
 

 

	  

	  

	  

	  

Íslenski atferlislistinn 

Þáttabygging í úrtaki mæðra 3-5 ára barna 

 
 
 

Valerija Bibic 
 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til cand. psych. gráðu 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið 

 



 

 

 

 

 

 

Íslenski atferlislistinn 
Þáttabygging í úrtaki mæðra 3 – 5 ára barna 

 

 

 

Valerija Bibic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokaverkefni til cand.psych. gráðu 

Leiðbeinandi: Einar Guðmundsson 

 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið við Háskóla Íslands 

Maí 2017 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til cand. psych. gráðu í sálfræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa.  

© Valerija Bibic 2017 

Prentun: Háskólaprent Reykjavík, Ísland 2017



	  2	  

Útdráttur 
 

Tilfinninga-og hegðunarvandi barna getur haft margvísleg áhrif á líf þeirra. Með því 

að skima fyrir og greina vanda er hægt að veita snemmtæka íhlutun. Atferlislistar eru 

fljótleg leið til að safna upplýsingum um hegðun og líðan. Í þessari rannsókn var 

lagður fyrir atferlislisti með jákvætt orðuðum staðhæfingum sem meta hegðun 

leikskólabarna á samfelldum kvarða. Með þessu er reynt að draga úr skekkju í 

niðurstöðum sem fylgir gjarnan frávikalistum. Listinn samanstóð af 90 staðhæfingum 

um tilfinninga-, félags- og siðferðisþroska barna. Alls voru 16 atriði felld brott þar 

sem þau uppfylltu ekki skilyrði um normaldreifingu. Þátttakendur voru 421 móðir 

barna á aldrinum þriggja til fimm ára. Hlutfall drengja var 47% og stúlkna 53%. 

Skoðuð var dreifing atriða, þáttabygging og munur á meðaltölum þátta eftir aldri og 

kyni.  

 Niðurstaða þáttagreiningar leiddi í ljós fjóra stöðuga þætti: Félagstilfinning, 

Athygli, Skaplyndi og Hegðun. Áreiðanleiki þátta var á bilinu 0,87 – 0,95 og fylgni 

milli þeirra á bilinu 0,35 til 0,46. Þættirnir skýrðu um 51,4% af heildardreifingu 

atriðanna. Allir þættirnir tengjast félags-, tilfinninga- og siðferðisþroska. Aldur hafði 

marktæk áhrif á meðaltöl þátta Félagstilfinning, Skaplyndi og Hegðun. Kynjamunur 

kom fram á öllum þáttum nema Skaplyndi. Niðurstöður rannsóknar benda til að hægt 

sé að meta hegðun og líðan leikskólabarna á samfelldum kvarða með atferlislistum 

sem byggja á eðlilegri hegðun og þroska.  
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Abstract 
 

Emotional and behavioral problems in preschoolers can have various influences on 

their lifes. By screening for and diagnosing problems is possible to provide early 

intervention. Behavioral checklists facilitate the gathering of information about 

behavior and feelings in a fast manner. The aim of this research is to evaluate the 

psychometric properties of a behavioral rating scale. The scale consists of positively 

fomulated items gathering information on preschoolers behavior on a continuous 

scale. Using positively formulated statements is an attempt to prevent some of the 

errors in the result of behavior checklists. The inventory contains 90 items pertaining 

to emotional-, social- and moral development. A total of 16 items were not used as 

they did not meet the normal distribution criteria. The participants were 421 mothers 

of three to five years old children. Distribution of items, factor structure, difference in 

average depending on age and gender were examined.  

 The results of factor analysis show four stable factors: moral behavior, 

attention, temperament and conduct. Reliability of the factors were between 0,87 and 

0,97 and their inter-correlation from 0,35 to 0,46. The factors explained 51,4% of 

total variance. All four factors are linked to emotional-, social- and moral 

development. Age difference were detected in the factors moral behavior, 

temperament and conduct. Gender difference were detected in all factors except in the 

factor temperament. The results of this research indicate that it´s possible to assess 

emotional- and behavioral problems in preschoolers on a continuous scale. 
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Leikskólaár eru mikilvægt þroskatímabil þar sem börn öðlast grundvallarfærni sem 

þörf er á fyrir velgengni í námi og í félagslegum samskiptum í framtíðinni (Landry og 

Smith, 2010; Rose-Krasnor og Denham, 2009). Mikilvægt er að vera vakandi fyrir 

veikleikum í hegðun og líðan barna á þessum árum. Með því að skima fyrir og 

meðhöndla geðvanda er hægt að komast hjá neikvæðum áhrifum hans á þroska og 

nám barna (Feeney-Kettler, Kratochwill, Kaiser, Hemmeter og Kettler, 2010). Þroski 

barna er að mörgu leyti sveigjanlegur og verður auðveldlega fyrir áhrifum umhverfis. 

Með því að greina vanda barna snemma er unnt að hafa áhrif á þroskaferlið og koma í 

veg fyrir frekari erfiðleika. Meðal annars er hægt að koma í veg fyrir þróun neikvæðra 

samskipta barns við umönnunaraðila, jafningja og kennara. Snemmtæk íhlutun getur 

verið árangursrík en ávinningurinn veltur á því hversu snemma er gripið til hennar 

(Glascoe, 2000; Keenan, 2000). Í niðurstöðum rannsókna á tilfinninga- og 

hegðunarvanda barna kemur fram hversu mikilvæg snemmtæk íhlutun er en um 

helmingur barna með geðvanda glímir við sama vanda ári síðar (Briggs-Gowan, 

Carter, Bosson-Heenan, Guyer og Horwitz, 2006). Geðræn vandamál virðast vera 

tiltölulega stöðug yfir tíma. Niðurstöður rannsóknar Briggs-Gowan og Carter (2008) 

gefa til kynna að meira en helmingur barna með tilfinninga- og hegðunarvanda við 

upphaf skólagöngu hafi sýnt svipuð einkenni eða verið með slakan þroska á aldrinum 

12–36 mánaða. 

  Um helmingur barna, sem nær greiningarviðmiðum fyrir einhverja geðröskun 

við þriggja ára aldur, fær sömu greiningu við sex ára aldur. Börn, sem greinast með 

geðröskun á leikskólaaldri, eru fimm sinnum líklegri en önnur börn til að fá sömu 

greiningu við upphaf grunnskólagöngu (Bufferd, Dougherty, Carlson, Rose og Klein, 

2012). Algengi geðræns vanda á meðal leikskólabarna er talið vera svipað og á meðal 

grunnskólabarna. (Egger og Angold, 2006). 

Greining geðrænna vandamála hjá börnum 
	  
Á leikskólaaldri eiga sér stað örar breytingar í líkamlegum og hugrænum þroska 

barna. Því eru skiptar skoðanir um hvort eða hvernig eigi að greina hegðunar- og 

tilfinningavanda leikskólabarna. Á þessum aldri er sum hegðun aldurssvarandi á 

meðan hún getur flokkast sem frávik þegar barn er orðið eldra (Einar Guðmundsson, 

Árný Helgadóttir, Alexandra Diljá Bjargardóttir, Anna Marín Skúladóttir og Anna 
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Gréta Oddsdóttir, 2013). Vegna öra breytinga getur einnig reynst erfitt að bera kennsl 

á og mæla frávikseinkenni á áreiðanlegan hátt. 

 Við greiningu á geðrænum vanda barna er notast við tvö greiningarkerfi, 

annars vegar DSM (Diagnostic and Statistical Manual), sem er greiningarkerfi 

bandaríska sálfræðingafélagsins (American Psychological Association), og hins vegar 

ICD-10 sem er greiningarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (World Health 

Organization) (American Psychological Association, 2013; World Health 

Organization, 1993). Bæði kerfin byggja á flokkum þar sem ákveðin einkenni raðast 

saman og mynda röskun. Til að greinast með ákveðna röskun þarf að uppfylla 

greiningarskilmerki, sem felast í ákveðnum fjölda einkenna sem þurfa að vera til 

staðar í ákveðinn tíma. Flokkun geðvanda samkvæmt DSM og ICD-10 er talin byggja 

á veikum fræðilegum grunni. Einn af veikleikum flokkakerfisins er mikill samsláttur 

geðraskana. Mjög algengt er að fólk greinist með tvær eða fleiri geðraskanir (Jakob 

Smári, 2007).  

 Bæði greiningarkerfin, DSM og ICD-10, eru hönnuð fyrir fullorðna en eru 

samt sem áður einnig notuð við greiningu geðrænna vandamála hjá börnum. Kerfin 

taka þar af leiðandi ekki mið af breytileika í þroska barna (Achenbach, 2005; 

Hudziak, Achenbach, Althoff og Pine, 2007). Hegðun, sem er eðlileg fyrir ákveðinn 

aldur, getur einnig verið greiningarskilmerki fyrir geðröskun. Því reynist oft erfitt að 

greina á milli eðlilegrar hegðunar og frávikshegðunar. Flokkakerfin hafa einnig verið 

gagnrýnd fyrir að taka ekki tillit til mismunandi birtingarmynda einkenna eftir kyni. 

Greiningarskilmerkin eru þau sömu fyrir bæði kynin sem getur leitt til vangreiningar 

eða ofgreiningar (Achenbach, 2005). 

 Önnur nálgun í mati og greiningu geðrænna vandamála er að staðsetja hegðun 

barns á samfelldan kvarða. Með þessum hætti er talið að geðvandi komi fram sem 

öfgagildi á samfelldum kvarða, sambærilegt því sem gert er í mati og greiningu á 

vitsmunaþroska. Markmiðið með þessari nálgun er að skima fyrir geðvanda barna 

áður en birtingarmyndir einkenna verða eins og þeim er lýst í greiningarkerfum (Einar 

Guðmundsson o.fl., 2013; Örnólfur Thorlacius og Einar Guðmundsson 2011). Í 

persónuleikasálfræði er notast við samfellda vídd til að lýsa fólki og hefur sú nálgun 

reynst vel (Jakob Smári, 2007). Með því að staðsetja vanda barna á samfelldan kvarða 

fást nákvæmari upplýsingar um stöðu þeirra. 

 Algengt er að notast við atferlislista til að safna upplýsingum um geðrænan 

vanda hjá börnum. Atferlislistar eru notaðir sem skimunartæki þar sem þeir gefa til 
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kynna hvort þörf sé á ítarlegri greiningu. Þeir nýtast einnig til að safna upplýsingum 

um fjölda og styrk einkenna í mismunandi aðstæðum en eitt af skilyrðum fyrir 

greiningu er að einkennin séu hamlandi í tveimur eða fleiri aðstæðum. Upplýsingum 

er safnað frá þeim sem þekkja hegðun barns best sem í flestum tilfellum eru foreldrar 

og kennarar. Með atferlislistum er gagnlegum upplýsingum um hegðun og líðan 

safnað á fljótlegan hátt (Gísli Baldursson, Magnús Haraldsson og Páll Magnússon, 

2012). Í flestum tilfellum byggja staðhæfingar í atferlislistum á 

greiningarskilmerkjum DSM-greiningarkerfisins. Staðhæfingarnar eiga við um lítið 

hlutfall barna þar sem í þeim er einblínt í flestum tilfellum á frávik í hegðun og líðan 

barna. Staðhæfingar á atferlislistum eru neikvætt orðaðar og beina athygli að 

frávikseinkennum með þeim afleiðingum að ekki er hægt að sjá dreifingu í hegðun og 

líðan barna (Örnólfur Thorlacius og Einar Guðmundsson, 2011). Með því að leggja 

áherslu á frávikshegðun er hætta á því að horft sé fram hjá styrkleikum í fari barns 

sem getur leitt til að röng mynd fáist af hegðun þess.  

 Eins og kemur fram hér að ofan eru atferlislistar, sem byggja á 

greiningarkerfum, ekki gallalausir. Flestir listar, sem notast er við, beinast að 

frávikseinkennum og ná því aðeins til lítils hlutfalls barna. Því er tilefni til að beita 

annarri nálgun við mat og greiningu geðrænna vandamála hjá börnum. Íslenski 

þroskalistinn er frumsaminn atferlislisti sem snýr að eðlilegum þroska barna. 

Staðhæfingar listans byggja á fræðilegri þekkingu á félags-, tilfinninga- og 

siðferðisþroska.  Í listanum er lögð áhersla á jákvætt orðaðar staðhæfingar sem geta 

átt við um öll börn. Á slíkum lista ætti vandi barns að koma fram sem öfgagildi á 

samfelldum kvarða. Með þessum hætti er ekki einungis einblínt á frávik í hegðun 

heldur er bæði hægt að meta styrkleika og veikleika barna.  

 

Félags- og tilfinningaþroski 

Félags- og tilfinningaþroski er mikilvægur þroskaáfangi barna á leikskólaaldri. Börn, 

sem hafa góðan félags- og tilfinningaþroska, eru líklegri til að njóta velgengni bæði 

félagslega og námslega (Landry og Smith, 2010; Rose-Krasnor og Denham, 2009). 
Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í þróun félags- og tilfinningaþroska barns. Frá 

ungum aldri læra börn á umhverfi sitt í gegnum samskipti sín við foreldra og 

umönnunaraðila. Skilningur barna á eigin hegðun byggist m.a. á viðbrögðum foreldra 

við tiltekinni hegðun. Þessi viðbrögð hjálpa börnum að þekkja og túlka eigin 
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tilfinningar (Aviles, Anderson og Davila, 2006). Tjáning tilfinninga er aðferð sem 

börn nota til að bregðast við aðstæðum á meðan félagsþroski segir til um hvernig 

þeim gengur að mynda sambönd við jafningja. Félag- og tilfinningaþroski eru nátengd 

þar sem samskipti barna eru yfirleitt tilfinningahlaðin.  

 Það sem talið er hafa áhrif á velgengni í félagslegum samskiptum er hæfni í 

tilfinningatjáningu, tilfinningastjórn og skilningur á tilfinningum annarra (Halberstadt, 

Denham og Dunsmore, 2001). Félagslegt umhverfi barns á leikskólaaldri stækkar 

töluvert og á þeim tíma gegnir tilfinningatjáning mikilvægu hlutverki í samskiptum 

við jafningja. Þetta bendir til þess að hæfni barns til að tjá tilfinningar á viðeigandi 

hátt sé nauðsynleg í samskiptum við jafningja (Ashiabi, 2007; Halberstadt o.fl., 

2001). Tilfinningar og tilfinningastjórn veita jafningjum upplýsingar sem geta haft 

áhrif á hegðun þeirra (Denham o.fl., 2001). Niðurstöður rannsókna leiða í ljós að börn 

með slaka félags- og tilfinningafærni verði oftar fyrir höfnun frá jafningjum (Vaughn, 

Hogan, Lancelotta, Shapiro og Walker, 1992). 

 

Félagsfærni  

Félagsfærni (e. social competence) er mikilvægur þáttur í félags- og tilfinningaþroska. 

Þróun félagsfærni er ein af áskorunum við upphaf leikskólagöngu þar sem börn verða 

hluti af félagslegu umhverfi og kynnast flóknum kröfum kennara og jafningja. 

Félagsfærni vísar í færni einstaklings til að hegða sér á viðeigandi hátt í félagslegu 

umhverfi. Færni í að mynda og viðhalda vináttusamböndum, samvinnufærni, 

sveigjanleika og getu til að aðlaga hegðun að mismunandi aðstæðum er talin 

endurspegla góða félagsfærni (Fabes, Gaertner og Popp, 2006). Eftir því sem börn 

eldast verða samskipti og leikur við jafningja meira krefjandi. Til að komast í gegnum 

krefjandi og oft ófyrirsjáanlegar félagslegar aðstæður er mikilvægt að hafa getu til 

hlusta, skiptast á, virða rétt annarra ásamt því að halda jafnvægi þegar um er að ræða 

eigin þarfir og þarfir annarra. Hæfni í að bera kennsl á og túlka upplýsingar frá 

jafningjum stuðlar að jákvæðum samskiptum (Fabes o.fl., 2006). 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli félagsfærni og tilfinninga- og 

hegðunarvanda barna. Slök félagsfærni og erfiðleikar í jafningjasamskiptum eru 

meðal annars einkenni sem börn með tilfinninga- og hegðunarvanda glíma við. Börn 

með slaka félagsfærni verða oft fyrir höfnun frá jafnöldrum og fá þar af leiðandi færri 

tækifæri til að þjálfa og byggja upp tiltekna færni (Merrell, 2003). Því er mikilvægt að 
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bregðast við til að koma í veg fyrir að vítahringurinn viðhaldist. 

 Snemmtæk íhlutun vegna skerts félags- og tilfinningaþroska getur komið í veg 

fyrir alvarleg geðræn vandamál. Góður félags- og tilfinningaþroski er talinn þjóna 

hlutverki bjargráðs sem börn geta nýtt sér í streituvaldandi aðstæðum og ýmsum 

áskorunum í framtíðinni (Bornstein, Hahn og Haynes, 2010; Rose-Krasnor og 

Denham, 2009). 

 Margir fræðimenn hafa skoðað tengsl milli námsárangurs og félags- og 

tilfinningaþroska barna. Niðurstöður leiða í ljós að slakur félags- og tilfinningaþroski 

geti haft neikvæð áhrif á námsárangur. Börn, sem glíma við erfiðleika á þessu sviði, 

eru með lægri einkunnir og eru líklegri til að detta úr námi seinna meir (Agostin og 

Bain, 1997; Aviles o.fl., 2006). Því er mikilvægt að bera kennsl á styrkleika og 

veikleika barna með það að markmiði að grípa til íhlutunar sem getur stuðlað að betri 

námsárangri. 

 

Skaplyndi   

Skaplyndi (e. temper) er annar þáttur sem tilheyrir félags- og tilfinningaþroska. 

Skaplyndi er líffræðilegt viðbragð einstaklings við fólki, aðstæðum og atburðum. 

Þrátt fyrir að birtingarmynd skaplyndis breytist með þroska og verði fyrir áhrifum 

umhverfisþátta (t.d. hegðunar foreldra) virðist það nokkuð stöðugt, að minnsta kosti í 

miðbernsku. Skaplyndi er ekki talið vera stöðugt lunderni heldur kemur það fram í 

ákveðnum aðstæðum. Börn, sem eru hrædd, upplifa ekki stöðugt þjáningu en í 

ókunnugum eða nýjum aðstæðum hafa þau tilhneigingu til að sýna hræðsluviðbrögð. 

Börn, sem komast auðveldlega í uppnám, eru ekki sífellt vonsvikin eða reið en þegar 

væntingar þeirra eru ekki uppfylltar eru þau gjörn á að komast í uppnám (Rimm-

Kaufman og Kagan, 2005; Rothbart og Bates, 2006). Börn fæðast inn í þennan heim 

með ákveðna tilhneigingu til að bregðast við eða hegða sér á fyrirsjáanlegan hátt. 

Slíkur einstaklingsmunur á tilfinningum, athygli og hegðun er talinn vera hluti af 

skaplyndi (Liew, Eisenberg og Reiser, 2004).   

 Fræðimenn hafa skoðað tengsl milli skaplyndis barna og samskipta þeirra við 

jafningja og kennara. Reiði og feimni virðast hafa áhrif á samskipti nemenda og 

kennara. Niðurstöður rannsókna leiða í ljós að feimin börn lenda sjaldnar í árekstrum 

við kennara og hafa ekki eins náin tengsl við kennara og ófeimin börn. Einnig eiga 

þau í hættu að vera „ósýnileg“ í kennslustundum sem getur leitt til minni virkni 
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(Rudasill og Rimm-Kaufman, 2009). Aftur á móti koma fram fleiri ágreiningsefni 

milli kennara og barna sem sýna meiri reiði í kennslustofunni. Skaplyndiseinkenni, 

sem endurspeglar feimni, hefur einnig áhrif á félagslega þátttöku barna. En feimin 

börn virðast leita minna í félagslega þátttöku í leikskólanum samanborið við ófeimin 

börn (Justice, Cottone, Mashburn og Rimm-Kaufman, 2008; Rydell, Bohlin og 

Thorell, 2005; Sterry o.fl., 2010; Szewczyk-Sokolowski, Bost og Wainwright, 2005).  

 

Athyglis- og hegðunarstjórn  

Leikskólaárin eru áhrifamikið þroskatímabil þar sem auknar væntingar eru gagnvart 

börnum varðandi sjálfstjórn, sérstaklega á tilfinninga- og hegðunarsviði (Williford, 

Vick Whittaker, Vitiello og Downer, 2013). Sjálfstjórn (e. self regulation) er 

yfirgripsmikið hugtak sem vísar til hæfni barns til að stýra athygli og að hafa stjórn á 

hegðun og tilfinningum sínum. Á leikskólagöngunni eykst sjálfstjórn barna til muna 

og hún endurspeglast meðal annars í getu barns til að hafa stjórn á hegðun sinni og að 

fylgja reglum. Þessi færni er einnig þýðingarmikil í samskiptum við jafningja og 

fullorðna (Rimm-Kaufman, Curby, Grimm, Nathanson og Brock, 2009; Rose-Krasnor 

og Denham, 2009). Geta til að hegða sér í samræmi við aðstæður og að hafa stjórn á 

eigin hegðun eru þættir sem skipta máli fyrir þroska og félagsmótun á yngri árum 

(Kochanska, Coy og Murray, 2001). Rannsókn Liews, Eisenbergs og Reisers (2004) 

bendir til að börn, sem hafa góða sjálfstjórn, séu fljótari að jafna sig á neikvæðum 

tilfinningum. Einnig eru þau líklegri til að hafa stjórn á munnlegum og líkamlegum 

viðbrögðum þegar þau eru döpur eða reið. Aftur á móti eru börn með slaka sjálfstjórn 

líklegri til að sýna neikvæðar tilfinningar í félagslegum aðstæðum, til dæmis með því 

að kvarta. 

 Sjálfstjórn og námsárangur er viðfangsefni sem mikið hefur verið rannsakað. 

Talið er að sjálfstjórn sé einn af meginþáttum sem þurfa að vera til staðar við upphaf 

skólagöngu. Hún er meðal annars talin liggja að baki árangursríkrar frammistöðu í 

skóla (Blair, 2002; Blair, Denham, Kochanoff og Whipple, 2004).). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Ladd, Birch og Buhs (1999) er sjálfstjórn grundvöllur fyrir 

jákvæðri hegðun í kennslustofunni. Börn með góða sjálfstjórn eru fær um að þróa 

jákvæð samskipti við kennara og samnemendur (Blair og Diamond, 2008; Ladd, 

Birch og Buhs, 1999). Sjálfstjórn virðist hafa áhrif á sjálfsálit barna. Í rannsókn Blair 

og Diamond (2008) kom í ljós að börnum, sem eru með góða sjálfstjórn, sé oftar 
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hrósað en þeim sem eru með slakari sjálfstjórn. Slök sjálfstjórn er talin vera einn af 

meginþáttum sem tengjast geðrænum vandamálum barna. Hún er talin hafa áhrif á 

þroska barna, tilfærslu á milli skólastiga og jafningjasamskipti (Calkins og Fox, 2002; 

Keenan, 2000). 

Siðferðisþroski 

Siðferðisþroski barna þróast í gegnum félagslega reynslu og samskipti við fullorðna 

(foreldra, kennara), jafningja og systkini. Hugtakið siðferði vísar í reglur og gildi sem 

byggja á hugmyndum um velferð, traust og réttlæti sem stýra félagslegum 

samskiptum. Með öðrum orðum felur siðferði í sér fyrirfram ákveðna hugmynd um 

hvernig samskiptum við aðra eigi að vera háttað. Samskipti foreldra við börn eru 

mikilvæg fyrir þróun siðferðisþroska þeirra. Með því að útskýra tilgang með reglum 

og að bregðast á viðeigandi hátt við siðferðisbroti eru foreldrar að hvetja börn til að 

hugsa um gjörðir sínar sem getur stuðlað að þróun siðferðisþroska (Smetana, 1999). 

 Samkennd er talin vera hluti af siðferði. Með samkennd er átt við getu 

einstaklings til að bera kennsl á og upplifa tilfinningalegt ástand annarra. Tengsl 

umhyggjusemi og hegðunarvanda á meðal barna hafa verið skoðuð. Niðurstöður gefa 

til kynna að leikskólabörn sem sýndu meiri umhyggju sýndu minna truflandi hegðun 

tveimur árum síðar (Hastings, Zahn-Waxler, Robinson, Usher og Bridges, 2000). 

Rannsóknir sem hafa skoðað andfélagslega hegðun og samkennd benda til neikvæðra 

tengsla milli samkenndar og andfélagslegrar hegðunar snemma á unglingsárum. 

Fræðimenn hafa skoðað tengsl milli samkenndar og gerenda eineltis. Niðurstöður 

leiddu í ljós að bæði stelpur og strákar sem leggja aðra oft í einelti sýndu minni 

samkennd samanborið við þá sem eru ekki gerendur eineltis (Jolliffe og Farrington, 

2006). 

 Þættir í Íslenska atferlislistanum, sem taldir eru tengjast siðferðisþroska, eru 

félagstilfinning (e. moral development), hjálpsemi (e. prosocial behavior) og 

félagsskilningur (e. social cognition). Félagstilfinning er einn af mikilvægustu þáttum 

í þroska barna. Með hugtakinu er vísað í skilning barna á réttu og röngu. 

Félagstilfinning felur í sér ákveðin gildi sem einstaklingur fer eftir til að skilja og 

bregðast við siðferðilegum málefnum í umhverfinu (Tichy, Johnson, Johnson og 

Roseth, 2010). Rannsókn Dunn (2006) sýnir fram á að skilningur barna á siðferðis- og 

félagsgildum byrjar að þroskast frá 12–24 mánaða aldri. Dæmi um staðhæfingar á 
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Íslenska atferlislistanum, sem ætlað er að mæla félagstilfinningu barna, eru „segir frá 

ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst rétt eða rangt“ og „talar um hvað 

honum/henni finnst réttlátt“. 

 Hugtakið hjálpsemi felur meðal annars í sér samvinnu við jafningja og 

fullorðna og að aðstoða þegar þörf er á. Með samvinnu er átt við að vinna með öðrum 

til að ná sameiginlegum markmiðum. Rannsókn Hay og Pawlby (2003) leiðir í ljós að 

samvinna barna og fullorðinna hefur jákvæð áhrif á félagsþroska barna á 

leikskólaaldri. Í rannsóknum, þar sem tengsl hjálpsemi við námsárangur hafa verið 

skoðuð, hefur komið í ljós að hjálpsemi í barnæsku hefur jákvæð áhrif á námsárangur 

seinna meir (Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, Bandura og Zimbardo, 2000). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Yagmurlu og Sanson (2009) virðast stúlkur sýna 

meiri hjálpsemi en drengir. Skýringin er talin vera athyglisstjórn sem gerir stúlkum 

kleift að skilja betur þarfir annarra sem aftur stuðlar að meiri hjálpsemi.  

 Félagsskilningur vísar í skilning einstaklings á félagslegum aðstæðum og getu 

til að túlka og skilja félagslegar vísbendingar. Dæmi um staðhæfingar í Íslenska 

atferlislistanum sem ætlað er að meta félagsskilning eru „tekur eftir því þegar það sem 

hann/hún gerir eða segir veldur ánægju hjá börnum“ og „veit og skilur hvenær rétt er 

að láta í ljós tilfinningar sínar, t.d. áhyggjur, reiði, gleði“. 

Í ofangreindum rannsóknum er lögð áhersla á mikilvægi félags-, tilfinninga- 

og siðferðisþroska í tengslum við hegðun og líðan barna. Áðurnefnd þroskasvið 

virðast öll koma við sögu í tilfinninga- og hegðunarvanda barna. Með því að skima 

fyrir og greina tilfinninga- og hegðunarvanda barna er hægt að grípa til snemmtækrar 

íhlutunar með því markmiði að koma í veg fyrir vanda.  
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Markmið rannsóknar 
 
Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að skima fyrir og greina tilfinninga- og 

hegðunarvanda barna snemma til að koma í veg fyrir að vandi ágerist. Til þess að 

greina vanda á áreiðanlegan hátt er þörf á mælitækjum. Á Íslandi eru til fáir nothæfir 

atferlislistar til að greina vanda barna. Það er því algengt hérlendis að notast við þýdd 

og óstöðluð mælitæki. Þar sem litlar upplýsingar er að finna um þýðingu erlendra 

mælitækja eru próffræðilegir eiginleikar þeirra oftast óþekktir. Við túlkun slíkra 

mælitækja er oft notast við erlend viðmið sem gefur villandi niðurstöður (Einar 

Guðmundsson, 2006).  

Íslenski atferlislistinn er frábrugðinn öðrum atferlislistum þar sem 

staðhæfingarnar byggja á eðlilegum þroska barna. Staðhæfingar listans eru jákvætt 

orðaðar og meta eðlilega hegðun barna. Með þessari nálgun er reynt að koma í veg 

fyrir skekkju sem fylgir gjarnan atferlislistum sem byggja á greiningarkerfum. 

Markmið með þessum atferlislista er hann geti nýst í að skima fyrir einkennum 

geðraskanna áður en birtingarmyndir þeirra koma fram eins og þeim er lýst í 

greiningarkerfunum (Einar Guðmundsson o.fl., 2013). 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga próffræðilega eiginleika Íslenska 

atferlislistans í nýju og óháðu úrtaki mæðra leikaskólabarna. Þáttabygging, fylgni 

milli þátta, áreiðanleiki og dreifing heildartölu þátta verða skoðuð. Gert er ráð fyrir að 

fá stöðuga þætti sem meta félags-, tilfinninga og siðferðisþroska barna.  

Aðferð 
	  

Þátttakendur 

Úrtakið samanstóð af 57 leikskólum úr fjórum sveitarfélögum, þ.e. Reykjavíkurborg, 

Kópavogi, Reykjanesbæ og Akureyri. Leikskólarnir voru valdir með 

hentugleikaúrtaki, haft var samband við skólaskrifstofur sem höfðu ekki nýlega tekið 

þátt í sambærilegri rannsókn (sjá viðauka I). Átta leikskólar neituðu þátttöku og því 

tóku í heildina 49 leikskólar þátt í rannsókninni. Könnunin var send í tölvupósti til 

leikskólastjóra sem áframsendu hana til mæðra og stjúpmæðra barna á aldrinum 

þriggja til fimm ára (sjá viðauka II). 

 Samtals fengust svör frá 421 þátttakanda, tveir þeirra (0,5%) gáfu upp önnur 

tengsl við barnið en að vera móðir eða stjúpmóðir. Í töflu 1 eru upplýsingar um kyn 
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og aldur barna í úrtakinu. Alls fengust svör frá mæðrum 199 drengja og 222 stúlkna. 

Flest svör fengust frá mæðrum barna á aldursbilinu 48–59 mánaða. Yngsta barnið var 

3 ára eða 36 mánaða en elsta var rúmlega 5 ára eða 71 mánaða. Meðalaldur barnanna í 

úrtakinu er 54 mánuðir og staðalfrávik 10,17. 

 

Tafla 1. Kyn og aldursdreifing barna í úrtakinu (N = 421). 
 
Aldursbil í mánuðum Drengir Stúlkur Alls Hlutfall % 
36-47   64 68 132 31,4 

48-59 

 

78 78 156 37,1 

60-71 

 

57 76 133 31,6 

Alls   199 222 421 100 

 
 

Í töflu 2 má sjá menntunarstig mæðra í úrtakinu. Flestar mæður höfðu lokið fyrstu 

háskólagráðu (35,9%) og fæstar mæður höfðu eingöngu klárað barnaskólapróf eða 

styttri skólamenntun. 

 
Tafla 2. Menntunarstig mæðra (N = 421). 
 
Menntunarstig Fjöldi % 

Barnaskólapróf (fullnaðarpróf), unglingapróf, eða styttri 

skólamenntun 
7 1,7 

Grunnskólapróf, landspróf eða gagnfræðapróf 30 7,1 

Stúdentspróf eða annað bóklegt nám á framhaldsskólastigi 55 13,1 

Iðn-tækni- eða starfstengt nám á framhaldsskólastigi 33 7,8 

Fyrsta háskólagráða (t.d. BA, BS eða BEd próf 151 35,9 

Nám að lokinni fyrstu háskólagráðu sem lýkur með diplómaprófi 28 6,7 

Meistara- eða doktorspróf við háskóla 117 27,8 

	   	   	  
Mælitæki 

Íslenski atferlislistinn. Íslenski atferlislistinn er spurningalisti sem inniheldur 90 

fullyrðingar sem snúa að hegðun og líðan barna. Staðhæfingarnar eru jákvætt orðaðar 

og lýsa eðlilegum félags-, tilfinninga- og siðferðisþroska. Atriðum var raðað 

handahófskennt á listann. 
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 Staðhæfingarnar skiptast niður í sjö undirpróf: skaplyndi (til dæmis „það þarf 

mikið að gerast til að hann/hún reiðist“), félagsfærni (til dæmis „deilir með öðrum 

börnum leikföngum eða öðru sem hann/hún á“), félagstilfinning (til dæmis „bregst við 

þegar önnur börn svindla eða fara ekki eftir reglum í leik“), hjálpsemi (til dæmis 

„býðst til að hjálpa öðrum“), félagsskilningur (til dæmis „veit hvað hann/hún þarf að 

gera til að fá hrós fyrir “), athygli (til dæmis „getur leitt hjá sér smávægilega truflun“) 

og stjórn („heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök“). Mæður eru beðnar um að svara 

staðhæfingunum á fimm punkta kvarða: (1) já, á alltaf við, (2) á oft við, (3) á stundum 

við, (4) á sjaldan við og (5) nei, á aldrei við. Til að auðvelda túlkun niðurstaðna var 

öllum atriðum snúið við, þannig að há tala endurspeglar meiri þroski. 

Spurningalistann má sjá í heild í viðauka III. Áætlaður svartími var 10–15 mínútur.  

 Dreifing allra atriða var skoðuð til að athuga hvort þau væru normaldreifð. 

Miðað var við að atriðin hefðu skekkju (e. skewness) og ris (e. kurtosis) undir gildinu 

1. Einnig var ákveðið að fella brott atriði þar sem ekki voru notaðir allir 

svarmöguleikar. Staðhæfingin „býðst til að hjálpa öðrum“ kom tvisvar fram á 

listanum og því var annarri þeirra eytt úr. Atriði, sem uppfylltu ekki kröfur um 

normaldreifingu ásamt atriðum þar sem ekki voru notaðir allir svarmöguleikar, voru 

alls 15 og má sjá dreifingu þeirra í viðauka IV. Þau atriði voru fjarlægð úr listanum 

áður en frekari vinnsla hófst. Að lokum samanstóð Íslenski atferlislistinn af 74 

atriðum. 

Framkvæmd 

Í upphafi var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. Skólaskrifstofum var sendur 

tölvupóstur þar sem óskað var eftir því að fá leyfi til að hafa samband við 

leikskólastjóra á þjónustusvæði viðkomandi sveitarfélags. Þegar leyfi lá fyrir var haft 

samband við leikskólastjóra og óskað eftir aðstoð við gangnasöfnun sem fólst í því að 

senda tölvupóst til mæðra barna á aldrinum þriggja til fimm ára. Leikskólastjórar sem 

samþykktu að taka þátt komu tölvupóstinum áleiðis til mæðra. Tölvupósturinn til 

mæðra innihélt upplýsingar um rannsóknina, leiðbeiningar um framkvæmd og vefslóð 

á könnunina sjálfa. Sendur var áminningarpóstur til leikskólastjóra einni viku síðar 

þar sem þeir voru hvattir til að taka þátt í gagnasöfnuninni. Könnunin var sett upp á 

vefsíðunni Questionpro.com. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 30. janúar til 6. apríl 

2017. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði  

Lýsandi tölfræði fyrir atriði listans, sem uppfylla skilyrði um normaldreifingu, má sjá 

í töflu 3. Taflan sýnir meðal annars meðaltöl, staðalfrávik, skekkju, ris og fylgni atriða 

við aldur barna í mánuðum. Miðað var við að atriði listans séu með skekkju og ris 

undir gildinu 1. Svörin á listanum fengu gildi á bilinu 1–5, þar sem lægra gildi bendir 

til þess að hegðunin, sem tiltekin staðhæfing metur, komi sjaldnar fram. Meðaltöl 

atriðanna eru á bilinu 2,81 til 3,98 og staðalfrávikin á bilinu 0,65 til 1,02. Skekkja er á 

bilinu -0,88 til 0,01 og ris er á bilinu –0,01 til 0,88.  

Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir 74 atriði sem uppfylla skilyrði um normaldreifingu, meðaltal 
(M), miðgildi (md), staðalfrávik (sf), skekkja (e. skewness), ris (e. kurtosis), lægsta gildi (L), 
hæsta gildi (H) og fylgni við aldur. 

  Aldur 
Fylgni 

við 
aldur  

    36-71 mánaða   
  N M md sf L M Skekkja Ris 
(1) Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 
pirruð/pirraður. 420 3,10 3 0,93 1 5 0,24 -0,26 0,00 

(4) Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt. 418 3,67 4 1,10 1 5 -0,74 -0,10 0,29** 
(6) Hefur gott úthald við vinnu verkefna eða í leikjum sem 
krefjast mikillar einbeitingar. 418 3,79 4 0,94 1 5 -0,53 -0,16 0,03 

(4) Hlýðin(n). 417 3,81 4 0,71 1 5 -0,62 0,88 0,20** 
(8) Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 417 3,43 3 0,97 1 5 -0,09 -0,53 0,05 
(9) Veit eða skilur þegar hegðun hans/hennar veldur 
neikvæðum eða jákvæðum viðbrögðum hjá börnum. 419 3,85 4 0,75 1 5 -0,54 0,84 0,09 

(10) Reynir að komast að samkomulagi í ágreiningi við 
önnur börn. 415 3,55 4 0,83 1 5 -0,49 0,29 0,28** 

(11) Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst 
rétt eða rangt. 418 3,85 4 0,91 1 5 -0,88 0,85 0,32** 

(12) Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 
annarra barna. 418 3,72 4 0,84 1 5 -0,54 0,41 0,20** 

(13) Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 417 3,51 4 0,78 1 5 -0,40 0,27 0,18** 
(14) Það fer lítið fyrir honum/henni. 413 3,08 3 0,96 1 5 0,01 -0,64 0,01 
(15) Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr 
jafnvægi. 419 3,21 3 0,88 1 5 0,03 -0,31 0,06 

(17) Heldur athygli lengi. 415 3,63 4 0,94 1 5 -0,62 0,19 0,04 
(19) Býðst til að hjálpa öðrum. 417 3,95 4 0,69 1 5 -0,46 0,74 0,10* 
(20) Hefur jafnaðargeð. 416 3,73 4 0,90 1 5 -0,49 -0,01 0,05 
(21) Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 419 3,29 3 0,97 1 5 -0,24 -0,38 0,14** 
(22) Er leið(ur) ef hann/hún segir eitthvað sem særir aðra. 416 3,82 4 0,94 1 5 -0,46 -0,32 0,22** 
(23) Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 416 3,61 4 0,77 1 5 -0,46 0,51 0,23** 
(24) Getur sett sig í spor annarra. 418 3,50 4 0,90 1 5 -0,49 0,25 0,35** 
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Tafla 3. frh. 
 
  Aldur 

Fylgni 
við 

aldur  
    36-71 mánaða   

  N M md sf L M Skekkja Ris 
(25) Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún 
treystir. 418 3,92 4 0,93 1 5 -0,84 0,54 0,20** 

(26) Er einbeitt(ur). 419 3,85 4 0,79 1 5 -0,62 0,81 0,05 
(28) Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í burtu í 
stað þess að lenda í átökum. 416 3,24 3 1,02 1 5 -0,15 -0,49 0,18** 

(2) Er róleg(ur). 419 3,65 4 0,86 1 5 -0,57 0,02 0,06 
(30) Er tillitssöm/tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) 
við önnur börn. 421 3,92 4 0,65 1 5 -0,28 0,59 0,16** 

(31) Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn 
gera eitthvað á hlut hans/hennar. 419 3,26 3 0,91 1 5 -0,10 -0,43 0,26** 

(32) Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 418 2,94 3 0,77 1 5 0,16 -0,13 0,06 
(33) Á auðvelt með að halda einbeitingu við verkefnavinnu 
eða annað. 420 3,69 4 0,86 1 5 -0,53 0,10 0,02 

(35) Hefur góða stjórn á skapi sínu. 420 3,50 4 0,86 1 5 -0,26 -0,11 0,09 
(37) Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 418 3,20 3 0,87 1 5 -0,19 -0,15 0,23** 
(38) Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar skilur 
hann/hún ástæður fyrir því. 419 3,09 3 0,76 1 5 0,12 -0,18 0,25** 

(39) Leysir vel úr ágreiningi. 413 3,35 3 0,78 1 5 -0,17 -0,12 0,25** 
(40) Getur haldið sig lengi að verki eða leik án 
aðstoðar/afskipta fullorðinna. 420 3,71 4 0,90 1 5 -0,57 -0,03 0,09 

(41) Er meðfærileg(ur). 420 4,02 4 0,74 1 5 -0,56 0,52 0,05 
(42) Heldur ró sinni þó illa gangi. 421 3,14 3 0,90 1 5 -0,04 -0,33 0,09 
(43) Veit og skilur að sumt (t.d. hegðun eða tal) getur 
truflað eða pirrað aðra (börn eða fullorðna). 420 3,56 4 0,85 1 5 -0,44 0,17 0,24** 

(45) Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar 
tilfinningar (t.d. reiði, áhyggjur). 417 3,51 4 0,89 1 5 -0,20 -0,15 0,17** 

(46) Er vandvirk(ur). 419 3,98 4 0,82 1 5 -0,67 0,53 0,14** 
(47) Getur haldið aftur af sér þegar hann/hún má ekki 
hlaupa eða príla einhvers staðar. 421 3,65 4 0,96 1 5 -0,40 -0,48 0,19** 

(48) Hlustar á spurningu til enda áður en hann/hún svarar 
henni. 419 3,88 4 0,82 1 5 -0,56 0,13 0,04 

(49) Kemst einungis í uppnám ef tilefni er til. 415 3,53 4 0,93 1 5 -0,14 -0,44 0,15** 
(51) Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við önnur 
börn. 418 3,39 3 0,81 1 5 -0,38 0,20 0,27** 

(52) Er leið(ur) ef hún/hann gerir eða segir eitthvað sem 
særir aðra. 421 3,93 4 0,84 1 5 -0,60 0,33 0,24** 

(53) Getur setið lengi og leikið sér. 420 3,84 4 0,90 1 5 -0,61 0,00 0,01 
(54) Getur hætt að tala þegar þess er krafist af 
honum/henni. 421 3,53 4 0,91 1 5 -0,39 -0,09 0,06 

(56) Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 415 3,16 3 0,89 1 5 -0,07 -0,26 0,11* 
(57) Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós tilfinningar 
sínar, t.d. áhyggjur, reiði, gleði. 417 3,66 4 0,90 1 5 -0,58 0,30 0,21** 

(59) Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin, t.d. í leik. 417 2,81 3 0,81 1 5 0,08 -0,13 0,22** 
(60) Heldur athygli við það sem hann/hún er að gera þrátt 
fyrir truflun, t.d. af tali, bílum sem aka hjá o.s.frv. 421 3,63 4 0,88 1 5 -0,62 0,35 0,05 

(61) Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 420 3,30 3 0,79 1 5 -0,41 0,11 0,10* 
(62) Er varkár. 417 3,82 4 0,91 1 5 -0,53 -0,25 0,06 
(63) Það þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta. 420 3,09 3 0,91 1 5 0,04 -0,34 0,14** 
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Tafla 3. frh. 
          

  Aldur 
Fylgni 

við 
aldur  

    36-71 mánaða   
  N M md sf L M Skekkja Ris 
(64) Hugsar um afleiðingar þess sem hann/hún gerir áður 
en hann/hún framkvæmir. 418 3,13 3 0,88 1 5 -0,22 -0,34 0,27** 

(65) Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við. 416 3,45 3 0,87 1 5 -0,34 0,14 0,21** 
(66) Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. 417 2,75 3 0,79 1 5 0,09 -0,12 0,18** 
(67) Vandar sig við það sem hann/hún gerir. 417 3,98 4 0,71 1 5 -0,38 0,36 0,13** 
(69) Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi. 418 3,37 3 0,94 1 5 -0,30 -0,43 0,08 
(70) Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 419 3,54 4 1,00 1 5 -0,19 -0,74 0,13** 
(71) Skilur að sami atburður getur vakið mismunandi 
tilfinningar hjá fólki (t.d. gleði og reiði). 415 3,04 3 0,93 1 5 -0,20 -0,16 0,30** 

(72) Er fljót(ur) að ná einbeitingu aftur eftir truflun. 417 3,65 4 0,82 1 5 -0,56 0,49 0,11* 
(73) Er afslappaður/afslöppuð. 415 3,78 4 0,82 1 5 -0,60 0,30 0,03 
(75) Hugsar sig vandlega um áður en hann/hún gerir 
eitthvað. 417 3,29 3 0,83 1 5 -0,12 -0,22 0,13** 

(76) Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 416 3,36 3 0,83 1 5 -0,12 -0,31 0,12* 
(77) Skilur að tilfinningar geta varað mun lengur en 
atburðurinn sem vakti þær (t.d. einhver er reiður eða leiður 
út af einhverju sem gerðist fyrir mörgum dögum) 

409 2,85 3 1,02 1 5 0,14 -0,40 0,36** 

(78) Getur leitt hjá sér smávægilega truflun. 416 3,76 4 0,85 1 5 -0,74 0,81 0,08 
(79) Grípur ekki fram í þegar aðrir tala. 418 2,91 3 0,85 1 5 -0,02 -0,30 0,11* 
(80) Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 413 3,16 3 0,79 1 5 0,15 -0,15 0,14** 
(82) Hugsar fyrst og framkvæmir svo. 418 3,39 3 0,83 1 5 -0,41 0,10 0,18** 
(83) Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður reið(ur). 417 2,88 3 0,89 1 5 0,00 -0,26 0,23** 
(84) Finnur til sektarkenndar. 416 3,70 4 0,87 1 5 -0,43 0,00 0,09 
(85) Á auðvelt með að halda sig við eitt umræðuefni þegar 
það á við. 419 3,73 4 0,81 1 5 -0,37 -0,09 0,17** 

(87) Tekst vel á við mótlæti. 418 3,22 3 0,80 1 5 -0,06 -0,09 0,12* 
(88) Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það 
sem hún/hann vill. 419 3,22 3 0,88 1 5 -0,11 -0,36 0,17** 

(89) Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum. 420 3,68 4 0,89 1 5 -0,42 -0,06 0,15** 
(90) Getur haldið athygli lengi við sama verkefni þegar til 
þess er ætlast. 419 3,70 4 0,88 1 5 -0,52 0,02 0,13** 

*p<0.05, **p<0.01 
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 

Þáttagreining  

Ákveðið var að þáttagreina 74 atriði listans sem uppfylltu skilyrði um 

normaldreifingu. Til að kanna hvort gögnin uppfylltu skilyrði þáttagreiningar var 

Bartletts-próf (Bartlett´s test of sphericity) skoðað. Niðurstaða Bartletts-prófsins sýndi 

marktekt p < 0,0001 og KMO-stærð (Kaiser-Meyen-Olkin) var 0,96. Forsendur 

þáttagreiningar standast og henta gögnin því vel til þáttagreiningar. Framkvæmd var 
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meginásaþáttagreining (e. principal axis factor analysis) með hornskökkum snúningi 

(e. promax; kappa 2,5) í úrtaki mæðra barna á aldrinum þriggja til fimm ára (N = 

421). Skriðupróf var notað til að ákvarða fjölda þátta í úrtakinu. Skriðuritið á mynd 1 

gefur til kynna að fjórir þættir lýsi atriðasafninu best. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Niðurstaða skriðuprófs. 

  

 Samanlagt skýra þættirnir fjórir 51,4% af heildardreifingu atriða. Fyrsti 

þátturinn skýrir stærsta hluta dreifingarinnar eða 34,9%, annar skýrir 8,2%, þriðji 

skýrir 5,6% og sá fjórði 2,7% af dreifingu atriða. Í töflu 4 má sjá þáttahleðslur, 

þáttaskýringu, fylgni milli þátta og áreiðanleika þáttanna. Þáttaskýring atriða (e. 

communalities) var á bilinu 0,19 til 0,75, en hún gefur til kynna hve mikið af 

dreifingu atriða þættinir fjórir skýra. Áreiðanleikastuðlar þáttanna sjást einnig í töflu 

4. Áreiðanleiki þáttarins „félagstilfinning“ var 0,95, þáttarins „athygli“ 0,94, þáttarins 

„skaplyndi“ 0,94 og þáttarins „hegðun “ 0,87. 
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Tafla 4. Meginásaþáttagreining, fjögurra þátta lausn með hvössum snúningi (N = 421). 
 

       Þáttahleðsla 	  	  

Atriði I II III IV Þátta-
skýring 

37. Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 0,75 0,00 0,11 -0,10 0,59 
51. Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við önnur 
börn. 0,73 -0,01 0,08 0,02 0,60 

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

0,73 0,06 -0,11 -0,02 0,48 

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

0,70 -0,01 -0,03 -0,05 0,44 

31. Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn 
gera eitthvað á hlut hans/hennar. 

0,70 0,04 0,03 -0,07 0,49 

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

0,70 -0,09 0,02 -0,05 0,44 

24. Getur sett sig í spor annarra. 0,66 0,04 0,00 0,07 0,50 
65. Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við. 0,65 0,04 0,08 -0,18 0,42 
13. Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 0,65 0,03 0,10 0,00 0,51 
4. Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt. 0,65 0,06 -0,10 0,02 0,41 
39. Leysir vel úr ágreiningi. 0,65 0,04 0,16 0,07 0,62 
25. Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún 
treystir. 

0,64 0,15 -0,07 0,01 0,47 

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

0,63 0,07 -0,01 0,03 0,45 

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

0,61 0,02 -0,04 0,18 0,49 

77. Skilur að tilfinningar geta varað mun lengur en 
atburðurinn sem vakti þær (t.d. einhver er reiður eða 
leiður út af einhverju sem gerðist fyrir mörgum dögum). 

0,59 0,02 0,06 0,08 0,44 

59. Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin, t.d. í leik. 0,59 -0,08 0,13 0,01 0,40 
10. Reynir að komast að samkomulagi í ágreiningi við 
önnur börn. 

0,57 -0,03 0,13 0,11 0,48 

19. Býðst til að hjálpa öðrum. 0,57 0,07 -0,05 0,01 0,34 
38. Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar skilur 
hann/hún ástæður fyrir því. 

0,56 0,06 0,13 0,02 0,44 

23. Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 0,55 -0,01 0,15 0,14 0,50 
22. Er leið(ur) ef hann/hún segir eitthvað sem særir aðra. 0,53 -0,05 0,04 0,17 0,39 
66. Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. 0,53 -0,15 0,15 -0,05 0,30 
43. Veit og skilur að sumt (t.d. hegðun eða tal) getur 
truflað eða pirrað aðra (börn eða fullorðna). 

0,45 0,12 0,14 0,07 0,40 

57. Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós tilfinningar 
sínar, t.d. áhyggjur, reiði, gleði. 0,44 0,09 0,22 0,05 0,42 

84. Finnur til sektarkenndar. 0,40 0,08 0,03 0,14 0,28 
30. Er tillitssöm/tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) 
við önnur börn. 0,35 0,15 0,11 0,31 0,50 

9. Veit eða skilur þegar hegðun hans/hennar veldur 
neikvæðum eða jákvæðum viðbrögðum hjá börnum. 

0,31 0,11 0,19 0,09 0,29 
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Tafla 4. frh. 
 
       Þáttahleðsla 	  	  

Atriði I II III IV Þátta-
skýring 

33. Á auðvelt með að halda einbeitingu við verkefnavinnu 
eða annað. 

0,02 0,88 -0,03 -0,06 0,72 

90. Getur haldið athygli lengi við sama verkefni þegar til 
þess er ætlast. 

0,06 0,84 0,02 0,01 0,75 

17. Heldur athygli lengi. 0,03 0,80 0,00 -0,01 0,65 
6. Hefur gott úthald við vinnu verkefna eða í leikjum sem 
krefjast mikillar einbeitingar. 

0,04 0,79 -0,01 -0,02 0,63 

26. Er einbeitt(ur). 0,12 0,76 -0,06 0,08 0,68 
60. Heldur athygli við það sem hann/hún er að gera þrátt 
fyrir truflun, t.d. af tali, bílum sem aka hjá o.s.frv. 

-0,03 0,76 0,03 0,05 0,62 

53. Getur setið lengi og leikið sér. -0,10 0,75 0,05 0,03 0,58 
78. Getur leitt hjá sér smávægilega truflun. 0,01 0,73 0,07 0,00 0,58 
40. Getur haldið sig lengi að verki eða leik án 
aðstoðar/afskipta fullorðinna. 

-0,04 0,70 0,15 -0,11 0,58 

72. Er fljót(ur) að ná einbeitingu aftur eftir truflun. 0,10 0,64 0,07 0,13 0,62 
48. Hlustar á spurningu til enda áður en hann/hún svarar 
henni. 

0,04 0,44 0,03 0,19 0,34 

73. Er afslappaður/afslöppuð. -0,08 0,44 0,31 0,22 0,54 
67. Vandar sig við það sem hann/hún gerir. 0,14 0,44 -0,16 0,36 0,46 
46. Er vandvirk(ur). 0,14 0,41 -0,18 0,38 0,44 
54. Getur hætt að tala þegar þess er krafist af 
honum/henni. -0,01 0,37 0,19 0,20 0,37 

85. Á auðvelt með að halda sig við eitt umræðuefni þegar 
það á við. 

0,15 0,34 0,10 0,18 0,35 

69. Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi. 0,04 0,31 0,18 0,30 0,42 
79. Grípur ekki fram í þegar aðrir tala. 0,06 0,29 0,26 0,09 0,30 

35. Hefur góða stjórn á skapi sínu. 0,00 -0,01 0,79 0,11 0,70 
15. Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr 
jafnvægi. -0,02 0,02 0,75 -0,05 0,54 

8. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. -0,01 -0,08 0,72 0,08 0,52 
63. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta. 0,04 0,05 0,72 -0,25 0,46 
20. Hefur jafnaðargeð. -0,02 0,09 0,70 0,09 0,60 
21. Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 0,13 -0,14 0,69 0,11 0,57 
49. Kemst einungis í uppnám ef tilefni er til. 0,04 0,04 0,68 0,00 0,51 
42. Heldur ró sinni þó illa gangi. 0,05 0,18 0,65 0,04 0,62 
56. Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 0,04 0,22 0,65 0,01 0,63 
70. Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 0,05 0,10 0,61 -0,25 0,36 
61. Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 0,09 0,10 0,61 -0,03 0,48 
1. Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 
pirruð/pirraður. 

-0,05 -0,06 0,58 -0,02 0,28 

87. Tekst vel á við mótlæti. 0,24 0,09 0,54 -0,04 0,51 
89. Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum. 0,12 0,06 0,53 0,10 0,47 
76. Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 0,14 0,14 0,52 0,11 0,53 
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Tafla 4. frh. 
      
       Þáttahleðsla 	  	  

Atriði I II III IV Þátta-
skýring 

83. Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður reið(ur). 0,24 -0,05 0,50 0,16 0,51 
80. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 0,24 0,01 0,49 0,09 0,47 
41. Er meðfærileg(ur). 0,03 0,17 0,38 0,30 0,49 
88. Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það sem 
hún/hann vill. 

0,11 0,25 0,38 0,16 0,48 

32. Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 0,17 0,04 0,30 0,01 0,19 
62. Er varkár. 0,08 0,16 -0,17 0,61 0,44 
75. Hugsar sig vandlega um áður en hann/hún gerir 
eitthvað. 

0,20 0,23 -0,03 0,56 0,63 

82. Hugsar fyrst og framkvæmir svo. 0,07 0,20 0,06 0,55 0,54 
47. Getur haldið aftur af sér þegar hann/hún má ekki 
hlaupa eða príla einhvers staðar. 

0,04 0,28 0,02 0,55 0,56 

7. Hlýðin(n). -0,04 0,20 0,20 0,46 0,47 
29. Er róleg(ur). -0,15 0,41 0,20 0,46 0,64 
64. Hugsar um afleiðingar þess sem hann/hún gerir áður 
en hann/hún framkvæmir. 

0,31 0,14 0,11 0,42 0,57 

14. Það fer lítið fyrir honum/henni. -0,25 0,28 0,13 0,41 0,34 
28. Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í burtu í 
stað þess að lenda í átökum. 

0,29 -0,09 0,10 0,35 0,31 

Fylgni milli þátta I II III   Alfastuðull 
I   -   -   - 

 
0,95 

II 0,35   -   - 
 

0,94 
III 0,46 0,42   - 

 
0,94 

IV 0,41 0,45 0,43   0,87 
 

  

Fyrsti þátturinn inniheldur 27 atriði sem lýsa má með heitinu „félagstilfinning“. 

Atriðin tengjast siðferðisþroska, samkennd og skilningi á tilfinningum annarra. Flest 

atriðin hafa lága og ómarkverða hleðslu á aðra þætti. Atriði 30 (Er 

tillitssöm/tillitssamur í samskiptum (t.d. í leikjum) við önnur börn) hleður einnig á 

þátt IV. Þáttaskýring atriða á þætti I er á bilinu 28% til 60% og er í flestum tilvikum 

yfir 40%. 

 Annar þátturinn samanstendur af 18 atriðum sem lýsa má með heitinu 

„athygli“. Atriðin eiga það sameiginlegt að lýsa einbeitingu og athygli barna. Fjögur 

atriði hafa krosshleðslu við aðra þætti. Atriði 73 (er afslappaður/afslöppuð) hleður 

einnig á þátt III og atriði 67 (vandar sig við það sem hann/hún gerir), 46 (er 
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vandvirk(ur)) og 69 (á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi) hlaða einnig á 

þátt IV. Þáttaskýring atriðanna er á bilinu 30% til 75%. 

 Þriðji þátturinn inniheldur 20 atriði sem lýsa má með heitinu „skaplyndi“. 

Atriðin eiga það sameiginlegt að lýsa lunderni, jafnaðargeði og stjórn á tilfinningum. 

Flest atriðin hafa háa hleðslu á þátt III og lága hleðslu á aðra þætti. Eitt atriði á 

þættinum 41 (Er meðfærileg(ur)) hefur krosshleðslu við þátt IV. Þáttaskýring 

atriðanna er á bilinu 19% til 70% og er flestum tilfellum yfir 45%. 

 Fjórði þátturinn samanstendur af 9 atriðum sem lýsa má með heitinu 

„hegðun“. Atriðin tengjast aga og stjórn á eigin hegðun. Tvö atriði þáttarins hlaða 

einnig á aðra þætti. Atriði 29 (er róleg(ur)) hleður á þátt II og atriði 64 (hugsar um 

afleiðingar þess sem hann/hún gerir áður en hann/hún framkvæmir) hleður einnig á 

þátt I. Þáttaskýring atriðanna er á bilinu 31% til 64%. 

 Fylgni milli þáttanna má sjá neðst í töflu 4. Lægst er fylgnin á mili fyrsta 

(félagstilfinning) og annars (athygli) þáttar eða 0,35 og hæst á milli fyrsta 

(félagstilfinning) og þriðja (hegðun) þáttar eða 0,46. 

 

Lýsandi tölfræði fyrir þætti 

	  
Heildartölur þáttanna voru reiknaðar með því að leggja saman atriði sem tilheyra 

hverjum þætti. Dreifingu heildartalna þátta má sjá í töflu 5. Þar koma fram meðaltöl 

þátta, staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi auk skekkju og riss. Meðaltöl heildartölu 

þátta er á bilinu 31,07 til 94,39 og staðalfrávik er á bilinu 5,62 til 15,34. Skekkja er á 

bilinu –0,38 til –0,03 og ris er á bilinu –0,07 til 0,46 sem er viðunandi.  
 
Tafla 5. Dreifing heildartölu þátta og fylgni við aldur. 
 

  N M sf L H Skekkja  Ris Fylgni við 
aldur 

Félagstilfinning 421 94,39 15,34 34 131 -0,37 0,46 0,35** 
Athygli 421 66,41 11,06 27 90 -0,46 0,27 0,10* 
Skaplyndi 421 66,49 12,20 30 99 -0,03 -0,08 0,16** 
Hegðun 421 31,07 5,62 12 45 -0,38 -0,07 0,19** 
*p<0,05, **p<0,01 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Á mynd 2 má sjá dreifingu heildarstiga þáttanna fjögurra, þættirnir víkja ekki 

verulega frá normadreifingu. 

 
 
 
Mynd 2. Dreifing heildarstiga hvers þáttar í Íslenska atferlislistanum (N = 421). 
 

Í töflu 6 má sjá meðaltöl heildartalna þátta eftir kyni. Meðaltöl á þætti I 

(félagstilfinning), þætti II (athygli) og þætti IV (hegðun) voru hærri hjá stúlkum sem 

bendir til meiri þroska á því sviði sem þættinum er ætlað að meta. Frekari athugun á 

áhrifum kyns á heildartölur þáttanna var gerð með einhliða dreifigreiningu (one-way 

Anova). Niðurstöður leiddu í ljós að stúlkur höfðu marktækt hærri meðaltöl fyrir þætti 

Félagstilfinning (F(1, 419) = 12,14, p < 0,05), Hegðun (F(1, 419) = 8,75, p < 0,05) og 

Athygli (F(1, 419) = 6,15, p < 0,05). Aftur á móti var ekki marktækur munur milli 

kynja fyrir þáttinn Skaplyndi (F(1, 419) = 0,05, p > 0,05). 
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Tafla 6. Samanburður á meðaltölum þátta eftir kyni (N = 421). 
 
  Drengur Stúlka 
Þáttur M sf M sf 
Félagstilfinning 91,67 17,02 96,83 13,24 
Athygli 65,00 11,13 67,67 10,87 
Skaplyndi 66,64 12,37 66,37 12,07 
Hegðun 30,22 5,97 31,83 5,19 

 

Meðaltöl heildartalna þátta eftir aldursbili má sjá í töflu 7. Einhliða dreifigreining 

leiddi í ljós að meðaltöl yngsta aldurhóps (36 - 47 mánaða) eru marktækt lægri en í 

elsta aldurshópnum (60 – 71 mánaða) á þáttunum Félagstilfinning (F(2, 418) = 22,96, 

p < 0,001), Skaplyndi (F(2, 418) = 4,29, p < 0,05) og Hegðun (F(2, 418) = 6,01, p < 

0,05). Ekki var marktækur munur á meðaltölum milli aldursbila á þættinum Athygli 

(F( 2, 418) = 1,05, p > 0,05). 

Tafla 7. Samaburður á meðaltölum eftir aldursbili (N = 421). 

    Aldursbil   
  36 - 47 mánaða 48 - 59 mánaða 60 -71 mánaða 
Þáttur M sf M sf M sf 
Félagstilfinning 88,05 15,94 94,81 13,76 100,19 14,18 
Athygli 65,46 10,17 66,34 10,78 67,43 12,17 
Skaplyndi 64,68 11,69 65,96 11,92 68,92 12,70 
Hegðun 29,86 5,63 31,11 5,39 32,23 5,58 
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Umræða 
	  
 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga próffræðilega eiginleika Íslenska atferlislistans. 

Gert var ráð fyrir að fá stöðuga þætti sem tengjast félags-, tilfinninga- og siðferðisþroska 

barna. Atriðagreining var gerð til að athuga hvort atriði listans uppfylli viðmið um 

normaldreifingu. Miðað var við að atriðin hefðu skekkju og ris undir gildinu 1. Einnig 

var ákveðið að fella brott atriði þar sem ekki voru notaðir allir svarmöguleikar ásamt 

atriðum sem komu tvisvar fram. Alls voru því 16 atriði felld brott. Bartletts próf var 

marktækt sem benti til að gögnin henti vel til þáttagreiningar. Niðurstöður 

þáttagreiningar leiddu í ljós að fjórir þættir lýsi atriðasafninu best. Þættirnir voru nefndir 

eftir inntaki þeirra: Félagstilfinning, Athygli, Skaplyndi og Hegðun. Þátturinn 

Félagstilfinning innihélt atriði sem tengjast siðferðisþroska, samkennd og skilningi á 

tilfinningum annarra. Atriði þáttarins Athygli áttu það sameiginlegt að lýsa einbeitingu 

og athygli barna. Þátturinn Skaplyndi samanstóð af atriðum sem tengjast lunderni, 

jafnaðargeði og stjórn á tilfinningum. Þátturinn Hegðun innihélt atriði sem snúa að aga 

og stjórn á eigin hegðun.  

        Atriðin í listanum hlaða hátt á sinn þátt og hafa í flestum tilfellum lága hleðslu á 

aðra þætti. Áreiðanleiki allra þátta var viðunandi (0,88 – 0,95). Þættirnir fjórir skýrðu 

51,4% af heildardreifingu atriðanna. Fylgni milli þátta er á bilinu 0,35 til 0,46. Allir 

þættirnir tengjast þroskasviðum sem þeim er ætlað að meta, eins og gert var ráð fyrir þar 

sem staðhæfingar listans byggja á fræðilegri þekkingu félags-, tilfinninga- og 

siðferðisþroska. Athygli og Hegðun tengjast tilfinningaþroska, þátturinn Félagstilfinning 

tengist siðferðisþroska og þátturinn Skaplyndi tengist félagsþroska.  

Þættirnir sem meta tilfinningaþroska Athygli og Hegðun voru nokkuð skýrir, sem 

er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Sveinbjörns Yngva (2014). Einnig hafa 

stöðugir þættir sem meta félags- og tilfinningaþroska, Skaplyndi og Félagstilfinning,   

komið áður fram í öðru úrtaki (Auðun Valborgarson, 2014). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru í samræmi við fyrri rannsóknir og benda til þess að flest atiði listans hlaði 

á sömu þættina í nýjum og óháðum úrtökum.  

Félagstilfinning er veigamesti þáttur og skýrir mest af heildardreifingu atriða 

(34,9%). Atriðin hlaðast hátt á þáttinn og einungis eitt atriði hleður á annan þátt. 

Ástæðan fyrir því að þátturinn sé sá veigamesti getur verið atriðafjöldinn. Áreiðanleiki 

þáttarins er fullnægjandi (0,95). Dæmi um atriði sem mynda þáttinn eru „er leið(ur) ef 
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hún/hann gerir eða segir eitthvað sem særir aðra“ og „lætur sig það varða þegar einhver 

gerir eitthvað á hlut annarra barna“. 

Þátturinn Athygli er næst veigamesti þáttur og skýrir næst mest af 

heildardreifingu atriða (8,2%). Nokkur atriði þáttarins hlaða einnig á aðra þætti. 

Áreiðanleiki þáttarins er fullnægjandi (0,94). Dæmi um atriði sem þátturinn inniheldur 

eru „á auðvelt með að halda einbeitingu við verkefnavinnu eða annað“ og „hefur gott 

úthald við vinnu verkefna eða í leikjum sem krefjast mikillar einbeitingar“. 

Skaplyndi er næst veigaminnsti þáttur og skýrir næst minnst á heildardreifingu 

atriða (5,6%). Atriðin hafa háa hleðslu á þáttinn og einungis eitt atriði hleður einnig á 

annan þátt. Áreiðanleiki þáttarins er fullnægjandi (0,94). Dæmi um atriði sem mynda 

þáttinn eru „hefur góða stjórn á skapi sínu“ og „það þarf mikið að gerast til að hann/hún 

reiðist“. 

Þátturinn Hegðun er veigaminnsti þáttur og skýrir minnst af heildardreifingu 

atriða (2,7%). Ástæða fyrir því að þátturinn sé sá veigaminnsti getur verið atriðafjöldi en 

einungis 9 atriði mynda þáttinn. Áreiðanleiki þáttarins er viðunandi (0,87). Dæmi um 

atriði sem mynda þáttinn eru „hugsar sig vandlega um áður en hann/hún gerir eitthvað“ 

og „getur haldið aftur af sér þegar hann/hún má ekki hlaupa eða príla einhvers staðar“. 

Hugsanlega væri hægt að styrkja þennan þátt með því að endurorða nokkur atriði sem 

voru felld brott eftir atriðagreininguna. Sem dæmi ná nefna atriði 27 (fer eftir 

fyrirmælum), 55 (fer eftir reglum, jafnvel þótt foreldri sé fjarverandi) og 86 (bíður eftir 

að röðin komi að honum/henni í samræðum eða leikjum). 

Megin niðurstöður rannsóknarinnar eru að hægt sé að meta hegðun og líðan barna 

með jákvætt orðuðum staðhæfingum sem byggja á eðlilegum þroska. Með þessum hætti 

er ekki einungis einblínt á frávikshegðun heldur er hægt að meta bæði styrkleika og 

veikleika barna. Breyting á meðaltölum þáttanna Félagstilfinning, Athygli og Hegðun 

eftir kyni er vísbending um að þættirnir taki tillit til kynjamunar. Stúlkur voru betur 

metnar en strákar á Félagstilfinningu, Athygli og Hegðun sem bendir til meiri þroska á 

því þroskasviði sem þættirnir meta. Einn af veikleikum atferlislista sem byggja á 

greiningarkerfum er að ekki sé gert ráð fyrir ólíkum birtingarmyndum einkenna eftir kyni 

sem getur leitt til vangreininga eða ofgreininga. Einnig var munur á meðaltölum þátta 

Félagstilfining, Skaplyndi og Hegðun eftir aldri sem bendir til að þættirnir séu næmir á 

breytingar í þroska barna. Með þessum hætti er mögulegt að skoða hvort hegðun og líðan 

séu aldurssvarandi eða hvort um frávik sé að ræða. Auk þess er mögulegt að gera 

samanburð á hegðun og líðan barna yfir tíma.   
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Þættirnir Athygli, Skaplyndi og Hegðun höfðu mjög veika fylgni við aldur sem er 

vísbending um að þroski sem þættirnir meta sé nokkuð stöðugur eftir aldri. Hæst var 

fylgnin milli Félagstilfinningar (0,35) og aldurs sem er vísbending um að siðferðisþroski, 

sem þættinum er ætlað að meta þróist mest af þroskasviðunum þremur á leikskólaaldri. 

Þátturinn Félagstilfinning inniheldur nokkur atriði sem gert var ráð fyrir að meti 

félagsfærni. Skýringin á því getur verið sú að atriði í listanum sem talin eru tilheyra 

félagstilfinningu og félagsfærni séu mjög lík og því erfitt að greina þau í sundur.  

Kynja-og aldursdreifing barna í úrtakinu var nokkuð jöfn. Aðeins fleiri stúlkur 

voru í elsta aldurshópnum (60-71 mánaða). Nokkuð jöfn kynjadreifing gefur til kynna að 

lítil skekkja sé í niðurstöðum vegna kyns. Flestar mæður í úrtakinu höfðu lokið fyrstu 

háskólagráðu og fæstar mæður höfðu aðeins klárað barnaskólapróf eða styttri menntun. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar er langur atriðalisti og tímasetning 

gagnasöfnunar. Alls voru 90 atriði á listanum auk bakgrunnsspurninga. Nokkuð var um 

brottfall sem væri hægt að bæta með því að taka út atriði sem eru mjög lík. Hugsanlegt er 

að fleiri leikskólar hefðu tekið þátt í gagnasöfnuninni ef hún hefði farið fyrr fram. Mikið 

var af könnunum í gangi á þessu tímabili og því neituðu nokkrir leikskólar þátttöku. 

Þróun listans er langt á veg komin og eru próffræðilegir eiginleikar hans nokkuð 

vel þekktir. Í framhaldinu væri áhugavert að vera með nýtt og stærra úrtak af allri 

landsbyggðinni. Listinn getur nýst í að skima fyrir og greina vanda barna áður en 

birtingarmynd einkenna verður eins og þeim er lýst í greiningarkerfum. Auk þess getur 

listi af þessu tagi verið viðbót við frávikalista sem notast er við í greiningum á 

geðröskunum barna. 

Niðurstöður rannsóknar benda til að hægt sé að meta hegðun og líðan barna á 

samfelldum kvarða. Atferlislisti með jákvætt orðuðum staðhæfingum nær til stærra 

hlutfalls barna í stað þess að einblína einungis á börn með frávik í hegðun. Með því að 

skima fyrir hegðun og líðan barna fást mikilvægar upplýsingar um styrkleika og 

veikleika þeirra. Með þessum hætti er mögulegt að bregðast hratt við og veita 

snemmtæka íhlutun til að koma í veg fyrir stærri vanda.  
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Viðauki I 
 

 Bréf til skólaskrifstofa 
 
 
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, 

Valerija Bibic, cand. psych. nemi (vab10@hi.is) 

við Sálfræðideild  

Háskóla Íslands  
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Viðauki II 
 

 Bréf til skólastjóra og mæðra 
 

 
Ágæti skólastjóri. 

 

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.  

 

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 MÆÐRA 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.  

  

Mæður svara kvarðanum og nokkrum bakgrunnsspurningum á formi rafrænnar 

könnunar á netinu. Yfirleitt tekur innan við 15 mínútur að svara könnuninni. Mæður 

eru hvattar 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://throski-barna.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.  

 



	   39 

Viðauki II framhald 

 

Virðingarfyllst, 

 

Valerija Bibic, cand. psych. nemi við Sálfræðideild Háskóla Íslands (vab10@hi.is) 

Dr. Einar Guðmundsson prófessor við Sálfræðideild HÍ og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar (eing@hi.is) 

 

 

Kæra foreldri/forráðamaður 

 

Nú fer fram vinna við gerð matskvarða um hegðun, þroska og líðan barna á leik- og 

grunnskólaaldri. Vonast er til að hægt verði að nota matskvarðann til að athuga líðan 

og félags- og tilfinningaþroska barna og veita úrræði ef þörf er á. Það er ekki 

sjálfgefið að listi af þessu tagi gagnist og þess vegna er nauðsynlegt að kanna 

notagildi hans áður en lengra er haldið.  

 

Ábyrgðarmaður verkefnisins er dr. Einar Guðmundsson prófessor í sálfræði við 

Háskóla Íslands. Meðrannsakandi er Valerija Bibic cand. psych. nemi í sálfræði við 

Háskóla Íslands. Einar er leiðbeinandi Valeriju í cand. psych. námi hennar. Námið 

veitir réttindi til að starfa sem sálfræðingur hér á landi. Rannsóknin hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar. Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands hefur veitt jákvæða 

umsögn um rannsóknina.  

 

Hér með óskum við eftir þátttöku MÆÐRA barna í þriggja til fimm ára barna í 

leikskólaúrtaki. Þátttaka ykkar skiptir miklu og gerir nánari þróun matstækisins 

mögulega. Í þátttöku þinni felst að svara 90 staðhæfingum í nýja matskvarðanum um 

barn ykkar. Yfirleitt tekur innan við 15 mínútur að svara spurningunum.  

 

Svör þín gagnast best þegar öllum spurningum er svarað en þér er ekki skylt að gera 

það. Þér er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án 

útskýringa eða eftirmála.  
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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 og könnunin er á 

eftirfarandi vefslóð;  

http://throski-barna.questionpro.com 

 

Í þátttöku þinni felst að svara spurningum í framangreindum listum um hegðun og 

líðan hjá þínu barni ásamt nokkrum spurningum um menntun þína, búsetu, kyn og 

aldur. 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 stuðlað þannig að 

mikilvægu velferðarmáli í lífi barna.   

 

Virðingarfyllst, 

Dr. Einar Guðmundsson prófessor og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar (eing@hi.is ) 

Valerija Bibic sálfræðinemi ( vab10@hi.is )  
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Viðauki III 

	  
Íslenski atferlislistinn	  

 Já, á 
alltaf við 

Á  
oft við 

Á  
stundum við 

Á  
sjaldan við 

Nei, á 
aldrei við 

1. Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 
pirruð/pirraður.     

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Veit fyrir hvaða orð og athafnir hann/hún fær 
skammir fyrir.     

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Hefur gott úthald við vinnu verkefna eða í 
leikjum sem krefjast mikillar einbeitingar.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Hlýðin(n).     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún 
reiðist. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Veit eða skilur þegar hegðun hans/hennar 
veldur neikvæðum eða jákvæðum viðbrögðum 
hjá börnum.     

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Reynir að komast að samkomulagi í 
ágreiningi við önnur börn. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Það fer lítið fyrir honum/henni.   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. Tekur eftir því þegar það sem hann/hún gerir 
eða segir veldur ánægju hjá börnum.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. Heldur athygli lengi.    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. Býðst til að hjálpa öðrum.   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. Hefur jafnaðargeð. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. Er leið(ur) ef hann/hún segir eitthvað sem 
særir aðra.     

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23. Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur 
börn.      

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. Getur sett sig í spor annarra.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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25. Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem 
hann/hún treystir.    
  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

26. Er einbeitt(ur).    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

27. Fer eftir fyrirmælum.    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29. Er róleg(ur).     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

30. Er tillitssöm/tillitssamur í samskiptum (t.d. í 
leikjum) við önnur börn. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

31. Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar 
önnur börn gera eitthvað á hlut hans/hennar.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

32. Leiðir hjá sér neikvæð atvik.   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

33. Á auðvelt með að halda einbeitingu við 
verkefnavinnu eða annað.    

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

34. Fylgir reglum heima.    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

35. Hefur góða stjórn á skapi sínu.   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

36. Skilur afleiðingar athafna sinna eða 
hegðunar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

37. Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

38. Þegar einhver gerir eitthvað á hlut 
hans/hennar skilur hann/hún ástæður fyrir því. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

39. Leysir vel úr ágreiningi.   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

40. Getur haldið sig lengi að verki eða leik án 
aðstoðar/afskipta fullorðinna.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

41. Er meðfærileg(ur).    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

42. Heldur ró sinni þó illa gangi.   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

43. Veit og skilur að sumt (t.d. hegðun eða tal) 
getur truflað eða pirrað aðra (börn eða 
fullorðna).  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

44. Deilir með öðrum börnum leikföngum eða 
öðru sem hann/hún á.    

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

46. Er vandvirk(ur).    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

47. Getur haldið aftur af sér þegar hann/hún má 
ekki hlaupa eða príla einhvers staðar.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

48. Hlustar á spurningu til enda áður en 
hann/hún svarar henni.    

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

49. Kemst einungis í uppnám ef tilefni er til.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

50. Veit hvað hann/hún þarf að gera til að fá 
hrós fyrir. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

51. Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við 
önnur börn.    

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

53. Getur setið lengi og leikið sér.  
   

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

54. Getur hætt að tala þegar þess er krafist af 
honum/henni.     

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

55. Fer eftir reglum, jafnvel þótt foreldri sé 
fjarverandi.    

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

56. Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

57. Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós 
tilfinningar sínar, t.d. áhyggjur, reiði, gleði.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

58. Býðst til að hjálpa öðrum.   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

59. Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin, 
t.d. í leik.     

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

60. Heldur athygli við það sem hann/hún er að 
gera þrátt fyrir truflun, t.d. af tali, bílum sem aka 
hjá o.s.frv. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

61. Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

62. Er varkár.     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

63. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún fari 
að gráta.      

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

64. Hugsar um afleiðingar þess sem hann/hún 
gerir áður en hann/hún framkvæmir.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

65. Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á 
við.      

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

66. Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

67. Vandar sig við það sem hann/hún gerir.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

68. Er stillt(ur) innan um önnur börn.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

69. Á auðvelt með að bíða eftir einhverju 
spennandi.     

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

70. Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

72. Er fljót(ur) að ná einbeitingu aftur eftir 
truflun.      

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

73. Er afslappaður/afslöppuð.   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

74. Hlustar þegar talað er beint til hans/hennar. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

75. Hugsar sig vandlega um áður en hann/hún 
gerir eitthvað.    

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

76. Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

77. Skilur að tilfinningar geta varað mun lengur 
en atburðurinn sem vakti þær (t.d. einhver er 
reiður eða leiður út af einhverju sem gerðist 
fyrir mörgum dögum).    

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Viðauki III frh. 
  
78. Getur leitt hjá sér smávægilega truflun.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

79. Grípur ekki fram í þegar aðrir tala.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

80. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

81. Man eftir að gera þegar röðin kemur að 
honum/henni (t.d. í leikjum).  
    

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

82. Hugsar fyrst og framkvæmir svo.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

83. Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður 
reið(ur).      

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

84. Finnur til sektarkenndar.   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

85. Á auðvelt með að halda sig við eitt 
umræðuefni þegar það á við.   

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

86. Bíður eftir að röðin komi að honum/henni í 
samræðum eða leikjum.    

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

87. Tekst vel á við mótlæti.   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

88. Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki 
strax það sem hún/hann vill.   

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

89. Það er auðvelt að tala hann/hana til í 
útistöðum.     

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

90. Getur haldið athygli lengi við sama verkefni 
þegar til þess er ætlast. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Viðauki IV 
	  

Dreifing atriða sem uppfylltu ekki skilyrði um normaldreifingu 

 

          

Atriði N M md sf L M Skekkja Ris 
(2) Veit fyrir hvaða orð og athafnir hann/hún fær 
skammir fyrir. 421 4,18 4 0,67 1 5 -0,65 1 
(3) Er sveigjanleg(ur) í samskiptum við önnur börn. Þarf 
t.d. ekki alltaf að fá sitt fram í leikjum með öðrum 
börnum. 420 3,83 4 0,76 2 5 -0,48 0,13 
(5) Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 419 4,05 4 0,73 1 5 -0,63 0,94 
(16) Tekur eftir því þegar það sem hann/hún gerir eða 
segir veldur ánægju hjá börnum. 416 4,11 4 0,67 1 5 -0,48 0,83 
(18) Bregst við þegar önnur börn svindla eða fara ekki 
eftir reglum í leik. 416 3,99 4 0,83 1 5 -0,80 0,80 
(27) Fer eftir fyrirmælum. 416 3,87 4 0,65 2 5 -0,46 0,71 
(50) Veit hvað hann/hún þarf að gera til að fá hrós fyrir. 419 4,23 4 0,62 1 5 -0,44 0,94 
(34) Fylgir reglum heima. 421 3,8 4 0,67 2 5 -0,51 0,59 
(36) Skilur afleiðingar athafna sinna eða hegðunar. 420 3,86 4 0,69 2 5 -0,49 0,52 
(44) Deilir með öðrum börnum leikföngum eða öðru 
sem hann/hún á. 419 4,03 4 0,74 2 5 -0,42 -0,07 
(55) Fer eftir reglum, jafnvel þótt foreldri sé fjarverandi. 421 4,03 4 0,65 2 5 -0,34 0,40 
(58) Býðst til að hjálpa öðrum. 418 3,93 4 0,73 1 5 -0,59 0,74 
(68) Er stillt(ur) innan um önnur börn. 418 3,91 4 0,73 2 5 -0,31 -0,07 
(74) Hlustar þegar talað er beint til hans/hennar. 420 4,05 4 0,71 2 5 -0,43 0,10 
(81) Man eftir að gera þegar röðin kemur að 
honum/henni (t.d. í leikjum). 419 4,07 4 0,78 2 5 -0,56 -0,05 
(86) Bíður eftir að röðin komi að honum/henni í 
samræðum eða leikjum. 420 3,77 4 0,82 2 5 -0,27 -0,41 

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


