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Útdráttur 

Kvíði getur haft djúpstæð áhrif á líf barna. Sífellt er þörf á betri skilning á þróun kvíða og 

þeirra áhættuþátta sem koma fram hjá börnum. Sífellt fleiri rannsóknir á kvíða barna sýna 

tengsl við tilfinningastjórn (e. emotion regulation). Markmið þessarar rannsóknar var að athuga 

tengsl tilfinningastjórnar við kvíða hjá börnum á leikskólaaldri. Erlendar rannsóknir hafa sýnt 

tengsl þar á milli meðal grunnskólabarna. Því var gert ráð fyrir að slík tengsl gætu verið til 

staðar meðal íslenskra leikskólabarna. Þátttakendur í rannsókninni voru foreldrar 79 barna á 

sjötta aldursári. Þau komu frá höfuðborgarsvæðinu og Akureyri og notast var við foreldramat. 

Könnuð var fylgni milli ERC spurningalistans sem metur einkenni tilfinningastjórnar og 

óstöðugeika/neikvæðni og þriggja annarra lista; PAS-R sem metur einkenni kvíða, BIQ sem 

metur einkenni ofurvarkárni og SDQ sem metur ofvirknieinkenni, hegðunar- félags- og 

tilfinningavanda, en aðeins var notast við þann hluta listans sem metur tilfinningavanda. 

Niðurstöður sýndu að tilfinningastjórn hefur neikvæða fylgni við kvíða en tilfinningastjórn 

spáði aðeins fyrir um 15% heildareinkenna kvíða. Tilfinningastjórn hefur jákvæða fylgni við 

ofurvarkárni en spáði aðeins fyrir 6% heildareinkenna ofurvarkárni. Kynjamunur var kannaður 

og aðeins fannst marktæk fylgni við einn undirþátt ofurvarkárnikvarðans, líkamlegar áskoranir.  

 

Lykilorð: Tilfinningastjórn, kvíði, ofurvarkárni, kynjamunur, leikskólabörn. 

 

  



5 
 

Abstract 

Anxiety can have a profound impact on the lives of children. There is an increasing need for a 

better understanding of the development of anxiety and the associated risk factors. The aim of 

this study was to examine the relationship between emotion regulation and anxiety in children 

of preschool age. Since studies have shown a correlation between the two among primary 

school children the assumption was that it could also be found among preschoolers.  

Participants in the study were parents of 79 five-year-old children. The parents resided in 

Reykjavík metropolitan area and in Akureyri. The assessment format was parent evaluation. 

Correlation between the ERC questionnaire, which assesses emotion regulation and 

lability/negativity; and three other questionnaires was examined. They were PAS-R which 

evaluates symptoms of anxiety, BIQ which assesses symptoms of behavioral inhibition; and 

SDQ which assesses ADHD symptoms, along with behavioral, social, and emotional 

symptoms. The study limited the use of SDQ questionnaire to only include the emotional 

symptoms scale. The results showed that emotion regulation has a negative correlation with 

anxiety and predicted only about 15% of overall anxiety symptoms. Emotion regulation has a 

positive correlation with behavioral inhibition, but predicted only about 6% of overall 

inhibition symptoms.  Gender differences were explored but the only significant correlation 

found was in one of the behavioral inhibition scale’s sub-categories, physical challenges. 

 

Key words: emotion regulation, anxiety, behavioral inhibition, gender differences, preschool 

children. 
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Inngangur 
Kvíði er algeng tilfinning sem margir finna fyrir á lífsleiðinni. Kvíði er jafn eðlilegur hluti 

tilfinningalífs einstaklinga og gleði eða sorg. Ótti, kvíði og áhyggjur eru algengar tilfinningar í 

æsku (Muris, Merckelback, Mayer og Prins, 2000 ) sem geta valdið mikilli vanlíðan og truflað 

daglegt líf barna. Afleiðingar þessara tilfinninga geta haft djúpstæð áhrif á líf barna. Því er 

sífelld þörf fyrir betri skilning á þróun kvíða og áhættuþátta kvíðavanda sem geta komið upp 

strax á leikskólaaldri (Lyneham og Rapee, 2011).  

 

Tilfinningastjórn 

Tilfinningastjórn (e. emotion regulation) er skilgreint sem innri- og ytri ferli sem þjónar þeim 

tilgangi að vakta, meta og aðlaga tilfinningaleg viðbrögð til að ná tilteknum markmiðum 

(Thompson, 1994). Tilfinningastjórn er flókið ferli og felur fleira í sér en að stöðva eða draga 

úr tilfinningum einstaklinga. Þá felur hún gjarnan í sér aukna tilfinningalega örvun (Cole, 

Michel og Teti, 1994). Tilfinningastjórn gerir grein fyrir því hvernig tilfinningar hafa áhrif á 

skipulag eða auðvelda aðra úrvinnslu, til að mynda við einbeitingu, lausnamiðlun og stuðning 

við persónuleg sambönd. Tilfinningastjórn gerir einnig grein fyrir því hvernig þær geta haft 

skaðleg áhrif á þessa þætti (Cole ofl., 1994; Eisenberg, 2001; Keenan, 2000; Saarni, 1999). 

Gera þarf greinarmun á tilfinningum og tilfinningastjórn. Tilfinningar gera 

einstaklingum kleift að meta jafnt og þétt hvort það er í þeirra hag að aðhafast ef þörf er á því 

að flýja aðstæður vegna vanlíðunar. Tilfinningar eru eins konar ratsjá, sem skimar yfir líðan og 

virkar síðan eins og viðbragðskerfi. Viðbrögð eru mynduð út frá  reynslu og öll fyrri reynsla 

fer í tilfinningabanka sem notaður er til að bregðast við aðstæðum hverju sinni (Cole, Martin 

og Dennis, 2004). Flókin úrvinnsla tilfinningahugsana og ákveðinnar hegðunar leiðir af sér 

niðurstöður sem nauðsynlegt er að rannsaka frekar. Þessi úrvinnsla tilfinninga er það sem 

hugtakið tilfinningastjórn snýst um.  

Frávik í tilfinningastjórn (e. emotion dysregulation) þýðir ekki endilega skortur á stjórn 

tilfinninga heldur benda frávik frekar til þess að stjórnin starfi ekki á hefðbundinn hátt (Cole 

ofl., 1994). Frávik í tilfinningstjórn á við þegar börn eiga í erfiðleikum með að stýra eigin 

tilfinningum. Þær geta breyst mjög ört, eru tjáðar af ákafa og börnin skortir hæfileika til að 

takast á við þessar tilfinningar á jákvæðan hátt (Bradley ofl., 2011). Nokkur frávik 

tilfinningastjórnar eru tengd við læknisfræðilegar raskanir, til að mynda óviðeigandi geðslag 

(e. affect), kvíði, ónærgætið geðslag, takmarkað geðslag, viðvarandi sorg, depurð eða hræðsla, 
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skapsveiflur, eða eina ríkjandi tilfinningu þar sem aðrar eru nánast fjarverandi (Cole ofl., 

1994). 

Rannsóknir á leikskólabörnum hafa sýnt fram á einstaklingsmun í tilfinningastjórn 

(Garner og Power, 1996; Josephs, 1994; Liew, Eisenberg, og Reiser, 2004). Jafnvel smábörn 

eru orðin meðvituð um eigin vanlíðan og gera ráðstafanir til að létta á neikvæðum tilfinningum, 

til dæmis með því að skipta út hlut sem bannað er að leika sér með fyrir annað leikfang og 

beina þannig athygli sinni í aðra átt (Grolnick, Bridges og Connell, 1996; Kopp, 1989). Það 

getur tekið langan tíma að þróa hæfni í tilfinningastjórn en greinilega framför má sjá meðal 

barna strax á leikskólaaldri (Carlson og Wang, 2007). 

Börn verða meðvituð um aðferðir til tilfinningastjórnar í kringum þriggja til fimm ára 

aldur (Denham og Kochanoff, 2002; Denham, Caverly ofl., 2002; Lemerise og Arsenio, 2000). 

Það er tímabil þegar börn fá skilning á eðli hugans og tengslum milli innra ástands og ytri 

hegðunar (Baird og Moses, 2001; Leslie, 1994). Þriggja ára gömul börn eiga í erfiðleikum með 

verkefni sem krefjast varkárni við að stjórna athygli sinni og ytri viðbragða, til dæmis að bæla 

niður ríkjandi viðbragð við eitthvað sem er á skjön við reglur. Strax við fimm ára aldur sýna 

þau meiri varkárni við þessi verkefni. Samtímis fer þeim fram í hæfni við að stýra reynslu 

sinni af tilfinningum með því að fylgjast með eigin líkamstjáningu (Carlson, 2005). 

Tilfinningavitund (e. emotional awareness) er mikilvægur eiginleiki þar sem hún er beintengd 

frávikum við tilfinningastjórn. Með tilfinningavitund lærir einstaklingur af tilfinningalegum 

upplifunum sínum og getur þannig brugðist við tilfinningum síðar meir út frá þeirri reynslu. 

Án þessarar tilfinningavitundar eru meiri líkur á fráviki í tilfinningastjórn (Zeman, Shipman og 

Suveg, 2002). 

 

Áhrifaþættir á tilfinningastjórn 

Margir eiginleikar í umhverfi barna hafa áhrif á tilfinningastjórn þeirra, til dæmis fjölskylda, 

sérkenni umönnunaraðila, uppeldisaðferðir og menning (Calkins, 1994). Nálægð við ofbeldi í 

umhverfi barna, óæskileg hverfi til að alast upp í og aðrir samvinnandi áhrifaþættir hafa verið 

tengdir við frávik í tilfinningastjórn hjá börnum og aukna tíðni sálmeinafræðilegra raskana, þar 

á meðal innhverfra einkenna (Proctor, 2006).   

Mikilvægt hlutverk foreldra/umönnunaraðila fyrir árangursríkt uppeldi barna er að kenna 

þeim hvernig þau eiga að bregðast við tilfinningalegum upplifunum. Það gera þeir ekki 

eingöngu með beinu inngripi til að draga úr vanlíðan, ótta, pirringi eða öðrum neikvæðum 
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tilfinningum, heldur felur það ekki síður í sér að vera góð fyrirmynd fyrir barnið (Thompson, 

1994).  

Tilfinningastjórn leiðir af sér jákvæðari tilfinningatjáningu. Börn læra tilfinningastjórn í 

gegnum ferli eins og samkennd og félagslega tilvísun ásamt leiðbeiningum til 

tilfinningaörvunar í gegnum kröfur umönnunaraðila og frá umhverfi sínu (Thompson, 1994). Í 

fyrstu bera umönnunaraðilar nánast alfarið einir ábyrgð á að halda örvun barna sinna 

þolanlegri (e. arousal tolerable) en með tímanum tekur barnið virkt hlutverk í stjórnarferlinu, 

meðal annars með samvinnu við umönnunaraðila. Barnið stjórnar ferlinu í gegnum meðvitaða 

reynslu, til dæmis með því að gráta og hlaupa til umönnunaraðila þegar þau meiða sig og leita 

þannig í huggun. Umönnunaraðilinn kennir barninu að stjórna eigin spennu (Sroufe, 1997). 

Tilfinningastjórn þróast því að miklu leyti út frá sambandi barns og 

foreldris/umönnunaraðila (Amstadter, 2008). Litið er á tilfinningastjórn sem órjúfanlegt ferli í 

félagslegri- og tilfinningalegri hæfni og andlegri heilsu (Spinrad og Braungart-Rieker, 1999). 

Stjórn á eigin tilfinningum er mikilvæg fyrir einstaklinga, bæði fyrir þætti í félagslegri virkni 

og þeirri virkni sem tengist sjálfsþekkingu (Amstadter, 2008).  

  

Áhrif tilfinningastjórnar á félagshæfni 

Tilfinningastjórn er talin vera nauðsynlegur þáttur í félagslegri hæfni og er ráðandi við jákvæð 

samskipti og sjálfstjórn í samskiptum við jafningja. Við auknar kröfur sem félagslegur heimur 

leikskólabarna gerir, eykst geta þeirra til að aðlaga tilfinningaleg viðbrögð sín. Skilningur 

þeirra eykst ásamt tilfinningastjórn, sem gerir þeim kleift að koma til móts við þessar 

félagslegu kröfur (Denham ofl., 2003). 

Tilfinningastjórn tengist nokkrum hliðum félagslegrar virkni leikskólabarna, þeirra á 

meðal eru félagsleg hæfni, vinsældir meðal jafningja og kennara, aðlögun, feimni/innhverfa og 

samkennd (Denham ofl. 2003). Almennt er talið að tilfinningastjórn sé tengd við jákvæða 

félagslega þróun (Cole ofl., 1994). 

Leikskólabörn þurfa oft á ytri stuðningi að halda til að þróa með sér hæfni til að sýna 

bjargráð (e. cope) og stuðningur umönnunaraðila gerir þeim kleift að ná hámarks hæfni til þess 

(Kopp, 1989). Þegar börn verða sjálfstæðari verða þau hæfari við samvinnu. Börn gera gjarnan 

mistök í tilfinningastjórn á leikskólaaldri, til dæmis með skapofsaköstum og vanlíðan sem 

getur skert félagsleg samskipti (Bridges og Grolnick, 1994; Cole ofl., 1994). Stjórnlaus 

neikvæð tilfinningasemi er sérstaklega skaðleg félagslegum samskiptum barna (Denham, 
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Blair, Schmidt, og DeMulder, 2002; Underwood, Coie og Herbsman, 1992). 

Við rannsóknir á einstaklingsmun félagshæfni meðal leik- og grunnskólabarna fundust 

tengsl milli neikvæðrar tilfinningasemi og áreynslustjórnar (e. effortful control). Börn sem voru 

há í neikvæðni höfðu tilhneigingu til að sýna slakari útkomu í félagslegum samskiptum, en 

þessum niðurstöðum var tekið með fyrirvara vegna einstaklingsmunar í áreynslustjórn (e. 

effortful control) (Denham ofl., 2003; Eisenberg ofl.,1995; Eisenberg ofl., 1996; Eisenberg ofl., 

1997; Liew ofl., 2004). Áreynslustjórn á ekki aðeins við hegðunarstjórn heldur einnig athygli. 

Áreynslustjórn er almennt talin vera byggð á tveimur þáttum, ofurvarkárni og athyglisstjórn. 

Athyglisstjórn er skilgreind sem hæfileiki til að einbeita sér og skipta athyglinni eftir þörfum 

(Murray og Kochanska, 2002).  

Áreynslustjórn hefur mikil áhrif á skapgerð einstaklinga. Börn sem skora hátt í 

áreynslustjórn samkvæmt mati foreldra og/eða kennara eru ólíklegri til þess að tjá neikvæðar 

tilfinningar sínar, trúlega vegna betri stjórn á eigin athygli, tilfinningum og viðbrögðum. Þar af 

leiðandi er áreynslustjórn talin halda aftur af tilfinningatengdri virkni í vissum aðstæðum, 

ásamt því að endurspegla einstaklingsmun á milli aðstæðna (Eisenberg og Spinrad, 2004). 

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á tilfinningastjórn og skilningi á tilfinningum 

þegar kemur að börnum með einhverskonar sálmeinafræðilega röskun (Southam-Gerow og 

Kendall, 2002). Samt sem áður er skortur á tilfinninga- og hegðunarstjórn talin vera undirstaða 

flestra tegunda sálmeina barna, til dæmis eiga börn sem haldin eru kvíða oft í erfiðleikum með 

að stjórna eigin tilfinningalegum og hugrænum viðbrögðum við áreiti (Keenan, 2000). 

 

Kvíði  

Hugtakið kvíði er skilgreint sem vakning á neikvæðu tilfinningalegu ástandi með meðfylgjandi 

ótta og stjórnleysi varðandi mögulega hættu í framtíðinni (Barlow, 2000; Barlow, 2002; 

Weems og Silverman, 2008). Þrátt fyrir að rannsóknir undanfarinna ára hafi aukið skilning á 

tíðni, áhrifum og meðferð kvíða grunnskólabarna er minna vitað um kvíða leikskólabarna 

(Broeren, Muris, Diamantopoulou og Baker, 2013; Folk, Zeman, Poon og Dallaire, 2014; 

Egger og Angold, 2006; Eley, Bolton, O´Connor, Perrin, Smith og Plomin, 2003). 

Kvíðaraskanir eru meðal algengustu geðraskana hjá börnum, unglingum og fullorðnum 

(Costello, Egger, Copeland, Erkanli og Angold, 2011). Um það bil 5% ungmenna ná 

greiningarviðmiðum kvíðaraskana og uppsafnaðar (e. cumulative) tölur gefa til kynna að 



13 
 

nálægt 20% ungmenna þjáist af marktækum kvíðavanda fyrir 16 ára aldur (Costello ofl., 2003; 

Verhulst, Van der Ende, Ferdinand, og Kasius, 1997). 

Hægt er að skipta algengustu sálmeinafræðilegu röskunum barna og unglinga í tvo 

breiða flokka, innhverfan og úthverfan vanda. Úthverfur vandi endurspeglar sundrandi-, 

árásarhneigða- og andfélagslega hegðun en innhverfur vandi á við um tilfinningar eins og 

kvíða eða þunglyndi auk líkamlegra einkenna. Innhverfur vandi getur komið upp við atburði 

sem tengjast eðlilegri aðlögun barna, til dæmis ef aðskilnaðarkvíði kemur upp við aðlögun í 

leikskóla (Cole ofl.,1994). Mikil hætta er á samslætti innhverfra og úthverfra vanda, til dæmis 

á milli kvíðaraskana, þunglyndis og truflandi (e. disruptive) hegðunar auk erfiðleika við 

félagslega aðlögun (Fonseca og Perrin, 2001; Ollendick, Shortt, og Sander, 2005).  

Þrátt fyrir að kvíði sem byrjar snemma á ævinni lýsi sér með alvarlegri skerðingu (e. 

impairment) og hafi tilhneigingu til að vera þrálátur (Weissman ofl., 1999) er sjaldgæft að 

leikskólabörnum sé vísað í meðferð vegna kvíða (Egger og Angold, 2006; Furniss, Beyer og 

Guggenmos, 2006). Innhverft eðli kvíðavanda gerir það að verkum að vandinn er oft falinn og 

getur það verið áhrifaþáttur í því að börnum sé ekki vísað í meðferð (Angold, Costello, 

Farmer, Burns, og Erkanli, 1999). Meðalaldur upphafs kvíðaraskana er áætlaður á milli sex og 

tólf ára (Merinkangas ofl., 2010; Costello, Egger og Angold, 2006).  

Ýmsir þættir hafa áhrif á kvíða. Eitt af því er ólíkt mat einstaklinga á því hvernig þeir 

meta tilfinningar sínar (Gross og John, 1998). Þetta mat er tengt sálmeinafræði á tvo 

mismunandi vegu. Í fyrsta lagi segir það til um að hvaða leyti tilfinningar eru taldar vera 

óþægilegar. Að skynja tilfinningu sem óþægilega er ennfremur tengt við röskunartengdar 

hegðanir á borð við forðun og félagslega hlédrægni. Í öðru lagi tengist tilfinningamat tilrauna 

til stjórnar (e. regulation). Ef tilfinning er metin óþægileg eða óvelkomin þá er hún líklegri til 

að vera miðpunktur tilfinningastjórnar heldur en tilfinning sem metin er þægileg eða æskileg. 

Þrátt fyrir að stjórnaraðferðir séu til staðar eru þær ekki alltaf áhrifaríkar og geta auk þess 

framleitt óæskileg áhrif (Gross og John, 2003). Með öðrum orðum; ef tilfinning er metin sem 

óæskileg og einstaklingurinn tekur þátt í tilfinningalegri bælingu er líklegt að upplifunin á 

tilfinningunni aukist frekar en að það dragi úr henni. Einnig er mikilvægt að átta sig á því að 

það er ekki algilt að einstaklingar telji neikvæðar tilfinningar eins og leiða, hræðslu eða reiði 

sem óæskilegar (Amstadter, 2008). 

Hjá einstaklingum sem greindir hafa verið með kvíðaröskun er visst tilfinningalegt 

ástand meira fráhrindandi fyrir þá heldur en fyrir aðra. Til dæmis er líkan af felmturröskun (e. 
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panic disorder) byggt í kringum þá staðreynd að þessir einstaklingar beri með sér “ótta við 

ótta” (Barlow, 2000). Þá er tilfinningin ótti talin vera óásættanleg og þar með neikvætt metin. 

Þar af leiðandi gætu aðferðir til tilfinningastjórnar verið notaðar til að forðast mögulega 

framköllun á ótta, eða þegar ótti hefur myndast. Við þær aðstæður vinnur tilfinningastjórn í því 

að bæla þennan ótta niður.  

Þegar einstaklingar meta eigin kvíðaröskun, til dæmis tilfinningar, hugsanir og líkamlega 

skynjun, eiga þeir til að mistúlka eðlilegan kvíða sem óeðlilegan og reyna með ýmsu móti að 

hafa stjórn á honum (Barlow, 2000). Þegar verið er að rannsaka kvíða er því mat einstaklinga á 

tilfinningum sínum, hvort þær eru neikvæðar eða jákvæðar, mikilvægt. 

Tveir klínískir eiginleikar einkenna kvíðaraskanir; annar er aukning á neikvæðum 

tilfinningalegum upplifunum sem snýr yfirleitt að ógnun og hinn er vanmáttur til að draga úr 

þeim tilfinningum þrátt fyrir að einstaklingurinn sé meðvitaður um að tilfinningin sé of sterk. 

Þessir eiginleikar, ásamt vaxandi skilningi á því hvaða hlutverki tilfinningar og 

tilfinningastjórn gegna í heilbrigðum og óheilbrigðum þroska, hefur leitt til þeirrar víðtæku 

skoðunar að frávik á tilfinningastjórn eru talin vera kjarni kvíðaraskana (Zeman, Cassano, 

Perry-Parrish og Stegall, 2006; Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2005). Jákvæð og neikvæð 

tilfinningaleg oförvun tengjast verri aðlögunarhæfni, en þá hafa neikvæðar tilfinningar meiri 

styrk en jákvæðar (Bradley, 2000; Cacioppo, Berntson, Larsen, Poehlmann og Ito, 2000). 

Tíðni neikvæðra tilfinningaupplifanna, sem er miðpunktur kvíðaraskana (Laurent ofl., 1999; 

Suveg og Zeman, 2004), auk lífefnafræðilegrar oförvunar (Clark og Watson, 1991) valda því 

að börn með kvíða eru í áhættuhópi þeirra sem eiga í erfiðleikum með þá tegund 

tilfinningastjórnar sem gerir þeim kleift að takast á við kvíðvekjandi atburði eða aðstæður. Því 

er talið nauðsynlegt við rannsókn á þýði einstaklinga með kvíðaröskun að einblína sérstaklega 

á tilfinningastjórn í þessu sambandi (Suveg og Zeman, 2004).  

Skilningur á sjúkdómaflokkum sálmeinafræði meðal leikskólabarna er enn langt á eftir 

skilningi okkar á sálmeinafræði eldri barna, þó með undantekningum hvað varðar einhverfu og 

ADHD (e. attention deficit hyperactivity disorder). Það sama á við um faraldsfræði á algengi 

og framvindu meðal leikskólabarna (Angold og Egger, 2004).  

Til kvíðaraskana teljast til dæmis félagskvíði, almenn kvíðaröskun, aðskilnaðarkvíði, 

sértæk fælni, kjörþögli og felmtursröskun (American Psychiatric Association, 2013). 

Félagskvíði einkennist af áköfum og langvarandi ótta við félagslegar eða opinberar aðstæður. 

Meðal einkenna er þegar gengið er út frá því að vera grandskoðaður af öðrum sem veldur 
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óraunhæfum væntingum þess að verða vandræðalegur eða verða fyrir niðurlægingu. Upplifun 

af slíkum atburðum vekja upp svo mikinn kvíða að reynt er að forðast þá eða þeir eru haldnir 

út við mikla vanlíðan. Félagskvíði hjá börnum kemur meðal annars fram í miklum gráti, 

skapofsaköstum og forðun við aðstæður þar sem ókunnugt fólk er (Kashdan og Herbert, 2001). 

Að jafnaði byrja einkenni félagskvíða að koma fram um átta til níu ára aldur (Costello ofl., 

2003).  

Almenn kvíðaröskun einkennist af áköfum áhyggjum í margskonar aðstæðum og virkni. 

Ýmiss konar önnur vandamál geta fylgt, til dæmis eirðarleysi, erfiðleikar við athygli, 

svefntruflanir og líkamlegir kvillar (Costello ofl., 2003).  

Aðskilnaðarkvíði barna einkennist meðal annars af miklum kvíða um aðskilnað frá 

heimili eða frá mikilvægum einstaklingum í lífi þeirra, til dæmis foreldrum. Auk þess eru 

algeng einkenni svefnörðugleikar, martraðir um viðkomandi eða tilvonandi aðskilnað, 

hegðunartruflanir, hræðsla við einveru, grátur þegar umönnunaraðili fer frá því eða kvartanir 

yfir líkamlegum einkennum meðan á aðskilnaði stendur (APA, 2013). 

Sértæk fælni einkennist af áköfum og þrálátum ótta við ákveðnar aðstæður þegar engin 

raunveruleg hætta er til staðar. Þessi ótti getur til dæmis beinst að skordýrum eða hávaða og á 

einnig í sumum tilfellum við um lofthræðslu. Þessi fælni kemur fram með ýmsum einkennum 

hjá börnum, til dæmis með því að hlaupa í burtu úr aðstæðunum, ríghalda í umönnnunaraðila, 

gráta eða frjósa. Við óttavekjandi aðstæður geta börn fengið ofsakvíðaköst (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Kvíðaraskanir eru tengdar við gríðarlega vanlíðan og eru þekktur áhættuþáttur í þróun á 

sjálfvígshugsunum og lyndis- og vímuefnaröskunum (Ferdinant og Verhelst, 1995; Kendall, 

Safford, Flannery-Schroeder og Webb, 2004; Pine, Cohen, Gurley, Brook og Ma, 1998). Þær 

eru einnig tengdar við slaka langtímaútkomu félagslegra og námslegra þátta og þeirra er varða 

starfsferil (Last, Hansen og Franco, 1997; Weissman ofl., 1999). Í æsku geta kvíðaraskanir 

komið fram með mismunandi hætti og á mismunandi þroskaskeiðum, t.d. sem aðskilnaður 

þegar byrjað er í leikskóla eða sem félagskvíði þegar unglingsárin byrja (Craske ofl., 2009). 

Kvíðaraskanir eiga upphaf sitt að jafnaði í barnæsku eða snemma á unglingsaldri 

(Kessler ofl., 2005). Án meðferðar geta þær varið alla ævina (Keller ofl., 1992). Til dæmis 

hafa gögn frá afturvirkri rannsókn gefið til kynna að meira en helmingur fullorðinna sem þjáist 

af kvíða eða lyndisröskun hafi einnig þjáðst af kvíðaröskun í æsku (Kessler ofl., 1994). Erfitt 

getur reynst að rannsaka kvíða hjá ungum börnum þar sem þau skortir oft hugræna getu til að 
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tjá sig um áhyggjur, hræðslu og ofsakvíða sem hrjáir þau (Dadds, James, Barrett, og Verhulst, 

2004; Warren, Umylny, Aron og Simmens, 2006). Þess vegna er oftast notast við mat 

foreldra/og eða kennara þegar kemur að börnum á leikskólaaldri. Rannsóknir á foreldramati 

eldri barna hafa þó sýnt fram á að vöntun sé á samræmi á kvíðaeinkennum milli mats foreldra 

og sjálfsmats barna (Choudhury, Pimentel og Kendall, 2003; Rapee, Barrett, Dadds og Evans, 

1994). Þetta er skekkja sem þarf alltaf að hafa í huga þegar notast er við foreldramat í mati á 

sálmeinafræðilegum röskunum barna á leikskólaaldri. Þrátt fyrir það er foreldramat ásamt 

kennaramati yfirleitt notað fyrir þennan aldurshóp. 

Vöntun er á rannsóknum til að meta áreiðanleika og réttmæti mismunandi tegunda kvíða 

hjá leikskólabörnum. Það á jafnvel eftir að komast að niðurstöðu um hvort leikskólabörn falli 

undir mismunandi kvíðaraskanir á við aðskilnaðarkvíða, félagskvíða eða almennan kvíða 

(Spence, Rapee, McDonald og Ingram, 2001). Þessi staðreynd gerir mat á kvíða hjá 

leikskólabörnum afar vandasamt. Meirihluti spurningalista og greiningaviðtala fyrir 

foreldra/kennara til mats á kvíðaeinkennum leikskólabarna eru aðlagaðir út frá mati sem er 

þróað og staðlað út frá spurningalistum og viðtölum fyrir eldri börn eða fullorðna (Miller, 

Barrett, Hamoe og Noble, 1972). 

 

Ofurvarkárni 

Ofurvarkárni (e. behavioral inhibition) er mynstur hegðunar og tilfinningaleg svörun við 

ókunnugu eða nýju fólki, nýjum stöðum, aðstæðum eða hlutum. Ofurvarkár börn svara nýjum 

aðstæðum með varkárni til að byrja með, þau nálgast fólk sjaldan, eru þögul og hlédræg auk 

þess að vera yfirleitt feimin, varkár og fámál innan um ókunnugt fólk (Coll, Kagan og 

Reznick, 1984). 

Ofurvarkárni er einn áhrifaþátta kvíða. Erfðarannsóknir meðal fjölskyldna hafa sýnt að 

ofurvarkárni er áhættuþáttur fyrir þróun kvíðaröskunar í æsku. Ofurvarkár leikskólabörn eru 

félagslega hlédræg, eru oft hrædd og ágeng á helstu umönnunaraðila sína. Þar að auki virðast 

þau vera í áhættuhópi við að þróa með sér sálmeinafræðilegar raskanir (Biederman ofl., 1990; 

Rosenbaum ofl., 1988). Rannsóknir hafa stutt þau nánu tengsl sem talin eru vera á milli 

ofurvarkárni og kvíðavandamála hjá börnum og unglingum (Fox, Henderson, Marshall, 

Nichols, og Ghera, 2005) og fylgjast þarf með ofurvarkárni barna vegna mögulegra áhrifa á 

andlegan- og félagslegan þroska. Börn með ofurvarkárni eiga í aukinni hættu á að þróa með sér 
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innhverf einkenni síðar í æsku, t.d. vanlíðan eða kvíða (Biederman ofl., 1993; Hirshfield ofl., 

1992; Kagan, Sniderman, Zentner og Peterson, 1999).  

Niðurstöður þversniðsrannsókna gefa til kynna að því fleiri einkenni ofurvarkárni sem 

koma fram, þeim mun fleiri einkenni kvíða eru til staðar hjá leikskólabörnum (Biederman ofl., 

1990, 2001), grunnskólabörnum (Vreeke og Muris, 2012) og unglingum (Carpentier, Elkin, og 

Starnes, 2009). Skýr tengsl eru á milli ofurvarkárni og aukinnar hættu á að þróa með sér kvíða 

en samt þróast hann ekki hjá öllum börnum þrátt fyrir að þau sýni einkenni ofurvarkárni. 

Raunar sýndi rannsókn Biederman ofl. frá 1993 fram á að meirihluti barna með einkenni 

ofurvarkárni þróuðu ekki með sér kvíða. 

Þríhliða líkan Eisenberg og Fabes (1992) útskýrir samspil ofurvarkárni og sjálfsstjórnar 

(e. self-regulation) og lýsir undirstýrðum (e. undercontrolled) börnum, ofurvarkárum (e. highly 

inhibited) börnum og þeim sem hafa kjörstjórn (e. optimally regulated). Undirstýrð börn eru 

talin hafa minni/litla tilfinningastjórn, þau eru hvatvís og hafa frávik í  tilfinningastjórn, verða 

auðveldlega svekkt og sýna gjarnan árásargirni. Ofurvarkár börn eru andstæðan við þau sem 

eru talin undirstýrð. Þau sýna sjálfsstjórn og vöntun á sveigjanleika auk þess að vera gjarnan 

félagslega hlédræg, leið eða kvíðin. Börn með kjörstjórn eru yfirveguð og sveigjanleg, með 

góða aðlögunarhæfni og er lýst sem frekar vinsælum og með góða félagshæfni (Eisenberg og 

Fabes, 1992). Börn með einkenni undirstýringar eða ofurvarkárni sýna einkenni þess að vera 

með frávik í tilfinningastjórn á meðan börn sem sýna einkenni kjörstjórnar virðast hafa góða 

tilfinningastjórn. Börn sem sýna frávik í tilfinningastjórnun eru líklegri til að sýna slaka 

félagslega hæfni auk ytri vandamál á við mótþróa, ADHD og árásagjarna hegðun (Rydell, 

Berlin, og Bohlin, 2003).  

Í þessari yfirferð á einkennum ofurvarkárni og tengslum hennar við kvíða má sjá hvernig 

einkenni ofurvarkárni eiga einnig við um frávik í tilfinningastjórn líkt og þau sem Eisenbergs 

og Fabes (1992) sýna fram á í lýsingu sinni á undirstýrðum og ofurvarkárum börnum. Í ljósi 

þessara rannsókna má því gera ráð fyrir að ekki séu einungis tengsl milli ofurvarkárni og kvíða 

heldur einnig milli ofurvarkárni og frávika í tilfinningastjórn. 
 

Tengsl frávika í tilfinningastjórn og neikvæðni við kvíða  

Neikvæðni er áhrifaþáttur í tilfinningastjórn og kvíða. Neikvæð tilfinningaleg upplifun er einn 

klínískur eiginleiki kvíðaraskana (Zeman ofl., 2006; Mennin ofl., 2005) en rannsóknir hafa sýnt 

að neikvæðar tilfinningar hafa tilhneigingu til að vera sterkari heldur en jákvæðar (Bradley, 
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2000; Cacioppo ofl., 2000). Sú tilfinningastjórn sem hefur mest verið rannsökuð með klínísku 

þýði er bæling, sem hefur verið skilgreind sem forðunaraðferð. Niðurstöður rannsókna á þessari 

forðunaraðferð sýna ekki aðeins eðli bælingar heldur varpa einnig ljósi á tengsl hennar við 

kvíðaraskanir (Amstadter, 2008). Rannsókn í klínísku þýði hefur gefið til kynna að bæling 

tengist sambandinu milli neikvæðni og vanlíðunar (Lynch, Robins, Morse og Krause, 2001).  

Frávik í tilfinningastjórn geta haft mikil áhrif á þróun kvíðaraskana (Cisler, Olatunji, 

Feldner og Forsyth, 2010; Campbell-Sills og Barlow, 2007). Þessi áhrif koma fram í rannsókn 

Folk ofl. (2014) þar sem börn í áhættuhópi (e. at risk youth) og umönnunaraðilar þeirra tóku 

þátt í tveggja ára langtímarannsókn þar sem kannað var hvort frávik í tilfinningastjórn væru 

misjöfn milli mismunandi innhverfra einkenna. Niðurstöður sýndu fram á að mismunandi 

áhrifaþættir spá fyrir um mismunandi kvíða- eða þunglyndiseinkenni t.d. frávik í 

tilfinningstjórn, vöntun á bjargráðum (e. coping) eða ofurvarkárni og mismunandi tilfinningar 

eins og reiði, sorg eða áhyggjur. Sambandið milli frávika í tilfinningastjórn á reiði, leiða, 

áhyggjur og ofurvarkárni spáði fyrir um kvíðaeinkenni. Frávik í tilfinningastjórn á reiði, 

vöntun á bjargráðum við áhyggjum, og áhyggjur almennt spáðu einnig fyrir um 

þunglyndiseinkenni (Folk ofl., 2014).  

Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókn á almennu úrtaki af níu til tíu ára börnum þar 

sem notast var við sjálfsmat til að meta  innhverf og úthverf einkenni. Þar gáfu niðurstöður til 

kynna að frávik í tjáningu á leiða og reiði tengdist einkennum kvíða og þunglyndis (Penza-

Clyve og Zeman, 2002; Zeman ofl., 2002). Þessar niðurstöður sýna fram á hversu stórt 

hlutverk frávik í tilfinningastjórn hefur á þróun vanlíðunar hjá börnum. Þær ýta einnig undir þá 

ályktun að ef hægt er að þróa aðferðir til að ýta undir góða tilfinningastjórn þá sé hægt að 

draga úr líkum á því að greining á röskun komi fram seinna meir. 

Áhugavert er að skoða klínískt þýði barna miðað við samanburðarhóp og sjá hvort og 

hvernig munur við tilfinningastjórn kemur. Carthy, Horesh, Apter, Edge og Gross (2010b) og 

rannsókn Carthy, Horesh, Apter og Gross (2010a) rannsökuðu börn á aldrinum 10 til 17 ára. 

Þátttakendur voru 49 börn með greiningu um almennan kvíða, félagskvíða eða 

aðskilnaðarkvíða og 42 börn til samanburðar. Samanburðarhópurinn án kvíðagreiningar var 

paraður saman við klíníska þýðið miðað við aldur. Kannað var hvort börn með kvíða mundu 

upplifa ýkta neikvæða tilfinningaupplifun og sýna frávik í hugrænni tilfinningastjórn. 

Niðurstöður sýndu fram á að börn með kvíðaröskun upplifðu ýkt neikvæð tilfinningaleg 

viðbrögð við ógnandi myndum samanborið við börn án kvíða, óháð aldri og kyni. Einnig 
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upplifðu börn með kvíða erfiðleika við endurmat (e.reappraisal) í aðstæðum sem vekja upp 

neikvæðar tilfinningar, ásamt erfiðleikum í endurmati á trú á eigin getu og frávik í 

tilfinningastjórn, ákafari neikvæðar tilfinningar og litla trú á því að geta stjórnað eigin 

tilfinningum. Endurmat dró verulega úr neikvæðum tilfinningum hjá börnum með og án kvíða.  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að börn með kvíðaröskun sýna greinileg einkenni 

frávika í tilfinningastjórn í samanburði við börn sem ekki eru með kvíðaröskun eða 

annarskonar sálmeinafræðilega röskun. Einnig er áhugavert að sjá hversu ákaft börnin með 

kvíða brugðust við ógnandi myndum og hversu ýkt neikvæð tilfinningaleg upplifun kom fram 

vegna þess að frávik var á tilfinningastjórn. Virðast þessar neikvæðu tilfinningar í samblandi 

við frávik í tilfinningastjórn hafa skaðleg áhrif á börnin með því að draga úr sjálfstrausti ásamt 

því að draga úr sjálfsmati þeirra.  

Þessar niðurstöður Carthy ofl. (2010a, 2010b) eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Suveg og Zeman (2004). Þar var færni í tilfinningastjórn ásamt tilfinningastyrk (e. emotional 

intensity) könnuð. Þátttakendur voru á aldrinum átta til tólf ára hvoru tveggja börn með og án 

kvíðaröskunar. Bæði var notast við sjálfsmat og mat móður. Niðurstöður sýndu fram á að börn 

með kvíðaröskun greindu frá meiri vanstjórn á tjáningu, áhyggjum, depurð, og reiði í 

samanburði við börn sem ekki eru með  kvíðaröskun. Börnin sjálf greindu frá fleiri einkennum 

heldur en mæður. Börnin greindu einnig frá því að hafa upplifað mjög ákafar tilfinningar og 

höfðu ekki trú á sjálfum sér varðandi hæfni sína til að stjórna þeim. Einnig töldu þau sig vera 

slök í að aðlaga sig að tilfinningaríkum aðstæðum (Suveg og Zeman, 2004). 

Í ljósi þessara niðurstaðna ásamt rannsókna Folk ofl. (2014) og Carthy ofl. (2010a, 

2010b) er hægt að álykta að börn með kvíðaröskun eru með meiri frávik í tilfinningastjórnun 

neikvæðra tilfinninga í samanburði við börn án kvíða ásamt því að upplifa vanmátt varðandi 

eigin getu. 

 

Kynjamunur á kvíða hjá grunnskólabörnum 

Stúlkur eru almennt taldar vera í betri tengslum við tilfinningar sínar en drengir og er einnig 

viðurkennt að stúlkur sýni almennt sterkari tilfinningar. Rannsóknir hafa sýnt að kvíði er 

algengari hjá stúlkum en drengjum (Zahn-Waxler, Shirtcliff og Marceau, 2008). Neumann, 

van Lier, Gratz og Koot (2010) lögðu sjálfsmatskvarða fyrir  870 börn á aldrinum 11 til 17 ára 

til að meta tilfinningastjórn ásamt innhverfra og úthverfra einkenna. Niðurstöður sýndu tengsl 

milli kvíða og frávika í tilfinningastjórn sem gefur til kynna að stúlkur eigi í meiri erfiðleikum 
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með að stjórna neikvæðum tilfinningum en drengir. Þær höfðu fleiri einkenni frávika við 

tilfinningastjórn, voru meira meðvitaðar um eigin tilfinningar, og áttu erfiðara með að sætta sig 

við neikvæðar tilfinningar sínar heldur en drengir. 

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Bender, Reinholdt-Dunne, Esbjørn og Pons 

(2012) sem skoðaðuðu hvort tengsl frávika í tilfinningastjórn við kvíða væri misjöfn milli 

kynjanna. Þátttakendur voru 544 á aldrinum níu til sextán ára. Niðurstöður sýndu að stúlkur 

upplifðu meiri kvíða og áttu erfiðara með að stýra neikvæðum tilfinningum en drengir. Frávik í 

tilfinningastjórn hafði marktæk tengsl við kvíða og meira forspárgildi fyrir kvíða hjá stúlkum 

en drengjum. Mismunandi frávik í tilfinningastjórn hafði áhrif á kvíða hjá bæði stúlkum og 

drengum. Frávik í tilfinningastjórn og minni meðvitund um eigin tilfinningar hafði áhrif á 

kvíðaeinkenni stúlkna en aðeins einkenni um að eiga erfitt með að sætta sig við eigin 

neikvæðar tilfinningar hafði áhrif á drengi. Út frá þessum niðurstöðum er hægt að álykta að 

stúlkur upplifi fleiri og öflugari neikvæðar tilfinningar heldur en drengir og að frávik í 

tilfinningastjórn sé í sterkari tengslum við kvíðaeinkenni hjá stúlkum en hjá drengjum. 

Áhugavert væri að skoða hvort sömu niðurstöður komi fram hjá yngra þýði og fá þannig 

vísbendingar um hvort kynjamunur sé til staðar frá upphafi kvíðaraskana, til dæmis á 

leikskólaaldri. 

 

Tengsl ofurvarkárni við kvíða og frávik í tilfinningastjórn hjá leikskóla- og 

grunnskólabörnum 

Niðurstöður rannsóknar Biederman ofl. (2001) á tveggja til sex ára börnum notaðist við 

foreldramat og sýndi fram á sterk tengsl ofurvarkárni við félagskvíða. Þau börn sem sýndu 

einkenni ofurvarkárni voru líklegri til að vera með félagskvíða. Í annarri rannsókn á 13 ára 

börnum var sýnt fram á að marktæk tengsl væru milli mats á mikilli ofurvarkárni sem barn út 

frá atferlisathugun og almennum félagskvíða á unglingsárum. Aftur á móti voru engin 

marktæk tengsl á milli ofurvarkárni og sértækrar fælni, aðskilnaðarkvíða eða 

frammistöðukvíða. Stúlkur sem voru metnar með mikla ofurvarkárni sem börn, í kringum eins 

til þriggja ára (e. toddler) út frá atferlisathugun voru líklegri til að vera með skerðingu vegna 

félagskvíða heldur en drengir, þegar þær voru orðnar 13 ára (Schwartz, Snidman og Kagan, 

1999).  

Niðurstöður rannsóknar á þriggja til sex ára gömlum hollenskum leikskólabörnum í 

almennu þýði á ofurvarkárni, uppeldisaðferðum og kvíða í gegnum foreldramat sýndu fram á 
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að börn sem sýndu mikla ofurvarkárni voru í meiri hættu á að þróa með sér kvíðaröskun. 

Ofurvarkárnilistinn í stuttti útgáfu (Behavioral Inhibition Questionnaire, BIQ-SF) (Bishop, 

Spence, McDonalds, 2003) var lagður fyrir ásamt Kvíðamatskvarða leikskólabarna (PAS-R) 

fyrir foreldrana tvisvar sinnum með tólf mánaða millibili. Einnig fóru foreldrarnir í hálfstaðlað 

klínískt viðtal þar sem þeir voru spurðir út í kvíðaeinkenni barna sinna (The Anxiety Disorder 

Interview Schedule for DSM_IV, Parent Version, ADIS-P) (Silverman og Albano, 1996), 

(Vreeke, Muris,  Mayer, Huijding, og Rapee, 2013). Þessi rannsókn er ein af fáum meðal 

leikskólabarna í almennu þýði þar sem skýrt kemur fram að ofurvarkárni getur ýtt undir líkur á 

því að mynda með sér kvíða.  

Niðurstöður annarar rannsóknar sýndu fram á misleitni (e. heterogeneity) í þróun 

kvíðaeinkenna (Broeren ofl., 2013). Rannsóknin var langtímarannsókn á kvíðaeinkennum á 

fjögurra til ellefu ára börnum. Foreldrarnir fylltu út Kvíðamatskvarða leikskólabarna (PAS-R) 

og Ofurvarkárnikvarðann (BIQ) endurtekið yfir tveggja ára tímabil. Tekið var viðtal við börnin 

til að meta hæfni í kenningu hugans (Theory of Mind, TOM) sem metur hugræna þætti í 

félagfærni, þekkingu á grunn-tilfinningum, þekkingu á eigin áliti (e. first order beliefs) og áliti 

annarra (e. second order beliefs), þekkingu á röngu áliti, uppgerð, og skilning á kímnigáfu og 

kaldhæðni (Muris, Merckelbach, Wessel og vande Ven, 1999).  

Í þessum rannsóknum er sýnt fram á tengsl milli ofurvarkárni á leikskólaaldri við kvíða 

seinna meir, til dæmis á unglingsárum. Einnig sýndi rannsókn Broeren ofl. (2013) að misjafnt 

er hvað hefur áhrif á þróun kvíða en ljóst er að ofurvarkárni er áhættuþáttur í að þróa með sér 

kvíða og því er mikilvægt að þróa snemmtækar forvarnir fyrir þá sem sýna einkenni 

ofurvarkárni á leikskólaaldri. 

Samantekt 

Þetta yfirlit fyrri rannsókna á tengslum tilfinningastjórnar, neikvæðni, kvíða og ofurvarkárni 

sýnir að flestar rannsóknir á þessum þáttum hafa verið gerðar á grunnskólabörnum. Því er 

töluverð þörf á frekari rannsóknum á þessum þáttum hjá leikskólabörnum. 

Áðurnefndar rannsóknir sýna greinilega fram á tengsl milli tilfinningastjórnar og kvíða 

hjá grunnskólabörnum. Sjálfsmat er mikið notað við rannsóknir á grunnskólabörnum og er það 

gott mælitæki til að nota við að meta sálmeinafræðileg einkenni. Vegna lítillar hugrænnar getu 

barna á leikskólaaldri er ekki nægilegt að nota sjálfsmat til rannsókna á þeim aldurshópi. Því er 

nauðsynlegt að nota mat foreldra þrátt fyrir það ósamræmi sem rannsóknir á eldra þýði hafa 

sýnt fram á milli sjálfsmats og foreldramats. Mikilvægt er að rannsaka hvort tengsl komi fram 
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á milli tilfinningastjórnar og kvíðaeinkennum barna á leikskólaaldri í almennu þýði. Einnig 

þarf að kanna hvaða áhættuþættir eru fyrir því að þróa með sér kvíða áður en börn eru komin 

með einkenni kvíðaröskunar svo hægt sé að þróa aðferðir til forvarna. Þar sem upphaf 

kvíðaraskana á oft upphaf sitt í barnæsku (Costello ofl., 2003) er mikilvægt að skoða börn á 

leikskólaaldri. Einnig er áhugavert að kanna hvort kynjamunur sé kominn fram við rannsóknir 

á kvíða og tilfinningastjórn á leikskólaaldri eins og rannsóknir á unglingum hafa sýnt fram á. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að rannsaka tengsl tilfinningastjórnar við kvíðaeinkenni og 

ofurvarkárni hjá leikskólabörnum á sjötta aldursári í almennu þýði. Settar voru fram fimm 

tilgátur í rannsókninni. 

Vegna þeirra sterku jákvæðu tengsla sem eru milli kvíða og ofurvarkárni eins og komið 

hefur fram í rannsókn Broeren ofl. (2010) meðal fjögurra til ellefu ára barna og Bishop ofl. 

(2013) var búist við því að frávik í tilfinningastjórn tengdust auknum einkennum ofurvarkárni í 

rannsóknarúrtakinu. 

Í ljósi rannsókna Suveg og Zeman (2004), Penza-Clyve og Zeman (2002) og Zeman ofl. 

(2002) á grunnskólabörnum þar sem sýnt var fram á tengsl frávika í tilfinningastjórn við kvíða 

var búist við því að niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að því fleiri einkenni frávika 

í tilfinningastjórn, því fleiri kvíðaeinkenni kæmu fram í rannsóknarúrtakinu.  

Vegna niðurstaðna rannsóknar Neumann ofl. (2010) og rannsóknar Bender ofl. (2012) á 

grunnskólabörnum sem sýndi fram á að stúlkur ættu í meiri erfiðleikum með að stjórna 

neikvæðum tilfinningum heldur en drengir var búist við því við að stúlkur væru með marktækt 

fleiri einkenni kvíða heldur en drengir og að stúlkur hefðu sterkari tengsl við neikvæðar 

tilfinningar heldur en drengir. 

Niðurstöður rannsóknar Suveg og Zeman (2004) meðal átta til tólf ára barna sýndu fram 

á að börn með kvíða eru slakari í að stjórna neikvæðum tilfinningum heldur en börn án kvíða. 

Neikvæðni er áhrifaþáttur í tilfinningastjórn og kvíða. Neikvæð tilfinningaleg upplifun er einn 

klínískur eiginleiki kvíðaraskana (Zeman ofl., 2006; Mennin ofl., 2005). Rannsókn Carthy ofl. 

(2010) sýndi fram á að börn á aldrinum 10-17 ára sem greind höfðu verið með kvíða sýndu ýkt 

neikvæð tilfinningaleg viðbrögð við ógnandi myndum í samanburði við börn án kvíða (Carthy 

ofl., 2010a, 2010b). Í ljósi þessara niðurstaðna var búist við því að því fleiri neikvæðar 

tilfinningar sem væru til staðar því fleiri kvíðaeinkenni væru einnig til staðar í 
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rannsóknarúrtakinu. Vegna þeirra sterku tengsla sem eru milli kvíða og ofurvarkárni (Broeren 

ofl., 2010; Bishop ofl., 2013) var búist við því að neikvæðar tilfinningar hefðu einnig tengsl 

við fleiri einkenni ofurvarkárni í rannsóknarúrtakinu. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 79 foreldrar leikskólabarna fædd árið 2009, á sjötta aldursári. 

Haft var samband við 17 leikskóla og 11 þeirra samþykktu þátttöku, sjö á stór-

Reykjavíkursvæðinu og fjórir á Akureyri. Alls var 250 listum dreift í leikskólana og 79 

þátttakendur skiluðu þeim útfylltum til baka, 31 á Akureyri og 48 á höfuðborgarsvæðinu. 

Þátttaka var valfrjáls. Leikskólar í úrtakinu voru valdir eftir hentugleika. Þátttaka var misjöfn 

eftir leikskólum, mest tóku 55,6% foreldra þátt og minnst 12,5%. Heildar svarhlutfall var 

31,6%. Kynjahlutfall barnanna var nokkuð jafnt, foreldrar 44,3% stúlkna og 54,4% drengja 

tóku þátt. Einn þátttakandi tók ekki fram af hvoru kyni barn þess var. Algengast var að mæður 

svöruðu spurningalistunum eða alls 88,6% þeirra sem svöruðu, feður áttu 8,9% svaranna, 

stjúpfeður 1,3% og báðir foreldrar í samvinnu 1,3%. Upplýsingar um bakgrunn þátttakenda má 

sjá í töflu eitt. Bakgrunnsspurningar má sjá í Viðauka A. 

  

Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur (n=79) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Fjöldi (n) Prósenta (%) 
Kyn þátttakenda 

Kvenkyn 67 84,8 
Karlkyn 11 13,9 
Svar vantar 1 1,3 

Kyn barns 
Kvenkyn 43 54,4 
Karlkyn 35 44,3 
Svar vantar 1 1,3 

Búseta 
Höfuðborgarsvæði 48 60,8 
Þéttbýli 30 38,0 
Dreifbýli 1 1,3 

Menntun 
Grunnskólapróf 3 3,8 
Stúdentspróf 13 16,5 
Iðnskólapróf 11 13,9 
Háskólapróf  44 55,7 
Annað 8 10,1 

Samtals 79 100 
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Mælitæki 

Spurningarkvarðar voru þau mælitæki sem notuð voru í rannsókninni. Auk þess var spurt um 

ýmsar lýðfræðilegar breytur s.s. aldur og kyn barns og foreldra, menntun, hjúskaparstöðu og 

búsetu. Fjórir matslistar voru lagðir fyrir foreldrana. 

Spurningalisti um tilfinningastjórn 

Spurningalisti um tilfinningastjórn (e. Emotion Regulation Checklist, ERC) í íslenskri þýðingu 

metur hegðunareinkenni tilfinningastjórnar.  ERC er 24 atriða spurningalisti með tveimur 

undirkvörðum. Annar undirkvarðinn er neikvæðni/óstöðugleiki sem inniheldur 15 atriði sem 

lýsa neikvæðu skapi og óstöðugleika í lundarfari. Þar er spurt um atriði á borð við “Barnið fær 

auðveldlega skapofsaköst.” Hinn undirkvarðinn er tilfinningastjórn sem inniheldur átta atriði 

sem meta hversu fært barnið er við aðlögun á borð við jafnaðargeð. Spurt er um atriði á borð 

við “Barnið bregst jákvætt við hlutlausum eða vingjarnlegum samningaumleitunum frá 

jafnöldrum.” Þessir tveir undirkvarðar hafa hóflega neikvæða fylgni sem gefur til kynna að þeir 

meti mismunandi hliðar á tilfinningalegri virkni barna (Graziano, Reavis, Keane og Calkins, 

2007). Atriðin eru metin á fjögurra punkta skala frá einum (aldrei) upp í fjóra (næstum alltaf) 

og sum atriðin eru jákvætt orðuð. Undirþátturinn neikvæðni/óstöðugleiki er neikvætt skorað, 

því hærra skor sem barnið fær því fleiri einkenni eru um neikvæðni/óstöðugleika sem er 

neikvætt. Undirþátturinn tilfinningastjórn er jákvætt skoraður, því hærra skor sem barn fær því 

fleiri einkenni eru um góða tilfinningastjórn, sem er jákvætt. 

Í þessari rannsókn voru undirþættirnir rannsakaðir í sitthvoru lagi í tengslum við aðra 

matslista rannsóknarinnar og undirþætti þeirra. Sýnt hefur verið fram á að innra réttmæti hvors 

undirþáttar fyrir sig alfa Cronbach var 0,96 fyrir óstöðugleika/neikvæðni og 0,83 fyrir 

tilfinningastjórn. Þar að auki voru marktæk tengsl milli undirþáttanna (Shields og Cicchetti, 

1995). Listann má sjá í Viðauka B. Marktæk tengsl fundust einnig á milli undirþáttanna í 

þessari rannsókn (r= 0,605, p<0,05).	  

Ofurvarkárnikvarðinn 

Ofurvarkárnikvarðinn (e. The Behavioral Inhibition Questionnaire, BIQ) (Hirshfeld‐Becker 

ofl., 2008) er foreldralisti sem notaður er til að meta einkenni geðslags sem vísa til feimni, ótta 

og hlédrægni hjá ungum leikskólabörnum. Listinn samanstendur af 30 atriðum sem meta 

hegðunarhömlur á þremur sviðum, við félagslegar nýjungar, við nýjar aðstæður og við 

líkamlegar áskoranir. Fjórtán atriði lýsa félagslegum nýjungum og eru mældar í þremur 
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samhengjum; í samskiptum við ókunnuga fullorðna, í samskiptum við jafnaldra og frammistöðu 

í aðstæðum. Nýjar aðstæður samanstanda af 12 atriðum og eru mældar í tveimur samhengjum, 

við aðskilnað og framandi aðstæðum. Líkamlegar áskoranir innihalda fjögur atriði en enga 

undirþætti. Atriðin eru metin á sjö punkta skala frá einum (nánast aldrei) til sjö (nánast alltaf). 

Samkvæmt rannsókn Broeren og Muris frá 2010 er listinn réttmætur og áreiðanlegur fyrir 

aldurinn 4-7 ára. Próffræðilegir eiginleikar listans hafa ekki verið rannsakaðir á íslenskri útgáfu 

listans. Kolbrún Ása Rikharðsdóttir, Þórunn Ævarsdóttir og Sigríður Snorradóttir sáu um um 

þýðingu listans árið 2012. Listann má sjá í Viðauka C. 

Kvíðamatskvarði leikskólabarna 

Kvíðamatskvarði leikskólabarna endurbætt útgáfa (e. The Preschool Anxiety Scale-Revised, 

PAS-R) er eina mælitækið sem metur vítt svið kvíðaeinkenna hjá leikskólabörnum (Spence, 

Rapee, McDonald og Ingram, 2001). Listinn inniheldur 28 atriði sem meta fjóra þætti, 

félagskvíða, aðskilnaðarkvíða, almennan kvíða og sértæka fælni. Hvert atriði inniheldur fjóra 

svarmöguleika frá 0 (alls ekki rétt) til 4 (mjög oft rétt). Listinn er hannaður til útfyllingar fyrir 

foreldra, þar sem mjög ung börn eru ekki talin vera áreiðanleg heimild fyrir eigin 

kvíðaeinkennum (Edwards, Rapee, Kennedy og Spence, 2010; Muris ofl., 2003). Niðurstöður 

rannsóknar Edwards og félaga frá 2010, á réttmæti og þáttabyggingu á endurbættri útgáfu af 

kvíðaskala fyrir leikskólabörn sýndu fram á að fjórir þættir skalans sýndu viðunandi innra 

samræmi (α >0,70), ásamt samræmi móður og föður með 99% öryggi. Próffræðilegir 

eiginleikar listans í íslenskri útgáfu hafa ekki verið rannsakaðir. Kolbrún Ása Ríkharðsdóttir, 

Þórunn Ævarsdóttir og Sigríður Snorradóttir sáu um þýðingu listans árið 2012. Listann má sjá í 

Viðauka D. 

Spurningalisti um styrk og vanda 

Spurningalisti um styrk og vanda (e. Strength and Difficulties Questionnaire, SDQ) mælir 

ofvirknieinkenni, hegðunar- félags- og tilfinningalegan vanda ásamt spurningum um styrkleika. 

Listinn er skimunarlisti sem eru til útfyllingar fyrir foreldra og kennara fjögurra til sextán 

gamalla barna og unglinga. Íslensk þýðing af útgáfu Robert Goodman frá 2005 var notaður. 

Listinn innheldur 25 spurningar, hann er með fimm undirkvörðum með fimm spurningum 

innan hvers kvarða. Skimunarlistinn metur hegðun, tilfinningalega líðan og félaghæfni. 

Undirkvarðarnir eru ofvirkni, hegðunarerfiðleikar, tilfinningavandi, vandi í samskiptum við 

jafnaldra, félagshæfni. Heildarerfiðleikastig er einnig reiknað út frá öllum kvörðum fyrir utan 
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félagshæfni. Þrír svarmöguleikar eru fyrir hverja spurningu: “Ekki rétt”, “Að nokkru leyti rétt” 

og “Örugglega rétt“ (Goodman, 1999). Í þessari rannsókn var eingöngu notast við 

undirkvarðann tilfinningavandi. Innan þess kvarða eru spurningarnar “Kvartar oft um 

höfuðverk, magaverk og flökurleika” (sp.3), “Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur” 

(sp.8), “Oft óhamingjusöm/samur”, “Langt niðri eða tárast” (sp.13), “Óörugg/ur, hangir í 

foreldrum, við ókunnar aðstæður, missir sjálfstraust” (sp.16) og “Óttast margt, verður 

auðveldlega hrædd/ur” (sp.24).  

Samkvæmt rannsókn Agnesar Hrafnsdóttur á próffræðilegum eiginleikum íslenskrar 

útgáfu af Spurninglista um styrk og vanda sýndu niðurstöður að próffræðilegir eiginleikar eru 

ekki nægilega góðir í hópi fimm ára barna. Innri áreiðanleiki þáttanna var ófullnægjandi í 

flestum tilfellum bæði hjá foreldrum og kennurum (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2005; Harpa 

Hrund Berndsen, 2005). Rannsókn Ragnheiðar Dísu Gunnarsdóttur og Vilborgar Maríu 

Alfreðsdóttur frá 2011 sýndi fram á að áreiðanleiki undirkvarða var óviðunandi í öllum 

tilvikum nema fyrir ofvirknikvarðann (α = 0,741).  Skimunarlistann má sjá í Viðauka E. 
 

Framkvæmd 

Leyfi var fengið frá Vísindasiðanefnd vegna framkvæmdar á rannsókninni. Leitað var eftir 

samstarfi við leikskóla með því að senda skólastjórum tölvupóst og rannsóknin kynnt. Leyfi 

voru fengin frá viðeigandi sveitarfélagi hverju sinni.  

Listarnir, spurningar um bakgrunnsupplýsingar ásamt kynningarbréfi var dreift í hólf 

leikskólabarna og þannig sent heim með þátttakendum. Starfsmenn leikskólanna báðu foreldra 

um að skila listunum aftur í kassa í forstofu leikskólans ekki seinna en viku eftir að þeir fengu 

hann í hendur. Listarnir voru sóttir viku til tólf dögum eftir að farið var með þá í skólana.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Öll úrvinnsla fór fram IBM SPSS (22.útg) (The Statistical Package for Social Science). SPSS 

var notað til að reikna lýsandi tölfræði, keyra Pearsons fylgniútreikninga, línulega 

aðhvarfsgreiningu og t-próf sem voru notuð við skoðun á kynjamun ásamt einhliða 

dreifigreiningu. Byrjað var á að skoða tíðnitöflu fyrir allar breytur til að kanna hvort eitthvað 

athugavert væri til staðar við innslátt gagnanna. Næst voru breyturnar endurkóðaðar á þann hátt 

að jákvæðir eiginleikar fengu gildið núll og því neikvæðari sem breyturnar voru því hærra stig 
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fengu þær. Skor á undirþáttum Spurningalista um tilfinningastjórn (ERC) voru notaðar sem 

frumbreyta. Skor á Kvíðamatskarða leikskólabarna (PAS-R), Ofurvarkárnikvarða (BIQ) og 

spurningar sem tilheyra undirflokknum tilfinningavandi á Spurningalista um styrk og vanda 

(SDQ) voru notaðar sem fylgibreytur.  

Öll tölfræðileg próf gerðu ráð fyrir 95% öryggi. Allar breytur voru skoðaðar myndrænt, 

athugað var hvort meðaltal og miðgildi væru sambærileg og að Skewness og Kurtosis væri 

innan við +/-3. Tengsl kyns við fylgibreytur voru skoðuð með t-prófum. Athugað var hvort kyn 

barns eða kyn foreldris hefði tengsl við megin niðurstöður með línulegri aðhvarfsgreiningu. 
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Niðurstöður 
Reiknuð voru meðaltöl og staðalfrávik og skoðuð voru hæstu og lægstu gildi allra matslista 

rannsóknarinnar og undirþátta þeirra. Í töflu tvö eru meðaltöl, staðalfrávik og hæstu og lægstu 

gildi heildarniðurstaðna og undirþátta Spurningalista um tilfinningastjórn (ERC), 

heildarniðurstöðu Ofurvarkárnilistans (BIQ) ásamt undirkvörðum, heildarskor 

Kvíðamatskvarða leikskólabarna (PAS-R) ásamt undirkvörðum og eins undirþáttar 

Spurningalistans um styrk og vanda (SDQ), tilfinningavandi.  

Tafla 2: Meðaltöl, staðalfrávik og hæstu og lægstu gildi úrtaksins á öllum matslistum 

rannsóknarinnar og undirþátta þeirra. 

Spurningalistar Lægsta gildi Hæsta gildi M Sf 
Spurningalisti um tilfinningastjórn (ERC)     

Neikvæðni/óstöðugleiki 18 43 26,78 5,49 
Tilfinningastjórn 15 32 27,11 3,43 

Ofurvarkárnilistinn (BIQ) 89 136 115,89 9,68 
Félagslegar nýjungar     

Samskipti við jafnaldra 16 33 24,23 2,04 
Samskipti við ókunnuga fullorðna 7 20 13,35 2,33 
Frammistaða í aðstæðum 10 19 14,47 2,07 

Nýjar aðstæður     
Við aðskilnað 9 23 14,76 2,46 
Framandi aðstæður 24 41 33,63 3,69 

Líkamlegar áskoranir 7 22 15,44 2,54 
Kvíðamatskvarði leikskólabarna (PAS-R) 2 82 24,18 17,58 

Félagskvíði 0 22 6,11 5,30 
Almenn kvíðaröskun 0 26 6,73 5,41 
Aðskilnaðarkvíði 0 17 2,61 3,36 
Sértæk fælni 0 26 8,05 6,02 

Spurningalisti um styrk og vanda (SDQ)     
Tilfinningavandi 0 9 1,70 1,92 

 

Næst var Anova dreifigreining framkvæmd til að kanna hvort marktækur munur væri á 

meðaltölum kyns á hverjum lista og undirþætti fyrir sig. Meðaltöl drengja og stúlkna voru mjög 

jöfn á öllum heildarskorum og undirþáttum eins og sjá má í töflu þrjú. Munurinn milli meðaltala 

var minnstur á undirþætti BIQ samskipti við jafnaldra og mestur á heildarskori PAS-R. 
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Tafla 3:  Meðaltöl, staðalfrávik og hæsta og lægsta gildi miðað við kyn við alla matslista og undirþætti 

Spurningalistar Kyn Lægsta gildi Hæsta gildi M Sf 
Spurningalisti um 
tilfinningastjórn (ERC) 

     

Óstöðugleiki/neikvæðni Drengir 18 43 26,14 5,01 
 Stúlkur 18 42 27,43 6,03 
Tilfinningastjórn Drengir 21 32 26,63 3,27 

 Stúlkur 15 32 27,66 3,63 

Ofurvarkárnilistinn (BIQ)      
Þátttakendur Drengir 98 134 9,34 1,42 

 Stúlkur 89 136 10,08 1,70 
Félagslegar nýjungar      

Samskipti við jafnaldra Drengir 16 32 24,19 0,44 
 Stúlkur 18 33 24,31 0,56 
Samskipti við ókunnuga 
fullorðna Drengir 9 16 13,21 1,92 

 Stúlkur 7 20 13,49 2,78 
Frammistaða í aðstæðum Drengir 10 18 14,37 1,96 

 Stúlkur 10 19 14,51 2,20 
Nýjar aðstæður      

Við aðskilnað Drengir 9 19 14,93 0,33 
 Stúlkur 10 23 14,57 0,48 
Framandi aðstæður Drengir 24 41 33,07 3,95 

 Stúlkur 25 39 34,23 3,31 
Líkamlegar áskoranir Drengir 7 20 15,26 2,59 

 Stúlkur 10 20 15,49 2,27 
Kvíðamatskvarði 
leikskólabarna (PAS-R) 

 
    

Þátttakendur Drengir 2 76 25,72 17,66 
 Stúlkur 2 82 22,60 17,72 

Félagskvíði Drengir 0 22 6,28 0.86 
 Stúlkur 0 18 4,93 0,83 
Almenn kvíðaröskun Drengir 0 24 7,51 0,81 
 Stúlkur 0 26 5,77 0,94 
Aðskilnaðarkvíði Drengir 0 12 2,44 0,47 
 Stúlkur 0 17 2,80 0,64 
Sértæk fælni Drengir 0 26 8,67 0,91 

 Stúlkur 0 26 7,40 1,04 
Spurningalisti um styrk og 
vanda (SDQ) 

 
    

Tilfinningavandi Drengir 0 9 1,60 1,98 
 Stúlkur 0 7 1,83 1,90 
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Þegar Anova dreifigreining var reiknuð til að kanna hvort marktækur munur væri á 

meðaltalum kynjanna á undirþáttum ERC reyndist enginn marktækur munur til staðar, hvorki 

á óstöðugleika/neikvæðni (F(2)= 0,989, p= 0,377) né tilfinningastjórn (F(2)= 1,020, p= 0,366). 

Sömu niðurstöður komu fram þegar munur á meðaltölum drengja og stúlkna og heildarskors 

PAS-R (F(2)= 0,503, p= 0,607) var kannaður. Auk þess fannst enginn marktækur munur á 

meðaltölum kynjanna á undirþáttum PAS-R, félagsfælni (F(2)= 0,68, p= 0,510), almenn 

kvíðaröskun(F(2)= 1,00, p= 0,373), aðskilnaðarkviði (F(2)= 0,114, p= 0,893) og sértæk fælni 

(F(2)= 0,655, p= 0,522). Sama niðurstaða kom fram þegar skoðaður var munur milli meðaltals 

drengja og stúlkna á undirþætti SDQ, tilfinningavanda (F(2)= 0,193, p= 0,825). 

Þegar Anova dreifigreining var reiknuð reyndist enginn marktækur munur á meðaltölum 

kynjanna á heildarskori BIQ (F(2)= 1,05, p= 0,355). Skoðun á undirþáttum leiddi í ljós að ekki 

fannst marktækur munur milli kynja á fimm af sex undirþáttum BIQ, jafningjar (F(2)= 0,097, 

p= 0,907), ókunnugir fullorðnir (F(2)=0,383, p=0,683), frammistaða í aðstæðum (F(2)= 0,800, 

p= 0,453),  við aðskilnað (F(2)= 0,248, p= 0,781) né á framandi aðstæðum (F(2)= 1,384, p= 

0,257). Þó fannst marktækur munur á meðaltölum drengja og stúlkna á einum undirþætti BIQ, 

líkamleg áskorun  (F(2)= 3,706, p<0,05) þar sem stúlkur voru smeykari við slíkar aðstæður 

heldur en drengir. 

Næst var línuleg aðhvarfsgreining reiknuð milli undirþátta Spurningalista um 

tilfinningastjórnar (ERC) Óstöðugleiki/neikvæðni við PAS-R, BIQ og undirkvarða og einn 

undirkvarða SDQ, tilfinningavanda. Í töflu fjögur sjást marktæk tengsl milli 

óstöðugleika/neikvæðni og tveggja undirþátta BIQ, heildarskors PAS-R og þriggja undirþátta 

og undirþáttar SDQ tilfinningavanda.  
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Tafla 4: Niðurstöður línulegrar aðhvarfsgreiningar milli óstöðgleika/neikvæðni og annarra 

matslista og undirþátta 

Óstöðugleiki/neikvæðni r2 B p 
Ofurvarkárnilistinn (BIQ) 0,008 -0,154 0,445 

Félagslegar nýjungar      
Samskipti við jafnaldra 0,044 -0,177 0,063 
Samskipti við ókunnuga fullorðna 0,012 0,047 0,332 

Nýjar aðstæður       
 Við aðskilnað 0,000 0,006 0,908 
  Framandi aðstæður 0,058 -0,161 0,033* 

Líkamlegar áskoranir 0,001 -0,012 0,819 
Kvíðamatskvarði leikskólabarna (PAS-R) 0,173 1,333 0,000* 

 Félagskvíði 0,041 0,195 0,075 
 Almenn kvíðaröskun 0,233 0,476 0,000* 
 Aðskilnaðarkvíði 0,165 0,249 0,000* 
 Sértæk fælni 0,134 0,401 0,001* 

Spurningalisti um styrk og vanda (SDQ)       
Tilfinningavandi 0,169 0,144 0,000* 
*Marktækt með 95% öryggi    

 
 
Óstöðugleiki/neikvæðni 

PAS-R  

Pearsons fylgni var könnuð milli óstöðugleiki/neikvæðni og heildarskor Kvíðamatskvarða 

leikskólabarna (PAS-R) ásamt undirþáttum. Marktæk jákvæð fylgni reyndist vera milli 

óstöðugleika/neikvæðni og heildarskors PAS-R (r= 0,416, p<0,05), og undirþáttanna almennrar 

kvíðaröskunar (r= 0,483, p<0,05), aðskilnaðarkvíða (r= 0,406, p<0,05) og sértækrar fælni (r= 

0,366, p<0,05). Óstöðugleika/neikvæðni reyndist ekki hafa marktæka fylgni við félagsfælni (r= 

0,202, p=0,075).  

BIQ  

Pearson fylgni var reiknuð milli óstöðugleika/neikvæðni og annars vegar heildarskors 

Ofurvarkárnikvarðans (BIQ) og hins vegar undirþátta BIQ. Ekki fannst marktæk fylgni við 

heildarskor BIQ (r= 0,087, p= 0,445). Aftur á móti reyndist vera marktæk neikvæð fylgni við 

undirþáttinn við framandi aðstæður (r= -0,240, p< 0,05) og marktæk jákvæð fylgni fannst við 
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frammstöðu í aðstæðum (r= 0,222, p< 0.05). Hins vegar reyndist engin marktæk fylgni vera við 

samskipti við jafningja (r= 0,210, p= 0,063), samskipti við ókunnuga fullorðna (r= 0,110, p= 

0,332), við aðskilnað (r= 0,013, p< 0,908) eða líkamlegar áskoranir (r= 0,026, p= 0,819).  

SDQ tilfinningavandi 

Pearson fylgni var könnuð milli óstöðugleika/neikvæðni við undirþátt SDQ tilfinningavanda og 

í ljós kom marktæk jákvæð fylgni milli óstöðugleiki/neikvæðni og tilfinningavanda (r=0,411, 

p<0,05). 

 

Fylgni milli undirþáttar ERC óstöðugleika/neikvæðni var marktækt jákvæð milli 

óstöðugleiki/neikvæðnin og frammistöðu við aðstæður og spáði fyrir um 6% af einkennum 

ofurvarkárni. Neikvæð fylgni fannst milli óstöðugleika/neikvæðni og framandi aðstæðum spáði 

fyrir um 6% af einkennum ofurvarkárni. Tengsl óstöðugleika/neikvæðni voru jákvætt marktæk 

milli heildarskors PAS-R og þrjá af fjórum undirþáttum. Óstöðugleiki/neikvæðni spáði fyrir um 

17,3% af kvíðaeinkennum á heildarskori PAS-R, 23,3% af kvíðaeinkennum í almennum kvíða, 

16,5% af kvíðaeinkennum í aðskilnaðarkvíða og 13,4% af kvíðaeinkennum í einfaldri fælni. 

Marktæk jákvæð fylgni fannst milli undirþáttar SDQ tilfinningavandi og 

óstöðugleiki/neikvæðni og spáði óstöðugleiki/neikvæðni fyrir um 16,9% af einkennum 

tilfinningavanda. 

Næst var línuleg aðhvarfsgreining reiknuð milli undirþáttar Spurningalista um 

tilfinningastjórnar (ERC) tilfinningastjórnar við PAS-R, BIQ og undirkvarða og einn 

undirkvarða SDQ tilfinningavanda. Í töflu fimm sjást marktæk jákvæð tengsl milli 

tilfinningastjórnar og heildarskors BIQ ásamt tveimur undirþáttum, marktæk neikvæð fylgni 

var milli heildarskors PAS-R og allra undirþátta og undirþáttar SDQ tilfinningavanda.  
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Tafla 5: Niðurstöður línulegrar aðhvarfsgreiningar milli tilfinningastjórnar og annarra 

matslista og undirþátta 

Tilfinningastjórn r2 B p 
Ofurvarkárnilistinn (BIQ) 0,060 0,692 0,029* 

Félagslegar nýjungar 0,045 0,188 0,060 
Samskipti við jafnaldra 0,003 -0,038 0,621 
Samskipti við ókunnuga fullorðna 0,015 -0,074 0,28 

Nýjar aðstæður    
Við aðskilnað 0,000 -0,010 0,907 

  Framandi aðstæður 0,184 0,461 0,000* 
Líkamlegar áskoranir 0,050 0,165 0,047* 

Kvíðamatskvarði leikskólabarna (PAS-R) 0,150 -1,980 0,000* 
 Félagskvíði 0,066 -0,398 0,022* 
 Almenn kvíðaröskun 0,141 -0,591 0,001* 
 Aðskilnaðarkvíði 0,068 -0,256 0,020* 
 Sértæk fælni 0,127 -0,624 0,001* 

Spurningalisti um styrk og vanda (SDQ)    
Tilfinningavandi 0,149 -0,217 0,000* 
*Marktækt með 95% öryggi    

 

Tilfinningastjórn 

PAS-R 

Pearson fylgni var reiknuð milli tilfinningastjórnar við heildarskor Kvíðamatsvarða 

leikskólabarna (PAS-R) og undirþátta. Marktæk neikvæð fylgni reyndist vera milli heildarskors 

PAS-R (r= -0,387, p<0,05) og allra undirþátta listans: félagsfælni (r= -0,258, p<0,05), 

almennrar kvíðaröskunar (r= -0,375, p<0,05), aðskilnaðarkvíða (r= -0,262, p<0,05) og 

sértækrar fælni (r= -0,356, p<0,05). 

BIQ 

Tengsl milli tilfinningastjórnar við heildarskor Ofurvarkárnikvarðans (BIQ) og undirþætti voru 

könnuð með Pearsons fylgnireikningum. Marktæk jákvæð fylgni fannst við heildarskor BIQ (r= 

0,246, p<0,05) ásamt undirþættinum frammistaða í framandi aðstæðum (r= 0,429, p<0,05) og 

við líkamlegar áskoranir (r= 0,224, p<0,05). Engin fylgni var til staðar við undirþættina 

samskipti við jafningja (r= 0,212, p=0,060), samskipti við ókunnuga fullorðna (r= 0,056, p= 

0,21), frammistaða í aðstæðum (r= 0,123, p= 0,280) eða við aðskilnað (r= 0,013, p=0,907). 
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SDQ tilfinningavandi 

Pearson fylgni var reiknuð milli tilfinningastjórnar og undirþáttar SDQ tilfinningavanda, 

marktæk neikvæð fylgni fannst milli tilfinningastjórnar og tilfinningavanda (r= -0,387, p<0,05).  

 

Undirþáttur ERC tilfinningastjórn reyndist hafa marktæka jákvæða fylgni við heildarskor BIQ 

en tilfinningastjórn spáði fyrir um 6% af ofurvarkárni. Einnig fannst fylgni milli tveggja 

undirþátta BIQ, tilfinningastjórn spáði fyrir um 5% af ofurvarkárni í frammistöðu við aðstæður 

og um 18,4% af ofurvarkárninni í framandi aðstæðum. Marktæk neikvæð tengsl voru milli  

tilfinningastjórnar og heildarskors PAS-R og allra undirþátta. Tilfinningastjórn spáði fyrir um 

15% af minnkun kvíðaeinkenna á heildarskori PAS-R, 6% af minnkun kvíðaeinkenna í 

félagskvíða, 14,1% af minnkun kvíðaeinkenna í almennum kvíða, 6,8% af minnkun 

kvíðaeinkennum í aðskilnaðarkvíða og 12,7% af minnkun kvíðaeinkenna í einfaldri fælni. 

Marktæk neikvæð fylgni fannst milli undirþáttar SDQ tilfinningavandi við undirþátt ERC 

tilfinningastjórnar og spáði undirþátturinn fyrir um 14,9% af minnkun einkenna 

tilfinningavanda. 
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Umræður 

Flestar rannsóknir á tengslum tilfinningastjórnar og kvíða hafa verið gerðar á 

grunnskólabörnum. Þörf er á rannsóknum á sama efni á leikskólabörnum sem var ein af 

forsendum þessarar rannsóknar. 

Tilfinningastjórn (e. emotion regulation) er skilgreint sem innri- og ytri ferli sem þjóna 

þeim tilgangi að vakta, meta og aðlaga tilfinningaleg viðbrögð til að ná tilteknum markmiðum 

(Thompson, 1994). Ofurvarkárni (e. behavioral inhibition) er mynstur hegðunar og 

tilfinningaleg svörun við ókunnugu eða nýju fólki, nýjum stöðum, aðstæðum eða hlutum. 

Ofurvarkár börn svara nýjum aðstæðum með varkárni til að byrja með, þau nálgast fólk 

sjaldan, eru þögul og hlédræg auk þess að vera yfirleitt feimin, varkár og fámál innan um 

ókunnugt fólk (Coll, Kagan og Reznick, 1984). Hugtakið kvíði er skilgreint sem vakning á 

neikvæðu tilfinningalegu ástandi með meðfylgjandi ótta og stjórnleysi varðandi mögulega 

hættu í framtíðinni (Barlow, 2000; Barlow, 2002; Weems og Silverman, 2008). Þrátt fyrir að 

rannsóknir undanfarinna ára hafi aukið skilning á tíðni, áhrifum og meðferð kvíða 

grunnskólabarna er minna vitað um kvíða leikskólabarna (Broeren, Muris, Diamantopoulou og 

Baker, 2013; Folk, Zeman, Poon og Dallaire, 2014; Egger og Angold, 2006; Eley, Bolton, 

O´Connor, Perrin, Smith og Plomin, 2003).  

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort tengsl væru á milli tilfinningastjórnar og 

kvíða annarsvegar og tilfinningastjórnar og ofurvarkárni hinsvegar hjá leikskólabörnum á sjötta 

aldursári (fæddum 2009) í almennu þýði. Þátttakendur voru 79 og komu bæði frá 

höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Stuðst var við foreldramat. Smæð úrtaksins veldur því að 

niðurstöður þarf að túlka með þeim fyrirvara að alhæfingargildi niðurstaðnanna er afar 

takmarkað. 

Settar voru fram fimm tilgátur. Tengsl milli undirkvarðanna tilfinningastjórn og 

óstöðugleiki/neikvæðni í Spurningalista um tilfinningastjórn (ERC) voru athuguð auk þriggja 

annarra matslista. Þeir voru Kvíðamatskvarði leikskólabarna (PAS-R), Ofurvarkárnikvarðinn 

(BIQ) og Spurningalisti um styrk og vanda (SDQ) en í honum var einungis undirkvarðinn 

tilfinningavandi skoðaður. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að marktæk neikvæð fylgni er á milli 

tilfinningastjórnar og heildarskors PAS-R auk allra undirþátta hans, félagskvíði, almenn 

kvíðaröskun, aðskilnaðarkvíði og sértæk fælni. Marktæk jákvæð fylgni kom fram milli 

tilfinningastjórnar og heildarskors BIQ auk tveggja undirþátta hans, framandi aðstæður og 
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líkamlegar áskoranir. Marktæk neikvæð fylgni fannst á milli tilfinningastjórnar og 

tilfinningavanda (sjá töflu 5).  

Marktæk jákvæð fylgni fannst milli óstöðugleika/neikvæðni og heildarskors PAS-R og 

þriggja undirþátta hans, sértæk fælni, almennur kvíði og aðskilnaðarkvíða. Marktæk jákvæð 

fylgni fannst á milli óstöðugleika/neikvæðni og eins undirþáttar BIQ, frammistaða í aðstæðum 

ásamt því að marktæk neikvæð fylgni fannst milli annars undirþáttar BIQ, við framandi 

aðstæður. Marktæk jákvæð fylgni fannst milli óstöðugleiki/neikvæðni og tilfinningavandi (sjá 

töflu 4). Aðeins fannst kynjamunur á einum undirþætti BIQ, líkamlegar áskoranir og eru 

stúlkur með hærra meðaltal í þeim undirþætti. Stúlkur eru því með marktækt fleiri einkenni 

ofurvarkárni við líkamlegar áskoranir heldur en drengir (sjá töflu 3). 

 

Tilgáta 1: Tengsl eru á milli tilfinningastjórnar og færri einkenna kvíða. 

Búist var við að neikvæð tengsl væru á milli tilfinningastjórn og kvíðaeinkenna hjá börnum á 

sjötta aldursári í almennu þýði vegna fyrri rannsókna. Sú tilgáta er staðfest því marktæk 

neikvæð tengsl fundust milli tilfinningastjórnar og kvíðaeinkenna á PAS-R ásamt öllum 

undirþáttum (sjá töflu 5). Undirþættir PAS-R eru félagskvíði, aðskilnaðarkvíði, almennur kvíði 

og sértæk fælni. Neikvæð fylgni felur í sér að því hærra skor sem barn fær á tilfinningastjórn, 

því minni kvíði kemur fram á PAS-R. Það er því betri tilfinningstjórn því færri einkenni kvíða. 

Niðurstöður undirþáttar SDQ tilfinningavanda voru í samræmi við þessar niðurstöður en 

undirþátturinn metur kvíða- og þunglyndiseinkenni. Marktæk neikvæð tengsl voru á milli 

tilfinningastjórnar og tilfinningavanda, það er að segja að því betri tilfinningastjórn því færri 

einkenni um tilfinningavanda (sjá töflu 5). Tilfinningastjórn virðist því hafa jákvæð áhrif á 

kvíðaeinkenni. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir sem gerðar hafa verið á tilfinningastjórn 

og kvíða. Í mörgum rannsóknum á tilfinningastjórn hafa niðurstöður sýnt fram á tengsl við 

kvíða, eins og þessi rannsókn sýnir fram á. Þau tengsl sem koma fram sýna yfirleitt fram á að 

því fleiri einkenni frávika í tilfinningastjórn því fleiri einkenni kvíða (t.d. Bender, Reinholdt-

Dunne, Esbjørn og Pons, 2012; Carthy ofl., 2010; Penza-Clyve og Zeman, 2002; Suveg og 

Zeman, 2004; Zeman, Shipman og Suveg, 2002). Þessar niðurstöður þarf þó að túlka með þeim 

fyrirvara að úrtak rannsóknarinnar var það lítið að alhæfingargildi þeirra er afar takmarkað. 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við bæði rannsóknir Folk ofl. (2014) og 

niðurstöður Suveg og Zeman (2004). Niðurstöður rannsóknar Folk ofl. frá 2014 á börnum á 

aldrinum átta til fimmtán ára í almennu þýði sýndu fram á að frávik í tilfinningastjórn, einkenni 

ofurvarkárni og vöntun á bjargráðum (e. coping) spáðu fyrir um kvíða og þunglyndiseinkenni. 

Sú rannsókn notaði foreldramat ásamt sjálfsmati og um langtímarannsókn var að ræða. 

Rannsókn Suveg og Zeman frá 2004 á tilfinningastjórn og kvíða sem framkvæmd var á 26 

börnum á aldrinum átta til tólf ára í klínísku þýði og jafnmörgum sambærilegum börnum án 

kvíðaraskana sýndi fram á að börn með kvíðaröskun sýndu einnig einkenni frávika í 

tilfinningastjórn (Suveg og Zeman, 2004). Þessar rannsóknir eru einnig í samræmi við 

niðurstöður þessarar rannsóknar um neikvæð tengsl milli tilfinningastjórnar við 

tilfinningavanda. Kvíði er eitt af því sem er metið innan tilfinnningavanda. Hafa ber í huga að 

þessar rannsóknir eru þó töluvert ólíkar hvað varðar aldursmun á þýði, mismunandi 

matsaðferðir auk þess sem niðurstöður þessarar rannsóknar voru ekki bundnar við sjálfsmat 

ólíkt hinum. Samt sem áður eru niðurstöðurnar í samræmi við hver aðra og er því hægt að 

draga þá ályktun að áhrif tilfinningastjórnar á kvíða kemur snemma fram. 

Í þessari rannsókn var notast við foreldramat en foreldrar hafa minni innsýn inn í 

tilfinningavanda barnanna heldur en börnin sjálf, Flestir þeirra spurningalista sem eru fyrir 

foreldra/kennara til að meta börn á leikskólaaldri eru haldnir þeim takmörkunum að vera 

hannaðir út frá einkennum eldri barna eða fullorðinna (Miller o.fl., 1972). Einkenni fullorðinna 

og eldri barna hafa ólíka birtingamynd einkenna leikskólabarna og eru jafnvel of vanþróaðir til 

að hægt sé að greina þá í mismunandi kvíðaraskanir (Spence o.fl., 2001). Þrátt fyrir þessa 

vankanta þá er fátt annað í boði fyrir mat á svona ungum börnum og því var foreldramat notað 

í þessari rannsókn og virðist það ekki hafa haft mikil áhrif á niðurstöðurnar þar sem þær eru í 

samræmi við fyrri rannsóknir. 

 

Tilgáta 2: Tengsl eru á milli tilfinningastjórnar og auknum einkennum ofurvarkárni  

Önnur tilgátan sem var sett fram var að búist var við neikvæðum tengslum milli frávika í 

tilfinningastjórn og ofurvarkárni hjá börnum á sjötta aldursári í almennu þýði. Sú tilgáta var 

hrakin þar sem marktæk jákvæð fylgni var á milli tilfinningastjórnar og heildarskors á 

Ofurvarkárnikvarðanum (BIQ). Með öðrum orðum, því betri tilfinningastjórn því fleiri 

einkenni ofurvarkárni. Auk þess voru marktæk jákvæð tengsl á milli tilfinningastjórnar og 
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tveggja undirþátta af sex, framandi aðstæður og líkamleg áreynsla (sjá töflu 5). Undirþættir 

BIQ greina við hvaða aðstæður einkenni ofurvarkárni koma fram.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við þá ályktun að einkenni ofurvarkárni eins og Coll, 

Kagan og Reznick (1984) lýsa þeim valdi því að þau séu með góða tilfinningastjórn. 

Ofurvarkár börn svara nýjum aðstæðum með varkárni til að byrja með, þau nálgast fólk 

sjaldan, eru þögul og hlédræg auk þess að vera yfirleitt feimin, varkár og fámál innan um 

ókunnugt fólk. Börn með einkenni ofurvarkárni eru hömluð á tilfinningalegan hátt og því var 

dregin sú ályktun að þau væru ólíklegri til að missa stjórn á skapi sínu, verða reið eða fúl og 

ættu ekki í vanda með að bíða eftir spennandi hlutum. Með öðrum orðum eru börn með 

ofurvarkárni ólíklegri til að sýna einkenni um frávik í tilfinningastjórn (Coll, Kagan og 

Reznick, 1984).  

Spurningar innan undirþáttarins framandi aðstæður innihalda spurningar sem vísa til 

félagslegra erfiðleika. Þar eru spurningar á borð við “Er mjög hikandi þegar það nálgast nýjar 

aðstæður eða leik”, ”Hangir utan í foreldri í heimsóknum hjá fólki sem það þekkir ekki vel,” og 

“Virðist óöruggt og líða illa í nýjum aðstæðum.” Niðurstöðurnar sýna að tilfinningastjórn 

eykur einkenni ofurvarkárni við framandi aðstæður og eru þær í samræmi við þá staðreynd að 

leikskólabörn eru félagslega hlédræg og oft hrædd við félagslegar aðstæður (Biederman ofl., 

1990; Rosenbaum ofl., 1988).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í ósamræmi við þær upplýsingar að góð 

tilfinningastjórn sé talin vera nauðsynlegur þáttur í félagslegri hæfni og er ráðandi við jákvæð 

samskipti og sjálfstjórn í samskiptum við jafningja (Denham ofl., 2003). Ef að frávik í 

tilfinningastjórn kemur fram þá kemur einnig fram skerðing í félagslegri hæfni sem er í 

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar því góð tilfinningastjórn virðist auka einkenni 

ofurvarkárni. Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar hefur góð tilfinningastjórn neikvæð 

áhrif á félaghæfni.  

Þær spurningar sem tilheyra líkamlegum áskorunum vísa til vantrausts á eigin getu og 

miðað við niðurstöður rannsóknarinnar þá eykur góð tilfinningastjórn einkenni ofurvarkárni 

við líkamlegar áskoranir. Jákvæð tengsl tilfinningastjórnar við líkamlegar áskoranir eru í 

ósamræmi við niðurstöður rannsóknar Suveg og Zeman (2004). Rannsóknin kannaði hlutverk 

færni í tilfinningastjórn ásamt tilfinningastyrk (e. emotional intensity) og trú á eigin getu (e. 

self efficacy) meðal barna með og án kvíðaröskunar á aldrinum átta til tólf ára. Niðurstöður 

sýndu fram á að börn með kvíðaröskun greindu frá meiri vanstjórn á tjáningu, áhyggjum, 
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depurð, og reiði í samanburði við börn sem ekki voru með kvíðaröskun. Börn með kvíðaröskun 

voru einnig töluvert slakari í stjórnun neikvæðra tilfinninga í samanburði við börn án kvíða og 

höfðu lítið sjálfstraust varðandi hæfni þeirra til að stjórna þessum tilfinningum (Suveg og 

Zeman, 2004). Allar niðurstöður þessarar rannsóknar þarf þó að túlka með þeim fyrirvara að 

úrtak rannsóknarinnar var það lítið að alhæfingargildi þeirra er afar takmarkað. 

 

Tilgáta 3: Stúlkur hafa fleiri einkenni kvíða og frávik í tilfinningastjórn en drengir 

Gert var ráð fyrir því að stúlkur hefðu fleiri kvíðaeinkenni og einkenni frávika í 

tilfinningastjórn heldur en drengir meðal barna á sjötta aldursári í almennu þýði í ljósi 

niðurstaðna rannsókna sem hafa verið gerðar á efninu. Þar sem aðeins fannst kynjamunur á 

einum undirþætti BIQ, líkamlegar áskoranir, þá er tilgátan hrakin. Ekki fannst marktækur 

kynjamunur við PAS-R, hvorki heildarskor né undirþætti og ekki við undirþátt SDQ 

tilfinningavanda (sjá töflu 3). 

Niðurstöðurnar eru í ósamræmi við þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á kynjamun í 

tengslum við kvíða og kynjamun í tengslum við frávik í tilfinningastjórn. Rannsókn á 

kynjamun á kvíðaeinkennum 11 til 17 ára barna sýndi að stúlkur áttu í meiri erfiðleikum með 

að stjórna neikvæðum tilfinningum heldur en drengir samkvæmt sjálfsmati (Neumann ofl., 

2010). Hér kemur skýrt fram frávik í tilfinningastjórnun á neikvæðum tilfinningum. 

Rannsókn á sex til níu ára gömlum börnum sýndi einnig niðurstöður sem voru á 

öndverðu meiði miðað við rannsókn þessa verkefnis. Niðurstöður sýndu fram á að frávik í 

tilfinningastjórn hafa meiri forspárgildi fyrir kvíða hjá stúlkum heldur en drengjum (Bender 

ofl.,2012). Í rannsóknum Bender (n=544) og Neumann (n=870) ofl. eru börn töluvert eldri en 

þau börn sem eru í rannsókn þessa verkefnis. Þýði beggja rannsókna var einnig töluvert stærri 

og gæti það útskýrt ósamræmi í niðurstöðurm milli þessarar rannóknar og þeirra rannsókna 

sem hafa verið taldar hér upp fyrir ofan. 

Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar virðist kynjamunur ekki vera kominn fram 

hjá leikskólabörnum. Ástæðan gæti verið sú að börn á leikskólaaldri eru ekki komin með næga 

hugræna getu til þess að fylla út sjálfsmat og því er notast við foreldramat sem gæti að 

einhverju leiti útskýrt lítinn mun á stúlkum og drengjum. Þegar börnin verða eldri og þau svara 

sjálf spurningum í stað foreldranna gætu niðurstöður breyst. Foreldramat er byggt á 

hegðunartengdum einkennum en sálmeinafræði kvíða er innhverf og eru börnin sjálf því betri í 

að meta þau einkenni auk þess sem foreldrar hafa minni innsýn inn í tilfinningavanda. Þessar 
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niðurstöður þarf þó að túlka með þeim fyrirvara að úrtak rannsóknarinnar var það lítið að 

alhæfingargildi þeirra er afar takmarkað. 

 

Tilgáta 4: Tengsl eru milli einkenna neikvæðra tilfinninga og auknum kvíðaeinkennum  

Fjórða tilgátan var að neikvæðar tilfinningar hefðu jákvæð tengsl við kvíða hjá börnum á sjötta 

aldursári í almennu þýði. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á marktæka jákvæða fylgni 

á milli óstöðugleika/neikvæðni og heildarskors PAS-R og þriggja af fjórum undirþáttum listans, 

almenna kvíðaröskun, aðskilnaðarkvíða og sértækrar fælni. Ef óstöðugleiki/neikvæðni er til 

staðar þá eykur hann einkenni kvíðans fyrir utan einkenni félagskvíða. Marktæk jákvæð fylgni 

fannst milli óstöðugleiki/neikvæðni við tilfinningavanda (sjá töflu 4). Í ljósi þeirra niðurstaðna 

er tilgátan staðfest.    

 Óstöðugleiki/neikvæðni spáði fyrir um 17,3% af kvíðaeinkennum á heildarskori PAS-R, 

23,3% af kvíðaeinkennum í almennum kvíða, 16,5% af kvíðaeinkennum í aðskilnaðarkvíða og 

13,4% af kvíðaeinkennum í einfaldri fælni. Undirþáttur SDQ tilfinningavandi er í marktækum 

jákvæðum tengslum við óstöðugleiki/neikvæðni og spáði undirþátturinn fyrir um 16,9% af 

einkennunum (sjá töflu 4). 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

viðfangsefninu. Í rannsókn Suveg og Zeman frá árinu 2004 voru tóku 52 börn á aldrinum átta 

til tólf ára þátt, hvoru tveggja börn með og án kvíða. Sjálfsmat var notað og niðurstöðurnar 

sýndu að börn með kvíða voru verri í að stjórna neikvæðum tilfinningum í samanburði við 

almennt þýði. Hér er um að ræða töluvert ólíka rannsókn miðað við þá sem framkvæmd var í 

þessu verkefni.  Í rannsókn Suveg og Zeman er notast við hvoru tveggja almennt og klínískt 

þýði ásamt því að sjálfsmat og mat móður var notað, ólíkt þessari rannsókn þar sem aðeins 

almennt þýði var notað og notast var við foreldramat. Þessar ólíku aðferðir gætu útskýrt þann 

sem mun sem er á niðurstöðum rannsóknanna ásamt því að um ólíka aldurshópa var að ræða. 

Óstöðugleiki/neikvæðni virðist hafa verri áhrif á einkenni kvíða og tilfinningavanda 

heldur en frávik í  tilfinningastjórn hefur tengsl við minnkun einkenna og hafa þannig jákvæð 

áhrif á kvíða. Þessar niðurstöður þarf þó að túlka með þeim fyrirvara að úrtak rannsóknarinnar 

var það lítið að alhæfingargildi þeirra er afar takmarkað. 

 

Tilgáta 5: Tengsl eru milli neikvæðra tilfinninga og auknum einkennum ofurvarkárni 
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Fimmta tilgátan var að neikvæðar tilfinningar tengdust auknum einkennum á ofurvarkárni hjá 

börnum á sjötta aldursári í almennu þýði í ljósi rannsókna sem hafa sýnt fram á slík tengsl. 

Heildarskor BIQ sýndi ekki marktæka fylgni við óstöðugleika/neikvæðni en hins vegar gerðu 

tveir undirkvarðar BIQ það, frammistaða í aðstæðum og framandi aðstæður. Marktæk jákvæð 

fylgni var við frammistöðu í aðstæðum en marktæk neikvæð fylgni við framandi aðstæður (sjá 

töflu 4). Vegna þess hve takmörkuð jákvæð fylgni fannst telst tilgátan hrakin. Einkenni 

óstöðugleika/neikvæðni við frammistöðu í aðstæðum ýtir undir ofurvarkárni en við framandi 

aðstæður dregur það úr einkennum ofurvarkárni. Óstöðugleiki/neikvæðni spáði fyrir um 5% af 

ofurvarkárni í frammistöðu við aðstæður og spáði fyrir um minnkun á 6% af ofurvarkárninni  í 

framandi aðstæðum (sjá töflu 4). 

Þessar niðurstöður er í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem stjórnlaus neikvæð 

tilfinningasemi er sérstaklega skaðleg félagslegum samskiptum barna (Denham, Blair ofl. 

2002; Underwood ofl., 1992). Við rannsóknir á einstaklingsmun félagshæfni meðal leik- og 

grunnskólabarna fundust tengsl milli neikvæðrar tilfinningasemi og áreynslustjórnar (e. 

effortful control). Spurningar innan frammistöðu í aðstæðum eru svipuð einkennum 

félagskvíða. Dæmi um spurningar eru “Líkar illa að vera miðpunktur athyglinnar” og “Er 

hikandi við að sýna fyrir framan aðra (t.d. syngja, dansa)”. Þessar niðurstöður þarf þó að túlka 

með þeim fyrirvara að úrtak rannsóknarinnar var það lítið að alhæfingargildi þeirra er afar 

takmarkað. 

Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 
Veikleikar 

Spurningalistinn um styrk og vanda (SDQ) er fjölbreyttur listi og inniheldur spurningar sem 

mæla aðra þætti en kvíða. Í þessari rannsókn er sérstaklega verið að skoða einn undirþátt 

listans sem inniheldur spurningar um tilfinningavanda. Innan tilfinningavanda eiga 

spurningarnar við þunglyndi og kvíða en oft reynist erfitt að aðskilja einkenni þessara kvilla 

hjá börnum (Fonseca og Perrin, 2001; Ollendick ofl., 2005).  

Búið er að rannsaka próffræðilega eiginleika SDQ og í rannsókn Agnesar Huldar 

Hrafnsdóttur frá 2006 kom fram að íslenska útgáfan af SDQ henti ekki nógu vel við mat á 5 ára 

börnum. Þessi aldur hefur ekki verið rannsakaður sérstaklega varðandi próffræðilega eiginleika 

hvorki hérlendis né erlendis. Samt sem áður var ákveðið að nota listann vegna þess að hann er í 

mikilli notkun á Íslandi og er einn af fáum listum fyrir þennan aldurshóp þar sem 

próffræðilegir eiginleikar hafa verið rannsakaðir á íslenskri útgáfu (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 
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2005; Harpa Hrund Berndsen, 2005). 

Annar veikleiki rannsóknarinnar er að úrtakið var minna en vonast var eftir en 79 

þátttakendur eða 31,6% þeirra sem listinn var lagður fyrir skilaði inn svörum. Það er því 

mögulegt að marktektarmörkum hafi í einhverjum tilfellum ekki verið náð vegna þess að 

styrkur marktektarreikninga var lítill. Það er því nauðsynlegt að túlka niðurstöðurnar með tilliti 

til þess að þegar úrtakið er svona lítið er alhæfingargildi afar takmarkað og mikilvægt er að 

túlka allar niðurstöður með þeim fyrirvara.  

Þriðji veikleikinn er sá að Kvíðamatskvarði leikskólabarna (PAS-R), 

Ofurvarkárnikvarðinn (BIQ) og Spurninglisti um tilfinningastjórn (ERC) hafa ekki verið 

rannsakaðir á íslenskum útgáfum listanna og því er ekkert vitað um áreiðanleika og réttmæti 

þeirra annað en það sem hefur verið rannsakað á erlendum útgáfum. Ástæðan fyrir því að  

ákveðið var að velja þessa lista þrátt fyrir þessa veikleika er sá að ekki er um mikið að velja 

þegar kemur að kvíðamatskvörðum fyrir leikskólabörn og er PAS-R eini listinn sem metur vítt 

svið kvíðaraskana á leikskólaaldri (Edwards ofl., 2010).  

 Fjórði veikleikinn er sá að notað var foreldramat á einkennum barna þeirra því ung börn 

eru ekki talin vera með næga hugræna getu til að geta metið eigin einkenni. Til að geta fyllt út 

sjálfmatskvarða þarf lestrargeta einnig að vera til staðar sem að leikskólabörn búa yfirleitt ekki 

yfir. Rannsóknir á eldri börnum hafa sýnt að þónokkuð misræmi er á milli kvíðaeinkenna sem 

foreldrar meta og börnin sjálf meta (Choudhury ofl., 2003; Rapee ofl., 1994). Þrátt fyrir þetta 

er yfirleitt notast við mat foreldra, og í sumum tilfellum kennaramat, við mat á börnum á 

leikskólaaldri og því var það gert í þessari rannsókn. 

 

Styrkleikar 

Einn styrkleiki rannsóknarinnar er sá að fjórir listar voru notaðir til að meta tengsl 

tilfinningastjórnar og kvíða. Ástæða þess að þessir fjórir tilteknu listar voru notaðir var til að ná 

fram víðtækum niðurstöðum í rannsóknina. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á sterka fylgni 

kvíða og ofurvarkánir, þar sem niðurstöður sýndu að börn sem sýndu mikla ofurvarkárni voru í 

meiri hættu á að þróa með sér kvíðaröskun (Vreeke ofl., 2013). Þar af leiðandi var ákveðið að 

notast við einn undirþátta ERC, tilfinningastjórn, til að rannsaka fylgni hans við þessa þrjá 

matskvarða sem meta einkenni kvíða 

Framtíðar rannsóknir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á að tilfinningastjórn hefur góð áhrif á kvíða en 
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þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á sama 

efni. Óstöðugleiki/neikvæðni virðist hafa neikvæð áhrif á kvíða en þær niðurstöður eru einnig í 

samræmi við rannsóknir sem hafa sýnt að neikvæð tilfinningasemi auki kvíða.  

Í framhaldi af þessari rannsókn þyrfti að gera rannsókn með töluvert stærra úrtaki og til 

viðbótar gæti rannsókn á hvorutveggja kennaramati og foreldramati gefið betri og áreiðanlegri 

sýn á tengsl tilfinningastjórnar og kvíða hjá þessum aldurshópi í almennu þýði. Einnig væri 

jákvætt að búið væri að skoða próffræðilega eiginleika matslistanna í íslenskri útgáfu áður en 

rannsóknin yrði endurtekin. 
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