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Útdráttur 

Notkun á frávikalistum við greiningu á hegðunar- og tilfinningavanda barna á 

leikskólaaldri hefur ekki verið vandkvæðalaus. Aukinn áhugi er á því að skoða geðrænan 

vanda barna út frá kenningum um eðlilegan þroska. Í þessari rannsókn er þroskamiðaður 

atferlislisti athugaður í stað frávikalista. Frumsaminn listi sem samanstóð af 110 atriðum 

um tilfinninga-, siðferðis- og félagsþroska var lagður fyrir í úrtaki mæðra leikskólabarna 

á aldrinum 2 til 6 ára. Hlutfall stúlkna var 52% og drengja 48%. Menntun mæðra hafði 

ekki áhrif á svörun á listanum. Atriði listans voru atriðagreind og einungis eitt atriði 

stóðst ekki atriðagreiningu. Því voru 109 atriði þáttagreind í úrtaki mæðra (N = 411). 

Niðurstaða þáttagreiningarinnar leiddi í ljós sjö stöðuga þætti: Skaplyndi, 

Félagstilfinningu, Framfærni, Stjórn, Samkennd, Tilfinningalæsi og Sjálfstraust. 

Áreiðanleiki þáttanna var á bilinu 0,74 - 0,96 og fylgni á milli þeirra á bilinu -0,01 til 

0,58. Þættirnir nálguðust normaldreifingu og voru næmir á breytileika í þroska og 

kynjamuni. Tengsl voru á milli sjö samfelldra þátta á Íslenska atferlislistanum og fimm 

kvarða á SDQ-listanum. Skyldar hugsmíðar voru samleitnar en óskyldar hugsmíðar 

sundurgreindust sem styrkir hugsmíðaréttmæti listans. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í 

samræmi við fyrri hugmyndir um samspil þroska og hegðunar- og tilfinningavanda, þær 

styðja réttmæti listans. 
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Abstract 

Symptom and behaviour checklists in assessment of behavioural and emotional 

problems in preschoolers have been associated with many problems. Therefore there has 

been an increased interest to look at childhood’s mental problems from the perspective 

of developmental psychology. In this research the psychometric properties of a new 

behavioural inventory was investigated. The inventory contains 110 items pertaining to 

emotional-, moral- and social development. Only one item did not meet the item analysis 

criteria and therefore 109 items were factor analysed in a sample of mothers of 2 to 6 

year-olds (N = 411). Eight stable factors emerged: Temperament, Moral thought, Social 

assertiveness, Conduct, Sympathy, Socioemotional competence and Self-esteem. 

Reliability coefficients of the factors ranged from .74 to .96 and their inter correlation 

from -.01 to .58. The factor’s total scores were close to a normal distribution and their 

means increase by age. Correlation was between scores on seven continuous factors and 

five SDQ scales. Related constructs were convergent and unrelated constructs were 

divergent. This gives evidence for construct validity. The results indicate association 

with development and behavioural and emotional problems, which is consistent with 

previous theories of development. This information gives good clues about the validity 

of this new behavioural inventory.  
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Inngangur  

Barnæskan er tími breytinga, ör þroski bæði andlegur og líkamlegur, á sér stað ásamt því 

að börn læra á umhverfið og þjálfast í samskiptum við aðra. Sum börn eiga þó erfiðara 

með að takast á við verkefni daglegs lífs og gengur verr að fóta sig en önnur börn. 

Rannsóknir á líðan og hegðun leikskólabarna hafa sýnt að fjöldi barna glímir við 

tilfinninga- og hegðunarvanda en fá litla sem enga hjálp (Bufferd, Dougherty, Carlson, 

Rose og Klein, 2012; Egger, Kondo og Angold, 2006).  

Í stórri faraldsfræðilegri rannsókn sem gerð var á algengi geðræns vanda hjá 

norskum leikskólabörnum kom í ljós að rúmlega eitt af hverjum tíu fjögurra ára börnum 

eiga annað hvort við tilfinninga- eða hegðunarvanda að etja (Wichstrøm o.fl., 2012). 

Wichstrøm og félagar (2012) telja að tíðni geðræns vanda hjá börnum sé svipuð á 

Norðurlöndunum sem er mun minna en gerist í öðrum vestrænum ríkjum. Í sambærilegri 

spænskri rannsókn á hegðunar- og tilfinningavanda þriggja ára barna greindist tæplega 

eitt af hverjum fjórum börnum með tilfinninga- eða hegðunarvanda (Ezpeleta, de la Osa 

og Domenech, 2014).  

Skiptar skoðanir eru á því hvort greina eigi geðrænan vanda hjá leikskólabörnum 

og hvernig eigi að standa að greiningunni. Vegna mikilla breytinga í bæði andlegum og 

líkamlegum þroska, er erfitt að greina hvort um geðrænan vanda sé að ræða eða 

eðlilegan breytileika í þroska. Samskipti barna við foreldra sína og umhverfi getur einnig 

verið áhrifavaldur á hegðunar- og tilfinningavanda (Egger o.fl., 2006). Í 

langtímarannsókn á geðheilsu leikskólabarna kom í ljós að þau börn sem voru með 

hegðunar- og/eða tilfinningavanda þriggja ára voru fimm sinnum líklegri en önnur börn 

að vera með samskonar vanda sex ára (Bufferd o.fl., 2012). 

Þegar verið er að skoða sálmein barna er nauðsynlegt að taka mið af þeim miklu 

breytingum sem eiga sér stað í þroska þeirra. Birtingarmynd vandans er ólík eftir aldri 

og milli kynja (Hudziak, Achenbach, Althoff og Pine, 2007). Hegðun sem þykir 

fullkomlega eðlileg hjá börnum á ákveðnum aldri til dæmis grátur þriggja ára barns í 

ákveðnum aðstæðum getur þótt afbrigðilegur í sömu aðstæðum ef barnið er sex ára. 

Stöku grát- og frekjuköst eru til dæmis hluti af eðlilegum þroska hjá þriggja ára gömlum 

börnum (Wakschlag o.fl., 2012). 

Ásýnd hegðunar skiptir einnig miklu máli og er hún ólík á milli kynjanna. Það 

virðist sem drengir greinist frekar með hegðunar- og tilfinningavanda en stúlkur, til 

dæmis eru drengir líklegri en stúlkur að greinast með mótþróa, þrjóskuröskun þó svo að 

þessi kynjamunur finnist ekki hjá unglingum og fullorðnum (American Psychiatric 
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Association, 2013). Stúlkur eru því líklega vangreindar vegna þess að hegðun þeirra er 

oft inn á við og því ekki jafn áberandi og hjá strákum (de Wolff, Vogels og Reijneveld, 

2014) þó svo að rannsóknir sýni að tíðni skapofsakasta sé svipuð á milli kynja 

(Wakschlag o.fl., 2012). Við það að taka ekki mið af kyni og aldri er aukin hætta á of- 

eða vangreiningu sem getur leitt til þess að börn sem þurfa á stuðningi að halda fái hann 

ekki eða það verði óþarfa truflun á lífi fólks sem þarf ekki aðstoð og leiðir til aukins 

kostnaðar í heilbrigðiskerfinu.  

Vandinn við greiningu á börnum felst í því að það er notast við kerfi sem eru 

hönnuð fyrir fullorðna og taka þar af leiðandi ekki mið af mikilvægum breytingum sem 

eiga sér stað hjá börnum, eins og þroska- og kynjamunar (Achenbach, 2005; Egger o.fl., 

2006; Hudziak o.fl., 2007). Egger og félagar (2006) benda á að það sé mikill skortur á 

matsaðferðum og meðferðarúrræðum fyrir börn á leikskólaaldri og benda jafnframt á að 

þær aðferðir sem nú er notast við séu ótækar þar sem þær eru sniðnar fyrir fullorðna.  

Við greiningu og skimun á tilfinninga- og hegðunarvanda barna er algengt að 

safna saman upplýsingum með atferlislistum. Atferlislistar sem eru í notkun eru flestir 

tengdir við DSM flokkunarkerfið (Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders) (Rowe og Rowe, 2004). DSM- kerfið hefur verið gagnrýnt fyrir að vera 

sérstaklega óáreiðanlegt og óréttmætt þegar kemur að greiningu á vanda barna 

(Achenbach, 2005). Það er því mikilvægt að þróa áreiðanleg og réttmæt matstæki þar 

sem réttmæt og áreiðanleg greining er meginskilyrði í faglegu starfi. 

Greining á líðan barna 

DSM flokkunarkerfið byggist á lýsandi einkennum óháð kenningalegum ramma, 

ákveðin einkenni flokkast saman og mynda heilkenni eins og kvíðaröskun (Jakob Smári, 

2007). Heilkennið samanstendur úr nokkrum einkennum sem eru skilgreind út frá 

ákveðnum greiningarskilmálum; einkennin þurfa að vera ákveðið mörg og vara í 

ákveðinn tíma sem er misjafn eftir röskunum. Í flokkunarkerfi eins og DSM er heilkenni 

eigindlegt frávik sem þýðir að fólk greinist annað hvort með tiltekna röskun eða ekki. 

Eins og kerfið er byggt upp nú til dags þá eru meiri líkur en minni að greinast með fleiri 

en eina geðröskun og er sagt að það sé samsláttur milli raskana; fjöldi raskana segir þó 

ekkert um alvarleika vandans (First, 2005). Barn með þrjár raskanir getur átt við minni 

vanda að stríða en annað barn með eina alvarlega röskun (Jakob Smári, 2007).  
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Innan DSM-kerfisins er samsláttur milli raskana mjög algengur, til dæmis eru 

þeir sem greinast með ofvirkni- og athyglisbrest mun líklegri en aðrir að greinast einnig 

með mótþróa, þrjóskuröskun eða hegðunarröskun (American Psychiatric Association, 

2013). Í rannsókn Ezpeleta og félaga (2014) á hegðunar- og tilfinningavanda 

leikskólabarna kom í ljós að það var mikill samsláttur milli raskana. Tíunda hvert barn 

sem greindist með vanda, samkvæmt DSM-flokkunarkerfinu, greindist einnig með 

annan vanda og var algengast að það væri samsláttur milli mótþróa, þrjósku og ofvirkni.  

Samsláttur er óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að hafa lýsandi flokkunarkerfi 

þegar engar skýrar orsakir eru fyrir vandanum; vefrænar eða sálrænar (Wakefield, 1997; 

Widiger og Samuel, 2005). Án kenningarlegs bakgrunns á orsökum sálmeina mun 

flokkunarkerfið vera í stöðugri glímu við mikinn samslátt eða að ólíkir einstaklingar 

flokkast saman. Við fjölgun flokka eykst samsláttur, en við fækkun á þeim verða 

einstaklingarnir í flokknum ólíkari hvor öðrum (Coghill og Sonuga-Barke, 2012). 

Samslátturinn stafar af því að ólíkar raskanir hafa eins einkenni, sem dæmi mætti nefna 

barn sem á í erfiðleikum með að fylgja fyrirmælum, er auðtruflað og truflar aðra í 

kringum sig, það uppfyllir þannig þrjú af einkennum mótþróa, þrjóskuröskun og fjögur 

af einkennum athyglisbrests og ofvirkni (American Psychiatric Association, 2013).  

Vandinn er því rótgróinn í kerfinu og tengist slöku hugsmíðaréttmæti. Með 

hugsmíðaréttmæti er átt við, að hvað miklu leyti prófið mælir þá hugsmíð sem því er 

ætlað að mæla (Cronbach og Meehl, 1955). Mæli prófið einhverja aðra hugsmíð en það 

er talið mæla, er prófið sagt skorta hugsmíðaréttmæti. Ýmsir fræðimenn (Kendell og 

Jablensky, 2003; Wakefield, 1997) hafa bent á að greining á sálmeinum verður ekki 

réttmæt við að nota flokkakerfi óháð kenningum, sem byggist einungis á lýsandi 

einkennum. Það er alls ekki nóg að greining spái fyrir um vanda og framgangi hans svo 

hún sé réttmæt. Vandinn þarf að vera vel skilgreindur, hvort sem orsakir hans eru af 

vefrænum, félagslegum eða sálrænum toga (Kendell og Jablensky, 2003; Wakefield, 

1997). 
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Bættar hugsmíðar 

Hugsmíðaréttmæti er aukið með því að skilgreina betur þær hugsmíðar sem eru notaðar í 

tilteknu prófi (Cronbach og Meehl, 1955). Auðvelt er að auka hugsmíðaréttmæti við 

greiningu á líðan og hegðun barna með því að styðjast við kenningar úr þroskasálfræði, 

þar sem mikið er til af upplýsingum um eðlilegan þroska barna (Frick og Morris, 2004). 

Rannsóknir benda til þess að hægt sé að spá fyrir um hegðunarvanda með því að skoða 

skapgerð ungra barna (Keenan, Shaw, Delliquadri, Giovannelli og Walsh, 1998).  

Frick og Morris (2004) benda á að skapgerð barna geti haft töluverð áhrif á 

þroska þeirra. Skert tilfinningastjórn getur leitt til erfiðleika í félagslegum aðstæðum sem 

síðan getur ýtt undir andfélagslega hegðun. Börn sem hafa skerta tilfinningastjórn eru 

því í meiri áhættu fyrir að þróa með sér hegðunar- og tilfinningavanda. Óstjórn í 

tilfinningum getur hindrað félagsfærni þeirra og leitt til slakrar úrvinnslu í félagslegum 

aðstæðum. Barn með skerta félagsfærni gæti brugðist illa við athugasemdum frá 

jafnöldrum því það telur þær vera ögrun eða jafnvel ógnun við sig. Þessi viðbrögð geta 

síðan leitt til höfnunar frá umhverfinu sem verður að vítahring þar sem börnin fá ekki þá 

þjálfun og reynslu í félagsfærni sem er mikilvæg fyrir eðlilegan þroska (Frick og Morris, 

2004). Þessi börn eiga á hættu að dragast aftur úr í almennum þroska og er því mikilvægt 

að grípa hratt inn í til að koma í veg fyrir að þau heltist enn meira úr lestinni (Frick, 

2009; Frick og Morris, 2004). 

Óttaleysi hjá börnum virðist tengjast hegðunarvanda sem stafar líklegast af því að 

þau eiga erfiðara með að læra samkennd og sektarkennd (siðferðisþroska). Þessi börn 

eiga í vandræðum með að fylgja reglum og geta sýnt andfélagslega hegðun eins og að 

ljúga, stela eða sýna ýgi. Þessi börn eiga einnig oft erfitt með að fóta sig í félagslegum 

aðstæðum vegna höfnunar frá umhverfi sem getur síðan leitt til þess að þau dragist enn 

meira aftur úr í félagsfærni og öðrum þroska (Frick, 2009; Frick og Morris, 2004).  

Skert geðstilling og óttaleysi getur haft hamlandi áhrif á siðferðisþroska, 

félagsfærni og tilfinningaþroska barna, sem síðan getur þróast í hegðunarvanda sem 

kallast mótþrói, þrjóskuröskun og hegðunarröskun í DSM-IV-TR kerfinu (Frick og 

Morris, 2004). Aukin vitneskja um hvernig ákveðin skapgerð getur aukið líkur á 

hegðunar- og tilfinningavanda gerir kleift að skima fyrir vanda og beita snemmtækri 

íhlutun. Mikilvægt er að nota þekkingu um áhrif skapgerðar á þroska til að bæta 

greiningu á tilfinninga- og hegðunarvanda barna. Með því að byggja atriði atferlislista á 

kenningum um þroska barna er verið að auka hugsmíðaréttmæti hans. Þá er komið 
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mælitæki sem byggist á raunvísum gögnum, þar sem hægt er að skoða þroska hvers 

barns í samanburði við jafnaldra og kyn, í stað þess að vera með mælitæki sem byggist á 

lýsandi einkennum óháðum kyni og aldri (Hudziak og félagar, 2007; Egger og Angold, 

2006).  

Einar Guðmundson og félagar (2013) hafa unnið að þróun íslensks atferlislista 

sem leggur áherslu á hugsmíðar sem tengjast eðlilegum þroska barna. Þar er notast við 

þekkingu um áhrif skapgerðar á siðferðisþroska, félagsfærni og tilfinningaþroska sem 

getur síðan leitt til tilfinninga- og hegðunarvanda (Frick og Morris, 2004). Rannsóknir á 

mælitækinu sem byggist á þessum þroskasviðum hafa sýnt þrjá stöðuga þætti, skaplyndi, 

hlýðni og félagstilfinningu, í tveimur óháðum úrtökum skólabarna, (Einar Guðmundsson, 

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

Oddsdóttir, 2013) svipaðir þættir hafa komið fram þegar sams konar listi var lagður fyrir 

börn á leikskólaaldri (Kolbjörg Lilja Benediktsdóttir 2013). 

Kostir þess að nota kenningar úr þroskasálfræði í atferlislista fyrir börn 

Kenningar um þroska barna auka ekki bara hugsmíðaréttmæti sálfræðilegra prófa heldur 

opna þær einnig fyrir notkun á vídd í stað flokka, svipað og gert er í greindarprófum 

(Widiger, 2005). Með vídd er átt við að hegðun sé normaldreifð og aðeins lítill hluti 

fólks eigi við vanda að stríða (Coghill og Sonuga-Barke, 2012; Kraemer, Noda og 

O'Hara, 2004), sem dæmi mætti nefna, flest öll börn fá skapofsaköst af og til en aðeins 

lítill hluti þeirra fær þau daglega og glíma því við erfiðleika (Wakschlag o.fl., 2012). Þó 

svo að deilt sé um hvort geðrænn vandi sé í eðli sínu eigindlegt (qualitative) frávik eða 

öfgagildi á megindlegri vídd (quantitative dimension) sýna rannsóknir að hegðunar- og 

tilfinningavanda barna sé best lýst á vídd (Coghill og Sonuga-Barke, 2012; Wakschlag 

o.fl., 2012).  

Eins og áður hefur komið fram eru þeir atferlislistar sem helst eru notaðir tengdir 

við DSM-flokkunarkerfið og eru þar af leiðandi aðeins að spyrja um lítinn hluta af 

þýðinu þegar verið er að spyrja um frávik í hegðun í stað þess að beina sjónum að góðri 

hegðun. Með frávikalistum er aðeins verið að skoða lítinn hluta af dreifingunni, hluti af 

dreifingunni hefur verið skorinn í burtu (Rowe og Rowe, 2004; Swanson o.fl., 2001). 

Dreifing svara á þessum listum er því mjög skekkt (Swanson, Wigal og Lakes, 2009). 

Skekkta dreifingin stafar líklegast af því að listarnir eru tengdir við DSM kerfið og eiga 

að spá fyrir um frávikaflokka (Rowe og Rowe, 2004). 
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Rowe og Rowe (2004) benda á að hægt sé að laga skekktu dreifinguna með því 

að snúa neikvætt orðuðum yrðingum yfir í jákvætt orðaðar yrðingar. Við það fæst betri 

dreifing og fólk notar alla svarmöguleikana. Swanson og félagar (2001) prófuðu að snúa 

staðhæfingum í SNAP listanum, sem er ADHD-einkennalisti, og fengu betri dreifingu. 

Svipaðar niðurstöður hafa fengist á Íslandi með því að nota frumsaminn spurningalista 

þar sem atriði listans snúa að hegðun sem gæti átt við öll börn, það er að segja börn á 

aldrinum 6 til 12 ára (Einar Guðmundsson o.fl., 2013; Örnólfur Thorlacius, Einar 

Guðmundsson og Þorvaldur Kristjánsson, 2013) og börn á aldrinum 2 til 6 ára (Kolbjörg 

Lilja Benediktsdóttir 2013). Mikilvægt er að atriði séu normaldreifð svo tölfræði 

forsendur standist og hægt sé að túlka niðurstöðurnar til að mynda með T-tölum eða z-

gildum (Swanson o.fl., 2009).  

Tilraun til að leysa próffræðilegan vanda atferlislista 

Skortur er á stöðluðum matstækjum á Íslandi og þá sérstaklega þegar meta á hegðun og 

líðan barna. Þau mælitæki sem hafa verið þýdd á íslensku eru oftast óstöðluð og túlkun 

þeirra byggist á erlendum normum sem er óásættanlegt (Einar Guðmundsson, 2011). 

Ekki þykir æskilegt að túlka erlend norm þar sem norm verða að endurspegla 

menningar- og staðbundna þætti sem hafa áhrif á dreifingu stiga (Einar Guðmundsson, 

2011). Þar sem skortur er á stöðluðum mælitækjum fyrir börn á Íslandi og margs konar 

próffræðilegur vandi fylgir notkun erlendra atferlislista sem tengjast DSM-kerfinu, var 

ráðist í þróun á nýjum íslenskum atferlislista. 

Íslenski atferlislistinn er tilraun til að takast á við vandann við greiningu á 

geðrænum vanda hjá börnum. Listinn er hugsmíð Einars Guðmundssonar prófessors við 

Sálfræðideild Háskóla Íslands, og hófst vinna að honum haustið 2009. Þetta er 

frumsaminn íslenskur kvarði sem beinist að tilfinninga-, félags- og siðferðisþroska 

barna. Við samningu atriða á listanum var notast við kenningar um þroska barna en 

einnig var tekið mið af greiningarviðmiðum úr DSM-IV fyrir ýmiskonar geðrænan 

vanda hjá börnum. Listinn á því bæði að geta skimað fyrir eðlilegum þorska og 

geðrænum vanda barna, brúa þannig bilið á milli sálmeinafræði og þroskasálfræði (Einar 

Guðmundsson o.fl., 2013; Kolbjörg Lilja Benediktsdóttir 2013). 

Listinn er á samfellu svipað og gert er í greiningu og mati á vitsmuna- og 

málþroska barna. Atriðin á listanum beinast að eðlilegum þroska barna en ekki fráviki 

frá þroska og eiga atriðin að geta átt við öll börn (Einar Guðmundsson o.fl., 2013). Þessi 
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aðferð virðist skila góðum árangri við mat á leikskólabörnum (Kolbjörg Lilja 

Benediktsdóttir 2013) og skólabörnum (Einar Guðmundsson o.fl., 2013) þar sem atriðin 

á listanum nálgast normaldreifingu. Einnig er stígandi í meðaltölum eftir aldri sem gefur 

til kynna að atriðin séu næm fyrir þroskabreytingum.  

Markmið 

Þó svo að margt bendi til þess að félags-, siðferðis-, og tilfinningaþroski séu nátengd og 

spili stóran sess í tilurð ýmissa sálrænna kvilla hjá börnum á enn eftir að rannsaka margt 

innan þessa sviðs. Skortur á góðum mælitækjum hefur hindrað rannsóknir á þessu efni 

og er því brýnt að smíða mælitæki til að hægt sé að efla rannsóknir á tengslum þessara 

þroskasviða (Frick og Morris, 2004).  

Markmið rannsóknarinnar er að halda áfram þróun á atferlislista sem er byggður 

á raunvísum kenningum um eðlilegan þroska barna. Mælitæki sem getur aukið vitneskju 

um tengsl þroska og sálmeina en einnig að það sé hægt að nota hann í klínísku starfi til 

að skima fyrir vanda barna. Mælitæki á samfellu þar sem dreifing nálgast 

normaldreifingu en er ekki skekkt eins og á frávikalistum (Rowe og Rowe, 2004; 

Swanson o.fl., 2001).  

Þessi rannsókn er endurtekning á rannsókn Kolbjargar Lilju Benediktsdóttur 

(2013) þar sem verið er að athuga hvort að þáttabygging listans haldi í nýju, stærra og 

óháðu úrtaki. Gert er ráð fyrir að fá stöðuga þætti sem tengjast siðferðis-, tilfinninga og 

félagsþroska barna, sem eru næmir fyrir þroskabreytingu og dreifing heildarstiga 

þáttanna á að nálgast normaldreifingu. Að lokum verður skoðuð samleitni og 

sundurgreinandi fylgni milli Íslenska atferlislistans og atferlislista um styrkleika og 

veikleika (SDQ).  

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru mæður og stjúpmæður tveggja til sex ára barna (N = 

411). Úrtakið samanstóð af 30 leikskólum af höfuðborgarsvæðinu (fimm sveitarfélög) 

sem valdir voru af handahófi. Til þess að fá örugglega leikskóla úr öllum sveitarfélögum 

var gert slembival í hverju sveitarfélagi fyrir sig, þar sem fjórðungur leikskóla frá hverju 

sveitarfélagi var valinn. Eitt sveitarfélag sá sér ekki fært að taka þátt svo að tveir 
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leikskólar duttu út. Þrír leikskólar neituðu þátttöku svo að heildarfjöldi leikskóla sem 

tóku þátt í rannsókninni voru 25. Listinn var sendur í tölvupósti (sjá viðauka I) á um 

2200 foreldra barna á aldrinum tveggja til sex ára.  

Svör fengust frá 662 þátttakendum, átján gáfu upp önnur tengsl við barnið en 

móðir eða stjúpmóðir (3 %) og voru upplýsingar frá þeim ekki notaðar. Samtals svöruðu 

644 mæður listanum, af þeim svöruðu 107 engu atriði á listanum (16%) og þriðjungur 

svaraði helmingnum af spurningunum á listanum. Þetta gefur til kynna að listinn sé of 

langur þar sem það virðist vera þreyta í svörun. Til þess að fá sem bestar upplýsingar úr 

gagnasafninu var farið yfir svörun allra þátttakenda og allir fjarlægðir sem svöruðu færri 

en 36 atriðum á listanum (um 33%), því næst voru allir þátttakendur skoðaðir sem 

slepptu að svara tíu eða fleiri staðhæfingum. Ef þátttakandi sleppti að svara tíu 

spurningum í röð var hann tekinn úr gagnasafninu. Þetta var gert til þess að hægt væri að 

nota svör þeirra sem svöruðu nánast öllum atriðunum. Eftir þessa hreinsun voru svör 411 

mæðra eftir; það er 36% brottfall.  

 Flestir þátttakendur, átta mæður, slepptu að svara 78, 99 og 108. Sjö þátttakendur 

svöruðu ekki atriðum 29, 73, 102 og 110. Sex þátttakendur svöruðu ekki atriðum 4, 22, 

26, 90, 96 og 97. Fimm þátttakendur svöruðu ekki atriðum 8, 10, 11, 15, 19, 32, 62, 93, 

95, 98, 103, 106 og 109.  

Í 1. töflu má sjá aldurs- og kynjadreifingu barnanna. Yngsta barnið var 24 

mánaða gamalt en elsta var 71 mánaða gamalt. Meðalaldur barnanna í úrtakinu eru tæpir 

49 mánuðir og staðalfrávik tæpir 13 mánuðir. Yngsti drengurinn var 24 mánaða gamall 

og sá elsti var 71 mánaða gamall. Meðalaldur drengjanna voru rúmir 50 mánuðir og 

staðalfrávik 13 mánuðir. Yngsta stúlkan var 26 mánaða gömul og sú elsta 71 mánaða 

gömul. Meðalaldur stúlknanna voru rúmir 48 mánuðir og staðalfrávik tæpir 13 mánuðir.  

 

1. tafla. Kyn og aldur barna í úrtaki (N = 411).  

Aldursbil í mánuðum  
Alls 

  Kyn barns 

 

Drengur   Stúlka 

N %   n %   n % 

24 - 35  72 18%  29 7%  43 10% 

36 - 47 110 27%  53 13%  57 14% 

48 - 59 119 29%  57 14%  62 15% 

60 - 71 110 27%  57 14%  53 13% 

Alls 411 100%   196 48%   215 52% 
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Í 2. töflu má sjá dreifingu í menntun mæðra í úrtaki. Flestar mæður hafa lokið námi á 

háskólastigi og fæstar hafa eingöngu lokið grunnmenntun. 

 

 

2. tafla Menntun mæðra. 

Menntun  Fjöldi % 

Grunnmenntun 39 9,5 

Starfs- og framhaldsmenntun 111 27,0 

Háskólamenntun 261 63,5 

Alls 411 100,0 

 

 

Mælitæki 

Íslenski atferlislistinn. Íslenski atferlislistinn er spurningalisti sem snýr að eðlilegum 

þroska barna þar sem áherslan er lögð á siðferðis-, tilfinninga- og félagsþroska. Notast 

var við sama lista og Kolbjörg Lilja Benediktsdóttir (2013) notaði í rannsókn sinni. Búið 

var að fjarlægja 48 atriði úr listanum sem þóttu of lík, eða dreifing þeirra skekkt eða ris 

of mikið. Eftir stóðu 110 atriði (sjá viðauka II) þar sem hver staðhæfing beindist að 

eðlilegum tilfinninga-, félags- og siðferðisþroska barna, og gat átt við öll börn.  

Á listanum eru 40 staðhæfingar um siðferðisþroska sem skiptast í þrjú undirpróf: 

siðmat 18 atriði (til dæmis „talar um hvað honum/henni finnst réttlátt“), hlýðni 6 atriði 

(til dæmis „á auðvelt með að fylgja reglum“) og félagstilfinningu 17 atriði (til dæmis 

„reynir að láta aðra líka vel við sig“). Þá eru 44 staðhæfingar um tilfinningaþroska sem 

skiptast niður í tvö undirpróf stöðuglyndi 11 atriði (til dæmis „stoppar og róar sig þegar 

hann/hún verður æst(ur) “) og skaplyndi 33 atriði (til dæmis „hefur jafnaðargeð“). Að 

lokum eru 26 staðhæfingar um félagsþroska sem skiptust jafnt milli tveggja undirprófa 

félagsfælni (til dæmis „tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur fyrir hann/hana“) 

og framfærni (til dæmis „er ófeimin(n)“).  

Mæður voru beðnar um að meta hegðun barns síns síðastliðinn mánuð. Við 

hverri staðhæfingu voru fimm svarmöguleikar: (1) já, á alltaf við, (2) á oft við, (3) á 

stundum við, (4) á sjaldan við og (5) nei, á aldrei við. Svarmöguleikar eitt og tvö eru 

hugsaðir til að greina á milli aukins þroska og styrkleika barna, en fjögur og fimm til 

þess að greina vanda hjá barni. Þrír þættir eru í listanum: siðferðisþroski, 
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tilfinningaþroski og félagsþroski. Áreiðanleiki þáttanna er góður 0,81 - 0,91 (Kolbjörg 

Lilja Benediktsdóttir 2013). 

SDQ-listinn. Spurningalistinn um styrkleika og veikleika (SDQ) er stuttur 

skimunarlisti sem reynst hefur vel við skimun á hegðunar- og tilfinningavanda barna á 

aldrinum fjögurra til sextán ára. Helsti kosturinn við SDQ – listann er hvað hann er 

stuttur. Hann virkar jafn vel og lengri spurningalistar á borð við Rutter eða Achenbach 

til að skima fyrir tilfinninga- og hegðunarvanda barna (Goodman, 1997). 

Spurningalistinn samanstendur af 25 atriðum sem skiptast jafnt í fimm kvarða: 

ofvirkni (til dæmis „hugsar áður en hann/hún framkvæmir“), hegðunarerfiðleika (til 

dæmis „lýgur oft eða svindlar“), tilfinningavanda (til dæmis „óttast margt, verður 

auðveldlega hrædd/ur“), félagshæfni (til dæmis „hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, 

er í uppnámi eða líður illa“) og samskipti við jafnaldra (til dæmis „verður fyrir stríðni 

eða einelti af hálfu annarra barna“). Spurningarnar á listanum beinast bæði að 

styrkleikum og veikleikum barnanna (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2006).  

Listinn var fyrst þýddur á íslensku árið 2001 (Obel o.fl., 2004) og hefur verið 

bakþýddur af löggildum skjalaþýðanda (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2006). SDQ-listinn er 

til í íslenskri þýðingu: Agnesar Hrafnsdóttur, Urðar Njarðvík, Páls Magnússonar, Stefáns 

Steinssonar og Ólafs O. Guðmundssonar, og var síðast uppfærður 16. október, 2012. Í 

þessari rannsókn var notuð foreldraútgáfa spurningalistans fyrir fjögurra til sextán ára 

börn. Spurningum listans er svarað á þriggja punkta kvarða: ekki rétt (0), að nokkru rétt 

(1) og örugglega rétt (2) (sjá viðauka III). Áreiðanleiki matsmanna við svörun SDQ – 

listans á Íslandi er ófullnægjandi, á bilinu 0,41-0,74 (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2006). 

 

Framkvæmd 

Rannsóknin er ekki leyfisskyld þar sem ekki var um beina vettvangsathugun að ræða né 

viðtöl við börnin. Leitað var til Skóla- og frístundasviðs, fimm sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, til að fá leyfi fyrir að hafa samband við leikskóla í sveitarfélaginu. 

Fjögur sveitarfélög veittu leyfi fyrir áframhaldi rannsóknarinnar en eitt sá sér ekki fært 

að taka þátt. Þegar leyfið var komið var haft samband við leikskólana sem lent höfðu í 

úrtakinu. Leikskólastjórarnir komu bréfi áleiðis til foreldra leikskólabarnanna þar sem 

krækja var inn á listann (sjá viðauka I). 
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Listinn var lagður fyrir á rafrænu formi þar sem hugmyndin er að hann verði 

notaður á því formi í framtíðinni. Einnig eru sterkar vísbendingar um að gagnasöfnun á 

netinu hafi lítil áhrif á hvernig listanum er svarað (Einar Guðmundsson, 2013; Örnólfur 

Thorlacius, 2013). Móðir eða stjúpmóðir barns á aldrinum tveggja til sex ára var beðin 

um að meta hegðun þess síðastliðinn mánuð. Það tekur um fimmtán til tuttugu mínútur 

að svara listanum. Gagnasöfnun fór fram dagana: 17. febrúar, 2014 til 30. mars, 2014.  

 

 

Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Íslenski atferlislistinn. Atriðin á Íslenska atferlislistanum falla gróflega í sjö flokka eftir 

inntaki þeirra: stöðuglyndi, skaplyndi, tilfinningastjórnun, félags- og samskiptafærni, 

almenn líðan, siðferðisþroski, og geðslag.  

Í 3. töflu má sjá atriðin 20 sem snúa að skaplyndi, dreifing flestra atriðanna 

nálgast normaldreifingu. Allir svarmöguleikarnir voru notaðir þegar atriðunum var 

svarað, nema í atriði T16 „Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann hefur lent í uppnámi 

út af einhverju“ hjá yngri aldurshópi. Fylgni er á milli sex atriða og aldurs, þetta er lág 

fylgni og fá atriði.  

Fylgnin er neikvæð sem þýðir að meðaltal lækkar með aldri. Lág gildi eru merki um 

styrkleika á atriði, listinn snýr þannig að gildið einn er mikill styrkleiki en gildið fimm er 

mikill veikleiki.  

Atriðin sem tengjast stöðuglyndi eru 13 talsins sjá 4. töflu, dreifing atriðanna 

nálgast normaldreifingu hjá flestum atriðum nema atriðum AT4 „Þegar hann/hún reiðist 

varir það í stuttan tíma“ og AT7 „Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún 

treystir“ víkja aðeins frá normaldreifingu. Fylgni er á milli átta atriða og aldurs en hún er 

lág. Mæðurnar merktu við alla svarmöguleikana þegar þær svöruðu atriðum tengdum 

skaplyndi. 
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3. tafla. Lýsandi tölfræði fyrir atriðin sem tengjast skaplyndi, meðaltal (M), miðgildi (md), staðalfrávik (sf), skekkja (skewness), ris (kurtosis), hæsta gildi (H), lægsta gildi (L) og fylgni. Lág gildi benda til styrkleika en há gildi 
til veikleika. 

  Aldursbil Fylgni við 

aldur   24 - 71 mánaða   24 - 47 mánaða   48 - 71 mánaða 

  N M md sf L H Skekkja Ris   n M md sf L H Skekkja Ris   n M md sf L H Skekkja Ris  

T1 Kemst einungis í uppnám ef tilefni er til. 411 2,6 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,5   182 2,6 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,5   229 2,5 2,0 1,0 1 5 0,3 -0,4 -0,09 

T10 Heldur ró sinni þó illa gangi. 407 2,7 3,0 0,9 1 5 0,2 -0,3   178 2,8 3,0 0,9 1 5 0,2 -0,4   229 2,6 3,0 0,9 1 5 0,3 -0,1 -0,09 

T11 Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 404 2,5 2,0 0,9 1 5 0,5 -0,1   178 2,5 2,0 0,9 1 5 0,5 -0,2   226 2,5 2,0 0,9 1 5 0,5 -0,1 -0,02 

T12 Þegar hann/hún reiðist varir það í stuttan tíma. 407 2,1 2,0 0,9 1 5 0,9 0,7   181 2,1 2,0 0,9 1 5 0,8 0,6 
  

226 2,0 2,0 0,9 1 5 0,9 0,8 -0,05 

T13 Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum. 409 2,4 2,0 0,8 1 5 0,5 0,3   182 2,6 3,0 0,8 1 5 0,4 0,1   227 2,3 2,0 0,8 1 5 0,5 0,6 -0,22** 

T14 Það þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta. 409 2,8 3,0 1,0 1 5 0,1 -0,6   180 2,9 3,0 1,0 1 5 0,0 -0,5   229 2,7 3,0 1,1 1 5 0,2 -0,6 -0,03 

T15 Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 405 2,7 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,5   179 2,8 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,6   226 2,7 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,4 -0,06 
T16 Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann hefur lent í uppnámi út 

af einhverju. 

409 2,0 2,0 0,9 1 5 0,7 0,0   181 1,9 2,0 0,8 1 4 0,7 0,0 

  

228 2,0 2,0 0,9 1 5 0,7 0,1 0,11* 

T17 Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 403 2,9 3,0 1,0 1 5 0,1 -0,3   178 2,9 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,3   225 2,8 3,0 1,0 1 5 0,0 -0,3 -0,08 

T18 Hefur góða stjórn á skapi sínu. 410 2,6 2,0 1,0 1 5 0,5 -0,1   181 2,6 3,0 1,1 1 5 0,4 -0,4   229 2,5 2,0 0,9 1 5 0,6 0,1 -0,09 

T19 Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr jafnvægi. 411 2,9 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,5   182 3,0 3,0 0,9 1 5 0,3 -0,4   229 2,9 3,0 1,0 1 5 0,1 -0,5 -0,02 
T2 Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði pirruð/pirraður. 411 2,7 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,7   182 2,8 3,0 1,0 1 5 0,1 -0,7   229 2,6 2,0 1,0 1 5 0,2 -0,7 -0,12* 

T20 Er afslappaður/afslöppuð. 407 2,1 2,0 0,8 1 5 0,8 0,4   178 2,1 2,0 0,8 1 4 0,7 0,2   229 2,0 2,0 0,9 1 5 0,8 0,7 -0,03 

T3 Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 406 2,7 3,0 0,8 1 5 0,2 -0,4   179 2,8 3,0 0,9 1 5 0,1 -0,3   227 2,6 3,0 0,8 1 5 0,2 -0,4 -0,14** 

T4 Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 407 2,8 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,4   180 3,0 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,4   227 2,7 3,0 0,9 1 5 0,2 -0,4 -0,16** 

T5 Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 408 2,5 2,0 1,1 1 5 0,4 -0,7   181 2,5 2,0 1,1 1 5 0,3 -0,7   227 2,4 2,0 1,1 1 5 0,4 -0,7 0,02 

T6 Hefur jafnaðargeð. 410 2,2 2,0 1,0 1 5 0,7 -0,1   182 2,2 2,0 1,0 1 5 0,6 -0,1   228 2,2 2,0 1,0 1 5 0,7 0,0 -0,04 

T7 Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 409 2,8 3,0 0,9 1 5 0,3 -0,1   180 2,9 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,4   229 2,7 3,0 0,8 1 5 0,2 0,0 -0,18** 

T8 Tekst vel á við mótlæti. 403 2,8 3,0 0,9 1 5 0,0 -0,3   177 2,9 3,0 0,9 1 5 0,1 -0,3   226 2,7 3,0 0,9 1 5 -0,1 -0,4 -0,11* 

* p < 0,05, ** p < 0,01                                                      
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4. tafla. Lýsandi tölfræði fyrir atriðin sem tengjast stöðuglyndi, meðaltal (M), miðgildi (md), staðalfrávik (sf), skekkja (skewness), ris (kurtosis), hæsta gildi (H), lægsta gildi (L) og fylgni. Lág gildi benda til styrkleika en há gildi 
til veikleika 

  Aldursbil Fylgni við 

aldur   24 - 71 mánaða   24 - 47 mánaða   48 - 71 mánaða 

  N M md sf L H Skekkja Ris   n M md sf L H Skekkja Ris   n M md sf L H Skekkja Ris   

AT1 Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður æst(ur). 410 3,0 3,0 1,0 1 5 0,1 -0,5   181 3,2 3,0 1,0 1 5 -0,1 -0,6   229 2,9 3,0 0,9 1 5 0,2 -0,3 -0,22** 

AT10 Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró 

sinni og finna lausn á vandanum. 

409 3,1 3,0 0,9 1 5 0,0 -0,3   181 3,3 3,0 0,9 1 5 -0,1 -0,4 

  

228 2,9 3,0 0,9 1 5 0,1 -0,2 -0,22** 

AT11 Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á hann/hún auðvelt með að 

leiða hugann að einhverju öðru. 

410 2,7 3,0 1,0 1 5 0,3 -0,4   182 2,7 3,0 1,0 1 5 0,3 -0,5 

  

228 2,7 3,0 0,9 1 5 0,3 -0,2 0,00 

AT12 Talar um hvernig honum/henni líður. 405 2,1 2,0 1,0 1 5 0,8 0,0   178 2,2 2,0 1,1 1 5 0,8 0,0   227 2,0 2,0 1,0 1 5 0,8 -0,2 -0,20** 

AT13 Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós tilfinningar sínar, t.d. 

reiði og gleði. 

408 2,4 2,0 0,9 1 5 0,4 -0,1   181 2,6 3,0 1,0 1 5 0,3 -0,5 

  

227 2,3 2,0 0,9 1 5 0,5 0,2 -0,16** 

AT14 Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi. 410 2,6 2,0 1,0 1 5 0,3 -0,6   182 2,5 2,0 1,0 1 5 0,4 -0,4   228 2,6 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,7 0,07 

AT15 Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum. 406 2,1 2,0 0,9 1 5 0,7 0,2   180 2,2 2,0 0,9 1 5 0,7 0,2   226 2,1 2,0 0,9 1 5 0,7 0,1 -0,07 

AT16 Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í burtu í stað þess að 
lenda í átökum. 

411 2,8 3,0 1,1 1 5 0,1 -0,7   182 2,9 3,0 1,1 1 5 -0,1 -0,8 
  

229 2,7 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,5 -0,18** 

AT3 Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður reið(ur). 406 2,9 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,5   180 3,0 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,6 
  

226 2,7 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,4 -0,17** 

AT4 Þegar hann/hún reiðist varir það í stuttan tíma. 411 2,0 2,0 0,9 1 5 0,9 1,1   182 2,0 2,0 0,9 1 5 0,9 0,9   229 2,0 2,0 0,8 1 5 0,9 1,4 -0,01 
AT5 Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það sem hún/hann 

vill. 

408 2,9 3,0 1,0 1 5 0,1 -0,5   181 3,0 3,0 1,0 1 5 0,0 -0,5 

  

227 2,8 3,0 1,0 1 5 0,1 -0,6 -0,10* 

AT7 Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún treystir. 409 2,0 2,0 1,1 1 5 1,2 1,0   180 2,2 2,0 1,2 1 5 1,0 0,1   229 1,8 2,0 0,9 1 5 1,0 1,0 -0,25** 

AT9 Getur stillt sig um að tala þegar á að vera hljóð. 408 2,6 2,0 1,0 1 5 0,3 -0,6   181 2,6 2,0 1,0 1 5 0,3 -0,8   227 2,6 2,0 1,0 1 5 0,3 -0,3 -0,03 
* p < 0,05, ** p < 0,01                                                     
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Í 5. töflu eru 39 atriði sem tengjast félags- og samskiptafærni, atriði: F20 „Er 

örugg(ur) með sig innan um önnur börn“ og F54 „Biður um hjálp við að framkvæma 

hluti“ víkja umtalsvert frá normaldreifingu þar sem ris og dreifing atriðanna er of mikið 

sérstaklega hjá yngri börnunum. Of mikið ris er í dreifingu atriðanna F29 „Önnur börn 

sækjast eftir því að vera með henni/honum“ og F53 „Reynir að vernda yngri börn en 

hún/hann er sjálf(ur)“ hjá eldri börnunum og atriðisins F32 „Vill leika/vera með öðrum 

börnum þó þau séu ekki eins og allir aðrir“ hjá yngri börnunum. Dreifing hinna 

atriðanna nálgast normaldreifingu. 

Marktæk fylgni er á milli aldurs og tuttugu atriða en fylgnin er lág, aldur skýrir 

um 9% af breytileika þriggja atriða. Einnig eru tíu atriði sem hafa enga fylgni við aldur.  

Mæður eldri hópsins nota ekki svarmöguleikann „á aldrei við“ í atriðum F28 „Er 

tillitssöm / tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) við önnur börn“, F30 „Er 

sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. Þarf t.d. ekki alltaf að fá sitt fram í leikjum 

með öðrum börnum“ F36 „Býðst til að hjálpa öðrum“, F5 „Nær athygli annarra með 

jákvæðum leiðum“ og F52 „Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá einhverju“. Mæður 

yngri barnanna nota ekki svarmöguleikann „á aldrei við“ í atriði F29 „Önnur börn 

sækjast eftir því að vera með henni/honum“. Engin móðir merkti við „á aldrei við“ í 

atriðum F35 „Er kurteis þegar það á við“ og F43 „Deilir með öðrum börnum leikföngum 

eða öðru sem hann/hún á“. Annars eru allir svarmöguleikar notaðir við svörun á hinum 

atriðunum. 

Í 6. töflu eru fjögur atriði sem tengdust tilfinningastjórnun. Flest atriðin nálgast 

normaldreifingu þó svo að atriði TS1 „Skilur tilfinningar annarra rétt, t.d. gleði, sorg, 

reiði“ víkur aðeins frá samhverfri dreifingu. Það er lítil sem engin fylgni á milli atriða 

sem tengjast tilfinningastjórn og aldurs. Mæðurnar nota alla svarmöguleikana þegar þær 

svara atriðunum, nema í atriði TS1 hjá eldri börnunum en þar er ekki notast við 

svarmöguleikann „á aldrei við“.  

Fjögur atriði tengjast geðslagi barna (6. tafla) þar sést að atriðin víkja ekki 

umtalsvert frá normaldreifingu. Nánast engin fylgni er við aldur. Í einni spurningu, G6 

„Létt(ur) í skapi“, var valmöguleikinn „á aldrei við“ ekki notaður. 
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5. tafla. Lýsandi tölfræði fyrir atriðin sem tengjast samskiptafærni og félagsþroska, meðaltal (M), miðgildi (md), staðalfrávik (sf), skekkja (skewness), ris (kurtosis), hæsta gildi (H), lægsta gildi (L) og fylgni. Lág gildi benda til styrkleika en há 

gildi til veikleika 

  Aldursbil Fylgni við 

aldur   24 - 71 mánaða   24 - 47 mánaða   48 - 71 mánaða 

  N M md sf L H Skekkja Ris   n M md sf L H Skekkja Ris   n M md sf L H Skekkja Ris   
F1 Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við. 407 2,3 2,0 1,0 1 5 0,7 0,3   181 2,5 2,0 1,1 1 5 0,6 -0,2   226 2,1 2,0 0,9 1 5 0,6 0,3 -0,23

** 

F10 Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún þekkir ekki vel. 411 2,4 2,0 1,1 1 5 0,4 -0,7   182 2,4 2,0 1,1 1 5 0,3 -0,7   229 2,4 2,0 1,2 1 5 0,4 -0,8 0,01 

F11 Er framfærin(n). 408 2,1 2,0 0,9 1 5 0,6 -0,1   180 2,0 2,0 0,9 1 5 0,6 0,0   228 2,1 2,0 1,0 1 5 0,6 -0,3 0,06 

F12 Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið 

eða ekki neitt. 

407 2,7 3,0 1,1 1 5 0,1 -0,8   180 2,7 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,7 

  

227 2,7 3,0 1,1 1 5 0,1 -0,9 0,02 

F13 Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra. 409 2,8 3,0 1,1 1 5 0,2 -0,6   180 2,8 3,0 1,1 1 5 0,3 -0,7   229 2,8 3,0 1,1 1 5 0,2 -0,6 -0,03 

F14 Er örugg(ur) með sig ef hún/hann er miðpunktur athygli. 411 2,5 2,0 1,0 1 5 0,4 -0,4   182 2,4 2,0 1,0 1 5 0,5 -0,2   229 2,6 2,0 1,0 1 5 0,3 -0,6 0,10 

F15 Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem hann/hún þekkir ekki vel. 409 2,6 3,0 1,1 1 5 0,2 -0,8   180 2,6 2,5 1,1 1 5 0,3 -0,5   229 2,7 3,0 1,1 1 5 0,1 -1,0 0,01 

F16 Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 409 2,8 3,0 1,0 1 5 0,1 -0,5   182 2,8 3,0 0,9 1 5 0,2 -0,2   227 2,9 3,0 1,0 1 5 0,0 -0,7 0,03 
F17 Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér. 409 2,7 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,7   180 2,6 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,5   229 2,8 3,0 1,0 1 5 0,1 -0,8 0,06 

F18 Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína eða getu í einhverju. 410 2,3 2,0 0,9 1 5 0,5 0,0   181 2,3 2,0 0,9 1 5 0,5 0,2   229 2,3 2,0 1,0 1 5 0,5 -0,2 -0,04 

F19 Reynir að láta aðra líka vel við sig. 408 2,5 2,0 0,9 1 5 0,3 -0,3   180 2,6 3,0 0,9 1 5 0,3 -0,3   228 2,4 2,0 0,9 1 5 0,3 -0,3 -0,15
** 

F2 Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 407 2,4 2,0 0,9 1 5 0,4 0,1   179 2,6 3,0 0,9 1 5 0,5 0,1   228 2,3 2,0 0,8 1 5 0,3 -0,2 -0,25
** 

F20 Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn. 409 1,9 2,0 0,9 1 5 1,0 1,4   181 1,9 2,0 0,8 1 5 1,2 2,3   228 2,0 2,0 0,9 1 5 0,9 0,9 0,07 

F28 Er tillitssöm / tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) við önnur börn. 406 2,1 2,0 0,8 1 5 0,6 0,4   179 2,2 2,0 0,8 1 5 0,6 0,7   227 2,0 2,0 0,8 1 4 0,6 0,2 -0,17
** 

F29 Önnur börn sækjast eftir því að vera með henni/honum. 410 1,8 2,0 0,7 1 5 0,7 0,9   181 1,8 2,0 0,6 1 4 0,3 -0,1   229 1,7 2,0 0,7 1 5 1,0 1,6 -0,11
* 

F3 Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 405 2,8 3,0 1,0 1 5 0,3 -0,2   179 3,1 3,0 1,0 1 5 0,3 -0,5   226 2,6 3,0 0,9 1 5 0,3 0,0 -0,33
** 

F30 Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. Þarf t.d. ekki alltaf að fá sitt 

fram í leikjum með öðrum börnum. 

410 2,4 2,0 0,9 1 5 0,3 -0,4   181 2,6 2,0 0,9 1 5 0,3 -0,4 

  

229 2,3 2,0 0,9 1 4 0,4 -0,5 -0,22
** 

F31 Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða annað í fari annarra barna. 409 2,1 2,0 1,0 1 5 0,8 0,4   181 2,1 2,0 1,0 1 5 1,0 0,7   228 2,1 2,0 0,9 1 5 0,6 0,1 0,02 

F32 Vill leika/vera með öðrum börnum þó þau séu ekki eins og allir aðrir. 408 1,8 2,0 0,8 1 5 0,9 1,0   181 1,8 2,0 0,8 1 5 0,9 1,4   227 1,7 2,0 0,8 1 5 0,9 0,7 -0,03 

F33 Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með sér. 411 2,2 2,0 0,9 1 5 0,6 0,0   182 2,3 2,0 0,9 1 5 0,6 0,0   229 2,1 2,0 0,9 1 5 0,6 0,0 -0,13
** 

F35 Er kurteis þegar það á við. 410 1,8 2,0 0,6 1 4 0,4 0,1   181 1,9 2,0 0,7 1 4 0,4 0,0   229 1,7 2,0 0,6 1 4 0,3 0,1 -0,13
* 

F36 Býðst til að hjálpa öðrum. 406 2,1 2,0 0,9 1 5 0,6 0,3   178 2,2 2,0 0,9 1 5 0,7 0,5   228 2,0 2,0 0,8 1 4 0,5 -0,3 -0,14
** 

F37 Líður vel þegar hann/hún er innan um mörg börn. 410 1,9 2,0 0,9 1 5 0,9 0,7   182 1,9 2,0 0,9 1 4 0,8 0,0   228 2,0 2,0 0,9 1 5 1,1 1,0 0,04 

F4 Leysir vel úr ágreiningi. 407 2,6 3,0 0,9 1 5 0,5 0,3   179 2,9 3,0 1,0 1 5 0,5 0,0   228 2,4 2,0 0,8 1 5 0,2 -0,1 -0,28
** 

F43 Deilir með öðrum börnum leikföngum eða öðru sem hann/hún á. 408 2,0 2,0 0,7 1 4 0,6 0,4   179 2,1 2,0 0,7 1 4 0,5 0,4   229 1,9 2,0 0,7 1 4 0,6 0,5 -0,23
** 

F44 Bíður þar til röðin kemur að honum/henni. 409 2,1 2,0 0,9 1 5 0,7 0,2   181 2,1 2,0 0,9 1 5 0,8 0,3   228 2,0 2,0 0,8 1 5 0,6 0,0 -0,09 

F45 Er sama þó hún/hann sé ekki fyrst(ur) til að gera eitthvað í hópi barna. 404 2,2 2,0 0,9 1 5 0,7 0,4   179 2,2 2,0 0,9 1 5 0,9 1,0   225 2,2 2,0 0,9 1 5 0,6 0,0 -0,02 

F46 Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 406 2,4 2,0 0,9 1 5 0,4 -0,1   179 2,5 2,0 0,9 1 5 0,4 -0,2   227 2,3 2,0 0,9 1 5 0,5 0,1 -0,15
** 

F47 Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við önnur börn. 409 2,6 3,0 1,0 1 5 0,5 -0,2   180 2,9 3,0 1,0 1 5 0,4 -0,4   229 2,4 2,0 0,9 1 5 0,5 -0,1 -0,26
** 

F48 Reynir að komast að samkomulagi í ágreiningi við önnur börn. 404 2,5 2,0 0,9 1 5 0,4 0,2   177 2,8 3,0 0,9 1 5 0,3 0,2   227 2,3 2,0 0,8 1 5 0,5 0,3 -0,29
** 

F5 Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum. 410 2,0 2,0 0,7 1 5 0,5 0,7   182 2,0 2,0 0,7 1 5 0,7 1,7   228 2,0 2,0 0,7 1 4 0,3 -0,2 -0,04 

F50 Hlustar á önnur börn til enda í samræðum (grípur ekki fram í). 409 2,7 3,0 0,9 1 5 0,3 -0,3   181 2,8 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,5   228 2,6 3,0 0,8 1 5 0,2 -0,1 -0,12
* 

F52 Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá einhverju. 410 1,9 2,0 0,7 1 5 0,7 0,8   181 2,0 2,0 0,8 1 5 0,7 0,9   229 1,9 2,0 0,7 1 4 0,7 0,8 -0,10
* 

F53 Reynir að vernda yngri börn en hún/hann er sjálf(ur). 408 2,0 2,0 1,0 1 5 1,0 0,8   180 2,1 2,0 1,0 1 5 0,9 0,6   228 1,9 2,0 1,0 1 5 1,1 1,2 -0,12
* 

F54 Biður um hjálp við að framkvæma hluti. 409 1,8 2,0 0,7 1 5 1,1 2,0   180 1,8 2,0 0,7 1 5 1,1 2,6   229 1,8 2,0 0,8 1 5 1,0 1,7 0,00 

F6 Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 408 2,0 2,0 0,8 1 5 0,7 0,7   180 2,0 2,0 0,8 1 5 0,8 0,8   228 2,0 2,0 0,8 1 5 0,6 0,6 0,04 

F7 Er fær um að leiða hjá sér slæma hegðun. 407 2,6 3,0 0,8 1 5 0,3 0,0   180 2,8 3,0 0,8 1 5 0,2 0,1   227 2,5 2,0 0,8 1 5 0,4 0,2 -0,17
** 

F8 Á auðvelt með að taka gagnrýni frá öðrum. 406 2,8 3,0 0,9 1 5 0,5 0,1   179 2,9 3,0 0,9 1 5 0,4 0,2   227 2,7 3,0 0,9 1 5 0,6 0,1 -0,08 

F9 Er ófeimin(n). 409 2,4 2,0 1,0 1 5 0,4 -0,6   181 2,3 2,0 0,9 1 5 0,4 -0,2   228 2,5 2,0 1,0 1 5 0,3 -0,8 0,03 
*
 p < 0,05, 

**
 p <0 ,01                            
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Ellefu atriði tengdust almennri líðan barna (6. tafla), atriði A15 „Tjáir tilfinningar 

sínar í orðum; segir ég er reið(ur), leið(ur), vond(ur), góð(ur) o.s.frv“, A16 „Tjáir 

tilfinningar annarra í orðum; segir hún/hann er reið(ur), leið(ur), vond(ur), góð(ur) 

o.s.frv“ og A11 „Skilur mun á því að vera leiður og hræddur“ víkja aðeins frá 

normaldreifingu. Öll atriðin virðast tengjast aldri, þó fylgnin við aldur sé ekki há, í einu 

þeirra skýrir aldur 9 % af breytileika atriðisins. Þátttakendur nota alla svarmöguleika 

þegar þeir svara atriðunum.  

Tuttugu staðhæfingar tengjast siðferðisþroska barna (sjá 7. töflu), talsverð 

skekkja er í dreifingu þeirra og of mikið ris á atriðum S20 „Bregst við þegar önnur börn 

svindla eða fara ekki eftir reglum í leik“ og S9 „Segir frá ástæðum fyrir því sem 

honum/henni finnst rétt eða rangt“ hjá eldri börnum og S2 „Segir satt frá“ hjá yngri 

börnunum. Það virðist sem aldur hafi áhrif á atriðin þar sem fylgni er við 16 atriði, af 

þeim eru tvö atriði þar sem aldur skýrir 25% af breytileika atriðisins, eitt sem aldur 

skýrir 16% breytileika atriðisins og tvö sem aldur skýrir rúmlega 9% af breytileika 

atriðisins. Þátttakendur notuðu ekki svarmöguleikann „á aldrei við“ í atriðum: S19 

„Sættir sig við reglur heima eða annars staðar“, S6 „Á auðvelt með að fylgja reglum“ og 

S7 „Reynir yfirleitt að gleðja aðra“ hjá öllum aldurshópum og atriði S17 „Fer eftir 

reglum í leik með öðrum börnum“ hjá yngri börnunum. 

Atriðin 110 henta flest öll til þáttagreiningar þar sem þau standast flest forsendur 

um normaldreifingu. Atriði T12 og AT4 voru þau sömu svo ákveðið var að nota 

einungis atriði T12 þar sem dreifing þess var nær normaldreifingu.  
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6. tafla. Lýsandi tölfræði fyrir atriði sem tengjast tilfinningaskilningi, geðslagi og almennri líðan, meðaltal (M), miðgildi (md), staðalfrávik (sf), skekkja (skewness), ris (kurtosis), hæsta gildi (H), lægsta gildi (L) og 
fylgni. Lág gildi benda til styrkleika en há gildi til veikleika 

  Aldursbil Fylgni 
við 

aldur   24 - 71 mánaða   24 - 47 mánaða   48 - 71 mánaða 

 
N M md sf L H Skekkja Ris   n M md sf L H Skekkja Ris   n M md sf L H Skekkja Ris   

Tilfinningaskilningur                  

 

         

TS1 Skilur tilfinningar annarra rétt, t.d. gleði, sorg, reiði. 405 1,7 2,0 0,8 1 5 1,0 1,1   181 1,8 2,0 0,8 1 5 1,0 1,6   224 1,7 2,0 0,8 1 4 1,0 0,7 -0,05 

TS2 Talar um tilfinningar annarra. 407 2,6 2,0 1,1 1 5 0,5 -0,3   180 2,6 2,0 1,1 1 5 0,6 -0,2   227 2,5 2,0 1,1 1 5 0,5 -0,4 -0,07 

TS3 Er næm(ur) á tilfinningar annarra. 410 2,1 2,0 0,8 1 5 0,5 0,1   181 2,1 2,0 0,8 1 5 0,6 0,5   229 2,0 2,0 0,9 1 5 0,5 -0,1 -0,08 
TS5 Er nærgætin(n) gagnvart tilfinningum annarra. 408 2,4 2,0 0,9 1 5 0,5 0,2   180 2,5 2,0 1,0 1 5 0,5 0,1 

  

228 2,3 2,0 0,9 1 5 0,4 0,1 -0,18** 

Geðslag                  

 

         

G3 Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 409 2,7 3,0 0,8 1 5 0,3 0,2   181 2,7 3,0 0,9 1 5 0,4 0,3   228 2,7 3,0 0,8 1 5 0,3 0,0 -0,06 

G4 Finnst aðrir sanngjarnir gagnvart sér. 408 2,5 2,0 0,8 1 5 0,8 1,3   181 2,5 2,0 0,8 1 5 1,1 1,8   227 2,5 2,0 0,8 1 5 0,6 0,9 -0,09 

G6 Létt(ur) í skapi. 409 1,7 2,0 0,6 1 4 0,5 0,2   180 1,7 2,0 0,6 1 4 0,5 0,1   229 1,7 2,0 0,6 1 4 0,6 0,3 0,03 

G8 Bregst við mótlæti í samræmi við aldur hans/hennar. 406 1,9 2,0 0,8 1 5 0,8 0,6   179 1,8 2,0 0,7 1 4 0,5 -0,1   227 1,9 2,0 0,8 1 5 0,9 0,7 0,04 

Almenn líðan 

                          
 

A10 Finnur til sektarkenndar. 408 2,5 2,0 1,0 1 5 0,3 -0,1   179 2,7 3,0 1,0 1 5 0,4 0,0 
  

229 2,3 2,0 0,9 1 5 0,3 -0,2 -0,17** 

A11 Skilur mun á því að vera leiður og hræddur. 411 2,0 2,0 1,1 1 5 1,1 0,8   182 2,2 2,0 1,2 1 5 0,9 0,0 
  

229 1,8 2,0 1,0 1 5 1,4 1,9 -0,22** 

A12 Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur fyrir 

hann/hana. 

407 2,4 2,0 1,0 1 5 0,6 0,0   179 2,3 2,0 1,0 1 5 1,0 1,0 

  

228 2,5 2,0 1,1 1 5 0,4 -0,5 0,15** 

A13 Skilur að sami atburður getur vakið mismunandi 

tilfinningar hjá fólki (t.d. gleði og reiði). 

403 3,0 3,0 1,1 1 5 0,2 -0,5   178 3,3 3,0 1,1 1 5 -0,1 -0,7 

  

225 2,7 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,2 -0,31** 

A14 Skilur að tilfinningar geta varað mun lengur en  
atburðurinn sem vakti þær (t.d. einhver er reiður eða leiður 

út af einhverju sem gerðist fyrir mörgum dögum)." 

406 3,2 3,0 1,2 1 5 -0,1 -0,8   180 3,5 4,0 1,2 1 5 -0,4 -0,9 

  

226 3,0 3,0 1,1 1 5 0,0 -0,6 -0,26** 

A15 Tjáir tilfinningar sínar í orðum; segir ég er reið(ur), 
leið(ur), vond(ur), góð(ur) o.s.frv. 

411 1,9 2,0 1,0 1 5 1,1 0,8   182 2,0 2,0 1,1 1 5 1,1 0,6 
  

229 1,9 2,0 1,0 1 5 1,2 1,0 -0,11* 

A16 Tjáir tilfinningar annarra í orðum; segir hún/hann er 

reið(ur), leið(ur), vond(ur), góð(ur) o.s.frv. 

407 2,0 2,0 1,0 1 5 1,2 1,3   179 2,0 2,0 1,1 1 5 1,2 1,1 

  

228 1,9 2,0 0,9 1 5 1,1 1,3 -0,11* 

A2 Finnst hann/hún gera hlutina nógu vel. 409 2,0 2,0 0,8 1 5 0,9 1,1   180 1,8 2,0 0,8 1 5 0,9 1,7 
  

229 2,1 2,0 0,9 1 5 0,8 0,8 0,16** 

A3 Hræðist ekki eða óttast að aðrir krakkar muni gera grín 

að honum/henni. 

407 2,6 2,0 1,3 1 5 0,5 -0,9   179 2,6 2,0 1,4 1 5 0,6 -1,1 

  

228 2,5 2,0 1,2 1 5 0,3 -0,8 -0,06 

A5 Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til 
skammar. 

405 2,7 3,0 1,1 1 5 0,3 -0,6   178 2,5 2,0 1,1 1 5 0,6 -0,2 
  

227 2,9 3,0 1,1 1 5 0,1 -0,7 0,22** 

A8 Ef hún/hann verður hrædd(ur) við eitthvað á hún/hann 

auðvelt með að hrista óttann af sér. 

410 2,6 3,0 1,0 1 5 0,3 -0,3   181 2,6 2,0 1,0 1 5 0,5 -0,1 

  

229 2,7 3,0 0,9 1 5 0,2 -0,5 0,10* 

* p < 0,05, ** p < 0,01                            
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7. tafla. Lýsandi tölfræði fyrir atriðin sem tengjast siðferðisþroska, meðaltal (M), miðgildi (md), staðalfrávik (sf), skekkja (skewness), ris (kurtosis), hæsta gildi (H), lægsta gildi (L) og fylgni. Lág gildi benda til 
styrkleika en há gildi til veikleika. 

  Aldursbil Fylgni við 
aldur   24 - 71 mánaða   24 - 47 mánaða   48 - 71 mánaða 

  N M md Sf L H Skekkja Ris   n M md sf L H Skekkja Ris   n M md sf L H Skekkja Ris   
S10 Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar skilur 

hann/hún ástæður fyrir því. 

405 3,1 3,0 0,9 1 5 0,1 -0,2   177 3,4 3,0 0,9 1 5 0,0 -0,3 

  

228 2,8 3,0 0,8 1 5 0,2 0,0 -0,33** 

S11 Samræmi er milli hegðunar hans/hennar og vitneskju um 

hvað er rétt eða rangt að gera. 

409 2,0 2,0 0,8 1 5 0,8 1,1   181 2,1 2,0 0,8 1 5 0,7 1,0 

  

228 1,9 2,0 0,8 1 5 0,9 1,4 -0,10* 

S12 Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn gera 

á hlut hans/hennar. 

404 2,9 3,0 1,0 1 5 0,2 -0,4   179 3,2 3,0 1,1 1 5 0,2 -0,8 

  

225 2,7 3,0 0,9 1 5 0,1 -0,2 -0,26** 

S13 Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt. 408 2,5 2,0 1,2 1 5 0,6 -0,6   180 3,0 3,0 1,2 1 5 0,2 -1,0   228 2,1 2,0 1,1 1 5 1,0 0,6 -0,47** 

S17 Fer eftir reglum í leik með öðrum börnum. 410 2,0 2,0 0,8 1 5 0,7 0,2   182 2,1 2,0 0,8 1 4 0,4 -0,3   228 1,9 2,0 0,8 1 5 0,9 0,9 -0,19** 

S19 Sættir sig við reglur heima eða annars staðar. 408 1,9 2,0 0,7 1 4 0,6 0,6   180 2,0 2,0 0,7 1 4 0,5 0,8   228 1,8 2,0 0,7 1 4 0,7 0,7 -0,14** 

S2 Segir satt frá. 409 2,0 2,0 0,8 1 5 0,7 0,9   181 2,0 2,0 0,9 1 5 1,0 1,4   228 2,0 2,0 0,8 1 5 0,4 0,0 -0,06 

S20 Bregst við þegar önnur börn svindla eða fara ekki eftir 
reglum í leik. 

408 2,2 2,0 1,1 1 5 0,9 0,1   180 2,7 3,0 1,2 1 5 0,4 -0,8 

  

228 1,8 2,0 0,9 1 5 1,3 2,1 -0,49** 

S22 Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar tilfinningar 
(t.d. reiði, áhyggjur). 

409 2,5 2,0 1,0 1 5 0,6 0,1   181 2,6 2,0 1,1 1 5 0,6 -0,1 

  

228 2,4 2,0 1,0 1 5 0,5 0,0 -0,13** 

S23 Er leið(ur) ef hún/hann gerir eða segir eitthvað sem særir 
aðra. 

406 2,1 2,0 1,0 1 5 0,8 0,4   181 2,3 2,0 1,0 1 5 0,8 0,5 

  

225 1,9 2,0 0,9 1 5 0,8 0,1 -0,26** 

S25 Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin t.d. í leik. 409 3,2 3,0 0,8 1 5 0,1 -0,4   182 3,2 3,0 0,9 1 5 0,1 -0,5   227 3,1 3,0 0,8 1 5 0,2 -0,2 -0,09 

S26 Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 
annarra barna. 

406 2,2 2,0 1,0 1 5 0,7 0,2   179 2,5 2,0 1,0 1 5 0,6 -0,1 

  

227 2,0 2,0 0,9 1 5 0,6 0,1 -0,29** 

S27 Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 407 2,1 2,0 0,9 1 5 0,7 0,6   181 2,3 2,0 0,9 1 5 0,7 0,8   226 2,0 2,0 0,8 1 5 0,6 0,2 -0,24** 

S28 Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. 408 3,1 3,0 0,9 1 5 -0,1 0,0   181 3,2 3,0 0,9 1 5 -0,2 -0,1   227 3,0 3,0 0,8 1 5 0,0 0,2 -0,11* 

S3 Viðurkennir mistök sín. 406 2,4 2,0 1,0 1 5 0,6 0,1   177 2,5 2,0 1,0 1 5 0,6 -0,1   229 2,3 2,0 0,9 1 5 0,5 0,2 -0,12* 

S4 Á auðvelt með að viðurkenna slæma hegðun. 409 2,4 2,0 1,0 1 5 0,5 -0,2   181 2,5 2,0 1,0 1 5 0,5 -0,1   228 2,4 2,0 1,0 1 5 0,5 -0,2 -0,09 

S5 Getur sett sig í spor annarra. 406 2,8 3,0 1,1 1 5 0,4 -0,5   179 3,2 3,0 1,1 1 5 0,1 -0,8   227 2,5 2,0 1,0 1 5 0,7 0,2 -0,33** 

S6 Á auðvelt með að fylgja reglum. 409 2,1 2,0 0,8 1 5 0,7 0,3   180 2,2 2,0 0,8 1 4 0,6 0,1   229 2,0 2,0 0,8 1 5 0,8 0,6 -0,16** 

S7 Reynir yfirleitt að gleðja aðra. 410 1,8 2,0 0,7 1 4 0,6 0,0   182 1,8 2,0 0,7 1 4 0,6 0,1   228 1,8 2,0 0,7 1 4 0,6 0,0 -0,01 

S9 Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst rétt 
eða rangt. 

408 2,2 2,0 1,1 1 5 1,0 0,4   179 2,6 2,0 1,2 1 5 0,6 -0,7 

  

229 1,8 2,0 0,9 1 5 1,3 2,1 -0,41** 

* p < 0,05, ** p < 0,01                                                      
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SDQ. Í 8. töflu má sjá lýsandi tölfræði fyrir atriðin á SDQ-listanum, alls svöruðu 214 

mæður barna á aldrinum fjögurra til sex ára listanum. Allir svarmöguleikar eru notaðir í 

öllum atriðunum. Lítið er um brottfallsgildi. 

8. tafla. Lýsandi tölfræði fyrir atriðin á SDQ-listanum, meðaltal (M), miðgildi (md), staðalfrávik (sf), skekkja (skewness), ris 

(kurtosis), hæsta gildi (H), lægsta gildi (L) og fylgni. Há gildi benda til styrkleika en lág gildi til veikleika. 

 Atriði n M md sf L H Skekkja Ris 

 Tekur tillit til tilfinninga annarra  213 2,49 3,00 0,55 1 3 -0,41 -0,98 

 Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi  211 1,38 1,00 0,65 1 3 1,45 0,84 

 Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika  214 1,35 1,00 0,62 1 3 1,58 1,30 

 Deilir greiðlega með öðrum börnum (nammi, dóti, blýöntum 

o.s.frv.) 

213 2,54 3,00 0,57 1 3 -0,79 -0,37 

 Fær oft skapofsaköst eða er heitt í hamsi  212 1,46 1,00 0,66 1 3 1,13 0,09 

 Frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n  214 1,43 1,00 0,64 1 3 1,22 0,35 

 Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska  214 1,50 1,00 0,60 1 3 0,76 -0,39 

 Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur  214 1,27 1,00 0,54 1 3 1,89 2,66 

 Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi eða líður 

illa 

214 2,60 3,00 0,54 1 3 -0,86 -0,38 

 Stöðugt með fikt eða á iði  214 1,47 1,00 0,70 1 3 1,15 -0,02 

 Á að minnsta kosti einn góðan vin  213 1,18 1,00 0,45 1 3 2,57 6,07 

 Flýgst oft á eða leggur börn í einelti  214 1,06 1,00 0,28 1 3 4,97 26,38 

 Almennt vel þokkaður/þokkuð af öðrum börnum  214 1,21 1,00 0,46 1 3 2,12 3,85 

 Oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast  213 1,15 1,00 0,43 1 3 2,97 8,42 

 Auðvelt að stela athygli hans/hennar, einbeiting á flakki  214 1,72 2,00 0,75 1 3 0,50 -1,06 

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

sjálfstraust  

214 1,65 2,00 0,69 1 3 0,60 -0,77 

 Góð/ur við yngri börn 214 2,83 3,00 0,43 1 3 -2,45 5,53 

 Lýgur oft eða svindlar  214 1,23 1,00 0,48 1 3 2,02 3,37 

 Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna  214 1,13 1,00 0,39 1 3 3,11 9,59 

 Býðst oft til að hjálpa öðrum(foreldrum, kennurum, öðrum 

börnum)  

214 2,54 3,00 0,57 1 3 -0,76 -0,42 

 Hugsar áður en hann/hún framkvæmir  213 1,81 2,00 0,60 1 3 0,11 -0,42 

 Stelur heima, í skóla eða annars staðar  213 1,07 1,00 0,34 1 3 5,00 24,75 

 Semur betur við fullorðna en önnur börn  213 1,39 1,00 0,65 1 3 1,42 0,77 

 Óttast margt, verður auðveldlega hrædd/ur 214 1,41 1,00 0,59 1 3 1,14 0,30 

 Fylgir verkefnum eftir til enda, heldur góðri athygli 213 1,67 2,00 0,66 1 3 0,48 -0,73 

Aths. Búið er að snúa við skáletruðu staðhæfingunum til einföldunar. 

 

Níu atriði víkja verulega frá normaldreifingu þar sem ris þeirra og skekkja er of mikil. 

Annars víkur dreifing hinna atriðanna ekki verulega frá normaldreifingu. 

Þáttagreining 

SDQ. Samkvæmt Agnesi Huld Hrafnsdóttur (2006) er oftast notast við 

meginhlutagreiningu (principal components analysis) með hornréttum varimax-snúning 

á atriðunum 25 í SDQ listanum. Það þykir athyglisvert þar sem verið er að vinna með 

undirliggjandi þætti (latent variable) og ætti frekar að notast við meginásagreiningu 

(principle axis factroing). Einnig má gera ráð fyrir að um skyldar hugsmíðar sé að ræða 
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sem hafa áhrif hvor á aðra, því þykir æskilegra að notast við hornskakkan snúning 

(oblique rotation). Í viðauka V kemur fram niðurstaða meginhlutagreiningar með 

hornréttum snúningi og varimax-lausn eins og gert er í öðrum rannsóknum. 

Gerð var meginásagreining með hornskökkum promax-snúning (kappa = 3,5) í 

úrtaki mæðra barna á aldrinum fjögurra til sex ára (n = 213). Bartlets-próf (Bartlett‘s test 

of spheericity) var marktækt p < 0,0001 og KMO-stærð (Kaiser-Mayen-Olkin) var 0,81. 

Gögnin henta því til þáttagreiningar í þessu úrtaki. Dregnir voru fimm þættir, sú 

ákvörðun byggist á fyrri reynslu af SDQ-listanum og niðurstöðum úr skriðuprófi (1. 

mynd). 

 

1. mynd. Myndin sýnir skriðupróf af atriðum SDQ-listans, dregnir voru 

fimm þættir. 

 

Í 9. töflu má sjá þáttahleðslu atriða á þætti, þáttaskýringu (communality), fylgni milli 

þátta og áreiðanleika þáttanna fimm. Í þætti I eru fimm atriði sem tengjast ofvirkni, 

þáttaskýring atriðanna er á bilinu 32% - 70% og eru í flestum tilvikum yfir 44%. Tvö 

atriði hafa talsverða krosshleðslu við þátt II. Þáttur II samanstendur af fimm atriðum sem 

tengjast félagshæfni, þáttaskýring er á bilinu 29% til 50% og eru flest yfir 44%. Tvö 

atriði hafa mikla neikvæða fylgni við þátt III. Þáttur III samanstendur af fimm atriðum 

sem tengjast hegðunarerfiðleikum, þáttaskýring atriðanna er á bilinu 25% til 45% og eru 

flest yfir 34%. Þáttur IV samanstendur af fimm atriðum sem snúa að samskiptum við 
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jafnaldra, þáttaskýring atriðanna er á bilinu 28% til 42% og eru í flestum tilvikum yfir 

33%. Síðasti þátturinn V samanstendur af fimm atriðum tengdum tilfinningavanda, 

þáttahleðsla atriðanna er á bilinu 16% til 48% þar sem flest gildi eru yfir 26%. Tvö atriði 

hafa mjög háa fylgni við þátt III hegðunarvanda. 

9. tafla. Meginásagreining (principle axis factroing) með hornskökkum promax-snúningi (kappa = 3,5) á 

SDQ – listanum í úrtaki 48-71 mánaða (n = 213). 

Atriði 

Þættir 

 I II III IV V h
2
 

Stöðugt með fikt eða á iði  0,83 0,17 0,16 -0,01 -0,07 0,70 

Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi  0,76 0,05 0,19 0,00 -0,07 0,67 

Auðvelt að stela athygli hans/hennar, einbeiting á flakki  0,71 -0,07 -0,08 0,11 0,01 0,54 

Fylgir verkefnum eftir til enda, heldur góðri athygli 0,45 -0,27 -0,10 0,16 0,14 0,44 

Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi eða líður 

illa 

0,05 0,68 0,05 -0,06 -0,11 0,45 

Býðst oft til að hjálpa öðrum(foreldrum, kennurum, öðrum 

börnum)  

0,17 0,64 0,05 0,04 0,04 0,34 

Tekur tillit til tilfinninga annarra  -0,12 0,61 -0,08 0,00 0,00 0,50 

Hugsar áður en hann/hún framkvæmir  0,23 -0,49 -0,11 -0,07 -0,03 0,32 

Deilir greiðlega með öðrum börnum (nammi, dóti, blýöntum 

o.s.frv.) 

0,00 0,40 -0,25 0,02 -0,03 0,29 

Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska  0,16 -0,39 0,35 -0,17 -0,01 0,45 

Flýgst oft á eða leggur börn í einelti  0,10 0,10 0,57 0,04 -0,11 0,33 

Lýgur oft eða svindlar  0,20 -0,04 0,50 -0,08 0,02 0,37 

Góð/ur við yngri börn 0,14 0,32 -0,47 -0,17 0,11 0,46 

Fær oft skapofsaköst eða er heitt í hamsi  0,19 -0,07 0,43 -0,06 0,09 0,34 

Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika  0,02 0,08 0,43 -0,19 0,26 0,26 

Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna  -0,14 0,07 0,42 0,28 0,08 0,28 

Stelur heima, í skóla eða annars staðar  -0,05 0,00 0,39 0,26 -0,05 0,25 

Oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast  0,05 -0,03 0,37 0,01 0,31 0,31 

Frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n  0,02 0,05 -0,02 0,64 0,03 0,40 

Á að minnsta kosti einn góðan vin  0,18 -0,07 -0,17 0,61 -0,03 0,42 

Semur betur við fullorðna en önnur börn  0,03 0,13 0,23 0,51 0,09 0,37 

Almennt vel þokkaður/þokkuð af öðrum börnum  0,00 -0,20 0,28 0,30 -0,05 0,33 

Óttast margt, verður auðveldlega hrædd/ur 0,06 -0,04 -0,14 -0,02 0,82 0,65 

Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur  -0,06 0,13 0,13 0,11 0,64 0,48 

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

sjálfstraust  

-0,13 -0,17 0,08 0,00 0,35 0,16 

            Alfa 

I - 

    

0,79 

II -0,38 -   

 

0,72 

III 0,40 -0,39 -  

 

0,64 

IV 0,14 -0,30 0,26 - 

 

0,64 

V 0,17 -0,01 0,18 0,20 - 0,62 

Aths. Feitletrun í töflunni vísar til hleðslu atriða á þætti eins og þeir eru skilgreindir á SDQ-listanum Búið 

er að snúa við skáletruðu staðhæfingunum til einföldunar. 

 

 

Saman skýra þættirnir fimm 40,4 % af heildardreifingu atriðanna í úrtakinu og um 

17,0% leifa í úrtaki eru stærri en 0.05. Áreiðanleiki þátta er á bilinu 0,62 – 0,79. Inntak 

þáttanna fór á smá flakk í óháðu úrtaki. Fylgni milli þáttanna er á bilinu -0,38 – 0,40. 
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 Reiknuð var heildartala fyrir þættina fimm í þessu úrtaki, meðaltal og 

staðalfrávik heildartalna má sjá í 10. töflu. 

10. tafla. Meðaltal (M), staðalfrávik (sf), skekkja og ris þátta í gagnasafni. 

  n M sf Skekkja Ris 

Þáttur I - Ofvirkni 209 8,01 2,46 0,99 0,40 

Þáttur II - Félagshæfni 212 12,99 1,83 -1,06 1,70 

Þáttur III - Hegðunarerfiðleikar  211 6,30 1,57 1,69 3,24 

Þáttur IV - Samskipti við jafnaldra 213 6,34 1,70 1,59 2,50 

Þáttir V - Tilfinningavandi 213 6,83 1,82 1,12 0,86 

 

Á 3. mynd má sjá dreifingu heildarstiga þáttanna fimm, þættirnir eru allir með skekkta 

dreifingu eins og gert var ráð fyrir. 

 

   

  

 

2. mynd. Dreifing heildarstiga hvers þáttar í SDQ-listanum í úrtaki fjögurra til sex ára barna (n = 213). 

 

Íslenski atferlislistinn. Gerð var meginásagreining með hornskökkum promax-snúningi 

(kappa = 3) í úrtaki mæðra barna á aldrinum tveggja til sex ára (N = 411). Samkvæmt 

samhliðagreiningu (parallel analysis) eru sjö til átta þættir í atriðasafninu (sjá 3. mynd). 

Sjö þáttalausn varð fyrir valinu þar sem síðasti þátturinn í átta þáttalausninni var lítill, 
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áreiðanleiki sjö þáttalausnarinnar var einnig hærri en í átta þáttalausn. Hægt er að sjá átta 

þáttalausn í viðauka (viðauki VI). 

KMO-stærð (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) var 0,95 og 

Bartlett prófið (Bartlett's Test of Sphericity) var marktækt fyrir p < 0,0001 í úrtaki. 

Gögnin henta því til þáttagreiningar í úrtaki. Í 11. töflu má sjá sjö þáttalausn, þar koma 

fram hleðslur atriða á þætti, þáttaskýring, fylgni milli þátta og áreiðanleiki þáttanna. 

Þættirnir sjö skýra 47,7% af heildardreifingu atriðanna, um 12% af leifum er hærri en 

0,05.  

 

 

3. mynd. Niðurstaða samhliðagreiningar. 

 

Þáttur I samanstendur af 29 atriðum sem tengjast skaplyndi, stöðuglyndi og 

geðslagi barna, þátturinn fær nafnið Skaplyndi. Flest atriði þáttarins hafa lága og 

ómarkverða hleðslur á aðra þætti. Þáttaskýring atriðanna er á bilinu 26% til 67% og er í 

flestum tilvikum yfir 40%.  

Þáttur II samanstendur af 21 atriði sem tengjast siðferðisþroska, samskiptafærni, 

skaplyndi og skilningi á tilfinningum annarra. Þáttur II fær nafnið Félagstilfinning. Flest 

atriðin höfðu háa hleðslu á þátt II en lága hleðslu á aðra þætti. Þó eru fimm atriði sem 
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hafa háa hleðslu á þátt V og þrjú atriði, F4 og F47, sem hafa háa hleðslu á þátt I og þrjú 

við þátt VI. Þáttaskýring atriða á þætti III eru á bilinu 32% til 68% og eru í flestum 

tilvikum yfir 43%.  

Þáttur III samanstendur af 13 atriðum sem snúa öll að framfærni. Þátturinn fékk 

því nafnið Framfærni. Atriðin sem tilheyra þætti III hafa flest háa hleðslu á þáttinn og 

lága hleðslu á aðra þætti. Þáttaskýring atriðanna eru á bilinu 40% til 77% og eru flest öll 

yfir 42%. 

Þáttur IV samanstendur af 20 atriðum sem tengjast stjórn, félagsfærni og 

siðferðisþroska, þátturinn fær því nafnið Stjórn. Nokkuð er um að atriði á þættinum hafi 

einnig háa hleðslu á þáttinn Skaplyndi, það kemur þó ekki á óvart þar sem töluverð 

fylgni er á milli þessa tveggja þátta. Einnig eru þrjú atriði sem tengjast V. þætti. Síðustu 

fjögur atriðin hafa háa hleðslu á mörg atriði og tengjast ekki sterkt inntaki þáttarins. 

Þáttaskýring atriðanna er á bilinu 36% til 65% og eru í flestum tilvikum yfir 35%. 

Þáttur V samanstendur af 12 atriðum sem tengjast samskiptum og 

siðferðisþroska, þátturinn fékk nafnið Samkennd. Nokkur atriði á þættinum hafa 

krosshleðslur á þáttinn Félagstilfinningu, enda tengjast þau inntaki þessara þátta. 

Þáttaskýring atriðanna er á bilinu 21% til 66% og eru flest öll yfir 40%. 

Þáttur VI samanstendur af fimm atriðum sem tengjast skilningi á eigin 

tilfinningum eða annarra, þátturinn fær því nafnið Tilfinningalæsi. Öll atriðin hafa 

krosshleðslu við þátt II, Félagstilfinningu. Þáttaskýring atriðanna er á bilinu 37% til 58% 

og eru flest yfir 44%. 

 Þáttur VII samanstendur af sjö atriðum sem tengjast almennri líðan í félagslegum 

aðstæðum og framfærni, þátturinn fær nafnið Sjálfstraust. Tvö atriði hafa krosshleðslu 

við þáttinn Framfærni og önnur tvö við þáttinn Skaplyndi. Þáttaskýring atriðanna er á 

bilinu 21% til 52% og eru flest yfir 25%.  

Að lokum voru tvö atriði sem pössuðu ekki í neinn þátt, þar sem þau höfðu lága 

þáttaskýringu og háa fylgni við marga þætti. Þetta voru atriði F19 „Reynir að láta aðra 

líka vel við sig“ og atriði S2 „Segir satt frá“. 
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11. tafla. Meginásagreining með horskökkum promax-snúning (kappa = 3) á Íslenska atferlislistanum í úrtaki (N = 411). 

Atriði 
Þættir 

I II III IV V VI VII h
2
 

T15 Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 0,84 0,00 -0,07 0,04 -0,02 0,04 -0,08 0,66 

T2 Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði pirruð/pirraður. 0,83 0,02 -0,04 -0,07 0,01 -0,04 -0,05 0,63 

T19 Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr jafnvægi. 0,83 0,00 0,10 -0,09 -0,01 -0,02 -0,08 0,63 

T6 Hefur jafnaðargeð. 0,77 -0,14 -0,01 0,07 0,10 0,04 -0,13 0,60 

T14 Það þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta. 0,73 -0,11 -0,02 -0,08 -0,04 -0,07 0,19 0,49 

T4 Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 0,71 0,15 0,01 0,01 0,00 -0,04 -0,09 0,61 

T18 Hefur góða stjórn á skapi sínu. 0,70 0,09 0,00 0,16 0,01 0,02 -0,21 0,67 

T12 Þegar hann/hún reiðist varir það í stuttan tíma. 0,69 -0,04 -0,07 -0,10 0,10 0,17 0,20 0,56 

F6 Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 0,68 -0,15 -0,03 -0,02 0,00 0,20 0,27 0,57 

T17 Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 0,67 0,12 -0,01 0,08 -0,05 -0,11 0,09 0,63 

T5 Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 0,66 -0,19 0,02 0,08 -0,10 0,00 0,08 0,41 

T16 Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann hefur lent í uppnámi út af einhverju. 0,64 -0,11 -0,06 -0,22 0,08 0,11 0,16 0,36 

T1 Kemst einungis í uppnám ef tilefni er til. 0,64 0,01 0,00 0,07 -0,03 0,02 0,01 0,45 

AT11 Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á hann/hún auðvelt með að leiða hugann að 

einhverju öðru. 
0,64 0,01 0,03 -0,05 0,01 0,13 0,07 0,45 

T10 Heldur ró sinni þó illa gangi. 0,58 0,16 0,09 0,17 -0,08 -0,08 0,01 0,59 

AT3 Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður reið(ur). 0,55 0,25 0,08 -0,03 0,09 0,08 -0,17 0,55 

T11 Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 0,55 0,06 0,04 0,18 -0,11 -0,03 0,08 0,46 

T20 Er afslappaður/afslöppuð. 0,54 -0,10 0,03 0,30 -0,10 0,11 0,00 0,46 

T3  Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 0,53 0,22 -0,02 0,12 0,08 -0,04 0,03 0,63 

AT1 Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður æst(ur). 0,53 0,38 -0,03 -0,05 0,06 -0,03 -0,02 0,61 

G6 Létt(ur) í skapi. 0,53 -0,21 0,01 -0,03 0,24 0,15 0,00 0,34 

AT15 Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum. 0,47 -0,03 -0,04 0,17 0,10 0,10 0,09 0,42 

T7 Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 0,45 0,34 -0,06 0,13 0,03 -0,10 -0,01 0,60 

T8 Tekst vel á við mótlæti. 0,45 0,23 0,14 -0,01 0,09 -0,13 0,19 0,60 

G8 Bregst við mótlæti í samræmi við aldur hans/hennar. 0,38 0,01 0,05 0,14 0,07 0,14 0,06 0,33 

A8 Ef hún/hann verður hrædd(ur) við eitthvað á hún/hann auðvelt með að hrista óttann af sér. 0,36 -0,03 0,27 -0,10 0,07 0,04 0,08 0,28 

F46 Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 0,36 0,15 -0,04 0,08 0,31 0,00 -0,02 0,51 

G3 Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 0,29 0,18 0,12 0,00 0,18 -0,13 0,17 0,42 

AT16 Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í burtu í stað þess að lenda í átökum. 0,27 0,07 -0,09 0,08 0,25 0,02 -0,10 0,26 

S13 Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt. -0,10 0,77 -0,04 -0,01 0,00 0,19 -0,03 0,55 

A13 Skilur að sami atburður getur vakið mismunandi tilfinningar hjá fólki (t.d. gleði og 
reiði). 

0,02 0,77 0,05 -0,02 -0,19 0,12 -0,08 0,47 

S9 Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst rétt eða rangt. -0,03 0,76 -0,02 -0,05 -0,01 0,32 -0,05 0,62 

S20 Bregst við þegar önnur börn svindla eða fara ekki eftir reglum í leik. -0,17 0,75 -0,10 -0,08 0,04 0,18 0,03 0,49 

S5 Getur sett sig í spor annarra. -0,02 0,74 0,00 0,01 0,02 0,04 -0,02 0,57 

S12 Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn gera á hlut hans/hennar. 0,02 0,68 0,05 0,06 -0,01 -0,03 0,02 0,54 
A14 Skilur að tilfinningar geta varað mun lengur en  atburðurinn sem vakti þær (t.d. einhver 

er reiður eða leiður út af einhverju sem gerðist fyrir mörgum dögum)." 
0,05 0,68 0,02 -0,03 -0,11 0,15 -0,05 0,42 

S10 Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar skilur hann/hún ástæður fyrir því. 0,09 0,65 0,03 -0,07 0,01 0,05 0,05 0,48 

A11 Skilur mun á því að vera leiður og hræddur. 0,02 0,53 -0,02 0,07 -0,15 0,41 0,06 0,45 

F3 Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 0,00 0,51 0,08 0,06 0,32 -0,11 0,04 0,65 

AT7 Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún treystir. -0,10 0,46 -0,05 0,13 0,13 0,42 0,14 0,60 

F48 Reynir að komast að samkomulagi í ágreiningi við önnur börn. 0,11 0,45 0,00 0,15 0,26 -0,12 0,08 0,66 

AT10 Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró sinni og finna lausn á 
vandanum. 

0,35 0,44 0,03 -0,05 0,17 -0,07 -0,07 0,57 

F47 Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við önnur börn. 0,11 0,40 0,03 0,02 0,38 -0,08 -0,01 0,60 

S22 Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar tilfinningar (t.d. reiði, áhyggjur). 0,03 0,40 -0,03 -0,04 0,25 0,14 0,17 0,43 

F4 Leysir vel úr ágreiningi. 0,25 0,39 -0,02 0,08 0,33 -0,06 -0,07 0,68 

S3 Viðurkennir mistök sín. 0,07 0,37 0,00 0,04 0,05 0,12 0,37 0,48 

A10 Finnur til sektarkenndar. -0,13 0,35 -0,04 0,14 0,10 0,18 0,17 0,32 

AT13 Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós tilfinningar sínar, t.d. reiði og gleði. 0,25 0,33 0,09 0,17 0,02 0,17 -0,08 0,45 

S4 Á auðvelt með að viðurkenna slæma hegðun. 0,07 0,29 -0,01 0,12 0,00 0,19 0,25 0,33 

F7 Er fær um að leiða hjá sér slæma hegðun. 0,22 0,24 0,04 0,21 0,11 0,04 -0,02 0,40 

F9 Er ófeimin(n). -0,04 -0,04 0,91 0,00 -0,03 0,00 -0,04 0,77 

F12 Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið eða ekki neitt. 
-0,03 -0,02 0,84 0,03 -0,06 -0,06 0,04 0,67 

F10 Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún þekkir ekki vel. -0,06 0,02 0,79 -0,06 0,00 0,07 -0,04 0,63 

F11 Er framfærin(n). 0,00 -0,09 0,77 0,07 0,05 0,09 -0,09 0,60 

F16 Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 0,20 0,01 0,72 -0,12 -0,03 -0,03 -0,06 0,57 

F13 Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra. -0,10 0,15 0,71 -0,05 0,04 0,02 0,16 0,65 
F14 Er örugg(ur) með sig ef hún/hann er miðpunktur athygli. -0,07 -0,07 0,66 -0,06 0,04 -0,02 0,03 0,43 

F20 Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn. 0,11 -0,09 0,60 0,19 -0,01 0,11 0,12 0,53 

F15 Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem hann/hún þekkir ekki vel. -0,04 0,10 0,58 -0,03 -0,03 -0,02 0,17 0,42 

F33 Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með sér. -0,17 0,20 0,54 0,03 0,15 0,03 -0,01 0,42 

F18 Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína eða getu í einhverju. 0,07 0,14 0,53 -0,06 -0,02 0,01 0,17 0,43 

F37 Líður vel þegar hann/hún er innan um mörg börn. 0,03 -0,05 0,51 0,24 0,08 0,04 0,04 0,40 

F17 Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér. 0,21 -0,13 0,44 0,06 -0,05 -0,06 0,28 0,40 
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11. tafla frh. Meginásagreining með horskökkum promax-snúning (kappa = 3) á Íslenska 

atferlislistanum í úrtaki (N = 411). 
        

Atriði Þættir 

 I II III IV V VI VII h
2
 

F19 Reynir að láta aðra líka vel við sig. -0,11 0,15 0,25 0,18 0,18 -0,03 -0,12 0,22 

F44 Bíður þar til röðin kemur að honum/henni. 0,20 0,00 -0,12 0,64 -0,06 0,02 0,04 0,56 

F28 Er tillitssöm / tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) við önnur börn. 0,05 -0,02 -0,05 0,58 0,31 -0,06 0,09 0,65 

S6 Á auðvelt með að fylgja reglum. 0,33 0,12 -0,05 0,54 -0,09 0,10 -0,06 0,62 

S17 Fer eftir reglum í leik með öðrum börnum. 0,11 0,08 -0,05 0,51 0,17 0,15 -0,10 0,54 

F29 Önnur börn sækjast eftir því að vera með henni/honum. 0,00 0,03 0,15 0,49 0,13 0,10 -0,05 0,39 

AT14 Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi. 0,37 0,00 0,06 0,46 -0,11 -0,04 0,05 0,51 

F50 Hlustar á önnur börn til enda í samræðum (grípur ekki fram í). 0,11 0,36 -0,07 0,46 -0,17 -0,08 0,09 0,53 

F5 Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum. 0,19 -0,07 0,32 0,42 0,06 0,07 -0,04 0,44 

T13 Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum. 0,17 0,18 -0,05 0,39 0,16 -0,05 0,00 0,52 

F45 Er sama þó hún/hann sé ekki fyrst(ur) til að gera eitthvað í hópi barna. 0,25 -0,08 -0,10 0,39 0,06 -0,06 0,23 0,40 

S11 Samræmi er milli hegðunar hans/hennar og vitneskju um hvað er rétt eða rangt að gera. 0,23 0,13 0,06 0,38 0,04 0,09 0,01 0,46 

AT9 Getur stillt sig um að tala þegar á að vera hljóð. 0,33 0,09 -0,07 0,37 -0,16 0,08 -0,06 0,34 
F43 Deilir með öðrum börnum leikföngum eða öðru sem hann/hún á. 0,00 0,19 0,06 0,37 0,10 0,00 0,09 0,36 

AT5 Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það sem hún/hann vill. 0,35 0,17 -0,01 0,36 -0,10 -0,12 0,06 0,50 

F30 Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. Þarf t.d. ekki alltaf að fá sitt fram í 

leikjum með öðrum börnum. 0,24 0,06 -0,03 0,35 0,25 -0,08 -0,03 0,50 

S19 Sættir sig við reglur heima eða annars staðar. 0,32 0,06 -0,04 0,34 -0,02 0,13 0,14 0,45 

TS1 Skilur tilfinningar annarra rétt, t.d. gleði, sorg, reiði. 0,14 0,13 -0,03 0,33 0,03 0,30 0,00 0,38 
S7 Reynir yfirleitt að gleðja aðra. 0,07 -0,10 0,12 0,32 0,27 0,15 0,11 0,36 

F52 Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá einhverju. -0,07 0,21 0,02 0,31 0,15 0,07 0,22 0,39 

F35 Er kurteis þegar það á við. 0,25 -0,08 0,02 0,30 0,14 0,16 -0,02 0,31 

S2 Segir satt frá. 0,15 0,04 -0,10 0,18 0,14 -0,01 0,17 0,22 

S27 Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. -0,01 0,10 0,06 -0,02 0,61 0,12 0,08 0,53 

S26 Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut annarra barna. -0,07 0,23 -0,03 -0,06 0,56 0,08 0,03 0,46 

F1 Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við. 0,10 0,11 0,10 -0,17 0,53 0,14 0,02 0,42 

F53 Reynir að vernda yngri börn en hún/hann er sjálf(ur). 0,00 -0,04 0,01 0,11 0,50 0,03 0,02 0,30 

F36 Býðst til að hjálpa öðrum. -0,16 0,22 0,07 0,07 0,49 0,03 0,20 0,50 

F2 Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 0,15 0,21 -0,08 0,21 0,45 -0,12 -0,06 0,66 

F32 Vill leika/vera með öðrum börnum þó þau séu ekki eins og allir aðrir. 0,02 -0,08 0,02 0,07 0,37 0,20 0,23 0,30 
F31 Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða annað í fari annarra barna. 0,02 -0,09 -0,06 0,02 0,35 0,02 0,30 0,21 

S23 Er leið(ur) ef hún/hann gerir eða segir eitthvað sem særir aðra. 0,10 0,25 -0,09 0,08 0,32 0,16 0,01 0,40 

S25 Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin t.d. í leik. 0,11 0,25 -0,06 0,09 0,29 -0,09 0,00 0,36 

S28 Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. 0,12 0,14 0,09 0,04 0,29 0,01 -0,09 0,26 

TS5 Er nærgætin(n) gagnvart tilfinningum annarra. 0,20 0,27 -0,07 0,11 0,28 -0,02 0,14 0,52 

A15 Tjáir tilfinningar sínar í orðum; segir ég er reið(ur), leið(ur), vond(ur), góð(ur) o.s.frv. 0,07 0,31 0,01 -0,01 0,03 0,65 -0,01 0,58 

A16 Tjáir tilfinningar annarra í orðum; segir hún/hann er reið(ur), leið(ur), vond(ur), góð(ur) 

o.s.frv. 
0,03 0,36 0,04 0,06 0,02 0,62 0,02 0,63 

AT12 Talar um hvernig honum/henni líður. 0,00 0,33 0,12 0,01 0,15 0,45 -0,01 0,50 

TS2 Talar um tilfinningar annarra. 0,03 0,37 0,05 0,00 0,14 0,38 0,04 0,44 

TS3 Er næm(ur) á tilfinningar annarra. 0,08 0,17 0,01 0,28 0,08 0,29 0,01 0,37 

A12 Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur fyrir hann/hana. 0,12 0,04 0,28 -0,06 -0,02 -0,07 0,57 0,52 
A5 Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til skammar. -0,03 -0,10 0,38 -0,08 0,02 -0,07 0,46 0,40 

F8 Á auðvelt með að taka gagnrýni frá öðrum. 0,27 0,27 0,19 0,02 -0,11 0,00 0,36 0,50 

F54 Biður um hjálp við að framkvæma hluti. -0,04 0,03 0,00 0,15 0,09 0,09 0,34 0,21 

A3 Hræðist ekki eða óttast að aðrir krakkar muni gera grín að honum/henni. 0,02 0,14 0,16 0,00 0,04 0,07 0,29 0,22 

A2 Finnst hann/hún gera hlutina nógu vel. 0,21 -0,09 0,20 0,18 -0,06 0,00 0,28 0,27 

G4 Finnst aðrir sanngjarnir gagnvart sér. 0,18 0,22 0,01 0,04 0,23 -0,04 0,24 0,43 

  
     

 

Alfa 

I -      

 

0,96 

II 0,48 -     

 

0,94 

III 0,24 0,21 -    
 

0,92 
IV 0,54 0,56 0,06 -   

 

0,93 

V 0,44 0,58 0,27 0,47 -  

 

0,86 

VI -0,01 0,06 0,19 0,08 0,15 -    0,83 

VII 0,27 0,19 0,25 0,19 0,15 0,12  0,74 
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Reiknaðar voru heildartölur fyrir sjö þætti, heildartölurnar samanstanda af 

summu stiga í hverjum þætti. Öllum atriðunum var snúið við til þess að auðvelda túlkun 

á þeim, þannig að há tala merkir meiri þroski. Í 12. töflu kemur fram meðaltal og 

skekkja þátta fyrir úrtakið í heild og eftir aldursbili. Á 4. mynd má sjá dreifingu stiga á 

þáttum Íslenska atferlislistans. 

Flestir þættirnir á Íslenska atferlislistanum víkja ekki verulega frá 

normaldreifingu og munu líklegast ná normaldreifingu í stærra úrtaki. Þó virðist vera 

smá rjáfurhrif á þáttunum Samkennd og Tilfinningalæsi. Í viðauka VII má sjá dreifingu 

þáttanna eftir aldursbili og kyni. Allir þættirnir nema Tilfinningalæsi nálgast 

normaldreifingu, þegar þeim er skipt niður eftir kyni og aldri.  

   

  

 

 

 
 

4. mynd. Dreifing stiga á þáttum í Íslenska atferlislistanum í úrtaki barna á aldrinum tveggja til sex ára (N = 411). 
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Stígandi í meðaltali fyrir aldur, kynjamunur og dreifing þátta. 

Í einhliða dreifigreiningu fékkst að meðaltöl eldri aldurshópsins (48 - 71 mánaða) eru 

marktækt hærri en í yngri aldurshópnum (24 - 47 mánaða) á þáttunum, Félagstilfinning 

(F(1, 409) = 52,91, p < 0,001), Stjórn (F(1, 409) = 6,49, p < 0,05) og Samkennd (F(1, 

409) = 17,92, p < 0,001). Hinsvegar var ekki marktækur munur á meðaltali milli 

aldursbila á þáttunum, Skaplyndis (F(1, 409) = 3,31, p > 0,05), Framfærni (F(1, 409) 

=0,58, p > 0,05), Tilfinningalæsi (F(1,409) = 2,57, p > 0,05) og Sjálfstrausts (F(1, 409) 

=3,12, p > 0,05). 

 
12. tafla. Meðaltal (M) og skekkja þátta fyrir úrtak í heild og eftir aldursbili. 

  Fjöldi 

atriða 

24 - 47 mánaða (n 

=182)   

48 - 71 mánaða (n = 

229)   

24 - 71 mánaða (N = 

411) 

  M sf Skekkja   M sf Skekkja   M sf Skekkja 

Skaplyndi 29 2,42 0,61 -0,2 
 

2,53 0,64 -0,5 
 

2,48 0,63 -0,3 

Félagstilfinning 21 2,16 0,69 -0,4 
 

2,62
** 

0,61 -0,5 
 

2,42
 

0,69 -0,5 

Framfærni 13 2,61 0,65 -0,4 
 

2,56 0,77 -0,4 
 

2,58 0,72 -0,4 

Stjórn 20 2,78 0,51 -0,4 
 

2,91
* 

0,55 -0,7 
 

2,85 0,54 -0,5 

Samkennd 12 2,56 0,59 -0,5 
 

2,79
** 

0,55 -0,5 
 

2,69 0,58 -0,5 

Tilfinningalæsi 5 2,81 0,80 -1,0 
 

2,93 0,73 -0,9 
 

2,88 0,76 -0,9 

Sjálfstraust 7 2,69 0,57 -0,8   2,58 0,63 -0,4   2,63 0,61 -0,6 
**

 p < 0,001, 
**

 p < 0,05 

 

Meðaltöl þátta eftir kyni og aldursbili má sjá í 13. töflu. Tvíhliða dreifigreining 

leiddi í ljós að stúlkur höfðu marktækt hærra meðaltal fyrir þætti Skaplyndis (F(1, 403) 

= 5,10, p < 0,05), Félagstilfinningu (F(1, 403) = 20,48, p < 0,001), Stjórn (F(1, 403) = 

14,09, p < 0,001), Samkennd (F(1, 403) = 20,18, p < 0,001) og Tilfinningalæsi (F(1, 

403) = 8,05, p < 0,01), Aftur á móti var ekki marktækur munur milli kynja fyrir þættina 

Framfærni (F(1, 403) = 1,3, p > 0,05) og Félagsfærni (F(1, 403) =0,20, p > 0,05). 

Ekki fékkst marktæk samvirkni milli aldursbila og kynja fyrir þættina Skaplyndi 

(F(3, 403) = 1,85, p > 0,05), Félagstilfinning (F(3, 403) = 0,63, p > 0,05, Framfærni 

(F(3, 403) = 0,05, p > 0,05), Stjórn (F(3, 403) = 2,37, p > 0,05), Tilfinningalæsi (F(3, 

403) = 1,08, p > 0,05) Samkennd (F(3,403) = 1,60, p > 0,05) og Sjálfstraust (F(3, 403) = 

1,13, p > 0,05). 

Marktækur munur var á milli aldursbila á þáttunum: Félagstilfinning (F(3, 403) = 

30,13, p < 0,001), Stjórn (F(3, 403) = 5,20, p < 0,01) og Samkennd (F(3, 403) = 12,37, p 

< 0,001), Tilfinningalæsi (F(3, 403) = 6,90, p < 0,001) og Sjálfstraust (F(3, 403) = 6,70, 

p < 0,001). Aftur á móti var ekki marktækur munur milli kynja fyrir þættina Skaplyndi 

(F(3, 403) = 2,19, p > 0,05) og Framfærni (F(3, 403) = 0,65, p > 0,05).  
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13. tafla. Meðaltöl (M) eftir kyni og aldursbili. 

 

Aldursbil 

 

24 - 35 mánaða 

 

36 - 47 mánaða 

 

48 - 59 mánaða 

 

60 - 71 mánaða 

 

24 -71 mánaða 

 

Drengur 

(n = 29) 

 Stúlka 

 (n = 43) 

 Alls 

 (N = 72) 

 Drengur  

(n = 53) 

 Stúlka  

 (n = 57) 

 Alls  

(N = 110) 

 Drengur  

(n = 57) 

 Stúlka 

(n = 62) 

 Alls (N 

=119) 

 Drengur  

(n = 57) 

 Stúlka  

(n = 53) 

 Alls (N = 

110) 

 Drengur 

(n = 196) 

 Stúlka  

(n = 215) 

 Alls 

(N = 411) 

 
              

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

 
M sf 

Skaplyndi 2,3 0,6  2,3 0,6  2,3 0,6  2,3 0,6  2,7 0,6  2,5 0,6  2,4 0,7  2,6 0,7  2,5 0,7  2,6 0,6  2,6 0,6  2,6 0,6  2,4 0,6  2,5 0,6  2,5 0,6 

Félagstilfinning 1,6 0,7  2,0 0,7  1,9a 0,7  2,2 0,5  2,5 0,7  2,3b 0,6  2,4 0,7  2,7 0,6  2,6c 
0,7  2,6 0,5  2,8 0,6  2,7c 

0,6  2,3 0,7  2,5 0,7  2,4 0,7 

Framfærni 2,5 0,5  2,6 0,6  2,6 0,6  2,7 0,7  2,6 0,7  2,7 0,7  2,6 0,7  2,6 0,7  2,6 0,7  2,5 0,9  2,5 0,7  2,5 0,8  2,6 0,8  2,6 0,7  2,6 0,7 

Stjórn 2,6 0,5  2,7 0,5  2,7a 
0,5  2,6 0,5  3,0 0,5  2,9a 

0,5  2,8 0,6  3,0 0,6  2,9a 
0,6  2,9 0,5  3,0 0,5  3,0b 

0,5  2,8 0,5  2,9 0,5  2,9 0,5 

Samkennd 2,2 0,7  2,5 0,6  2,4a 
0,6  2,5 0,4  2,8 0,5  2,7b 

0,5  2,6 0,6  2,9 0,6  2,8b 
0,6  2,8 0,5  2,9 0,5  2,8b 

0,5  2,6 0,6  2,8 0,6  2,7 0,6 

Tilfinningalæsi 2,4 0,8  2,6 1,0  2,5a 
0,9  2,9 0,5  3,1 0,7  3,0b 

0,6  2,7 0,9  3,1 0,7  2,9b 
0,8  2,9 0,7  3,0 0,7  2,9b 

0,7  2,8 0,7  3,0 0,8  2,9 0,8 

Sjálfstraust 2,3 0,7  2,6 0,6  2,5a 
0,6  2,8 0,5  2,8 0,5  2,8b 

0,5  2,7 0,7  2,7 0,6  2,7b 
0,6  2,5 0,7  2,5 0,7  2,5a 

0,7  2,6 0,6  2,7 0,6  2,6 0,6 

Meðaltöl  með ólíka niðurskrifaða  bókstafi í röð í töflu, eru ólík samkvæmt aðferð Bonferronis, miðað er við p < 0,05. Til dæmis ef við skoðum þáttinn félagstilfinningu þá er marktækur munur á meðaltölum milli  aldurshópa:  (24 -35 

mánaða,  M = 1,9)a, (36 – 47 mánaða, M = 2,3)b, (48 – 59 mánaða, M = 2,6)c og (60 -71mánaða, M = 2,7)c.  Ekki er marktækur munur á milli (48 -59 mánaða, M = 2,6)c og (60 – 71 mánaða, M = 2,7)c. 
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Munur á svörun eftir menntun mæðra 

Í 14. töflu má sjá meðaltal stiga og dreifingu þátta eftir menntun mæðra. Ekki er 

marktækur munur á svörum mæðra eftir menntun fyrir þættina sjö á Íslenska 

atferlislistanum: Skaplyndi (F(2, 408) = 0,05, p > 0,05), Félagstilfinning (F(2, 408) = 

0,38, p > 0,05), Framfærni (F(2, 408) = 1,12, p > 0,05), Stjórn (F(2 ,408) = 0,34, p > 

0,05), Samkennd (F(2, 408) = 0,12, p > 0,05), Tilfinningaþroski (F(2, 408) = 0,44, p > 

0,05) og Sjálfstraust (F(2, 408) = 2,05, p > 0,05). Þetta bendir til þess að hægt sé að nota 

listann á öllum þjóðfélagshópum þar sem skilningur mæðranna á atriðunum er svipaður. 

 Til samanburðar er marktækur munur á svörum mæðra eftir menntun á ofvirkni 

kvarðanum á SDQ – listanum (F(2, 210) = 9,29, p < 0,001). Ekki var marktækur munur 

á svörum fyrir menntun mæðra á hinum kvörðunum á SDQ: Félagshæfni (F(2, 210) = 

0,85 p > 0,05), Hegðunarerfiðleikar (F(2, 210) = 0,48, p > 0,05), Samskipti við jafnaldra 

(F(2, 210) = 2,40, p > 0,05) og Tilfinningavanda (F(2 ,210) = 0,58, p > 0,05). 

 

14. tafla. Meðaltal, skekkja og ris á svörum á þáttum eftir menntun mæðra. 

  Grunnmenntun (n = 39)   

Starfs- og framhaldsmenntun (n 

=111)   Háskólamenntun (n = 261) 

  M sf Skekkja Ris   M sf Skekkja Ris   M sf Skekkja Ris 

Íslenski atferlislistinn 

               Skaplyndi 2,46 0,65 -0,37 0,52  2,47 0,63 -0,43 0,07  2,49 0,63 -0,31 -0,17 

Félagstilfinning 2,35 0,72 -0,31 0,81  2,39 0,66 -0,32 -0,22  2,44 0,69 -0,59 0,41 

 Framfærni 2,63 0,69 -0,20 -0,16  2,66 0,72 -0,84 0,89  2,54 0,72 -0,25 -0,55 

Stjórn 2,80 0,54 -0,64 1,32  2,84 0,57 -0,70 0,21  2,87 0,52 -0,44 0,24 

Samkennd 2,70 0,63 -1,29 3,09  2,67 0,55 -0,10 -0,34  2,70 0,58 -0,55 0,33 

Tilfinningalæsi 2,96 0,68 -1,63 4,40  2,83 0,80 -0,88 0,49  2,88 0,76 -0,89 0,74 

 Sjálfstraust 2,70 0,68 -0,45 -0,59  2,71 0,58 -0,73 1,90  2,58 0,61 -0,53 0,90 

SDQ   

  

   

  

   

  Félagshæfni 12,50 1,92 -2,28 8,01  13,15 1,78 -0,94 0,33  12,99 1,83 -0,98 1,48 

Hegðunarerfiðleikar 6,50 1,50 0,87 0,15  6,43 1,93 1,74 2,46  6,22 1,42 1,64 3,70 

Ofvirkni 9,89a 
2,74 0,32 -1,20  8,53a

 2,71 0,61 -0,38  7,57b
 2,17 1,28 1,64 

Samskipti við 
jafnaldar 

7,17 2,48 0,80 -0,26  6,31 1,84 1,91 3,79  6,24 1,50 1,48 2,11 

Tilfinningavandi 7,00 1,91 0,86 0,18   7,02 2,07 0,96 0,14   6,73 1,71 1,23 1,45 

Meðaltöl  með ólíka niðurskrifaða bókstafi, í röð í töflu, eru ólík samkvæmt aðferð Bonferronis, miðað er við p < 0,05. 

Mæður með grunnmenntun, starfs- og framhaldsskólamenntun svara ólíkt mæðrum með háskólamenntun. 

 

Á Íslenska atferlislistanum víkja atriðin frá normaldreifingu hjá mæðrum sem hafa lokið 

grunnmenntun. Hafa ber í huga að í þeim hópi eru einungis 39 mæður svo að það hefur 

áhrif á dreifingu heildarstiga þáttanna. Annars er dreifing meðalstiga þáttanna á Íslenska 

atferlislistanum nálægt normaldreifingu hjá mæðrum sem hafa lokið einhvers konar 

framhaldsnámi eða meira. Sama á við um dreifingu á heildarstigum kvarðanna á SDQ, 
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dreifingin er nær normaldreifingu hjá mæðrum sem hafa lokið einhvers konar 

framhaldsnámi eða meira, og stafar líklegast af því að það eru fjölmennari hópar. Þó svo 

að dreifingin sé betri hjá þeim hópum víkur hún umtalsvert frá normaldreifingu á 

nokkrum kvörðum. 

Samleitni- og sundurgreinandi fylgni 

Reiknuð var hlutfylgni (patrtial-correlation) á milli fimm kvarða á atferlislista um 

styrkleika og veikleika barna (SDQ): Félagshæfni, Hegðunarerfiðleika, Ofvirkni, 

Samskipti við jafnaldra og Tilfinningavanda við sjö samfellda þætti: Skaplyndi, 

Félagstilfinningu, Framfærni, Stjórn, Samkennd, Tilfinningalæsi og Sjálfstraust. 

Stjórnað var fyrir aldri barna. Í 15. töflu má sjá að Félagshæfni, sem er eini kvarðinn á 

SDQ sem snýr að styrkleika hefur jákvæða fylgni við alla þættina á Íslenska 

atferlislistanum en þeir snúa einnig að jákvæðum þroska barna. Neikvæð fylgni er við 

hina kvarða SDQ sem snúa að veikleikum barna.  

Há fylgni er á milli skyldra hugsmíða: Skaplyndis og Hegðunarerfiðleika (-0,66), 

Stjórn og Hegðunarerfiðleika (-0,70), Samkenndar og Félagshæfni (0,68), 

Félagstilfinningu og Hegðunarerfiðleika (-0,51) sem bendir til samleitni skyldra 

hugsmíða. 

15. Tafla. Hlutfylgni á milli fimm kvarða á SDQ og sjö samfelldum þáttum í gagnasafni (N = 213). 

    Spurningalistinn um styrkleika og veikleika 

Íslenski atferlislistinn   Félagshæfni Hegðunarerfiðleikar Ofvirkni 
Samskipti við 

jafnaldra 
Tilfinningavandi 

Skaplyndi 
 

0,53
*** 

-0,66
*** 

-0,40
*** 

-0,37
*** 

-0,41
*** 

Félagstilfinning 
 

0,63
*** 

-0,51
*** 

-0,42
*** 

-0,46
*** 

-0,25
*** 

Framfærni 
 

0,27
*** 

-0,06 -0,05 -0,27
*** 

-0,51
*** 

Stjórn 
 

0,65
*** 

-0,70
*** 

-0,60
*** 

-0,45
*** 

-0,24
** 

Samkennd 
 

0,68
*** 

-0,50
*** 

-0,32
*** 

-0,39
*** 

-0,17
* 

Tilfinningalæsi 
 

0,49
*** 

-0,33
*** 

-0,31
*** 

-0,31
*** 

-0,07
 

Sjálfstraust   0,37
*** 

-0,30
*** 

-0,12 -0,32
*** 

-0,43
*** 

***
 p < 0,001, 

**
 p < 0,01, 

*
p < 0,05. 

 

Lág fylgni er á milli ótengdra hugsmíða Framfærni og Hegðunarerfiðleika (-0,06), 

Framfærni og Ofvirkni (-0,05), Tilfinningalæsi og Tilfinningavanda (-0,07), Sjálfstrausts 

og Ofvirkni (-0,12) og Samkenndar og Tilfinningarvanda (-0,17). Óskyldar hugsmíðar 

sundurgreinast. 
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Umræða 

Almennt benda niðurstöðurnar til þess að sjö stöðugir þættir séu í Íslenska 

atferlislistanum. Inntak fyrsta og fjórða þáttar (Skaplyndi og Stjórn) tengist 

tilfinningaþroska, inntak annars, fjórða, fimmta og sjötta þáttarins (Félagstilfinning, 

Samkennd og Tilfinningalæsi) tengist siðferðisþroska og inntak þriðja og sjöunda þáttar 

(Framfærni og Sjálfstraust) tengist félagsþroska. Þessar niðurstöður koma heim og 

saman við þættina sem Kolbjörg Lilja (2013) fékk í óháðu úrtaki.  

Dreifing stiga þáttanna sjö nálgast normaldreifingu eins og lagt var upp með í 

byrjun rannsóknarinnar og er í samræmi við fyrri hugmyndir um að dreifing atriða 

nálgist normaldreifingu ef þau eru jákvætt orðuð (Rowe og Rowe; 2004). Þetta er í 

samræmi við fyrri niðurstöður á sama lista í úrtaki skóla- og leikskólabarna (Einar 

Guðmundsson o.fl., 2013; Kolbjörg Lilja Benediktsdóttir 2013) og á skyldum lista sem 

skoðar kvíða barna (Örnólfur Thorlacius, Einar Guðmundsson og Þorvaldur 

Kristjánsson, 2013). Heildarstig kvarðanna fimm á SDQ listanum viku umtalsvert frá 

normaldreifingu.  

Áreiðanleiki sex þátta var viðunandi (0,83 – 0,96), áreiðanleiki sem er í samræmi 

við áreiðanleika þáttanna í rannsókn Kolbjargar Lilju (2013). Áreiðanleiki sjöunda 

þáttarins var aðeins of lágur (0,74) og þarf að vinna betur með þann þátt, til dæmis fjölga 

atriðum. Áreiðanleiki SDQ – listans var ekki viðunandi (0,62 – 0,79) en þó talsvert meiri 

en í rannsókn Agnesar Huldar (2006) (0,41-0,74).  

Lágur áreiðanleiki á SDQ – listanum setur efri mörk á fylgni þegar verið er að 

réttmætisathuga tengsl Íslenska atferlislistans við SDQ – listann. Þættir sem 

endurspegluðu svipaðar hugsmíðar höfðu háa fylgni hvor við aðra en hugsmíðar sem 

voru óskyldar höfðu litla sem enga fylgni sín á milli. Þessar niðurstöður styrkja 

hugsmíðaréttmæti listans. 

Ekki var marktækur munur á svörum mæðra eftir menntun sem gefur 

vísbendingar um að menntun hafi ekki áhrif á skilning mæðranna á atriðunum. Listinn 

hentar því mæðrum af öllum þjóðfélagsstigum og ekki þarf að gera sérstök norm fyrir 

menntun. Til samanburðar var marktækur munur á svörum mæðra sem höfðu 

háskólamenntun og þeirra sem ekki höfðu lokið háskóla á ofvirkni kvarða SDQ – listans. 

Breyting er á meðaltölum heildarstiga þáttanna: Félagstilfinning, Framfærni, 

Stjórn, Samkennd, Tilfinningalæsi og Sjálfstraust, milli aldursbila sem gefur til kynna að 

þættirnir séu næmir fyrir aldursbreytingum og nái því að fanga þær miklu breytingar sem 
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eiga sér stað í þroska barna. Einnig kemur fram kynjamunur á meðaltölum þáttanna: 

Skaplyndi, Félagstilfinning, Stjórn, Samkennd og Tilfinningalæsi sem bendir til þess að 

siðferðis- og tilfinningaþroski séu næmir fyrir breytileika á milli kynja.  

Íslenski atferlislistinn 

Þáttabygging. Þáttabygging atriðanna 109 er nokkuð há í flest öllum þáttum á Íslenska 

atferlislistanum, þó eru nokkur atriði sem hafa litla þáttaskýringu, háa fylgni við marga 

þætti eða eiga hvergi heima. Þessi atriði eru líkleg til að fara á flakk í nýju úrtaki ef þau 

eru ekki tekin út úr atriðasafninu: G6 „Leiðir hjá sér neikvæð atvik“, F7 „Er fær um að 

leiða hjá sér slæma hegðun“, F19 „Reynir að láta líka vel við sig“, S7 „Reynir yfirleitt að 

gleðja aðra“, F52 „Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá einhverju“ F35 „Er kurteis 

þegar það á við“, S2 „Segir satt frá“, TS5 „Er nærgætin(n) gagnvart tilfinningum 

annarra“ og F54 „Biður um hjálp við að framkvæma hluti“, A3 „Hræðist ekki eða óttast 

að aðrir krakkar muni gera grín að honum/henni“ og G4 „Finnst aðrir sanngjarnir 

gagnvart sér“. Þáttabygging listans ætti að halda í nýju úrtaki.  

Fylgni milli þátta og breytingar í þroska. Fylgni milli þátta er í samræmi við fyrri 

hugmyndir um tengsl hugsmíða í þroska barna. Skaplyndi og stjórn hafa háa fylgni við 

þætti sem tengjast siðferðisvitund (félagstilfinning og samkennd) en það rímar við líkan 

Frick og Morris (2004) um að skapgerð gæti haft áhrif á siðferðis- og félagsþroska. 

Þátturinn tilfinningalæsi er einn á báti og hefur lága fylgni við flest alla þættina, en hefur 

litla fylgni við framfærni og tengist það líklegast því að tilfinningalæsi getur haft áhrif á 

samskipti við aðra. Þættirnir framfærni og sjálfstraust tengjast félagsþroska. Þó þeir falli 

undir sama þroskasvið virðast tengsl þeirra ekki vera ýkja mikil eða aðeins um 0,25 en 

það eru álíka mikil tengsl og eru á milli framfærni og samkenndar.  

Það má velta fyrir sér hvort eitthvað af fylgni milli þátta megi rekja til þess að 

aldurstengd atriði flokkast saman. Listinn virðist þó vera næmur á þroskabreytingar. Það 

að félagstilfinning, stjórn og samkennd aukist með aldri gefur ekki bara 

viðbótarupplýsingar um þroska barna heldur styðja þær réttmæti listans. Einnig kom 

fram kynjamunur í svörum listans þar sem stúlkur voru betur metnar en strákar á 

skaplyndi, félagstilfinningu, stjórn, samkennd og tilfinningalæsi en það er í samræmi við 

fyrri þekkingu um að stúlkur séu betur metnar en strákar á listum eins og þessum (de 

Wolff, 2014).  
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Atriði á þættinum tilfinningalæsi henta ef til vill ekki yngstu börnunum (tveggja 

til þriggja ára) þar sem atriðin tengjast því að tjá tilfinningar með orðum. Börn á þessum 

aldri hafa ef til vill ekki nægan málþroska til að hægt sé að mæla þennan tiltekna þroska 

hjá þeim. Þessu til stuðnings er að aðeins kom fram marktækur munur á svörum fyrir 

yngstu börnin og fyrir þau eldri, en enginn munur var á milli svara fyrir börn á aldrinum 

fjögurra til sex ára. 

Annað sem vakti athygli var að sjálfstraust barna virtist rjúka upp um fjögurra ára 

aldur og falla síðan aftur niður í sama far sex ára, þetta stökk og dýfa í sjálfstrausti gæti 

stafað af aldurstengdum breytileika í þroska eins og Hudziak og félagar (2007) minnast á 

í grein sinni. Þessi munur gæti einnig stafað af úrtakabreytileika en í raun og veru er 

enginn munur á milli aldurshópanna. 

Þættir á Íslenska atferlislistanum tengjast skyldum þáttum á SDQ –listanum til að 

mynda er há neikvæð fylgni á milli hegðunarerfiðleika og stjórn sem þykir mjög eðlilegt 

þar sem þeir sem eiga erfitt með að stjórna hegðun eiga við hegðunarerfiðleika að stríða. 

Einnig er há fylgni á milli samkenndar og félagshæfni en þessar hugsmíðar eru afar 

skyldar. Að lokum eru þættir sem hafa litla sem enga fylgni og er þar um að ræða alveg 

óskyldar hugsmíðar til að mynda framfærni og ofvirkni. Þar sem skyldar hugsmíðar leita 

saman og óskyldar hugsmíðar sundurgreinast styrkist hugsmíðaréttmæti listans. 

Nálgast normaldreifingu. Það að stig þátta á Íslenska atferlislistanum nálgist 

normaldreifingu og normaldreifast í nægjanlega stóru úrtaki gerir Íslenska atferlislistann 

að ákjósanlegum kosti við rannsóknir eða klínísk störf. Þegar atriði á lista normaldreifast 

er hægt að gera norm fyrir bæði aldur og kyn sem gerir kleift að túlka stig listans. Þetta 

er ekki hægt að gera ef mælitölur eru mjög skekktar eins og gengur og gerist á 

frávikalistum (Einar Guðmundsson, 2011; Swanson o.fl., 2009; Rowe og Rowe, 2004). 

Það skemmir ekki fyrir að mælitækið er íslenskt svo ekki þarf að óttast að erlendir 

menningarbundnir þættir hafi áhrif á dreifingu stiganna (Einar Guðmundsson, 2011).  

Afmarkar 

Eins og í öllum rannsóknum þá er eitthvað sem hefði mátt vinna eða fara betur. Helsti 

ókostur rannsóknarinnar var hvað listinn var langur sem kom fram í brottfalli, þriðji hver 

þátttakandi náði ekki að klára að svara listanum. Hægt væri að fækka atriðum á listanum, 

taka út lík atriði og taka út atriðin sem skýra lítið eða eiga hvergi heima. Auðvelt er að 
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laga þessa afmarka og mikilvægt að fínpússa listann enn meira til þess að hann verði 

sem gagnlegastur. 

 Annar afmarki við rannsóknina var að allt gagnasafnið var þáttagreint í heild sinn 

þó svo að mörg atriði höfðu talsverða fylgni við aldur. Gagnasafninu var ekki skipt niður 

áður en það var þáttagreint þar sem það þótt áhugavert að þáttagreina öll atriðin í einu og 

sjá hvernig þáttabyggingin yrði. Ef til vill er hægt að nota þetta gagnasafn og þáttagreina 

með tilliti til aldurs, það yrði samt á mörkum þess að vera hægt vegna þess hve atriðin 

eru mörg. 

Næstu skref 

Næstu skref í þróun á Íslenska atferlislistanum væri að þáttagreina listann með tilliti til 

aldurs, nota staðfestandi þáttagreiningu og athuga hvort að þáttalíkanið standi í nýju 

óháðu úrtaki. Þegar það er búið er hægt að staðla listann og búa til norm fyrir aldur og 

kyn en það bendir allt til þess að það sé hægt þar sem dreifing stiga nálgast 

normaldreifingu bæði fyrir kyn og aldur. Einnig þyrfti að athuga listann í klínísku þýði 

til þess að fá upplýsingar um hvort hann henti til skimunar og hvort hann hafi 

aðgreiningarréttmæti.  
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Viðauki I: Bréf til foreldra 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

 

Ég er BS nemi í sálfræði við Háskóla Íslands og óska eftir þátttöku ykkar í rannsókn sem 

er hluti af lokaverkefni mínu. Rannsóknin er gerð undir handleiðslu Einars 

Guðmundssonar prófessors við Háskóla Íslands. Þátttaka ykkar felst í því að svara 

spurningalista á vefslóðinni hér að neðan: 

 

http://islenski-atferlislistinn.questionpro.com 

 

Í verkefninu er athygli beint að 2-6 ára börnum og mati mæðra á hegðun og þroska 

þeirra. Ef þú eða maki þinn átt barn á þessum aldri óska ég eftir að móðir eða stjúpmóðir 

barnsins svari listanum. Mat feðra verður athugað í annarri könnun. Vinsamlega svaraðu 

aðeins fyrir eitt barn á aldrinum 2-6 ára. Spurningalistinn er nafnlaus og ekki verður 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Þátttaka er frjáls og er engum skylt að svara 

þessum spurningalista. Svör í könnuninni eru órekjanleg og eru ekki persónugreinanleg.  

 

Íslenska atferlislistanum er ætlað að skoða hegðun og þroska barna á leikskólaaldri. 

Vonir eru bundnar við að hægt verði að nota listann til að kanna líðan barna og veita 

nauðsynleg úrræði ef þörf er á. Það er ekki sjálfgefið að listi af þessu tagi gagnist og er 

því nauðsynlegt er að kanna notagildi hans áður en lengra er haldið. Þátttaka ykkar gerir 

okkur kleift að kanna notagildi spurningalistans og þar með leggið þið ykkar af mörkum 

til að auka þekkingu á hegðun og þroska barna.  

 

Reiknað er með að það taki 15 - 20 mínútur að svara listanum. Leiðbeiningar um hvernig 

á að svara eru gefnar í spurningalistanum sjálfum. Vinsamlegast svarið öllum 

staðhæfingum listans og veljið aðeins einn valmöguleika fyrir hvert atriði. Þannig 

gagnast svörin best. Ef einhverjar spurningar vakna er velkomið að senda tölvupóst á 

netfangið: 

auv3@hi.is 

Með fyrirfram þakklæti og von um þátttöku ykkar, 

Auðun Valborgarson 

Sálfræðinemi við HÍ 

  



 

II 

 

Viðauki II: Íslenski atferlislistinn 

 

 Já, á 

alltaf við  
Á oft við 

 

Á stundum 

við  

Á sjaldan 

við   

Nei, á 

aldrei við 

          1. Er kurteis þegar það á við.          
2. Reynir að vernda yngri börn en hún/hann er 

sjálf(ur). 
         

3. Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í burtu í 
stað þess að lenda í átökum. 

         

4. Talar um hvernig honum/henni líður.          
5. Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við.          
6. Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda.          
7. Létt(ur) í skapi.          
8. Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á 

hlut annarra barna. 
         

9. Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann hefur lent í 
uppnámi út af einhverju. 

         

10. Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn.          
11. Er leið(ur) ef hún/hann gerir eða segir eitthvað sem 

særir aðra. 
         

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

hún/hann auðvelt með að hrista óttann af sér. 
         

13. Fer eftir reglum í leik með öðrum börnum.          
14. Er framfærin(n).          
15. Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður reið(ur).           
16. Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr 

jafnvægi. 
         

17. Talar um tilfinningar annarra.          
18. Hefur góða stjórn á skapi sínu.          
19. Bregst við mótlæti í samræmi við aldur 

hans/hennar. 
         

20. Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við önnur 

börn. 
         

21. Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. 
Þarf t.d. ekki alltaf að fá sitt fram í leikjum með öðrum 

börnum. 

         

22. Skilur tilfinningar annarra rétt, t.d. gleði, sorg, 
reiði.  

         

23. Önnur börn sækjast eftir því að vera með 

henni/honum. 
         

24. Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn.          
25. Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi.          
26. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist.          
27. Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til.          
28. Getur stillt sig um að tala þegar á að vera hljóð.          
29. Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök.          
30. Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér.          
31. Finnst hann/hún gera hlutina nógu vel.          
32. Skilur að tilfinningar geta varað mun lengur en  
atburðurinn sem vakti þær (t.d. einhver er reiður eða 

leiður út af einhverju sem gerðist fyrir mörgum 

dögum). 

         

33. Reynir yfirleitt að gleðja aðra.          
34. Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún 

þekkir ekki vel. 
         

35. Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að 
vera með sér. 

         

36. Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig.          
37. Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum.          
38. Er örugg(ur) með sig ef hún/hann er miðpunktur 
athygli. 

         

39. Reynir að láta aðra líka vel við sig.           
40. Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós 
tilfinningar sínar, t.d. reiði og gleði. 

         

41. Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum.          

  



 

III 

 

viðauki II frh. Já, á 

alltaf við  
Á oft við 

 

Á stundum 

við  

Á sjaldan 

við   

Nei, á 

aldrei við 

42. Er ófeimin(n).          
43. Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum.          
44. Samræmi er milli hegðunar hans/hennar og 
vitneskju um hvað er rétt eða rangt að gera. 

         

45. Er næm(ur) á tilfinningar annarra.          
46. Er fær um að leiða hjá sér slæma hegðun.          
47. Leysir vel úr ágreiningi.           
48. Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt.          
49. Kemst einungis í uppnám ef tilefni er til.          
50. Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á hann/hún 

auðvelt með að leiða hugann að einhverju öðru. 
         

51. Tjáir tilfinningar sínar í orðum; segir ég er reið(ur), 
leið(ur), vond(ur), góð(ur) o.s.frv. 

         

52. Vill leika/vera með öðrum börnum þó þau séu ekki 

eins og allir aðrir.  
         

53. Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína 

eða getu í einhverju. 
         

54. Þegar hann/hún reiðist varir það í stuttan tíma.          
55. Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá einhverju.          
56. Á auðvelt með að viðurkenna slæma hegðun.          
57. Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin t.d. í 

leik. 
         

58. Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir 

hann/hún að halda ró sinni og finna lausn á vandanum. 
         

59. Skilur mun á því að vera leiður og hræddur.          
60. Bregst við þegar önnur börn svindla eða fara ekki 

eftir reglum í leik.  
         

61. Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar 
tilfinningar (t.d. reiði, áhyggjur). 

         

62. Getur sett sig í spor annarra.          
63. Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það 

sem hún/hann vill. 
         

64. Segir satt frá.          
65. Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem 

hann/hún treystir. 
         

66. Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða annað í 

fari annarra barna.  
         

67. Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður æst(ur).          
68. Finnst aðrir sanngjarnir gagnvart sér.          
69. Er nærgætin(n) gagnvart tilfinningum annarra.          
70. Bíður þar til röðin kemur að honum/henni.          
71. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp.          
72. Hlustar á önnur börn til enda í samræðum (grípur 

ekki fram í). 
         

73. Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn 

gera á hlut hans/hennar. 
         

74. Líður vel þegar hann/hún er innan um mörg börn.          
75. Leiðir hjá sér neikvæð atvik.          
76. Hefur jafnaðargeð.          
77. Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 

pirruð/pirraður. 
         

78. Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs.          
79. Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn.          
80. Þegar hann/hún reiðist varir það í stuttan tíma.          
81. Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni 
finnst rétt eða rangt.   

         

82. Finnur til sektarkenndar.          
83. Hræðist ekki eða óttast að aðrir krakkar muni gera 

grín að honum/henni. 
         

84. Deilir með öðrum börnum leikföngum eða öðru 

sem hann/hún á. 
         

85. Sættir sig við reglur heima eða annars staðar.          
86. Heldur ró sinni þó illa gangi.          
87. Er afslappaður/afslöppuð.          
88. Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra.          
89. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að 

gráta. 
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viðauki II frh. Já, á 

alltaf við  
Á oft við 

 

Á stundum 

við  

Á sjaldan 

við   

Nei, á 

aldrei við 

90. Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum.          
91. Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur fyrir 

hann/hana. 
         

92. Biður um hjálp við að framkvæma hluti.          
93. Viðurkennir mistök sín.          
94. Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem 

hann/hún þekkir ekki vel. 
         

95. Býðst til að hjálpa öðrum.          
96. Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til 

skammar. 
         

97. Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar 

skilur hann/hún ástæður fyrir því. 
         

98. Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum.          
99. Skilur að sami atburður getur vakið mismunandi 
tilfinningar hjá fólki (t.d. gleði og reiði).  

         

100. Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann hittir fólk 

sem hún/hann þekkir lítið eða ekki neitt. 
         

101. Á auðvelt með að fylgja reglum.          
102. Reynir að komast að samkomulagi í ágreiningi 

við önnur börn. 
         

103. Á auðvelt með að taka gagnrýni frá öðrum.          
104. Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist.          
105. Tjáir tilfinningar annarra í orðum; segir hún/hann 

er reið(ur), leið(ur), vond(ur), góð(ur) o.s.frv. 
         

106.  Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum.          
107. Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi 

ókunnugra. 
         

108. Tekst vel á við mótlæti.          
109. Er tillitssöm / tillitssamur í samskiptum (t.d. í 

leikjum) við önnur börn. 
         

110. Er sama þó hún/hann sé ekki fyrst(ur) til að gera 
eitthvað í hópi barna. 
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Viðauki III: Spurningalistinn um styrkleika og veikleika (SDQ)  

 

  Ekki 

rétt 

 Að nokkru 

rétt 

 Örugglega 

rétt 

1. Tekur tillit til tilfinninga annarra  
 







2. Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi  
 







3. Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika  
 







4. Deilir greiðlega með öðrum börnum (nammi, dóti, blýöntum 

o.s.frv.) 
 







5. Fær oft skapofsaköst eða er heitt í hamsi  
 







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







7. Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska  
 







8. Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur  
 







9. Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi eða líður 

illa 
 







10. Stöðugt með fikt eða á iði  
 







11. Á að minnsta kosti einn góðan vin  
 







12. Flýgst oft á eða leggur börn í einelti  
 







13. Oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast  
 







14. Almennt vel þokkaður/þokkuð af öðrum börnum  
 







15. Auðvelt að stela athygli hans/hennar, einbeiting á flakki  
 







16. Óörugg/ur, hangir í foreldrunum við ókunnar aðstæður, missir 

sjálfstraust  
 







17. Góð/ur við yngri börn 
 







18. Lýgur oft eða svindlar  
 







19. Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna  
 







20. Býðst oft til að hjálpa öðrum(foreldrum, kennurum, öðrum 

börnum)  
 











21. Hugsar áður en hann/hún framkvæmir  
 







22. Stelur heima, í skóla eða annars staðar  
 







23. Semur betur við fullorðna en önnur börn  
 







24. Óttast margt, verður auðveldlega hrædd/ur 
 







25. Fylgir verkefnum eftir til enda, heldur góðri athygli 
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Viðauki IV: Leiðbeiningar um hvernig eigi að svara listanum 

 

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 15-20 

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 V: Meginþáttagreining með hornréttum snúningi á SDQ-listanum 

 

Meginþáttagreining (principle component analysis) með hornréttum snúningi (varimax rotation) á SDQ – listanum í úrtaki 48-71 
mánaða (n = 213). 

Atriði 

Þættir   

I II III IV V h2 

Stöðugt með fikt eða á iði  0,81 0,01 0,28 0,03 -0,01 0,74 

Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi  0,78 -0,11 0,31 0,05 -0,01 0,71 

Auðvelt að stela athygli hans/hennar, einbeiting á flakki  0,78 -0,15 0,06 0,15 0,05 0,66 

Fylgir verkefnum eftir til enda, heldur góðri athygli 0,59 -0,33 -0,01 0,24 0,20 0,55 

Hugsar áður en hann/hún framkvæmir  0,36 -0,55 -0,04 -0,03 -0,04 0,44 

Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi eða líður illa -0,09 0,71 -0,02 -0,15 -0,13 0,56 

Býðst oft til að hjálpa öðrum(foreldrum, kennurum, öðrum börnum)  0,10 0,71 0,01 -0,01 0,06 0,51 

Tekur tillit til tilfinninga annarra  -0,27 0,67 -0,17 -0,09 -0,03 0,57 

Deilir greiðlega með öðrum börnum (nammi, dóti, blýöntum o.s.frv.) -0,10 0,51 -0,32 -0,06 -0,06 0,38 

Góð/ur við yngri börn 0,02 0,44 -0,51 -0,28 0,05 0,54 

Flýgst oft á eða leggur börn í einelti  0,17 0,00 0,66 0,10 -0,09 0,48 

Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska  0,32 -0,47 0,43 -0,08 0,02 0,52 

Lýgur oft eða svindlar  0,31 -0,15 0,58 -0,02 0,08 0,46 

Fær oft skapofsaköst eða er heitt í hamsi  0,32 -0,16 0,52 0,00 0,16 0,42 

Stelur heima, í skóla eða annars staðar  -0,02 -0,10 0,46 0,38 -0,02 0,37 

Frekar einræn/n, leikur sér oft ein/n  0,05 -0,03 -0,01 0,74 0,09 0,56 

Á að minnsta kosti einn góðan vin  0,22 -0,15 -0,12 0,70 -0,01 0,58 

Semur betur við fullorðna en önnur börn  0,08 0,04 0,24 0,63 0,19 0,50 

Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna  -0,13 -0,01 0,46 0,40 0,17 0,42 

Almennt vel þokkaður/þokkuð af öðrum börnum  0,09 -0,32 0,35 0,43 -0,02 0,42 

Óttast margt, verður auðveldlega hrædd/ur 0,14 0,03 -0,10 0,06 0,82 0,71 

Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur  0,03 0,14 0,11 0,18 0,74 0,62 

Óörugg/ur, hangir í foreldrunum við ókunnar aðstæður, missir sjálfstraust  -0,11 -0,22 0,06 0,04 0,54 0,36 

Oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast  0,17 -0,09 0,41 0,09 0,44 0,41 

Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika  0,09 0,06 0,49 -0,20 0,38 0,44 

      Alfa 

I 

II 

III 

IV 

V 

     0,79 

0,72 

0,64 

0,64 

0,62 
Aths. Feitletrun í töflunni vísar til markverðrar hleðslu atriðis á þætti. Búið er að snúa við skáletruðu staðhæfingunum til einföldunar. 
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Viðauki VI: Átta þátta promax lausn á Íslenska atferlislistanum 

 

Átta þáttalausn. Meginásagreining með horskökkum promax-snúning (kappa = 2) í úrtaki (N = 411). 

Atriði 

Þættir   

I II III IV V VI VII VIII h
2
 

T2 Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði pirruð/pirraður. 0,81 0,07 -0,03 -0,08 -0,01 -0,02 0,01 0,17 0,67 

T15 Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 0,80 0,04 -0,06 0,04 0,00 0,05 -0,05 0,05 0,67 
T19 Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr jafnvægi. 0,77 0,01 0,10 -0,05 0,04 -0,02 -0,08 -0,02 0,63 

T6 Hefur jafnaðargeð. 0,74 -0,07 -0,01 0,06 0,09 0,06 -0,07 0,14 0,61 

T4 Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 0,69 0,17 0,01 0,03 0,02 -0,03 -0,07 0,05 0,61 

T18 Hefur góða stjórn á skapi sínu. 0,68 0,12 -0,02 0,16 0,05 0,03 -0,18 0,04 0,66 

T14 Það þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta. 0,68 -0,09 0,02 -0,03 0,00 -0,06 0,14 -0,14 0,50 

T17 Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 0,68 0,16 0,02 0,08 -0,03 -0,09 0,10 0,03 0,64 

F6 Jafnar sig fljótt eftir ósætti við aðra. 0,65 -0,08 0,03 0,01 0,01 0,22 0,26 -0,08 0,57 
T12 Þegar hann/hún reiðist varir það í stuttan tíma. 0,64 0,01 -0,01 -0,04 0,11 0,19 0,19 -0,10 0,57 

T5 Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 0,64 -0,14 0,04 0,08 -0,07 0,01 0,07 -0,03 0,40 

T1 Kemst einungis í uppnám ef tilefni er til. 0,63 0,05 0,02 0,07 -0,01 0,03 0,03 0,04 0,46 
T10 Heldur ró sinni þó illa gangi. 0,60 0,19 0,10 0,15 -0,05 -0,07 0,03 0,06 0,60 

AT11 Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á hann/hún auðvelt með að leiða 

hugann að einhverju öðru. 
0,60 0,04 0,06 -0,01 0,04 0,14 0,06 -0,06 0,45 

T20 Er afslappaður/afslöppuð. 0,57 -0,02 0,04 0,24 -0,11 0,14 0,06 0,14 0,49 

T16 Er fljót(ur) að jafna sig þegar hún/hann hefur lent í uppnámi út af 

einhverju. 
0,56 -0,09 -0,02 -0,13 0,11 0,12 0,12 -0,18 0,38 

T3  Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 0,55 0,25 0,00 0,13 0,10 -0,02 0,04 0,00 0,63 

T11 Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 0,54 0,06 0,06 0,21 -0,02 -0,03 0,02 -0,21 0,50 
AT1 Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður æst(ur). 0,53 0,38 -0,01 -0,01 0,09 -0,02 -0,01 0,01 0,61 

AT3 Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður reið(ur). 0,53 0,26 0,07 0,01 0,13 0,09 -0,15 0,01 0,55 

G6 Létt(ur) í skapi. 0,50 -0,11 0,03 -0,03 0,18 0,18 0,07 0,18 0,36 

AT15 Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum. 0,49 0,06 -0,01 0,14 0,07 0,13 0,14 0,11 0,43 

T7 Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 0,49 0,35 -0,05 0,13 0,06 -0,09 0,00 0,03 0,59 

T8 Tekst vel á við mótlæti. 0,47 0,25 0,18 0,04 0,12 -0,12 0,16 -0,08 0,60 

AT14 Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi. 0,44 0,06 0,07 0,39 -0,08 -0,02 0,07 0,05 0,51 

AT5 Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það sem hún/hann vill. 0,42 0,21 0,00 0,30 -0,10 -0,10 0,10 0,11 0,52 
S19 Sættir sig við reglur heima eða annars staðar. 0,39 0,14 -0,01 0,28 -0,05 0,15 0,19 0,11 0,47 

G8 Bregst við mótlæti í samræmi við aldur hans/hennar. 0,37 0,04 0,07 0,17 0,12 0,15 0,03 -0,13 0,36 

AT9 Getur stillt sig um að tala þegar á að vera hljóð. 0,36 0,10 -0,07 0,33 -0,10 0,09 -0,05 -0,02 0,34 

A8 Ef hún/hann verður hrædd(ur) við eitthvað á hún/hann auðvelt með að 

hrista óttann af sér. 
0,33 -0,02 0,30 -0,03 0,12 0,04 0,03 -0,15 0,31 

G3 Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 0,31 0,19 0,16 0,08 0,23 -0,12 0,12 -0,17 0,47 
F35 Er kurteis þegar það á við. 0,30 0,03 0,03 0,24 0,08 0,19 0,07 0,23 0,34 

AT16 Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í burtu í stað þess að lenda í 

átökum. 
0,29 0,13 -0,09 0,08 0,21 0,04 -0,04 0,14 0,26 

F8 Á auðvelt með að taka gagnrýni frá öðrum. 0,29 0,26 0,25 0,07 -0,04 0,00 0,28 -0,22 0,51 

S2 Segir satt frá. 0,21 0,11 -0,07 0,16 0,11 0,01 0,19 0,07 0,22 

S13 Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt. -0,05 0,72 -0,03 0,01 0,02 0,19 -0,01 0,01 0,55 

S5 Getur sett sig í spor annarra. 0,05 0,71 0,01 0,03 0,04 0,04 0,00 0,07 0,58 
S9 Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst rétt eða rangt. -0,01 0,70 -0,01 0,01 0,05 0,31 -0,06 -0,10 0,63 

S20 Bregst við þegar önnur börn svindla eða fara ekki eftir reglum í leik. -0,13 0,70 -0,09 -0,03 0,06 0,17 0,04 -0,03 0,49 

A13 Skilur að sami atburður getur vakið mismunandi tilfinningar hjá fólki (t.d. 

gleði og reiði). 

0,06 0,69 0,05 0,00 -0,13 0,11 -0,08 0,00 0,47 

S12 Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn gera á hlut 

hans/hennar. 

0,09 0,66 0,06 0,06 0,00 -0,02 0,05 0,10 0,55 

S10 Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar skilur hann/hún ástæður 

fyrir því. 

0,13 0,62 0,05 -0,04 0,02 0,06 0,06 0,05 0,49 

A14 Skilur að tilfinningar geta varað mun lengur en  atburðurinn sem vakti 

þær (t.d. einhver er reiður eða leiður út af einhverju sem gerðist fyrir mörgum 

dögum)." 

0,08 0,62 0,02 0,00 -0,06 0,14 -0,05 -0,02 0,42 

F3 Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 0,08 0,53 0,10 0,09 0,30 -0,09 0,06 0,09 0,65 

AT7 Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún treystir. -0,04 0,50 -0,02 0,13 0,10 0,43 0,18 0,06 0,60 

A11 Skilur mun á því að vera leiður og hræddur. 0,03 0,48 0,01 0,11 -0,07 0,39 0,02 -0,20 0,48 

F48 Reynir að komast að samkomulagi í ágreiningi við önnur börn. 0,19 0,47 0,02 0,18 0,26 -0,10 0,09 0,02 0,66 

S22 Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar tilfinningar (t.d. reiði, 
áhyggjur). 

0,08 0,43 0,01 0,00 0,22 0,16 0,20 0,05 0,43 

AT10 Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró sinni og 

finna lausn á vandanum. 

0,37 0,43 0,04 0,01 0,20 -0,06 -0,06 0,00 0,58 

F4 Leysir vel úr ágreiningi. 0,30 0,42 -0,01 0,11 0,32 -0,04 -0,03 0,08 0,68 

F47 Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við önnur börn. 0,16 0,41 0,04 0,09 0,39 -0,07 -0,01 -0,02 0,62 

S3 Viðurkennir mistök sín. 0,14 0,41 0,06 0,05 0,02 0,14 0,39 0,02 0,49 
A10 Finnur til sektarkenndar. -0,05 0,40 -0,01 0,12 0,06 0,20 0,22 0,11 0,33 

TS2 Talar um tilfinningar annarra. 0,06 0,39 0,08 0,02 0,13 0,38 0,08 0,05 0,44 

TS5 Er nærgætin(n) gagnvart tilfinningum annarra. 0,27 0,35 -0,04 0,11 0,22 0,02 0,20 0,17 0,54 

AT13 Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós tilfinningar sínar, t.d. reiði og 

gleði. 

0,26 0,32 0,09 0,20 0,09 0,17 -0,09 -0,10 0,48 

S25 Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin t.d. í leik. 0,18 0,32 -0,05 0,07 0,23 -0,07 0,08 0,24 0,39 

S23 Er leið(ur) ef hún/hann gerir eða segir eitthvað sem særir aðra. 0,15 0,32 -0,07 0,09 0,27 0,18 0,08 0,14 0,40 
S4 Á auðvelt með að viðurkenna slæma hegðun. 0,11 0,30 0,03 0,14 0,02 0,19 0,23 -0,12 0,33 

G4 Finnst aðrir sanngjarnir gagnvart sér. 0,25 0,29 0,05 0,05 0,18 -0,01 0,27 0,10 0,44 

F7 Er fær um að leiða hjá sér slæma hegðun. 0,25 0,26 0,04 0,23 0,15 0,05 -0,03 -0,06 0,42 

  



 

IX 

 

Átta þáttalausn frh. Meginásagreining með horskökkum promax-snúning (kappa = 2) í úrtaki (N = 411). 

Atriði Þættir          
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F9 Er ófeimin(n). -0,03 -0,03 0,89 -0,02 -0,03 0,01 -0,04 0,12 0,77 

F12 Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið 

eða ekki neitt. 

-0,01 -0,02 0,83 0,03 -0,04 -0,05 0,01 0,03 0,67 

F10 Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún þekkir ekki vel. -0,05 0,04 0,78 -0,07 -0,02 0,08 -0,02 0,16 0,64 

F11 Er framfærin(n). 0,00 -0,07 0,75 0,08 0,08 0,09 -0,11 0,02 0,61 

F13 Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra. -0,06 0,16 0,73 -0,03 0,05 0,03 0,13 0,01 0,65 

F16 Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 0,19 0,01 0,71 -0,11 -0,03 -0,02 -0,06 0,10 0,57 
F14 Er örugg(ur) með sig ef hún/hann er miðpunktur athygli. -0,05 -0,05 0,66 -0,07 0,01 -0,01 0,05 0,13 0,44 

F20 Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn. 0,13 -0,05 0,62 0,19 0,03 0,12 0,08 -0,07 0,54 

F15 Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem hann/hún þekkir ekki vel. -0,01 0,11 0,60 -0,02 -0,03 -0,01 0,15 0,02 0,42 

F18 Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína eða getu í einhverju. 0,08 0,13 0,55 -0,02 0,02 0,01 0,12 -0,08 0,43 

F33 Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með sér. -0,13 0,20 0,54 0,07 0,17 0,04 -0,04 -0,02 0,43 

F37 Líður vel þegar hann/hún er innan um mörg börn. 0,07 -0,01 0,52 0,24 0,11 0,05 0,02 -0,02 0,41 

F17 Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér. 0,23 -0,10 0,48 0,07 -0,03 -0,04 0,24 -0,07 0,40 

A5 Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til skammar. 0,00 -0,06 0,44 -0,07 -0,01 -0,05 0,41 -0,04 0,41 

A2 Finnst hann/hún gera hlutina nógu vel. 0,23 -0,07 0,25 0,21 0,00 0,01 0,20 -0,22 0,31 

F44 Bíður þar til röðin kemur að honum/henni. 0,30 0,08 -0,11 0,54 -0,04 0,05 0,07 0,07 0,55 
F28 Er tillitssöm / tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) við önnur börn. 0,18 0,10 -0,03 0,52 0,27 -0,02 0,14 0,12 0,65 

S17 Fer eftir reglum í leik með öðrum börnum. 0,17 0,14 -0,05 0,50 0,21 0,16 -0,08 -0,04 0,58 

F29 Önnur börn sækjast eftir því að vera með henni/honum. 0,07 0,08 0,14 0,47 0,17 0,11 -0,06 -0,04 0,42 

S6 Á auðvelt með að fylgja reglum. 0,40 0,18 -0,05 0,46 -0,05 0,11 -0,02 0,07 0,62 

F50 Hlustar á önnur börn til enda í samræðum (grípur ekki fram í). 0,22 0,37 -0,06 0,39 -0,13 -0,06 0,10 0,02 0,53 

T13 Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum börnum. 0,25 0,23 -0,04 0,38 0,18 -0,03 0,02 0,00 0,53 

S11 Samræmi er milli hegðunar hans/hennar og vitneskju um hvað er rétt eða 
rangt að gera. 

0,28 0,17 0,07 0,37 0,09 0,10 0,01 -0,05 0,47 

F5 Nær athygli annarra með jákvæðum leiðum. 0,26 0,01 0,32 0,35 0,05 0,09 0,00 0,14 0,44 

F45 Er sama þó hún/hann sé ekki fyrst(ur) til að gera eitthvað í hópi barna. 0,33 0,00 -0,06 0,35 0,06 -0,04 0,23 -0,02 0,40 

TS1 Skilur tilfinningar annarra rétt, t.d. gleði, sorg, reiði. 0,17 0,16 -0,02 0,34 0,08 0,31 -0,01 -0,11 0,41 

F30 Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. Þarf t.d. ekki alltaf að fá 

sitt fram í leikjum með öðrum börnum. 

0,30 0,14 -0,03 0,33 0,24 -0,05 0,00 0,07 0,50 

F43 Deilir með öðrum börnum leikföngum eða öðru sem hann/hún á. 0,09 0,25 0,08 0,32 0,09 0,02 0,12 0,08 0,36 

F52 Sýnir áhuga þegar önnur börn segja frá einhverju. 0,01 0,25 0,06 0,32 0,16 0,09 0,20 -0,10 0,41 
S27 Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 0,03 0,19 0,09 0,05 0,56 0,14 0,11 0,03 0,55 

F1 Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við. 0,09 0,16 0,12 -0,08 0,50 0,16 0,04 -0,01 0,44 

S26 Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut annarra barna. -0,02 0,30 0,00 0,00 0,49 0,10 0,09 0,11 0,46 

F2 Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 0,22 0,28 -0,07 0,25 0,45 -0,10 -0,03 0,04 0,67 

F53 Reynir að vernda yngri börn en hún/hann er sjálf(ur). 0,06 0,06 0,03 0,12 0,42 0,06 0,09 0,16 0,30 

F36 Býðst til að hjálpa öðrum. -0,07 0,31 0,11 0,09 0,41 0,06 0,25 0,13 0,50 

F46 Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 0,36 0,17 -0,02 0,16 0,37 0,01 -0,06 -0,15 0,59 

A15 Tjáir tilfinningar sínar í orðum; segir ég er reið(ur), leið(ur), vond(ur), 
góð(ur) o.s.frv. 

0,07 0,35 0,03 -0,01 0,02 0,64 0,05 0,06 0,58 

A16 Tjáir tilfinningar annarra í orðum; segir hún/hann er reið(ur), leið(ur), 

vond(ur), góð(ur) o.s.frv. 

0,04 0,39 0,06 0,07 0,02 0,62 0,06 0,02 0,63 

AT12 Talar um hvernig honum/henni líður. 0,02 0,36 0,14 0,04 0,15 0,45 0,02 0,03 0,50 

TS3 Er næm(ur) á tilfinningar annarra. 0,13 0,24 0,03 0,24 0,06 0,30 0,07 0,10 0,37 

A12 Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur fyrir hann/hana. 0,15 0,07 0,36 -0,03 -0,02 -0,05 0,49 -0,14 0,52 

F31 Leiðir hjá sér sérkennilegt útlit, hegðun eða annað í fari annarra barna. 0,08 0,02 -0,01 0,01 0,24 0,06 0,36 0,15 0,24 
F54 Biður um hjálp við að framkvæma hluti. 0,02 0,10 0,05 0,13 0,05 0,11 0,35 0,01 0,21 

F32 Vill leika/vera með öðrum börnum þó þau séu ekki eins og allir aðrir. 0,07 0,04 0,07 0,05 0,26 0,23 0,30 0,17 0,32 

A3 Hræðist ekki eða óttast að aðrir krakkar muni gera grín að honum/henni. 0,06 0,17 0,20 0,01 0,02 0,08 0,28 -0,02 0,22 

S28 Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. 0,18 0,23 0,09 -0,02 0,19 0,04 0,03 0,42 0,38 

F19 Reynir að láta aðra líka vel við sig. -0,03 0,22 0,24 0,12 0,11 -0,01 -0,02 0,34 0,29 

S7 Reynir yfirleitt að gleðja aðra. 0,15 0,03 0,15 0,25 0,17 0,19 0,22 0,31 0,42 

 

        Alfa 

I -        0,96 

II 0,33 -       0,95 

III 0,18 0,16 -      0,92 

IV 0,33 0,37 -0,03 -     0,91 
V 0,26 0,35 0,19 0,22 -    0,84 

VI -0,02 0,02 0,16 0,04 0,11 -   0,80 

VII 0,13 0,07 0,11 0,08 0,01 0,01 -  0,57 

VIII -0,01 0,02 -0,08 0,02 -0,10 -0,03 -0,04 - 0,61 

Aths. Feitletrun í töflunni vísar til markverðrar hleðslu atriðis á þætti.  
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Viðauki VII: Dreifing stiga á Íslenska atferlislistanum eftir aldursbili og kyni 

 

 

  

 

 

 



 

XI 

 

 
 

 

 

 

 

Dreifing meðalstiga á Íslenska atferlislistanum eftir aldursbili og kyni. Á yngra aldursbili eru 82 drengir 

og 100 stúlkur, á eldra aldursbili eru 114 drengir og 115 stúlkur. 

 


