, 

ofvirkni/athyglisbrest og samskiptavanda ásamt einum styrkleikaþætti, félagshæfni 

(Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). Með upphaflega listanum 

fylgir sjálfsmatsspurningalisti en honum var sleppt. Listinn var sérstaklega þróaður með 

það að markmiði að blanda saman jákvætt og neikvætt orðuðum fullyrðingum til að auka 

aðgengi foreldra venjulegra barna að honum ásamt því að hafa hann stuttan (Guðmundur 

Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). Listanum er svarað á þriggja punkta kvarða. 

SDQ listinn var fyrst staðlaður í Bretlandi en hefur verið þýddur fyrir íslensk börn. 

Íslenska úrtakið samanstendur af 1551 foreldri og 1418 kennurum fimm til 16 ára barna 

(Guðmundur Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). 

 

 

Markmið 

Vandamál sem rekja má til hegðunarraskana á borð við mótþróa- og þrjóskuröskun 

koma niður á fleirum en aðeins einstaklingnum sjálfum. Til að hægt sé að grípa inn í og 

aðstoða viðkomandi á réttan og umfram allt gagnlegan hátt verður að vera til öflugt og 

réttmætt matstæki sem getur greint möguleg vandamál eða áhættuþætti í hegðun 

einstaklinga. Á sama tíma er mikilvægt að greina frávikshegðunina snemma en mótþróa- 

og þrjóskuröskun á barnsaldri hefur sýnt sterk tengsl við geðræn vandamál á 

fullorðinsárum (Stringaris & Goodman, 2009). 

Rannsókn þessi er gerð með það að markmiði að auka réttmæti nýs matskvarða 

með því að bera saman svör hans við SDQ annars vegar og greiningarviðmið DSM-IV í 

spurningaformi hins vegar. Á sama tíma er reynt að brjóta upp notkun neikvætt orðaðra 

spurningalista sem leita eftir einkennum sem uppfylla skilyrði röskunar. Mögulegt 

vandamál við þessa lista er að þeir byggja á því að ákveðið magn einkenna geti 

skilgreint greiningaflokkinn. Þessu fylgir sá vandi að hegðun sem fellur undir 

greiningarviðmið tiltekinnar hegðunarröskunar getur verið eðlileg fyrir einstakling á 
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öðru þroskastigi (Einar Guðmundsson o.fl., 2013). Þessu geta fylgt falskar jákvæðar 

niðurstöður prófanna.  Í stað einkennalista er því notaður jákvætt orðaður listi sem miðar 

að því að draga upp mynd af eðlilegri hegðun og þroska þar sem frávikshegðun kemur 

fram sem öfgagildi á samfellu. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Listinn var sendur til foreldra barna í 1. til 7. bekk. Áætla má að listinn hafi verið sendur 

til foreldra um 3600 barna (Upplýsingaveita sveitarfélaganna, e.d.) í 15 skólum. Þar af 

voru fjórir skólar á Reykjanesi, tveir á Akranesi, tveir á Snæfellsnesi, einn á 

Seltjarnarnesi, einn í Vestmannaeyjum, tveir í Hafnarfirði og þrír í Suðurlandskjördæmi. 

Staðirnir voru valdir af hentugleika en reynt var að forðast að hafa samband við 

fræðslustjóra þeirra svæða sem höfðu nýlega tekið þátt í sambærilegri gagnasöfnun. Haft 

var samband við skólayfirvöld 22 skóla á fyrrnefndum svæðum. Gögnunum var safnað á 

tímabilinu 1. maí 2013 til 1. nóvember 2013. Listinn var fylltur út af 457 foreldrum sem 

er um það bil 13% svarhlutfall. Af svörunum sem bárust voru 361 frá mæðrum, 88 frá 

feðrum  og 8 frá stjúpforeldrum eða öðrum forráðamönnum. Ákveðið var að nota aðeins 

svör mæðra. Svörum 26 þátttakenda var eytt þar sem þeir hættu að svara eftir fimm 

spurningar eða minna, úrtakið er því N = 335.   

Tafla 2. Aldursdreifing þátttakenda (N=335). 

 

 

 

 

 

 

Meðalaldur barnanna í úrtakinu var 115 mánuðir með staðalfrávikið 1,33. Yngsta 

barnið var 6 ára eða 84 mánaða en það elsta rúmlega 13 ára (165 mánaða). Í úrtakinu 

voru 43 börn sex ára (á sjöunda aldursári) eða 72 til 83 mánaða, 62 sjö ára gömul eða 84 

til 95 mánaða, 50 átta ára gömul eða 96 til 107 mánaða, 41 níu ára gömul eða 108 til 119 

mánaða, 62 tíu ára gömul eða 120 til 131 mánaða, 44 ellefu  ára gömul eða 132 til 143 

mánaða, 49 tólf ára eða 144 til 155 mánaða og 10 börn voru þrettán ára gömul eða 156 

til 167 mánaða. Af þeim mæðrum sem svöruðu listanum höfðu 86% lokið stúdentsprófi 

eða öðru bóklegu eða starfstengdu námi á framhaldsskólastigi. 59% höfðu lokið fyrstu 

háskólagráðu eða frekara háskólanámi Tafla 2 sýnir menntunarstig mæðra í úrtakinu 

Aldur Fjöldi Hlutfall      

6 ára 38 11,3% 

7 ára 61 18,2% 

8 ára 45 13,4% 

9 ára 40 11,9% 

10 ára 57 17,0% 

11 ára 38 11,3% 

12 ára 46 13,7% 

13 ára 10 3,0% 

Alls 335 100,0% 
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Tafla 2. Menntunarstig mæðra (N=335). 

Menntunarstig Fjöldi Hlutfall 

Barnaskólapróf (fullnaðarpróf), unglingaprófa eða 

styttri skólamenntun. 

9 2,7% 

Grunnskólapróf, landspróf eða gagnfræðapróf. 35 10,4% 

Stúdentspróf eða annað bóklegt nám á 

framhaldsskólastigi (t.d. í öldungadeild). 

59 17,6% 

Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á 

framhaldsskólastigi. 

34 10,1% 

Fyrsta háskólagráða (t.d. BA, BS eða BEd próf). 124 37,0% 

Nám að lokinni fyrstu háskólagráðu sem lýkur með 

diplómaprófi (t.d. námsráðgjafarnám). 

27 8,1% 

Meistara- eða doktorspróf við háskóla. 47 14,0% 

Alls 335 100,0% 

 

Framkvæmd 

Fræðslustjórum  sveitafélaganna var sendur tölvupóstur þar sem óskað var eftir því að fá 

að hafa samband við skólastjóra þeirra skóla sem heyra undir menntasvið viðkomandi 

sveitarfélags (viðauki G). Því næst var skólastjórum í þeim sveitarfélögum þar sem leyfi 

hafði fengist sendur tölvupóstur þar sem rannsóknin var kynnt ásamt spurningalistanum í 

heild sinni og bréfinu sem átti að fara til foreldranna (viðauki H). Nokkrum dögum eftir 

að tölvupósturinn var sendur var haft samband við skólastjórnendur símleiðis. Þeir voru 

beðnir um að senda bréfið sem fylgdi póstinum  til foreldra allra barna í fyrsta til sjöunda 

bekk í gegnum Mentor kerfi skólans sem er annars notað af skólastjórnendum og 

kennurum til að koma tilkynningum til foreldra. Í bréfinu sem barst foreldrum var sagt 

frá listanum og verkefninu í stuttu máli ásamt hlekk á spurningalistann á síðunni 

Questionpro.com en þar var einnig að finna leiðbeiningar um það hvernig átti að svara 

listanum. Bréfið má sjá í viðauka I. Í bréfinu var foreldrum gerð grein fyrir því að þeim 

bæri ekki skylda til að svara listanum og að ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra. Þær 

persónuupplýsingar sem þeir voru beðnir að gefa var aldur barnsins ásamt 

menntunarstigi og tengsla þeirra við barnið.  
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Mælitæki 

Listinn á Questionpro.com samanstóð af fjórum persónulegum spurningum og 102 

spurningum sem sneru að hegðun og þroska barnsins. Listann í heild sinni má sjá í 

viðauka A. Á upphafssíðunni voru ítarlegar leiðbeiningar um úrlausn listans. Þær má sjá 

í viðauka F. Á annarri síðunni voru persónulegar spurningar og þar á eftir fylgdu fjórar 

síður með um það bil 25 spurningum á hverri síðu í slembiröð. Listinn samanstóð af 

spurningum úr íslenskum lista um tilfinningaþroska, spurningum mynduðum úr 

greiningarviðmiðum DSM ásamt SDQ listanum í heild sinni. Íslenski listinn er byggður 

á greiningarviðmiðum DSM um mótþróa- og þrjóskuröskun ásamt öðrum sambærilegum 

spurningalistum en beinist að eðlilegri hegðun og þroska en ekki frávikseinkennum. 

Atriðin byggja sömuleiðis á fræðilegri þekkingu á félags-, tilfinninga- og siðferðisþroska 

(Einar Guðmundsson o.fl., 2013). Listinn er eftir Einar Guðmundsson prófessor við 

Háskóla Íslands. Atriðin af listanum voru 72 talsins. Af þeim snúast 22 atriði um 

skaplyndi, níu um hlýðni, 20 um félagstilfinningu og 21 um félagsfærni. Í bland við 

áður-nefndar spurningar voru 8 spurningar mótaðar úr greiningarviðmiðum DSM um 

mótþróa- og þrjóskuröskun. Spurningunum var raðað af handahófi og þeim svarað á 

fimm punkta kvarða þar sem 1. nei, á aldrei við, 2. á sjaldan við, 3. á stundum við, 4. á 

oft við og 5. já, á alltaf við. Átta breytur á listanum voru neikvæðar og var snúið í 

samræmi við það. Síðustu 23 spurningar listans voru spurningar úr SDQ 

spurningalistanum í óbreyttri röð. SDQ spurningunum var svarað á þriggja punkta 

kvarða þar sem 1. örugglega rétt, 2. að nokkru rétt, 3. ekki rétt. Að fimm atriðum 

undanskyldum sneri SDQ listinn ekki eins og sá íslenski. Ákveðið var að snúa öllum 

atriðum listans svo aðeins fimm atriði sneru öfugt við þann íslenska, þetta var gert eftir 

að svör höfðu borist. 

 

 

Úrvinnsla 

Úrvinnsla gagnanna var framkvæmd í forritinu SPSS. Miðað var við að atriði íslenska 

atferlislistans hefðu skekkju undir 1,0 og ris undir 2,0 (breyttu út af normaldreifingu). 

Þau atriði sem stóðust ekki þær kröfur voru felld brott. Alls voru það 9 atriði sem 

uppfylltu ekki skilyrðin og voru felld brott. Eftir standa því 63 atriði íslenska 

atferlislistans.  Fjögur atriði listans voru felld brott vegna þess hversu lík þau voru 

öðrum atriðum. Atriðið „Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn“  kom tvisvar 
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fram á listanum, einu sinni af atriðum tengdum hlýðni og einu sinni frá  atriðalista 

skaplyndis. Við þáttagreiningu kom í ljós að atriðin hlóðust nánast eins á þættina, 

meðaltal þeirra var nánast það sama, 3,96 og 3,95 og skekkjan -0,709 og -0,708. Atriðið 

sem eytt var var valið af handahófi. Atriðið „Er tillitssöm/tillitssamur í samskiptum (t.d í 

leikjum með öðrum börnum).“ kom tvisvar fram á listanum, í bæði skiptin af lista 

félagsfærni. Hleðsla atriðanna á þætti er nánast eins, meðaltölin 4,11 og 4,29  og 

skekkjan -0,68 og -0,94, skekktara atriðið var fjarlægt úr listanum. Atriðið „jafnar sig 

fljótt eftir ósætti við aðra“ kom einnig fram tvisvar á listanum, í bæði skiptin af lista 

félagsfærni. Hleðsla atriðanna á þætti er nánast eins, meðaltölin 3,90 og 3,85 og 

skekkjan -0,70 og -0,82, skekktara atriðið var fjarlægt úr listanum. Þriðja atriðaparið sem 

var til álita  var „vill stjórna í leik með öðrum börnum“ og „vill ráða ferðinni þegar 

hann/hún er með öðrum börnum“. Atriðin voru óheppilega lík, sýndu nánast sömu 

hleðslu á þættina, meðaltölin voru 3,20 og 3,13 og skekkjan -0,25 og 0,122 fylgni milli 

atriðanna var 0,76. Jafnmargir svöruðu báðum atriðum sem komu bæði af lista 

félagsfærni og var „vill ráða ferðinni þegar hann/hún er með öðrum börnum“ eytt þar 

sem svör við því voru skekktari. Eftir standa því 59 atriði af íslenska atferlislistanum eða 

82%. Þau atriði sem felld voru úr listanum má sjá í viðauka E. Fylgni milli atriða hverrar 

hugsmíðar var skoðað en ekkert var fellt út umfram þau atriði sem voru látin fara vegna 

annarra ástæðna. 

 Af atriðunum 8 sem unnin voru úr greiningarviðmiðum DSM á mótþróa-, 

þrjósku- og hegðunarröskun var eitt atriði sem ekki uppfyllti þau skilyrði sem sett voru 

íslenska listanum um skekkju lægri en einn en því var haldið inni. Mistök áttu sér stað í 

meðferð SDQ listans sem upphaflega átti að vera 25 atriða langur og þrjú atriði 

glötuðust. Atriðin voru; SDQ 23: „Semur betur við fullorðna en önnur börn“ sem fellur 

undir flokk samskiptavanda, SDQ 24: „Óttast margt, verður auðveldlega hræddur“ sem 

fellur undir flokk tilfinningavanda og SDQ 25: „Fylgir verkefnum eftir til enda, heldur 

góðri athygli“ sem fellur undir flokk ofvirkni/athyglisbrests (Guðmundur 

Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008). Atriði SDQ listans sem eftir standa eru því 

22. Þrátt fyrir að skekkja atriðanna í SDQ hafi verið umtalsvert hærri en það sem 

ásættanlegt var í íslenska atferlislistanum var atriðum haldið inni.  

 Áframhaldandi gagnavinnsla var framkvæmd með þáttagreiningu. Til að ákvarða 

hvort þáttagreina mætti gögnin var notast við próf KMO (Kaiser-Meyen-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy) og Bartletts (Bertlett’s test of sphericity). Bartletts prófið nær 
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marktekt við 0,0005, sem stenst. KMO þarf að vera hærra en 0,50 til að ráðlegt sé að 

þáttagreina úrtakið (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005) sem stenst einnig 

(0,945) svo óhætt ætti að vera að þáttagreina. Til að ákveða fjölda þátta í úrtakinu var 

notað skriðupróf (scree-test) en það fer þannig fram að bein lína er dreginn í gegnum 

punkta skriðuritsins (scree-plot) frá lægsta punkti. Þeir punktar sem hafa eigingildi undir 

einum standa fyrir þætti sem skýra minni dreifingu en hver breyta í úrtakinu. Sé 

eigingildið hærra en einn merkir það hins vegar að hann skýri meiri dreifingu en hver 

einstök breyta. Fjöldi þeirra þátta sem falla yfir línuna áætlar fjölda þátta í úrtakinu 

(Floyd og Widaman, 1995; Kline, 2008). Við skoðun á hleðslu atriðanna á þættina var 

notuð meginþáttagreining (principal axis factoring) með promax snúningi (Kappa = 4).  
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Niðurstöður 

 

Lýsandi tölfræði fyrir úrtak mæðra (N = 335) í heild sinni verður þrískipt. Íslenski 

listinn, atriðin úr greiningarviðmiðum DSM á mótþróa-, þrjósku- og hegðunarröskun 

sem eru báðir á fimm þrepa kvarða frá einum og upp í fimm ásamt SDQ listanum sem er 

aðeins á þriggja stiga kvarða frá einum upp í þrjá. Töflur yfir lýsandi tölfræði íslenska 

listans, að öllum atriðum óslepptum, fyrir allt úrtakið, sex til níu ára og 10 til 13 ára má 

sjá í viðauka B1-B3. Meðaltöl atriða íslenska listans fyrir úrtak mæðra voru á bilinu 3,01 

til 4,42 með staðalfrávik á bilinu 0,6 til 1,12. Skekkja atriðanna var á bilinu 0,12 til -1,35 

og ris á bilinu 2,72 til -0,86. Meðaltöl DSM greiningarviðmiðanna voru á bilinu 3,53 til 

4,32 með staðalfrávik á bilinu 0,82 til 1,08. Skekkja þeirra var á bilinu -1,20 til -0,36 og 

ris á bilinu -0,68 til 1,18. Tafla 3 sýnir lýsandi tölfræði DSM atriðanna. Í viðauka C má 

sjá tölfur fyrir lýsandi tölfræði í úrtaki sex til níu ára og 10 til 13 ára.  

Tafla 3. Lýsandi tölfræði DSM atriðanna (N=335). 

 

 

Meðaltöl SDQ listans voru á bilinu 1,14 til 2,96 með staðalfrávikin 2,52 til 

7,85.Skekkja atriðanna var á bilinu -6,2 til 3,10 og ris á bilinu -1,17 til 40,48. Atriðið 

SDQ 12 „flýgst oft á eða leggur börn í einelti“ og SDQ 22 „stelur heima, í skóla eða 

annars staðar“  voru með langhæstu skekkjuna, meðaltalið og risið. Án SDQ 12 og 22 

var meðaltal SDQ listans á bilinu 1,14 til 2,87 skekkjan á bilinu -3,1 til 3,1 og ris á bilinu 

-1,17 til 9,35. Tafla 4 sýnir lýsandi tölfræði SDQ atriðanna. Í viðauka D má sjá tölfur 

fyrir lýsandi tölfræði í úrtaki sex til níu ára og 10 til 13 ára. 
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Tafla 4. Lýsandi tölfræði SDQ atriðanna (N=335). 

 

 

Miðað var við að atriði íslenska listans ættu að hafa skekkju undir 1,0 og ris 

undir 2,0. Þau atriði sem ekki uppfylltu þau skilyrði voru felld úr listanum, þau voru níu 

talsins. Auk þeirra voru endurtekin og lík atriði felld út, þau voru 4 talsins. Í viðauka E 

má sjá töflu yfir lýsandi tölfræði atriðanna sem felld voru út. Eftir stóðu 59 atriði 

íslenska listans. Meðaltöl atriðanna voru á bilinu 3,01 til 4,42 með staðalfrávik á bilinu 

6,0 til 1,12. Skekkja atriðanna var á bilinu -0,95 til 0,25 og ris á bilinu -0,68 til 1,85 

lýsandi tölfræði atriðanna 59 má sjá á töflu 5 og 6. 
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Tafla 5. Lýsandi tölfræði íslenska listans, fyrri hluti (N=335). 
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Tafla 6 frh. Lýsandi tölfræði íslenska listans, seinni hluti (N=335). 

 

 

Fyrir þáttagreiningu íslenska atferlislistans í úrtaki mæðranna (N = 335) sýndi 

Bartletts-próf marktekt, p < 0,0005 og KMO-próf (Kaiser-Meyen-Olkin) gaf stærðina 

0,959. Gögnin eru því vel fallin til þáttagreiningar. Til að ákvarða fjölda þátta í úrtakinu 

var notast við skriðupróf. Skriðuritið má sjá á mynd 1. Skriðuprófið gaf til kynna að í 

íslenska listanum væru fjórir þættir. Notast var við meginásaþáttagreiningu (Principal 

axis factoring) með promax- snúningi (Kappa = 4), meðaltal var sett í stað ósvaraðra 

spurninga. Þættirnir fjórir skýra 52,4% af heildardreifingu atriðanna. Sé raunfylgnin 

milli atriða dregin frá spáfylgni sömu atriða sem fékkst út frá fjórum þáttum eru 282 

leifar (residuals) í gagnasafninu eða 16% stærri en 0,05 sem gefur til kynna að 

réttlætanlegt sé að notast við fjóra þætti. Þættirnir skýra dreifingu atriða listans misvel og 
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eru þáttaskýringar atriðanna á bilinu 17,1% af dreifingu atriðisins „bregst við þegar 

önnur börn svindla eða fara ekki eftir reglum í leik“ til 73% af dreifingu „sýnir stillingu í 

erfiðum aðstæðum“. 

 

 

 

Mynd 1. Skriðurit 59 atriða íslenska atferlislistans (N=335). 

  

Þættirnir geta útskýrt dreifingu flestallra atriðanna nokkuð vel en þáttaskýring 49 

atriða er á bilinu 0,4 og 0,72.  Á töflu 7 og 8 kemur fram þáttahleðsla atriðanna af 

íslenska atferlislistanum í úrtaki 335 mæðra á þættina fjóra ásamt fylgni milli þáttanna, 

þáttaskýringu og áreiðanleika þeirra. 
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Atriði Þáttaskýring

I II III IV

Hefur góða stjórn á skapi sínu. 0.89 -0.18 0.09 0.00 0,72

Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist.                                                0.84 -0.05 0.06 -0.19 0.59

Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 0.81 -0.04 -0.03 0.03 0.61

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

eitthvað skemmtilegt í hópi barna.

0.75 0.02 -0.09 -0.09 0.46

Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 0.74 -0.15 0.12 0.19 0.73

Hefur jafnaðargeð. 0.73 -0.16 0.12 0.08 0.59

Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 0.73 0.31 -0.14 -0.17 0.64

Hlustar á önnur börn til enda í samræðum (grípur ekki fram 

í).

0.72 0.13 -0.14 -0.05 0.50

Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 0.71 -0.16 0.14 0.09 0.60

Er afslappaður/ afslöppuð. 0.70 -0.02 0.11 -0.15 0.47

Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 0.66 0.33 -0.15 -0.05 0.63

Það þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 

pirruð/pirraður.

0.66 -0.16 0.16 0.13 0.57

Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 0.66 -0.10 0.16 0.10 0.58

Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum.                              0.65 0.09 0.16 -0.07 0.46

Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 0.65 -0.10 0.15 0.17 0.65

Tekst vel á við mótlæti. 0.65 -0.04 0.02 0.15 0.54

Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum. 0.63 0.24 -0.05 -0.24 0.59

Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 0.62 0.09 0.15 -0.23 0.45

Er tillitssöm/ tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) eða 

við önnur börn.

0.58 0.20 -0.02 0.13 0.61

Er fær um að leiða hjá sér slæma hegðun. 0.58 -0.19 0.18 0.11 0.44

Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. 0.57 0.22 -0.01 0.11 0.62

Er kurteis þegar það á við.              0.56 0.05 0.05 -0.13 0.31

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

uppnámi út af einhverju.

0.52 0.01 0.27 0.01 0.52

Getur sett sig í spor annarrra. 0.52 0.41 -0.14 -0.05 0.54

Er sama þó hún/hann sé ekki fyrst(ur) til að gera eitthvað í 

hópi barna.

0.52 0.02 -0.02 0.20 0.41

Fer einungis í uppnám ef tilefni er til. 0.51 0.13 0.05 -0.25 0.28

Er sátt(ur) þó hún/hann fái ekki alltaf sitt fram í leikjum 

með öðrum börnum.

0.50 -0.09 -0.15 0.42 0.45

Kemur vel fram við aðra. 0.49 0.21 0.15 -0.02 0.53

Samræmi er milli hegðunar hans/hennar og vitneskju um 

hvað er rétt eða rangt að gera.

0.46 0.20 0.21 -0.02 0.53

Á auðvelt með að taka gagnrýni frá öðrum. 0.46 -0.08 0.15 0.28 0.49

Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum. 0.46 0.24 0.01 0.24 0.61

Fer eftir reglum í leik með öðrum börnum. 0.42 0.35 0.09 -0.05 0.51

Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við önnur börn. 0.37 0.34 0.07 0.19 0.62

Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar skilur 

hann/hún ástæður fyrir því.

0.29 0.16 0.13 0.12 0.32

Þáttahleðsla

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 7. Meginásaþáttagreining íslenska listans, fyrri hluti (N=335). 
 



  

 

28 
 

 

 

 

 

 

 

Tafla 8frh. Meginásaþáttagreining íslenska listans, seinni hluti (N=335). 
 

 

Atriði Þáttaskýring

I II III IV

Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

annarra barna.

-0,19 0,75 0,08 0,22 0,64

Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

annarra barna.

-0,09 0,70 0,04 0,13 0,53

Sýnir hluttekningu í verki þegar aðrir eiga erfitt. -0,18 0,67 0,14 0,24 0,59

Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt.                                           -0,16 0,66 0,35 -0,05 0,54

Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst rétt 

eða rangt heima eða annars staðar.

-0,09 0,64 0,31 -0,03 0,56

Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 0,17 0,53 -0,04 0,18 0,54

Reynir yfirleitt að gleðja aðra. 0,01 0,53 0,16 0,15 0,49

Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar tilfinningar 

(t.d. reið, áhyggjur).

0,21 0,51 -0,17 0,08 0,40

Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá einhverju. 0,35 0,49 -0,14 -0,03 0,47

Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með 

sér.

0,05 0,46 0,08 -0,07 0,25

Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 0,38 0,43 -0,19 0,05 0,44

Bregst við þegar önnur börn svindla eða fara ekki eftir 

reglum í leik.

-0,16 0,43 0,17 -0,28 0,17

Hlýðir því sem foreldrar segja. 0,25 0,07 0,63 -0,16 0,58

Gerir það sem hann/hún er beðin(n) um að gera heima.                                      0,20 0,10 0,60 -0,15 0,52

Sættir sig við reglur heima eða annars staðar. 0,35 -0,01 0,56 -0,03 0,62

Játar mistök sín.                                                       0,02 0,33 0,48 0,01 0,48

Hlýðir reglum inni á heimilinu. 0,38 0,05 0,48 -0,26 0,47

Á auðvelt með að viðurkenna slæma hegðun. 0,00 0,27 0,43 0,03 0,37

Viðurkennir mistök sín.            0,10 0,27 0,39 0,08 0,45

Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin (t.d. í leik). -0,06 0,13 -0,16 0,59 0,32

Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. -0,16 0,12 -0,14 0,50 0,20

Vill leika/vera með öðrum börnum þó þau séu ekki eins og 

allir aðrir.

-0,13 0,28 0,03 0,43 0,30

Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða annað í fari 

annarra barna.

-0,15 0,13 0,09 0,43 0,22

Vill stjórna í leik með öðrum börnum. -0,19 0,15 0,09 -0,37 0,16

Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn gera á 

hlut hans/hennar.

0,16 0,21 0,14 0,24 0,34

Alfastuðull

I - - - 0,97

II 0,58 - - 0,90

III 0,56 0,39 - 0,87

IV 0,52 0,41 0,44 0,44

Þáttahleðsla

Fylgni milli þátta
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Í þætti eitt eru 34 atriði sem er rúmlega helmingur allra atriða listans. Hleðsla 

atriðanna á þáttinn er á bilinu 0,19 til 0,89. Þau atriði sem hafa mesta hleðslu á þáttinn 

eru atriði á borð við „hefur góða stjórn á skapi sínu“ og „getur hamið sig þegar 

hann/hún reiðist“ sem koma bæði úr atriðasafni skaplyndis og lýsa skapstjórn. „Er sama 

þó að hún/hann sé ekki fyrst(ur) til að gera eitthvað skemmtilegt í hópi barna“ kemur af 

atriðalista félagsfærni en byggir óneitanlega á skaplyndi og yfirvegun. Atriðið „kemur 

vel fram við aðra“ lýsir hlýðni en ekki síður tilfinningastjórnun og skaplyndi. Atriðið 

„leysir vel úr ágreiningi við önnur börn“ hefur krosshleðslu á þátt tvö með 0,66 á þátt 

eitt og 0,33 á þátt tvö, sama má segja um „leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur 

börn“ með 0,72 á eitt og 0,33 á tvö. Þessir atriði eru mjög lík en krefjast bæði 

yfirvegunar og félagsfærni af hálfu barns. Eins er krosshleðsla á atriðinu „getur sett sig í 

spor annarra“ en það er af atriðalista félagstilfinningar og hefur hleðsluna 0,52 á þátt 

eitt og 0,41 á þátt tvö. Tvö atriði hafa hleðslu undir 0,4. Þáttur eitt virðist ná yfir 

skaplyndi, það að hafa stjórn á eigin tilfinningum, ná að hemja skapofsa og sýna 

þolinmæði. Atriðin eru beintengd tilfinningaþroska en það getur talist mjög eðlilegt að 

ungt barn geti ekki hegðað sér í samræmi við fullyrðingar atriðanna á meðan það gæti 

talist óeðlilegt ef eldra barn gerði það ekki. Meðalþáttaskýring atriðanna í þætti eitt er 

0,53. 

Á þátt tvö hlóðust 12 atriði. Hleðsla þeirra var á bilinu 0.429 til 0,755. Þessi 

þáttur virðist lýsa félagslegu tilfinninganæmi „sýnir hluttekningu í verki þegar aðrir eiga 

erfitt“, réttlætiskennd „talar um hvað honum/henni finnst réttlátt“ og „segir frá ástæðum 

fyrir því sem henni/honum finnst rétt eða rangt heima eða annars staðar“. Einnig lýsir 

hann skilningi á tilfinningum annarra, t.d „lætur sig það varða þegar einhver gerir 

eitthvað á hlut annarra“. Þrjú atriði sýndu krosshleðslu. Þar ber helst að nefna „sýnir 

áhuga þegar önnur börn segja frá einhverju“ en það hleðst 0,353 á þátt eitt og 0,493 á 

þátt tvö.  Óhætt er að tala um þennan þátt sem þátt félagstilfinningar. Skilningur á 

tilfinningum annarra og það að geta sett sig í spor annarra. Eins og með fyrsta þátt 

tengist þessi þáttur greinilega þroskaferli barns, helst á sviði siðferðisþroska. Það að barn 

geti hegðað sér í samræmi við fullyrðingar atriða þessa flokks krefst þess að þau geti sett 

sig í spor annarra, áttað sig á því hvernig þeim líður og séð hvort það er gott eða slæmt. 

Meðalþáttaskýring atriðanna í þætti tvö er 0,47. 

Sjö atriði hlaðast á þriðja þátt. Hleðsla þeirra er á bilinu 0,386 til 0,629. Atriði 

þáttarins snúa flest að hlýðni, t.d „gerir það sem hann/hún er beðin um að gera heima“. 
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„Játar mistök sín“ og „á auðvelt með að viðurkenna slæma hegun“ vísar til heiðarleika. 

Atriðin „sættir sig við reglur heima hjá sér og annars staðar“  og „hlýðir reglum inni á 

heimilinu“ hafa krosshleðslu á þátt eitt. Þátt þrjú væri hægt að kalla hlýðni en atriðin 

beinast flestöll í þá átt. Heiðarleiki er líka sterkur meðal atriðanna. Þátturinn virðist hafa 

sterk tengsl við siðferðisþroska og væri hægt að skýra marga annmarka á hegðuninni 

sem fullyrðingarnar lýsa með litlum þroska á því sviði. Meðalþáttaskýring atriðanna í 

þætti þrjú er 0,50. 

Fimm atriði hlaða á fjórða og síðasta þáttinn með hleðslur á bilinu -0,365 til 

0,587. Atriðið „vill stjórna í leik með öðrum börnum“ hefur neikvæða hleðslu á þáttinn 

en það er hægt að skýra með því að atriðið gæti talist neikvætt í samanburði við hin 

atriðin, það er samt umdeilanlegt. Önnur atriði þáttarins t.d „hugsar meira um aðra en 

sjálfan sig“ og „leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða annað í fari annarra barna“ 

lýsir umburðarlyndi. Engin markverð krosshleðsla er á atriðum þáttarins. Þátturinn lýsir 

helst félagstilfinningu svipað öðrum þætti þó hægt væri að kalla hann manngæsku. Það 

verður talað um þennan þátt sem félagsfærni en hann virðist hafa tengsl bæði við 

siðferðis- og félagsþroska. Eitt atriði „Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur 

börn gera á hlut hans/hennar“ hafði ekki marktæka hleðslu á neinn þáttanna fjögurra. 

Meðalþáttaskýring atriðanna í þætti fjögur er 0,32. Tafla 9 gefur upplýsingar um 

dreifingu heildartalna íslenska listans.Meðaltal heildartalnanna er á bilinu 17,95 til 

127,61, skekkjan á bilinu -0,00 til -0,74 og ris á bilinu -0,18 til 1,38 sem bendir til þess 

að atriðin víki eitthvað frá normaldreifingu en þó ekki um of. Áreiðanleiki þáttanna var á 

bilinu α=0,44 til α=0,97. Einungis þáttur fjögur hafði áreiðanleikastuðul undir 0,87. 

Tafla 9. Upplýsingar um heildartölur þátta íslenska listans (N=335). 

Atriði 
Fjöldi 

(N) 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris 

Skaplyndi I 245 48 167 127,61 20,61 -0,66 0,96 

Félagstilfinning II 278 22 60 48,03 6,50 -0,69 1,31 

Hlýðni III 289 8 35 27,47 4,31 -0,74 1,38 

Félagsfærni IV 284 11 24 17,95 2,29 0,00 -0,18 

 

Greiningarviðmiðum mótþróa-, þrjósku- og hegðunarröskunar úr DSM var bætt 

við íslenska listann og meginásaþáttagreiningu (kappa = 4) beitt á úrtakið (N=335). 

Bartletts-próf er marktækt  p< 0,0005 og KMO (Kaiser-Meyen-Olkin) stærðin er 0,961.  
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Skriðuprófið gaf til kynna að í þessu atriðasafni líkt og í því fyrra væru fjórir 

þættir (sjá mynd 2). 

Meðaltal var sett í stað ósvaraðra spurninga. Þættirnir fjórir skýra 51,19% af 

heildardreifingu atriðanna. Sé raunfylgnin milli atriða dregin frá spáfylgni sömu atriða 

sem fékkst út frá fjórum þáttum eru 387 leifar í gagnasafninu eða 17% stærri en 0,05 

sem gefur til kynna að réttlætanlegt sé að notast við fjóra þætti. 

Í töflu 10 og 11 kemur fram þáttahleðsla atriðanna af íslenska atferlislistanum 

með DSM atriðunum í úrtaki 335 mæðra á þættina fjóra ásamt fylgni milli þáttanna, 

þáttaskýringu og áreiðanleika þeirra. Viðbættu atriðin eru feitletruð á töflunum.  

 

 

 

 

 

Mynd 2. Skriðurit 67 atriða íslenska atferlislistans og atriða af DSM (N=335). 

fla 3 



  

 

32 
 

 

   

Tafla 10. Þáttagreining íslenska listans og atriða DSM, fyrri hluti. (N=335). 
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Tafla 11frh . Þáttagreining íslenska listans og atriða DSM, seinni hluti. (N=335). 

 Atriði Þáttaskýring

I II III IV

Hlýðir því sem foreldrar segja. -0,08 0,81 0,20 -0,12 0,62

Hlýðir reglum inn á heimilinu. 0,09 0,74 0,12 -0,28 0,56

Gerir það sem hann/hún er beðin(n) um að gera heima.                                      -0,06 0,70 0,22 -0,11 0,52

Ergir fólk viljandi. 0,04 0,65 0,06 -0,06 0,45

Óhlýðnast reglum. 0,12 0,65 0,10 -0,21 0,48

Sættir sig við reglur heima eða annars staðar. 0,09 0,64 0,12 0,02 0,59

Rífst við fullorðna. 0,09 0,58 -0,09 0,11 0,46

Er reið(ur) eða önug(ur) 0,25 0,46 -0,09 -0,01 0,38

Verður auðveldlega ergileg(ur) eða reið(ur). 0,38 0,46 -0,18 0,00 0,50

Kennir öðrum um eigin mistök eða misgerðir.                                   0,14 0,24 0,19 0,18 0,36

Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

annarra barna.

-0,09 0,00 0,71 0,25 0,61

Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt.                                           -0,11 0,20 0,69 -0,01 0,53

Sýnir hluttekningu í verki þegar aðrir eiga erfitt. -0,14 0,07 0,67 0,28 0,58

Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst rétt 

eða rangt heima eða annars staðar.

-0,03 0,19 0,67 0,00 0,55

Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

annarra barna.

0,03 -0,03 0,65 0,15 0,51

Reynir yfirleitt að gleðja aðra. 0,03 0,11 0,54 0,17 0,49

Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 0,26 -0,09 0,49 0,19 0,53

Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar tilfinningar 

(t.d. reið, áhyggjur).

0,33 -0,16 0,43 0,05 0,37

Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með 

sér.

0,17 -0,01 0,42 -0,06 0,25

Bregst við þegar önnur börn svindla eða fara ekki eftir 

reglum í leik.

-0,07 0,11 0,42 -0,31 0,18

Játar mistök sín.                                                       -0,06 0,39 0,42 0,07 0,45

Á auðvelt með að viðurkenna slæma hegðun. -0,06 0,33 0,36 0,09 0,34

Viðurkennir mistök sín.            0,04 0,29 0,35 0,14 0,43

Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin (t.d. í leik). -0,05 -0,19 0,18 0,55 0,28

Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. -0,17 -0,16 0,14 0,47 0,17

Vill leika/vera með öðrum börnum þó þau séu ekki eins og 

allir aðrir.

-0,12 -0,05 0,32 0,45 0,29

Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða annað í fari 

annarra barna.

-0,22 0,05 0,21 0,45 0,21

Vill stjórna í leik með öðrum börnum. -0,06 -0,04 0,14 -0,38 0,16

Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn gera á 

hlut hans/hennar.

0,11 0,12 0,25 0,26 0,34

Alfastuðull

I - - - 0,97

II 0,70 - - 0,89

III 0,53 0,39 - 0,90

IV 0,61 0,51 0,36 0,50

Þáttahleðsla

Fylgni milli þátta
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Þættirnir fjórir haldast lítið breyttir frá fyrri þáttagreiningu. Munurinn er þó sá að 

atriðin sem hlóðu á þátt tvö í fyrri þáttagreiningunni mynda nú þátt þrjú. Atriði DSM 

hlaða öll á fyrsta og annan þátt. Þess ber að geta að atriðin eru öll neikvætt orðuð miðað 

við önnur atriði listans og hefur því verið snúið. Atriðið „missir stjórn á skapi sínu“ er 

með hleðsluna 0,49 á fyrsta þátt en sýnir krosshleðslu á annan þátt með 0,34. Þáttur eitt 

virðist lýsa skaplyndi. Atriðið „er hefnigjarn/hefnigjörn“ hleðst ómarktækt á þátt eitt og 

tvö með 0,28 á þátt eitt og 0,23 á þátt tvö. Atriðin sex sem eftir eru hlaðast öll á þátt tvö. 

„Ergir fólk viljandi„ með 0,65 og „verður auðveldlega ergileg(ur)/reið(ur)“ með 0,46 

(ásamt krosshleðslu 0,39 á þátt eitt) eru dæmi um atriði sem virðast eiga að skima eftir 

tilfinningastjórn og skilningi þrátt fyrir að þau endi í þessum þætti.  Atriðið „óhlýðnast 

reglum“ er með hleðsluna 0,648 á þátt tvö. Þáttur tvö, sem í fyrri greiningunni var þáttur 

félagstilfinningar er nú þáttur hlýðni. Í honum eru sömu atriði og hlóðu þátt hlýðni í 

fyrra atriðasafninu ásamt sex greiningaviðmiðum DSM. Þátturinn hefur 

meðalþáttaskýringu 0,49 og áreiðanleikastuðulinn α = 0,89. Fylgni þáttarins er há við 

fyrsta þátt skaplyndis r = 0,70 en í og undir meðallagi við hina tvo. Greiningaviðmiðin 

virðast því eiga meira skylt við atriði hlýðni en nokkuð annað á listanum. 

Meðalþáttaskýring DSM atriðanna er 0,44.  

Samkvæmt handbók um SDQ eiga að vera fimm undirliggjandi þættir í listanum; 

tilfinningavandi, hegðunarvandi, ofvirkni, samskiptavandi og félagshæfni. 

Meginásaþáttagreining var því framkvæmd á 22 atriða SDQ listanum í úrtaki mæðranna 

(N=335). Bartletts-próf  er marktækt, (p < 0,0005) og KMO- (Kaiser-Meyen-Olkin) 

stærðin er 0,837 . Gögnin eru því vel fallin til þáttagreiningar. Til að ákvarða fjölda þátta 

í úrtakinu var notast við skriðupróf, skriðuritið má sjá á mynd 3. Skriðuprófið gaf til 

kynna að í SDQ listanum væru fimm þættir. Notast var við meginásaþáttagreiningu með 

promax- snúningi (kappa = 4), meðaltal var sett í stað ósvaraðra spurninga. Þættirnir 

fimm skýra 55,7% af heildardreifingu atriðanna. Sé raunfylgnin milli atriða dregin frá 

spáfylgni sömu atriða sem fékkst út frá þáttunum fimm eru 26 leifar í gagnasafninu eða 

11% stærri en 0,05 sem gefur til kynna að réttlætanlegt sé að notast við fimm þætti. Í 

töflu 12 kemur fram þáttahleðsla atriðanna af SDQ listanum í úrtaki 335 mæðra á 

þættina fimm ásamt fylgni milli þáttanna, þáttaskýringu og áreiðanleika þeirra.  
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Mynd 3. Skriðurit 22 atriða SDQ (N=335). 

 

Eins og reiknað var með komu fram fimm nokkuð skýrir þættir. Atriðin höfðu 

þáttaskýringu á bilinu 0,22 til 0,74. Á þátt eitt hlóðust sex atriði á bilinu -0,47 til 0,71. 

Atriðin í þættinum beinast helst að góðvilja „góður við yngri börn“, hjálpsemi, „býðst oft 

til að hjálpa öðrum, foreldrum, kennurum, öðrum börnum“ og tillitssemi „tekur tillit til 

tilfinninga annarra“. Þarna er því um að ræða þátt félagshæfni en hann kemur mjög 

svipað fram í íslenskri handbók um SDQ (Guðmundur Skarphéðinsson og Páll 

Magnússon, 2008). Meðalþáttaskýring atriðanna í þætti eitt var 0,41. Á þátt tvö hlóðust 

fimm atriði með hleðslur á bilinu 0,32 til 0,89. Atriði þáttarins tengjast hvatvísi „hugsar 

áður en hann/hún framkvæmir“, athygli „truflast auðveldlega, hann/hún á erfitt með að 

einbeita sér“ og eirðarleysi „eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi“.  
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Tafla 12. Meginásaþáttagreining atriða SDQ (N=335). 

 

 

Þarna er um að ræða þátt ofvirkni sem einnig er einn af þáttunum fimm sem hafa komið 

fram áður. Undantekningin er þó að atriðið „fær oft skapofsaköst eða er uppstökkur“ 

hleður á þennan þátt en það mátti reikna með honum í þætti hegðunarvanda. 

Meðalþáttaskýring atriðanna sem hlóðu þátt tvö er 0,50 (Guðmundur Skarphéðinsson og 

Páll Magnússon, 2008).  

Þriðji þátturinn samanstendur af fjórum atriðum með hleðslu á bilinu 0,45 til 

0,87. Inntak þáttarins er tilfinningavandi en atriði hans tengjast áhyggjum t.d „áhyggjur 

af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur“ og verkjum „kvartar oft um höfuðverk, magaverk 

eða flökurleika“. Meðalþáttaskýring atriðanna er 0,42 af dreifingu. Á fjórða þátt hlóðu 

fimm atriði, hleðslur voru á bilinu 0,35 til 0,69. Þau virðast lýsa samskiptum við önnur 

börn, t.d „öðrum börnum líkar almennt vel við hann/hana“ og „flýgst oft á eða leggur 

Atriði Þáttaskýring

I II III IV V

Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi eða líður illa 0,71 0,00 0,07 0,03 0,08 0,43

Býðst oft til að hjálpa öðrum (foreldrum, kennurum, öðrum börnum)
0,67 -0,11 0,02 0,17 0,10

0,42

Tekur tillit til tilfinninga annarra 0,66 -0,04 0,09 -0,14 -0,03 0,53

Góð/ur við yngri börn                                            0,54 0,15 -0,04 -0,17 0,06 0,30

Á auðvelt með að deila með öðrum börnum (nammi, dóti, blýöntum 

o.s.frv.)
0,54 0,14 -0,03 -0,13 -0,05

0,32

Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska        -0,47 0,26 0,13 -0,14 0,09 0,48

Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi 0,08 0,89 -0,08 -0,03 0,10 0,74

Stöðugt með fikt eða á iði -0,06 -0,78 -0,01 -0,05 0,10 0,54

Truflast auðveldlega, hann/hún á erfitt með að einbeita sér -0,02 0,69 0,04 -0,02 -0,03 0,48

Hugsar áður en hann/hún framkvæmir     -0,23 0,37 -0,03 0,01 0,03 0,29

Fær oft skapofsaköst eða er uppstökkur -0,22 0,32 0,22 0,07 0,09 0,47

Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur 0,06 -0,03 0,87 -0,09 -0,08 0,63

Oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast -0,10 -0,02 0,60 -0,01 0,10 0,43

Óörugg/ur, hangir í foreldrum við ókunnar aðstæður, missir 

sjálfstraust
0,01 0,07 0,56 0,05 0,01

0,38

Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika                      0,06 0,00 0,45 0,13 -0,06 0,24

Öðrum börnum líkar almennt vel við hann/hana -0,13 0,15 -0,12 0,69 -0,12 0,51

Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna 0,25 0,22 0,14 0,57 -0,06 0,47

Á að minnsta kosti einn góðan vin 0,06 0,16 -0,04 -0,55 -0,03 0,30

Flýgst oft á eða leggur börn í einelti -0,05 0,00 -0,05 0,42 0,23 0,31

Frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n -0,09 -0,15 0,22 0,35 0,01 0,22

Lýgur oft eða svindlar 0,01 0,01 0,00 0,10 0,78 0,68

Stelur heima, í skóla eða annars staðar 0,09 -0,01 -0,04 -0,07 0,78 0,49

Alfastuðull

I - - - - 0,42

II -0,49 - - - 0,28

III -0,27 0,44 - - 0,72

IV -0,33 0,41 0,43 - 0,14

V -0,48 0,48 0,28 0,42 0,69

Þáttahleðsla

Fylgni milli þátta



  

 

37 
 

börn í einelti“ ásamt hæfni til að koma sér fyrir í hópi vina, t.d „á einn góðan vin“. Þessi 

þáttur er einnig þekktur og hefur borið nafnið samskiptavandi (Guðmundur 

Skarphéðinsson og Páll Magnússon, 2008), því nafni verður haldið. Meðalþáttaskýring 

var 0,36. Fimmti og síðasti þátturinn inniheldur aðeins tvö atriði sem eiga það 

sameiginlegt að tengjast hegðunarvanda sterklega: „lýgur oft eða svindlar“ og „stelur 

heima, í skóla eða annars staðar“. Atriðin voru bæði með hleðsluna 0,78. Þessi þáttur er 

heldur minni en við mátti búast en atriðin sem reiknað var með að myndu hlaða þennan 

þátt fóru nokkuð jafnt á hina þættina, þar má nefna atriði tengd stríðni og einelti sem 

fóru á þátt samskiptavanda, skapofsa sem fór á þátt ofvirkni og athyglisbrests og hlýðni 

sem fór á þátt félagsfærni. Meðalþáttaskýring var 0,58. Ekkert atriði listans hafði 

markverða hleðslu á fleiri en einn þátt.  

Tafla 13 gefur upplýsingar um dreifingu heildartalna SDQ listans.Heildartölur 

þáttanna voru reiknaðar. Meðaltal þeirra var á bilinu 5,81 til 12,19, skekkjan á bilinu -

3,89 til 1,20 og ris á bilinu -0,86 til 17,21 sem bendir til þess að atriðin víki mörg hver 

töluvert frá normaldreifingu. Áreiðanleikastuðull þáttanna var mjög lágur eða á bilinu 

α=0,28 til α=0,72. Þáttur þrjú var með hæsta áreiðaleikastuðulinn á meðan þáttur fjögur 

var með lægstan.  

 

Tafla 13.Upplýsingar um heildartölur þátta SDQ atriðanna (N=335). 

Atriði 
Fjöldi 

(N) 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris 

Félagshæfni I 283 7 16 9,31 1,62 1,20 1,53 

Ofvirkni II 288 6 15 11,15 1,72 -0,66 -0,86 

Tilfinningav. III 284 4 12 10,21 2,01 -1,14 0,36 

Samskiptav.IV 291 7 15 12,19 1,19 -1,46 2,55 

Hegðunarv. V 291 2 6 5,81 0,58 -3,89 17,21 
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Tafla 14 greinir frá fylgni milli heildartalna þátta íslenska atferlislistans og SDQ 

listans. Fylgnin er minnst 0,01 og mest 0,75. Fylgni milli heildartalna þátta íslenska 

listans er almennt mjög há en hún er á bilinu 0,45 til 0,75. Mesta fylgnin milli listanna er 

neikvæða  

fylgnin -0,67 milli félagstilfinningar íslenska listans og félagshæfni SDQ listans. Sama 

fylgni var milli heildartölu félagstilfinningar íslenska listans og félagshæfni SDQ 

listans.SDQ þáttur félagshæfni hafði nokkuð háa fylgni við alla þætti íslenska listans.  

Ástæðan fyrir því að fylgni þáttar félagshæfni við aðra þætti er neikvæð er sú að öllum 

þáttum SDQ listans var snúið við gerð spurningalistans svo að sem flest atriði væru 

jákvæð. Félagshæfni var hins vegar jákvætt orðað í upphafi. Að félagshæfniþættinum 

undanskildum hafði SDQ þátturinn hegðunarvandi hæsta fylgni við íslenska þátt hlýðni 

með 0,44. SDQ þáttur ofvirkni hafði fylgnina 0,64 við íslenska þátt skaplyndis og 0,55 

við hlýðni.Samskiptavandi hafði hæsta fylgni við skaplyndi íslenska kvarðans eða 0,42 

en það sama átti við um tilfinningavanda með 0,30 og ofvirkni með 0,65. Lægst var 

fylgnin milli heildartölu SDQ þáttarins tilfinningavanda og íslenska félagsfærni en hún 

var 0,01. Íslenski þáttur félagsfærni hafði lægsta fylgni við alla þætti SDQ listans.    

  

  

 

 

 

 

 

Tafla 14. Fylgni milli heildartalna íslenska listans og SDQ atriðanna (N=335). 

 
Þáttur

Skaplyndi 

I

Félags-

tilfinning II

Hlýðni   

III

Félags-

færni IV

Félags-

hæfni I

Ofvirkni 

II

Tilfinningav, 

III

Samskiptav,

IV

Hegðunarv, 

V

Skaplyndi I - - - - - - - - -

Félagstilfinning II 0,69 - - - - - - - -

Hlýðni III 0,75 0,63 - - - - - - -

Félagsfærni IV 0,45 0,49 0,46 - - - - - -

Félagshæfni I -0,51 -0,67 -0,47 -0,38 - - - - -

Ofvirkni II 0,64 0,41 0,55 0,15 -0,31 - - - -

Tilfinningav, III 0,30 0,20 0,28 0,01 -0,11 0,34 - - -

Samskiptav,IV 0,42 0,22 0,16 0,01 -0,20 0,33 0,38 - -

Hegðunarv, V 0,39 0,30 0,44 0,09 -0,23 0,39 0,19 0,29 -
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Umræða 

 

Rannsóknin var gerð í þeim tilgangi að kanna réttmæti íslenska atferlislistans og 

staðfesta þáttabyggingu hans í úrtaki mæðra í þeim tilgangi að styðja við áframhaldandi 

þróun. Ekki síður var rannsóknin gerð með það að leiðarljósi að sýna fram á að sá 

möguleiki sé fyrir hendi að greina frávik á borð við hegðunar-, mótþróa- og 

þrjóskuröskun á jákvætt orðuðum atferlislista. Helsti kosturinn við það er að spurningar 

listanna eru ekki að fiska eftir vandkvæðum heldur lúta þær að hegðun sem getur talist 

eðlileg. Til þess voru niðurstöður þáttagreiningarinnar bornar saman við niðurstöður 

SDQ sem er rótgróinn og útbreiddur atferlislisti. Gögn þessarar rannsóknar renna frekari 

stoðum undir niðurstöður fyrri rannsókna á íslenska atferlislistanum að stöðugir 

undirliggjandi þættir búi að baki atriðunum (Einar Guðmundsson o.fl., 2013). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar greina frá fjórum þáttum. Fylgni milli þáttanna var 

töluvert há sem bendir til þess að þeir meti nokkuð skyldar hugsmíðar. 

Fyrsti og stærsti þátturinn sem fékk heitið skaplyndi var mjög skýr og hann var 

hægt að tengja tilfinningaþroska. Atriði sem hlóðu á þáttinn, t.d „hefur góða stjórn á 

skapi sínu“ og „heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök“  eru nátengd greiningarviðmiði 

mótþróa- og þrjóskuröskunar í DSM og hafa auk þess hlaðist á sambærilegan þátt í 

öðrum úrtökum (Anna Gréta Oddsdóttir og Anna Marín Skúladóttir, 2013). Tvö 

greiningaviðmiða DSM hlóðu einnig á þáttinn og snerust bæði um tilfinningastjórn. Í 

samanburði við SDQ listann höfðu heildartölur þáttarins töluverða fylgni við heildartölur 

þátta SDQ listans, sérstaklega þátt ofvirkni og félagshæfni. Annar þátturinn sem kom 

fram innihélt ekki jafnmörg atriði en var mjög skýr. Hann mynduðu atriði tengd 

félagstilfinningu, t.d skilning á tilfinningum annarra og þau höfðu mörg sterk tengsl við 

siðferðisþroska.  Atriði þáttarins hafði hlaðið þáttinn í svipaðri mynd í öðrum úrtökum 

og eru náskyld greiningaviðmiðum DSM bæði á hegðunarröskun og mótþróa- og 

þrjóskuröskun. Til að nefna dæmi getur verið erfitt fyrir einstaklinga með aðra hvora 

röskunina að setja sig í spor annarra (Finger o.fl. 2012) og átta sig á því hvort hegðun er 

rétt eða röng. Hvoru tveggja eru atriði sem hlóðu á þáttinn bæði í þessu úrtaki og úrtaki 

Önnu Grétu og Önnu Marínar frá 2013 (Anna Gréta Oddsdóttir og Anna Marín 

Skúladóttir, 2013). 

Heildartölur þáttarins höfðu ágætis fylgni við félagshæfniþátt SDQ listans en 

hann er sambærilegur að því leyti að hann lýtur líka að skilningi á tilfinningum annarra 
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og tillitsemi við aðra. Niðurstöðurnar renna því vissum stoðum undir tilvist þessa þáttar. 

Þriðji þátturinn sem kom fram var greinilega þáttur hlýðni sem tengist einnig 

siðferðisþroska og inntak hans var mjög skylt þeim viðmiðum hegðunar-, mótþróa- og 

þrjóskuröskunar sem koma að erfiðleikum með að skilja og virða reglur, bæði formlegar 

og óformlegar ásamt heiðarleika. Megnið af greiningarviðmiðum DSM hlóðu á þennan 

þátt sem var reyndar þáttur tvö þegar DSM greiningaviðmiðum var bætt í atriðasafnið. 

Fylgni heildartalna þáttarins hafði nokkra fylgni við þátt hegðunarvanda á SDQ 

listanum. Síðasti og minnsti þátturinn fékk heitið félagsfærni en hann var myndaður úr 

atriðum sem tengdust umburðarlyndi og vingjarnleika til dæmis „hugsar meira um hag 

annarra en sinn eigin (t.d í leik)“. Heildartölur þáttarins höfðu mjög litla fylgni við þætti 

SDQ ásamt því að vera eini þátturinn sem hafði lágan áreiðanleikastuðul (α < 0,45). 

Þrátt fyrir það er inntak þáttarins á margan hátt skylt greiningarviðmiðum 

hegðunarröskunar en greiningarviðmið hennar eru mörg tengd skorti á umburðarlyndi og 

fjandsemi. Þegar greiningarviðmiðum DSM á mótþróa- og þrjóskuröskun var bætt í 

atriðasafnið fyrir aðra þáttagreiningu kom í ljós að þau hlóðu næstum öll sama þáttinn 

sem hafði ekki verið jafn fyrirferðamkill í fyrri greiningunni. 

Þegar lýsandi tölfræði heildartalna þáttanna var skoðuð kom í ljós að þeir voru 

tiltölulega lítið skekktir, sérstaklega í samanburði við SDQ þættina sem voru allir mjög 

skekktir. Ris heildartalnanna var einnig nokkuð ásættanlegt en bendir til þess að atriðin 

víki svolítið frá normaldreifingu þrátt fyrir að það sé ekki mikið þegar borið er saman 

við SDQ. Áreiðanleiki þáttanna í SDQ var mjög lágur í þessu úrtaki og verður því að 

taka öllum ályktunum um SDQ með mikilli varkárni. Muninn á listunum tveimur má þó 

að einhverju leyti rekja til þess að SDQ listinn kom fyrir aftastur í rúmlega 100 atriða 

spurningalistanum svo færri þátttakendur leystu hann allan en íslenska atferlislistann. 

Hluta skekkju og riss íslenska listans má einnig skýra með því hvað þátttakendur voru 

fáir miðað við hvað atriði listans voru mörg. Með fleiri þátttakendum hefði lausnin getað 

nálgast normaldreifingu.  Við frekari þróun listans væri áhugavert að sjá niðurstöður 

þáttagreiningar miklu stærra úrtaks. Eins væri forvitnilegt að sjá hver útkoman yrði í 

klínísku úrtaki. Þær rannsóknir sem hafa hingað til verið gerðar á listanum virðast benda 

til þess að lítið sé því til fyrirstöðu að notast við jákvætt orðaðan atriðalista og spyrja um 

eðlilega hegðun frekar en frávikshegðun.  
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Viðauki A 

 

Spurningalistinn eins og hann var lagður fyrir þátttakendur 

 

  
Já, á 

alltaf 

við 

Á oft 

við 

Á 

stundum 

við 

Nei, á 

aldrei við 

1. Er tillitssöm/tillitssamur í samskiptum (t.d. í 

leikjum) við önnur börn. 

2. Fer einungis í uppnám ef tilefni er til. 

3. Er kurteis þegar það á við. 

4. Bíður þar til röðin kemur að honum/henni. 

5. Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 

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

að gera eitthvað skemmtilegt í hópi barna. 

7. Hlýðir reglum inn á heimilinu. 

8. Óhlýðnast reglum. 

9. Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 

10. Getur sett sig í spor annarrra. 

11. Sýnir samúð þegar aðrir eiga erfitt. 

12. Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá 

einhverju. 

13. Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum. 

14. Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 

15. Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 

16. Hlustar á önnur börn til enda í samræðum 

(grípur ekki fram í). 

17. Er reið(ur) eða önug(ur) 

18. Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar 

tilfinningar (t.d. reið, áhyggjur). 

19. Verður auðveldlega ergileg(ur) eða reið(ur). 

20. Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur 

börn. 

21. Er afslappaður/ afslöppuð. 

22. Ergir fólk viljandi. 

23. Bregst við þegar önnur börn svindla eða 

fara ekki eftir reglum í leik. 

24. Á auðvelt með að fylgja reglum. 

25. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 

26. Er tillitssöm/ tillitssamur í samskiptum (t.d. 

í leikjum) eða við önnur börn. 

27. Missir stjórn á skapi sínu. 

28. Vill leika/vera með öðrum börnum þó þau 

séu ekki eins og allir aðrir. 

29. Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. 

30. Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 

31. Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða 

annað í fari annarra barna. 
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32. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún 

reiðist. 

33. Finnur til samkenndar með þeim sem minna 

mega sín. 

34. Hlýðir því sem foreldrar segja. 

35. Rífst við fullorðna. 

36. Segir satt frá. 

37. Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin 

(t.d. í leik). 

38. Er sátt(ur) þó hún/hann fái ekki alltaf sitt 

fram í leikjum með öðrum börnum. 

39. Deilir með öðrum börnum leikföngum eða 

öðru sem hann/hún á. 

40. Viðurkennir mistök sín. 

41. Kemur vel fram við aðra. 

42. Hefur góða stjórn á skapi sínu. 

43. Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 

44. Er hefnigjarn/hefnigjörn 

45. Hefur jafnaðargeð. 

46. Kennir öðrum um eigin mistök eða 

misgerðir. 

47. Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann 

hefur lent í uppnámi út af einhverju. 

48. Sættir sig við reglur heima eða annars 

staðar. 

49. Önnur börn sækjast eftir því að vera með 

henni/honum. 

50. Tekst vel á við mótlæti. 

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

52. Á auðvelt með að taka gagnrýni frá öðrum. 

53. Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 

54. Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt. 

55. Það þarf mikið að gerast til að hún/hann 

verði pirruð/pirraður. 

56. Er fær um að leiða hjá sér slæma hegðun. 

57. Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við 

önnur börn. 

 

58. Samræmi er milli hegðunar hans/hennar og 

vitneskju um hvað er rétt eða rangt að gera. 

59. Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur 

börn.  

60. Vill ráða ferðinni þegar hann/hún er með 

öðrum börnum. 

61. Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar 

önnur börn gera á hlut hans/hennar. 

62. Fer eftir reglum í leik með öðrum börnum. 
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63. Þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

hans/hennar skilur hann/hún ástæður fyrir 

því. 

64. Gerir það sem hann/hún er beðin(n) um að 

gera heima. 

65. Vill stjórna í leik með öðrum börnum. 

66. Reynir yfirleitt að gleðja aðra. 

67. Lætur sig það varða þegar einhver gerir 

eitthvað á hlut annarra barna. 

68. Sýnir hluttekningu í verki þegar aðrir eiga 

erfitt. 

69. Segir frá ástæðum fyrir því sem 

honum/henni finnst rétt eða rangt heima eða 

annars staðar. 

70. Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um 

að vera með sér. 

71. Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum. 

72. S24 Er leið(ur) ef hún/hann gerir eða segir 

eitthvað sem særir aðra. 

73. Játar mistök sín. 

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

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

gera eitthvað í hópi barna. 

76. Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum. 

77. Önnur börn sækjast eftir því að vera með 

henni/honum. 

78. Lætur sig það varða þegar einhver gerir 

eitthvað á hlut annarra barna. 

79. Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur 

börn. 

80. Á auðvelt með að viðurkenna slæma 

hegðun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Tekur tillit til tilfinninga annarra 

82. Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr 

lengi 

83. Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða 

flökurleika 

84. Á auðvelt með að deila með öðrum börnum 

(nammi, dóti, blýöntum o.s.frv.) 

85. Fær oft skapofsaköst eða er uppstökkur 

86. Frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

 

Ekki rétt 

Að 

nokkru 

rétt 

Öruggleg

a rétt 
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87. Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og 

fullorðnir óska 

88. Áhyggjur af mörgu, virðist oft 

áhyggjufull/ur 

89. Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í 

uppnámi eða líður illa 

90. Stöðugt með fikt eða á iði 

91. Á að minnsta kosti einn góðan vin 

92. Flýgst oft á eða leggur börn í einelti 

93. Oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða 

tárast 

94. Öðrum börnum líkar almennt vel við 

hann/hana 

95. Truflast auðveldlega, hann/hún á erfitt með 

að einbeita sér 

96. Óörugg/ur, hangir í foreldrum við ókunnar 

aðstæður, missir auðveldlega sjálfstraust.  

97. Sjálfstraust 

98. Góð/ur við yngri börn 

99. Lýgur oft eða svindlar 

100.Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu 

annarra barna 

101.Býðst oft til að hjálpa öðrum (foreldrum, 

kennurum, öðrum börnum) 

102.Hugsar áður en hann/hún framkvæmir 

103.Stelur heima, í skóla eða annars staðar 
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Viðauki B1 

Lýsandi tölfræði íslenska listans að öllum atriðum óslepptum fyrir allt 

úrtakið. 

Atriði Fjöldi (N) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris

Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin (t.d. í leik). 309 1 5 3.01 0.85 -0.15 -0.35

Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. 310 1 5 3.04 0.94 0.02 -0.43

Vill ráða ferðinni þegar hann/hún er með öðrum börnum. 295 1 5 3.13 0.83 0.12 0.21

Á auðvelt með að taka gagnrýni frá öðrum. 297 1 5 3.13 0.84 -0.11 -0.34

Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar skilur 

hann/hún ástæður fyrir því.

291 1 5 3.18 0.83 -0.12 -0.03

Vill stjórna í leik með öðrum börnum. 295 1 5 3.20 0.92 -0.03 -0.01

Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 297 1 5 3.29 0.94 -0.27 -0.41

Það þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 

pirruð/pirraður.

296 1 5 3.32 1.08 -0.16 -0.68

Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 314 1 5 3.34 1.12 -0.08 -0.86

Er fær um að leiða hjá sér slæma hegðun. 290 1 5 3.34 0.84 -0.30 0.11

Er sátt(ur) þó hún/hann fái ekki alltaf sitt fram í leikjum 

með öðrum börnum.

312 1 5 3.39 0.84 -0.35 0.14

Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 294 1 5 3.45 0.93 -0.32 -0.16

Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn gera á 

hlut hans/hennar.

291 1 5 3.50 0.86 -0.33 -0.15

Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 333 1 5 3.51 0.92 -0.40 -0.18

Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 296 1 5 3.54 0.92 -0.38 -0.20

Tekst vel á við mótlæti. 312 1 5 3.55 0.97 -0.52 -0.07

Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar tilfinningar 

(t.d. reið, áhyggjur).

334 1 5 3.61 0.87 -0.49 0.20

Á auðvelt með að viðurkenna slæma hegðun. 294 1 5 3.65 0.88 -0.50 0.27

Hlustar á önnur börn til enda í samræðum (grípur ekki fram 

í).

330 1 5 3.68 0.81 -0.51 0.40

Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 331 1 5 3.72 0.80 -0.47 0.43

Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist.                                                332 1 5 3.74 1.01 -0.53 -0.41

Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við önnur börn. 292 1 5 3.75 0.78 -0.53 0.76

Fer einungis í uppnám ef tilefni er til. 334 1 5 3.76 1.03 -0.51 -0.41

Er sama þó hún/hann sé ekki fyrst(ur) til að gera eitthvað í 

hópi barna.

293 1 5 3.76 0.92 -0.48 -0.28

Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 330 1 5 3.77 0.84 -0.51 0.13

Viðurkennir mistök sín.            314 1 5 3.78 0.89 -0.61 0.27

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

uppnámi út af einhverju.

309 1 5 3.78 0.95 -0.55 -0.28

Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 329 1 5 3.81 0.84 -0.46 0.03

Er afslappaður/ afslöppuð. 332 1 5 3.82 0.93 -0.60 -0.03

Hefur góða stjórn á skapi sínu. 313 1 5 3.83 0.93 -0.73 0.29

Hefur jafnaðargeð. 311 1 5 3.83 1.05 -0.80 0.14

Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum. 292 1 5 3.84 0.79 -0.61 0.92

Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 312 1 5 3.85 0.87 -0.82 0.86

Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum.                              297 1 5 3.88 0.82 -0.52 0.50

Getur sett sig í spor annarrra. 334 1 5 3.90 0.91 -0.78 0.51

Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 334 1 5 3.90 0.89 -0.69 0.24

Játar mistök sín.                                                       295 2 5 3.93 0.78 -0.42 -0.13

Vill leika/vera með öðrum börnum þó þau séu ekki eins og 

allir aðrir.

308 1 5 3.93 0.87 -0.69 0.37

Gerir það sem hann/hún er beðin(n) um að gera heima.                                      295 1 5 3.93 0.84 -0.72 0.50

Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða annað í fari 

annarra barna.

312 1 5 3.94 0.82 -0.67 0.58

Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. 294 1 5 3.95 0.77 -0.71 1.26

Tafla B1. Lýsandi tölfræði íslenska listans, fyrri hluti (N=335). 
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Atriði Fjöldi (N) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris

Bregst við þegar önnur börn svindla eða fara ekki eftir 

reglum í leik.

331 1 5 3.95 0.91 -0.92 0.89

Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

annarra barna.

294 1 5 3.96 0.76 -0.50 0.40

Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. 297 1 5 3.96 0.74 -0.71 1.37

Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með 

sér.

293 1 5 3.97 0.87 -0.87 0.80

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

eitthvað skemmtilegt í hópi barna.

334 1 5 3.99 0.86 -0.60 -0.12

Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum. 331 1 5 3.99 0.78 -0.68 0.79

Hlýðir því sem foreldrar segja. 313 1 5 4.00 0.75 -0.87 1.86

Sýnir hluttekningu í verki þegar aðrir eiga erfitt. 291 1 5 4.01 0.82 -0.58 0.07

Hlýðir reglum inn á heimilinu. 334 1 5 4.02 0.76 -0.82 1.36

Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

annarra barna.

296 1 5 4.02 0.72 -0.42 0.41

Samræmi er milli hegðunar hans/hennar og vitneskju um 

hvað er rétt eða rangt að gera.

293 1 5 4.02 0.80 -0.72 0.55

Önnur börn sækjast eftir því að vera með henni/honum. 314 1 5 4.04 0.93 -1.07 1.10

Önnur börn sækjast eftir því að vera með henni/honum. 297 1 5 4.06 0.90 -1.09 1.31

Á auðvelt með að fylgja reglum. 332 1 5 4.11 0.90 -1.04 0.87

Er tillitssöm/ tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) eða 

við önnur börn.

313 1 5 4.11 0.73 -0.68 0.90

Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst rétt 

eða rangt heima eða annars staðar.

293 1 5 4.11 0.82 -0.93 1.08

Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 310 1 5 4.12 0.77 -0.81 1.14

Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt.                                           295 1 5 4.14 0.79 -0.95 1.13

Reynir yfirleitt að gleðja aðra. 293 1 5 4.15 0.79 -0.86 1.00

Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá einhverju. 333 1 5 4.16 0.69 -0.76 1.48

Sættir sig við reglur heima eða annars staðar. 310 1 5 4.19 0.79 -0.95 0.96

Fer eftir reglum í leik með öðrum börnum. 294 1 5 4.19 0.72 -0.85 1.35

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

aðra.

293 1 5 4.20 0.85 -1.26 2.15

Segir satt frá. 311 1 5 4.22 0.75 -1.16 2.37

Bíður þar til röðin kemur að honum/henni. 334 1 5 4.26 0.81 -1.04 0.90

Finnur til samkenndar með þeim sem minna mega sín. 313 1 5 4.27 0.82 -1.28 1.85

Er tillitssöm/tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) við 

önnur börn. 

335 1 5 4.29 0.69 -0.94 1.70

Sýnir samúð þegar aðrir eiga erfitt. 333 1 5 4.36 0.78 -1.26 1.58

Deilir með öðrum börnum leikföngum eða öðru sem 

hann/hún á.

310 1 5 4.36 0.74 -1.35 2.72

Kemur vel fram við aðra. 312 2 5 4.38 0.60 -0.49 -0.13

Er kurteis þegar það á við.              332 2 5 4.42 0.67 -0.91 0.44

 

 

 

 

 

Tafla B1 frh. Lýsandi tölfræði íslenska listans, seinni hluti (N=335). 
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Viðauki B2 

Lýsandi tölfræði íslenska listans að öllum atriðum óslepptum fyrir 6 til 10 

ára. 

 

Atriði Fjöldi (N) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris

Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. 166 1 5 2.96 0.96 0.13 -0.42

Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin (t.d. í leik). 167 1 5 3.02 0.88 -0.15 -0.69

Á auðvelt með að taka gagnrýni frá öðrum. 162 1 5 3.12 0.81 0.00 -0.28

Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar skilur 

hann/hún ástæður fyrir því.

158 1 5 3.13 0.78 -0.14 -0.30

Vill ráða ferðinni þegar hann/hún er með öðrum börnum. 159 1 5 3.20 0.86 -0.15 0.01

Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 162 1 5 3.26 0.92 -0.25 -0.46

Það þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 

pirruð/pirraður.

160 1 5 3.31 1.00 -0.17 -0.55

Vill stjórna í leik með öðrum börnum. 159 1 5 3.34 0.89 -0.24 0.25

Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 169 1 5 3.36 1.09 -0.08 -0.79

Er fær um að leiða hjá sér slæma hegðun. 156 1 5 3.37 0.78 -0.35 0.20

Er sátt(ur) þó hún/hann fái ekki alltaf sitt fram í leikjum 

með öðrum börnum.

168 1 5 3.38 0.83 -0.31 0.16

Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 183 1 5 3.45 0.87 -0.41 -0.08

Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 158 1 5 3.45 0.92 -0.37 -0.02

Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn gera á 

hlut hans/hennar.

158 1 5 3.48 0.81 -0.37 -0.14

Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 161 1 5 3.52 0.88 -0.29 -0.40

Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar tilfinningar 

(t.d. reið, áhyggjur).

183 1 5 3.56 0.86 -0.38 -0.04

Á auðvelt með að viðurkenna slæma hegðun. 159 1 5 3.60 0.83 -0.44 0.34

Tekst vel á við mótlæti. 167 1 5 3.61 0.94 -0.63 0.32

Hlustar á önnur börn til enda í samræðum (grípur ekki fram 

í).

180 1 5 3.62 0.83 -0.54 0.30

Er sama þó hún/hann sé ekki fyrst(ur) til að gera eitthvað í 

hópi barna.

159 1 5 3.65 0.94 -0.48 -0.25

Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist.                                                182 1 5 3.65 1.02 -0.50 -0.36

Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 181 1 5 3.70 0.76 -0.57 0.97

Viðurkennir mistök sín.            169 1 5 3.70 0.86 -0.63 0.39

Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 181 2 5 3.70 0.77 -0.37 -0.10

Fer einungis í uppnám ef tilefni er til. 184 1 5 3.72 1.02 -0.54 -0.31

Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við önnur börn. 156 1 5 3.73 0.72 -0.59 0.99

Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 181 2 5 3.79 0.77 -0.20 -0.35

Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum. 158 1 5 3.80 0.72 -0.63 1.22

Hefur jafnaðargeð. 167 1 5 3.81 1.03 -0.75 0.09

Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum.                              162 1 5 3.81 0.77 -0.64 1.23

Hefur góða stjórn á skapi sínu. 168 1 5 3.82 0.88 -0.69 0.42

Getur sett sig í spor annarrra. 184 1 5 3.83 0.89 -0.79 0.71

Er afslappaður/ afslöppuð. 182 1 5 3.85 0.88 -0.52 -0.12

Gerir það sem hann/hún er beðin(n) um að gera heima.                                      159 1 5 3.85 0.85 -0.64 0.32

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

uppnámi út af einhverju.

166 1 5 3.87 0.96 -0.65 -0.23

Tafla B2. Lýsandi tölfræði íslenska listans  fyrir 6 til 9 ára, fyrri hluti (N=184). 
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Atriði Fjöldi (N) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris

Játar mistök sín.                                                       159 2 5 3.87 0.74 -0.38 0.09

Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða annað í fari 

annarra barna.

168 1 5 3.89 0.86 -0.59 0.16

Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

annarra barna.

158 2 5 3.91 0.69 -0.33 0.21

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

eitthvað skemmtilegt í hópi barna.

184 1 5 3.91 0.87 -0.62 0.09

Sýnir hluttekningu í verki þegar aðrir eiga erfitt. 156 2 5 3.91 0.77 -0.35 -0.20

Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 168 1 5 3.92 0.84 -0.77 0.96

Hlýðir því sem foreldrar segja. 169 1 5 3.92 0.73 -0.72 1.43

Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. 158 1 5 3.92 0.69 -0.48 1.28

Hlýðir reglum inn á heimilinu. 183 1 5 3.93 0.77 -0.82 1.24

Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. 161 1 5 3.93 0.67 -0.80 2.31

Vill leika/vera með öðrum börnum þó þau séu ekki eins og 

allir aðrir.

167 1 5 3.95 0.88 -0.75 0.55

Samræmi er milli hegðunar hans/hennar og vitneskju um 

hvað er rétt eða rangt að gera.

159 1 5 3.96 0.77 -0.75 1.12

Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

annarra barna.

160 2 5 3.96 0.65 -0.10 -0.18

Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum. 181 1 5 3.97 0.72 -0.76 1.57

Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 184 1 5 3.97 0.87 -0.78 0.38

Bregst við þegar önnur börn svindla eða fara ekki eftir 

reglum í leik.

183 1 5 3.98 0.85 -0.82 0.85

Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með 

sér.

158 1 5 4.03 0.77 -0.88 1.46

Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 166 1 5 4.04 0.79 -0.90 1.76

Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt.                                           159 2 5 4.04 0.81 -0.81 0.58

Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst rétt 

eða rangt heima eða annars staðar.

158 1 5 4.04 0.83 -0.96 1.12

Er tillitssöm/ tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) eða 

við önnur börn.

168 2 5 4.08 0.69 -0.43 0.23

Á auðvelt með að fylgja reglum. 181 2 5 4.09 0.84 -0.85 0.41

Önnur börn sækjast eftir því að vera með henni/honum. 169 1 5 4.11 0.89 -1.14 1.39

Önnur börn sækjast eftir því að vera með henni/honum. 161 1 5 4.12 0.83 -1.11 1.53

Reynir yfirleitt að gleðja aðra. 158 2 5 4.13 0.72 -0.61 0.43

Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá einhverju. 184 2 5 4.15 0.63 -0.52 1.11

Fer eftir reglum í leik með öðrum börnum. 158 1 5 4.16 0.70 -0.91 2.28

Bíður þar til röðin kemur að honum/henni. 183 1 5 4.17 0.83 -1.02 1.10

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

aðra.

158 1 5 4.17 0.78 -0.87 1.10

Sættir sig við reglur heima eða annars staðar. 168 2 5 4.17 0.79 -0.84 0.48

Segir satt frá. 168 1 5 4.17 0.77 -1.11 2.11

Finnur til samkenndar með þeim sem minna mega sín. 168 2 5 4.23 0.80 -1.02 0.88

Er tillitssöm/tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) við 

önnur börn. 

184 2 5 4.24 0.66 -0.77 1.36

Sýnir samúð þegar aðrir eiga erfitt. 183 2 5 4.30 0.76 -1.09 1.16

Er kurteis þegar það á við.              182 2 5 4.30 0.70 -0.79 0.52

Kemur vel fram við aðra. 168 3 5 4.34 0.59 -0.25 -0.65

Deilir með öðrum börnum leikföngum eða öðru sem 

hann/hún á.

165 1 5 4.35 0.74 -1.30 2.64

Tafla B2 frh. Lýsandi tölfræði íslenska listans fyrir 6 til 9 ára, seinni hluti (N=184). 
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Viðauki B3 

Lýsandi tölfræði íslenska listans að öllum atriðum óslepptum fyrir 10 til 13 

ára 

 

 

Tafla B3. Lýsandi tölfræði íslenska listans  fyrir 10 til 13 ára, fyrri hluti (N=184). 

Atriði Fjöldi (N) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris

Hefur góða stjórn á skapi sínu. 150 1 5 3.81 0.99 -0.72 0.04

Á auðvelt með að taka gagnrýni frá öðrum. 140 1 5 3.12 0.89 -0.18 -0.41

Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 154 1 5 3.84 0.92 -0.67 0.24

Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum. 155 1 5 4.02 0.85 -0.62 0.16

Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 155 1 5 3.74 0.85 -0.41 -0.03

Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 153 1 5 3.83 0.92 -0.64 0.20

Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. 141 1 5 3.99 0.80 -0.65 0.68

Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 141 1 5 3.43 0.97 -0.32 -0.24

Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst rétt 

eða rangt heima eða annars staðar.

140 1 5 4.18 0.79 -0.86 1.04

Reynir yfirleitt að gleðja aðra. 140 1 5 4.16 0.86 -1.01 1.24

Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 140 1 5 3.32 0.95 -0.27 -0.32

Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist.                                                155 1 5 3.83 0.99 -0.54 -0.51

Er afslappaður/ afslöppuð. 155 1 5 3.79 0.98 -0.65 -0.02

Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 150 1 5 3.31 1.15 -0.06 -0.90

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

uppnámi út af einhverju.

148 1 5 3.66 0.97 -0.40 -0.39

Fer einungis í uppnám ef tilefni er til. 155 1 5 3.81 1.04 -0.49 -0.51

Önnur börn sækjast eftir því að vera með henni/honum. 141 1 5 3.97 0.99 -0.99 0.83

Tekst vel á við mótlæti. 150 1 5 3.48 1.01 -0.36 -0.45

Hefur jafnaðargeð. 149 1 5 3.85 1.08 -0.87 0.23

Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 140 1 5 3.54 0.98 -0.45 -0.13

Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 155 1 5 3.55 0.97 -0.45 -0.16

Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

annarra barna.

141 1 5 4.06 0.79 -0.63 0.56

Sýnir hluttekningu í verki þegar aðrir eiga erfitt. 140 1 5 4.09 0.86 -0.79 0.40

Viðurkennir mistök sín.            150 1 5 3.87 0.92 -0.63 0.18

Er sama þó hún/hann sé ekki fyrst(ur) til að gera eitthvað í 

hópi barna.

139 2 5 3.88 0.86 -0.40 -0.47

Segir satt frá. 148 1 5 4.26 0.75 -1.26 2.74

Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn gera á 

hlut hans/hennar.

138 1 5 3.51 0.90 -0.27 -0.17

Getur sett sig í spor annarrra. 155 1 5 3.96 0.95 -0.81 0.29

Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar skilur 

hann/hún ástæður fyrir því.

138 1 5 3.22 0.88 -0.11 0.11

Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 149 2 5 4.19 0.74 -0.63 0.05

Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar tilfinningar 

(t.d. reið, áhyggjur).

156 1 5 3.66 0.87 -0.59 0.55

Finnur til samkenndar með þeim sem minna mega sín. 150 1 5 4.31 0.84 -1.52 2.85

Fer eftir reglum í leik með öðrum börnum. 141 2 5 4.23 0.74 -0.82 0.65

Er fær um að leiða hjá sér slæma hegðun. 139 1 5 3.29 0.91 -0.22 -0.09

Samræmi er milli hegðunar hans/hennar og vitneskju um 

hvað er rétt eða rangt að gera.

139 2 5 4.09 0.83 -0.70 0.04
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Atriði Fjöldi (N) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris

Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 

annarra barna.

141 1 5 4.01 0.82 -0.64 0.44

Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum.                              140 1 5 3.94 0.86 -0.43 -0.15

Gerir það sem hann/hún er beðin(n) um að gera heima.                                      141 1 5 4.01 0.82 -0.79 0.83

Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin (t.d. í leik). 147 1 5 3.00 0.80 -0.16 0.21

Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. 149 1 5 3.13 0.90 -0.10 -0.39

Sýnir samúð þegar aðrir eiga erfitt. 155 1 5 4.41 0.80 -1.42 2.00

Bregst við þegar önnur börn svindla eða fara ekki eftir 

reglum í leik.

153 1 5 3.92 0.99 -0.95 0.67

Á auðvelt með að fylgja reglum. 156 1 5 4.13 0.96 -1.21 1.26

Hlýðir reglum inn á heimilinu. 156 1 5 4.12 0.72 -0.81 1.76

Sættir sig við reglur heima eða annars staðar. 147 1 5 4.21 0.80 -1.04 1.39

Hlýðir því sem foreldrar segja. 149 1 5 4.09 0.76 -1.11 2.87

Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. 141 1 5 3.96 0.85 -0.83 1.07

Kemur vel fram við aðra. 149 2 5 4.43 0.62 -0.77 0.52

Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við önnur börn. 141 1 5 3.77 0.85 -0.52 0.50

Á auðvelt með að viðurkenna slæma hegðun. 140 1 5 3.71 0.93 -0.60 0.30

Játar mistök sín.                                                       141 2 5 3.99 0.83 -0.51 -0.25

Önnur börn sækjast eftir því að vera með henni/honum. 150 1 5 3.97 0.98 -0.98 0.78

Vill stjórna í leik með öðrum börnum. 141 1 5 3.04 0.91 0.20 0.11

Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum. 139 1 5 3.86 0.85 -0.59 0.60

Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 149 1 5 3.76 0.93 -0.79 0.50

Er tillitssöm/ tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) eða 

við önnur börn.

150 1 5 4.15 0.76 -0.90 1.49

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

eitthvað skemmtilegt í hópi barna.

155 2 5 4.08 0.85 -0.54 -0.53

Vill ráða ferðinni þegar hann/hún er með öðrum börnum. 141 1 5 3.04 0.78 0.47 0.91

Það þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 

pirruð/pirraður.

141 1 5 3.31 1.15 -0.13 -0.83

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

aðra.

140 1 5 4.21 0.92 -1.51 2.74

Er kurteis þegar það á við.              155 3 5 4.55 0.60 -1.02 0.03

Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða annað í fari 

annarra barna.

149 1 5 3.98 0.76 -0.72 1.23

Bíður þar til röðin kemur að honum/henni. 156 2 5 4.35 0.78 -1.03 0.50

Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá einhverju. 154 1 5 4.17 0.76 -0.93 1.63

Hlustar á önnur börn til enda í samræðum (grípur ekki fram 

í).

155 1 5 3.74 0.77 -0.38 0.40

Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt.                                           141 1 5 4.23 0.75 -1.13 2.30

Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með 

sér.

140 1 5 3.90 0.97 -0.76 0.12

Vill leika/vera með öðrum börnum þó þau séu ekki eins og 

allir aðrir.

146 1 5 3.90 0.86 -0.59 0.18

Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 155 1 5 3.81 0.93 -0.57 -0.01

Deilir með öðrum börnum leikföngum eða öðru sem 

hann/hún á.

149 1 5 4.38 0.75 -1.43 2.99

Er tillitssöm/tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) við 

önnur börn. 

156 1 5 4.33 0.72 -1.12 2.20

Er sátt(ur) þó hún/hann fái ekki alltaf sitt fram í leikjum 

með öðrum börnum.

148 1 5 3.40 0.85 -0.39 0.18

Tafla B3 frh. Lýsandi tölfræði íslenska lislistans fyrir 10 til 13 ára, seinni hluti (N=156). 
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Viðauki C 

Lýsandi tölfræði atriða DSM fyrir 6 til 9 ára annars vegar og 10 til 13 ára 

hins vegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atriði Fjöldi (N) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris

Verður auðveldlega ergileg(ur) eða reið(ur). 182 1 5 3,45 1,10 -0,30 -0,73

Óhlýðnast reglum. 182 2 5 3,66 0,81 -0,18 -0,41

Missir stjórn á skapi sínu. 167 2 5 3,69 0,91 -0,26 -0,70

Kennir öðrum um eigin mistök eða misgerðir.                                   167 1 5 3,69 0,97 -0,34 -0,50

Er reið(ur) eða önug(ur) 182 1 5 3,77 0,96 -0,64 -0,01

Rífst við fullorðna. 169 1 5 3,82 0,98 -0,62 -0,06

Ergir fólk viljandi. 181 1 5 4,07 0,97 -0,78 -0,23

Er hefnigjarn/hefnigjörn 169 2 5 4,28 0,80 -0,98 0,45

Tafla C1 Lýsandi tölfræði atriða DSM fyrir 6 til 9 ára (N=184). 
 

Atriði Fjöldi (N) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris

Verður auðveldlega ergileg(ur) eða reið(ur). 156 1 5 3,62 1,05 -0,41 -0,64

Er reið(ur) eða önug(ur) 156 1 5 3,72 1,02 -0,68 0,07

Missir stjórn á skapi sínu. 149 1 5 3,77 0,99 -0,72 0,06

Kennir öðrum um eigin mistök eða misgerðir.                                   146 1 5 3,80 0,97 -0,46 -0,54

Óhlýðnast reglum. 155 1 5 3,82 0,83 -0,60 0,70

Rífst við fullorðna. 149 1 5 3,92 0,98 -0,68 -0,09

Ergir fólk viljandi. 154 1 5 4,13 1,00 -0,94 0,09

Er hefnigjarn/hefnigjörn 150 1 5 4,34 0,85 -1,38 1,78

Tafla C2 Lýsandi tölfræði atriða DSM fyrir 10 til 13 ára (N=156). 
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Viðauki D 

Lýsandi tölfræði atriða DSM fyrir 6 til 9 ára annars vegar og 10 til 13 ára 

hins vegar. 

 

 

 

Atriði Fjöldi (N) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris

Á að minnsta kosti einn góðan vin 157 1 3 1.13 0.39 3.07 9.37

Góð/ur við yngri börn                                            157 1 3 1.14 0.42 3.10 9.38

Á auðvelt með að deila með öðrum börnum (nammi, dóti, 

blýöntum o.s.frv.)

157 1 3 1.32 0.56 1.56 1.49

Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi eða 

líður illa

158 1 3 1.41 0.54 0.87 -0.33

Tekur tillit til tilfinninga annarra 158 1 3 1.41 0.54 0.84 -0.38

Býðst oft til að hjálpa öðrum (foreldrum, kennurum, öðrum 

börnum)

158 1 3 1.48 0.57 0.69 -0.51

Stöðugt með fikt eða á iði 156 1 3 1.49 0.70 1.11 -0.13

Hugsar áður en hann/hún framkvæmir     158 1 3 2.22 0.57 -0.01 -0.27

Truflast auðveldlega, hann/hún á erfitt með að einbeita sér 158 1 3 2.26 0.80 -0.50 -1.26

Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska        158 1 3 2.54 0.59 -0.92 -0.14

Fær oft skapofsaköst eða er uppstökkur 158 1 3 2.56 0.68 -1.27 0.29

Óörugg/ur, hangir í foreldrum við ókunnar aðstæður, missir 

auðveldlega 

156 1 3 2.57 0.64 -1.22 0.34

Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi 158 1 3 2.58 0.68 -1.33 0.41

Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur 157 1 3 2.58 0.67 -1.33 0.45

Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika                      157 1 3 2.58 0.66 -1.31 0.45

Frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n 158 1 3 2.63 0.65 -1.55 1.09

Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna 158 1 3 2.72 0.53 -1.76 2.23

Oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast 158 1 3 2.73 0.58 -2.03 2.95

Öðrum börnum líkar almennt vel við hann/hana 158 1 3 2.80 0.46 -2.31 4.79

Lýgur oft eða svindlar 158 1 3 2.87 0.39 -3.09 9.46

Stelur heima, í skóla eða annars staðar 158 1 3 2.96 0.22 -6.50 46.21

Flýgst oft á eða leggur börn í einelti 157 1 3 2.97 0.19 -8.43 76.18

Tafla D1 Lýsandi tölfræði atriða SDQ fyrir 6 til 9 ára (N=184). 
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Atriði Fjöldi (N) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris

Tekur tillit til tilfinninga annarra 138 1 3 1.37 0.53 0.99 -0.12

Stöðugt með fikt eða á iði 139 1 3 1.35 0.59 1.46 1.13

Á að minnsta kosti einn góðan vin 140 1 3 1.24 0.57 2.27 3.89

Flýgst oft á eða leggur börn í einelti 140 1 3 2.94 0.30 -5.07 26.95

Oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast 139 1 3 2.63 0.64 -1.53 1.10

Öðrum börnum líkar almennt vel við hann/hana 140 1 3 2.71 0.52 -1.54 1.49

Truflast auðveldlega, hann/hún á erfitt með að einbeita sér 139 1 3 2.31 0.77 -0.60 -1.07

Óörugg/ur, hangir í foreldrum við ókunnar aðstæður, missir 

auðveldlega 

137 1 3 2.56 0.74 -1.34 0.19

Góð/ur við yngri börn                                            138 1 3 1.14 0.41 2.95 8.48

Lýgur oft eða svindlar 139 1 3 2.88 0.37 -3.16 10.06

Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna 140 1 3 2.64 0.55 -1.24 0.60

Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi 140 1 3 2.66 0.60 -1.56 1.36

Býðst oft til að hjálpa öðrum (foreldrum, kennurum, öðrum 

börnum)

138 1 3 1.49 0.59 0.77 -0.37

Hugsar áður en hann/hún framkvæmir     139 1 3 2.29 0.63 -0.33 -0.65

Stelur heima, í skóla eða annars staðar 139 1 3 2.93 0.31 -4.70 23.16

Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika                      139 1 3 2.45 0.70 -0.91 -0.46

Á auðvelt með að deila með öðrum börnum (nammi, dóti, 

blýöntum o.s.frv.)

140 1 3 1.30 0.55 1.66 1.86

Fær oft skapofsaköst eða er uppstökkur 140 1 3 2.54 0.69 -1.21 0.11

Frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n 140 1 3 2.53 0.66 -1.09 0.00

Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska        139 1 3 2.68 0.53 -1.39 1.01

Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur 140 1 3 2.25 0.81 -0.49 -1.29

Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi eða 

líður illa

139 1 3 1.33 0.52 1.20 0.39

Tafla D2 Lýsandi tölfræði atriða SDQ fyrir 10 til 13 ára (N=156). 
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Viðauki E 

 

Lýsandi tölfræði atriðanna sem ekki stóðust kröfur um skekkju og ris ásamt 

endurteknum atriðum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atriði Fjöldi (N) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris

Vill ráða ferðinni þegar hann/hún er með öðrum börnum. 295 1 5 3,13 0,83 0,12 0,21

Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 312 1 5 3,85 0,87 -0,82 0,86

Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. 297 1 5 3,96 0,74 -0,71 1,37

Önnur börn sækjast eftir því að vera með henni/honum. 314 1 5 4,04 0,93 -1,07 1,10

Önnur börn sækjast eftir því að vera með henni/honum. 297 1 5 4,06 0,90 -1,09 1,31

Á auðvelt með að fylgja reglum. 332 1 5 4,11 0,90 -1,04 0,87

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

aðra.

293 1 5 4,20 0,85 -1,26 2,15

Segir satt frá. 311 1 5 4,22 0,75 -1,16 2,37

Bíður þar til röðin kemur að honum/henni. 334 1 5 4,26 0,81 -1,04 0,90

Finnur til samkenndar með þeim sem minna mega sín. 313 1 5 4,27 0,82 -1,28 1,85

Er tillitssöm/tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) við 

önnur börn. 

335 1 5 4,29 0,69 -0,94 1,70

Sýnir samúð þegar aðrir eiga erfitt. 333 1 5 4,36 0,78 -1,26 1,58

Deilir með öðrum börnum leikföngum eða öðru sem 

hann/hún á.

310 1 5 4,36 0,74 -1,35 2,72

Tafla E. Lýsandi tölfræði atriða sem ekki stóðust kröfur og/eða voru endurtekin. 
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Viðauki F 

Leiðbeiningar með spurningalista 

 

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

Hver spurning er staðhæfing eða lýsing á þroska og líðan barns. Það er við því að búast 

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

aldrei við. 

Við biðjum þig að svara öllum spurningum gaumgæfilega. Oftast tekur um 10-15 

mínútur að svara listanum.  

  

Svarið spurningalistanum eftir eftirfarandi reglum: 

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

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

barnsins skaltu miða við síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í tímann. Til dæmis ef 

barn átti erfitt með að fylgja reglum fyrir einu ári síðan en á auðvelt með að fylgja 

reglum núna merkir þú við Já, á alltaf við þegar þú svarar staðhæfingunni: Á auðvelt 

með að fylgja reglum.  

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

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

tímann. 

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

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

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

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

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

við síðastliðinn mánuð en ekki lengra aftur í tímann. 

  

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

m.a. um menntun þína, aldur og kyn barnsins. 
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Viðauki G 

 

Tölvupóstur til fræðslustjóra 

Sæll (nafn fræðslustjóra). 

Ég er BS nemi í sálfræði við sálfræðideild Háskóla Íslands og vinn núna að lokaverkefni 

mínu til BS gráðu. Ég óska eftir leyfi þínu til að hafa samband við skólastjóra 

grunnskóla (nafn sveitarfélas) til að athuga hvort þeir veiti leyfi til að leggja rafrænan 

spurningalista fyrir foreldra barna í 1. til 7. bekk í viðkomandi skóla.  

Ástæða fyrirlagnarinnar er að nú fer fram vinna við samningu og útgáfu á nýjum 

matskvarða um hegðun, líðan og þroska barna á grunnskólaaldri (6 til 12 ára). Notagildi 

slíks matskvarða er fyrst og fremst að skima fyrir hegðunar- og tilfinningavanda barna 

fljótt og áreiðanlega til að hægt sé að veita viðeigandi úrræði. Verkefnið er unnið undir 

stjórn dr. Einars Guðmundssonar prófessors í sálfræði við Háskóla Íslands.  

Hingað til hafa fyrirlagnir listans verið með þeim hætti að prentuð eintök hafa verið send 

heim til foreldra en að þessu sinni óskum við eftir því að listanum sé svarað rafrænt og 

að skilaboð þess efnis séu send til foreldra í gegnum Mentor kerfi tiltekinna skóla. 

Foreldrar barna í 1. til 7. bekk fá tölvupóst með tengli á vefsíðu sem hýsir 

spurningalistann. Engin leið er að tengja svör foreldra við þá sjálfa eða börn þeirra. 

Nánari lýsing á verkefninu og fyrirhugaðri rafrænni fyrirlögn er í meðfylgjandi viðhengi. 

Þar er bréf sem útbúið hefur verið til skólastjórnenda.    

Hægt er að skoða leiðbeiningar og sýnishorn af matskvarðanum, eins og hann birtist 

foreldrum í rannsókninni,  hér: 

http://rannsokn2013.questionpro.com 

 

Bestu kveðjur, 

Ingi Páll Eiríksson 

BS nemi í sálfræði, HÍ 

Sími: 8218289 

 

 

 

http://rannsokn2013.questionpro.com/


  

 

60 
 

 

Viðauki H 

 

Tölvupóstur til skólastjóra 

Ágæti skólastjóri. 
 

Nú fer fram vinna við gerð matskvarða um hegðun, þroska og líðan barna á 

grunnskólaaldri. Notagildi slíks matskvarða er fyrst og fremst að skima fyrir hegðunar- 

og tilfinningavanda barna fljótt og áreiðanlega til að hægt sé að veita viðeigandi úrræði. 

Rannsóknin er hluti af BS verkefni mínu í sálfræði við Háskóla Íslands og er unnið undir 

stjórn dr. Einars Guðmundssonar prófessors. Foreldrar svara staðhæfingum 

spurningalistans rafrænt á vefnum. Kvarðinn er frábrugðinn hefðbundnum matskvörðum 

að því leyti að hann inniheldur fullyrðingar er snúa að eðlilegum þroska, hegðun og 

líðan barna. Nú liggja fyrir haldgóð gögn sem styðja gagnsemi þessarar nálgunar en 

nauðsynlegt er að safna frekari gögnum svo þróa megi kvarðann nánar. 

Óskað verður eftir þátttöku foreldra barna í 1. – 7. bekk.  Fyrirhuguð framkvæmd 

er að senda foreldrum barna í 1. – 7. bekk skilaboð í Mentor þar sem óskað er eftir 

þátttöku þeirra. Skilaboðin innihalda lýsingu á rannsókninni og krækju á vefsvæði þar 

sem listanum er svarað. Reiknað er með því að það taki 10-15 mínútur að svara listanum. 

Foreldrar eru hvattir til þess að svara öllum spurningunum en er þó ekki skylt að gera 

það. Aðferðin við söfnun gagna í rannsókninni tryggir að ekki er hægt að rekja svör til 

þeirra sem svara eða barna þeirra.  

Einungis kyn og námundaður aldur barns verður skráður en ekki nafn, 

fæðingardagur eða kennitala. Fræðslustjóra Reykjanesbæjar hefur verið tilkynnt um 

framkvæmd verksins og hefur ekki gert athugasemd við hana.   

Þinn skóli hefur lent í úrtaki vegna verkefnisins. Með þessu bréfi er formlega 

óskað eftir þátttöku og stuðningi skólans við framkvæmd verkefnisins. Það felst í því að 

senda þátttökubeiðni til foreldra barna í 1. – 7. bekk í Mentorkerfi skólans. Við vonumst 

til að þú sjáir þér fært að leggja þessu verki lið með ofangreindum hætti og stuðla þannig 

að bættu starfsumhverfi við skimun á hegðunar- og tilfinningavanda hjá íslenskum 

börnum.  

Hafir þú einhverjar spurningar í tengslum við verkefnið er þér velkomið að hafa 

samband við undirritaðan í síma 821-8289 eða í gegnum netfangið ipe1@hi.is. Ég mun á 

næstu dögum hafa samband símleiðis og heyra viðbrögð þín um þátttöku skólans í 

verkefninu. 
 

 

Með fyrirfram þakklæti fyrir aðstoðina, 

     _____________________________ 

Ingi Páll Eiríksson 

BS nemi í sálfræði við HÍ 

mailto:@hi.is
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Viðauki I 

 

Bréf til foreldra 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Reykjavík, vor 2013 

 

Ég er BS nemi í sálfræði við Háskóla Íslands og óska eftir þátttöku þinni í 

lokaverkefni mínu. Óskað er eftir þátttöku móður eða föður barns. Það er gagnlegt í 

rannsókninni að fá svör bæði frá móður og föður. Ef báðir foreldrar svara er vinsamlega 

óskað eftir því að þeir svari sjálfstætt og án þess að bera svör sín saman.  

Þátttaka þín felst í því að fylgja eftirfarandi hlekk sem beinir þér á spurningalista. 

Svörun listans ætti að taka um 10 til 15 mínútur. Listinn er nafnlaus og engin leið er að 

rekja svör til einstaklinga. Engum er skylt að svara spurningalistanum. Kyn og 

nákvæmur aldur barns verður skráð en hvorki nafn, fæðingardagur né kennitala. Ekki 

verður hægt að rekja tölvutæk gögn til einstakra barna eða foreldra þeirra.  

 

http://rannsokn2013.questionpro.com 

Spurningalistinn fjallar um hegðun, félagsfærni og líðan barna á grunnskólaaldri. 

Hugmyndin er að nota listann til þess að skima fyrir líðan og hegðun hjá börnum. Afar 

mikilvægt er að greina slík vandamál fljótt og áreiðanlega til að hægt sé að veita 

viðeigandi úrræði. Nú liggja fyrir haldgóð gögn sem styðja gagnsemi þessarar nálgunar 

en nauðsynlegt er að safna frekari gögnum svo þróa megi kvarðann nánar. Til þess 

þurfum þína hjálp. 

 Í spurningalistanum eru 105 staðhæfingar um hegðun barna. Leiðbeiningar um 

hvernig á að svara eru gefnar í spurningalistanum sjálfum. Vinsamlegast svarið öllum 

atriðum listans og veljið aðeins einn valmöguleika fyrir hvert atriði.  Ef einhverjar 

spurningar vakna er velkomið að senda tölvupóst á netfangið ipe1@hi.is. 

Með fyrirfram þökk og von um þátttöku ykkar, 

______________________________ 

Ingi Páll Eiríksson 

sálfræðinemi við HÍ 

mailto:ipe1@hi.is

