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Útdráttur 

Margt bendir til þess að snemmt inngrip geti skipt sköpum til að koma í veg fyrir að geðræn 

vandamál ungra barna fái að þróast og viðhaldast. Atferlislistar eru hagkvæm og þægileg leið 

til að finna börn sem þurfa á inngripi að halda. 

CEAS atferlislistinn er nýlega saminn og það sem greinir hann frá flestum öðrum 

atferlislistum er að staðhæfingar hans tengjast eðlilegri líðan, hegðun og þroska og eru jákvætt 

orðaðar. Leikskólaútgáfa atferlislistans er í þróun um þessar mundir og í þessari rannsókn er 

þáttabygging hennar athuguð. Fyrri fyrirlögn leikskólaútgáfunnar bendir til þriggja þátta. Hér 

verður athugað hvort að stöðug og skýr þáttabygging fáist við endurtekna fyrirlögn í öðru 

úrtaki og búist er við að þriggja þátta lausnin komi fram aftur. 

Þátttakendur voru 234 mæður barna á aldrinum þriggja til sex ára. Atriðin normaldreifðust. 

Meginásaþáttagreining benti til þriggja þátta; skaplyndi, framfærni og geðstilling. 

Þáttabygging var skýr og stöðug og áreiðanleiki þátta á bilinu 0,88 til 0,93. Þetta bendir til 

þess að þróun leikskólaútgáfunnar sé vel á veg komin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Evidence suggests that early intervention is crucial to prevent young children‘s mental health 

problems from developing and persisting. Behavioural checklists are affordable and 

convenient in finding children in need of intervention. 

CEAS (Children‘s Emotional Adjustment Scale) is relatively new and what separates it from 

most other behavioural checklists is that its statements are focused on normal feelings, 

behaviours and development and are positively phrased. A preschool version of the checklist 

is now being developed and this research will examine its factor structure. A previous 

research study on the preschool version suggests three factors. The aim of this research is to 

examine whether a stable and clear factor structure can be obtained again in another sample. 

The three factor structure is expected to return. 

Participants were 234 mothers of children from three to six years old. The items were 

normally distributed and factor analysis suggested three factors; temper control, social 

assertiveness and anxiety control. The factor structure was clear, stable and reliability of the 

factors ranged from 0.88 to 0.93. This suggests that the development of the preschool version 

of the CEAS scale is well underway. 
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Margvísleg vandamál geta hrjáð ung börn og mikilvægt er að til séu góð verkfæri til að finna 

þau sem eiga við erfiðleika að stríða. Vandamálin geta verið margvísleg og stundum eru þau 

fyrirboði um áframhaldandi vandamál á borð við kvíða og þunglyndi en þá getur snemmt 

inngrip skipt sköpum og jafnvel komið í veg fyrir að vandamálin þróist og stækki (Bittner 

o.fl., 2007). Vandamál barna geta bæði verið innhverf og úthverf og stafað meðal annars af 

undirliggjandi kvíða og skorti á færni í sjálfstjórn. 

 

Innhverf og úthverf vandamál hjá börnum 

Geðrænum vandamálum er oft skipt í úthverf og innhverf vandamál. Úthverf vandamál hjá 

börnum á leikskólaaldri birtast sem truflandi hegðun, til dæmis árásargirni, mótþrói og 

ofvirkni. Innhverfu vandamálin birtast sem kvíði, vanlíðan og mikil feimni (Bayer o.fl., 

2011). Gilliom og Shaw (2004) rannsökuðu úthverf og innhverf vandamál hjá tveggja til sex 

ára drengjum. Þeir komust að því að á þessu aldursbili höfðu úthverfu vandamálin 

tilhneigingu til að minnka en þau innhverfu tilhneigingu til að aukast. Fleiri vísindamenn hafa 

komist að sambærilegum niðurstöðum og sem dæmi má nefna að Côté og fleiri (2007) komust 

að því að einkenni þunglyndis og kvíða höfðu tilhneigingu til að aukast á fyrstu fimm árum 

ævinnar.  

 Innhverf vandamál hrjá eitt af hverjum sjö börnum á grunnskólaaldri og hafa áhrif á 

hæfni til að mynda sambönd við aðra krakka og gengi í skólanum. Til lengri tíma geta þau 

haft áhrif á andlega heilsu, sambönd við annað fólk og frammistöðu í starfi. Vísbendingar eru 

um að inngrip á leikskólaárunum hafi meiri og jákvæðari áhrif á þroska og framtíð barnsins en 

inngrip við grunnskólaaldur eða á fullorðinsárum. Rannsóknir sem miða að því að finna leiðir 

til að innhverf vandamál barna greinist og fái viðeigandi inngrip eru á byrjunarstigi 

(Girolamo, Dagani, Purcell, Cocchi og McGorry, 2012). 

 

Sjálfstjórn og tilfinningastjórn 

Sjálfstjórn (e. self regulation) er fjölþátta hugsmíð sem tekur til hugrænna, tilfinningalegra, 

félagslegra og lífeðlislegra ferla sem tengjast stjórn á markmiðsbundinni hegðun. Þessi 

eiginleiki þroskast mikið á fyrstu árum barnsins (Calkins og Howse, 2004). Þegar börn byrja á 

leikskóla eru gerðar nýjar kröfur til félagshæfni og sjálfstjórnar þeirra. Þau þurfa að einbeita 

sér að verkefnum, skiptast á og hemja tilfinningar sínar á erfiðum stundum. Sýnt hefur verið 

fram á að geta barns til sjálfstjórnar við lok leikskólagöngunnar spáir fyrir um gengi í skóla 
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(Blair og Razza, 2007) og ekki síst þess vegna er mikilvægt að foreldrar og umönnunaraðilar 

séu meðvitaðir um styrkleika og veikleika barna og geti stutt við eðilegan þroska þeirra. 

Tilfinningastjórn (e. emotional self regulation) er veigamikill þáttur sjálfstjórnar. 

Tilfinningastjórn endurspeglar getuna til að stjórna eigin tilfinningum og gerir barninu kleift 

að mæta áskorunum daglegs lífs og stjórna örvunarstigi sínu. Fyrstu ár ævinnar veltur 

tilfinningastjórn að miklu leyti á skapgerð barnsins (Saarni, 1999). Börn með góða 

tilfinningastjórn standa gjarnan vel félagslega, hegða sér á félagslega samþykktan hátt, öðlast 

vinsældir meðal jafnaldra, hafa góða aðlögunarhæfni og geta sett sig í spor annarra 

(Eisenberg, Fabes, Guthrie og Reiser, 2002). Þegar börn geta ekki haft stjórn á neikvæðum 

tilfinningum og tjáð þær á viðeigandi hátt geta þær brotist fram á árásargjarnan máta í gegnum 

hegðun eða orðræðu. Þessi börn eru líkleg til að einangra sig frá öðrum börnum og eiga erfitt 

með að þekkja og skilja tilfinningar annarra (Mihaela, 2015). Það er mikilvægt að styðja við 

eðlilegan þroska tilfinningastjórnunar hjá börnum enda tengist léleg tilfinningastjórn bæði 

innhverfum og úthverfum röskunum (Calkins og Howse, 2004). 

 

Kvíði hjá börnum 

Kvíðaraskanir hafa tilhneigingu til að koma fram snemma á ævinni. Algengustu 

kvíðaraskanirnar hjá börnum eru almenn kvíðaröskun, aðskilnaðarkvíði og félagsfælni (Franz 

o.fl., 2013). Kvíðaraskanir sem eiga upptök sín í barnæsku geta verið fyrirboði áframhaldandi 

geðrænna vandamála á unglings- og fullorðinsárum (Bittner o.fl., 2007). Það hefur sannað sig 

að inngrip við upphaf þróunar geðsjúkdóms getur minnkað alvarleika og seiglu sjúkdómsins 

og komið í veg fyrir að aðrar geðraskanir komi fram en því miður er algengt að nokkur ár líði 

frá því að sjúkdómur gerir vart við sig og þangað til aðstoðar er leitað og inngrip getur hafist 

(Girolamo o.fl., 2012). Skimun einkenna sem tengjast kvíða og þunglyndi barna og unglinga 

og snemmbúin greining geðraskana er ekki síst mikilvæg í ljósi þess að samkvæmt World 

Health Organisation verður þunglyndi önnur stærsta heilsufarsógn heimsins árið 2030 á eftir 

HIV veirunni (Bayer o.fl., 2011). 

Ýmislegt getur lagt til og viðhaldið kvíða hjá börnum, bæði arfbundnir þættir 

(Hettema, Neale og Kendler, 2001) og umhverfisþættir, bæði inná heimilinu og utan þess. 

Schimmenti og Bifulco (2015) skoðuðu sérstaklega samskipti foreldra og barna og komust að 

því að ákveðnir samskiptastílar lögðu til þróunar kvíðaraskana hjá ungum börnum. Þar bar 

hæst að nefna samskiptastíl sem einkenndist af tilfinningalegri vanrækslu sem felur meðal 

annars í sér skerta tjáningu á ást og skort á tækifærum til samskipta. Einnig hefur verið sýnt 
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fram á að börn sem hafa séð foreldri bregðast við áreiti með hræðslu og kvíða eru líkleg til að 

bregðast á sama hátt við sama áreiti. Þetta kallast herminám. Þannig geta viðbrögð 

foreldranna við áreitum og aðstæðum sem upp koma lagt til og viðhaldið kvíða barnsins 

(Gerull og Rapee, 2002). Foreldrar eru gjarnan grunlausir um að heimilisumhverfið sé að 

valda og viðhalda kvíða barns og fræðsla fyrir foreldra getur því komið að miklu gagni til að 

bæta hegðun og líðan barnsins. 

 

Greining og skimun geðrænna vandamála hjá börnum 

Geðrænum vandamálum barna er gjarnan lýst með vísan í greiningarskilmerki 

greiningarkerfanna DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) og ICD 

(International Classification of Diseases). Notkun greiningarkerfanna hefur þó hlotið 

gagnrýni, greiningarskilmerkin eru gerð til greiningar fullorðinna og ekki talin eiga nógu vel 

við þegar þau eru yfirfærð á börn (Wakefield, 1997). 

Atferlislistar eru hagkvæm og þægileg skimunartæki fyrir vandamál barna. Með þeim 

má bera kennsl á þau börn sem þurfa ítarlegra mat. Að auki má nota þá til að safna saman 

margvíslegum upplýsingum um einkenni eins og fjölda þeirra, styrkleika, aðstæður sem þau 

birtast í og mismunandi upplýsingar milli matsmanna (Örnólfur Thorlacius, 2010). Meðal 

þeirra atferlislista sem notaðir hafa verið til að skima fyrir vandamálum barna eru MASC 

(Multidimensional Anxiety Scale for Children) sem mælir kvíða, RCADS (Revised Child 

Anxiety and Depression Scale) sem mælir kvíða og þunglyndi og SDQ (The Strengths and 

Difficulties Questionnaire) sem mælir bæði vandamál og styrkleika barna.  

Það hefur verið tilhneiging við gerð atferlislista að láta atriðin eingöngu lýsa neikvæðu 

atferli og tilfinningalífi. Þessi nálgun hefur verið gagnrýnd og sögð líkleg til að missa af þeim 

börnum sem upplifa vandamál en ná ekki greiningarskilmerkjum fyrir geðsjúkdóm svo 

snemma á lífsleiðinni (Thorlacius og Gudmundsson, 2015). Í atferlislistanum CEAS 

(Children‘s emotional Adjustment Scale) er annarri nálgun beitt en í stað þess að lýsa 

einkennum raskana eru atriðin þannig uppbyggð að þau mæla hæfni barnsins til hafa stjórn á 

neikvæðum tilfinningaviðbrögðum og sjálfstraust í félagslegum aðstæðum. Á þennan hátt 

mæla atriðin ekki aðeins hugsmíð sem nær yfir neikvæða hegðun sem einkennir geðraskanir 

heldur líka eðlilega og heilbrigða dreifni sömu hegðunar. CEAS er íslenskur listi og var 

gerður árið 2010 af þeim Örnólfi Thorlacius og Einari Guðmundssyni. Sýnt hefur verið fram á 
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trausta þáttabyggingu hans í hópi 6 til 12 ára barna en þar inniheldur listinn fjóra þætti; 

skaplyndi, framfærni, geðstilling, og skýringarstíll (Thorlacius og Gudmundsson, 2015). 

Örnólfur Thorlacius hefur aðlagað CEAS atferlislistann til þess að hann eigi við fyrir þriggja 

til sex ára börn og er sú útgáfa kölluð leikskólaútgáfan. Þar er þátturinn skýringarstíll ekki 

hafður með vegna þess að hann á ekki við í aldurshópnum. Sýnt hefur verið fram á þriggja 

þátta byggingu í þessum aldurshóp (Helena Karlsdóttir og Hugrún Björk Jörundardóttir, 

2016). Lítilsháttar breytingar voru gerðar á atriðasafninu með hliðsjón af niðurstöðum 

þáttagreiningar Hugrúnar og Helenu. Um þær breytingar sá Örnólfur Thorlacius. 

 

Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort stöðug og skýr þáttabygging fáist við 

endurtekna fyrirlögn leikskólaútgáfunnar. Það er verðmætt að til sé gott matstæki sem hægt er 

að nota í hópi svo ungra barna vegna þess að snemmt inngrip getur stundum skipt sköpum. 

Búist er við að þriggja þátta líkanið komi fram aftur og að fram komi þættirnir skaplyndi, 

framfærni og geðstilling. Lítilsháttar breytingar voru gerðar á atriðasafninu áður en fyrirlögn 

fór fram í von um að þriggja þátta byggingin yrði sem skýrust og stöðugust. 

 

 

Aðferð 

Þátttakendur 

Mæður 1487 barna á aldinum þriggja til sex ára fengu sendan atferlislista. Börnin voru í 17 

leikskólum; 13 staðsettum í Reykjavík, tveimur í Vestmannaeyjum, einum á Hvammstanga og 

einum í Skagafirði. Í upphafi innihélt gagnasafnið svör 258 þátttakenda. Fimm feður voru 

fjarlægðir og þá stóðu eftir svör 253 mæðra og einnar stjúpmóður sem felld voru saman fyrir 

frekari úrvinnslu. Svör 18 mæðra voru fjarlægð vegna svarskekkju, þær notuðu 

miðmöguleikann sjaldnar en í 5% tilfella eða oftar en í 95% tilfella. Að auki voru tvær teknar 

út af því að það vantaði svör við yfir 25% spurninganna. Að endingu stóðu eftir svör 234 

mæðra við CEAS listanum. Svæði leikskólanna voru valin eftir hentugleika en leikskólarnir 

sjálfir af handahófi. Í 1. töflu má sjá upplýsingar um aldursdreifingu og kyn barnanna, drengir 

109 (46,6%) og stúlkur 125 (53,4%) talsins. Meðalaldur barnanna er 53,62 mánuðir. 

Meðalaldur drengja í úrtakinu er 55,23 mánuðir og staðalfrávikið er 11,56 mánuðir. Yngsti 
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drengurinn 37 mánaða og elsti 75 mánaða. Meðalaldur stúlkna er 52,21 mánuðir og 

staðalfrávikið 11,60 mánuðir. Yngsta stúlkan 37 mánaða og elsta 75 mánaða. Flest svör 

fengust fyrir þriggja ára börn. 

 

 

1. tafla. Kyn og aldursdreifing barna (N=234). 

Aldur Drengir Stúlkur Alls Hlutfall í %

3 ára 36 55 91 38,9%

4 ára 30 39 69 29,5%

5 ára 38 27 65 27,8%

6 ára 5 4 9 3,8%

Alls: 109 125 234 100%

Hlutfall í % 46,6% 53,4% 100%

 

 

Í 2. töflu má sjá upplýsingar um menntun mæðranna sem svöruðu atferlislistanum. 

Algengast var að mæður hefðu lokið fyrstu háskólagráðu (29,9%). Næst algengast að mæður 

hefðu lokið meistara- eða doktorsprófi frá háskóla (27,8%). Fæstar mæður höfðu einungis 

lokið barnaskólaprófi (2,6%) og fáar höfðu diplóma auk fyrstu háskólagráðu (5,1%). 

 

2. tafla. Menntun mæðra í úrtaki (N=234). 

Menntun Tíðni Hlutfall í %

Barnaskólapróf 6 2,6%

Grunnskólapróf 27 11,5%

Stúdentspróf 37 15,8%

Iðnnám á framhaldsskólastigi 17 7,3%

Fyrsta háskólagráða 79 29,9%

Diplóma eftir fyrstu háskólagráðu 12 5,1%

Meistara- eða doktorspróf frá háskóla 65 27,8%

Samtals: 234 100%  

 

Mælitæki 

Mæðurnar svöruðu leikskólaútgáfu CEAS atferlislistans, ætluðum börnum frá þriggja til sex 

ára. Listinn er þróaður af Örnólfi Thorlacius uppúr upphaflegri útgáfu hans sem Örnólfur 

Thorlacius og Einar Guðmundsson sömdu árið 2013 (Thorlacius og Gudmundsson, 2015). 

Útgáfan inniheldur 32 staðhæfingar sem snúa að kvíða og tilfinningavanda en þó á þann hátt 

að þær miðast að eðlilegri líðan, hegðun og þroska. Þannig geta þær átt við um öll börn en 
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ekki bara þau sem glíma við vandamál af einhverju tagi. Upphaflegi atferlislistinn var fyrir 

börn á aldrinum sex til tólf ára og inniheldur 54 staðhæfingar sem skiptast í fjóra þætti; 

skaplyndi, framfærni, geðstilling og skýringarstíll. Staðhæfingar sem raðast á síðasta þáttinn 

eru ekki hafðar með í þessari útgáfu vegna þess að mál- og vitsmunaþroski aldurshópsins sem 

um ræðir er ekki nógu mikill til að þær eigi við. Þátturinn skaplyndi inniheldur staðhæfingar 

sem snúa að tilfinningasviði og lýsa lunderni og skapstjórn (t.d. Það þarf mikið að gerast til að 

setja hana/hann úr jafnvægi). Þátturinn framfærni tengist tilfinninga- og félagsþroska og 

inniheldur staðhæfingar sem snúa að öryggi í félagslegum aðstæðum (t.d. Á auðvelt með að 

tala við fólk sem hún/hann þekkir ekki vel). Þátturinn geðstilling inniheldur atriði sem snúa að 

áhyggjum og kvíða (t.d. Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða hana/hann). 

Mæðurnar svara staðhæfingunum á fimm punkta Likertkvarða; (aldrei, sjaldan, stundum, oft 

og alltaf).  

 Atferlislisti um styrk og vanda (SDQ; The Strengths and Difficulties Questionnaire) 

var notaður til samanburðar. Listinn er ætlaður til skimunar í hópi fjögurra til sextán ára barna 

(Goodman, 1997) og var lagður fyrir mæður fjögurra til sex ára barna í úrtakinu sem um ræðir 

hér. Hann inniheldur 25 atriði sem skiptast í fimm undirkvarða. Fjórir þeirra mæla veikleika 

og frávik; hegðunarvandi, ofvirkni, samskiptavandi og tilfinningavandi. Einn kvarði mælir 

hinsvegar styrkleika; félagshæfni. Kvarðarnir fjórir sem meta veikleika gefa í sameiningu 

þáttinn; heildarvandi. Að auki má setja saman kvarðana tilfinningavandi og samskiptavandi 

og fá þáttinn innhverf vandamál og kvarðana hegðunarvandi og ofvirkni og fá kvarðann 

úthverf vandamál. Höfundur SDQ mælir með því að þessi skipting sé gerð þegar unnið er með 

almenn úrtök því þannig gefast breiðari þættir (Goodman, Lamping og Ploubidis, 2010). 

Áreiðanleikastuðlar allra þáttanna voru reiknaðir og gildi þeirra eru sem hér segir; 

tilfinningavandi 0,64, hegðunarvandi 0,62, ofvirkni 0,82, samskiptavandi 0,67, félagshæfni 

0,61, heildarvandi 0,82, innhverf vandamál 0,67 og úthverf vandamál 0,80. Áreiðanleiki er 

ásættanlegur þegar gildi hans er hærra en 0,70 en það viðmið næst aðeins hjá þremur þáttanna. 

Spurningalistanum er svarað á þriggja punkta kvarða (ekki rétt, að nokkru rétt, örugglega 

rétt). Hér er notuð útgáfa hans sem foreldrar svara. 

 Spurningalistann sem lagður var fyrir mæðurnar má sjá í heild í 2. viðauka, bæði 

CEAS listann og SDQ listann. 
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Framkvæmd 

Í upphafi var persónuvernd tilkynnt um fyrirlögnina. Því næst var leyfi fengið hjá viðeigandi 

bæjarfélögum um fyrirlögn matskvarðans í leikskólum umdæmisins. Útbúin var vefsíða þar 

sem svörun spurningalistanna fór fram. Tölvupóstur var sendur til leikskólastjóra þeirra 

leikskóla sem lentu í úrtakinu og þeir beðnir um aðstoð við framkvæmdina sem fólst í að 

senda foreldrum þriggja til sex ára barna þátttökubeiðni (sjá þátttökubeiðni í 1. viðauka). 

Leikskólastjórar sem vildu taka þátt sendu frá sér þátttökubeiðni sem innihélt upplýsingar um 

rannsóknina, netfang rannsakanda ef spurningar myndu vakna og tengil inná vefsíðuna þar 

sem spurningalistarnir höfðu verið settir upp. Leikskólastjórarnir voru svo beðnir um að senda 

foreldrum annan póst nokkrum dögum síðar þar sem þeim sem svarað höfðu listanum var 

þakkað fyrir þátttökuna og þeir sem ekki höfðu svarað listanum hvattir til að taka þátt. 

Spurningalistarnir voru settir upp í forritinu QuestionPro. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna fór fram í SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) og Microsoft 

Excel. Gengið var úr skugga um að skilyrði þáttagreiningar á CEAS listanum væru uppfyllt. 

Skilyrði um lágmarksfjölda í úrtaki var uppfyllt enda svöruðu 234 mæður listanum. Bartlett 

prófið (Bartlett‘s test of sphericity) var marktækt en það gefur til kynna að fylgnifylkið 

uppfylli skilyrði þáttagreiningar enda séu atriðin ekki ótengd. Dreifing atriða beggja 

matstækja var skoðuð til að kanna hvort viðmið normaldreifingar væru uppfyllt. 

Brottfallsgildin voru flest fyrir staðhæfingu 20 (Er fljót/ur að jafna sig eftir að hafa orðið 

hrædd/ur) en henni var sleppt af sex mæðrum. Meðaltal nálægustu gilda í gagnasafninu voru 

sett inn í stað brottfallsgildanna. CEAS listinn (N=234) var þáttagreindur. Notuð var leitandi 

þáttagreining, nánar tiltekið meginásaþáttagreining. Fylgni þátta CEAS kvarðans við þætti 

SDQ kvarðans var skoðuð.  

 

Niðurstöður 

Upplýsingar um dreifingu atriða CEAS kvarðans má sjá í 3. töflu. Þar koma fram upplýsingar 

um meðaltöl, staðalfrávik, skekkju, ris og fylgni atriða við aldur barna. Miðað var við að 

skilyrði normaldreifingar væru uppfyllt fyrir atriði CEAS kvarðans þegar meðaltal var nálægt 

3,0 og skekkja og ris lægri en 1,5. Ofangreindar forsendur stóðust fyrir öll atriðin. Ekkert 

atriði hafði meðaltal yfir 4,0 og bara tvö atriði höfðu meðaltal undir 3,0. Meðaltöl voru á 

bilinu 2,81 til 3,94. Staðalfrávik voru á bilinu 0,67 til 1,13. Öll atriðin uppfylltu skilyrði 



15 
 

normaldreifingar um skekkju og ris en skekkja var á bilinu -0,85 til 0,14 og ris á bilinu -0,75 

til 1,05. Fylgni atriða við aldur barna var á bilinu -0,29 (p<0,01) til 0,17 (p<0,01). Hæsta 

neikvæða fylgnin við aldur var fyrir atriði 3 (Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem 

hræða hana/hann). Hæsta jákvæða fylgnin við aldur var fyrir atriði 26 (Stoppar og róar sig 

þegar hún/hann verður æst(ur)). Hvorutveggja er tiltölulega lág fylgni. Útfrá ofangreindum 

niðurstöðum lýsandi tölfræði fyrir atriði CEAS kvarðans má ganga útfrá því að öll atriði 

normaldreifist. 

 

3. tafla Lýsandi tölfræði fyrir atriði CEAS; meðaltal(M), staðalfrávik(sf), skekkja, ris og 

fylgni við aldur (N=234).  

Atriði M sf SkekkjaRis Fylgni

(1) Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra 3,18 0,97 -0,13 -0,49 -0,09

(2) Er ófeimin(n) 3,32 0,89 -0,20 -0,65 -0,04

(3) Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða... 3,46 0,91 -0,26 -0,51 -0,29

(4) Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir jafnaldra sem h... 3,53 0,98 -0,50 -0,27 -0,20

(5) Er örugg(ur) með sig ef hún/hann er miðpunktur athygli 3,38 0,98 -0,33 -0,29 -0,07

(6) Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn 3,94 0,67 -0,28 0,19 -0,18

(7) Á auðvelt með að hrista af sér ótta 3,38 0,80 -0,39 -0,20 -0,20

(8) Spyr bara einu sinni eða tvisvar um hluti ef hún/hann er... 3,09 1,07 -0,14 -0,47 -0,03

(9) Er áhyggjulaus 3,84 0,77 -0,85 1,05 -0,22

(10) Það þarf mikið til að hún/hann reiðist 3,15 0,94 -0,02 -0,58 0,11

(11) Er örugg(ur) með sig í ókunnugum aðstæðum 3,09 0,87 -0,40 -0,48 -0,05

(12) Heldur ró sinni í stað þess að spyrja endurtekið um hlu...3,39 0,91 -0,43 -0,30 -0,15

(13) Það þarf mikið til að hún/hann verði pirruð/pirraður 3,00 0,89 0,14 -0,42 0,06

(14) Er ófeimin(n) við að biðja ókunnug börn um að leika v... 3,22 1,13 -0,24 -0,75 -0,02

(15) Heldur ró sinni þótt illa gangi 2,96 0,90 0,08 -0,28 -0,05

(16) Hefur jafnaðargeð 3,40 0,93 -0,33 -0,29 0,10

(17) Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum 3,31 0,81 -0,48 -0,54 0,15

(18) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum 3,50 0,84 -0,59 0,26 -0,14

(19) Líður vel þegar hún/hann er innan um mörg börn 3,94 0,79 -0,49 0,00 -0,12

(20) Er fljót/ur að jafna sig eftir að hafa orðið hrædd/ur 3,81 0,83 -0,71 -0,65 -0,13

(21) Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann þekkir vel 3,21 1,03 -0,12 -0,60 -0,01

(22) Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist 3,21 0,97 -0,20 -0,53 0,13

(23) Það þarf mikið að gerast til setja hana/hann úr jafnvægi 3,06 0,85 -0,03 -0,41 0,02

(24) Heldur ró sinni ef hún/hann gerir mistök 3,37 0,85 -0,14 -0,52 -0,04

(25) Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera m...3,44 0,85 -0,82 0,39 0,08

(26) Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður æst(ur) 2,81 0,88 -0,16 -0,10 0,17

(27) Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem hún/h...3,00 0,94 0,10 -0,60 -0,01

(28) Hefur góða stórn á skapi sínu 3,31 0,88 -0,54 -0,10 0,12

(29) Heldur ró sinni þegar deilur koma upp 3,07 0,81 -0,03 -0,28 0,16

(30) Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum 3,31 0,83 -0,37 -0,11 0,09

(31) Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér 3,47 0,82 -0,29 -0,07 -0,20

(32) Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir fólk sem hún/h... 3,21 0,92 -0,23 -0,43 0,04
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Upplýsingar um dreifingu atriða SDQ kvarðans má sjá í 4. töflu. Þar koma fram 

upplýsingar um meðaltöl, staðalfrávik, skekkju, ris og fylgni atriða við aldur barna. Alls 

svaraði 141 móðir barna á aldrinum fjögurra til sex ára listanum. Til að atriðin mæti 

forsendum normaldreifingar þurfa þau að hafa meðaltal sem næst 1,0 og skekkju og ris lægra 

en 1,5. Meðaltölin eru á bilinu 0,07 til 1,88 sem verður að teljast stórt bil í ljósi þess að þetta 

er þriggja punkta kvarði með gildin 0, 1 og 2. Skekkja er á bilinu -2,86 til 4,96 og ris á bilinu  

-0,98 til 24,77. Dreifing atriða SDQ stenst ekki skilyrði normaldreifingar en það kemur ekki 

að sök hér vegna þess að matskvarðinn er aðeins notaður til samanburðar. 

 

4. tafla. Lýsandi tölfræði fyrir atriði SDQ; meðaltal(M), staðalfrávik(sf), skekkja, ris og fylgni 

við aldur (N=141). 
Atriði M sf Skekkja Ris Fylgni

(1) Tekur tillit til tilfinninga annarra 1,43 0,58 -0,41 -0,74 0,00

(2) Eirðarlaus, ofvirk/ur, getur ekki verið kyrr lengi 0,45 0,72 1,28 0,13 -0,01

(3) Kvartar oft um höfuðverk, magaverk eða flökurleika 0,32 0,55 1,52 1,41 -0,12

(4) Deilir greiðlega með öðrum börnum (nammi, dóti, blý... 1,52 0,58 -0,74 -0,43 -0,07

(5) Fær oft skapofsaköst eða er heitt í hamsi 0,53 0,69 0,93 -0,37 0,09

(6) Frekar einræn/n, leikur sér ein/n 0,45 0,62 1,10 0,18 -0,11

(7) Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska 0,67 0,59 0,24 -0,63 -0,03

(8) Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur 0,31 0,57 1,73 2,01 0,06

(9) Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi e... 1,66 0,52 -1,14 0,23 0,04

(10) Stöðugt með fikt eða á iði 0,51 0,73 1,07 -0,31 -0,11

(11) Að minnsta kosti einn góðan vin 0,18 0,42 2,28 4,64 -0,02

(12) Flýgst oft á eða leggur börn í einelti 0,07 0,26 3,35 9,42 0,05

(13) Oft óhamingjusamur/söm, langt niðri eða tárast 0,16 0,40 2,56 6,21 0,11

(14) Almennt vel þokkaður/þokkuð af öðrum börnum 0,27 0,49 1,61 1,74 0,08

(15) Auðvelt að stela athygli hans/hennar, einbeiting á fla... 0,75 0,72 0,41 -0,98 0,06

(16)Óöruggur, hangir í foreldrunum við ókunnar aðstæðu... 0,6 0,65 0,63 -0,59 -0,02

(17) Góð/ur við yngri börn 1,88 0,35 -2,86 7,86 -0,19

(18) Lýgur oft og svindlar 0,26 0,53 1,92 2,85 -0,06

(19) Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna 0,09 0,29 2,85 6,21 0,01

(20) Býðst oft til að hjálpa öðrum (foreldrum, kennurum... 1,45 0,57 -0,41 -0,79 -0,18

(21) Hugsar áður en hann/hún framkvæmir 0,85 0,57 0,01 -0,09 0,01

(22) Stelur heima, í skóla eða annarsstaðar 0,07 0,33 4,96 24,77 -0,07

(23) Semur betur við fullorðna en önnur börn 0,31 0,53 1,54 1,51 0,04

(24) Óttast margt, verður auðveldlega hræddur 0,41 0,61 1,21 0,42 0,14

(25) Fylgir verkefnum eftir til enda, heldur góðri athygli 0,75 0,65 0,29 -0,68 0,08

 

 

Þáttagreinig leikskólaútgáfu CEAS 

Samhliðagreining (parallel analysis) var framkvæmd til að sjá hversu margir þættir lýsa 

atriðum CEAS listans best. Eins og sjá má á 1. mynd gaf samhliðagreining til kynna að fjöldi 

þátta væru þrír. Þetta var nokkuð skýrt og í takt við það sem við var búist. 

Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) með promax snúningi (kappa 2) var 

notuð til að athuga þáttabygginguna. Þriggja þátta lausn skýrir samtals 50,1% 
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heildardreifingar í atriðasafninu. Fyrsti þátturinn skýrir 28,4%, annar þátturinn 14,6% og 

þriðji þátturinn 7,1%.  

 Eins og sjá má í 5. töflu er þáttaskýring (e. communalities) atriða á bilinu 0,28 til 0,73. 

Þáttaskýring gefur til kynna hve mikið af dreifingu atriða þættirnir þrír skýra. 

Áreiðanleikastuðlarnir sjást einnig í 5. töflu. Alfastuðull þáttarins skaplyndi var 0,93, þáttarins 

framfærni 0,91 og þáttarins geðstilling 0,88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. mynd. Samhliðagreining á CEAS atferlislistanum. 
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5. tafla. Meginásaþáttagreining CEAS kvarðans. Þriggja þátta lausn með hvössum snúningi 

(N=243), hleðslur atriða á þætti, þáttaskýring atriða (h²), alfastuðlar þátta og fylgni milli þátta.

Hleðslur á þætti*

Atriði I II III h²

(28) Hefur góða stórn á skapi sínu 0,89 -0,06 -0,06 0,73

(16) Hefur jafnaðargeð 0,83 0,05 -0,10 0,64

(17) Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum 0,79 0,06 -0,06 0,61

(22) Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist 0,79 0,02 -0,10 0,56

(29) Heldur ró sinni þegar deilur koma upp 0,75 -0,04 -0,01 0,54

(23) Það þarf mikið að gerast til setja hana/hann úr jafnvægi 0,71 0,11 -0,06 0,51

(10) Það þarf mikið til að hún/hann reiðist 0,71 -0,05 -0,02 0,47

(13) Það þarf mikið til að hún/hann verði pirruð/pirraður 0,69 -0,02 0,03 0,48

(30) Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum 0,65 -0,06 0,06 0,43

(26) Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður æst(ur) 0,58 0,03 0,04 0,37

(15) Heldur ró sinni þótt illa gangi 0,57 -0,08 0,08 0,36

(24) Heldur ró sinni ef hún/hann gerir mistök 0,54 -0,07 0,14 0,36

(21) Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann þekkir vel -0,10 0,84 -0,08 0,64

(32) Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir fólk sem hún/hann... 0,02 0,79 -0,04 0,61

(2) Er ófeimin(n) -0,12 0,78 -0,10 0,54

(14) Er ófeimin(n) við að biðja ókunnug börn um að leika við sig 0,08 0,76 -0,10 0,56

(1) Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra -0,08 0,72 -0,07 0,46

(4) Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir jafnaldra sem hún/ha... -0,06 0,71 0,15 0,59

(5) Er örugg(ur) með sig ef hún/hann er miðpunktur athygli -0,06 0,66 0,01 0,43

(27) Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem hún/hann... -0,03 0,66 0,02 0,43

(11) Er örugg(ur) með sig í ókunnugum aðstæðum 0,03 0,60 0,10 0,42

(25) Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera með sér 0,07 0,55 -0,01 0,32

(6) Er örugg(ur) með sig innan um önnur börn 0,14 0,54 0,09 0,40

(19) Líður vel þegar hún/hann er innan um mörg börn 0,14 0,52 0,16 0,44

(3) Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða hana... -0,17 -0,08 0,87 0,61

(7) Á auðvelt með að hrista af sér ótta -0,15 -0,02 0,85 0,61

(31) Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér 0,06 0,04 0,79 0,69

(9) Er áhyggjulaus 0,01 0,00 0,65 0,42

(18) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum 0,25 0,02 0,62 0,59

(8) Spyr bara einu sinni eða tvisvar um hluti ef hún/hann er kví... -0,02 -0,08 0,56 0,28

(20) Er fljót/ur að jafna sig eftir að hafa orðið hrædd/ur 0,10 0,17 0,54 0,46

(12) Heldur ró sinni í stað þess að spyrja endurtekið um hluti s... 0,22 0,03 0,52 0,43

Fylgni milli þátta I II III Alfast.

I - - - 0,93

II 0,23 - - 0,91

III 0,45 0,40 - 0,88

* I skaplyndi, II framfærni, III geðstilling  
 

Fyrsti þátturinn inniheldur 12 atriði sem lýsa lunderni og skapstjórn og hefur fengið 

lýsandi heitið skaplyndi. Atriðin sem hlaða hæst á þáttinn eru atriði 28 (Hefur góða stórn á 

skapi sínu), 16 (Hefur jafnaðargeð), 17 (Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum), 22 (Getur hamið 
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sig þegar hún/hann reiðist) og 29 (Heldur ró sinni þegar deilur koma upp). Hleðsla atriðanna 

12 á þáttinn er á bilinu 0,54 til 0,89. Eins og sjá má í 5. töflu hlaða atriðin hátt á fyrsta þáttinn 

en mjög lítið á annan og þriðja.  

Annar þátturinn inniheldur 12 atriði sem tengjast tilfinninga- og félagsþroska og hefur 

fengið lýsandi heitið framfærni. Atriðin sem hlaða hæst á þáttinn eru atriði 21 (Á auðvelt með 

að tala við fólk sem hún/hann þekkir ekki vel), 32 (Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir 

fólk sem hún/hann þekkir ekki vel), 2 (Er ófeimin(n)), 14 (Er ófeimin(n) við að biðja ókunnug 

börn um að leika við sig) og 1 (Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra). 

Hleðsla atriðanna sem raðast á þáttinn er á bilinu 0,52 til 0,84. Hleðsla á hina þættina er lág og 

ómarkverð.  

Þriðji þátturinn inniheldur átta atriði sem tengjast áhyggjum og kvíða og hefur fengið 

lýsandi heitið geðstilling. Atriðin sem hlaða hæst á þáttinn eru atriði 3 (Á auðvelt með að 

hætta að hugsa um hluti sem hræða hana/hann), 7 (Á auðvelt með að hrista af sér ótta), 31 (Á 

auðvelt með að hrista áhyggjur af sér) og 9 (Er áhyggjulaus). Atriðin hafa hleðslu við þriðja 

þáttinn á bilinu 0,52 til 0,87. Atriðin hafa tiltölulega lága hleðslu á hina þættina en tvö atriði 

hafa lága hleðslu á fyrsta þáttinn. 

 Hæsta fylgnin er milli fyrsta (skaplyndi) og þriðja þáttar (geðstilling) og er 0,45. 

Fylgni milli annars (framfærni) og þriðja þáttar er 0,40 og lægsta fylgnin er á milli fyrsta og 

annars þáttar. Þetta má sjá neðst í 5. töflu. 

 

Dreifing heildartalna þátta CEAS og SDQ 

Í 6. töflu má sjá dreifingu heildartalna fyrir þætti CEAS kvarðans og SDQ kvarðans. Þættir 

CEAS kvarðans eru þrír talsins og fengust með meginásaþáttagreiningu. Þættir SDQ kvarðans 

eru átta talsins, fimm undirkvarðar og þrír samsettir þættir. Þátturinn heildarvandi er samsettur 

úr undirkvörðunum fjórum sem meta veikleika og frávik (hegðunarvandi, ofvirkni, 

samskiptavandi og tilfinningavandi). Þátturinn innhverf vandamál er samsettur úr 

undirkvörðunum; samskiptavandi og tilfinningavandi. Þátturinn úthverf vandamál er 

samsettur úr undirkvörðunum hegðunarvandi og ofvirkni. Í töflunni eru birtar upplýsingar um 

fjölda atriða, meðtaltöl, staðalfrávik, hæstu gildi, lægstu gildi, skekkju og ris þátta beggja 

kvarða. 
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6. tafla. Heildartölur CEAS (N=234) og SDQ þátta (N=141). Fjöldi atriða, meðaltal(M), 

staðalfrávik(sf), lægsta gildi(L), hæsta gildi(H), skekkja og ris beggja kvarða. 

CEAS Fjöldi atriða M sf L H Skekkja Ris

Skaplyndi 12 37,97 7,68 12 55 -0,45 -0,05

Framfærni 12 40,46 7,90 20 59 -0,29 -0,47

Geðstilling 8 27,93 5,07 10 40 -0,44 0,48

SDQ Fjöldi atriða M sf L H Skekkja Ris

Hegðunarvandi 5 1,61 1,60 0 9 1,90 5,82

Ofvirkni 5 3,31 2,58 0 10 0,90 0,02

Samskiptavandi 5 1,29 1,58 0 7 1,65 2,59

Tilfinningavandi 5 1,80 1,81 0 9 1,27 1,83

Félagshæfni 5 7,94 1,65 3 10 -0,92 0,68

Úthverf vandamál 10 4,93 3,60 0 19 1,17 1,60

Innhverf vandamál 10 3,09 2,64 0 11 1,05 0,60

Heildarvandi 20 8,02 5,32 0 27 1,10 1,24

  

Meðaltöl CEAS þáttanna eru á bilinu 27,93 til 40,46 og staðalfávik á bilinu 5,07 til 

7,90. Skekkja er á bilinu -0,45 til -0,29 og ris á bilinu -0,47 til 0,48. Þættirnir þrír eru því allt 

að því normaldreifðir. 

Meðaltöl SDQ undirkvarðanna eru á bilinu 1,29 til 7,94. Eins og sjá má hefur 

félagshæfni töluvert hærra meðaltal en hinir undirkvarðarnir. Staðalfrávik eru á bilinu 1,58 til 

2,58. Skekkja er á bilinu -0,92 til 1,90 og ris á bilinu 0,02 til 5,82. Tveir undirkvarðar ná 

viðmiðum um skekkju og ris en það eru ofvirkni og félagshæfni. Samsetti þátturinn úthverf 

vandamál hefur meðaltalið 4,93 og staðalfrávikið 3,60. Skekkja er 1,17 og ris er 1,60. 

Samsetti þátturinn innhverf vandamál hefur meðaltalið 3,09 og staðalfrávikið 2,64, skekkja er 

1,05 og ris er 0,60. Samsetti þátturinn heildarvandi hefur meðaltalið 8,02 og staðalfrávikið 

5,32. Skekkja er 1,10 og ris 1,24. Af samsettu þáttunum ná innhverf vandamál og 

heildarvandi viðmiðum um skekkju og ris.  

 

Samleitin og sundurgreinandi fylgni 

Reiknuð var hlutfylgni (partial correlation) á milli CEAS þáttanna þriggja og SDQ þáttanna, 

bæði undirkvarðanna fimm og samsettu þáttanna þriggja. CEAS þættirnir eru skaplyndi, 

framfærni og geðstilling. SDQ þættirnir eru hegðunarvandi, ofvirkni, samskiptavandi, 
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tilfinningavandi, félagshæfni, heildarvandi, innhverf vandamál og úthverf vandamál. Stjórnað 

er fyrir aldri barna. Þetta má sjá í 7. töflu. Marktækir fylgnistuðlar eru merktir með stjörnum. 

7. tafla. Hlutfylgni á milli átta þátta SDQ (N=141) og þriggja þátta CEAS (N=234). 

Þættir CEAS

Þættir SDQ Skaplyndi Framfærni Geðstilling

Hegðunarvandi -0,68*** -0,12 -0,33***

Ofvirkni -0,32*** -0,04 -0,29***

Samskiptavandi -0,38*** -0,19* -0,22*

Tilfinningavandi -0,30*** -0,44*** -0,60***

Félagshæfni 0,36*** 0,04 0,08

Heildarvandi -0,57*** -0,26** -0,51***

Innhverf vandamál -0,43*** -0,42*** -0,54***

Úthverf vandamál -0,53*** -0,08 -0,35***

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

 

CEAS þátturinn skaplyndi hefur marktæka fylgni við alla þætti SDQ, neikvæða við alla 

þættina sem mæla veikleika og frávik og jákvæða við þann sem mælir félagshæfni. Hæst er 

fylgni skaplyndi við SDQ þáttinn hegðunarvandi (-0,68). Fylgni við samsettu kvarðana 

heildarvandi (-0,57) og úthverf vandamál (-0,53) er líka nokkuð há. CEAS þátturinn 

framfærni hefur marktæka fylgni við fjóra þætti SDQ og allir marktækir fylgnistuðlar eru 

neikvæðir. Hæst er fylgnin við þættina tilfinningavandi (-0,44) og innhverf vandamál (-0,42). 

CEAS þátturinn geðstilling hefur marktæka fylgni við alla þætti SDQ nema þáttinn 

félagshæfni. Hæst er fylgnin við þættina innhverf vandamál (-0,54) og heildarvandi (-0,51).  

 

 

Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna þáttabyggingu leikskólaútgáfu CEAS atferlislistans í 

úrtaki þriggja til sex ára barna. Mikilvægt er að til séu góð tæki til að skima fyrir vandamálum 

í þessum aldurshóp en snemmt inngrip getur skipt sköpum til að tryggja megi andlega heilsu 

barnsins til frambúðar. Sýnt hafði verið fram á í annarri rannsókn að leikskólaútgáfa CEAS 

inniheldur þrjá þætti; Skaplyndi, framsækni og geðstilling (Helena Karlsdóttir og Hugrún 

Björk Jörundardóttir, 2016). Smávægilegar breytingar voru gerðar á atriðasafninu með 

hliðsjón af niðurstöðum Helenu og Hugrúnar í von um að fá skýrari og stöðugri þriggja þátta 

byggingu. 



22 
 

Atriði CEAS normaldreifðust. Bartletts próf var marktækt og úrtaksfjöldi fullnægjandi 

og því ekkert að vanbúnaði að hefja þáttagreiningu. Samhliðagreining gaf til kynna að þrír 

þættir væru í atriðasafninu. Samkvæmt meginásaþáttagreiningu með promax snúningi (kappa 

2) skýrir þriggja þátta lausn 50,1% heildardreifingar í atriðasafninu. Þátturinn skaplyndi skýrir 

28,4%, þátturinn framsækni skýrir 14,6% og þátturinn geðstilling 7,1%. Atriði allra þriggja 

þáttanna hlaða hátt á sinn þátt en lágt og ómarkvert á aðra þætti. Allir hafa þættirnir háa 

áreiðanleikastuðla. Megin niðurstaða rannsóknarinnar er að þriggja þátta lausn fékkst við 

endurtekna fyrirlögn leikskólaútgáfunnar og inntak þáttanna er í fullkomnu samræmi við það 

sem áður hefur sést. Þáttabyggingin er skýrari en í fyrri fyrirlögn en það stafar líklega af 

breytingunum sem gerðar voru á atriðasafninu á milli fyrirlagna.  

Þrátt fyrir að viðmið normaldreifingar væru ekki uppyllt fyrir SDQ kom það ekki að 

sök þar sem listinn var eingöngu ætlaður til samanburðar við CEAS listann. Fylgni á milli 

þátta SDQ listans og þátta CEAS listans var oft nokkuð há og alltaf neikvæð nema í tilfelli 

SDQ þáttarins félagshæfni sem hefur jákvæða fylgni við alla þrjá þætti CEAS. Sem dæmi má 

nefna að á milli skaplyndi og hegðunarvandi var fylgnin -0,68. Hæsta og eina marktæka 

jákvæða fylgnin var á milli skaplyndi og félagshæfni en hún var 0,36. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við væntingar enda eru allir þættir SDQ nema félagshæfni að mæla frávik og vanda 

en atriði CEAS listans mæla eðlilega líðan, hegðun og þroska. 

Nokkrar takmarkanir eru á rannsókninni. Ef rannsóknin yrði endurtekin væri gott að 

hafa stærra úrtak. 234 mæður svöruðu CEAS listanum og þó að það sé nægilegur fjöldi hefði 

verið áhugavert að hafa stærra gagnasafn til þáttagreiningar. Það er þó kostur að 

spurningalistinn náði til fjölbreytts hóps mæðra enda er úrtakið bæði frá Reykjavík og af 

landsbyggðinni og menntun mæðranna fjölbreytt.  
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1. viðauki 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Ég er B.S. nemandi í sálfræði við Háskóla Íslands og langar að biðja um aðstoð ykkar við lokaverkefni 

mitt. Þátttaka felst í að mæður/stúpmæður barna á aldrinum þriggja til sex ára svari spurningalista 

um hegðun, þroska og líðan barna. Verkefnið er liður í að þróa spurningalistann en það er 

nauðsynlegt skref áður en hægt verður að nota hann til að finna börn sem glíma við vanda og stuðla 

þannig að réttu og skilvirku inngripi fyrir þau. Linkurinn er hér að neðan:  

http://enterprise.questionpro.com/t/AL1WVZTieg 

Ef þú eða maki þinn átt barn á þessum aldri óska ég eftir að móðir/stjúpmóðir barnsins svari listanum 

(mat feðra verður tekið fyrir í annarri rannsókn) . Hver móðir svarar listanum aðeins einu sinni, fyrir 

eitt barn. Spurningalistinn er naflaus og ekki verður hægt að rekja svör til einstaka þátttakenda. 

Persónuvernd hefur verið tilkynnt um inntak og framkvæmd rannsóknarinnar. Leiðbeinandi minn er 

dr. Einar Guðmundsson prófessor við H.Í.  

Svörun listans ætti ekki að taka meira en 10 til 15 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 netfangið mitt:  

helgamaggy@gmail.com 

Takk kærlega fyrir, 

Helga Maggý Magnúsdóttir 

B.S. nemi í sálfræði við Háskóla Íslands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enterprise.questionpro.com/t/AL1WVZTieg
mailto:helgamaggy@gmail.com
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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. 0 mánaða 

2. 1 mánaða 

3. 2 mánaða 

4. 3 mánaða 

5. 4 mánaða 

6. 5 mánaða 

7. 6 mánaða 

8. 7 mánaða 

9. 8 mánaða 

10. 9 mánaða 

11. 10 mánaða 

12. 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? 

 

Búseta 

1. Höfuðborgarsvæðið 

2. Vestfirðir 

3. Austurland 

4. Reykjanes 

5. Norðurland vestra 

6. Suðurland 

7. Vesturland 

8. Norðurland eystra 

9. Annað?  

 

Þjóðerni þitt (óháð ríkisfangi) 

1. Íslendingur 

2. Annað?  
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Þjóðerni barns (óháð ríkisfangi) 

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. 

 

Börn eru mjög ólík og fullyrðingarnar sem hér fara á eftir taka til þroska og hegðunar þeirra. Það er við því að 

búast að sumar fullyrðinganna eigi mjög vel eða alltaf við barnið þitt en aðrar eigi stundum eða aldrei við. Ef þú 

þarft að rifja eitthvað upp í tengslum við hegðun barnsins skaltu miða við síðastliðnar fjórar vikur en ekki lengra 

aftur í tímann. 

 

 

 Aldrei Sjaldan Stundum  Oft Alltaf 

Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi 

ókunnugra. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Er ófeimin(n). ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða 

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

hún/hann þekkir ekki vel. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Er örugg(ur) með sig ef hún/hann er miðpunktur 

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

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

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 

hluti sem vekja áhyggjur hjá henni/honum. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 



29 
 

Er fljót(ur) að jafna sig eftir að hafa orðið hrædd(ur). ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann þekkir 

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

Það þarf mikið að gerast til setja hana/hann úr 

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

Á frumkvæði að því að biðja önnur börn um að vera 

með sér. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður æst(ur). ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Á auðvelt með að biðja einhvern 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. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Er örugg(ur) með sig ef hún/hann hittir fólk sem 

hún/hann þekkir lítið eða ekki neitt. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

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, blýöntum o.s.frv). ❏ ❏ ❏ 

Fær oft skapofsaköst eða er heit/t í hamsi. ❏ ❏ ❏ 
Frekar einræn/n, leikur sér ein/n. 

❏ ❏ ❏ 
Almennt hlýðin/n, gerir yfirleitt eins og fullorðnir óska. ❏ ❏ ❏ 

Áhyggjur af mörgu, virðist oft áhyggjufull/ur. ❏ ❏ ❏ 
Hjálpsamur/söm ef einhver meiðir sig, er í uppnámi 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. ❏ ❏ ❏ 
Óöruggur, hangir í foreldrunum við ókunnar aðstæður, missir 

sjálfstraust. ❏ ❏ ❏ 
Góð/ur við yngri börn. ❏ ❏ ❏ 
Lýgur oft og svindlar. ❏ ❏ ❏ 

Verður fyrir stríðni eða einelti af hálfu annarra barna. ❏ ❏ ❏ 
Býðst oft til að hjálpa öðrum (foreldrum, kennurum, öðrum börnum). ❏ ❏ ❏ 

Hugsar áður en hann/hún framkvæmir. ❏ ❏ ❏ 
Stelur heima, í skóla eða annars staðar. ❏ ❏ ❏ 

Semur betur við fullorðna en önnur börn. ❏ ❏ ❏ 
Óttast margt, verður auðveldlega hræddur. ❏ ❏ ❏ 

Fylgir verkefnum eftir til enda, heldur góðri athygli. ❏ ❏ ❏ 
 


