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Útdráttur 

Tilfinninga- og hegðunarvandi er fremur algengur meðal barna á leikskólaaldri og getur haft 

víðtæk áhrif á líf barna. Snemmtæk íhlutun er mikilvæg og getur skipt sköpum í þroskaferli 

barna. Mikilvægi inngrips snýr ekki síður að því að efla þau börn sem teljast í áhættu að þróa 

með sér vanda af þessu tagi. CEAS (Children‘s emotional adjustment scale) er nýr íslenskur 

atferlislisti, þar sem hegðun og líðan eru metin á samfelldum kvarða.  

 CEAS er ætlað að meta tilfinningaþroska og líðan barna á aldrinum 36 til 71 mánaða 

með þroskamiðaðri nálgun. Listinn er frumsaminn á Íslandi, fjallar um líðan barna út frá 

eðlilegum þroska og ætlaður öllum börnum. Markmið rannsóknar er að taka fyrstu skref í 

stöðlun listans. Lagskipt hentugleikaúrtak var notað við val á þátttakendum á landinu öllu (N= 

885) og gögnin borin saman við gögn Hagstofu Íslands eftir aldri, kyni, menntun og búsetu. 

Gagnasafni var skipt upp í tvo hluta þar sem annar innihélt mæður (n= 680) og hinn feður (n= 

205). Úrtök mæðra og feðra voru borin saman til að kanna samræmi þeirra í svörun listans. 

Framkvæmd var meginásaþáttagreining með hornhvössum snúning. Dregnir voru þrír þættir, 

Skaplyndi (e. temper control), Framfærni (e. social assertiveness) og Kvíðastjórn (e. anxiety 

control). Meðaltöl þáttanna voru á bilinu 19,26 (Kvíðastjórn) til 23, 97 (Skaplyndi). 

Áreiðanleiki þátta var hár, frá 0,86 (Kvíðastjórn) til 0,93 (Skaplyndi). Fylgni atriða við aldur 

barns var frá -0,096 (Kvíðastjórn) til 0,098 (Skaplyndi). Marktækur munur var á mati mæðra 

eftir menntun á þættinum Kvíðastjórn (F(2,677)=0,88p>0,05) og mátu mæður sem lokið hafa 

barna- eða grunnkólaprófi börn sín lægri í Kvíðastjórn samanborið við þær sem lokið hafa 

háskóla- eða doktorsprófi.  

Samkvæmt fyrri rannsóknum eru próffræðilegir eiginleikar CEAS góðir og sýna fram 

á skýra þáttabyggingu þriggja þátta með góðan áreiðanleika. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

leiddu einnig í ljós góða próffræðilega eiginleika CEAS. Skýr þriggja þátta lausn kom fram í 

bæði úrtaki mæðra og feðra með góðum áreiðanleika.  

Til að stíga fullnaðarskref í stöðlun listans þarf að stækka bæði úrtak mæðra og feðra 

svo endurspegla megi þýði sem best þegar horft er út frá gögnum Hagstofu Íslands um 

íbúafjölda á landinu öllu.   

  



 

 

Abstract 
 

Emotional as well as behavioral problems are common among preschool children and can 

have profound effects on children´s lives. Early intervention is therefore important and can 

make a difference when it comes to a child´s development.  

Children´s Emotional Adjustment Scale (CEAS) is a new Icelandic instrument that 

evaluates normal behavior. CEAS is a parent- reported inventory designed to capture 

emotional functioning of children between the ages of 36 and 71 months. The instrument was 

developed in Iceland and it´s focus is on children´s emotional adjustment, based on normal 

development.  

 The present study had a dual aim. The first aim was to begin the process of 

standardization of the CEAS inventory and the second was to valuate the pscyhometric 

properties of the CEAS for children from 36 to 71 months old. A random cluster sample of 

mothers (n = 680) and fathers (n = 205) was compared with data from Statistics Iceland by 

their age, gender, education and region. The data for mothers and fathers were analyzed 

separately. 

Principal axis factor analysis was conducted on 29 items with Promax rotation. Based 

on the results of parallel analysis three factors were extracted; Temper control, Social 

assertiveness and Anxiety control. In both samples of mothers and father the factor structure 

was the same. Temper control contained 11 items, Social assertiveness 10 items and Anxiety 

control 8 items. The factor reliability was high in both samples, from 0.89 (Anxiety Control) 

to 0.93 (Temper control). The correlation to the age of children was from -0,096 (Anxiety 

Control) to 0.098 (Temper control). A significant difference was found on Anxiety control for 

levels of mothers education mothers with primary education rating their children a lower than 

mothers a university or doctorate degree (F (2,677) = 0,88p> 0,05).  

According to previous researches, psychometric properties of the CEAS has sufficient 

psychometric properties and a clear structure of three high reliable factors. The results of this 

study also demonstrate good psychometrics properties of CEAS. A clear three-factor solution 

was found in both mothers and fathers data the reliability was high. In order to complete the 

standardization of the list, further data needs to be collected, for both mothers and fathers.  
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Inngangur 

Mikilvægt er að stuðla að góðum grunni í félagslegum samskiptum snemma í þroskaferli 

barna þar sem hröð þróun í félags- og tilfinningaþroska á sér stað, efla þau börn sem standa 

sterk að vígi og styðja þau sem slök eru (Schell, Albers, von Kries, Hillenbrand og 

Hennemann, 2015; Schultz, Richardson, Barber og Wilcox, 2011). Það er mikilvægt til að 

koma í veg fyrir frekari samskipta -og hegðunarvanda síðar meir (Caldarella, Christensen, 

Kramer og Kronmiller, 2009). Vandamál af þeim toga geta hæglega haft áhrif á líðan og 

hegðun þegar á efri skólastig er komið. Sér í lagi fái börn ekki að þroskast og dafna í 

umhverfi sínu, læra að takast á við vandamál og styrkja sig sem einstaklinga (Vlachou, 

Andreou, Botsoglou og Didaskalou, 2011).  

Geðraskanir meðal barna og unglinga eru tíðar og er talið að algengi sé um 13%, 

algengi kvíðaraskana um 6,5% og þunglyndisraskana 2,6%. (Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye 

og Rohde, 2015). Geðraskanir meðal leikskólabarna virðast einnig vera nokkuð algengar. 

Bufferd, Dougherty, Carlson og Klein (2011) gerðu rannsókn á algengi geðraskana hjá 

bandarískum leikskólabörnum og niðurstöður leiddu í ljós að 27,4% barnanna mættu 

greiningarskilmerkjum geðraskana, DSM- IV (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder). Algengustu raskanirnar voru mótþróaþrjóskuröskun (9,4%), sértæk fælni (9,1%) 

og aðskilnaðarkvíði (5,4%). Samsláttur raskana var algengur og þá sér í lagi á kvíða og 

þunglyndi annars vegar og á mótþróaþrjóskuröskun og ADHD hins vegar. Samsláttur milli 

geðraskana getur gert það að verkum að birtingaform einkenna getur hæglega breyst og orðið 

alvarlegra og þar með geðrænt mat flóknara (Ezpeleta, Domenech og Angold, 2006). Þó hefur 

verið deilt um hvort geðgreiningar ungra barna út frá flokkakerfum teljist réttmætar þar sem 

börn taka örum breytingum í þroskaferlinu. Því er illmögulegt að bera kennsl á einkennamynd 

sem hægt er að mæla á réttmætan hátt. Ádeilan hefur ekki síður snúið að því að ekki sé tekið 

tillit til breytileika einstaklinga í þroskaferlinu og því er aukin hætta á að börn fái greiningu 

sem ekki á við og getur það hæglega mótað sýn þeirra á sig sjálf. Umhverfisáhrif eru mikil og 

því ber að varast að eigna börnunum erfiðleika sem rekja má til samspils foreldra, umhverfis 

og barnsins (Egger og Angold, 2006). Einnig eru einkenni geðraskana meðal barna gjarnan 

ólík því sem kemur fram hjá fullorðnum einstaklingum. Greiningarviðmið og einkennamyndir 

DSM (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ) eiga að mestu rætur sínar að 

rekja til einkenna fullorðinna og því getur reynst snúið að geðgreina börn þar sem 

einkennamynd er oft frábrugðin viðmiðum sem gefin eru fyrir tiltekinn greiningarflokk 

(American Psychiatric Association, 2013). Einstaklingar geta einnig sýnt frávik í hegðun eða 

þroska þótt þeir falli ekki í ákveðinn greiningarflokk. Sú hugmynd hefur því sprottið upp að 
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líta á hegðun sem vídd fremur en einkennaflokka. Með þeirri hugmynd aukast líkur á að 

kennsl séu borin á vanda sem til staðar er þótt skilyrði geðgreiningar séu ekki uppfyllt 

(Asmundson, Weeks, Carleton, Thibodeau og Fetzner, 2011; Brown og Barlow, 2005). 

Geðgreining sem slík ber ekki með sér allar þær upplýsingar sem teljast mikilvægar þar sem 

einkenni geta verið ólík milli einstaklinga þó svo að um sömu geðröskun sé að ræða. Með því 

að raða einstaklingum í flokka tapast mikilvægar upplýsingar sem annars gætu talist 

gagnlegar (Jakob Smári, 2007). Þessi málefni eru flókin en um leið viðkvæm og mikilvægt að 

horfa til breytileika, þroskaferlis og umhverfisþátta. Skimun á vanda er mikilvæg svo að hægt 

sé að veita snemmtæk inngrip og viðeigandi íhlutun og koma í veg fyrir aukinn vanda.  

 

Félagshæfni og tilfinningaþroski leikskólabarna 

Að standa sterkur félagslega og hafa góða félagshæfni hefur þann ávinning að samskipti við 

aðra verða farsælli, vinsældir meðal vina aukast og lífsgæði verða meiri (Epstein, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn með góða félagshæfni eru ánægðari en þau sem skortir hana 

(Kostelnik, Gregory, Soderman og Whiren, 2011). Þar að auki hefur samband góðra 

félagstengsla og góðs námsárangurs haldist í hendur (Epstein, 2009). Eðlilegur félags- og 

tilfinningaþroski er grundvöllur náms. Ef tilfinningastjórn er slök og samskipti við aðra 

einstaklinga einkennast af togstreitu eru mun minni líkur á að börn geti nýtt getu sína til náms. 

Ef hvatvísi er ráðandi og hæfni til að gera áætlanir um úrlausnir eða getan til að leita sér 

hjálpar er ekki til staðar eru yfirgnæfandi líkur á að það leiði af sér ýmiskonar erfiðleika. Þau 

börn, sem sýna styrkleika í félagshæfni og tilfinningastjórn, eru því mun líklegri til að standa 

sig betur í námi og samskiptum ásamt því að vera virkari þátttakendur í daglegu lífi bæði í 

skóla og annars staðar (Kostelnik o.fl., 2011). Þau börn, sem hins vegar upplifa sig óörugg og 

feimin í félagslegum aðstæðum, virðast líklegri en önnur til að upplifa kvíða. Þá hefur því 

verið velt upp hvort börn, sem upplifa sig afskipt í félagslegum aðstæðum, séu verr varin fyrir 

streitu dagslegs lífs og þróa því með sér kvíðaeinkenni (Malhotra og Das, 2007).  

Samband félags- og tilfinningaþroska er flókið og illmögulegt að greina hvað það er 

sem veldur nákvæmlega því samspili vegna fjölmargra þátta er hafa áhrif á þroska og þróun 

einstaklinga. Þó er vitað að lakur félagsþroski hefur víðtæk áhrif og getur leitt af sér 

margþættan vanda í lífi barna sem standa höllum fæti (Wichstrøm, Belsky og Berg‐Nielsen, 

2013). Góð félagshæfni barna ræðst af mörgum þáttum eins og þroskaferli, umhverfi barnsins 

og virkni (Kostelnik o.fl., 2011). Persónlegir eiginleikar sumra barna gera það að verkum að 

getan til að jafna sig eftir streituvaldandi atburði, að takast á við mótlæti og tilfinningalega 
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erfiðleika, sé meiri. Seigla (e. resilience) vísar í getuna til að takast á við erfiðar aðstæður. 

Börn sem búa yfir meiri seiglu en önnur geta þó verið mjög ólík þó svo að þau deili 

sameiginlegum eiginleikum. Einnig getur seiglan verið mismikil eftir aðstæðum.   

Almennt má þó segja að þeim börnum, sem vegnar vel, sé það sammerkt að eiga í 

góðum samskiptum við foreldra, finnist þau hafa tilgang og vera mikils metin, þau sýna 

hjálpsemi, hafa aldurssvarandi sjálfstjórn, eru sjálfstæð og taka ábyrgð á gjörðum sínum 

(Kostelnik o.fl., 2011; Masten, 2009). 

 

Hegðunar- og tilfinningavandi leikskólabarna 

Slök félagshæfni, slakur tilfinningaþroski og hegðunarerfiðleikar haldast þétt í hendur. Oft er 

það samband óháð greind barnsins eins og kemur fram í langtímarannsókn Bornsteins, Hahns 

og Haynes (2010) þar sem samspil félagsfærni og hegðunar- og tilfinningaerfiðleika barna var 

skoðað. Fylgst var með börnum frá fjögurra til fjórtán ára aldurs. Öll voru þau með lakan 

félagsþroska á fjórða aldursári. Um tíu ára aldurinn kom vandi þeirra fram í hegðunar- og 

tilfinningaerfiðleikum og hegðunarerfiðleikar voru mest áberandi um fjórtán ára aldurinn. 

Þessar niðurstöður ýta enn frekar undir þá hugmynd að hegðunar- og tilfinningavandi sé 

samofinn vandi.  

Vanlíðan birtist gjarnan sem hegðunarvandi og getur það skýrst að einhverjum hluta af 

vangetu barna að greina frá líðan og tilfinningum og takast á við vandamál sem upp koma í 

félagslegum aðstæðum. Erfiðleikar í tjáskiptum hafa mikil áhrif á líf einstaklinga og hefur því 

verið haldið fram að vandi af þeim meiði leiki lykilhlutverk í þróun hegðunarvanda bæði 

meðal barna og unglinga (Petersen o. fl., 2013). Þá eru skapgerðarþættir taldir hafa 

forspárgildi um hversu vel börnum vegni í félagslegu samspili. Þeir skapgerðarþættir, sem 

koma fram á fyrsta aldursári barns, gefa vísbendingar um hvort barnið sé líklegt til að glíma 

við tilfinninga- og hegðunarvanda síðar meir. Til að mynda hefur tilfinninganæmi á fyrsta ári 

barns tengsl bæði við tilfinninga- og hegðunarvanda um fimm ára aldur. Feimni hefur tengsl 

við tilfinningalega þætti og athafnasöm börn eru líklegri til að glíma við hegðunarvanda á 

leikskólaaldri (Abulizi o.fl, 2017; Gartstein, Putnam og Rothbart, 2012). Fleiri rannsóknir 

hafa leitt í ljós að einkenni eða eiginleikar á fyrstu árum barna spái fyrir um hvernig þeim 

muni vegna og hvaða erfiðleikar eru líklegir til að kom fram. Blandon, Calkins og Keane 

(2010) telja að hegðunarvandi á unga aldri hafi forspárgildi um áframhaldandi erfiðleika 

þegar komið er á leikskólaaldur. Neikvæð börn með takmarkaða tilfinningastjórn falla í 

áhættuhóp hvað hegðunarvanda og slaka tilfinningastjórn snertir þegar leikskólaganga hefst 
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og leiðir það af sér að þau eru líklegri til að vera verr liðin af bekkjarfélögum sínum. Martel, 

Gremillion og Roberts (2012) telja einnig neikvæð geðhrif einkenna leikskólabörn með 

hegðunarröskun; enn fremur að öfgakenndir skaplyndisþættir auki líkur á hegðunarröskun. 

Börn, sem líklegri eru til að glíma við hegðunarerfiðleika, sýna minni viðleitni, ört viðmót og 

meira viðbragðsnæmi samanborið við önnur börn. Þetta helst í hendur við þá hugmynd að 

gremjufull börn með lága sjálfstjórn teljist mun líklegri til að glíma við hegðunarvanda. Því 

eru börn, sem eiga við hegðunar- eða tilfinningavanda að stríða, mun líklegri til að hafa slaka 

félagsfærni og glíma við annars konar erfiðleika (Moran, Lengua og Zalewski, 2013). 

Félagslegur vandi getur sprottið út frá hegðunar- og tilfinningaerfiðleikum. Skilningur 

á félagslegar aðstæður er ekki síður mikilvægt en getan til að bera kennsl á eigin tilfinningar 

og sýna þær á viðeigandi máta. Sífelldir árekstrar í félagslegum aðstæðum eru áhættuþættir 

fyrir þróun á kvíðaröskunum og þunglyndi (Trentacosta og Fine, 2010). Ef börn upplifa sig 

afskipt eða óvelkominn getur það reynst þeim þungbært og leitt til einangrunar.  

Rannsóknir hafa leitt í ljós tengsl milli félagshæfni og námsárangurs sem meðal annars kemur 

fram í sambandi milli slaks námsárangurs og ýgi (Miles og Stipek,  2006). Því er mikilvægt 

að bera kennsl á vanda, sem er til staðar, og koma þannig í veg fyrir frekari þróun hans með 

því að veita viðeigandi inngrip (Schell o.fl., 2015). 

 

Kvíða- og lyndisraskanir leikskólabarna 

Kvíði virðist vera nokkuð algengur meðal ungra barna og hafa fræðimenn skoðað áhættuþætti 

kvíða og þróun hans. Kvíði foreldra eða forsjáraðila, einelti, slök félagsfærni, slök 

hegðunarstjórn (Wichstrøm, Belsky og Berg‐Nielsen, 2013), félagsleg einangrun (Malhotra 

og Das, 2007; Marryat, Thompson, Minnis og Wilson, 2014) og skapgerð í frumbernsku eru 

talin vera áhættuþættir fyrir þróun kvíða (Abulizi o.fl., 2017; Mian, Wainwright, Briggs-

Gowan og Carter, 2011). 

 Tilfinningalegur óstöðugleiki og kvíði barna helst nokkuð stöðugur fram á unglingsár 

(Bittner o.fl., 2007; Bosquet og Egeland, 2006). Þó getur einkennamynd breyst og ein 

kvíðaröskun þróast yfir í aðra kvíða- eða hegðunarröskun. Sem dæmi um það eru tengsl milli 

félagskvíða í barnæsku og ofsahræðslu, félagskvíða og ADHD á unglingsárum (Bittner o.fl., 

2007). Rannsókn Roberson‐Nays, Eaves, Hettemas, Kendlers og Silbergs (2012) leiddi 

jafnframt í ljós að aðskilnaðarkvíði í æsku geti hæglega þróast yfir í ofsakvíða á 

fullorðinsárum. Upphaf kvíða er talið tengjast erfðaþáttum ekki síður en umhverfisþáttum.  



 
 

10 

 

 Sama er upp á teningnum þegar þróun þunglyndis er skoðuð en Copeland, Shanahan, 

Costello og Angold (2009) sýndu fram á að þunglyndi á unglingsárum spáði fyrir um 

þunglyndi snemma á fullorðinsárum en þó einungis ef kvíði, hegðunarröskun eða 

efnamisnotkun fylgdu þunglyndinu á unglingsárum. Upphaf og þróun lyndisraskana er flókið 

ferli og sjaldnast hægt að benda á einn þátt sem veldur eða viðheldur þróun þeirra.  

Snemmtæk íhlutun vegna kvíða og annarra frávika, sem trufla barnið í eðlilegu þroskaferli, er 

mjög mikilvæg svo barnið geti vaxið og dafnað. Snemmtæk íhlutun, sem felur í sér aðferðir 

við að þjálfa upp færni og takast á við kvíðann, virðist gefa góða raun bæði til að draga úr 

kvíða barna og foreldra þeirra (Fox o.fl., 2012; Rapee, Kennedy, Ingram, Edwards og 

Sweeney, 2010). Áhrif slíkrar íhlutunar eru oftast langvarandi og mjög gagnleg. Snemmtæk 

íhlutun er sérlega mikilvæg í ljósi þess að kvíðaraskanir gera oft vart við sig snemma á 

æviskeiðinu og geta verið upphafið að öðrum geðrænum kvillum seinna meir og draga úr 

lífsgæðum einstaklinga fram á fullorðinsár (Fox o.fl., 2012). Inngrip eru í flestum tilfellum 

áhrifarík á þroskamótun barna. Inngripin fela í sér að auðga umhverfi barnsins á þann hátt að 

það fái að vaxa og dafna og nái fram hámarksfærni í þeim þáttum sem unnið er með. 

Inngripið getur falið í sér að aðstoða foreldra, veita fræðslu, efla barnið í þeirri færni, sem 

slök er (Glascoe, 2000). 

 

Greining og skimun fyrir vanda leikskólabarna  

Ekki er svo langt liðið frá því að viðurkenning fékkst á því að börn glímdu við raskanir líkt og 

kvíða og þunglyndi og einkennamynd raskana væri önnur en hjá fullorðnum einstaklingum. 

Þó svo að börn hafi sýnt skýr merki um þunglyndi áður fyrr var sá möguleiki ekki fyrir hendi 

að greina slíkt því greiningarskilmerki voru ekki til staðar fyrir börn. (Malhotra og Das, 

2007). Þau greiningarkerfi sem notuð eru hér á landi eru DSM (e. Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder) og ICD (e. International Classification of Diseases). Þessi kerfi 

skipta röskunum upp í flokka eftir einkennamynd. Til að mynda er sameiginlegt öllum 

kvíðaröskunum að einstaklingurinn upplifir líkamlega spennu, neikvæðar tilfinningar og óttast 

að eitthvað hræðilegt gerist. Óttinn er fram úr hófi miðað við aðstæður og hefur oft í för með 

sér sterk líkamleg viðbrögð, óhjálplega hegðun og hugsun. Hverju óttinn beinist síðan að er 

það sem aðgreinir raskanirnar innan flokkanna (American Psychiatric Association, 2013; 

World Health Organization, 1992). Samsláttur milli geðraskana er algengur innan flokkakerfa 

sem getur leitt af sér breytt og alvarlegra birtingarform sem gerir það að verkum að geðrænt 
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mat verður flóknara og erfiðara (Ezpeleta o.fl., 2006). Samsláttur stafar einkum af því að 

flokkarnir eru sérhæfðir og afmarkaðir innan greiningakerfanna (First, 2005).  

 Algengt er að skimunarlistar byggðir á flokkakerfum séu notaðir í klínísku starfi til að 

skima fyrir vanda. Skimunarlistar eru almennt notaðir sem viðbótaupplýsingar í mati eða í 

forvarnar- og íhlutunarskyni víða um heim (Goodman, 1997; Holtmann, Becker, 

Banaschewski, Rothenberger og Roessner, 2010). SDQ (Strength and Difficulties 

Questionnaire); (Goodman, 1997), CBCL (Child behavioral checklist); (Achenbach, 1991) og 

ADHD-RS (ADHD rating scale); (P appas, 2006) eru þeir matslistar sem notaðir eru hvað 

mest hér á landi til að meta líðan og hegðun barna (Inga Hrefna Jónsdóttir o.fl., 2013). SDQ-

listinn gefur vísbendingar um styrk og vanda í félagslegum samskiptum, tilfinningum og 

hegðun. Hann er almennt notaður fyrir börn frá fimm ára aldri (Stone, Otten, Engels,Vermulst 

og Janssens, 2010), er ætlaður fyrir breitt aldursbil og á oft ekki við í mati barna á 

leikskólaaldri (Niclasen, Skovgaard, Andersen, Sømhovd og Obel, 2013). CBCL er fyrir börn 

frá eins og hálfs árs til fimm ára aldurs annars vegar og hins vegar fyrir börn frá sex til átján 

ára. Með listanum eru hegðunar- og tilfinningaerfiðleikar barna metnir (Achenbach og Ruffle, 

2000). ADHD-RS er ætlaður börnum frá fimm ára aldri og metur einkenni ofvirkni og 

athyglisbrests (Pappas, 2006). Niðurstöður listans geta gefið mynd af hegðunarerfiðleikum 

barns þó svo að ADHD sé ekki til staðar sem megingreining (Makransky og Bilenberg, 2014).  

Allir ofantaldir matslistar eiga það sammerkt að vera frávikalistar, neikvætt orðaðir þar 

sem leitast er við að bera kennsl á frávik fremur en eðlilegan þroska. Einnig eru þeir ætlaðir 

foreldrum til að meta börn sín þó SDQ-listinn sé undanskilinn í tilfellum eldri barna. 

Kennarar eða aðrir umönnunaraðilar sem þekkja barnið svara einnig listunum í flestum 

tilvika.  

Mat á hegðun og líðan barnsins kemur í hlut foreldra, umönnunaraðila og þeirra sem 

þekkja best til barnsins. Þó að komið hafi í ljós að mat feðra sé frábrugðið mati mæðra og 

ekki verið talið jafn gott og hjá mæðrum þegar þroski barna er metinn (Einar Guðmundsson 

og Sigurður J. Grétarsson, 1991) þá hefur samtímamat, þ.e. þegar hegðun og þroski er metinn 

á þeim tíma sem listanum er svarað, sýnt að báðir foreldrar geta gefið greinagóðar 

upplýsingar (Einar Guðmundsson, 1999; Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 

1991). Rannsóknir hafa einnig sýnt að samræmi í mati mæðra og feðra á tilfinninga- og 

hegðunarvanda barna er gott (Eisenstadt, McElreath, Eyberg og Bodiford McNeil, 1994; 

Walker og Bracken, 1996). 

Í flestum tilfellum eru matslistar byggðir á sýnilegri og yrtri hegðun barnanna. 

Markmið með notkun matslista er að fá sýn á hvernig líðan, þroski, geta og hæfni barnsins 
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þróast yfir ákveðinn tíma og bera niðurstöður saman við börn á sama aldri sem þroskast 

eðlilega (Darling-Churchill og Lippman, 2016). Matslistar, sem notaðir eru hér á landi til að 

meta líðan og hegðun barna, eru þýddir á íslensku en óstaðlaðir og því er varasamt að nota 

viðmið úr erlendu þýði til samanburðar. Erlend viðmið eiga sjaldnast við og notkun þeirra á 

íslenskt þýði getur leitt af sér margvíslega skekkju í mælingum. Einnig er vert að hafa í huga 

að hér á landi eru engar gildar leiðbeinandi reglur um lágmarksskilyrði þegar þýða og 

staðfæra á sálfræðileg próf eða lista (Einar Guðmundsson, 2006). Því er hægt að velta þeirri 

spurningu upp hversu réttmæt og áreiðanleg þýdd mælitæki hér á landi eru. Miklu máli skiptir 

að mælitæki, sem notuð eru við faglegt starf, séu áreiðanleg og réttmæt þar sem hagsmunir 

skjólstæðinga eru hafðir að leiðarljósi í greiningar- og meðferðarvinnu ásamt árangursmati 

(Einar Guðmundsson, 2006). Þörfin fyrir stöðluð mælitæki, sem meta líðan og hegðun barna 

út frá eðlilegum þroska á víðu sviði, er því mikil (Inga Hrefna Jónsdóttir o.fl., 2013).  

 

Stöðlun mælitækja 

Með stöðlun er átt við að fyrirfram er búið að ákveða inntak mælitækis og að fyrirlagnar- og 

matsreglur liggja fyrir. Gögnum er safnað út frá þeim þáttum sem teljast endurspegla þýðið 

sem best. Próffræðilegir eiginleikar eru þarnæst kannaðir og að lokum útbúin viðmið. 

Niðurstöður mats eru síðan túlkaðar út frá normum sem byggja á eiginleikum þess þýðis sem 

mælitækið er lagt fyrir (Einar Guðmundsson, 2006).  

 Stöðlun felur því í sér að safna gögnum með kerfisbundnum hætti frá hópi einstaklinga 

sem lýsa vel breytileika þess hóps sem matstækið er ætlað. Mæling á frammistöðu 

einstaklings ein og sér segir í raun lítið um hvar hann stendur og því gefa stöðluð mælitæki 

mun betri mynd af stöðu viðkomandi hvað varðar þroska, hegðun, getu og svo framvegis. 

Þess vegna er mikilvægt að geta borið niðurstöður saman við einstaklinga á sama aldri. Því 

eru gögn, sem safnast til stöðlunar, notuð sem samanburðargögn. Stöðlunarúrtak á að vera 

nógu umfangsmikið til að tryggja að stöðugar niðurstöður fáist sem endurspegla þýðið. Til að 

gæta að sanngirni við fyrirlagnir prófa og matslista er mikilvægt að allir einstaklingar, sem 

svara listum eða taka þátt í prófinu, fái sömu fyrirmæli við úrlausn og svörun. Fyrirmæli, sem 

gefin eru í fyrirlögn, verða því ávallt að vera þau sömu til að auka áreiðanleika og réttmæti 

prófsins (Shultz, Whitney og Zickar, 2013). Einnig verður að staðfesta próffræðilega 

eiginleika matstækis í því landi þar sem notkun á að fara fram. Sérþekking og fagleg hæfni 

þarf að vera til staðar þegar mælitæki er staðfært og staðlað. Sérþekking þeirra sem vinna við 
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að semja og staðfæra mælitækið ræður að miklu leyti hversu vel tekst til (Einar 

Guðmundsson, 2006).  

Íslenskur atferlislisti, CEAS (Children‘s emotional adjusment scale) 

Þeir listar sem venjulega eru notaðir til skimunar í sálmeinafræði, innihalda atriði sem lýsa 

virkni barna, líðan og hegðun út frá frávikum til fá víðtækara mat á vandann og auðvelda 

geðgreiningar. Börn, sem uppfylla því ekki greiningarviðmið fyrir geðraskanir en glíma við 

tilfinningavanda, geta því hæglega orðið eftir. Það eykur hættu á að ógreind börn fái ekki 

viðeigandi aðstoð þar sem eiginleg geðgreining liggur ekki fyrir. Því er mikilvægt að bera 

kennsl á þau börn sem glíma við vanda af þessum meiði og eiga á hættu að þróa með sér 

vanda síðar meir. Því er þörfin mikil fyrir stöðluð mælitæki með þroskamiðaða nálgun og 

henta öllum börnum.  

 CEAS (Children‘s emotional adjustment scale) er nýr atferlislisti sem frumsaminn er á 

Íslandi og ætlaður er til að meta tilfinningaþroska og líðan barna með þroskamiðaðri nálgun 

til að lýsa og skilja líðan barna. Hann byggist á staðhæfingum um tilfinninga- og félagsþroska 

barna, listum yfir einkenni kvíða, greiningarviðmiðum kvíðaraskana í DSM 5 og umfjöllun 

um eðlilegan kvíða hjá börnum. Listanum er ætlað að fá svör frá foreldrum barna á aldrinum 

36 til 71 mánaða og snýr matið að eðlilegri líðan jafnt og tilfinningaerfiðleikum barna.  

 CEAS metur þrjá þætti hjá börnum á leikskólaaldri sem eru Skaplyndi (e. temper 

control), Framfærni (e. social assertiveness) og Kvíðastjórn (e. anxiety control). Skaplyndi 

vísar í getu barna til umbera og stjórna tilfinningum sínum ásamt því að sýna þolinmæði og 

seiglu í streituvaldandi aðstæðum. Framfærni vísar í sjálfstraust eða öryggi í félagslegum 

aðstæðum (Thorlacius og Gudmundsson, 2015). Kvíðastjórn vísar í getu barna til að stjórna 

og takast á við áhyggjur, sektarkennd og ótta.  

Með því að líta á hegðun sem samfellu fremur en flokka eins og CEAS-listinn gerir, 

næst frekari tenging geðrænna vandkvæða við bæði afbrigðilegt og eðlilegt þroskaferli barna 

(Örnólfur Thorlacius, Einar Guðmundsson og Þorvaldur Kristjánsson, 2013). Einnig aukast 

möguleikar á betri og sértækari meðferðaráætlun og snemmtæku inngripi þegar vandi er til 

staðar hjá börnum. Það hefur ákveðið forvarnargildi þar sem mat á vanda barna er hægt að 

bæta til að koma í veg fyrir eða draga úr þróun geðræns vanda. Listinn getur gefið 

upplýsingar um stöðu tilfinningaþroska og góða mynd af líðan barnsins á víðu sviði. Áhersla 

er lögð á hugsmíðaréttmæti frekar en á greiningarflokka. CEAS-listinn byggist ekki á 

fullyrðingum er snúa að frávikum í þroska barna heldur inniheldur hann staðhæfingar sem 
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snúa að eðlilegri líðan, þroska og færni barna (Thorlacius og Gudmundsson, 2015; Örnólfur 

Thorlacius o.fl., 2013). 

 

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknar er tvíþætt. Ný og óháð úrtök mæðra og feðra á landinu öllu eru skoðuð 

sitt í hvoru lagi. Í fyrri hluta rannsóknar eru úrtökin borin saman við gögn Hagstofu Íslands og 

kannað hvar þau víkja hlutfallslega frá almennu þýði eftir landshlutum, aldri og menntun.  

Í síðari hlutanum verða próffræðilegir eiginleikar CEAS listans kannaðir í úrtaki mæðra og 

feðra með leitandi þáttagreiningu. Þáttabygging, dreifing heildartölu þátta , fylgni þátta og 

áreiðanleiki verða kannaðir. Gert er ráð fyrir þremur stöðugum þáttum bæði í úrtaki mæðra og 

feðra sem meta tilfinningaþroska og líðan barna.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Foreldrar 36 til 71 mánaða barna (N= 885) svöruðu listanum rafrænt. Úrtakið samanstóð af 54 

leikskólum úr öllum landshlutum. Einn leikskóli neitaði þátttöku og ekki fékkst svar frá 34 

leikskólum. Foreldrar 452 stúlkna (51,1%) og 433 (49,9%) drengja á öllu landinu tóku þátt. 

Ein amma, ein stjúpmóðir, ein kjörmóðir og ein fósturmóðir svöruðu listanum og voru þær 

felldar saman við svör móður í gagnasafni. Mæður voru alls 680 (77%) og feður 205 (23%). 

Yngsta foreldrið var 20 ára og elsta 58 ára (Maldur = 35,17; sf = 5,98). Aldur barnanna var frá 

36 mánaða til 71 mánaða (Maldur = 53,98; sf = 10,2 ).  

Svör þriggja þátttakenda voru fjarlægð úr gagnasafninu þar sem svarhlutfall atriða á listanum 

taldist ekki fullnægjandi. Af þeim 885 þáttakendum voru 10,8% sem slepptu að svara einu 

atriði, 2,7 % sem slepptu tveimur og innan við 1% sem slepptu þremur eða fleiri atriðum.  

 

Mælitæki  

CEAS er frumsaminn atferlislisti fyrir börn frá 36 til 71 mánaða. Honum er ætlað að meta 

líðan og hegðun barna út frá eðlilegum þroska. Listinn inniheldur 29 atriði sem falla í þrjá 

flokka. Skaplyndi inniheldur 11 atriði sem ætlað er að meta geðslag og skapstillingu t.d. 

„Heldur ró sinni þó illa gangi“. Framfærni inniheldur 10 atriði og er ætlað að meta öryggi og 

sjálfstraust í félagslegum aðstæðum t.d. „Á auðvelt með að tala við fólk sem hún/hann þekkir 

ekki“. Kvíðastjórn inniheldur átta atriði sem ætlað er að meta getu til að takast á við áhyggjur, 

ótta og sektarkennd t.d. „Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræðir hana/hann“. 

Staðhæfingum er svarað á fimm punkta Likert kvarða.  

 

Framkvæmd  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands sem veitti 

jákvæða umsögn. Sendur var tölvupóstur til stofnana sem sjá um skólamál í byggðalögum 

úrtaks (skólaskrifstofur, sveitastjóra, fræðslu og frístundarsvið) og óskað eftir leyfi þeirra að 

hafa samband við leikskólastjóra (sjá viðauka 1). Þegar leyfi lá fyrir var tölvupóstur sendur á 

leikskólastjóra (sjá viðauka 2) og óskað eftir þátttöku leikskólans í rannsókninni ásamt 

kynningarbréfi og foreldrabréfi. Þátttaka leikskólans fólst í að áframsenda bréf í tölvupósti til 

foreldra barna á aldrinum 36 til 71 mánaða. Foreldrabréfið innihélt stutta kynningu á 

rannsókninni, rafrænan hlekk á matslistann og ósk um þátttöku beggja foreldra. Einnig var 
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greint frá því að svör væru ópersónugreinanleg (sjá viðauka 3). Fyrir svörun matslista voru 

foreldrar beðnir um að svara nokkrum spurningum um bakgrunn sinn og barnsmóður/föður 

eins og tengsl við barn, aldur, menntun og búsetu. Áminningapóstur var sendur á 

leikskólastjóra viku eftir upphaflegt bréf og óskað eftir aðstoð þeirra við að áframsenda á 

foreldra (sjá viðauka 4). Svörun listans fór fram í gegnum vefsíðuna Questionpro.com. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðiúrvinnsla fór fram í SPSS.22 og Microsoft Ecxel. Í upphafi úrvinnslu voru 

brottfallsgildi könnuð (missing values). Í stað brottfallsgilda var meðaltal nálægustu gilda sett 

inn. Þátttakendur sem ekki luku ekki við svörun listans (undir 80% svarhlutfal) voru 

fjarlægðir úr gagnasafninu og eftir stóðu því 885 þátttakendur.  

Úrtaki var skipt upp í tvö sjálfstæð gagnasöfn þar sem annað innihélt svör mæðra (n= 

680) og hitt svör feðra (n= 205). Kannað var hvort staðhæfingar CEAS listans uppfylltu 

skilyrði til þáttagreiningar (factor analysis). Í því samhengi er ágæt viðmiðunarregla að miða 

út frá því að úrtakið sé að minnsta kosti 5- 15 sinnum stærra en heildarfjöldi breyta (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Bæði úrtökin uppfylla því kröfur til 

þáttagreiningar að þessu leyti. Kannað var hvort staðhæfingarnar 29 væru normaldreifðar. 

Með Bartlett prófinu (Bartlett´s test of sphericity) voru bæði úrtök feðra og mæðra marktæk 

(p < 0,0001) sem bendir til þess að þáttagreining sé hentug og staðhæfingar listans séu ekki 

ótengdar (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Niðurstöður KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin) prófsins hjá mæðrum var 0,94 og feðrum 0,88 og uppfylla því bæði úrtökin 

skilyrði þáttagreiningar þar sem miðað er við gildið 0,50 eða hærra.  
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Niðurstöður 

 

Samanburður á úrtaki CEAS mæðra og feðra og þýði 

Stöðlunarúrtak á að samsvara kynjaskiptingu og menntun eftir búsetu og aldri á landinu öllu. 

Þar sem markmið rannsóknar er að taka fyrstu skref að stöðlun CEAS er nauðsynlegt að bera 

úrtakið saman við upplýsingar um almennt þýði út frá gögnum Hagstofu Íslands (Hagstofa 

Íslands, 2011). Tilgangur þess er að skoða hvort og hversu mikið vantar upp á úrtaksgögn svo 

þau endurspegi þýði sem best.  

Þegar úrtak mæðra er borið saman við þýði kemur í ljós að skortur er á gögnum á 

höfuðborgarsvæðinu (10,1%) og Reykjanesi (2%). Á öðrum landssvæðum er hlutfall úrtaks 

hærra samanborið við þýði eða frá 0,6 % (Suðurland) til 3,7% (Vestfirðir og Norðurland).       

Í 1.töflu kemur fram hlutfallsleg skipting í úrtaki mæðra og þýðis eftir landshlutum.  

1. tafla. Úrtak mæðra CEAS og þýði eftir landshlutum (n = 680). 
 Úrtak  Þýðia 

Landshlutib  Fjöldi  %   Fjöldi  % 

Höfuðborgarsvæðið 370 54,4  131591 64,5 

Reykjanes 32 4,7  13585 6,7 

Vesturland 42 6,2  9574 4,7 

Vestfirðir 40 5,9  4403 2,2 

Norðurland 99 14,6  22304 10,9 

Austurland 43 6,3  7823 3,8 

Suðurland 54 7,9   14764 7,2 

Heild 680 100   204044 100 
a.

Hagstofa Íslands (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013. Sveitarfélagaskipan hvers árs. Viðmið: 

Mannfjöldi 1. janúar 2012 (rafrænt gagnasafn). bSjá lista yfir sveitarfélög eftir landshlutum í íslensku stöðlunarúrtaki í Einar 

Guðmundsson (2015) 
 

Í úrtaki feðra er skortur á gögnum í þremur landshlutum og er hlutfallið frá 0,7% (Vestfirðir) 

til 4,8% (Suðurland). Hlutfall fjögurra landshluta er hærra en í þýði og er frá 0,3% 

(Norðurland) til 4,1% (Vesturland). Í 2. töflu má sjá samanburð í úrtaki feðra og þýðis á 

landinu öllu. 
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2. tafla. Úrtak feðra CEAS og þýði eftir landshlutum (n= 205). 

 Úrtak   Þýðia 

Landshlutib Fjöldi  %   Fjöldi  % 

Höfuðborgarsvæðið 126 61,5  131591 64,5 

Reykjanes 15 7,3  13585 6,7 

Vesturland 18 8,8  9574 4,7 

Vestfirðir 3 1,5  4403 2,2 

Norðurland 23 11,2  22304 10,9 

Austurland 15 7,3  7823 3,8 

Suðurland 5 2,4   14764 7,2 

Heild 205 100   204.044 100 
a.

Hagstofa Íslands (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013. Sveitarfélagaskipan hvers árs. Viðmið: 

Mannfjöldi 1. janúar 2012 (rafrænt gagnasafn). bSjá lista yfir sveitarfélög eftir landshlutum í íslensku stöðlunarúrtaki í Einar 

Guðmundsson (2015) 

 

Menntun foreldra var flokkuð eftir alþjóðlegu flokkunarkefi (ISCED) UNESCO 

(Hagstofa Íslands, 2011; UNESCO Institude for Statistics, 2012). Flokkur 1,2 stendur fyrir 

grunn- og barnaskólamenntun, flokkur 3,4 fyrir framhaldsskóla- og iðnmenntun og flokkur 

5,6 fyrir háskólamenntun. Í 3. töflu má sjá hlutfallslega skiptingu menntunar í úrtaki mæðra 

og hvernig sú skipting samsvarar þýði. Mun fleiri mæður eru háskólamenntaðar (ISCED 5,6) 

eða um 34,2% fleiri en í þýði á landinu öllu. Mun færri í úrtaki mæðra hafa lokið grunn- og 

barnaskólamenntun (ISCED 1,2) samanborið við þýði eða 27,4% minna. Minnsti munur er á 

þeim sem lokið hafa framhaldsskóla- eða iðnmenntun (ISCED 3,4) eða um 7,1% meira í þýði.  

 

3.tafla. Hlutfallsleg skipting (%) menntunar í úrtaki mæðra og þýði á landinu öllu (n= 680). 

Menntun   Mæður   Þýðia 

  %  % 

ISCED 1,2  12,9  40 

ISCED 3,4 
 

24,6 
 

31,7 

ISCED 5,6   62,5   28,3 

Heild   100   100 

Aths. ISCED = International Standard Classification of Education (UNESCO Institude for Statistics, 2012). ISCED er 

námsstigsflokkun þar sem 1 = barnaskólastig, 2 = unglingastig, 3 = framhaldsskólastig, 4 = viðbótarstig, 5 = háskólastig og 6 

= doktorsstig (sjá einnig Hagstofa Íslands, 2008). Upplýsingar um menntun eftir aldri og búsetu er sérvinnsla úr 

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2013) og rafrænu gagnasafni Hagstofunnar um mannfjölda eftir 

kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013 (Hagstofa Íslands, e.d.). Vinnumarkaðsrannsókn er úrtaksrannsókn og því getur 

verið skekkja í upplýsingum um menntun fólks í þýði. 
a.

Hagstofa Íslands (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 

1998-2013. Sveitarfélagaskipan hvers árs. Viðmið: Mannfjöldi 1. janúar 2012 (rafrænt gagnasafn).  
 

Í 4. töflu má sjá hvernig úrtak feðra eftir menntunarflokkum samsvarar þýði á landinu öllu. 

Mun fleiri í úrtaki eru háskólamenntaðir (ISCED 5,6) samanborið við þýði eða 23,4% fleiri. Í 

ISCED 3,4 flokknum eru fleiri í úrtaki en þýði eða 4,9% % og mun fleiri í þýði flokkast í 

ISCED 1,2 samanborið við úrtak eða 28,3% fleiri.  
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4.tafla. Hlutfallsleg skipting (%) menntunar í úrtaki feðra og þýði á landinu öllu ( n= 205) 

Menntun   Feður   Þýðia 

  %  % 

ISCED 1,2 
 

11,7 
 

40 

ISCED 3,4 
 

36,6 
 

31,7 

ISCED 5,6   51,7   28,3 

Heild   100   100 

Aths. ISCED = International Standard Classification of Education (UNESCO Institude for Statistics, 2012). ISCED er 

námsstigsflokkun þar sem 1 = barnaskólastig, 2 = unglingastig, 3 = framhaldsskólastig, 4 = viðbótarstig, 5 = háskólastig og 6 

= doktorsstig (sjá einnig Hagstofa Íslands, 2008). Upplýsingar um menntun eftir aldri og búsetu er sérvinnsla úr 

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2013) og rafrænu gagnasafni Hagstofunnar um mannfjölda eftir 

kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013 (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Vinnumarkaðsrannsókn er úrtaksrannsókn og því getur verið skekkja í upplýsingum um menntun fólks í þýði.
a.

Hagstofa 

Íslands (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013. Sveitarfélagaskipan hvers árs. Viðmið: Mannfjöldi 1. 

janúar 2012 (rafrænt gagnasafn).  
 

Aldri foreldra var skipt niður í sjö aldursbil þar sem yngsta aldursbilið var 17-19 ára og elsta 

55-65 ára. Flestir foreldrar voru í aldursbilinu 35-44 ára (47%). Meirihluti foreldra voru með 

háskóla-eða doktorspróf (60%) og fæstir með grunn- eða barnaskólapróf (13%) 

 

Vöntun í úrtak innan menntunarflokkar er allt frá 4 – 21%. Mesti munur er á ISCED 

1,2 þar sem vöntun er frá 6 til 21% í fimm aldursbil í heildarúrtaki. Einnig er vöntun í úrtak í 

öllum flokkum ISCED 3,4 og mest í aldursflokkinn 35-44 ára (15%). Háskólamenntaðir eru 

þó í við fleiri í úrtaki samanborið við þýði að elsta aldursbilinu undanteknu þar sem enginn 

þátttakandi er í úrtaki. Þegar kynjaskipting úrtaks er skoðuð þá er hlutfall í ISCED 5,6 hærra í 

úrtaki hjá báðum kynjum samanborið við þýði og mesta vöntun í ISCED 1,2 hjá báðum 

kynjum. Í 5. töflu má sjá hlutfallslega skiptingu þýðis og úrtaks eftir kyni, aldri og menntun. 
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5. tafla. Hlutfallsleg skipting (%) í íslensku úrtaki og þýði á landinu öllu eftir aldri, kyni og menntun (N=885). 

 Karlar (n = 205)  Konur (n = 680)  Samtals 

Aldursbil ISCED  ISCED  ISCED   ISCED  ISCED  ISCED   ISCED  ISCED  ISCED  

  1,2 3,4 5,6   1,2 3,4 5,6   1,2 3,4 5,6 

    Úrtak      

17-19 ára 0 0 0  0 0 0  0 0 0 

20-24 ára 0 100 0  55 40 5  48 48 4 

25-29 ára 23 46 31  19 37 44  20 37 43 

30-34 ára 13 40 47  10 20 70  10 25 65 

35-44 ára 7 32 61  10 21 69  10 24 66 

45-54 ára 16 42 42  4 25 71  10 33 57 

55-64 ára 100 0 0   0 100 0   67 33 0 

    Þýði      

17-19 ára 97 3 0  94 6 0  96 4 0 

20-24 ára 45 52 3  42 55 3  43 54 3 

25-29 ára 28 47 25  23 35 43  26 41 34 

30-34 ára 30 34 36  20 26 53  25 30 45 

35-44 ára 27 43 31  24 28 48  25 36 39 

45-54 ára 26 47 27  36 29 35  31 38 31 

55-64 ára 26 51 24   48 27 24   37 39 24 

 

Aths. ISCED = International Standard Classification of Education (UNESCO Institude for Statistics, 2012). ISCED er 

námsstigsflokkun þar sem 1 = barnaskólastig, 2 = unglingastig, 3 = framhaldsskólastig, 4 = viðbótarstig, 5 = háskólastig og 6 

= doktorsstig (sjá einnig Hagstofa Íslands, 2008). Upplýsingar um menntun eftir aldri og búsetu er sérvinnsla úr 

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2013) og rafrænu gagnasafni Hagstofunnar um mannfjölda eftir 

kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013 (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Vinnumarkaðsrannsókn er úrtaksrannsókn og því getur verið skekkja í upplýsingum um menntun fólks í þýði. 
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Þáttagreining CEAS listans í úrtaki mæðra 

Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) var gerð á 29 atriðum CEAS í almennu 

úrtaki mæðra (n= 680). Hvass snúningur var notaður við snúning þátta (Promax, kappa= 2).  

Til að ákvarða fjölda þátta á atriðasafni í úrtaki mæðra var framkvæmt skriðupróf (Scree 

plot). Á 1.mynd er niðurstaða skriðuprófs þar sem sést að þrír þættir lýsa atriðasafni best. 

  

 

1.mynd. Skriðupróf á 29 atriðum í úrtaki mæðra (n= 680) 

Í 6.töflu má sjá niðurstöður þáttagreiningar mæðra þar sem þrír þættir voru dregnir. Þættirnir 

þrír skýra alls 59,14 % af heildardreifingu atriða. Þáttur I, Skaplyndi (e. temper control) skýrir 

34,5% af dreifingu atriða. Hann inniheldur 11 staðhæfingar sem lýsa getu barna til að sýna 

þolinmæði og tilfinningastjórn í streituvaldandi aðstæðum. Öll 11 atriðin hlaða hæst á þáttinn 

og hleðslur á aðra þætti eru lágar og ómarkverðar. Þáttur II, Framfærni (e. social 

assertiveness), skýrir 15,2% af dreifingu atriða. Hann inniheldur 10 staðhæfingar sem lýsir 

öryggi barna og sjálfstrausti í félagslegum aðstæðum. Öll 10 atriðin hlaða hæst á þáttinn og 

hleðslur á aðra þætti eru lágar og ómarkverðar. Þáttur III, Kvíðastjórn, (e. anxiety control), 

skýrir 9,4% af dreifingu atriða. Hann inniheldur 8 atriði sem lýsa getu barns til að stjórna 

áhyggjum, takast á við ótta og sektarkennd. Öll 8 atriðin hlaða hæst á þáttinn og hleðslur á 

aðra þætti eru lágar og ómarkverðar. Þáttaskýring atriða er frá 36% - 74% og er í flestum 

tilvikum um eða yfir 50%.  
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Þegar fylgni þátta er skoðuð sést að hún er lægst á milli skaplyndis og framfærni (r = 0,24) og 

hæst milli skaplyndis og kvíðastjórnar (r = 0,36). Áreiðanleikastuðlar (Cronbach´s alpha) eru 

háir og eru frá 0,89 til 0,93 

 

6.tafla. Þriggja þátta lausn með meginásagreiningu og hvössum snúningi í úrtaki mæðra (n= 680). 

   Þættir   

  I II III Þáttaskýring 

I Skaplyndi  
    

(25) Skapstjórn 0,88 -0,03 -0,01 0,63 

(26) Heldur ró í deilum 0,80 -0,04 0,01 0,63 

(15) Jafnaðargeð 0,77 0,03 0,02 0,61 

(20) Hemur sig í reiði 0,77 0,05 -0,01 0,60 

(9) Mikið til að reiðast 0,76 0,01 0,00 0,58 

(21) Mikið að gerast til að setja úr jafnvægi 0,72 0,07 0,10 0,61 

(23) Stoppar sig í æsing 0,68 0,06 0,03 0,50 

(27) Þolinmæði 0,68 -0,07 0,04 0,46 

(12) Pirringur 0,67 0,04 0,03 0,48 

(14) Rósemd 0,67 0,06 0,09 0,52 

(16) Stilling 0,66 0,06 0,12 0,53 

II Framfærni     

(29) Öryggi gagnvart ókunnugum 0,04 0,83 0,05 0,74 

(19) Auðvelt að tala við ókunnuga -0,02 0,83 0,00 0,68 

(2) Ófeimin/n -0,02 0,74 -0,02 0,53 

(1) Segji frá í hópi 0,00 0,73 -0,01 0,53 

(24) Biður um aðstoð 0,10 0,71 -0,02 0,53 

(13) Ófeiminn í leik 0,02 0,70 0,01 0,51 

(4) Öryggi með ókunnugum jafnöldrum 0,01 0,65 0,08 0,47 

(5) Öryggi í miðpunkti athygli -0,03 0,65 0,05 0,44 

(22) Frumkvæði í leik 0,04 0,62 0,00 0,40 

(10) Öryggi í ókunnum aðstæðum 0,07 0,58 0,25 0,53 

III Kvíðastjórn     

(3) Hættir að hugsa um hræðlega hluti  -0,04 -0,02 0,77 0,55 

(28) Auðvelt að hrista af áhyggjur 0,14 0,03 0,77 0,70 

(6) Auðvelt að hrista af ótta  -0,04 0,11 0,76 0,62 

(17) Auðvelt að stjórna áhyggjum  0,20 0,02 0,69 0,63 

(11) Heldur ró í stað þess að spyrja 0,26 0,01 0,60 0,55 

(7) Spyr aðeins einu sinni í kvíða 0,03 -0,03 0,60 0,36 

(8) Áhyggjulaus -0,01 0,09 0,59 0,39 

(18) Jafnar sig fljótt af hræðslu 0,06 0,07 0,59 0,41 

  Fylgni þátta Áreiðanleiki 

I Skaplyndi   0,24 0,36 0,93 

II Framfærni   0,31 0,92 

III Kvíðastjórn  
   

0,89 



 
 

23 

 

Þáttagreining CEAS listans í úrtaki feðra 

Til að ákvarða fjölda þátta í atriðasafni feðra var gert skriðupróf (Scree plot). Á 2. mynd er 

niðurstaða skriðuprófs þar sem sést að þrír þættir lýsa atriðasafni best. 

 

 

2.mynd. Skriðupróf á 29 atriðum í úrtaki feðra (n= 205) 

Í 7.töflu eru niðurstöður þáttagreiningar þar sem þrír þættir voru dregnir. Þeir þættir skýra alls 

54,2% af heildardreifingu atriða. Þáttur I, skaplyndi (temper control) skýrir 33,6% af 

heildardreifingu atriða. Hann inniheldur 11 staðhæfingar sem lýsa getu barna til að sýna 

þolinmæði, seiglu og tilfinningastjórn í streitufullum aðstæðum. Öll 11 atriðin hlaða hæst á 

þáttinn og hleðslur á aðra þætti eru lágar og ómarkverðar. Þáttur II, framfærni (social 

assertiveness), skýrir 13% af heildardreifingu atriða. Hann inniheldur 10 staðhæfingar sem 

lýsir öryggi barna og sjálfstrausti í félagslegum aðstæðum. Öll 10 atriðin hlaða hæst á þáttinn 

og hleðslur á aðra þætti eru lágar og ómarkverðar. Þáttur III, kvíðastjórn (anxiety control) 

skýrir 7,5% af heildardreifingu atriða. Hann inniheldur 8 atriði sem lýsa getu barns til að 

stjórna áhyggjum, takast á við ótta og sektarkennd. Öll 8 atriðin hlaða hæst á þáttinn og 

hleðslur á aðra þætti eru lágar og ómarkverðar. 

Þáttaskýring atriða er frá 34% - 72% og er í flestum tilvikum um eða yfir 50%. Fylgni 

þátta er lægst milli skaplyndis og framfærni (r = 0,23) og hæst milli skaplyndis og 

kvíðastjórnar (r = 0,36). Áreiðanleikastuðlar (Cronbach´s alpha) eru háir og eru frá 0,86 til 

0,92. 
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7.tafla. Þriggja þátta lausn með meginásagreiningu og hvössum snúningi í úrtaki feðra (n= 205). 

   Þættir   

 
I II III Þáttaskýring  

I Skaplyndi  
    

(25) Skapstjórn 0,86 -0,13 0,04 0,72 

(12) Pirringur 0,83 0,01 -0,07 0,65 

(21) Mikið að gerast til að setja úr jafnvægi 0,80 0,12 -0,02 0,69 

(9) Mikið til að reiðast 0,80 -0,06 -0,01 0,62 

(15) Jafnaðargeð 0,75 0,02 0,13 0,65 

(26) Heldur ró í deilum 0,75 0,05 0,04 0,59 

(20) Hemur sig í reiði 0,73 0,00 -0,07 0,50 

(14) Rósemd 0,69 0,04 0,12 0,56 

(27) Þolinmæði 0,60 0,07 0,13 0,46 

(16) Stilling 0,59 -0,03 0,37 0,63 

(23) Stoppar sig í æsing 0,51 0,13 0,07 0,34 

II Framfærni     

(19) Auðvelt að tala við ókunnuga 0,03 0,81 -0,05 0,64 

(1) Segji frá í hópi 0,06 0,81 -0,10 0,63 

(2) Ófeimin/n 0,07 0,73 -0,09 0,53 

(13) Ófeiminn í leik -0,01 0,68 0,08 0,50 

(29) Öryggi gagnvart ókunnugum 0,15 0,66 0,20 0,64 

(4) Öryggi með ókunnugum jafnöldrum -0,04 0,64 0,08 0,43 

(22) Frumkvæði í leik -0,03 0,64 0,04 0,41 

(24) Biður um aðstoð 0,09 0,59 0,07 0,41 

(5) Öryggi í miðpunkti athygli -0,14 0,55 0,14 0,34 

(10) Öryggi í ókunnum aðstæðum 0,18 0,42 0,32 0,46 

III Kvíðastjórn      

(6) Auðvelt að hrista af ótta  -0,08 0,13 0,75 0,61 

(3) Hættir að hugsa um hræðlega hluti  -0,06 0,05 0,75 0,56 

(28) Auðvelt að hrista af áhyggjur 0,19 0,07 0,70 0,66 

(11) Heldur ró í stað þess að spyrja 0,07 0,05 0,67 0,50 

(18) Jafnar sig fljótt af hræðslu 0,06 0,05 0,65 0,47 

(7) Spyr aðeins einu sinni í kvíða -0,01 -0,09 0,62 0,36 

(17) Auðvelt að stjórna áhyggjum  0,28 0,04 0,62 0,59 

(8) Áhyggjulaus 0,15 0,01 0,59 0,43 

         Fylgni þátta Áreiðanleiki  

I Skaplyndi   0,23 0,36 0,92 

II Framfærni   0,33 0,88 

III Kvíðastjórn     0,86 
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Lýsandi tölfræði í úrtaki mæðra 

Til að reikna út heildartölur þáttanna þriggja voru öll atriði innan hvers þáttar fyrir sig lögð 

saman. Í 8. töflu er lýsandi tölfræði fyrir þrjá þætti CEAS í úrtaki mæðra. Þar má sjá meðaltöl, 

miðgildi, staðalfrávik, skekkju, ris og fylgni við aldur barna. Meðaltöl þátta eru á bilinu 20,49 

til 24,29 og miðgildi frá 21 til 24. Staðalfrávik eru frá 5,29 til 7,82 og skekkja frá -0,14 til -

0,31. Ris þáttanna er á bilinu 0,15 til -0,31. Ris og skekkja það til kynna að um 

normaldreifingu sé að ræða þar sem allar tölur eru innan viðmiðunarmarka. Marktæk fylgni 

við aldur er á þáttunum skaplyndi og kvíðastjórn, p < 0,05.  

 

8. tafla. Lýsandi tölfræði fyrir þrjá þætti CEAS og fylgni við aldur í úrtaki mæðra (n= 680). 

Þættir  M Miðgildi Sf Skekkja Ris Fylgni 

Skaplyndi 24,29 24,13 7,82 -0,14 -0,29   0,098* 

Framfærni 23,28 24 7,57 -0,31 -0,31 0,013 

Kvíðastjórn 20,49 21 5,29 -0,35  0,15  -0,096* 

 

Á myndum 3, 4 og 5 má sjá normaldreifingu svara í úrtaki mæðra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. mynd.  Dreifing heildartölu Skaplyndis í úrtaki mæðra 4. mynd. Dreifing heildartölu Framfærni í úrtaki mæðra 

5. mynd. Dreifing heildartölu Kvíðastjórnar í úrtaki mæðra 
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Lýsandi tölfræði í úrtaki feðra 

Í 9. töflu er lýsandi tölfræði fyrir þrjá þætti CEAS í úrtaki feðra. Þar má sjá meðaltöl, 

miðgildi, staðalfrávik, skekkju, ris og fylgni við aldur barna. Meðaltöl þátta eru á bilinu 20,29 

til 23,97 og miðgildi frá 21 til 24. Staðalfrávik eru frá 4,79 til 7,44 og skekkja frá -0,01 til -

0,26. Ris þáttanna er á bilinu -0,01 til 0,26. Ris og skekkja gefa það til kynna að um 

normaldreifingu sé að ræða þar sem allar tölur eru innan viðmiðunarmarka. Marktæk fylgni 

við aldur er á þættinum framfærni, p < 0,05.  

 

9. tafla. Lýsandi tölfræði fyrir þrjá þætti CEAS og fylgni við aldur í úrtaki feðra (n=205). 

Þættir    M Miðgildi Sf Skekkja Ris  Fylgni 

Skaplyndi  23,97 24 7,42 -0,14 -0,01 0,11 

Framfærni  23,70 24 6,51 -0,50 -0,04   0,14* 

Kvíðastjórn   20,29 21 4,79 -0,29 0,23 0,04 

 

Á myndum 6, 7 og 8 má sjá normaldreifingu svara í úrtaki feðra. 

 

  

6. mynd. Dreifing heildartölu Skaplyndis í úrtaki feðra 

 

 

8. mynd. Dreifing heildartölu Kvíðastjórnar í úrtaki feðra 

 

7. mynd. Dreifing heildartölu Framfærni í úrtaki feðra 
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Samanburður á úrtaki mæðra eftir menntun, kyni og búsetu 

Áhrif menntunar mæðra voru könnuð á heildartölu þátta. Marktækur munur er á meðaltölum 

fyrir þáttinn Kvíðastjórn eftir menntun (F(2, 677) = 0,049, p < 0,05). Mæður sem lokið hafa 

grunn- og barnaskólamenntun (ISCED 1,2) meta börn sín lægri í Kvíðastjórn samanborið við 

mæður sem lokið hafa háskóla eða doktorsmenntun (ISCED 5,6). Ekki var þó marktækur 

munur eftir menntun mæðra á öðrum þáttum: Skaplyndi (F(2,677) = 0,88 p > 0,05),  

Framfærni (F(2,677 ) = 0,77 p > 0,05). Í 10. töflu má sjá meðaltöl og dreifingu þáttanna 

þriggja eftir menntunarflokkum mæðra. 

 

10. tafla. Heildartölur þátta á mati mæðra eftir menntun (n= 680). 

 

 

Áhrif kyn barns á heildatölu þátta voru einnig könnuð. Ekki er marktækur munur á 

meðaltölum þátta eftir kyni: Skaplyndi (F(1,678) = 0,23, p > 0,05), Framfærni (F(1,678 ) = 

0,56, p > 0,05), Kvíðastjórn (F(1,678 ) = 0,88, p > 0,05). Hefur því kyn barns ekki áhrif á mat 

mæðra. Í 11. töflu má sjá meðaltöl og dreifingu þáttanna þriggja eftir kyni barns. 

 

11. tafla. Heildartölur þátta í úrtaki mæðra eftir kyni (n= 680). 

 

 

Í 12. töflu koma fram meðaltöl og dreifingu heildartölu þátta eftir búsetu mæðra. Áhrif búsetu 

voru könnuð á meðaltöl þáttanna þriggja. Ekki var marktækur munur á meðaltölum þátta eftir 

búsetu: Skaplyndi (F(1,678) = 0,72,  p > 0,05), Framfærni (F(1,678 ) = 0,64,  p > 0,05), 

Kvíðastjórn (F(1,678 ) = 0,70,  p > 0,05). 

 

Þættir M Sf Skekkja Ris M Sf Skekkja Ris M Sf Skekkja Ris

Skaplyndi 23,89 8,15 0,16 -0,33 24,35 7,35 -0,16 -0,16 24,36 7,95 -0,20 -0,33

Framfærni 23,77 6,51 -0,17 -0,72 23,37 7,75 -0,46 -0,46 23,15 7,77 -0,26 -0,37

Kvíðastjórn 19,20 5,02 -0,10 0,25 20,75 5,18 -0,41 -0,41 20,65 5,37 -0,39 0,32

ISCED 3,4 (n = 167) ISCED 5,6 (n = 425)ISCED 1,2 (n =88)

Þættir M Sf Skekkja Ris M Sf Skekkja Ris

Skaplyndi 24,65 7,78 -0,02 -0,41 23,92 7,86 -0,27 -0,20

Framfærni 23,12 7,92 -0,36 -0,37 23,46 7,19 -0,23 -0,29

Kvíðastjórn 20,46 5,38 -0,28 -0,05 20,52 5,21 -0,42 0,40

Stúlkur (n = 349) Drengir (n = 331)
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12. Tafla. Heildartölur þátta í úrtaki mæðra eftir búsetu (n= 680). 

 

 

Samanburður á úrtaki feðra eftir menntun, kyni og búsetu 

Áhrif menntunar á heildartölur þáttanna voru könnuð. Í 13. töflu má sjá meðaltöl og dreifingu 

heildartölu þáttanna þriggja eftir menntunarflokkum feðra. Ekki var marktækur munur á 

meðaltölum þátta eftir menntun föður: Skaplyndi (F(2,202 ) = 0,22 p > 0,05), Framfærni 

(F(2,202 ) = 0,20 p > 0,05), Kvíðastjórn (F(2,202 ) = 0,45 p > 0,05). Þessar niðurstöður benda 

til þess að feður hafi almennt sama skilning á atriðum listans og því er líklegt að hann henti til 

fyrirlagnar óháð menntun.  

 

13. tafla. Heildartölur þátta á mati feðra eftir menntun (n= 205) 

 

 

Í 14. töflu má sjá meðaltöl heildartalna þátta eftir kyni barns. Könnuð voru áhrif kyns á 

heildartölur þáttanna þriggja. Ekki var marktækur munur á meðaltölum þátta eftir kyni: 

Skaplyndi (F(1,203 ) = 0,24, p > 0,05), Framfærni (F(1,203 ) = 0,62, p > 0,05), Kvíðastjórn 

(F(2,202 ) = 0,59, p > 0,05).  

 

14. tafla. Heildartölur þátta í úrtaki feðra eftir kyni (n= 205). 

 

Þættir M Sf Skekkja Ris M Sf Skekkja Ris

Skaplyndi 24,39 7,90 -0,28 -0,36 24,18 7,74 0,03 -0,15

Framfærni 23,16 7,77 -0,25 -0,36 23,43 7,34 -0,39 -0,23

Kvíðastjórn 20,56 5,27 -0,39 0,21 20,40 5,33 -0,30 0,11

Höfuðborgarsvæði (n = 370) Landsbyggð (n =310)

Þættir M Sf Skekkja Ris M Sf Skekkja Ris M Sf Skekkja Ris

Skaplyndi 22,31 8,20 0,16 -0,04 25,04 7,01 -0,12 -0,30 23,59 7,48 -0,17 0,26

Framfærni 22,60 7,04 -0,23 -0,09 24,74 5,73 -0,23 -0,20 23,21 6,87 -0,59 -0,16

Kvíðastjórn 19,26 4,85 0,40 0,78 20,17 4,87 -0,23 0,10 20,60 4,72 -0,50 0,56

ISCED 1,2 (n = 24) ISCED 3,4 (n = 75) ISCED 5,6 (n =106)

Þættir M Sf Skekkja Ris M Sf Skekkja Ris

Skaplyndi 24,58 6,95 -0,24 0,09 23,36 7,86 -0,02 -0,05

Framfærni 23,93 6,37 -0,76 0,42 23,47 6,68 -0,27 -0,33

Kvíðastjórn 20,11 5,08 -0,06 -0,06 20,47 4,48 -0,61 0,74

Stúlkur (n = 103) Drengir (n = 102)
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Könnuð voru áhrif búsetu feðra á heildartölu þátta. Ekki var marktækur munur á svörum 

þáttanna þriggja: Skaplyndi (F(1,203 ) = 0,12,  p > 0,05), Framfærni (F(1,203 ) = 0,06,  p > 

0,05), Kvíðastjórn (F(2,202 ) = 0,55,  p > 0,05). Í 15. töflu má sjá meðaltöl þátta eftir búsetu. 

 

15. tafla. Heildartölur þátta í úrtaki feðra eftir búsetu (n= 205). 

 

  

Þættir M Sf Skekkja Ris M Sf Skekkja Ris

Skaplyndi 23,34 7,62 0,22 -0,06 24,98 7,01 -0,80 0,79

Framfærni 23,02 7,13 -0,36 -0,32 24,79 5,25 -0,54 0,02

Kvíðastjórn 20,44 4,92 -0,36 0,30 20,04 4,58 -0,20 0,19

Höfuðborgarsvæði (n = 126) Landsbyggð (n = 79)
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Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar er að stíga fyrsta skref í stöðlun CEAS listans fyrir börn á 

aldrinum 36 til 71 mánaða. Listinn inniheldur 29 atriði sem meta þrjá þætti: Skaplyndi, 

Framfærni og Kvíðastjórn. Listinn beinist að eðlilegum þroska barna og er jákvætt orðaður. 

Þannig er hegðun metin á samfellu sem er frábrugðið nálgun frávikalista sem byggjast fyrst 

og fremst á frávikum í hegðun og líðan út frá geðgreinigarkerfum líkt og DSM eða ICD 

(Niclasen, Skovgaard, Andersen, Sømhovd og Obel, 2013).  

Úrtaki rannsóknar var skipt upp í úrtak mæðra (n= 680) og úrtak feðra (n=205) og 

unnið með úrtökin aðskilin að mestu leyti. Í upphafi rannsóknar voru úrtaksgögn mæðra og 

feðra borin saman við almennt þýði út frá upplýsingum Hagstofu Íslands, sem byggja á 

eiginleikum alls landsins. Þá var landinu skipt niður í sjö hluta og hlutföll úrtaks og þýðis 

borið saman eftir landshlutum. Lágu þá fyrir upplýsingar um kyn, aldur, menntun og búsetu 

þýðis.  

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að töluvert vantar í úrtök bæði mæðra og feðra. 

Feður voru einungis 205 á móti 680 mæðrum. Fremur dræm þátttaka var á 

höfuðborgarsvæðinu og má það rekja til þess að illa gekk að fá viðbrögð frá leikskólum á því 

svæði í úrtakið. Svörun í öðrum landshlutum var þó nokkuð góð. Í úrtaki mæðra vantar rúm 

10% á höfuðborgarsvæði og 2% á Reykjanesi til að endurspegla þýði. Svörun í öðrum 

landshlutum var góð og var prósentutala svarenda hærri samanborið þýði. Hæst var svörun á 

Vestfjörðum eða um 8% umfram þýði. Á Norðurlandi var svörun 3,7 % hærri samanborið við 

þýði, 2,5 % á Austurlandi, 1,5% á Vesturlandi og á Suðurlandi 0,7%.  

Þegar hlutfall feðra var borið saman við þýði kom í ljós að vöntun er á þátttakendum í 

þremur af sjö landshlutum. Mesta er það á Suðurlandi eða um 4,8%. Á höfuðborgarsvæði 

vantar 3% í úrtak til að endurspegla þýðistölur og 0,7% á Vestfjörðum. Í hinum landshlutum 

er hlutfall úrtaks hærra samanborið við þýði: Vesturland 4,1%, Austurland 3,5%, Reykjanes 

0,6%, Norðurland 0,3%.  

Menntunarflokkar mæðra og feðra voru skoðaðir út frá aldursbilum svo hægt væri að 

glöggva sig á hvar úrtak viki frá þýði. Foreldrum var skipt upp í sjö bil eftir aldri þar sem 

yngsta bilið var 17 til 19 ára og elsta 55 til 64 ára. Flestir foreldrar voru á aldursbilinu 35 til 

44 ára (47%). Meirihluti foreldra í úrtaki höfðu lokið háskóla- eða doktorsprófi eða um 60% 

þátttakenda. Fæstir foreldrar í úrtaki höfðu lokið grunnskólaprófi eða um 13%. Þar sem 

rúmlega helmingur þátttakenda hefur lokið háskóla- eða doktorsprófi mátti búast við því að 

meirihluti þátttakanda væru um eða yfir 30 ára.    
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Þegar heildarúrtak er skoðað út frá menntunarflokkum og aldri er vöntun á 

þátttakendum frá 4 til 21%. Mesti munur er á þátttakendum sem lokið hafa barna- eða 

grunnskólaprófi (ISCED 1,2) eða frá 6 til 21% á fimm aldursbilum í heildarúrtaki samanborið 

við þýði. Einnig er vöntun í úrtak í öllum aldursflokkum foreldra með 

framhaldsskólamenntun (ISCED 3,4) og mest í aldursflokkinn 35 til 44 ára (15%). Í úrtak 

mæðra vantar frá 4% til 94% mæðra með framhaldsskóla menntun (ISCED 1,2) út frá 

aldursbilum og frá 4% til 15% í flokki þeirra mæðra sem lokið hafa framhaldsskóla- eða 

iðnmenntun (ISCED 3,4). Meðal mæðra sem lokið hafa háskóla- eða doktorsgráðu (ISCED 

5,6) vantar einungis í elsta aldursbil en þar var enginn þátttakandi í úrtaki. Í úrtaki feðra 

vantar flesta þátttakendur sem hafa lokið barna- eða grunnskólaprófi (ISCED 1,2) eða frá 5% 

til 97% samanborið við þýði eftir aldursbilum. Hjá feðrum sem lokið hafa framhaldskólaprófi 

eða iðnmenntun (ISCED 3,4) er vöntun á þátttakendum í úrtaki frá 3% og upp í 51% eftir 

aldursbilum. Háskólamenntaðir feður (ISCED 5,6) eru þó fleiri í úrtaki samanborið við þýði. Í 

úrtaki feðra eru þó engir þátttakendur á aldursbilinu 17 til 19 og einungis einn á aldrinum 20 

til 24 ára og einn á bilinu 55 til 64 ára. Til að ná saman úrtaki sem endurspeglar þýði eftir 

upplýsingum Hagstofu Íslands er því nauðsynlegt að stækka úrtak bæði hjá mæðrum og 

feðrum út frá þeim upplýsingum sem liggja hér fyrir.  

Síðari hluti rannsóknar fólst í að kanna próffræðilega eiginleika CEAS listans. Fyrri 

rannsóknir hafa leitt í ljós góða próffræðilega eiginleika CEAS og þrjá stöðuga þætti með háa 

áreiðanleikastuðla (Helena  Karlsdóttir  og  Hugrún  Björk  Jörundardóttir, 2016; Helga 

Maggý Magnúsdóttir, 2016). Því var búist við sömu niðurstöðum í þessari rannsókn.  

Þrír þættir mældust stöðugir bæði í úrtaki mæðra og feðra: Skaplyndi, Framfærni og 

Kvíðastjórn. Þáttabygging var sú sama í úrtaki mæðra og feðra og því innihalda þættirnir þrír í 

báðum úrtökum sömu atriði. Í úrtaki mæðra skýra þættirnir þrír alls 59,14 % af 

heildardreifingu atriða og í úrtaki feðra skýra þeir sömu þættir 54,2% af heildardreifingu 

atriða.  

Áreiðanleikastuðlar þáttanna voru háir í báðum úrtökum. Hjá mæðrum var hæsti 

áreiðanleikastuðull á þættinum Skaplyndi 0,93. Næst var Framfærni með áreiðanleikastuðul 

upp á 0,92 og Kvíðastjórn lægstur með 0,89. Í úrtaki feðra var áreiðanleikinn mjög svipður og 

í úrtaki mæðra. Þátturinn Skaplyndi var hæstur með alfastuðul upp á 0,92, Framfærni með 

0,88 og lægstur var þátturinn Kvíðastjórn með 0,86. Áreiðanleikastuðlar eru hærri í úrtaki 

mæðra og stafar það sennilega af mun á stærðum úrtakanna tveggja.  
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Í úrtaki mæðra var fylgni við aldur á þáttum Skaplyndis og Kvíðastjórnar p < 0,05 marktæk 

og hjá feðrum á þættinum Framfærni p < 0,05. Ætla mætti að með auknum aldri og þroska að 

þessir þættir eflist hjá börnum.  

Áhrif menntunar, búsetu og kyns var könnuð bæði í úrtaki mæðra og feðra. Búseta, og 

kyn virðast ekki hafa áhrif á mat mæðra og feðra en þó leiddu niðurstöður í ljós að mæður 

sem lokið hafa barna- eða grunnskólapróf meta börn sín lægri á þættinum Kvíðastjórn 

samanborið við háskólamenntaðar mæður (F(2, 677) = 0,049, p < 0,05). Það er áhugavert að 

velta því upp af hverju sá munur stafar. Þó ber að draga ekki of sterka ályktun út frá þeim 

niðustöðum þar sem að munur milli hópanna er lítill og rétt við marktektarmörk.  

Normaldreifing var á öllum þáttum í báðum úrtökum eins og búist var við í upphafi 

rannsóknar. Mat mæðra og feðra var fremur líkt á öllum þáttum og enginn munur svo talandi 

sé um. Það er í takt við rannsóknir sem hafa sýnt hafa fram á að lítill sem enginn munur er á 

mati mæðra og feðra á líðan og hegðun barna sinna (Eisenstadt, McElreath, Eyberg og 

Bodiford McNeil, 1994; Walker og Bracken, 1996). 

Annmarkar rannsóknarinnar eru einna helst þeir að úrtak feðra var minna en vonir 

stóðu til um og svörun var dræm í nokkrum landshutum. Tillögur að næstu skrefum er að 

stækka úrtak og fá inn fleiri þátttakendur af þeim landshlutum sem vöntun er til að stíga 

fullnaðarskref í stöðlun listans.  

Samkvæmt fyrri rannsóknum eru próffræðilegir eiginleikar CEAS góðir og sýna fram 

á skýra þáttabyggingu þriggja þátta með góðan áreiðanleika. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

leiddu einnig í ljós góða próffræðilega eiginleika CEAS. Skýr þriggja þátta lausn kom fram í 

bæði úrtaki mæðra og feðra með góðum áreiðanleika. Niðurstöður rannsókna benda því til 

þess að CEAS listinn henti vel sem góð viðbót við greiningartæki fyrir börn á leikskólaaldri 

hér á landi. 
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Viðauki 1. Leyfi vegna rannsóknar  

 

Sæl / Sæll _______________ 

 

Ég er cand. psych. nemi við Sálfræðideild Háskóla Íslands og óska eftir leyfi 

___________________ til að hafa samband við skólastjóra nokkurra leikskóla á 

þjónustusvæðinu og athuga hvort samþykki fáist fyrir fyrirlögn á spurningalista sem lagður er 

rafrænt fyrir foreldra barna á aldrinum 3-5 ára.  

 

Ástæða fyrirlagnarinnar er sú að nú fer fram vinna að gerð nýs matskvarða um hegðun, líðan 

og þroska barna á leikskólaaldri. Notagildi slíks matstækis er fyrst og fremst að skima fyrir 

hegðunar- og tilfinningavanda barna fljótt og áreiðanlega, til að hægt sé að veita viðeigandi 

úrræði. Verkefnið er unnið undir handleiðslu dr. Einars Guðmundssonar prófessors við 

Sálfræðideild Háskóla Íslands. 

 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands 

hefur veitt jákvæða umsögn um framkvæmd hennar. 

 

Nánari lýsing á rannsókninni og fyrirhugaðri fyrirlögn er að finna hér að neðan. Þar er 

kynningartexti sem útbúinn hefur verið til skólastjórnenda. 

 

Virðingarfyllst, 

Alma Sigurbjörnsdóttir 

cand. psych. nemi  

við Sálfræðideild  

Háskóla Íslands  
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Viðauki 2.  Bréf til leikskólastjóra 

Sæl / Sæll________________ 

 

Nú fer fram vinna við gerð nýs foreldramatskvarða um þroska og líðan barna á leikskólaaldri. 

Kvarðinn er frábrugðinn hefðbundnum matskvörðum að því leyti að hann inniheldur 

fullyrðingar er snúa að eðlilegum þroska, hegðun og líðan barna.  

Fyrirlagnir um land allt styðja gagnsemi kvarðans við skimun fyrir hegðunar- og 

tilfinningavanda barna. Á grundvelli góðra eiginleika kvarðans hefur verið ákveðið að safna 

stöðlunargögnum í öllum landshlutum svo gefa megi listann út og hefja notkun hans.  

Kvarðinn var þróaður sem hluti af doktorsverkefni Örnólfs Thorlacius sálfræðings undir 

handleiðslu dr. Einars Guðmundssonar prófessors við Sálfræðideild Háskóla Íslands.  

Þinn skóli hefur lent í úrtaki vegna verkefnisins. Með þessu bréfi er formlega óskað 

eftir þátttöku og stuðningi skólans við framkvæmd þess. Það felst í því að senda út 

þátttökubeiðni til foreldra 3-5 ára barna (sjá afrit af skilaboðunum hér að neðan). Við vonumst 

til að þú sjáir þér fært að leggja þessu verki lið með ofangreindum hætti og stuðla þannig að 

bættu starfsumhverfi við skimun á hegðunar- og tilfinningavanda hjá íslenskum börnum.  

Foreldrar svara kvarðanum og nokkrum bakgrunnsspurningum á formi rafrænnar 

könnunar á netinu. Yfirleitt tekur um 5-10 mínútur að svara könnuninni. Foreldrar eru hvattir 

til að svara öllum kvarðanum en er þó ekki skylt að gera það. Ekki verður hægt að rekja gögn 

til einstakra barna eða foreldra þeirra, né annarra fjölskyldumeðlima. Einungis kyn og 

námundaður aldur barns verður skráður en ekki nafn, fæðingardagur eða kennitala.  

Skoða má könnunina á eftirfarandi vefslóð:  

http://lidanbarna-leikskoli.questionpro.com 

 

Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands hefur veitt jákvæða umsögn um rannsóknina. Persónuvernd 

og _______________ hefur verið tilkynnt um inntak og framkvæmd verkefnisins og hafa ekki 

gert athugasemdir við hana.  

 

Hafir þú einhverjar spurningar í tengslum við verkefnið er þér velkomið að hafa samband við 

undirrituð, Virðingarfyllst, 

Alma Sigurbjörnsdóttir, cand. psych. nemi við Sálfræðideild Háskóla Íslands (als47@hi.is) 

Dr. Einar Guðmundsson prófessor við Sálfræðideild HÍ og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

(eing@hi.is) 

Örnólfur Thorlacius sálfræðingur og doktorsnemi við Sálfræðideild HÍ (ort1@hi.is) 

mailto:eing@hi.is
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Viðauki 3. Bréf til foreldra 

Kæra foreldri/forráðamaður. 

 

Nú fer fram vinna við gerð nýs matskvarða um hegðun, þroska og líðan barna á leikskólaaldri. 

Vonast er til að hægt verði að nota matskvarðann til að athuga líðan og tilfinningaþroska 

barna og veita úrræði ef þörf er á. Skortur er á áreiðanlegum matstækjum hérlendis sem meta 

vandkvæði hjá börnum á þessum sviðum og er mikilvægt að ráða bót úr því.  

Hér með óskum við eftir þátttöku MÆÐRA og FEÐRA barna á aldrinum 3-5 ára. 

Þátttaka foreldra skiptir miklu og gerir nánari þróun matstækisins mögulega. Þátttaka felst í 

því að svara 29 staðhæfingum í nýja matskvarðanum um barn ykkar og nokkrum einföldum 

bakgrunnsspurningum. Spurningunum er svarað rafrænt á netinu og tekur það yfirleitt um 5-

10 mínútur (sjá hlekk hér að neðan á vefsvæði rannsóknarinnar).  

http://lidanbarna-leikskoli.questionpro.com 

Rannsóknin er hluti af cand. psych. verkefni og doktorsverkefni við Sálfræðideild 

Háskóla Íslands. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og Félags- og 

skólaþjónustu Snæfellinga. Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands hefur veitt jákvæða umsögn um 

rannsóknina.  

Áður en þú ákveður hvort þú viljir taka þátt í rannsókninni þarft þú að gefa upplýst 

samþykki fyrir þátttöku þinni, en í því felst að þú hafir kynnt þér hvað felst í þátttöku. 

Vinsamlegast gefðu þér tíma til að lesa upplýsingarnar í þessu bréfi og 

samþykkisyfirlýsinguna vandlega. Samþykkisyfirlýsingin er á ofangreindri vefslóð.  

Ekki er beðið um neinar persónugreinanlegar upplýsingar. Svörin eru þar af leiðandi 

órekjanleg til foreldra og barna þeirra. Upplýsingum á vefsíðu rannsóknarinnar er eytt strax 

þegar rannsókninni lýkur. Gögnin eru síðan unnin áfram og geymd í tölvutæku formi hjá 

rannsakendum á vinnustað þeirra í Háskóla Íslands, án nokkurra auðkenna sem gera mögulegt 

að rekja svörin. Við vonum að þú sjáir þér fært að taka þátt í rannsókninni og stuðla þannig að 

mikilvægu velferðarmáli í lífi barna.   

Virðingarfyllst, 

Alma Sigurbjörnsdóttir, cand. psych. nemi við Sálfræðideild Háskóla Íslands (als47@hi.is) 

Dr. Einar Guðmundsson prófessor við Sálfræðideild HÍ og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

(eing@hi.is) 

Örnólfur Thorlacius sálfræðingur og doktorsnemi við Sálfræðideild HÍ (ort1@hi.is) 

 

http://lidanbarna-leikskoli.questionpro.com/
mailto:eing@hi.is
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Viðauki 4. Áminningarbréf til foreldra 

Sæl ___________  

Mig langar til að forvitnast um það hvort erindið sem ég sendi þér í síðustu viku (31.08.16) 

hafi borist og hvort skólinn hafi tök á því að taka þátt í rannsókninni? Þátttaka skólans fæli 

einvörðungis í sér að senda skilaboð til foreldra barna frá 3 ára til 5 ára og 11 mánaða (sjá 

texta til foreldra í fyrri tölvupósti) sem auglýsa rannsóknina og innihalda hlekk á vefsvæði 

hennar. Um er að ræða rafræna könnun sem inniheldur matskvarða sem verið er að þróa 

hérlendis til að meta tilfinningaþroska leikskólabarna. 

Við vonumst til að þú sjáir þér fært að leggja þessu verki lið með ofangreindum hætti og 

stuðla þannig að bættu starfsumhverfi við skimun á hegðunar- og tilfinningavanda hjá 

íslenskum börnum.  

 

Með fyrirfram þökk og von um jákvæð viðbrögð,  

Alma Sigurbjörnsdóttir, cand. psych. nemi við Sálfræðideild Háskóla Íslands(als47@hi.is) 
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Viðauki 5. Samanburður á úrtaki CEAS (N=855) og þýði eftir kyni og búsetu 

Hlutfallsleg skipting (%) búsetu kvenna og karla í úrtaki og þýði. 

  
Úrtak  

 
Þýði 

Búseta    Karlar Konur Heild   Karlar  Konur Heild 

Höfuðborgarsvæðið 
 

25,4 74,6 100 
 

50,1 49,9 100 

Landsbyggðin 
 

20,3 79,7 100 
 

51,4 48,6 100 

 

Viðauki 6. Samanburður á úrtaki CEAS (N = 885) og þýði. 

Íslenskt úrtak CEAS og þýði eftir landshlutum (N= 885). 

  
Úrtak 

 
Þýði 

Landshluti   Fjöldi %   Fjöldi  % 

Höfuðborgarsvæðið 
 

496 56 
 

131.591 64,5 

Reykjanes 
 

47 5,3 
 

13.585 6,7 

Vesturland 
 

60 6,8 
 

9.574 4,7 

Vestfirðir 
 

43 4,9 
 

4.403 2,2 

Norðurland 
 

122 13,8 
 

22.304 10,9 

Austurland 
 

58 6,6 
 

7823 3,8 

Suðurland 
 

59 6,7 
 

14764 7,2 

Heild   885 100   204.044 100 

 

Viðauki 7. Hlutallsleg skipting (%) úrtaks og þýðis á höfuðborgarsvæði eftir aldri, kyni 

og menntun (N= 885) 

 

Karlar Konur

Aldursbil ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6 ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6 ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6

17-19 ára 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20-24 ára 0 100 0 75 25 0 60 40 0

25-29 ára 29 28 43 11 37 52 12 37 51

30-34 ára 12 27 61 4 23 73 6 24 70

35- 44 ára 9 13 78 5 15 80 6 14 80

45-54 ára 19 44 37 0 19 81 9 31 60

55-64 ára 100 0 0 0 100 0 50 50 0

17-19 ára 97 3 0 95 5 0 96 4 0

20-24 ára 39 59 2 41 57 3 40 58 3

25-29 ára 27 47 26 19 30 51 23 39 38

30-34 ára 26 33 41 16 24 60 21 29 50

35- 44 ára 24 37 39 16 29 53 22 33 46

45-54 ára 20 45 35 30 30 40 25 37 38

55-64 ára 18 48 34 39 30 31 29 39 32

Þýði

Samtals 

Úrtak 
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Viðauki 8. Lýsandi tölfræði fyrir 29 staðhæfingar CEAS í úrtaki mæðra  (n= 680) 

   Aldur   

 
 36-71 mánaða   

Staðhæfingar n M md Sf Skekkja Ris 
Fylgni við 

aldur 

(1) Segji frá í hópi 680 2,30 2 1,06 0,00 -0,59 ,04 

(2) Ófeimin/n 675 2,38 3 0,90 -0,37 -0,43 ,05 

(3) Hættir að hugsa um hræðlega hluti  670 2,47 3 0,91 -0,35 -0,32        -,10** 

(4) Öryggi með ókunnugum jafnöldrum 673 2,65 3 0,99 -0,48 -0,40 -,03 

(5) Öryggi í miðpunkti athygli 677 2,49 3 1,04 -0,32 -0,55 -,03 

(6) Auðvelt að hrista af ótta  668 2,43 2 0,87 -0,21 -0,32    -,12** 

(7) Spyr aðeins einu sinni í kvíða 668 2,26 2 1,05 -0,24 -0,49 -,02 

(8) Áhyggjulaus 671 2,87 3 0,84 -0,88 0,94  -,09* 

(9) Mikið til að reiðast 673 2,10 2 1,03 0,09 -0,64   ,09* 

(10) Öryggi í ókunnum aðstæðum 671 2,14 2 0,97 -0,30 -0,52 -,01 

(11) Heldur ró í stað þess að spyrja 674 2,45 3 0,95 -0,31 -0,50 -,05 

(12) Pirringur 675 2,02 2 0,97 0,12 -0,60 ,08* 

(13) Ófeiminn í leik 674 2,22 2 1,14 -0,11 -0,81 -,03 

(14) Rósemd 675 2,06 2 0,92 -0,02 -0,55 ,00 

(15) Jafnaðargeð 674 2,51 3 0,93 -0,56 0,03 ,03 

(16) Stilling 671 2,36 2 0,81 -0,36 -0,15 ,05 

(17) Auðvelt að stjórna áhyggjum  667 2,57 3 0,82 -0,37 -0,08 -,04 

(18) Jafnar sig fljótt af hræðslu 674 2,85 3 0,80 -0,59 0,41         -,06 

(19) Auðvelt að tala við ókunnuga 674 2,28 2 1,07 -0,34 -0,58 ,05 

(20) Hemur sig í reiði 674 2,22 2 0,99 -0,19 -0,55  ,09* 

(21) Mikið að gerast til að setja úr     

       jafnvægi 
670 2,20 2 0,94 -0,04 -0,65    ,11** 

(22) Frumkvæði í leik 674 2,49 3 0,87 -0,47 0,02 ,04 

(23) Stoppar sig í æsing 676 1,97 2 0,95 -0,04 -0,49  ,08* 

(24) Biður um aðstoð 679 2,09 2 1,01 -0,07 -0,65        -,01 

(25) Skapstjórn 676 2,36 2 0,88 -0,37 -0,13 ,10* 

(26) Heldur ró í deilum 673 2,10 2 0,85 -0,03 -0,47   ,15** 

(27) Þolinmæði 673 2,41 2 0,85 -0,25 -0,29 ,09* 

(28) Auðvelt að hrista af áhyggjur 671 2,58 3 0,84 -0,42 0,06        -,08* 

(29) Öryggi gagnvart ókunnugum 679 2,23 2 0,98 -0,22 -0,56          ,03 
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Viðauki 9. Lýsandi tölfræði fyrir 29 staðhæfingar CEAS í úrtaki feðra (n= 205) 

 Aldur   

 
 36-71 mánaða     

Staðhæfingar n M md Sf Skekkja Ris 
Fylgni við 

aldur 

(1) Segji frá í hópi 205 2,25 2 1,04 -0,33 -0,50          ,03 

(2) Ófeimin/n 205 2,34 2 0,87 -0,33 -0,39     ,20** 

(3) Hættir að hugsa um hræðlega hluti  205 2,56 3 0,82 -0,30 -0,17 ,10 

(4) Öryggi með ókunnugum jafnöldrum 204 2,68 3 0,91 -0,61 0,29 ,06 

(5) Öryggi í miðpunkti athygli 204 2,56 3 0,98 -0,36 -0,38 ,02 

(6) Auðvelt að hrista af ótta  204 2,52 3 0,80 -0,18 -0,44 ,05 

(7) Spyr aðeins einu sinni í kvíða 203 2,11 2 0,92 -0,10 -0,54 ,08 

(8) Áhyggjulaus 203 2,84 3 0,88 -0,74 0,45 -,02 

(9) Mikið til að reiðast 205 2,13 2 1,05 0,04 -0,73 ,06 

(10) Öryggi í ókunnum aðstæðum 202 2,03 2 0,91 -0,30 -0,37 ,09 

(11) Heldur ró í stað þess að spyrja 204 2,34 2 0,91 -0,21 -0,67        -,11 

(12) Pirringur 204 2,02 2 1,00 0,26 -0,56 ,06 

(13) Ófeiminn í leik 205 2,26 2 1,04 -0,44 -0,51 ,05 

(14) Rósemd 205 2,03 2 0,91 0,13 -0,50 ,05 

(15) Jafnaðargeð 204 2,49 3 0,92 -0,40 -0,31 ,08 

(16) Stilling 202 2,30 2 0,77 -0,11 -0,28 ,03 

(17) Auðvelt að stjórna áhyggjum  205 2,45 3 0,85 -0,39 -0,22 ,09 

(18) Jafnar sig fljótt af hræðslu 202 2,90 3 0,74 -0,44 0,20         -,02 

(19) Auðvelt að tala við ókunnuga 205 2,22 2 0,97 -0,24 -0,56    ,18* 

(20) Hemur sig í reiði 204 2,16 2 0,97 -0,06 -0,39 ,12 

(21) Mikið að gerast til að setja úr    

       jafnvægi 
203 2,16 2 0,91 0,04 -0,43 ,02 

(22) Frumkvæði í leik 204 2,45 3 0,84 -0,57 0,24 ,10 

(23) Stoppar sig í æsing 205 1,83 2 0,87 0,16 -0,01     ,19** 

(24) Biður um aðstoð 205 2,00 2 0,96 -0,01 -0,62 ,14 

(25) Skapstjórn 203 2,35 2 0,84 -0,24 -0,12 ,05 

(26) Heldur ró í deilum 204 2,13 2 0,85 -0,15 0,00   ,14* 

(27) Þolinmæði 205 2,38 2 0,82 -0,28 -0,20   ,15* 

(28) Auðvelt að hrista af áhyggjur 204 2,57 3 0,79 -0,33 -0,32 ,04 

(29) Öryggi gagnvart ókunnugum 205 2,21 2 0,86 -0,29 -0,66 ,00 
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Viðauki 10. Fjögurra þátta lausn með meginásagreiningu og hvössum snúningi í úrtaki 

feðra (n= 205). 

 

 

I II III IV Þáttaskýring

(25) Skapstjórn 0,86 0,02 -0,06 -0,06 0,72

(12) Pirringur 0,82 -0,04 0,06 -0,05 0,65

(9) Mikið til að reiðast 0,80 -0,01 -0,05 -0,03 0,62

(21) Mikið að gerast til að setja úr jafnvægi 0,80 0,00 0,12 0,05 0,69

(15) Jafnaðargeð 0,77 0,07 0,00 0,10 0,68

(26) Heldur ró í deilum 0,73 0,10 0,21 -0,19 0,65

(20) Hemur sig í reiði 0,71 -0,03 0,13 -0,18 0,51

(14) Rósemd 0,71 0,03 -0,10 0,26 0,63

(16) Stilling 0,61 0,30 -0,10 0,18 0,65

(27) Þolinmæði 0,57 0,13 -0,11 0,23 0,48

(23) Stoppar sig í æsing 0,49 0,05 0,20 0,01 0,34

(6) Auðvelt að hrista af ótta -0,07 0,79 0,12 0,03 0,66

(3) Hættir að hugsa um hræðlega hluti -0,04 0,78 0,15 -0,10 0,61

(28) Auðvelt að hrista af áhyggjur 0,17 0,70 0,04 0,10 0,68

(7) Spyr aðeins einu sinni í kvíða -0,02 0,66 0,00 -0,15 0,39

(18) Jafnar sig fljótt af hræðslu 0,07 0,63 0,05 0,05 0,47

(8) Áhyggjulaus 0,12 0,60 -0,03 0,06 0,45

(11) Heldur ró í stað þess að spyrja 0,09 0,58 -0,13 0,29 0,54

(17) Auðvelt að stjórna áhyggjum 0,29 0,57 0,00 0,12 0,58

(2) Ófeimin/n 0,02 0,03 0,84 0,05 0,74

(1) Segji frá í hópi 0,05 -0,06 0,78 0,21 0,72

(19) Auðvelt að tala við ókunnuga 0,05 -0,03 0,76 0,25 0,73

(29) Öryggi gagnvart ókunnugum 0,13 0,24 0,53 0,28 0,65

(10) Öryggi í ókunnum aðstæðum 0,19 0,39 0,42 0,05 0,53

(5) Öryggi í miðpunkti athygli -0,15 0,17 0,37 0,30 0,34

(22) Frumkvæði í leik -0,01 -0,03 0,12 0,76 0,61

(13) Ófeiminn í leik 0,00 0,01 0,22 0,73 0,66

(4) Öryggi með ókunnugum jafnöldrum -0,07 0,03 0,24 0,64 0,53

(24) Biður um aðstoð 0,09 0,03 0,24 0,54 0,46

Áreiðanleiki

I Þáttur 0,34 0,14 0,17 0,921

II Þáttur 0,21 0,30 0,86

III Þáttur 0,23 0,84

IV Þáttur 0,76

Þættir

Fylgni þátta 


