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Útdráttur 

Það er mikil þörf á stöðluðum atferlislista hér á landi, sem skoðar með áreiðanlegum hætti 

líðan ungra barna. Ef frávik finnast er mikilvægt að geta gripið inn í eins fljótt og hægt er, 

svo vandamálið verði ekki stærra þegar börnin verða eldri.  

Mælitækið, sem hér er notað, er nýr atferlislisti (CEAS; Children‘s Emotional Adjustment 

Scale) sem var prófaður í fyrsta skipti fyrir börn á leikskólaaldri, þriggja til sex ára. Listinn 

samanstendur af bæði eldri atriðum og nýjum, sem talin eru henta þessum aldurshópi vel. 

Listinn beinist að líðan barna almennt og metur líðanina á vídd. Bæði styrkur og vandi 

barna er því metinn með þessum lista. Einnig var atferlislisti fyrir styrk og vanda (SDQ; 

The Strengths and Difficulties Questionnaire) notaður til samanburðar, en hann metur bæði 

veikleika og styrkleika barna á breiðu aldursbili.  

Þátttakendur voru 277 mæður barna í leikskólum á aldrinum þriggja til sex ára. Þær fengu 

kvarðann sendan með tölvupósti og svöruðu honum á netinu. Úrtakinu var skipt í tvennt 

við úrvinnslu niðurstaðna. Fyrra úrtakið (N=127) var notað til atriðagreiningar og seinna 

úrtakið (N=150) var svo þáttagreint.  

Niðurstöður sýndu að atriðin voru normaldreifð og innihéldu enga skekkju. Þáttagreining 

listans benti til þriggja þátta; skaplyndi, framfærni og geðstilling. Þættirnir þrír voru skýrir, 

með trausta byggingu. Áreiðanleiki þáttanna var á bilinu 0,86-0,95. Þessar niðurstöður 

benda til að hægt sé að nota listann áfram í framtíðinni til þess að meta líðan ungra barna. 

Til þess að meta réttmæti listans betur þarf að leggja hann aftur fyrir stærra úrtak. 
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      Abstract 

There is great need for a standardized behavioral checklist in Iceland, which can reliably 

examine children‘s behavior and psychological well being. If any deviations are found, it is 

important to intervene as soon as possible, to prevent the problem escalating as the child 

gets older. 

The instrument is a new behavioral checklist (CEAS; Children‘s Emotional Adjustment 

Scale), tested for the first time, for pre-school children aged three to six years old. The list 

consists of both old and new items, which are considered age appropriate. The list should 

ideally be able to measure children‘s feelings as a whole, on a continuous scale. Children‘s  

strengths and weaknesses are therefore both measured with this list. A scale measuring 

both strengths and weaknesses (SDQ; The Strengths and Difficulties Questionnaire) was 

also used for comparison, as it explores behavioral abnormalities in children within a broad 

age range. 

Participants were 277 mothers of preschool children aged three to six years old. They 

received the scale in an e-mail and answered the questionaire online. The data set was 

divided into two parts. The first sample (N=127) was used for item analysis, and the 

second sample (N=150) was used for factor analysis. 

The results showed that the items were normally distributed and contained no skewness. 

The factor analysis suggested three factors were present; temper control, social 

assertiveness and anxiety control. The three factors were clear and with solid factor 

structure. The reliability ranged between 0,86-0,95. These results indicate it is possible to 

use this list in the future to assess children‘s deviations at this young age. To assess the 

validity further, it is important to test the list again using a larger sample.  
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Mikilvægt er að geta metið líðan barna með réttmætum hætti þegar þau eru sem yngst svo 

hægt sé að grípa inn í ef um frávik er að ræða, áður en vandamálin verða stærri með 

tímanum. Líðan barna á leikskólaaldri getur verið margvísleg og mótast af ýmsum þáttum. 

Foreldrar, leikskólar og samskipti við önnur börn móta ákveðið hegðunarmynstur hjá 

barni. Hegðunarmynstrið þróast í framhaldi af tilfinningastjórn barnsins (Mihaela, 2015).  

Tilfinningastjórn (emotional regulation) einkennist af því að geta stjórnað 

tilfinningum sínum á viðeigandi hátt (Liebermann, Giesbrecht og Muller, 2007). 

Sérstaklega er mikilvægt að geta nýtt sér tilfinningafærni í erfiðum aðstæðum og bregðast 

með réttum hætti við neikvæðum tilfinningum hjá öðrum. Hjá börnum hefur 

tilfinningastjórn áhrif á félagslega rétta hegðun, samúð og vinsældir meðal annarra barna 

(Blair, Denham, Kachanoff og Whipple, 2004). Tilfinningastjórn er lykillinn að því að líða 

vel og er því mjög mikilvægt hugtak á þessum viðkvæma aldri. Börn læra að stjórna 

tilfinningum sínum í samskiptum við annað fólk, en börn hafa misgóða stjórn eftir líðan 

hvers og eins. Slæm tilfinningastjórn lýsir sér í hegðunar- og tilfinningavanda (Mihaela, 

2015).  

Hegðunar- og tilfinningavandi ungra barna hefur ekki mikið verið skoðaður. Þó er 

talið að 10-15% barna á leikskólaaldri eigi við einhvers konar félags-, hegðunar- eða 

tilfinningavanda að stríða. Vandamál tengd félags- og tilfinningaþroska eru oft viðvarandi í 

mörg ár, sem þýðir að ákveðið hegðunarmynstur helst óbreytt hjá börnum. Því er 

mikilvægt að reyna að grípa inn í sem fyrst, og greina vandamálið (Leung, Cheung, Lau og 

Lam, 2011). 

Oftast er mat lagt á líðan barna með því að leggja spurningalista fyrir foreldra. 

Áreiðanlegast er talið að spyrja foreldra þar sem börn á þessum aldri eru of ung til að tjá 

sig með áreiðanlegum hætti. Þó er hægt að búast við ákveðinni hlutdrægni hjá foreldrum, 

sem getur skekkt niðurstöðurnar. Notast er við kvarða sem eru tvíhliða. Annars vegar er 

hefðbundin hegðun mæld sem foreldrar eiga auðvelt með að taka eftir, hinsvegar er verið 

að mæla undirliggjandi hegðun, sem er mæld með ákveðinni spurningu eða verkefni 

(Leung o.fl., 2011). 

Sjálfsstjórn (self regulation) er talin hafa mikil áhrif á félagsþroska ungra barna. Um 

er að ræða flókna hugsmíð sem teygir anga sína víða, þar á meðal í félagsleg samskipti og 

tilfinningastjórn (Liebermann o.fl., 2007). Góð sjálfsstjórn skiptir miklu máli þar sem hún 
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leiðir til betri árangurs í skóla, starfi og félagslífi. Rétt svörun og stjórn á sjálfum sér leiðir 

til betri samskipta við aðra og betri árangurs í lífinu (Sokol, 2007).  

Kvíði á meðal fólks er áhyggjuefni en hann einkennist af stöðugum ofsakvíða og 

áhyggjum sem hafa áhrif á allt daglegt líf einstaklingsins. Í DSM kerfinu eru talin upp 

nokkur aukaeinkenni sem fylgja oft kvíðaeinkennum. Allavega þrjú af þessum einkennum 

þurfa að vera til staðar við greiningu; pirringur, svefnleysi, vöðvaspenna og erfiðleikar með 

einbeitingu (Behar, DiMarco, Hekler, Mohlman og Staples, 2009). Einstaklingar með 

kvíðaraskanir eiga það til að misreikna aðstæðurnar í kringum sig með því að leggja of 

mikla áherslu á hættur og ógnir. Hætturnar eru yfirleitt tengdar fjölskyldu og vinum og eru 

ýktar miðað við það sem eðlilegt getur talist (Allgulander, 2012).  

Kvíði barna er tiltölulega nýtt rannsóknarefni og aðeins eru um 20 ár síðan að farið 

var að skoða þetta efni af fullri alvöru. Það hlýtur að teljast áhyggjuefni hversu lítið er 

vitað um þetta efni enn sem komið er, þar sem kvíði er að öllum líkindum algengasta 

sálfræðiröskunin hjá börnum í dag (Cartwright-Hatton, 2006). Talið er að um 8-12% barna 

þjáist af einhvers konar kvíðaröskun (Spence, 1998). Nokkrar gerðir af kvíða eru algengar 

hjá börnum, aðallega þó aðskilnaðarkvíði og almennur kvíði (Cartwright-Hatton, McNicol 

og Doubleday, 2006). Kvíði getur haft lamandi áhrif á barnið og miklar líkur eru á að 

röskunin fylgi barninu inn í fullorðinsárin. Rannsóknir sýna að aðrar raskanir eru oft 

fylgifiskur kvíða, eins og þunglyndi og misnotkun fíkniefna. Mikilvægt er því að grípa í 

taumana eins fljótt og auðið er (Cartwright-Hatton, 2006). 

Þegar um mjög ung börn er að ræða er mikilvægt að skoða fjölskyldu barnsins. 

Foreldrar og forráðamenn eru helstu áhrifavaldar í lífi barna og því þarf að skoða 

samskiptin þar á milli. Fjölskyldumynstrið skiptir miklu máli og hægt er að gera ráð fyrir 

að foreldrar geti með óbeinum hætti ,,styrkt“ kvíðann hjá börnum sínum. Ekki hafa þó 

verið gerðar margar rannsóknir á þessu sviði og því er ekki hægt að fullyrða um þau áhrif 

sem meðvirkni foreldra hefur á börn (Cartwright-Hatton, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að 

kvíðaraskanir eru arfgengar. Foreldri með kvíðaröskun er líklegra til þess að eignast barn 

sem þróar með sér kvíða, heldur en foreldri sem ekki er með kvíða (Bögels og Brechman-

Toussaint, 2005).  

Nokkrar aðferðir hafa verið notaðar til þess að greina börn með kvíðaraskanir. 

Algengasta aðferðin er að styðjast við viðtöl eða spurningalista. Sá hængur er þó á að 

spurningalistarnir sem tengjast kvíða eru langoftast búnir til sérstaklega fyrir fullorðna og 
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því er ekki víst að þeir henti fyrir börn. Á undanförnum árum hafa þó listar fyrir börn verið 

í þróun í meira mæli og er nú orðið til meira úrval af þeim (Spence, 1998). 

Þrátt fyrir að börn séu kvíðin er ekki víst að þau fái greiningu við hæfi. Rannsóknir 

hafa sýnt að nokkuð stórt hlutfall barna í sálfræðimeðferðum ná ekki að uppfylla viðmið 

um greiningu fyrir neina geðröskun samkvæmt greiningarskilmerkjum DSM en eiga samt í 

augljósum vanda. Einstaklingar sem ná ekki að uppfylla viðmið um greiningu eru líklegir 

til að þróa með sér geðröskun seinna meir ef þau fá ekki meðferð vegna vandans (Angold, 

Costello, Farmer, Burns og Erkanli, 1999).  

Atferlislistar 

Atferlislistar eru iðulega notaðir við greiningu og skimun á geðrænum vanda hjá bæði 

börnum og fullorðnum. Mikið er til af atferlislistum sem meta kvíða, þunglyndi og 

tilfinningastjórn hjá börnum. Klínískur og fræðilegur skilningur á kvíðaröskunum barna 

kemur frá greiningakerfum DSM eða ICD, atferlislistar sem meta kvíða eru yfirleitt 

hannaðir í samræmi við þá (Weems, 2005). Greiningarskilmerki, sem eru í 

geðgreiningarkerfum DSM, eru samin af mörgum höfundum út frá klínískri reynslu og 

með tilliti til fjölda rannsókna (American Psychiatric Association, 2000; World Health 

Organization, 1994). Þegar atferlislistar eru gerðir í samræmi við DSM eða ICD eru 

einkenni sem barnið sýnir skoðuð og talin. Ef einkennin eru nógu mörg nær barn 

greiningarskilmerkjum fyrir ákveðna röskun og er barnið þannig sett í ákveðinn flokk 

(Weems, 2005). Hér eru nokkur dæmi um atferlislista sem meta frávik hjá börnum. 

Þar sem kvíði er algengur á meðal barna er mikilvægt að til séu kvarðar sem meta 

hann vel. Einn slíkur er MASC (Multidimensional Anxiety Scale for children). Hann er 

gerður í samræmi við greiningarskilmerki DSM-IV um kvíðaraskanir og er algengur í 

notkun við skimun á kvíða og vanlíðan barna (March, Sullivan og Parker, 1999). Listinn er 

settur saman úr 39 spurningum sem skiptast niður í þættina; líkamleg einkenni (Physical 

Symptoms), félagsfælni (Social Anxiety), aðskilnaðarkvíði (Social Anxiety) og forðast áreiti 

sem vekja upp neikvæðar tilfinningar (Harm Avoidance) (Rynn, Barber o.fl., 2006).  

Þar sem þunglyndi er oft fylgifiskur kvíða er mikilvægt að það séu til listar sem meta 

bæði kvíða og þunglyndi hjá börnum. Einn slíkur listi, sem mikið hefur verið notaður, 

nefnist RCADS (Revised Child Anxiety and Depression Scale). Hann er atferlislisti sem 

gerður er í samræmi við DSM-IV. Listinn inniheldur 47 spurningar og er notaður til að 
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meta bæði kvíða og þunglyndi hjá börnum og unglingum. Það eru fimm þættir í listanum; 

aðskilnaðarkvíði, félagsfælni, almenn kvíðaröskun, áráttu- og þráhyggjuröskun, 

lemturröskun og þunglyndi (Ebesutani, Bernstein o.fl., 2010). Þó að MASC og RCADS 

hafi báðir verið hannaðir sem sjálfsmatslistar eru til útgáfur af þeim þar sem foreldrar meta 

börnin og svara listanum (Ebesutani, Chorpita o.fl., 2011). 

Flestir atferlislistar skoða eingöngu neikvæðu atriðin í fari barnsins, en listinn um 

styrk og vanda (SDQ; The Strengths and Difficulties Questionnaire) bregður út af þeirri 

venju. Listinn hefur verið mikið notaður við skimun geðrænna vandamála hjá börnum. 

Hann er ólíkur flestum atferlislistum að því leiti að tilteknir þættir eru orðaðir á jákvæðan 

hátt og meta styrkleika barns. Listinn metur bæði veikleika og styrkleika barnanna, í stað 

þess að meta einungis veikleika, eins og flestir aðrir listar einblína á. Sem dæmi má nefna  

þá greinir listinn hvernig börn eru í félagslegum samskiptum. Listinn er styttri en aðrir 

algengir listar og hann er aðgengilegur á netinu án kostnaðar (Stone, Otten o.fl., 2010). 

Listarnir hér að framan beina sjónum sínum helst að frávikum barna, þó SDQ meti 

styrkleika barna að hluta til er megin áhersla listans samt að greina veikleika. Íslenski 

atferlislistinn CEAS (Children‘s Emotional Adjustment Scale) er listi sem beinist frekar að 

hugsmíðum á samfelldum kvarða. Listinn er nýlega saminn af Örnólfi Thorlacius og Einari 

Guðmundssyni (2015), og er hann ætlaður til þess að meta líðan barna á aldrinum sex til 

tólf ára. Listinn er ekki sjálfsmatslisti, heldur svara foreldrar staðhæfingum um börnin sín. 

Listinn metur eðlilega tilfinningalega aðlögun barna og metur börn á vídd. Staðhæfingar 

listans snúa að því hversu vel börn þola og geta tekist á við neikvæðar tilfinningar. Einnig 

er skoðað hvernig börn standa sig í félaglegum aðstæðum. Staðhæfingarnar einblína í 

staðinn minna á ákveðin frávikseinkenni (Örnólfur Thorlacius, Einar Guðmundsson og 

Þorvaldur Kristjánsson, 2013). Val á staðhæfingum sem notaðar eru í CEAS var gert með 

því að skoða gildandi fræði, kenningar og atferlislista sem eiga að meta tilfinningaraskanir 

barna. Þættir listans eru fjórir: skaplyndi, framfærni, geðstilling og skýringarstíll. Þættirnir 

fjórir voru valdir vegna þess að þeir voru taldir ná yfir mikilvægasta hluta tilfinninga eins 

og reiði, ótta, feimni og sorg. Þessi persónueinkenni eru talin eiga stóran þátt í myndun og 

viðhaldi kvíða og þunglyndis barna (Thorlacius og Gudmundson, 2015). 
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Skaplyndi 

Skaplyndi (temper control) er þáttur sem snýr einna helst að tilfinningasviði barna. 

Staðhæfingarnar í atferlislistum sem meta skaplyndi taka flestar á lunderni barns og hversu 

vel börn þola að komast í uppnám. Börn hafa mismunandi lunderni og það er mikilvægt að 

þau læri að hafa góða stjórn á skapi sínu í samskiptum við aðra. (Örnólfur Thorlacius o.fl., 

2013). 

Börn fæðast í þennan heim með ákveðna skapgerð, sem mótast svo áfram af 

umhverfsþáttum í kring um þau. Skaplyndi er því talið vera mótað af líffræðilegum þáttum 

og umhverfisþáttum. Skaplyndi á yngri árum helst óbreytt eftir því sem tíminn líður og er 

því skilgreindur sem stöðugur eiginleiki hjá börnum og fullorðnum (Liew, Eisenberg og 

Reiser, 2004). Mikið hefur verið rætt og skrifað um jákvæða fylgni á milli skaplyndis og 

neikvæðrar hegðunar. Neikvæð hegðun hefst oft í æsku og þróast áfram yfir á fullorðinsár. 

Skaplyndi hefur hins vegar líka áhrif á jákvæða hegðun barna. Talið er að tenging sé á 

milli skaplyndis og góðrar félagsfærni í framtíðinni. Hægt er að skilgreina skaplyndi á þrjá 

vegu; jákvætt skaplyndi, neikvætt skaplyndi og stjórn á aðstæðum (effortful control) (Blair 

o.fl., 2004). 

Jákvætt skaplyndi einkennist af viðbrögðum eins og ánægju, brosi og hlátri. Börn 

sýna þessi viðbrögð þegar þau eru í jákvæðum aðstæðum og tilefni er til að gleðjast. Börn 

með jákvætt skaplyndi eru betri í að takast á við erfiðar aðstæður og sýna betri færni í 

félagslegum samskiptum. Þau eru með jákvæðari sýn á lífið, eru lausnamiðuð og takast á 

við verkefni án kvíða. Jákvætt skaplyndi stuðlar að betra lífi og hjálpar mikið í daglegu 

starfi (Lengua og Long, 2002). 

Neikvætt skaplyndi einkennist af sveiflukenndum tilfinningum sem hafa neikvæð 

áhrif á daglegt líf. Reiði, væl og grátur eru helstu neikvæðu tilfinningarnar sem koma fram 

hjá börnum (Paschall, Gonzalez, Mortensen, Barnett, og Mastergeorge, 2015). Sum börn 

finna meira fyrir þessum tilfinningum en önnur og getur það skapað mörg vandamál í 

félagslífi þeirra. Reiði og ótti geta haldið öðrum börnum í hæfilegri fjarlægð og erfitt getur 

reynst að byggja upp heilbrigð sambönd við aðra (Schultz, Izard, Stapleton, Buckingham-

Howes og Bear, 2009).  

Meðvituð stjórn á aðstæðum (effortful control) einkennist af getunni til þess að halda 

aftur af ákveðinni hegðun og sýna frekar þá hegðun sem er ætlast til af þeim. Börn á 
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leikskólaaldri læra smám saman viðeigandi hegðun með því að hlusta á foreldra sína og 

meðtaka viðtekna hegðun úr umhverfnu í kring. Stór hluti fyrstu ára barna fer í að þjálfa 

félagslega ásættanlega hegðun og stærstur hluti barna nær að tileinka sér það. 

Tilfinningastjórn barna sem þróast á leikskólaárum er einnig stór hluti af réttri svörun 

barna í ákveðnum aðstæðum. Börn reyna að hafa hemil á tilfinningum sínum og sýna 

,,rétt“ viðbrögð við aðstæðum. Börn með ,,rétta” svörun mælast með betri félagsfærni. Þau 

passa betur inn í samfélagið og gera sér grein fyrir félagsreglunum sem eru í gildi (Liew 

o.fl., 2004).  

Framfærni 

Framfærni (social assertiveness) er mikilvægur þáttur. Hann skoðar einkum færni 

einstaklings í félagslegum aðstæðum, félagslegs samþykkis annarra og tengsl við aðra. 

Þátturinn er mjög mikilvægur til að meta þroskaferil barna, það skiptir miklu máli að börn 

geti átt ánægjuleg samskipti við annað fólk (Berkovits og Baker, 2014). Staðhæfingarnar 

sem notaðar eru til að meta framfærni vísa gjarnan til öryggis í félagslegum aðstæðum 

(Örnólfur Thorlacius o.fl., 2013). 

Skólasálfræðingar og kennarar eru nú í miklu mæli að þróa inngrip til þess að hjálpa 

börnum að öðlast framfærni á leikskólaaldri. Rannsóknir benda til þess að fyrstu árin séu 

mikilvægust til þess að þróa framfærni sem nýtist í framtíðinni (McCabe og Altamura, 

2011). Talið er að börn sem eru framfærin á leikskólaaldri séu líklegri til þess að njóta 

velgengni í grunnskól, bæði námslega og félagslega. Börn sem eru óframfærin á 

leikskólaaldri eru hins vegar líklegri til þess að eiga erfiðara með flutning frá leikskóla yfir 

í grunnskóla. Talið er að börn með skort á framfærni séu líklegri til að þróa með sér 

langtímavandamál námslega og einnig eiga þau erfiðara í félagslegum aðstæðum (McCabe 

og Altamura, 2011). 

Geðstilling 

Geðstilling (anxiety control) lýsir því hvernig börn takast á við kvíða og áhyggjur í daglega 

lífi. Geðstilling er áberandi í tilfinningalífi barna, þar sem mörg börn þjást af óeðlilega 

miklum kvíða, ótta og áhyggjum. Ung börn eru sérstaklega næm fyrir ótta og áhyggjum og 

því er mikilvægt að finna leið til þess að ná góðri stjórn á þeim tilfinningum áður en barnið 

verður eldra (Thorlacius og Gudmundson, 2015).  
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  Í atferlislistum þar sem geðstilling kemur við sögu er reynt að ná yfir vítt svið kvíða 

og óttaviðbragða barna. Í geðstillingu eru atriði sem að tengja saman tilfinningaþroska 

barna og kvíða þess. Spurningarnar snúast mestmegnis um stjórn þess á ótta, kvíða og 

áhyggjum (Örnólfur Thorlacius o.fl., 2013).  

Markmið rannsóknar 

Atferlislistar sem nú eru notaðir við mat á líðan barna koma erlendis frá og eru þýddir, en 

ekki staðlaðir hérlendis. Listarnir eru flestir í samræmi við DSM flokkakerfin. Þeir leitast 

við að finna frávik í hegðun og hugsun barna svo hægt sé að skoða hvort að geðröskun sé 

til staðar. Það er mikil þörf á því að nota staðlaða lista sem hægt er að nota til að skima 

fyrir geðrænum vandamálum hjá íslenskum börnum. Ákvarðanir teknar út frá niðurstöðum 

lista af þessu tagi geta haft mikil áhrif á líðan og félagslegt líf barna. Fyrri rannsóknir 

benda til þess að listi Örnólfs og Einars (2011) sé hentugur, þar sem allar staðhæfingar 

listans beinast að eðlilegum þroska og hegðun barns. Listinn metur einnig öll börn á vídd 

en ekki í flokkum. Með þeim lista er verið að skoða hugsmíðarnar sjálfar en ekki er 

einblínt á einkenni röskunar. Það er einnig mikilvægt að geta skimað fyrir vandamálum 

fyrr en nú er gert. Oft er hægt að koma í veg fyrir að vandamálin verði alvarlegri og fylgi 

börnum yfir á fullorðinsár.  

Markmið rannsóknarinnar er því að komast að því hvort að þáttabygging listans haldi 

jafn vel fyrir þriggja til sex ára börn eins og hún gerir fyrir sex til tólf ára börn. Niðurstöður 

rannsóknar Örnólfs, Einars og Þorvalds á listanum benda til þess að hægt sé að meta kvíða 

barna á samfelldum normaldreifðum matskvarða (Thorlacius og Gudmundson, 2015; 

Örnólfur o.fl., 2013). 

Aðferð 

Þátttakendur 

Atferlislistar voru sendir til 1467 mæðra barna á aldrinum þriggja til sex ára í 21 leikskóla 

á höfuðborgarsvæðinu. Í upphafi voru fullkláraðir listar 299 talsins. 19 listar voru 

fjarlægðir vegna viðmiða um svarskekkju og lágt svarhlutfall. Þrír listar voru fjarlægðir 

vegna svara sem bárust frá feðrum. Eftir að skekkjur voru fjarlægðar stóðu eftir svör frá 

277 mæðrum. Svæði leikskólanna voru valin eftir hentugleika en leikskólarnir innan 

svæðisins voru valdir af handahófi. Í 1. töflu eru upplýsingar um kyn og aldur barna, 
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drengir 135 (49%) og stúlkur 142 (51%) talsins. Aldur barns er áætlaður út frá 

fæðingarmánuði barnsins sem mæður gáfu upp. Meðalaldur barnanna í úrtakinu eru 52,86 

mánuðir og staðalfrávik er 9,42 mánuðir. Meðalaldur drengja í úrtakinu er 52,45 mánuðir 

og staðalfrávik er 9,40 mánuðir. Yngsti drengurinn er 37 mánaða og sá elsti 70 mánaða. 

Meðalaldur stúlkna er 53,25 mánuðir og staðalfrávik er 9,45 mánuðir. Yngsta stúlkan er 37 

mánaða og sú elsta 71 mánaða. Flest svör fengust fyrir börn á aldrinum 4 ára. 

1. tafla. Kyn og aldursdreifing barna í úrtaki (N= 277). 

Aldur Drengir Stúlkur Alls Hlutfall % 

3 ára 

4 ára 

5 ára 

42 

46 

47 

41 

52 

49 

83 

98 

96 

30,0 

35,4 

34,6 

Alls: 135 142 277 100 

Hlutfall % 49 51 100    - 

 

Í 2. töflu koma fram upplýsingar um menntun mæðra sem tóku þátt í rannsókninni. 

Flestar mæður höfðu lokið fyrstu háskólagráðu (32,9%). Stór hluti mæðra hafði einnig 

lokið meistara- eða doktorsprófi frá háskóla (27,4%). Fæstar mæður höfðu einungis lokið 

barnaskólaprófi (1,1%) og grunnskólaprófi (7,9%).  

2. tafla. Menntun mæðra barna í úrtaki (N= 277). 

Menntun Tíðni Hlutfall% 

Barnaskólapróf 

Grunnskólapróf 

Stúdentspróf 

Iðnnám á framhaldsskólastigi 

Fyrsta háskólagráða 

Diplóma eftir fyrstu háskólagráðu 

Meistara- eða doktorspróf frá háskóla 

Annað 

3 

22 

34 

30 

91 

21 

76 

0 

1,1 

7,9 

12,3 

10,8 

32,9 

7,6 

27,4 

0 

Samtals: 277 100 
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Mælitæki 

Notast var við íslenska atferlislistann (CEAS; Children‘s Emotional Adjustment Scale) 

með 54 staðhæfingum, sem ætlaður er börnum á aldrinum þriggja til sex ára. Listinn er 

þróaður af Örnólfi Thorlacius. Staðhæfingar listans eru orðaðar þannig að þær geti átt við 

um öll börn, ekki aðeins þau sem eiga við vanda að stríða. Listinn var þróaður út frá eldri 

útgáfu atferlislista sem gerður var af Örnólfi Thorlacius o.fl. (2013). Listinn var gerður til 

að meta líðan grunnskólabarna á aldrinum sex til tólf ára. Sá listi samanstendur einnig af 

54 staðhæfingum sem skiptast í fjóra þætti; skaplyndi, framfærni, geðstillingu og 

skýringarstíl. Þátturinn skýringarstíll er með staðhæfingar sem fjalla um það hvernig börn 

takast á við neikvæðar tilfinningar og neikvæðar hugsanir en þessi þáttur var tekin út í 

endurgerðum lista því mál- og vitsmunaþroski þriggja til sex ára barna er ekki nægur til að 

svara staðhæfingum sem tengjast því sviði. Þátturinn skaplyndi samanstendur af 21 

staðhæfingu sem tengjast tilfinningasviði, staðhæfingarnar lýsa lunderni barna (t.d. hefur 

jafnaðargeð), hversu góða stjórn börn hafa á skapi sínu (t.d. það þarf mikið að gerast til 

setja hana/hann úr jafnvægi) og hversu vel börn þola að komast í uppnám (t.d. stoppar og 

róar sig þegar hún/hann verður æst(ur).). Þátturinn framfærni samanstendur af 15 

staðhæfinum sem tengjast tilfinninga- og félagsþroska barna. Staðhæfingarnar lýsa öryggi 

barns meðal ókunnugra (t.d. á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra). 

Þátturinn geðstilling samanstendur af 18 staðhæfingum sem tengjast tilfinningaþroska 

barna og einnig tengist hann almennri kvíðaröskun eins og hún kemur fram í 

greiningarviðmiðum DSM-IV. Staðhæfingarnar lýsa því hversu vel börn höndla að verða 

hrædd eða kvíðin (t.d. spyr bara einu sinni eða tvisvar um hluti ef hún/hann er kvíðin(n) 

gagnvart einhverju). Alls voru 33 staðhæfingar teknar beint upp úr eldri útgáfu listans. Tíu 

staðhæfingar voru teknar úr gögnum Einars Guðmundssonar, en hann hefur samið marga 

matslista sem eru ætlaðir börnum á leikskólaaldri. Ellefu nýjum staðhæfingum var bætt við 

listann, sem voru nánast allar um kvíða barna. Tíu af nýju staðhæfingunum voru settar 

fram í þættinum geðstilling. Ein ný staðhæfing var sett fram í þættinum framfærni. 

Listanum er svarað á fimm-punkta Likertkvarða; (aldrei, sjaldan, stundum, oft og alltaf). 

Listann má sjá í 1. viðauka.    

Einnig var notaður, til samanburðar atferlislisti um styrk og vanda (SDQ; The 

Strengths and Difficulties Questionnaire). Listinn er notaður til að skima fyrir hegðunar- 

og tilfinningavanda barna á aldrinum fjögurra til sextán ára. Hann inniheldur 25 atriði. 

Listinn skiptist í fimm undirkvarða. Fjórir undirkvarðar meta veikleika og frávik hjá 
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börnum; hegðunarvandi, ofvirkni, samskiptavandi og tilfinningavandi. Einn undirkvarði 

metur styrkleika barna; félagshæfni. Til viðbótar við þessa fimm undirkvarða fæst 

heildarniðurstaða með því að leggja saman þá fjóra undirkvarða sem meta veikleika. 

Listinn er til í sjálfsmatsútgáfu þar sem börn meta veikleika og styrkleika sína sjálf en 

útgáfan sem notuð var í rannsókninni er foreldraútgáfa þar sem foreldrar eru fengnir til 

þess að svara spurningum um börnin sín vegna þess hversu ung börnin eru. Listanum er 

svarað á þriggja punkta kvarða (ekki rétt, að nokkru rétt, örugglega rétt) (Stone, Otten o.fl., 

2010). 

Framkvæmd 

Byrjað var að senda tilkynningu um rannsóknina til Persónuverndar. Haft var samband við 

fræðslusvið viðkomandi bæjarfélaga og leyfi fengið til að hafa samband við leikskólastjóra 

í bæjarfélaginu. Tölvupóstur var sendur til leikskólastjóra og þeir beðnir um aðstoð við 

gagnasöfnun. Aðstoð leikskólastjóranna fólst í því að þeir sendu tölvupóst til foreldra 

barna á aldrinum þriggja til sex ára í þeirra leikskóla. Leikskólarnir voru valdir af 

handahófi innan bæjarfélaganna, en bæjarfélögin voru valin eftir hentugleika. 

Leikskólastjórar, sem samþykktu að taka þátt, sendu tölvupóst til foreldra með 

upplýsingum um rannsóknina, leiðbeiningum um framkvæmd og tengil á könnunina sjálfa. 

Í tölvupóstinum var aðeins beðið um þátttöku mæðra/stjúpmæðra barnanna og tekið fram 

að það væri þeirra val hvort þær tækju þátt í rannsókninni eða ekki. Mæðurnar voru einnig 

látnar vita að þær mættu hætta þátttöku hvenær sem var á meðan á könnunni stóð. 

Tölvupóstur rannsakenda var einnig gefinn upp svo að mæður gætu haft samband ef 

einhverjar spurningar vöknuðu (sjá í 1. viðauka). Könnunin var sett upp með forritinu 

QuestionPro (sjá í 2. viðauka). Á meðan á gagnasöfnun stóð voru rannsakendur í sambandi 

við leikskólastjórana í síma og með tölvupósti. Leikskólastjórar staðfestu með tölvupósti 

að könnunin hefði verið send áfram til mæðra. Leikskólastjórar voru beðnir um að senda 

ítrekunarpóst til foreldra nokkru síðar. Könnuninni var lokað þegar ljóst var að ekki myndu 

berast fleiri svör frá tilteknum úrtaksfjölda. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Öll úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritunum SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) og Microsoft Excel. 299 þátttakendur stóðust viðmið um svarhlutfall, þeir sem 

voru með hærra en 85% svarhlutfall af CEAS spurningarlistanum voru taldir nothæfir en 

aðrir voru fjarlægðir. Af 299 þátttakendum voru 22 þátttakendur fjarlægðir. 19 mæður voru 
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fjarlægðar vegna viðmiða um svarskekkju (response bias). Miðað var við að þátttakendur 

svöruðu miðju svarmöguleikanum (stundum) ekki oftar en í 95% tilfella og ekki sjaldnar 

en 5% tilfella. Þrír voru fjarlægðir því þátttakendur voru feður barna, en aðeins var beðið 

um svör mæðra. Þátttakendur sem notaðir voru við úrvinnslu gagnanna voru því 277 

talsins. 

Brottfallsgildi (missing values) í matskvarðanum voru fá. Oftast var spurningu 42, 

getur tekið gagnrýni, sleppt en það voru aðeins sex mæður sem svöruðu henni ekki sem má 

telja ásættanlegt. Dreifing var skoðuð fyrir atriðin til þess að athuga hvort þau væru 

normaldreifð. Miðað var við að atriði normaldreifist ef meðaltal væri sem næst 3,0 og 

skekkja (skewness) og ris (kurtosis) væri lægri en 1,5, en það er talið ásættanlegt. 

Úrtakinu (N=277) var skipt í tvennt af handahófi. Atriðagreining var framkvæmd á 

fyrra úrtakinu og atriði fjarlægð eftir því sem við átti. Seinna úrtakið var síðan þáttagreint 

eftir breytingar sem gerðar voru í úrtaki eitt. Þetta var gert til að koma í veg fyrir að 

ákvarðanir sem voru teknar í atriðagreiningunni hefðu áhrif á mat á þáttabyggingu listans. 

Réttmætara er að hafa tvö minni en óskyld úrtök. Fyrra úrtakið (atriðagreiningin) var með 

127 þátttakendur. Stelpur voru 72 og strákar voru 55 talsins. Meðalaldur barnanna var 

fjögurra ára og tveggja mánaða og staðalfrávik var 9,4. Seinna úrtakið (þáttagreiningin) var 

með 150 þátttakendur. Stelpur voru 70 og strákar voru 80 talsins. Meðalaldur barnanna var 

fjögurra ára og fjögurra mánaða og staðalfrávik var 9,6. Hjúskaparstaða og menntunarstig 

mæðra var svipað í úrtökunum en þó voru aðeins fleiri mæður sem kláruðu stúdentspróf í 

úrtaki eitt. 

Atriðagreining á úrtaki eitt (N=127) 

Atriðagreining var gerð á úrtaki eitt fyrir hvern þátt fyrir sig: skaplyndi, framfærni og 

geðstillingu. Notast var við leitandi þáttagreiningu (exploratory factor analysis), nánar til 

tekið meginásagreiningu (principal axis factoring). Atriði sem tilheyrðu hverjum þætti 

fyrri sig voru þáttagreind sérstaklega. Samtals voru því gerðar þrjár þáttagreiningar. Fylgni 

var milli þátta og því var þáttum snúið með hvössu horni (Promax, kappa=2). Próf 

Bartletts (Bartlett’s test of sphericity) og KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) voru skoðuð fyrir hvern þátt til að athuga hvort fylgnifylkið væri hæft til 

þáttagreiningar og hvort fylgni væri milli breyta. Bartletts prófið náði marktekt og KMO 

benti til að þáttagreining væri réttlætanleg fyrir alla þættina. Miðað er við að ef KMO 

prófið sé yfir 0,50 er í lagi að þáttagreina atriði (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 
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2005). Viðmið þáttagreiningar eru nokkur. Miðað er við að hvert atriði hafi háa fylgni við 

þann þátt sem það tilheyrir. Þáttaskýring má ekki vera lægri en 0,40 og miðað er við að 

lágmarkshleðsla atriða á þátt sé um 0,30. Traustur þáttur inniheldur að lágmarki þrjú til 

fimm atriði með góða hleðslu (Costello og Osborne, 2005).  

Sextán atriði voru fjarlægð við atriðagreiningu á þáttunum. Atriðin eru númer 1, 2, 8, 

9, 10, 13, 14, 15, 33, 35, 36, 39, 42, 44, 50 og 53 (sjá 3. viðauka). Tvær meginástæður voru 

fyrir því að atriðin voru fjarlægð. Fyrri ástæðan er sú að þau mynduðu nýja smáa þætti sem 

tengdust þáttunum ekki næganlega vel. Atriði 15, óhrædd(ur) við dýr, og atriði 35, er 

óhrædd(ur) við stór dýr, mynduðu til að mynda tveggja atriða þátt sem tengdist þættinum 

geðstillingu ekki nógu vel og því voru þau fjarlægð. Seinni ástæðan var sú að atriði hlóðu 

mjög lágt á þætti og þáttaskýring þeirra var lægri en 0,40. Atriði 18 og 19 voru einnig með 

þáttaskýringu lægri en 0,40 en þeim var leyft að fljóta með til þess að inntak þáttarins 

geðstilling yrði ekki of rýrt. Sjá má töflu sem sýnir uppruna atriða, ástæður þess að atriði 

voru fjarlægð, meðaltal, skekkju og ris í 3. viðauka. 

Meginásagreining á þættinum skaplyndi 

Skriðupróf var gert á 15 atriðum skaplyndis og gaf til kynna að tveir þættir lýstu skaplyndi 

best (sjá 4. viðauka). Tólf atriði hlóðu á fyrri þáttinn, en honum má best lýsa sem góð 

stjórn á skapi sínu. Atriðið Hefur góða stjórn á skapi sínu var með hæstu hleðsluna á þátt 

eitt, 0,79. Lægst hlóð atriðið Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi hennar/hans á 

hlutunum með hleðslu uppá 0,49. Meðalhleðsla fyrir fyrri þáttinn var 0,64. 

Þrjú atriði hlóðu á seinni þáttinn og honum má best lýsa sem rólyndi. Hæst hlóð 

atriðið Heldur ró sinni þótt illa gangi, 0,88. Lægst hlóð atriðið Sýnir stillingu í erfiðum 

aðstæðum með hleðsluna 0,63. Meðalhleðsla fyrir seinni þáttinn var 0,73. Öll atriði eru 

með nógu háa hleðslu til þess að teljast viðunandi. Sjá þáttabyggingu þáttarins skaplyndi í 

5. viðauka. 

Meginásagreining á þættinum framfærni 

Skriðupróf var gert á 13 atriðum framfærni og gaf það til kynna að tveir þættir lýstu 

framfærni best (sjá 6. viðauka). Tíu atriði hlóðu á fyrri þáttinn en honum má best lýsa sem 

félagsfærni. Atriðið Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið 

eða ekki neitt var með hæstu hleðsluna á þátt eitt, 0,76. Lægst hlóð atriðið Er örugg(ur) 

með sig í ókunnum aðstæðum með hleðslu uppá 0,47. Meðalhleðsla á fyrri þáttinn var 0,62. 
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Þrjú atriði hlóðu á seinni þáttinn en honum má best lýsa sem frammistöðufærni. Hæst 

hlóð atriðið Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann þarf að gera eitthvað á meðan aðrir 

horfa á, 0,97. Lægst hlóð atriðið Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína eða 

getu í einhverju með hleðsluna 0,53. Meðalhleðsla fyrir seinni þáttinn var 0,70. Öll atriði 

eru með nógu háa hleðslu til þess að teljast viðunandi miðað við viðmið þáttagreiningar. 

Sjá þáttabyggingu þáttarins framfærni í  7. viðauka. 

Meginásagreining á þættinum geðstilling 

Skriðupróf var gert á tíu atriðum geðstillingar og gaf til kynna að einn þáttur lýsti 

geðstillingu best (sjá 8. viðauka). Öll tíu atriðin hlóðu hátt á þáttinn. Atriðið Á auðvelt með 

að hrista áhyggjur af sér var með hæstu hleðsluna á þátt eitt, 0,86. Lægst hlóð atriðið Er 

áhyggjulaus með hleðslu uppá 0,57. Meðalhleðsla fyrir fyrri þáttinn var 0,77. Sjá 

þáttabyggingu þáttarins geðstilling í  9. viðauka. 

 

Niðurstöður 

Atriði CEAS kvarðans voru í upphafi 54 talsins. Af 54 atriðum voru 16 atriði tekin út úr 

listanum eftir atriðagreiningu þáttanna þriggja í úrtaki eitt. SDQ kvarðinn samanstendur af 

25 atriðum. Engin atriði voru fjarlægð úr listanum þar sem að kvarðinn er einungis notaður 

til samanburðar við CEAS kvarða. Eftir að viðeigandi CEAS atriði voru fjarlægð stóðu 38 

atriði eftir, sem notuð voru til frekari greiningar í niðurstöðukafla. Í 3. töflu kemur fram 

dreifing svara við spurningum eftir atriðagreiningu. Í töflunni eru upplýsingar um meðaltal, 

miðgildi, staðalfrávik, skekkju, ris og fylgni atriða við aldur.  
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3. tafla.  Lýsandi tölfræði fyrir 38 CEAS atriði; meðaltal(M), miðgildi(md), staðalfrávik(sf), 

skekkja, ris og fylgni við aldur í úrtaki 2 (N=150).  

Atriði M md sf Skekkja Ris Fylgni 

(3) Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra.   

(4) Er ófeimin(n). 

(5) Hefur stjórn á hegðun ef eitthvað kemur henni/honum í 

uppnám.   

(6) Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða 

hana/hann.   

(7) Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína í 

einhverju. 

(11) Er örugg(ur) með sig ef það er miðpunktur athygli.   

(12) Örugg(ur) þegar hún/hann á að gera eitthvað þegar aðrir 

horfa. 

(16) Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn. 

(17) Á auðvelt með að hrista af sér ótta ef verður hrædd(ur). 

 (18) Spyr bara einu sinni eða tvisvar um hluti ef hún/hann er 

kvíðin(n) gagnvart einhverju. 

(19) Er áhyggjulaus.   

(20) Það þarf mikið til að hún/hann reiðist. 

(21) Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum.   

(22) Heldur ró í stað þess að spyrja oft um hluti sem vekja 

áhyggjur.   

(23) Það þarf mikið til að hún/hann verði pirruð/pirraður.   

(24) Er ófeimin(n) við að biðja ókunnug börn um að leika við sig.   

(25) Heldur ró sinni þótt illa gangi.   

(26) Hefur jafnaðargeð. 

(27) Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum.   

(28) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum.   

(29) Líður vel þegar hún/hann er innan um mörg börn.   

(30) Er sveigjanleg(ur).   

(31) Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi á hlutunum.   

(32) Er fljót(ur) að ná sér niður eftir að hafa orðið hrædd(ur). 

(34) Auðvelt er að hugga hana/hann ef hún/hann verður 

hrædd(ur).   

(37) Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann þekkir ekki vel.   

(38) Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist.   

 (40) Það þarf mikið að gerast til setja hana/hann úr jafnvægi.   

(41) Heldur ró sinni ef hún/hann gerir mistök.   

(43) Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með sér.   

(45) Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður æst(ur). 

(46) Auðvelt að biðja einhvern um aðstoð sem hún/hann þekkir 

ekki. 

(47) Hefur góða stjórn á skapi sínu.   

(48) Heldur ró sinni þegar deilur koma upp.   

(49) Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum.   

(51) Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér.   

(52) Örugg(ur) ef hún/hann hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið. 

(54) Það þarf mikið til að hún/hann verði hrædd(ur).   

3,33 

3,49 

3,28 

 

3,41 

 

3,64 

 

3,53 

3,40 

 

4,10 

3,36 

3,23 

 

3,85 

3,25 

3,20 

3,39 

 

3,14 

3,40 

3,01 

3,52 

3,30 

3,47 

3,95 

3,75 

3,54 

3,76 

4,03 

 

3,39 

3,17 

3,15 

3,36 

3,59 

2,98 

3,20 

 

3,39 

3,17 

3,35 

3,47 

3,30 

3,32 

3 

4 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

3 

 

4 

3 

3 

 

4 

3 

3 

3 

 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

1,08 

0,89 

0,88 

 

0,86 

 

0,86 

 

0,95 

0,88 

 

0,77 

0,77 

0,97 

 

0,84 

1,11 

0,91 

0,91 

 

0,98 

1,06 

0,85 

0,92 

0,81 

0,81 

0,84 

0,92 

0,83 

0,71 

0,81 

 

1,04 

0,98 

0,94 

0,83 

0,88 

0,90 

1,05 

 

0,93 

0,86 

0,84 

0,80 

0,91 

0,90 

-0,29 

-0,39 

-0,16 

 

-0,80 

 

-0,50 

 

-0,23 

-0,40 

 

-0,99 

-0,26 

-0,04 

 

-0,96 

-0,80 

-0,57 

-0,88 

 

0,22 

-0,34 

0,11 

-0,38 

-0,37 

-0,35 

-0,72 

-0,77 

-0,44 

-0,69 

-1,07 

 

-0,31 

-0,18 

0,14 

-0,34 

-0,56 

-0,07 

-0,16 

 

-0,59 

-0,00 

-0,46 

-0,38 

-0,35 

-0,16 

-0,68 

-0,18 

-0,17 

 

-0,38 

 

 0,23 

 

-0,45 

-0,03 

 

 2,79 

-0,10 

-0,21 

 

 1,29 

-0,83 

-0,16 

-0,36 

 

-0,31 

-0,61 

-0,37 

-0,31 

-0,15 

 0,26 

 0,21 

 0,30 

-0,12 

 1,39 

 2,04 

 

-0,62 

-0,38 

-0,50 

 0,23 

 0,12 

-0,49 

-0,67 

 

 0,20 

-0,41 

-0,28 

-0,73 

-0,49 

-0,50 

  0,03 

  0,03 

 -0,04 

 

 -0,11 

 

  0,03 

 

  0,02 

  0,02 

 

  0,10 

 -0,06 

 -0,02 

 

-0,13 

-0,06 

-0,05 

-0,06 

 

-0,05 

 0,03 

-0,11 

-0,08 

-0,05 

-0,10 

 0,02 

 0,01 

 0,03 

-0,07 

-0,03 

 

 0,05 

 0,00 

-0,01 

-0,10 

 0,11 

 0,07 

-0,12 

 

-0,05 

-0,02 

-0,09 

-0,00 

-0,04 

-0,02 

Aths. Skáletruðu atriðin eru í styttri útgáfu. 
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Miðað var við að meðaltal atriða væri í kringum 3,0, og stóðst það í nærri öllum 

atriðum, meðaltöl þeirra voru á bilinu 2,98 til 4,10. Einungis þrjú atriði voru með meðaltal 

4,0 og hærra eða lægra en 3,0. Staðalfrávik atriða var á bilinu 0,71 til 1,11. Miðað er við að 

skekkja og ris séu lægri en 1,5. Skekkja CEAS atriða var á bilinu -0,00 til 0,22. Öll atriði 

stóðust því viðmið um skekkju. Ris atriða var á bilinu -0,03 til 2,79. Tvö atriði stóðust ekki 

viðmið um ris, en það voru atriði (16) Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn og (34) 

Auðvelt er að hugga hana/hann ef hún/hann verður mjög hræddur. Fylgni atriða við aldur 

var á bilinu -0,00 til 0,11. Þegar litið er á lýsandi tölfræði fyrir heildina standast því viðmið 

normaldreifingar allra CEAS atriða. 

Lýsandi tölfræði SDQ kvarðans stóðst ekki viðmið normaldreifingar. Meðaltöl SDQ 

atriða voru í lægra lagi, en þau voru á bilinu 1,05 til 2,92. Skekkjan var mikil hjá SDQ 

atriðum, en hún var á bilinu -0,09 til 5,96. Ris atriða SDQ kvarðans var á bilinu -0,40 til 

37,69. Þó skekkja SDQ atriða sé frekar mikil skiptir það ekki öllu máli þar sem hún er ekki 

notuð til frekari úrvinnslu, einungis til samanburðar. 

Þáttagreining á úrtaki tvö (N=150) 

Notast var við meginásagreiningu (principal axis factoring) við úrvinnsluna á úrtaki 2 

(N=150), en hún er talin vera besti kosturinn þegar verið er að greina undirliggjandi 

hugsmíðar (Furr og Bacharach, 2014). Prófað var að draga tvo, þrjá og fjóra þætti og var 

þáttum snúið með stillingunni Promax (kappa = 2) 

Samhliðagreining (parallel analysis) var skoðuð fyrir úrtak tvö í þeim tilgangi að 

athuga hve margir þættir lýsa atriðasafninu með sem bestu móti (sjá 1. mynd) (Zwick og 

Velicer, 1986).  

Alfastuðull var notaður til að meta áreiðanleika þátta. Alfastuðull skaplyndi var 

0,949, framfærni 0,905 og geðstilling 0,864.  
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1. mynd . Samhliðagreining á úrtaki tvö. (N=150) 

Á 1. mynd sést að þrír til fjórir þættir lýsa atriðasafninu vel. Í upphafi rannsóknar var 

lagt upp með að þrír þættir lýstu gagnasafninu. Við fjögurra þátta lausn kom í ljós að einn 

þátturinn, framfærni, skiptist í tvennt og myndaði tvo þætti í stað eins (sjá 10. viðauka). Þar 

sem nokkuð er um krosshleðslur milli tveggja þátta framfærni þegar fjórir þættir eru 

dregnir var ákveðið að draga einungis þrjá þætti í heild (sjá 4. töflu). 

Þriggja þátta meginásagreining var framkvæmd fyrir öll CEAS atriðin sem nothæf 

voru, alls 38 atriði. Þrír þættir skýra samtals 54,7% af dreifingu atriðanna. Fyrsti þátturinn 

skýrir samtals 31,0% af dreifingu atriðanna. Annar þátturinn skýrir samtals 17,3% af 

dreifingu atriðanna. Þriðji og síðasti þátturinn skýrir samtals 6,4% af dreifingunni. Fyrsti 

þátturinn skýrir því tæplega helmingi meira af dreifingu atriða heldur en annar þátturinn 

gerir. Þáttaskýringu (communalities) atriða má finna í 4. töflu.  
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 4. tafla.  Meginásagreining CEAS kvarðans. Þriggja þátta lausn með hvössum snúningi (N=150) 

Atriði Þáttahleðsla 
Þátta-

skýring 

 I II III  

(47) Hefur góða stjórn á skapi sínu  

(38) Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist 

(23) Það þarf mikið til að hún/hann verði pirruð/pirraður     

(20) Það þarf mikið til að hún/hann reiðist 

(48) Heldur ró sinni þegar deilur koma upp 

(26) Hefur jafnaðargeð 

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

(25) Heldur ró sinni þótt illa gangi  

(53) Hefur stjórn á tilfinningum sínum ef hún/ hann kemst í uppnám 

(41) Heldur ró sinni ef hún/hann gerir mistök 

(39) Er þolinmóð/ur þegar á móti blæs 

(5) Hefur stjórn á hegðun sinni ef eitthvað kemur honum/henni í uppnám 

(27) Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum  

(49) Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum 

(45) Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður æstur        

(30) Er sveigjanleg(ur) 

(52) Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið  

eða ekki neitt                         

(37) Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/ hann þekkir ekki vel 

(46) Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem hún/hann þekkir ekki  

vel 

(3) Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra    

(24) Er ófeimin/n við að biðja ókunnug börn um að leika við sig 

(4) Er ófeimin/n 

(12) Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann þarf að gera eitthvað á meðan aðrir  

horfa á 

(11) Er örugg(ur) með sig ef miðpunktur athygli                  

(21) Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum                     

(16) Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn                    

(43) Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með sér 

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

(7) Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína eða getu í einhverju 

(6) Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða hana/hann 

(28) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum 

(19) Er áhyggjulaus 

(22) Heldur ró sinni í stað þess að spyrja endurtekið  um hluti sem vekja  

áhyggjur hjá henni/honum 

(51) Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér                         

(17) Á auðvelt með að hrista af sér ótta ef verður hrædd(ur) við eitthvað 

(32) Er fljót(ur) að róa sig eða ná sér niður eftir að hafa orðið hrædd(ur) 

(18) Spyr bara einu sinni eða tvisvar um hluti ef hún/hann er kvíðin(n) gagnvart einhverju                   

(34) Auðvelt er að hugga hana/hann ef hún/hann verður mjög hrædd(ur) 

(31) Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi hennar/hans á hlutunum 
 

0,89 

0,84 

0,83 

0,83 

0,81 

0,79 

0,77 

0,75 

0,74   

0,73 

0,71     

0,67 

0,67 

0,61 

0,61 

0,54 

0,01 

 

0,06   

0,16 

 

-0,13 

0,00 

-0,05 

-0,14 

 

-0,29 

0,17 

-0,06 

0,02 

0,23 

-0,04  

0,01  

0,31 

0,02 

0,12 

 

0,22 

-0,01 

0,34 

0,01 

0,22 

0,34              

-0,06 

-0,01   

0,04 

0,01 

0,00 

-0,08 

0,07 

0,01 

0,07 

0,02 

-0,01 

-0,04    

0,02 

-0,05 

-0,01 

0,04 

0,87  

 

0,82 

0,73 

 

0,73 

0,71 

0,67 

0,58 

 

0,56 

0,49 

0,48 

0,48 

0,38 

0,25 

-0,02 

0,06 

0,04 

0,14 

 

0,25 

0,31 

-0,13 

0,15 

0,01 

0,03                    

0,00 

-0,01 

-0,16  

-0,09 

0,03 

0,06 

0,19 

0,02 

0,12 

0,03 

0,06 

0,26 

0,29 

0,04 

0,08 

0,20 

-0,07 

 

-0,09 

-0,20 

 

0,07 

0,00 

0,11 

0,39 

 

0,32 

0,30 

0,22 

0,21 

0,17 

0,20 

0,66 

0,61 

0,60 

0,58 

 

0,58 

0,54 

0,53 

0,49 

0,45 

0,37                       

0,80 

0,71 

0,65 

0,65 

0,67 

0,66 

0,71 

0,57 

0,62 

0,55 

0,53 

0,60 

0,62 

0,39 

0,41   

0,40 

0,74 

 

0,65 

0,52 

 

0,56 

0,51 

0,49 

0,58 

 

0,54 

0,44 

0,33 

0,32 

0,27 

0,12 

0,47 

0,59 

0,38 

0,44 

 

0,58 

0,46 

0,47 

0,30 

0,34 

0,33 

 Fylgni milli þátta    Alfastuðull 

 

 

 

I 

II 

III 

- 

0,45 

0,09 

- 

- 

0,22 

- 

- 

- 

0,95 

0,91 

0,86 

Aths. Tölusetning atriða er innan sviga; (I Skaplyndi, II Framfærni, III Geðstilling). 
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Fyrsti þátturinn samanstendur af 15 atriðum sem lýsa má með heitinu Skaplyndi. 

Atriðin eiga það sameiginlegt að lýsa stjórn á tilfinningum og jafnaðargeði, því er 

skaplyndi gott nafn á þáttinn. Það atriði sem hleður hæst á þáttinn er atriði 47 en það er 

Hefur góða stjórn á skapi sínu. Þar á eftir koma (38) Getur hamið sig þegar hún/hann 

reiðist, (23) Það þarf mikið til að hún/hann verði pirruð/pirraður, (20) Það þarf mikið til 

að hún/hann reiðist og (48) Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. Tölusetning atriða er í 

sviganum fyrir framan atriðin. Öll atriði eru talin vera með marktæka hleðslu á þáttinn. Eitt 

atriði hleðst einnig á þriðja þátt, og er því lýst aftar. 

Annar þátturinn samanstendur af 13 atriðum sem lýsa má með heitinu Framfærni. 

Atriðin eiga það sameiginlegt að lýsa frumkvæði í samskiptum, sjálfsöryggi og 

sjálfstrausti. Það atriði sem hleður hæst á þáttinn er atriði 52, en það er Er örugg(ur) með 

sig ef hún/hann hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið eða ekki neitt. Þar á eftir koma (37) Á 

auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann þekkir ekki vel, (46) Á auðvelt með að biðja 

einhvern um aðstoð sem hún/hann þekkir ekki vel, (3) Á auðvelt með að segja frá einhverju 

í hópi ókunnugra og (24) Er ófeimin/n við að biðja ókunnug börn um að leika við sig. Eitt 

atriði í þættinum telst ekki vera með marktæka hleðslu (0,25) en það er atriði 7 sem er Er 

ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína eða getu í einhverju. Ágæt hleðsla er hjá 

atriðum þáttarins. Tvö atriði þáttarins hlaða einnig á þriðja þátt og er því lýst aftar. 

Þriðji þátturinn samanstendur af 10 atriðum sem lýsa má með heitinu Geðstilling. 

Atriðin eiga það sameiginlegt að lýsa stjórn á kvíða og áhyggjum, Það atriði sem hleður 

hæst á þáttinn er atriði 6, en það er Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða 

hana/hann. Þar á eftir koma (28) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum, (19) Er 

áhyggjulaus, (22) Heldur ró sinni í stað þess að spyrja endurtekið um hluti sem vekja 

áhyggjur hjá henni/honum og (51) Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér. Öll atriði 

teljast vera með marktæka hleðslu á þáttinn. Eitt atriði hleður bæði á þættina geðstillingu 

og skaplyndi; atriði (31) Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi hennar/hans á 

hlutunum. Tvö atriði hlaða bæði á þættina geðstillingu og framfærni; atriðin (12) Er 

örugg(ur) með sig þegar hún/hann þarf að gera eitthvað á meðan aðrir horfa á og (21) Er 

örugg(ur) með sig í ókunnugum aðstæðum. 

Fylgni þáttanna er lýst neðst í 4. töflu. Hæsta fylgnin mælist 0,45 á milli þáttar I 

(Skaplyndi) og þáttar II (Framfærni). Lægsta fylgnin mælist 0,09 á milli þáttar I 

(Skaplyndi) og þáttar III (Geðstilling).  
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CEAS og SDQ heildarkvarðar   

Í 5. töflu kemur fram dreifing heildartalna fyrir bæði CEAS kvarða og SDQ kvarða. Hver 

þáttur í kvarðanum er skoðaður til viðbótar við heildarvanda fyrir hvorn kvarða fyrir sig. Í 

töflunni eru upplýsingar um úrtaksfjölda, meðaltöl, staðalfrávik, hæstu og lægstu gildi, 

skekkju og ris.  

5. tafla.  Lýsandi tölfræði fyrir heildarkvarða CEAS (N=150) og SDQ (N=146). 

Meðaltal(M), staðalfrávik(sf), lægsta gildi(L), hæsta gildi(H), skekkja og ris.   

CEAS Atriði M sf L H Skekkja Ris 

Skaplyndi 

Framfærni 

Geðstilling 

15 

13 

10 

49,40 

45,50 

35,20 

10,24 

8,23 

5,53 

20 

26 

20 

71 

64 

48 

-0,31 

-0,34 

-0,37 

0,40 

-0,47 

-0,08 

SDQ Atriði M sf L H Skekkja Ris 

Hegðunarvandi 

Ofvirkni 

Samskiptavandi 

Tilfinningavandi  

Félagshæfni 

Heildarvandi 

5 

5 

5 

5 

5 

20 

6,40 

8,52 

6,20 

6,63 

13,20 

27,73 

1,50 

2,42 

1,39 

1,90 

1,55 

4,95 

5 

5 

5 

5 

9 

20 

12 

14 

11 

14 

15 

47 

1,32 

0,48 

1,29 

1,56 

-0,72 

1,11 

1,53 

-0,47 

1,61 

2,26 

-0,08 

1,50 

 

Meðaltöl heildartalna CEAS kvarða eru á bilinu 45,50 til 49,40 og staðalfrávik á 

bilinu 5,53 til 10,24. Smávægileg skekkja er til staðar hjá öllum CEAS þáttum en hún er á 

bilinu -0,31 til -0,37. Ris er á bilinu -0,08 til 0,40.  

Meðaltöl heildartalna SDQ kvarða eru á bilinu 6,20 til 13,20 og staðalfrávik á bilinu 

1,39 til 2,42. Jákvæð skekkja er til staðar hjá öllum þáttum að undanskildum einum, en 

gildin eru á bilinu -0,72 til 1,56. Ris er á bilinu -0,08 til 2,26. Heildarvandi var einnig 

reiknaður fyrir SDQ kvarða, en meðaltal hans er 27,73 og staðalfrávik er 4,95. Skekkjan er 

jákvæð, en hún er 1,11. Ris heildarvandans er 1,50. Viðmið um skekkjumörk og ris 

standast ekki hjá heildarkvörðum SDQ. Þar sem SDQ er einungis notaður í 

samanburðarskyni kemur það ekki að sök.  
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Áreiðanleiki  

Í 6. töflu má sjá áreiðanleika þáttanna þriggja, bæði fyrir aldurinn í heild og fyrir hvert 

aldursbil fyrir sig. Áreiðanleikinn var í öllum tilfellum viðunandi, en hann var hæstur fyrir 

skaplyndi; 0,95 og lægstur fyrir þáttinn geðstillingu; 0,86. Áreiðanleiki fyrir hvert aldursbil 

þáttanna var á þröngu bili og alltaf viðunandi, frá 0,83 til 0,96. Sjá má áreiðanleika listans 

bæði fyrir heild og fyrir hvert aldursbil fyrir sig í 11. viðauka. 

6. tafla. Áreiðanleikastuðlar (alfa) CEAS þáttanna þriggja (N=150). 

 
Alfastuðull Leiðrétt fylgni atriða við 

heildartölu kvarða 

Meðalfylgni milli 

atriða 

Spönn fylgni 

milli atriða 

Skaplyndi 

3 ára 

4 ára 

5 ára    

0,95 

0,94 

0,96 

0,93 

0,47-0,86 

0,37-0,88 

0,52-0,90 

0,47-0,83 

0,54 

0,53 

0,60 

0,48 

0,20-0,77 

-0,02-0,86 

0,31-0,84 

0,19-0,81 

Framfærni 

3 ára                                      

4 ára 

5 ára 

0,91 

0,91 

0,92 

0,89 

0,34-0,80 

0,33-0,87 

0,42-0,78 

0,29-0,79 

0,42 

0,44 

0,46 

0,39 

0,01-0,72 

-0,02-0,82 

0,13-0,76 

0,01-0,75 

Geðstilling 

3 ára 

4 ára 

5 ára 

0,86 

0,83 

0,89 

0,84 

0,46-0,72 

0,18-0,79 

0,56-0,76 

0,35-0,74 

0,40 

0,36 

0,46 

0,35 

0,22-0,60 

-0,09-0,64 

0,18-0,68 

0,01-0,68 

 

Atriðið sem hefur lægsta fylgni við heildartölu þáttarins skaplyndi er atriði 31, heldur 

ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi hennar/hans á hlutunum, 0,47. Atriði 31 hefur einnig 

lága fylgni við öll önnur atriði í þættinum. Hæstu fylgnina hefur atriði 47, hefur góða 

stjórn á skapi sínu, 0,86. Atriðið hefur meðalháa fylgni við öll atriði þáttarins nema atriði 

31. 

Atriðið sem hefur lægstu fylgni við heildartölu þáttarins framfærni er atriði 7 (Er 

ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína eða getu í einhverju = 0,34). Atriði 7 

hefur einnig lága fylgni við öll önnur atriði í þættinum. Atriði 52, er örugg(ur) með sig ef 

hún/hann hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið eða ekki neitt, hefur hæstu fylgnina við 
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heildartölu framfærni 0,80. Atriði 52 hefur fremur háa fylgni við flest atriði þáttarins en 

hefur þó frekar lága fylgni við atriði 7, 29 og 16.  

Atriðið sem hefur lægstu fylgni við heildartölu þáttarins geðstilling er atriði 18, spyr 

bara einu sinni eða tvisvar um hluti ef hún/hann er kvíðin(n) gagnvart einhverju, 

0,46.  Hæstu fylgnina hefur atriði 51, á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér, 0,72. Atriði 

51 hefur fremur háa fylgni við flest atriði þáttarins en hefur lága fylgni við atriði 18, 32 og 

34. 

Áreiðanleiki var einnig reiknaður fyrir atriði SDQ kvarðans. Hver undirþáttur SDQ 

kvarðans samanstóð af fimm atriðum, fjórir fyrstu mæla veikleika og sá síðasti mælir 

styrkleika. Áreiðanleiki þáttanna mældist; tilfinningarvandi 0,70, hegðunarvandi 0,65, 

ofvirkni 0,80, samskiptavandi 0,48 og áreiðanleiki þáttarins félagshæfni mældist 0,64. 

Áreiðanleiki fyrir heildarkvarða SDQ var einnig reiknaður og var hann 0,81. Fyrstu fjórir 

undirþættirnir eru lagðir saman til að fá heildarkvarða SDQ. 

Samleitin og sundurgreinandi fylgni 

Hlutfylgni (partial-correlation) var reiknuð á milli fimm kvarða SDQ (hegðunarvandi, 

ofvirkni, samskiptavandi við jafnaldra, tilfinningavandi og félagshæfni) við þrjá þætti 

CEAS (skaplyndi, framfærni og geðstilling). Stjórnað var fyrir aldri barna í útreikningum. Í 

7. töflu má sjá að félagshæfni, sem er eini kvarðinn á SDQ sem snýr að styrkleika í stað 

veikleika, hefur jákvæða fylgni við alla þættina á CEAS, en þeir snúa einnig að styrkleika 

barna í þroska. Einnig má sjá jákvæða fylgni milli hegðunarvanda og framfærni og ofvirkni 

og framfærni, en hún er mjög lág. Neikvæða fylgni má sjá á öllum öðrum kvörðum SDQ 

við geðstillingu, skaplyndi og flesta kvarða við framfærni. Há fylgni er á milli skyldra 

hugsmíða svo sem skaplyndis og hegðunarvanda (-0,69), skaplyndis og ofvirkni (-0,56) og 

geðstillingar og tilfinningavanda (-0,62). Þetta bendir til samleitni skyldra hugsmíða. Lág 

fylgni er á milli ótengdra hugsmíða, svo sem framfærni og hegðunarvanda (0,01), 

framfærni og ofvirkni (0,12), og framfærni og félagshæfni (0,10). Þetta bendir til þess að 

óskyldar hugsmíðar sundurgreinist. 
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7. tafla. Hlutfylgni á milli þátta SDQ og þátta CEAS í úrtaki 2 (N=143). 

 Þættir CEAS 

Þættir SDQ Skaplyndi Framfærni Geðstilling 

Hegðunarvandi 

Ofvirkni 

Samskiptavandi 

Tilfinningavandi 

Félagshæfni 

Heildarvandi 

   -0,69*** 

   -0,56*** 

   -0,31*** 

-0,21* 

  0,42*** 

   -0,65*** 

0,01 

0,12 

      -0,27*** 

      -0,53*** 

0,10 

       -0,22*** 

-0,29*** 

-0,29*** 

-0,34*** 

-0,62*** 

0,33*** 

-0,56*** 

*** (p)< 0,001, ** (p)0,01, * (p)0,05. 

Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort nýlega þróaður CEAS atferlislisti Örnólfs 

Thorlacius og Einars Guðmundssonar (2015) fyrir sex til tólf ára sé jafn hentugur fyrir 

börn á aldrinum þriggja til sex ára. Atferlislistinn er notaður í þeim tilgangi að skima fyrir 

hinum ýmsu frávikum, svo sem kvíða og félagslegum vandamálum. Listinn er gerður í 

þeim tilgangi að geta gripið inn í vandamál hjá börnum fyrr en áður, svo að þau verði ekki 

stærri seinna meir. Listinn metur börn á samfelldri vídd og því er reynt að skoða 

hugsmíðarnar í stað einkenni röskunar. Til samanburðar var stuðst við atferlislistann SDQ 

sem metur andleg vandamál hjá börnum á aldrinum fjögurra til sextán ára (Stone, Otten 

o.fl., 2010).  

Til þess að athuga hvort að þáttabygging listans haldist jafn vel fyrir yngri börn var 

úrtakinu skipt í tvennt; fyrra úrtakið var atriðagreint og seinna úrtakið þáttagreint. 

Þáttagreining CEAS listans benti til þriggja þátta; skaplyndi, framfærni og geðstilling. 

Við atriðagreiningu voru flest atriði, átta talsins, tekin út úr þættinum geðstilling. Það 

kom ekki á óvart þar sem flest atriði í þeim þætti voru ný af nálinni og höfðu ekki verið 

prófuð áður. Flest atriði sem voru tekin út í þættinum geðstillingu mynduðu nýjan þátt ein 

og sér sem tengdist þættinum ekki næganlega vel. Það kom ekki á óvart að atriðin sem 

tengdust dýrum, atriði 15 Er óhrædd(ur) við dýr, og atriði 35 Er óhrædd(ur) við stór dýr, 

mynduðu sérstakan þátt með einungis þeim atriðum. Möguleg ástæða fyrir því er að 

spurningarnar tvær séu of opnar til túlkunar og erfitt sé fyrir foreldra að setja öll dýr undir 
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sama hatt. Í framfærniþættinum voru sex atriði samtals tekin út, vegna þess að þau hlóðu 

öll á fleiri en einn þátt. Í skaplyndisþættinum voru einungis tvö atriði tekin út, bæði vegna 

krosshleðslu. Af öllum 16 atriðunum sem voru tekin út voru átta þeirra frá fyrri CEAS 

lista, tvö þeirra frá fyrri leikskólalistum Einars og sex atriði voru ný.  

Niðurstöður gáfu til kynna að svör þátttakanda væru normaldreifð og engin skekkja  

var til staðar. Við skoðun á samhliðagreiningu og þáttagreiningu kom í ljós að bæði þrír og 

fjórir þættir kæmu til greina. Einn þátturinn, framfærni, skiptist í tvennt við fjögurra þátta 

lausn svo að ákveðið var að einblína á þriggja þátta lausn við frekari úrvinnslu.  

Fyrsti þátturinn, skaplyndi, er mjög skýr og sá sterkasti af öllum þremur. Í 

atriðagreiningu kom fram að tveir þættir lýstu skaplyndi best. Atriðin hlaðast hátt á þáttinn  

og engar krosshleðslur eru til staðar. Mögulegar ástæður fyrir styrk þáttarins skaplyndi, 

umfram hina þættina, gæti verið tilkomið vegna atriðafjölda. Einnig var hvert einasta atriði 

skaplyndislistans tekin upp úr sannprófuðum listum sem til voru fyrir, svo að ætla mætti að 

atriði listans væru traust í notkun. Áreiðanleiki var einnig hæstur fyrir skaplyndi.  

Annar þátturinn, framfærni, er skýr. Tveir þættir lýsa framfærni best. Atriðin hlaðast 

hátt á þáttinn, jafn vel og atriði sem hlaða á þáttinn skaplyndi. Ástæður styrkleika þáttarins 

eru mögulega þær sömu og fyrir skaplyndi, atriðin hafa verið sannprófuð áður í öðrum 

atferlislistum. Aðeins eitt atriði í framfærniþættinum er nýtt og var samið sérstaklega með 

þennan aldurshóp í huga. Framfærni er einnig með háan áreiðanleikastuðul.  

Þriðji þátturinn, geðstilling, er óskýrastur af þáttunum þremur. Aðeins einn þáttur 

lýsir geðstillingu best. Atriðin hlaðast markvert á þættina, en eru samt ívið lægri heldur en í 

hinum þáttunum tveimur. Ástæður þess má rekja til þess að helmingur atriðanna er nýr og 

hafði ekki verið prófaður áður. Það þarf líka að horfa til þess að börnin eru á leikskólaaldri 

og hafa ef til vill ekki upplifað kvíða að því leyti sem spurningarnar fiska eftir. Geðstilling 

er með góðan áreiðanleikastuðul þó að hann sé lægstur af þáttunum þremur.  

SDQ kvarðinn, sem notaður var til samanburðar var langt frá því að vera 

normaldreifður. Þegar hlutfylgni var skoðuð kom í ljós að SDQ var í flestum tilfellum með 

neikvæða fylgni við CEAS en hún var í meðallagi. Skyldar hugsmíðir SDQ og CEAS voru 

með háa fylgni. SDQ var einungis skoðað fyrir börn á aldrinum fjögurra til fimm ára, og 

því var stjórnað fyrir aldri þegar kvarðarnir voru bornir saman.  
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Niðurstöður benda til þess að vel sé hægt að nota endurbættan CEAS listann fyrir 

börn í leikskólum í framtíðinni. Þáttabyggingin gekk í raun framar öllum vonum og má 

þakka atriðagreiningunni að miklu leyti fyrir það. Það er mikilvægt að hafa nothæfan 

atferlislista til að skima fyrir um frávik í líðan barna á þessum aldri, þar sem mikilvægt er 

að grípa í taumana áður en barnið eldist og vandamálin mögulega búin að vera til staðar í  

langan tíma. Til þess að reyna að finna atriðin sem skiptu máli var því upprunalega 

úrtakinu skipt í tvennt og fyrra úrtak atriðagreint og atriðin sem stóðu eftir í 

atriðagreiningunni voru notuð fyrir seinna úrtakið. Með þessu átti sér stað ákveðin 

sannprófun, til þess að niðurstöðurnar yrðu markvissari og réttmætari.  

Nokkrar takmarkanir voru við gerð rannsóknarinnar. Úrtaksstærðin var rétt undir 

300, en miðað er við að áreiðanleiki og réttmæti þáttanna styrkist með stærra úrtaki. Því 

hefði verið betra að hafa stærra úrtak. Þar sem gagnasöfnun fór fram á vefsíðu er hætt við 

skekkju af ýmsum toga frá þátttakendum.  Þá er erfitt að hafa stjórn á aðstæðum þegar 

þátttakendur svara spurningum á netinu. Samt sem áður var reynt að sporna við 

svarskekkjum eins og hægt var í atriðagreiningu. Spurningalistinn var líka helst til langur, 

sem hefur bæði kosti og galla í för með sér. Kostirnir eru að áreiðanleiki listans hækkar 

með fjölda atriða, en hættan er hinsvegar að mæðurnar verði þreyttar og fari að svara í 

meira kæruleysi eða hætti að svara þó listinn sé ókláraður. Einnig er gott að úrtakinu var 

skipt niður og sitthvort úrtakið var notað í atriðagreiningu og þáttagreiningu. Mörg atriði 

listans voru glæný og þyrfti að prófa þau nokkrum sinnum á fleiri úrtökum áður en hægt er 

að festa þau í sess á listann. Sérstaklega þarf að skoða geðstillingarþáttinn betur og 

fínpússa atriðin þar. Framfærniþátturinn er einnig brothættur, þar sem hann virðist skiptast 

í tvo hluta þegar að fjórir þættir eru dregnir. Skoða þarf hvort hægt sé að betrumbæta 

framfærniþáttinn með því að styrkja fylgni á milli atriða og fá þannig sterkari 

þáttabyggingu. Hafa verður í huga að einungis mæður barna á leikskólum voru með í 

úrtakinu. Það hefði verið áhugavert að hafa einnig börn á sama aldri, sem ekki eru í 

leikskóla, og skoða hvort það sé munur á milli barna. Börn sem ekki eru í leikskóla gætu 

verið með örlítið mismunandi færni á ýmsum sviðum, sem tengist þessum þremur þáttum 

vel. Þar sem listinn er nýr væri gott að leggja hann aftur fyrir og athuga hvort að 

þáttabygggingin haldist. Gott væri ef hægt væri að þjappa atriðunum saman með því að 

fækka þeim og byggja upp traustari þætti. Þar sem úrtakið inniheldur einungis svör frá 

mæðrum þyrfti einnig að fá svör frá feðrum við sömu atriðum og bera niðurstöðurnar 
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saman. Gott væri að nota annan atferlislista en SDQ til samanburðar, þar sem SDQ er mjög 

ólíkur CEAS listanum fyrir utan að hann metur bæði veikleika og styrkleika barnanna. 
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1. viðauki 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

 

Við erum B.S. nemar í sálfræði við Háskóla Íslands og óskum eftir aðstoð ykkar í rannsókn 

sem er hluti af lokaverkefni okkar. Leiðbeinandi okkar í verkefninu er dr. Einar Guðmundsson 

prófessor við H.Í. Þátttaka ykkar felst í því að svara spurningalista á vefslóðinni hér að neðan: 

 

http://lidanbarna.questionpro.com/ 

 

Í verkefninu er athygli beint að mati mæðra á hegðun og tilfinningaþroska þriggja til sex ára 

barna.  Mat feðra barna á þessum aldri verður athugað í annarri könnun. Ef þú eða maki þinn 

átt barn á þessum aldri óskum við eftir að móðir eða stjúpmóðir barnsins svari listanum.  

Einnig óskum við vinsamlega eftir því að þeir sem þekkja mæður barna á þessum aldri vísi 

könnuninni áfram til þeirra.  Vinsamlega svaraðu aðeins fyrir eitt barn á aldrinum þriggja til 

sex ára.  Spurningalistinn er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda. Ekki mun koma fram hvaða leikskólar tóku þátt í rannsókninni, aðeins verður 

greint frá því að leikskólarnir hafi verið á höfuðborgarsvæðinu. Þátttaka er frjáls og er engum 

skylt að svara þessum spurningalista. Svörun listans jafngildir upplýstu samþykki fyrir 

þátttöku í rannsókninni. Persónuvernd hefur verið tilkynnt um inntak og framkvæmd 

rannsóknarinnar.  

 

Spurningalistinn fjallar um hegðun og þroska barna á leik- og grunnskólaaldri.  Hugmyndin er 

að hægt verði að nota listann til að kanna líðan barna og veita nauðsynleg úrræði ef þörf er á.  

Það er ekki sjálfgefið að listi af þessu tagi gagnist við mat á hegðun og þroska barna. 

Nauðsynlegt er að kanna notagildi hans áður en lengra er haldið.  Þátttaka ykkar gerir okkur 

kleift að kanna notagildi spurningalistans og þar með leggið þið ykkar af mörkum til að auka 

þekkingu á hegðun og þroska barna.   

 

Áætlað er að svörun listans taki um 15 til 20 mínútur.  Leiðbeiningar um hvernig á að svara 

eru gefnar í spurningalistanum sjálfum. Vinsamlegast svarið öllum staðhæfingum listans og 

veljið aðeins einn valmöguleika fyrir hvert atriði.  Þannig gagnast svörin best. Ef einhverjar 

spurningar vakna er velkomið að senda tölvupóst á netföngin: 

hek24@hi.is eða hbj21@hi.is  

 

Með fyrirfram þakklæti, 

 

Helena Karlsdóttir og Hugrún Björk Jörundardóttir 

B.S. nemar í sálfræði við H.Í. 

 

 

 

mailto:hek24@hi.is
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2. viðauki 
 

Fullyrðingarnar sem hér fara á eftir fjalla um þroska og hegðun leikskólabarna. Við biðjum 

þig að svara öllum spurningum gaumgæfilega, því þannig er mest gagn af svörum þínum. 

Yfirleitt tekur um 15-20 mínútur að svara könnuninni í heild sinni. Áður en lengra er haldið 

biðjum við þig að svara nokkrum spurningum m.a. um aldur og kyn barnsins. 

 

Kyn barns 

1. Stúlka 

2. Drengur 

 

Aldur barns (ár) * 

1. 3 ára 

2. 4 ára 

3. 5 ára 

4. 6 ára 

 

Aldur barns (mánuðir umfram ár) 

1. 1 mánaða 

2. 2 mánaða 

3. 3 mánaða 

4. 4 mánaða 

5. 5 mánaða 

6. 6 mánaða 

7. 7 mánaða 

8. 8 mánaða 

9. 9 mánaða 

10. 10 mánaða 

11. 11 mánaða 

 

Tengsl þín við barnið 

1. Móðir 

2. Stjúpmóðir 

3. Faðir 

4. Stjúpfaðir 

5. Annað?  

 

Hjúskaparstaða 

1. Gift(ur) 

2. Í sambúð 

3. Fráskilin(n) 

4. Einstæð(ur)     

5. Ekkja / Ekkjumaður 

6. Annað?  

 

Þjóðerni þitt 

1. Íslendingur 

2. Annað?  
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Þjóðerni barns 

1. Íslendingur 

2. Annað?  

 

Menntun þín (merktu við hæstu menntunargráðu þína. Ef valmöguleikarnir hér að neðan 

innihalda ekki tiltekna gráðu merktu þá við gráðuna sem þú laukst á undan núverandi gráðu).  

 

1. Barnaskólapróf (fullnaðarpróf), unglingaprófa eða styttri skólamenntun.  

2. Grunnskólapróf, landspróf eða gagnfræðapróf.  

3. Stúdentspróf eða annað bóklegt nám á framhaldsskólastigi (t.d. í öldungadeild).  

4. Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á framhaldsskólastigi.  

5. Fyrsta háskólagráða (t.d. BA, BS eða BEd próf).  

6. Nám að lokinni fyrstu háskólagráðu sem lýkur með diplómaprófi. 

7. Meistara- eða doktorspróf við háskóla. 
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 Aldrei  Sjaldan Stundum Oft Alltaf 

Á auðvelt með að leiða hugann að öðru ef hún/hann er áhyggjufullur. 

eerááahrædáhyggjufull(ur). 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ef hún/hann verður mjög hrædd(ur) er auðvelt að telja í hana/hann  kjark. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

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

Er ófeimin(n). ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hefur stjórn á hegðun sinni ef eitthvað kemur henni/honum í uppnám. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

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

Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína eða getu í einhverju. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er örugg(ur) með sig ef hittir jafnaldra sem hún/hann þekkir ekki vel. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Þorir að prófa eitthvað nýtt, þó það gæti virst dálítið ógnvekjandi. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Á auðvelt með að hætta að hugsa um það ef eitthvað slæmt gerist. 

henni/honum að kenna. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er örugg(ur) með sig ef þarf að gera eitthvað á meðan aðrir horfa á. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er hugrökk/hugrakkur að takast á við hluti sem vekja kvíða eða hræðslu. 

hjá henni/honum. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vill prófa nýja hluti, í stað þess að forðast eða hræðast þá. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er óhrædd(ur) við dýr. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Á auðvelt með að hrista af sér ótta ef verður hrædd(ur) við eitthvað. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Spyr bara einu sinni eða tvisvar um hluti ef hún/hann er kvíðin(n). 

gagnvart einhverju. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er áhyggjulaus. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Það þarf mikið til að hún/hann reiðist. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Heldur ró sinni í stað þess að spyrja endurtekið um eitthvað áhyggjutengt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Það þarf mikið til að hún/hann verði pirruð/pirraður. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er ófeimin(n) við að biðja ókunnug börn um að leika við sig. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Heldur ró sinni þótt illa gangi. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hefur jafnaðargeð. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Líður vel þegar hún/hann er innan um mörg börn. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er sveigjanleg(ur). ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi hennar/hans á hlutunum. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er fljót(ur) að róa sig eða ná sér niður eftir að hafa orðið hrædd(ur). ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er framfærin(n). ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Auðvelt er að hugga hana/hann ef hún/hann verður mjög hrædd(ur). ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er óhrædd(ur) við stór dýr. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Heldur ró sinni ef hún/hann lendir í erfiðleikum. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann þekkir ekki vel. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

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

Það þarf mikið að gerast til setja hana/hann úr jafnvægi. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Heldur ró sinni ef hún/hann gerir mistök. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Getur tekið gagnrýni. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með sér. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Tekst vel á við mótlæti. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður æst(ur). ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Á auðvelt með að biðja um aðstoð sem hún/hann þekkir ekki vel. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hefur góða stjórn á skapi sínu. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Reynir að finna lausn á vanda ef hún/hann lendir í erfiðleikum. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir fólk sem hún/hann þekkir ekki 

neitt. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hefur stjórn á tilfinningum sínum ef hún/hann kemst í uppnám. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Það þarf mikið til að hún/hann verði hrædd(ur). ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aths. Skáletruðu atriðin eru í styttri útgáfu. 

 

 



39 
 

Nú er þessu næstum því lokið! Hér að neðan eru síðustu spurningarnar.Svarið hverri fullyrðingu, með 

því að merkja í einn reit: Ekki rétt, Að nokkru rétt eða Örugglega rétt. Þið eruð beðin að merkja við 

allar fullyrðingarnar, jafnvel þótt þið séuð ekki alveg viss, eða þær sýnist heimskulegar! Svarið með 

tilliti til atferlis barnsins síðustu sex mánuði. 

 Ekki rétt Að nokkru rétt  Örugglega rétt 
Tekur tillit til tilfinninga annarra. ❏ ❏ ❏ 
Eirðarlaus, ofvirk(ur), getur ekki verið kyrr lengi. ❏ ❏ ❏ 
Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika.  ❏ ❏ ❏ 
Deilir greiðlega með öðrum börnum (nammi, dóti o.s.frv.) ❏ ❏ ❏ 
Fær oft skapofsaköst eða er heitt í hamsi. ❏ ❏ ❏ 
Frekar einræn(n), leikur sér oft ein(n). ❏ ❏ ❏ 
Almennt hlýðin(n), gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska. ❏ ❏ ❏ 
Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull(ur). ❏ ❏ ❏ 
Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig eða líður illa. ❏ ❏ ❏ 
Stöðugt með fikt eða á iði. ❏ ❏ ❏ 
Á að minnsta kosti einn góðan vin. ❏ ❏ ❏ 
Flýgst oft á eða leggur börn í einelti. ❏ ❏ ❏ 
Oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast. ❏ ❏ ❏ 
Almennt vel þokkaður/þokkuð af öðrum börnum. ❏ ❏ ❏ 
Auðvelt að stela athygli hans/hennar, einbeiting á flakki. ❏ ❏ ❏ 
Óörugg(ur) og hangir í foreldrunum við ókunnar aðstæður. 

sjálfstraust. 

❏ ❏ ❏ 
Góð(ur) við yngri börn. ❏ ❏ ❏ 
Lýgur oft eða svindlar. ❏ ❏ ❏ 
Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna. ❏ ❏ ❏ 
Býðst oft til að hjálpa öðrum (foreldrum, kennurum..) ❏ ❏ ❏ 
Hugsar áður en hann/hún framkvæmir. ❏ ❏ ❏ 
Stelur heima, í skóla eða annars staðar. ❏ ❏ ❏ 
Semur betur við fullorðna en önnur börn. ❏ ❏ ❏ 
Óttast margt, verður auðveldlega hrædd(ur). ❏ ❏ ❏ 
Fylgir verkefnum eftir til enda, heldur góðri athygli. ❏ ❏ ❏ 

Aths. Skáletruðu atriðin eru í styttri útgáfu. 

 

 



40 
 

3. viðauki 

4.viðauki. Meðaltal, skekkja, ris, uppruni atriða og ástæða þess að atriði voru fjarlægð í atriðagreiningu á úrtaki 1. (N=127) 

Atriði sem voru fjarlægð Uppruni atriðis         Tekið út á grundvelli Meðaltal Skekkja Ris 

Framfærni      

S8 Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir jafnaldra sem hún/hann þekkir ekki vel. 

S33 Er framfærin(n). 

CEAS 6-13 ára 

 

CEAS 6-13 ára 

Hleður á 2 þætti 

 

Hleður á 2 þætti 

3,65 

 

3,66 

-0,46 

 

-0,69 

-0,28 

 

0,13 

Skaplyndi  Uppruni atriðis Tekið út á grundvelli Meðaltal Skekkja Ris 

S36 Heldur ró sinni ef hún/hann lendir í erfiðleikum. 

S39 Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs.  

S42 Getur tekið gagnrýni. 

S44 Tekst vel á við mótlæti. 

S50 Reynir að finna lausn á vanda ef hún/hann lendir í erfiðleikum. 

S53 Hefur stjórn á tilfinningum sínum ef hún/hann kemst í uppnám. 

CEAS 6-13 ára 

Leikskólagögn Einar 

CEAS 6-13 ára 

Leikskólagögn Einar 

CEAS 6-13 ára 

CEAS 6-13 ára 

Hleður á tvo þætti 

Hleður á tvo þætti 

Hleður á tvo þætti 

Hleður á tvo þætti 

Hleður á tvo þætti 

Hleður á tvo þætti 

3,29 

2,96 

3,44 

3,18 

3,47 

3,06 

-0,25 

0,15 

-0,48 

-0,44 

-0,20 

-0,20 

-0,65 

-0,55 

0,12 

0,17 

-0,54 

-0,12 

Geðstilling Uppruni atriðis Tekið út á grundvelli Meðaltal Skekkja Ris 

S1 Á auðvelt með að leiða hugann að öðru ef hún/hann er áhyggjufull(ur). 

S2 Ef hún/hann verður mjög hrædd(ur) er auðvelt að telja í hana/hann kjark. 

S9 Þorir að prófa eitthvað nýtt, þó það gæti virst dálítið erfitt eða ógnvekjandi. 

S10 Á auðvelt með að hætta að hugsa um það ef eitthvað slæmt gerist sem er 

henni/honum að kenna. 

S13 Er hugrökk/hugrakkur að takast á við hluti sem vekja kvíða eða 

hræðslu hjá henni/honum. 

S14 Vill prófa nýja hluti, í stað þess að forðast eða hræðast þá. 

S15 Er óhrædd(ur) við dýr. 

S35 Er óhrædd(ur) við stór dýr. 

CEAS 6-13 ára 

Nýtt atriði 

Nýtt atriði 

 

CEAS 6-13 ára 

 

Nýtt atriði 

 

Nýtt atriði 

Nýtt atriði 

Nýtt atriði 

Hleður lágt á alla þætti 

Hleður á tvo þætti 

Myndar nýjan 3 atriða þátt 

 

Hleður lágt á alla þætti 

 

Myndar nýjan 3 atriða þátt 

 

Myndar nýjan 3 atriða þátt 

Myndar nýjan 2 atriða þátt 

Myndar nýjan 2 atriða þátt 

3,55 

3,54 

3,51 

 

3,62 

 

3,17 

 

3,52 

3,91 

3,51 

-0,33 

-0,48 

-0,61 

 

-0,13 

 

-0,21 

 

-0,50 

-0,88 

-0,46 

-0,29 

-0,19 

0,05 

 

-0,21 

 

-0,20 

 

-0,22 

-0,22 

-0,88 
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4. viðauki 

 
 

Skriðupróf 15 atriða í þættinum skaplyndi (N=127). 
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5. viðauki 

Meginásagreining á skaplyndi (N=127) 

Atriði Þáttahleðsla Þáttaskýring 

 
I II  

(47) Hefur góða stjórn á skapi sínu.   

(23) Það þarf mikið til að hún/hann verði pirruð/pirraður. 

(20) Það þarf mikið til að hún/hann reiðist. 

(40) Það þarf mikið að gerast til setja hana/hann úr jafnvægi. 

(38) Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist.   

(48) Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 

(49) Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum. 

(26) Hefur jafnaðargeð. 

(30) Er sveigjanleg(ur).   

(45) Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður æst(ur). 

(5) Hefur stjórn á hegðun sinni ef eitthvað kemur henni/honum í 

uppnám.   

(31) Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi hennar/hans á 

hlutunum.   

(25) Heldur ró sinni þótt illa gangi.   

(41) Heldur ró sinni ef hún/hann gerir mistök.   

(27) Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum.   

0,79 

0,75 

0,73 

0,68 

0,66 

0,65 

0,62 

0,61 

0,61 

0,54 

0,50 

 

0,49 

 

0,07 

0,07 

0,30 

0,15 

0,08 

0,04 

0,21 

0,20 

0,26 

0,16 

0,38 

0,09 

0,25 

0,29 

 

0,23 

 

0,88 

0,67 

0,63 

0,76 

0,62 

0,55 

0,63 

0,60 

0,66 

0,50 

0,74 

0,43 

0,48 

0,48 

 

0,41 

 

0,83 

0,50 

0,66 
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6. viðauki 

 
 

Skriðupróf 13 atriða í þættinum framfærni (N=127) 
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7. viðauki 

Meginásagreining á Framfærni (N=127) 

Atriði Þáttahleðsla Þáttaskýring 

 I II  

(52) Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir fólk sem hún/hann 

þekkir lítið eða ekki neitt. 

(37) Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann þekkir ekki vel. 

(3) Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra. 

(46) Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem hún/hann 

þekkir ekki vel. 

(24) Er ófeimin(n) við að biðja ókunnug börn um að leika við sig. 

(43) Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með sér. 

(4) Er ófeimin(n). 

(29) Líður vel þegar hún/hann er innan um mörg börn. 

(16) Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn. 

(21) Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 

(12) Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann þarf að gera eitthvað á 

meðan aðrir horfa á. 

(11) Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli. 

(7) Er ósmeyk(ur) þegar hún/hann á að sýna hæfni sína eða getu í 

einhverju. 

0,76 

 

0,74 

0,73 

0,65 

 

0,64 

0,62 

0,57 

0,52 

0,51 

0,47 

0,03 

 

0,23 

0,16 

0,19 

 

0,06 

0,07 

0,10 

 

0,16 

0,15 

0,27 

0,20 

0,27 

0,26 

0,97 

 

0,59 

0,53 

0,74 

 

0,58 

0,58 

0,48 

 

0,53 

0,49 

0,52 

0,39 

0,44 

0,38 

0,96 

 

0,52 

0,38 
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8. viðauki 

 
 

Skriðupróf 10 atriða í þættinum geðstilling (N=127).  
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9. viðauki 

Meginásagreining á Geðstillingu (N=127) 

Atriði Þáttahleðsla Þáttaskýring 

 I 
 

(6) Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða 

hana/hann.   

(17) Á auðvelt með að hrista af sér ótta ef verður hrædd(ur) við 

eitthvað. 

(18) Spyr bara einu sinni eða tvisvar um hluti ef hún/hann er 

kvíðin(n) gagnvart einhverju.  

(19) Er áhyggjulaus.   

(22) Heldur ró sinni í stað þess að spyrja endurtekið um hluti sem 

vekja áhyggjur hjá henni/honum.   

(28) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum.   

(32) Er fljót(ur) að róa sig eða ná sér niður eftir að hafa orðið 

hrædd(ur).  

(34) Auðvelt er að hugga hana/hann ef hún/hann verður mjög 

hrædd(ur).   

(51) Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér. 

(54) Það þarf mikið til að hún/hann verði hrædd(ur). 

0,70 

 

0,70 

 

0,60 

 

0,57 

0,69 

 

0,76 

0,68 

 

0,73 

 

0,86 

0,68 

0,49 

 

0,49 

 

0,36 

 

0,32 

0,48 

 

0,58 

0,46 

 

0,53 

 

0,74 

0,47 
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10. viðauki 

Meginásagreining CEAS kvarðans. Fjögurra þátta lausn með hvössum snúningi (N=150) 

                                   Atriði                                               Þáttahleðslur              Þáttaskýring  

         I   II  III           IV 

(47) Hefur góða stjórn á skapi sínu    0,89 -0,01 -0,00 -0,09  0,80 

(23) Það þarf mikið til að hún/hann verði pirruð/pirraður 0,87 -0,20   0,05 -0,02  0,65 

(20) Það þarf mikið til að hún/hann reiðist   0,86 -0,14   0,00 -0,00  0,66 
(38) Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist   0,82   0,00   0,07 -0,11  0,71 

(48) Heldur ró sinni þegar deilur koma upp   0,81   0,00   0,01 -0,02  0,67 

(40) Það þarf mikið að gerast til að setja hana/hann  
úr jafnvægi     0,79   0,11 -0,05  0,15  0,73 

(41) Heldur ró sinni ef hún/hann gerir mistök   0,79  -0,05 -0,07  0,11  0,58 
(39) Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs   0,77 -0,02 -0,01  0,11  0,56 

(25) Heldur ró sinni þótt illa gangi   0,77  -0,01 -0,00  0,01  0,58 

(26) Hefur jafnaðargeð    0,76   0,09   0,02        -0,14                   0,66 
(53) Hefur stjórn á tilfinningum sínum ef hún/hann 

kemst í uppnám     0,74   0,08   0,03  0,06  0,62 

(5) Hefur stjórn á hegðun sinni ef eitthvað kemur 
henni/honum í uppnám    0,64   0,24 -0,06  0,01  0,60 

(49) Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum   0,62   0,01 -0,05        -0,01  0,39 

(27) Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum   0,61   0,28   0,01  0,01  0,61 
(45) Stoppar og róar sig hún/hann verður æst(ur)  0,58   0,09   0,04        -0,07  0,41 

(30) Er sveigjanleg(ur)    0,42   0,30   0,20        -0,21  0,46 

(19) Er áhyggjulaus                     -0,11   0,67   0,04  0,01  0,41 
(28) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum                   0,20   0,64   0,01  0,07  0,60 

(22) Heldur ró sinni í stað þess að spyrja endurtekið  

um hluti sem vekja áhyggjur hjá henni/honum                 -0,00   0,63   0,01 0,06  0,46 
(32) Er fljót(ur) að róa sig eða ná sér niður eftir að  

hafa orðið hrædd(ur)                     0,23   0,58 -0,09        -0,07  0,48 

(6) Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem  
hræða hana/hann                     0,10   0,56 -0,32 0,37  0,54 

(34) Auðvelt er að hugga hana/hann ef hún/hann  

verður mjög hrædd(ur)                    0,01   0,52   0,12       -0,03  0,36 
(51) Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér                  0,12   0,51   0,01 0,34  0,59 

(18) Spyr bara einu sinni eða tvisvar um hluti ef 

hún/hann er kvíðin(n) gagnvart einhverju  -               0,05        0,49   0,04        0,17  0,30 
(17) Á auðvelt með að hrista af sér ótta ef verður  

hrædd(ur) við eitthvað                  -0,04  0,48   0,05 0,37  0,47 

(31) Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi  
hennar/hans á hlutunum                   0,23  0,44   0,01       -0,08  0,35 

(24) Er ófeimin(n) við að biðja ókunnug börn um   

að leika við sig                  -0,01  0,07   0,72 0,09  0,60 
(37) Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann  

þekkir ekki vel                   0,02             -0,07   0,72 0,23  0,68 

(46) Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem 
hún/hann þekkir ekki vel                  0,15             -0,19   0,65 0,19  0,53 

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

vera með sér                  -0,16              0,36   0,62       -0,12  0,50 
(52) Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir fólk sem  

hún/hann þekkir lítið eða ekki neitt                 0,13             -0,15   0,58 0,47  0,73 

(29) Líður vel þegar hún/hann er innan um mörg börn                0,07              0,31   0,53       -0,15  0,41 

(16) Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn               -0,10  0,22   0,34 0,23  0,33 

(12) Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann þarf að gera 

eitthvað á meðan aðrir horfa á                 -0,05  0,20   0,06 0,75  0,72 
(11) Er örugg(ur) með sig ef miðpunktur athygli               -0,19  0,13   0,04 0,75  0,68 

(3) Á auðvelt með að segja frá einhverju  

 í hópi ókunnugra                         -0,03             -0,01   0,31 0,63  0,62 
(4) Er ófeimin(n)                   0,03             -0,04   0,28 0,58  0,53 

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

eða getu í einhverju                   0,02  0,09 -0,01 0,37  0,16 
(21) Er örugg(ur) með sig í ókunnugum aðstæðum                0,14  0,26   0,29 0,30  0,44 

 

I Skaplyndi; II Framfærni; III Geðstilling; IIII Ónefndur þáttur 
Ath Tölusetning atriða í lista er innan sviga.  
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11. viðauki 

Heildarkvarði áreiðanleikastuðla (alfa) CEAS þáttanna þriggja (N= 150). 

 
 Alfastuðull Leiðrétt fylgni atriða 

við heildartölu kvarða 

Meðalfylgni milli 

atriða 

Spönn fylgni 

milli atriða 

Heildarkvarði                                         

3 ára                                      

4 ára 

5 ára                                 

       0,93 

       0,91 

       0,95 

       0,90 

           0,25-0,70 

0,06-0,75 

0,25-0,78 

0,28-0,65 

              0,26 

              0,21 

              0,34 

              0,21 

        -0,00-0,79 

     -0,00-0,84 

      -0,01-0,85 

         -0,00-0,84 

 

 


