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Útdráttur 

Íslenski atferlislistinn er frumsaminn listi og er þroskamiðað mat á hegðun og líðan barna. 

Listinn, í þeirri mynd sem hann var lagður fyrir í þessu úrtaki, samanstóð af 90 atriðum sem 

saman meta félags-, tilfinninga- og siðferðisþroska barna. Hann hefur ekki verið lagður fyrir í 

núverandi mynd áður en einstakir þættir hans hafa verið lagðir fyrir í úrtaki mæðra. Feður 

hafa ekki svarað listanum áður. Gert var ráð fyrir því að þáttabygging yrði svipuð og í úrtaki 

mæðra en þar hafa þrír þættir verið stöðugir: Félagstilfinning, Skaplyndi og einnig 

Félagsfærni sem hefur þó ekki verið eins stöðugur og hinir tveir. Þá hafa þættirnir Athygli og 

Hegðun verið lagðir fyrir og verið stöðugir milli úrtaka mæðra. Búist var við að þáttagreining 

myndi leiða í ljós fimm þætti: Félagstilfinningu, Skaplyndi, Athygli, Hegðun og fimmta þátt 

sem talið var að gæti tengst félagsfærni. Listinn var lagður fyrir í úrtaki feðra leikskólabarna á 

aldrinum þriggja til fimm ára (N = 195). Í kjölfar atriðagreiningar var atriðum fækkað um 28. 

Atriðin 62 sem eftir stóðu voru þáttagreind og gáfu niðurstöður til kynna fimm þætti: 

Félagstilfinningu, Einbeitingu, Tilfinningastjórn, Skaplyndi og Hegðunarstjórn. Þættirnir 

skýra tæplega 49% af dreifingu atriða og eru þeir allir normaldreifðir. Áreiðanleiki þeirra er 

viðunandi, frá 0,85 (Hegðunarstjórn) til 0,93 (Félagstilfinning). Fylgni á milli þeirra er há og 

er á bilinu 0,46-0,67. Lægst er fylgnin á milli Félagstilfinningar og Einbeitingar en hæst á 

milli Skaplyndis og Tilfinningastjórnar. Fylgni á milli þátta og aldurs er mjög lág. 

Þáttabyggingin er ekki í samræmi við það sem búist var við og má hugsanlega rekja það til 

smæðar úrtaksins. Listann þyrfti að leggja fyrir aftur í mun stærra úrtaki feðra til að kanna 

þáttabyggingu. Í framhaldinu væri hugsanlega hægt að afla upplýsinga frá feðrum með 

listanum til að meta hegðun og líðan hjá börnum eða við rannsóknir á eðlilegum félags-, 

tilfinninga- og siðferðisþroska barna.  
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Abstract 

In this research, a new behavioral inventory is investigated in a sample of fathers of children 

from 3 to 5 years old (N = 195). The inventory assesses children’s behavioral and emotional 

problems from a developmental perspective. The inventory has not been investigated in its 

current form before but some of the items have been investigated in a sample of mothers. 

They have not been investigated in a sample of fathers. Three stable factors have emerged 

through factor analysis in samples of mothers: Moral Feeling/Moral Behavior, Temperament 

and Social Competence (although Social Competence is not as stable as the other two). Other 

researchers have also found two stable factors in a sample of mothers: Attention and 

Behavior. Therefore, five factors are expected to emerge in this research: Moral 

Feeling/Moral Behavior, Temperament, Attention, Behavior and a fifth factor, possibly 

related to social competence. The inventory in its current form consists of 90 items regarding 

regular social, emotional, and moral development. Following item analysis, 28 items were 

deleted from the inventory as they did not meet the criteria for inclusion. Therefore, only 62 

items were used in the factor analysis. Factor analysis indicated that the inventory contained 

five factors in the current sample of fathers: Moral Feeling/Moral Behavior, Attention, 

Emotional Control, Temperament and Behavioral Control. The factors’ reliability coefficients 

ranged from .85 (Behavioral Control) to .93 (Moral Feeling/Moral Behavior). The correlation 

between the factors ranged from .46 to .67. Total scores on each factor had a distribution 

close to normal and there was very low but positive correlation between scores on the factors 

and age. The factor structure was not as expected. A social competence factor did not emerge 

and the Temperament factor split in two factors, Temperament and Emotional Control. The 

difference can likely be traced to the small size of this sample. The factor structure could also 

be different depending on whether fathers or mothers answer the inventory. The next step in 

the development of the inventory is further investigation of the inventory’s factor structure. It 

might be necessary to repeat this research in a bigger sample of fathers. Hopefully, the 

inventory could then be used to gather information from fathers in order to screen for 

children’s behavioral and emotional problems as well as when researching normal social, 

emotional, and moral development. 
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Vegna þess öra þroska sem á sér stað í barnæsku er oft vandasamt að greina hvort hegðun eða 

líðan barns sé eðlilegur hluti af þroskaferli þess eða hvort um er að ræða geðrænt vandamál 

sem bregðast þarf við. Til dæmis má nefna að eðlilegt þykir að þriggja ára börn taki einstaka 

sinnum grátköst eða frekjuköst en ef það gerist við sex ára aldur gæti það talist óeðlilegt 

(Wakschlag o.fl., 2012). Þau börn sem greinast með hegðunarvanda greinast oft með 

tilfinningavanda samhliða hegðunarvandanum og eiga einnig oft í félagslegum erfiðleikum 

(Frick og Morris, 2004).  

Þegar mat er lagt á geðraskanir og taugaþroskaraskanir er yfirleitt stuðst við 

geðgreiningarkerfi. Á Íslandi er kerfi alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar WHO, ICD, mest 

notað af fagaðilum. Annað þekkt flokkunarkerfi er kerfi ameríska geðlæknafélagsins APA, 

DSM. Ein ástæða þess að flokkunarkerfin eru mikið notuð er sú að þau einfalda fagaðilum 

vinnu sína talsvert. Auðveldara er fyrir þá að eiga samskipti þegar hægt er að vísa til 

tiltekinna flokka, samsetninga einkenna, í stað þess að lýsa öllum einkennum sem 

skjólstæðingur finnur fyrir.  

Geðrænir flokkar geta verið handhægir en vert er að hafa í huga að þó tveir einstaklingar 

fái sömu greiningu samkvæmt flokkunarkerfi getur birtingarmynd vandans verið ólík á milli 

þeirra. Það verður að teljast mikill ókostur. Kerfunum er einnig ætlað að greina eina 

geðröskun frá annarri innan sama einstaklings en það hefur einnig reynst vandasamt þar sem 

mikill samsláttur er á milli raskana innan kerfanna (Jakob Smári, 2007).  

Annar ókostur er sá að kerfin byggja ekki á fræðilegum grunni og því eru orsökum 

geðraskana ekki gefinn gaumur. Einungis eru talin upp einkenni hverrar geðröskunar fyrir sig 

og er tilgangur kerfanna að greina á milli heilbrigðra einstaklinga og einstaklinga með 

geðraskanir (Jakob Smári, 2007). Þá er vert að nefna að flokkunarkerfi taka ekki tillit til 

þroska. Hegðun einstaklings getur verið aldurssvarandi og talin eðlileg á einu tilteknu 

aldursbili eða þroskastigi en óeðlileg á öðru. Klínísk mynd hjá börnum breytist með auknum 

þroska þeirra og er nauðsynlegt að horfa til þess breytileika þegar hegðun eða líðan þeirra er 

metin (Hudziak, Achenbach, Althoff og Pine, 2007; Jakob Smári, 2007). 

Í ljósi þessa hefur þeirri spurningu verið velt upp hvort betra væri að nota samfelldar víddir 

til að lýsa einkennum einstaklinga og meta frávik (t.d. Jakob Smári, 2007). Þegar 

víddarnálgun er notuð er ekki lögð áhersla á greiningarflokka heldur er athygli beint að því 

hvar einstaklingur er staðsettur á samfellu og hvaða klínísku þýðingu það hefur. Til að geta 

metið einstaklinga á samfellu er hægt að orða spurningar og staðhæfingar á jákvæðan hátt 
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sem eiga við líðan og hegðun allra barna. Þegar viðmið um eðlilegan þroska, líðan og hegðun 

hafa verið útbúin er hægt að meta frávik frá áðurnefndu viðmiði. Mikilvægt er að geta tekið 

tillit til þess að einkenni vanda eru breytileg milli einstaklinga og er það gert þegar einkennum 

er raðað á vídd. Samsetning þeirra getur verið breytileg, fjöldi þeirra getur verið misjafn og 

eins styrkleiki þeirra (Kraemer, 2007; Linda Hrönn Ingadóttir, 2013). Þess vegna er mikilvægt 

að hafa aðgang að matstækjum sem taka tillit til þroska barna eins og gert er í Íslenska 

atferlislistanum. 

1 Íslenski atferlislistinn 

Ýmislegt er hægt að gera til að forðast vanda en erfiðara getur verið að takast á við hann 

þegar hann er kominn fram. Þar af leiðandi er mikilvægt að hafa aðgang að góðum 

matstækjum til að meta eðlilegan þroska og frávik frá honum. Íslenski atferlislistinn er listi 

sem metur eðlilegt þroskaferli barna á þremur þroskasviðum og greinir frávik frá því ferli. 

Sviðin eru félags-, siðferðis- og tilfinningaþroski.  

Hingað til hefur listinn einungis verið kannaður í úrtaki mæðra en þó aldrei í núverandi 

mynd. Ákjósanlegt væri að feður gætu einnig svarað listanum og því þótti mikilvægt að kanna 

þáttabyggingu listans í úrtaki feðra. Vert er að nefna að misræmi er á milli þess hvernig feður 

og mæður meta börn sín. Í rannsókn sem Gudmundsson og Gretarsson (2009) gerðu kom í 

ljós að mæður mátu þroska barna sinna meiri en feður gerðu. Eins hefur verið sýnt fram á að 

mæður meta hegðunarvanda barna sinna meiri en feður (Duhig, Renk, Epstein og Phares, 

2000; Christensen, Margolin og Sullaway, 1992). Það er því mikilvægt að kanna 

þáttabyggingu Íslenska atferlislistans í úrtaki mæðra og feðra í sitthvoru lagi. Hugsanlegt er 

að þörf sé á aðskildum viðmiðum (e. norms) fyrir feður og mæður (Gudmundsson og 

Gretarsson, 2009).  

Listinn í sinni núverandi mynd hefur ekki verið lagður fyrir áður. Hlutar hans hafa verið 

lagðir fyrir áður og verið þáttagreindir í úrtaki mæðra barna á aldrinum tveggja til 13 ára 

(Auðun Valborgarson, 2014; Auðun Valborgarson, 2016; Ingi Páll Eiríksson, 2014; Kolbjörg 

Lilja Benediktsdóttir, 2013). Hafa þá vantað í hann atriði sem tengjast hegðun og athygli. Í 

rannsókn Auðuns Valborgarsonar (2014) féllu atriðin á listanum í sjö flokka: Stöðuglyndi, 

Skaplyndi, Tilfinningastjórnun, Félags- og samskiptafærni, Almenna líðan, Siðferðisþroska 

og Geðslag. Niðurstöður úr rannsókn Inga Páls Eiríkssonar (2014) bentu til fjögurra þátta: 

Skaplyndis, Félagstilfinningar, Hlýðni og Félagsfærni. Í rannsókn Kolbjargar Lilju 
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Benediktsdóttur (2013) féllu atriðin á fjóra þætti sem nefndir voru Siðferisþroski, 

Tilfinningaþroski og Félagsþroski en einn þátturinn var ónefndur þar sem hann var óskýr. 

Innan Siðferðisþroska voru atriði sem sneru að félagstilfinningu. Innan Tilfinningaþroska 

voru atriði sem sneru að skaplyndi og innan Félagsþroska voru atriði sem sneru að framfærni. 

Rannsókn Auðuns Valborgarsonar (2016) benti til þriggja þátta, Skaplyndis, 

Félagstilfinningar og Sjálfsaga. Þeir þættir sem virðast vera stöðugir milli úrtaka eru 

Skaplyndi og Félagstilfinning. Þátturinn félagsfærni hefur ekki verið eins stöðugur og hinir 

tveir.  

Í öðrum rannsóknum hafa atriði tengd athygli og hegðun verið lögð fyrir og virðast þeir 

þættir vera stöðugir milli úrtaka (Harpa Katrín Gísladóttir, 2013; Sveinbjörn Yngvi Gestsson, 

2014). Í þessu gagnasafni má því búast við þáttunum skaplyndi, félagstilfinningu, athygli og 

hegðun sem og fimmta þætti sem hugsanlega tengist félagsfærni.  

1.1 Félags- og tilfinningasvið (e. socio-emotion) 

Í yfirþættinum Félags- og tilfinningasviði er metin færni barns til að tengjast jafningjum 

sínum og leysa úr vandamálum í félagslegum aðstæðum. Einnig er metin hæfni þess til skilja, 

tjá og hafa stjórn á tilfinningum sínum (Denham, 2006; Van Ijzedoorn, Kranenburg, Zwart-

Woudstra, Busschbach og Lambermon, 1991). Í rannsókn Dobbs, Doctoroff, Fisher og 

Arnold (2006) kom í ljós að styrkleikar á félags- og tilfinningasviði, þá aðallega frumkvæði, 

sjálfstjórn og binding (e. attachment) hafa jákvæð tengsl við stærðfræðikunnáttu. 

Einstaklingar sem búa yfir góðri félagsfærni eru jafnframt betur liðnir en þeir sem ekki búa 

yfir henni enda eru þeir oftast vinalegir og færir í samskiptum. Börn sem eru slök á félags- og 

tilfinningasviði er oftar hafnað af öðrum börnum þar sem þau lenda oftar í rifrildum, þræta 

meira, taka minni þátt í skólastarfi og geta verið feimin og óframfærin. Kennurum og 

samnemendum líkar verr við börnin og börnunum líkar verr við skólann og læra minna en 

samnemendur þeirra sem hafa góða félagsfærni (Anna Gréta Oddsdóttir og Anna Marín 

Skúladóttir, 2013; Denham, 2006).  

Rannsóknir sýna að misnotkun eða vanræksla getur haft áhrif á félags- og tilfinningaþroska 

barna. Það getur síðan haft neikvæð áhrif á frammistöðu í skóla en sýnt hefur verið fram á að 

færni ungra barna á félags- og tilfinningasviði spáir fyrir um námsframmistöðu þeirra í fyrsta 

bekk. Kennarar gefa börnum sem hafa slaka félagsfærni færri fyrirmæli og gefa þeim sjaldnar 

jákvæða endurgjöf en öðrum nemendum. Andleg heilsa og þroski hefur áhrif á 
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námsframmistöðu barns í skóla og aðlögun þess að skólaumhverfinu (Aviles, Anderson og 

Davila, 2006; Denham, 2006). 

Félags- og tilfinningasvið tekur einnig til skaplyndis (e. temperament). Skaplyndi felur í 

sér tilhneigingu einstaklings til að upplifa tilfinningar og stjórna þeim. Hugsa má um 

skaplyndi sem þátt sem ákvarðar líkur á því hve oft og hvernig einstaklingur upplifir tilteknar 

tilfinningar. Sem dæmi má nefna barn sem hræðist auðveldlega. Það er ekki alltaf hrætt en 

hefur þó tilhneigingu til að verða hrætt í tilteknum aðstæðum, til dæmis í aðstæðum sem eru 

barninu ókunnugar. Það sama má segja um börn sem reiðast auðveldlega. Þau eru ekki alltaf 

reið eða pirruð en hafa tilhneigingu til að reiðast í tilteknum aðstæðum, til dæmis þegar 

eitthvað kemur í veg fyrir að þau nái markmiðum sínum. Skaplyndi er þáttur sem sýnt hefur 

verið fram á að haldist stöðugur yfir tíma og milli aðstæðna (Rothbart og Bates, 2006).  

 Skaplyndi barna getur verið misjafnt. Sum börn hafa jafnaðargeð á meðan önnur eru 

hviklynd eða hafa óstöðugra skap. Tilfinningastjórn (e. emotion regulation) er einnig 

mismunandi á milli barna. Tilfinningastjórn felur í sér að barn hafi áhrif á þær tilfinningar 

sem það finnur fyrir, hvenær og hvernig það upplifir og tjáir þær (Gross, 1998). Slaka 

tilfinningastjórn er hægt að skilgreina meðal annars sem skort á skaplyndisstjórnun (e. lack of 

temper control), sem tilfinningalegan óstöðugleika og sem ýkt tilfinningaleg viðbrögð 

(Reimherr o.fl., 2005).  

Að missa stjórn á skapi sínu er einkenni ýmissa kvilla samkvæmt geðgreiningarkerfum, til 

dæmis mótþróaþrjóskuröskunar (e. oppositional defiant disorder), athyglisbrests og ofvirkni 

(e. attention-deficit hyperactivity disorder/ADHD) og jafnvel hegðunarröskunar (e. conduct 

disorder) (Carlson og Dyson, 2011; Carlson, Potegal, Margulies, Gutkovich og Basile, 2009; 

Margulies, Weintraub, Basile, Grover og Carlson, 2012). Tilfinningastjórn er til dæmis talin 

vega þungt í þróun mótþróaþrjóskuröskunar hjá börnum en samkvæmt flokkunarkerfinu 

DSM-5 er slök tilfinningastjórn eitt af greiningarviðmiðum röskunarinnar (Greene og Doyle, 

1999; Cavanagh, Quinn, Duncan, Graham og Balbuena, 2014). Mótþróaþrjóskuröskun 

einkennist aðallega af slæmri hegðun og óþekkt barns við foreldra. Barnið getur einnig sýnt 

slíka hegðun í garð annarra sem hafa boðvald yfir því, það á erfitt með að stjórna skapi sínu, 

er gjarnan reitt eða pirrað, illgjarnt í viðmóti og hegðun, pirrar aðra og kennir öðrum um 

(Burke, Rowe og Boylan, 2014). Hegðun sem þessi getur valdið óánægju hjá foreldrum og 

öðrum þeim sem hún beinist að. 
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Í rannsókn sem Burke, Hipwell og Loeber (2010) gerðu kom í ljós að mótþrói og 

fjandsamleg hegðun spáði fyrir um hegðunarröskun síðar meir en neikvæð geðhrif spáðu fyrir 

um þunglyndi. Hegðunarröskun er talin mjög alvarleg greining en börn sem með hana 

greinast eru líklegri til að stunda áhættuhegðun, verða rekin úr skóla, komast í kast við lögin, 

verða fyrir líkamlegum skaða vegna slagsmála og fleira (American Psychiatric Association 

[APA], 2013). Skaplyndisröskun (e. disruptive mood dysregulation disorder/DMDD) er enn 

önnur röskun sem einkennist af því að barn missi stjórn á skapi sínu. Í rannsókn Marguiles og 

félaga (2012) kom þó í ljós að einungis um helmingur þeirra barna sem sýndu viðvarandi 

pirring og misstu oft stjórn á skapi sínu náðu greiningarskilmerkjum þeirrar röskunar.  

Að missa stjórn á skapi sínu getur þó talist eðlileg hegðun barna og er talsvert algeng. 

Búast má við slíkri hegðun þegar ung börn eru að uppgötva sjálfstæði sitt og þurfa að takast á 

við boð og bönn foreldra sinna (Belden, Thomson og Luby, 2008; Wakschlag o.fl., 2012). Því 

getur verið erfitt að ákveða hvenær slík hegðun skuli teljast óeðlileg eða einhvers konar vandi. 

Wakschlag og félagar (2012) lögðu því til að þessi eðlilega og algenga hegðun barna yrði 

skoðuð á samfellu svo hægt væri að meta hana klínískt markverða. 

Undir félags- og tilfinningasvið flokkast einnig félagsfærni. Félagsfærni barna hefur verið 

skilgreind sem sem hæfni til að takast á við félagslegar aðstæður og tilfinningalegar 

upplifanir. Eins felst í hugtakinu getan til að ljúka við verkefni og ráða við ábyrgð (Jones, 

Greenberg og Crowley, 2015). Félagsfærni hefur þó líka verið skilgreind á annan hátt. Í fyrsta 

lagi sem félagshæfni, til dæmis getan til að eignast vini, að vera næmur á það sem gerist í 

samskiptum við annað fólk (e. interpersonal awareness), samúð og nánd. Í öðru lagi sem gæði 

samskipta við jafninga, til dæmis að sýna frumkvæði í jafningjahópi, hvernig hegðun er sýnd í 

leik (e. play behavior) og hjálpsemi, og í þriðja lagi sem félagsleg staða, til dæmis hversu 

vinsælt barn er eða hve vel öðrum líkar við það (Groh o.fl., 2014).  

Miklu máli skiptir að félagsfærni barna sé góð en sýnt hefur verið fram á að hún er meðal 

annars mikilvægur þáttur í því að undirbúa börn fyrir skólagöngu. Börn á eldri deildum 

leikskóla sem hafa góða félagsfærni virðast líka eiga auðveldara með að þróa með sér jákvætt 

viðhorf til skóla, aðlagast honum betur og áorka meiru en börn með slaka félagsfærni. Eins 

hefur verið sýnt fram á það að þegar barn eignast nýja vini innan deildarinnar batnar 

námsframmistaða þess í skólanum (Birch og Ladd, 1997; Carlton og Winsler, 1999; Ladd, 

Birch og Buhs, 1999; Ladd, Herald-Brown og Reiser, 2008; Ladd, Kochenderfer og Coleman, 

1996).  
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Þar sem félagsfærni er meðal annars skilgreind sem geta barns til að mynda vinasambönd 

er ljóst að með slakari félagsfærni minnkar sú geta og þar með aukast líkur á að barnið verði 

útundan í jafningjahópnum (Groh o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt að höfnun í jafningjahópi 

spáir fyrir um slaka námsframmistöðu í leikskóla, að barn forðist leikskólann og neikvæðara 

viðhorf til hans (Ladd, 1990; Ladd o.fl., 2008). Rannsókn Jones og félaga (2015) sýndi að 

félagsfærni barns getur spáð fyrir um það hvort það muni útskrifast úr gagnfræðaskóla á 

réttum tíma, hvort það útskrifist úr menntaskóla og hvort það muni vera í traustri og fullri 

vinnu snemma á fullorðinsárum. Eins hafði góð félagsfærni neikvæð tengsl við að komast í 

kast við lögin og lenda í unglingafangelsi. Þá voru einnig tengsl á milli félagsfærni í æsku og 

þess að einstaklingur yrði handtekinn síðar meir eða þyrfti að mæta fyrir dóm. Góð 

félagsfærni í æsku hafði neikvæð tengsl við það að þiggja félagslega aðstoð snemma á 

fullorðinsárum eða að vera á biðlista eftir félagslegri íbúð. Að lokum hafði góð félagsfærni 

neikvæða fylgni við misnotkun efna, nánar tiltekið fjölda daga þar sem lotudrykkja átti sér 

stað og fjölda daga þar sem maríjúana var notað (Jones o.fl., 2015).  

Félagsskilningur er hugtak sem einnig tengist félagsþroska barna og vísar til skilnings 

barna á félagslegum aðstæðum. Hugtakið lýsir þankagangi eða hegðun sem tengist öðrum 

einstaklingum, þeirra tilfinningum, hegðun, áformum og fleiru. Félagsskilningur felur í sér 

skilning og túlkun á félagslegum merkjum (e. cues), skynjun á tilfinningum annarra út frá 

svipbrigðum og hljóðfalli (e. prosody), kenningu um huga (e. theory of mind), samkennd og 

skilning á kímnigáfu (De Jaegher, Di Paolo og Gallagher, 2010; Uekermann o.fl., 2010). 

Félagsskilningur snýst um að skilja aðra og er þá átt við þann eiginleika að geta hegðað sér á 

viðeigandi hátt í tilteknum aðstæðum (De Jaegher o.fl., 2010). Það að hafa svokallaða 

kenningu um huga felur í sér að einstaklingur eignar sjálfum sér og öðru fólki tiltekið 

hugarástand, til dæmis tilfinningar, langanir, vitneskju og skoðanir. Talað er um kenningu um 

huga þar sem ályktanir af þessu tagi eru kenningar. Hugarástand fólks er ekki alltaf sýnilegt 

og því þarf einstaklingur að draga ályktanir um það. Eins getur einstaklingur sem býr yfir 

kenningu um huga spáð fyrir um hegðun annarra en aftur er slík forspá einungis kenning 

(Baron-Cohen, Leslie og Frith, 1985; Premack og Woodruff, 1978).  

Slakur félagsskilningur tengist röskunum eins og athyglisbresti, ofvirkni og einhverfu. 

Rannsóknir hafa sýnt að slök skynjun tilfinningalegra svipbrigða og hljóðfalls hefur tengsl við 

ADHD (Uekermann o.fl., 2010). Í rannsókn Sinzig, Morsch og Lehmkuhl (2008) kom í ljós 

að börn sem greind voru bæði með ADHD og einhverfu höfðu slakari getu til að þekkja 
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tilfinningaleg svipbrigði en börn sem greind voru með aðra hvora röskunina eða heilbrigð 

börn. Eins hafa rannsóknir sýnt að börn sem greind hafa verið með ADHD hafa slakan 

félagsskilning, til dæmis þegar kemur að kenningu um huga og samkennd (Uekermann o.fl., 

2010). Einstaklingar með slakan félagsskilning eiga það til að gera mistök í félagslegum 

samskiptum oftar en einstaklingar sem hafa góðan félagsskilning. Ef barn er með slakan 

félagsskilning getur það haft áhrif á eðlilegt þroskaferli þess. Til dæmis getur það haft áhrif á 

félagshæfni, samskiptafærni og verklega hæfni (e. occupational skills). Það er því mikilvægt 

fyrir þroska barna að þau nái tökum á þeim eiginleika að geta átt góð samskipti við annað fólk 

(Uekermann o.fl., 2010; Yuill og Lyon, 2007).  

Einhverfurófsröskun er þroskaröskun sem einkennist af slakri getu til að eiga í félagslegum 

samskiptum, slakri færni í máli og tjáskiptum og sérkennilegri og áráttukenndri hegðun 

(APA, 2013). Þekkt er að þeir einstaklingar sem greinst hafa með einhverfu hafa slakan 

félagsskilning og er það eitt megineinkenni röskunarinnar. Svo virðist sem þeir búi meðal 

annars ekki yfir kenningu um huga og að það valdi erfiðleikum í félagslegum samskiptum 

enda er mikilvægt að geta unnið úr félagslegum upplýsingum fljótt og hnökralaust til að 

samskipti við aðra gangi vel (Senju, 2013; Sugranyes, Kyriakopoulos, Corrigall, Taylor og 

Frangou, 2011).  

1.2 Siðferðisþroski (e. moral development) 

Í yfirþættinum Félagstilfinningu í Íslenska atferlislistanum er metinn siðferðisþroski barna. Sá 

þáttur sem tengist siðferðisþroska hvað mest og er helst metinn í matslistum er hjálpsemi (e. 

prosocial behavior). Í Íslenska atferlislistanum er félagstilfinning (e. moral feeling/moral 

behavior) einnig metin. Ef barn er með slakan siðferðisþroska getur það haft í för með sér 

ýmiss konar vanda. Það sem helst ber að nefna er hegðunarröskun. Einkenni 

hegðunarröskunar tengjast siðferðisþroska barna náið enda fylgja börn með hegðunarröskun 

ekki samfélagslegum viðmiðum og brjóta á rétti annarra. Má þar nefna árásargirni gagnvart 

öðru fólki eða dýrum, eyðileggingu eigna, þjófnað, blekkingar og alvarleg brot á reglum 

(APA, 2013).  

Félagstilfinning tekur til eiginleika eins og samkenndar og siðferðilegrar hegðunar og 

hugsunar (Einar Guðmundsson, Árný Helgadóttir, Alexandra Diljá Bjargardóttir, Anna Marín 

Skúladóttir og Anna Gréta Oddsdóttir, 2013). Félagstilfinning vísar til þess að þekkja muninn 

á réttu og röngu og að hegða sér á siðferðilegan hátt. Það að upplifa tilteknar tilfinningar í 
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tilteknum aðstæðum hefur verið talið hjálplegt í því að greina siðferðileg atriði (e. moral 

features) sem svo ýtir undir félagstilfinningu viðkomandi og hvetur hann til að sýna 

siðferðilega hegðun. Einnig virðast tilfinningar hjálpa til við að grafa undan siðlausri hegðun 

og ýta undir siðferðilega hegðun. Þær tilfinningar sem eru taldar eiga þátt í siðferðiskennd 

einstaklinga eru til dæmis sektarkennd, skömm og samkennd (e. empathy). Tilfinningar geta 

líka haft upplýsandi gildi, þær upplýsa einstaklinginn sjálfan og aðra um siðferðileg gildi 

hans. Sem dæmi má nefna að það getur komið fyrir að einstaklingur átti sig ekki á því hversu 

vænt honum þykir um annan einstakling fyrr en hann finnur fyrir tilfinningum eins og samúð 

eða söknuði í garð þess einstakling (Ben-Ze’ev, 1997; Eisenberg, 2000; Krettenauer, Malti og 

Sokol 2008). Í samantektargrein sem Malti og Krettenauer (2013) skrifuðu voru niðurstöður 

þær að það að eigna öðrum aðila tilfinningu eins og sorg eða sektarkennd spili stórt hlutverk í 

siðferðilegri hegðun. Börn hafa misjafna getu til að eigna öðrum tilfinningar og gæti það verið 

ein orsök þess að siðferðileg hegðun þeirra er misjöfn.    

Rannsóknir hafa sýnt að vangeta til að upplifa tilfinningar eins og samkennd og 

sektarkennd gagnvart öðrum spili hlutverk í þróun hegðunarröskunar. Það að finna fyrir 

samkennd virðist hafa neikvæð tengsl við ýgi og eins við úthverfu og andfélagslega hegðun. 

Jafnframt hefur samkennd neikvæð tengsl við líkamlegt ofbeldi, bæði þannig að einstaklingur 

er ólíklegri til að beita ofbeldi og eins ólíklegri til að verða fyrir ofbeldi eftir því sem 

samkennd hans er meiri (Frick og Viding, 2009; Miller og Eisenberg, 1988). 

Hjálpsemi flokkast einnig undir siðferðisþroska. Hugtakið vísar til hegðunar sem er sýnd af 

frjálsum vilja með það að markmiði að gagnast öðrum. Gera mætti ráð fyrir því að til að barn 

geti sýnt hjálpsemi þurfi það að fara í gegnum þrjú skref. Fyrst þarf það að bera kennsl á 

sérkenni í hegðun eða aðstæðum sem gefa til kynna að annar einstaklingur þurfi eða vilji 

eitthvað eða sé í uppnámi. Barnið þarf svo að átta sig á því hvað það getur gert til að aðstoða 

eða draga úr þjáningu hins aðilans. Að lokum þarf barnið að hafa vilja til að sýna þá hegðun 

sem það telur að muni hjálpa (Dunfield og Kuhlmeier, 2013). 

Samkennd barna í garð þess sem er í uppnámi eða er hjálparþurfi virðist hafa tengsl við 

hjálpsemi þeirra. Börn geta einnig farið sjálf í uppnám í stað þess að finna fyrir samkennd. 

Það að barn fari í uppnám hefur verið talið hafa neikvæð tengsl við hjálpsemi. Oft og tíðum er 

þó erfitt að segja til um hvaða hvati liggur að baki hjálpsemi barna, stundum getur það verið 

samkennd og stundum samúð, uppnám eða jafnvel einhver annar þáttur (Eisenberg og Miller, 

1987; Holmgren, Eisenberg og Fabes, 1998). 
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Rannsóknir sýna að hjálpsemi er mikilvæg fyrir félagslega- og tilfinningalega aðlögun 

barna. Hún er einnig mikilvæg fyrir tengsl við jafningja. Þá spáir hjálpsemi fyrir um góð 

vinasambönd hjá börnum (Arsenio og Lemerise, 2001; Crick, 1996; Nelson, Robinson og 

Hart, 2005; Phillipsen, Bridges, McLemore og Saponaro, 1999; Sebanc, 2003). Rannsókn 

Eron og Huesmann (1984) leiddi í ljós að börn sem sýna hjálpsemi í æsku sýna einnig svipaða 

hegðun á fullorðinsárum. Eins kom í ljós að einstaklingar sem ekki læra að sýna hjálpsemi í 

barnæsku eigi það frekar til að sýna ýgi og andfélagslega hegðun á fullorðinsárum.  

Börn læra hjálpsemi snemma í æsku og foreldrar eru taldir vera helstu áhrifavaldar. Það 

sem helst kemur í veg fyrir andfélagslega hegðun barns og ýtir undir hjálpsemi er náið 

samband foreldra og barns. Talið er að því oftar sem barn verður fyrir smánun eða lítillækkun 

af hendi foreldra eða er gagnrýnt af foreldrum fyrir hegðun sína og afrek, því meiri líkur eru á 

að barnið sýni ýgi á fullorðinsárum. Eins aukast líkurnar ef barn er oft skammað eða því 

refsað á almannafæri. Því meiri kröfur sem foreldrar gera um að barn hlýði fyrirmælum (e. 

authoritarian) því minni líkur eru á að barnið sýni hjálpsemi á fullorðinsárum og auknar líkur 

eru á því að það muni sýna ýgi (Eron og Huesmann, 1984; Hastings, Zahn-Waxler, Robinson, 

Usher og Bridges, 2000). Börn sem bæði eru árásargjörn og eru ekki hjálpsöm eru útsettari 

fyrir því að lenda í erfiðleikum í félagslegri aðlögun (Crick, 1996).  

1.3 Stjórn (e. self-control/self-regulation) 

Sjálfstjórn barna er hugtak sem getur náð yfir hvatvísi, ofvirkni, vilja, samviskusemi, það að 

geta seinkað umbun, skort á athygli og margt fleira (Moffitt o.fl., 2011). Sjálfstjórn tengist 

stýrifærni (e. executive function) barna sem felur í sér að hafðar séu hömlur á athygli og 

hegðun. Stýrifærni er ríkjandi í verkefnum sem reyna á vinnsluminni og verkefnum sem vekja 

upp tilfinningar. Dæmi um verkefni sem reynir á stýrifærni og sjálfstjórn er seinkuð umbun 

(Happaney, Zelazo og Stuss, 2004; Willoughby, Kupersmidt, Voegler-Lee og Bryant, 2011). 

Seinkuð umbun var efni rannsóknar sem Mischel, Ebbesen og Zeiss (1972) gerðu en í 

verkefni rannsóknarinnar fengu börn stærri umbun en ella ef þau biðu í tiltekinn tíma án þess 

að snerta eða borða verðlaunin sem staðsett voru fyrir framan þau. Sýnt hefur verið fram á að 

börn sem standast freistinguna í þessu verkefni, bíða í tiltekinn tíma og fá að lokum stærri 

umbun en ella, búa yfir betri hugrænni og félagslegri færni á unglingsárum. Þá er 

námsárangur þeirra betri og þau takast betur á við streitu og gremju (Mischel, Shoda og 

Rodriguez, 1989). Einnig hefur verið sýnt fram á að sjálfstjórn spáir fyrir um líkamlega 
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heilsu, fjármál, afbrotahegðun og fíkn og því er hún mikilvægur þáttur í þroska einstaklings 

(Moffitt o.fl., 2011).  

Stjórn barna á athygli sinni er mikilvægur þáttur bæði í daglegu lífi sem og í skóla. 

Rannsóknir hafa sýnt að færni í athyglisstjórn hefur jákvæð tengsl við félagsfærni, 

tilfinningalega færni og frammistöðu í námi. Börn sem geta stjórnað athygli sinni vel eru 

líklegri til að geta sinnt öllum þeim verkefnum sem lögð eru fyrir þau í leikskóla, skóla eða 

annars staðar og þar með líklegri til að nýta sér þau námstækifæri sem þeim bjóðast. Þar af 

leiðandi er námsárangur þeirra betri en barna sem ekki hafa jafn góða stjórn á athygli sinni 

(Eisenberg o.fl., 1995; McClelland o.fl., 2007; Rhoades, Warren, Domitrovich og Greenberg, 

2011; Trentacosta og Izard, 2007). Skilningur leikskólabarna á tilfinningum sínum (e. 

emotional knowledge) spáir fyrir um námsframmistöðu þeirra síðar meir en athyglisstjórnun 

virðist miðla þessu sambandi. Börn sem búa yfir góðri tilfinningastjórn standa sig betur í námi 

þar sem tilfinningastjórn ýtir undir það að börnin beini athygli að þeim verkefnum sem fyrir 

þau eru lögð. Athyglisstjórn er mikilvæg þegar börn takast á við aðstæður sem koma þeim í 

uppnám eða vekja hjá þeim neikvæðar tilfinningar (Raver, Blackburn, Bancroft og Torp, 

1999; Trentacosta og Izard, 2007). Það að geta stjórnað því hvert athyglinni er beint og getan 

til að færa athyglina frá einu atriði yfir á annað virðist vega þungt í því að börn hafi góða 

stjórn á tilfinningum sínum, geti unnið úr félagslegum merkjum og geti viðhaldið velþóknun 

jafningja á þeim þrátt fyrir ágreining. Það að búa yfir getu til að einbeita sér að einu tilteknu 

atriði og eins getu til að færa athygli sína frá einu atriði yfir á annað spáir því fyrir um betri 

félagsfærni (Eisenberg o.fl., 1993; Raver o.fl., 1999; Simonds, Kieras, Rueda og Rothbart, 

2007). Það að eiga erfitt með að viðhalda athygli hefur verið tengt við hegðunarvanda barna á 

leikskólaaldri (Hill, Degnan, Calkins og Keane, 2006). 

 Það kemur ekki á óvart að börn sem greinast með ADHD eiga í erfiðleikum með að stjórna 

athygli sinni. Meðal annars eiga þau erfitt með að halda athygli á þeim áreitum sem eru 

mikilvæg fyrir það verkefni sem þau eru að vinna og eins eiga þau erfitt með að koma í veg 

fyrir að athygli þeirra færist yfir á það áreiti sem er hvað mest áberandi (Karatekin og 

Asarnow, 1999). Börn með ADHD virðast eiga í erfiðleikum með verkefni sem reyna á 

vinnsluminni þeirra. Þessir erfiðleikar gætu tengst því að athyglisstjórn barnanna á 

upplýsingum sem þegar eru komnar inn í vinnsluminni sé ekki nægilega góð (Re, De Franchis 

og Cornoldi, 2010). Rannsóknir sýna að námsframmistaða barna með ADHD, til dæmis í 

lestri, orðaforða og stærðfræði, er slakari en námsframmistaða barna án greiningarinnar í 
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sömu fögum. Börn með ADHD eru einnig oft slakari en jafnaldrar í mál-, hreyfi- og 

félagsþroska (APA, 2013; McClelland o.fl., 2007).  

Einnig er mikilvægt að börn búi yfir góðri hegðunarstjórn. Hegðunarstjórn hefur verið 

skilgreind sem geta barna til að hafa stjórn á hegðun sinni í krefjandi aðstæðum (Shelleby 

o.fl., 2012). Hegðunarstjórn hefur verið talin hluti af tilfinningastjórn. Það að þekkja 

tilfinningar sínar og annarra virðist hjálpa til við sjálfstjórn, þar með talda hegðunarstjórn, og 

sjálfstjórn virðist efla félagsskilning. Rannsóknir hafa til dæmis sýnt að athyglis- og 

hegðunarstjórn leikskólabarna spáir fyrir um þekkingu þeirra á tilfinningum í fyrsta bekk 

grunnskóla (Denham o.fl., 2012; Schultz, Izard, Ackerman og Youngstrom, 2001). 

Börn sem geta stjórnað hegðun sinni vel standa sig betur í lestri og stærðfræði og eru með 

betri orðaforða við fjögurra ára aldur en börn sem ekki búa yfir góðri hegðunarstjórnun 

(McClelland o.fl., 2007). Hegðunarstjórn er mikilvægur þáttur í bæði daglegu lífi og námi 

barna. Rannsóknir sýna að þegar börn læra að stjórna athygli sinni og hegðun þannig að þau 

geti haldið aftur af sér þá eykst geta þeirra til að halda athygli í skólastofunni, muna fyrirmæli 

og klára verkefni. Það eykur svo aftur námsframmistöðu þeirra (McClelland o.fl., 2007).  

Hegðunarstjórn hefur meðal annars verið skoðuð í sambandi við hegðunarvanda barna. 

Hegðunarvandi barna getur verið alvarlegur og fjölþættur og getur haft áhrif á þá sem tengjast 

barninu, til dæmis foreldra, aðra fjölskyldumeðlimi, vini og kennara. Sýnt hefur verið fram á 

að slök tilfinningastjórn barna á leikskólaaldri hefur tengsl við hegðunarvanda þeirra (Hill 

o.fl., 2006). Þá hefur verið sýnt fram á að því meiri stjórn sem þriggja ára börn hafa á hegðun 

sinni því minni hegðunarvanda hafa þau við fjögurra ára aldur. Eins hefur verið sýnt fram á 

tengsl milli hegðunarvanda við tveggja ára aldur og hegðunarstjórn við þriggja ára aldur sem 

gefur til kynna tengsl í báðar áttir (Shelleby o.fl., 2012).  

2 Tilgangur rannsóknar 

Í ljósi þess hvað félags-, tilfinninga- og siðferðisþroski barna er mikilvægur, meðal annars 

fyrir námsframmistöðu þeirra, vinasambönd og velferð, er óhætt að fullyrða að nauðsynlegt er 

að geta fylgst með og metið þroskaferli barna. Eins er mikilvægt að hægt sé að bera kennsl á 

frávik í þroska barna á öllum áðurnefndum sviðum svo hægt sé að grípa tímanlega inn í og 

stuðla að framförum. Matstæki skipta því miklu máli þegar verið er að meta félags-, 

tilfinninga- og siðferðisþroska barna. Stöðluð matstæki á Íslandi eru af skornum skammti og 

óásættanlegt er að nota þýdd en óstöðluð mælitæki sem byggjast á erlendum viðmiðum. Með 
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þróun Íslenska atferlislistans er reynt að takast á við það vandamál. Listinn hefur það að 

markmiði að meta eðlilegt þroskaferli barna á þremur sviðum, félags-, tilfinninga- og 

siðferðisþroska. Á sama tíma metur hann frávik barna á áðurnefndum þroskasviðum. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna þáttabyggingu listans í úrtaki feðra leikskólabarna 

á aldrinum 3-5 ára. Búist er við þáttunum skaplyndi, félagstilfinningu, athygli og hegðun sem 

og fimmta þætti sem hugsanlega mun tengjast félagsfærni. 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru feður og stjúpfeður leikskólabarna á aldrinum þriggja til 

fimm ára (N = 195). Úrtakið takmarkaðist við börn sem höfðu náð þriggja ára aldri og voru 

ekki eldri en fimm ára og 11 mánaða. Úrtakið samanstóð af 43 leikskólum um land allt sem 

valdir voru af handahófi en þar af sáu sex leikskólar sér ekki fært að taka þátt í rannsókninni 

meðal annars vegna fjölda annarra rannsókna sem þeir voru að taka þátt í. Í heildina tóku því 

37 leikskólar þátt. Nothæf svör fengust frá 195 þátttakendum. Alls fengust svör frá feðrum 79 

stúlkna (40,5%) og 116 drengja (59,5%).   

Í töflu 2 er bæði kynja- og aldursdreifing barna í úrtakinu. Notuð voru aldursbil til að 

einfalda töfluna. Meðalaldur barna er tæplega 54 mánuðir og staðalfrávik tíu mánuðir. 

Meðalaldur stúlkna er rétt rúmlega 53 mánuðir og staðalfrávik tæplega níu mánuðir. 

Meðalaldur drengja er tæplega 55 mánuðir og staðalfrávik tæplega 11 mánuðir.  
 
Tafla 1. Kyn og aldur barna í úrtaki.  

  Stúlkur   Drengir   Alls 

Aldursbil n %   n %   N % 

36-47 mánaða 23 11,8%  39 20%  62 31,8% 

48-59 mánaða 36 18,5%  33 16,9%  69 35,4% 

60-71 mánaða 20 10,3%   44 22,6%   64 32,8% 

Alls 79 40,5%   116 59,5%   195 100% 
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Í töflu 1 sést hæsta menntunarstig feðra í úrtakinu og barnsmæðra þeirra. Um helmingur 

feðra (50,77%) og meirihluti mæðra (66,49%) voru með háskólapróf.  

 
Tafla 2 Menntunarstig foreldra (N = 195).  

  Menntun föður   Menntun móður 
Menntunarstig N %   N % 
Barnaskólapróf (fullnaðarpróf), unglingapróf eða styttri skólamenntun 2 1,03% 

 
2 1,03% 

Grunnskólapróf, landspróf eða gagnfræðapróf 19 9,74% 
 

18 9,28% 
Stúdentspróf eða annað bóklegt nám á framhaldsskólastigi, t.d. í öldungadeild 21 10,77% 

 
26 13,40% 

Iðn-, tækni- eða starfstengt nám á framhaldsskólastigi 54 27,69% 
 

19 9,79% 
Fyrsta háskólagráða, t.d. BA BS eða B.Ed. próf 46 23,59% 

 
65 33,51% 

Nám að lokinni fyrstu háskólagráðu sem lýkur með diplómaprófi 6 3,08% 
 

10 5,15% 
Meistara- eða doktorspróf við háskóla 47 24,10%   54 27,84% 
Alls 195 100% 

 
194 100% 

 

Flestir feður, 69,74%, eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Þá eru 15,9% þeirra búsettir á 

Vesturlandi, 6,15% á Vestfjörðum, 5,13% á Reykjanesi, 2,56% á Norðurlandi vestra og 

0,05% á Suðurlandi. Langflestir foreldrar, 97,95% feðra og 93,81% mæðra, eru Íslendingar. 

 

Mælitæki 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir í þessari rannsókn var Íslenski atferlislistinn. Spurningar 

í listanum voru 90 talsins þegar hann var lagður fyrir. Atriðagreining var gerð á öllum atriðum 

Íslenska atferlislistans (n = 90). Atriði sem uppfylltu viðmið um skekkju eða ris hærri en 1 

voru felld brott. Eins var ákveðið að atriði þar sem ekki voru notaðir allir svarmöguleikar 

yrðu felld brott. Atriðin sem felld voru brott voru 28 talsins (viðauki I). Þær staðhæfingar sem 

eftir stóðu voru notaðar til þáttagreiningar (n = 62). Staðhæfingum númer 71 var ekki svarað 

15 sinnum (7,69%) og spurningu 77 var ekki svarað 14 sinnum (7,18%). Þá var staðhæfingum 

númer 65, 66, 72 og 81 ekki svarað 12 sinnum (6,15%). Nokkrum staðhæfingum til viðbótar 

var ekki svarað en þá í færri tilfellum. 

Atriðin eru jákvætt orðaðar staðhæfingar sem miða að því að meta eðlilegan félags-, 

tilfinninga- og siðferðisþroska barna.  

 Feður svöruðu spurningum listans á fimm punkta skala frá 1-5 þar sem 1 stóð fyrir já, á 

alltaf við, 2 fyrir á oft við, 3 fyrir á stundum við, 4 fyrir á sjaldan við og 5 fyrir nei, á aldrei 

við. Atriðum var snúið við úrvinnslu gagna svo að 1 stæði fyrir nei, á aldrei við, 2 fyrir á 
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sjaldan við, 3 fyrir á stundum við, 4 fyrir á oft við og 5 fyrir já, á alltaf við. Há gildi merkja 

því styrkleika en lág gildi veikleika. 

 

Framkvæmd 

Í upphafi var Persónuvernd tilkynnt um rannsóknina og gerði hún ekki athugasemdir við 

framkvæmd hennar. Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands veitti jákvæða umsögn um 

rannsóknina. Haft var samband við formenn nefnda eða sviða sem sinna skólamálum í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig og óskað eftir leyfi þeirra til að hafa samband við leikskólakennara 

(viðauki II). Kynningarbréf með slóð á spurningalistann var svo sent í tölvupósti á 

leikskólastjóra sem áframsendu það á feður (viðauki III). Sumir leikskólastjórar höfðu þann 

háttinn á að áframsenda tölvupóstinn á deildarstjóra sem síðan komu póstinum áfram á feður. 

Þegar feður ýttu á slóðina fóru þeir inn á heimasíðu þar sem spurningalistinn (viðauki IV) var 

hýstur. Áður en þeir svöruðu listanum var óskað eftir upplýstu samþykki þeirra og þeim 

gefnar leiðbeiningar um hvernig best væri að svara listanum (viðauki V). Það tók að meðaltali 

11 mínútur að svara listanum. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 2. febrúar til 31. mars 2017.  

Niðurstöður 

Í töflu 3 sést fylgni atriðanna 62 við aldur barns í mánuðum ásamt meðaltali, staðalfráviki, 

miðgildi, lægsta og hæsta gildi, skekkju og risi. Dreifing atriðanna nálgast normaldreifingu í 

flestum tilfellum. Atriði númer 25 víkur mest frá normaldreifingu en skekkja þess atriðis er -

0,75. Mest er ris atriðis númer 26 en það er 0,79. Nokkur atriði í listanum hafa enga fylgni við 

aldur. Marktæk fylgni er á milli aldurs og tíu atriða. Hæsta fylgni er meðalsterk, r = 0,37 (p < 

0,01), milli aldurs og atriðis 4, „Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt“. Fylgni milli 

hinna níu atriðanna og aldurs er einnig jákvæð en lág. Á listanum eru lág gildi veikleiki en há 

gildi styrkleiki.  
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Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir 62 atriði Íslenska atferlislistans í úrtaki feðra (N = 195). Meðaltal 
(M), miðgildi (md), staðalfrávik (sf), lægsta gildi (L), hæsta gildi (H), skekkja, ris og fylgni.  
 

  Aldur 

Atriði N M md sf L H Skekkja Ris Fylgni við 
aldur 

1. Þarf mikið að gerast til að 
hún/hann verði pirruð/pirraður. 195 3,05 3 0,84 1 5 0,22 -0,14 0,00 

4. Talar um hvað honum/henni 
finnst réttlátt. 192 3,65 4 0,97 1 5 -0,56 0,03 0,37** 

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

193 3,87 4 0,87 1 5 -0,59 0,03 0,05 

8. Það þarf mikið að gerast til að 
hann/hún reiðist. 192 3,35 3 0,91 1 5 -0,21 -0,24 0,01 

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

192 3,52 4 0,80 1 5 -0,39 0,23 0,12 

11. Segir frá ástæðum fyrir því sem 
honum/henni finnst rétt eða rangt. 194 3,90 4 0,93 1 5 -0,61 -0,08 0,21** 

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

193 3,69 4 0,84 1 5 -0,55 0,35 0,12 

14. Það fer lítið fyrir honum/henni. 195 2,96 3 0,94 1 5 0,22 -0,37 0,11 
15. Það þarf mikið að gerast til setja 
hann/hana úr jafnvægi. 195 3,17 3 0,79 1 5 0,13 -0,26 0,05 

17. Heldur athygli lengi. 195 3,61 4 0,83 1 5 -0,45 0,18 0,09 
20. Hefur jafnaðargeð. 195 3,74 4 0,84 1 5 -0,44 0,01 0,07 
21. Getur hamið sig þegar hann/hún 
reiðist. 195 3,23 3 0,94 1 5 -0,05 -0,54 -0,01 

22. Er leið(ur) ef hann/hún segir 
eitthvað sem særir aðra. 193 3,73 4 0,89 1 5 -0,43 -0,06 0,08 

23. Leysir friðsamlega úr ágreiningi 
við önnur börn. 193 3,61 4 0,78 1 5 -0,19 0,05 0,15* 

24. Getur sett sig í spor annarra. 192 3,43 4 0,87 1 5 -0,47 0,06 0,16* 
25. Talar um tilfinningar sínar við 
einhvern sem hann/hún treystir. 193 3,85 4 0,94 1 5 -0,75 0,44 0,20** 

26. Er einbeitt(ur). 195 3,82 4 0,81 1 5 -0,65 0,79 0,04 
28. Þegar hún/hann er reið(ur) 
gengur hún/hann í burtu í stað þess 
að lenda í átökum. 

195 3,35 3 0,96 1 5 -0,27 -0,46 0,05 

29. Er róleg(ur). 195 3,54 4 0,84 1 5 -0,46 -0,21 -0,04 
31. Reynir að skilja ástæður fyrir 
því þegar önnur börn gera eitthvað á 
hlut hans/hennar. 

191 3,30 3 0,85 1 5 -0,11 -0,12 0,11 

32. Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 194 3,06 3 0,73 1 5 -0,02 -0,47 -0,01 
33. Á auðvelt með að halda 
einbeitingu við verkefnavinnu eða 
annað. 

194 3,72 4 0,82 1 5 -0,41 0,06 0,13 

35. Hefur góða stjórn á skapi sínu. 194 3,48 4 0,83 1 5 -0,45 -0,06 0,05 
37. Hjálpar öðrum börnum að leysa 
úr deilum. 191 3,31 3 0,77 1 5 -0,05 -0,16 0,10 

* p<0,05, ** p<0,01           
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Tafla 3. Frh.          

 Aldur 

Atriði N M md sf L H Skekkja Ris Fylgni við 
aldur 

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

191 3,19 3 0,77 1 5 0,02 -0,25 0,16* 

39. Leysir vel úr ágreiningi. 191 3,33 3 0,78 1 5 -0,12 0,11 0,11 
40. Getur haldið sig lengi að verki 
eða leik án aðstoðar/afskipta 
fullorðinna. 

194 3,69 4 0,90 1 5 -0,43 -0,31 0,10 

42. Heldur ró sinni þó illa gangi. 193 3,12 3 0,81 1 5 -0,11 -0,59 0,07 
43. Veit og skilur að sumt (t.d. 
hegðun eða tal) getur truflað eða 
pirrað aðra (börn eða fullorðna). 

195 3,50 4 0,83 1 5 -0,51 0,03 0,06 

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

190 3,36 3 0,89 1 5 -0,22 -0,31 0,06 

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

195 3,33 3 0,94 1 5 -0,13 -0,59 -0,06 

48. Hlustar á spurningu til enda 
áður en hann/hún svarar henni. 195 3,75 4 0,82 1 5 -0,43 0,09 -0,11 

49. Kemst einungis í uppnám ef 
tilefni er til. 195 3,48 4 0,92 1 5 -0,13 -0,66 0,12 

52. Er leið(ur) ef hún/hann gerir eða 
segir eitthvað sem særir aðra. 190 3,78 4 0,82 1 5 -0,64 0,42 0,11 

53. Getur setið lengi og leikið sér. 195 3,74 4 0,87 1 5 -0,55 0,17 0,15* 
54. Getur hætt að tala þegar þess er 
krafist af honum/henni. 194 3,45 4 0,85 1 5 -0,40 0,07 0,07 

56. Er þolinmóð(ur) þegar á móti 
blæs. 195 3,00 3 0,77 1 5 0,00 0,11 0,04 

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

195 3,64 4 0,76 1 5 -0,36 0,28 -0,01 

58. Býðst til að hjálpa öðrum. 194 3,86 4 0,78 1 5 -0,60 0,61 0,09 
59. Hugsar meira um hag annarra en 
sinn eigin, t.d. í leik. 192 2,91 3 0,79 1 5 -0,02 -0,01 0,01 

61. Heldur ró sinni þó hann/hún geri 
mistök. 187 3,37 3 0,73 1 5 -0,37 -0,07 -0,03 

62. Er varkár. 186 3,77 4 0,94 1 5 -0,51 -0,20 -0,07 
63. Það þarf mikið að gerast til að 
hann/hún fari að gráta. 187 3,22 3 0,88 1 5 -0,02 -0,31 0,11 

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

186 3,09 3 0,77 1 5 -0,09 -0,37 0,17* 

65. Er óhrædd(ur) við að verja aðra 
þegar það á við. 183 3,43 3 0,87 1 5 -0,14 0,01 0,08 

66. Hugsar meira um aðra en 
sjálfa(n) sig. 183 2,89 3 0,78 1 5 0,34 0,61 0,03 

* p<0,05, ** p<0,01           
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Tafla 3. Frh.          

 Aldur 

Atriði N M md sf L H Skekkja Ris Fylgni við 
aldur 

69. Á auðvelt með að bíða eftir 
einhverju spennandi. 185 3,37 3 0,94 1 5 -0,29 -0,38 0,06 

70. Grætur yfirleitt ekki nema tilefni 
sé til. 184 3,67 4 0,90 1 5 -0,51 -0,06 0,11 

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

180 3,19 3 0,85 1 5 -0,16 -0,36 0,12 

72. Er fljót(ur) að ná einbeitingu 
aftur eftir truflun. 183 3,62 4 0,76 1 5 -0,52 0,36 0,07 

76. Sýnir stillingu í erfiðum 
aðstæðum. 184 3,39 3 0,75 1 5 -0,07 0,03 0,11 

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) 

181 3,04 3 0,94 1 5 0,13 -0,22 0,04 

79. Grípur ekki fram í þegar aðrir 
tala. 186 2,82 3 0,85 1 5 0,09 -0,35 0,11 

80. Heldur ró sinni þegar deilur 
koma upp. 184 3,13 3 0,78 1 5 -0,29 -0,02 0,10 

82. Hugsar fyrst og framkvæmir 
svo. 185 3,47 4 0,80 1 5 -0,29 -0,16 0,09 

83. Stoppar og róar sig þegar 
hún/hann verður reið(ur). 186 2,91 3 0,84 1 5 0,05 -0,27 0,15* 

84. Finnur til sektarkenndar. 186 3,83 4 0,79 1 5 -0,42 0,26 0,08 
86. Bíður eftir að röðin komi að 
honum/henni í samræðum eða 
leikjum. 

185 3,59 4 0,86 1 5 -0,31 -0,01 0,11 

87. Tekst vel á við mótlæti. 184 3,23 3 0,81 1 5 -0,26 -0,15 0,06 
88. Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann 
fái ekki strax það sem hún/hann vill. 186 3,16 3 0,82 1 5 -0,12 -0,26 0,14 

89. Það er auðvelt að tala hann/hana 
til í útistöðum. 184 3,55 4 0,87 1 5 -0,46 -0,07 0,02 

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

185 3,74 4 0,82 1 5 -0,39 0,05 0,16* 

* p<0,05, ** p<0,01 
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Þáttagreining 

Meginásagreining var gerð á atriðunum 62. Notaður var hornskakkur Promax snúningur 

(kappa = 3). Skriðupróf gefur til kynna að fimm þátta lausn lýsi atriðasafninu best (mynd 1). 

Eigingildi voru frá 2,05 til 18,81. Próf Bartlett’s var marktækt (p < 0,001) og KMO-stærð var 

0,903 og hentar fylgnifylkið því til þáttagreiningar.  

 

 
Mynd 1. Skriðupróf gert á 62 atriðum í úrtaki. 

 
Fimm þátta lausn skýrir tæplega 49% af heildardreifingu atriðanna 62 og 25% leifa eru stærri 

en 0,05. Fimm þátta lausn er því viðunandi.  

Í töflu 4 má sjá hleðslur atriða á þætti, þáttaskýringu, fylgni milli þátta og innri 

áreiðanleika. Sú fylgni sem feitletruð er í töflu 4 er fylgni sem er hærri en 0,36. Í litlu úrtaki 

sem þessu er fylgnistuðull marktækur við 0,18 og er hefð fyrir því að tvöfalda þann 

fylgnistuðul og túlka einungis þá fylgni breytu við þátt sem er yfir 0,36 (Einar Guðmundsson 

og Árni Kristjánsson, 2005). Þáttaskýring (h2) er talin viðunandi ef hún er yfir 0,50 en þá 
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skýra þættir helming (50%) af dreifingu atriðis. Há fylgni er á milli þáttanna og er 

áreiðanleiki viðunandi fyrir alla þætti. 

Fyrsti þátturinn hefur 21 atriði og snýr að félagstilfinningu. Á þennan þátt hlaða þó einnig 

atriði sem tengjast hjálpsemi, félagsfærni, félagsskilningi og skaplyndi. Ellefu atriði tengjast 

félagstilfinningu og er þátturinn því nefndur Félagstilfinning. Flest atriði hafa háa hleðslu á 

þáttinn. Atriði númer 57 er þó með lága hleðslu á þáttinn, undir 0,36, og hleður einnig lágt á 

aðra þætti. Þáttaskýring atriðanna er frá 26% og upp í 61%.  

 Annar þátturinn samanstendur af átta atriðum sem öll tengjast athygli og einbeitingu. 

Þátturinn er því nefndur Einbeiting. Hleðsla atriðanna er há á þáttinn og lág á aðra þætti. 

Þáttaskýring er á bilinu 38% til 73%. 

 Þriðji þátturinn inniheldur tíu atriði sem tengjast rólyndi bæði í tilfinningum og hegðun. 

Á þennan þátt hlaðast atriði sem talið var að myndu hlaðast annars vegar á skaplyndisþátt og 

hins vegar á hegðunarstjórnunarþátt. Eitt atriði tengist hjálpsemi. Þátturinn er því nefndur 

Tilfinningastjórn. Atriðin hafa flest háa hleðslu á þátt þrjú og lága hleðslu á aðra þætti. Atriði 

númer 1 hefur þó lága hleðslu á þennan þátt, undir 0,36. Þáttaskýring atriðanna er á bilinu 13-

68%.  

Fjórði þátturinn inniheldur tíu atriði sem öll tengjast skaplyndi og er því nefndur 

Skaplyndi. Hleðsla flestra atriðanna á þáttinn er há og lág á aðra þætti. Þó er eitt atriði í 

þessum þætti sem hleður áberandi hátt á þátt númer 3 en það er atriði númer 42. Atriði númer 

88 og 32 hafa lága hleðslu á þáttinn, undir 0,36. Þáttaskýring er á bilinu 22-56%.  

Fimmti þátturinn samanstendur af 13 atriðum sem tengjast félagsskilningi, 

félagstilfinningu, hegðunarstjórnun, athyglisstjórn og skaplyndi. Þátturinn er nefndur 

Hegðunarstjórn. Sjö atriði hafa háa hleðslu á þáttinn en atriði númer 71 hefur einnig háa 

hleðslu á þátt númer 1, Félagstilfinningu. Sex atriði hafa lága hleðslu á þáttinn, undir 0,36, en 

hafa ekki háa fylgni við annan þátt. Atriðin eru númer 83, 86, 54, 48, 80 og 43. Þáttaskýring 

er á bilinu 22-51%. 
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Tafla 4. Meginásaþáttagreining (principal axis factor analysis) með hornskökkum snúningi (promax, 
kapp=3) í úrtaki feðra (N = 195). 

  Þættir 
 Atriði 1 2 3 4 5 h2 

65. Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við. 0,77 -0,06 -0,22 0,01 0,06 0,53 
12. Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut 
annarra barna. 0,73 -0,02 0,23 -0,20 -0,10 0,52 

37. Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 0,69 -0,09 -0,04 0,19 0,02 0,58 
24. Getur sett sig í spor annarra. 0,67 0,22 -0,03 -0,14 0,10 0,53 
45. Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar 
tilfinningar (t.d. reiði, áhyggjur). 0,63 -0,06 -0,13 0,16 -0,05 0,42 

58. Býðst til að hjálpa öðrum. 0,61 -0,11 0,10 0,02 -0,06 0,39 
10. Reynir að komast að samkomulagi í ágreiningi við 
önnur börn. 0,59 0,20 0,17 -0,03 -0,15 0,50 

52. Er leið(ur) ef hún/hann gerir eða segir eitthvað sem 
særir aðra. 0,58 0,03 0,05 0,01 -0,06 0,36 

25. Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún 
treystir. 0,58 0,16 -0,04 -0,05 0,02 0,38 

23. Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 0,56 0,07 0,24 0,11 -0,07 0,59 
11. Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst 
rétt eða rangt. 0,54 0,15 -0,03 0,03 0,03 0,39 

4. Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt. 0,53 0,07 -0,09 -0,15 0,25 0,35 
39. Leysir vel úr ágreiningi. 0,51 0,08 0,24 0,17 -0,04 0,61 

59. Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin, t.d. í leik. 0,50 -0,20 0,23 -0,01 0,12 0,37 

66. Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig. 0,50 -0,06 0,06 0,01 0,17 0,34 
31. Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn 
gera eitthvað á hlut hans/hennar. 0,49 0,04 -0,02 0,16 0,15 0,44 

84. Finnur til sektarkenndar. 0,48 0,00 -0,10 -0,03 0,17 0,26 
22. Er leið(ur) ef hann/hún segir eitthvað sem særir aðra. 0,48 0,07 0,08 0,01 -0,06 0,28 
38. Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar skilur 
hann/hún ástæður fyrir því. 0,39 0,08 0,06 0,11 0,15 0,37 

76. Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 0,36 0,03 -0,08 0,35 0,22 0,51 
57. Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós tilfinningar 
sínar, t.d. áhyggjur, reiði, gleði. 0,26 -0,10 0,22 0,17 0,26 0,37 

33. Á auðvelt með að halda einbeitingu við verkefnavinnu 
eða annað. -0,05 0,81 -0,01 0,03 0,08 0,70 

17. Heldur athygli lengi. 0,09 0,79 -0,04 -0,08 0,10 0,67 
26. Er einbeitt(ur). 0,11 0,78 -0,04 -0,06 0,14 0,73 
90. Getur haldið athygli lengi við sama verkefni þegar til 
þess er ætlast. -0,05 0,76 -0,01 0,08 0,12 0,69 

53. Getur setið lengi og leikið sér. 0,03 0,71 0,05 0,05 -0,10 0,53 
40. Getur haldið sig lengi að verki eða leik án 
aðstoðar/afskipta fullorðinna. 0,01 0,69 0,01 0,14 -0,12 0,51 

6. Hefur gott úthald við vinnu verkefna eða í leikjum sem 
krefjast mikillar einbeitingar. 0,04 0,66 -0,02 0,01 0,06 0,49 

72. Er fljót(ur) að ná einbeitingu aftur eftir truflun. 0,06 0,39 -0,08 0,18 0,22 0,38 
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Tafla 4. Frh. 

  Þættir 
 Atriði 1 2 3 4 5 h2 

35. Hefur góða stjórn á skapi sínu. 0,11 -0,08 0,67 0,20 0,06 0,68 
14. Það fer lítið fyrir honum/henni. -0,10 0,13 0,63 -0,21 0,07 0,36 
8. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 0,10 -0,01 0,59 0,17 0,03 0,56 
29. Er róleg(ur). -0,06 0,08 0,58 -0,05 0,19 0,40 
20. Hefur jafnaðargeð. 0,07 0,04 0,55 0,36 -0,11 0,67 
21. Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 0,03 -0,06 0,53 0,30 -0,06 0,49 
47. Getur haldið aftur af sér þegar hann/hún má ekki 
hlaupa eða príla einhvers staðar. -0,17 0,14 0,52 -0,01 0,35 0,49 

28. Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í burtu í 
stað þess að lenda í átökum. 0,12 -0,13 0,52 -0,12 0,16 0,28 

89. Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum. 0,03 -0,07 0,51 0,28 0,13 0,53 
1. Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði 
pirruð/pirraður. -0,02 0,06 0,24 0,04 0,16 0,13 

70. Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. -0,08 0,06 -0,16 0,72 0,10 0,46 
63. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta. 0,00 -0,01 -0,14 0,71 0,23 0,56 
49. Kemst einungis í uppnám ef tilefni er til. -0,06 -0,02 0,10 0,60 0,04 0,39 
87. Tekst vel á við mótlæti. 0,24 0,01 0,01 0,55 0,03 0,53 
61. Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 0,06 0,24 0,04 0,50 -0,15 0,42 
15. Það þarf mikið að gerast til setja hann/hana úr 
jafnvægi. 0,14 -0,04 0,19 0,48 -0,07 0,41 

42. Heldur ró sinni þó illa gangi. 0,03 0,01 0,38 0,48 -0,11 0,54 
56. Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 0,13 0,18 0,18 0,46 -0,02 0,56 
88. Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það sem 
hún/hann vill. 0,01 0,11 0,17 0,34 0,28 0,46 

32. Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 0,12 0,10 0,12 0,28 -0,02 0,22 
82. Hugsar fyrst og framkvæmir svo. 0,01 0,11 0,10 -0,06 0,56 0,39 
64. Hugsar um afleiðingar þess sem hann/hún gerir áður 
en hann/hún framkvæmir. 0,14 0,08 0,21 0,04 0,50 0,51 

71. Skilur að sami atburður getur vakið mismunandi 
tilfinningar hjá fólki (t.d. gleði og reiði). 0,42 -0,10 -0,24 0,13 0,48 0,50 

79. Grípur ekki fram í þegar aðrir tala. -0,03 0,08 0,02 0,19 0,48 0,37 
62. Er varkár. 0,14 0,06 0,31 -0,32 0,47 0,36 
69. Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi. -0,12 0,25 0,17 0,08 0,42 0,43 
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) 

0,34 -0,02 -0,02 0,01 0,39 0,35 

83. Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður reið(ur). 0,20 -0,10 0,18 0,09 0,34 0,30 
86. Bíður eftir að röðin komi að honum/henni í samræðum 
eða leikjum. 0,14 0,13 0,16 0,04 0,34 0,34 

54. Getur hætt að tala þegar þess er krafist af 
honum/henni. -0,21 0,07 0,26 0,26 0,30 0,33 

48. Hlustar á spurningu til enda áður en hann/hún svarar 
henni. -0,21 0,23 0,11 0,19 0,27 0,26 

80. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 0,20 0,10 0,17 0,22 0,25 0,46 
43. Veit og skilur að sumt (t.d. hegðun eða tal) getur 
truflað eða pirrað aðra (börn eða fullorðna). 0,10 0,15 0,12 0,08 0,21 0,22 
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Tafla 4. Frh. 

  Fylgni milli þátta   
Þáttur 1 2 3 4 5 Alphastuðull 

1 - 0,46 0,54 0,63 0,64 0,93 

2  - 0,48 0,54 0,63 0,91 

3    - 0,67 0,63 0,86 

4     - 0,63 0,87 

5      - 0,85 

 

Heildartölur voru reiknaðar með því að leggja saman stig í hverjum þætti. Í töflu 5 má sjá 

meðaltal og staðalfrávik heildartalna ásamt risi, skekkju og fylgni við aldur. Eins og sést í 

töflunni er lág og ómarktæk fylgni milli aldurs og fjögurra þátta (Einbeiting, 

Tilfinningastjórn, Skaplyndi og Hegðunarstjórn) en marktæk fylgni kemur fram milli aldurs 

og eins þáttar listans (Félagstilfinning). Á mynd 2 sést dreifing heildarstiga þáttanna en 

enginn þeirra með skekkta dreifingu.  

 
Tafla 5. Lýsandi tölfræði fyrir heildartölur þátta. Fjöldi atriða innan þáttar (n), meðaltal (M), 
staðalfrávik (sf), skekkja og ris. 

  n M sf Skekkja Ris Fylgni við aldur 
Félagstilfinning 21 73,62 11,07 -0,29 0,24 0,18* 
Einbeiting 8 29,79 5,24 -0,38 0,10 0,12 
Tilfinningastjórn 10 33,58 5,93 -0,28 -0,13 0,03 
Skaplyndi  10 32,42 5,54 -0,29 0,43 0,09 
Hegðunarstjórn  13 43,05 6,58 -0,06 -0,22 0,09 

* p≤0,01 
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Mynd 2. Dreifing heildarstiga þátta. 
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Gerð var einhliða dreifigreining til að skoða hvort marktækur munur væri á heildarstigum 

þátta milli kynja og má sjá niðurstöður í töflu 6. Í ljós kom að engan marktækan mun var að 

finna á meðaltölum þátta eftir því hvort um var að ræða drengi eða stúlkur. Athygli vakti að 

meðaltal þáttar númer tvö var það sama hjá báðum kynjum en staðalfrávik var þó misjafnt 

milli þátta.  

 
Tafla 6. Niðurstöður einhliða dreifigreiningar ásamt lýsandi tölfræði. Meðaltal (M), staðalfrávik (sf), 
frígráður (df), F-gildi (F), p-gildi (p), skekkja og ris. 

  Stúlka  Drengur  Munur 

Þáttur M sf Skekkja Ris  M sf Skekkja Ris  df F p 

Félagstilfinning 79 72,91 10,14 -0,17  116 74,11 11,67 -0,38  193 0,55 0,46 

Einbeiting 79 29,79 5,59 -0,39  116 29,79 5,01 -0,37  193 0,00 1,00 

Tilfinningastjórn 79 33,25 5,71 -0,20  116 33,8 6,09 -0,34  193 0,40 0,53 

Skaplyndi 79 32,34 5,06 -0,19  116 32,48 5,87 -0,34  193 0,03 0,86 

Hegðunarstjórn 79 42,87 6,82 -0,05  116 43,18 6,44 -0,05  193 0,11 0,74 

 

Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna þáttabyggingu Íslenska atferlislistans í úrtaki feðra 

barna á aldrinum 3-5 ára. Niðurstöður þáttagreiningar gefa til kynna fimm þætti, 

Félagstilfinningu, Einbeitingu, Tilfinningastjórn, Skaplyndi og Hegðunarstjórn. Þættirnir 

skýra 49% af heildardreifingu atriða. 

Listinn hefur ekki verið lagður fyrir í núverandi mynd áður en hlutar hans hafa verið 

rannsakaðir í úrtökum mæðra. Þeir þættir sem hafa verið stöðugir milli úrtaka eru Skaplyndi 

og Félagstilfinning, Athygli og Hegðun. Þátturinn sem tengist félagsfærni hefur ekki verið 

eins stöðugur og hinir (Auðun Valborgarson, 2014; Auðun Valborgarson, 2016; Harpa Katrín 

Gísladóttir, 2013; Ingi Páll Eiríksson, 2014; Kolbjörg Lilja Benediktsdóttir, 2013; Sveinbjörn 

Yngvi Gestsson, 2014). Þrír þættir í þessu úrtaki feðra eru í samræmi við þáttabyggingu í 

úrtökum mæðra. Þeir eru Félagstilfinning, Einbeiting (Athygli) og Skaplyndi. Þó hlóðu ekki 

öll atriðin, sem í fyrri rannsóknum hafa hlaðist á fyrrnefnda þætti, á þá í þessu gagnasafni 

heldur dreifðist hluti þeirra á aðra þætti. Sá skaplyndisþáttur sem áður hefur sést klofnaði í 

tvennt í þessu úrtaki og myndaðist þátturinn Tilfinningastjórn út frá hluta hans. Þessi tveir 

þættir virðast renna saman í einn í úrtaki mæðra. Hugsanlegt er að klofninginn megi rekja til 
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misræmis í svörum mæðra og feðra en þekkt er að mæður og feður meta þroska barna sinna á 

mismunandi hátt (Gudmundsson og Gretarsson, 2009). 

Flest atriði höfðu háa fylgni við einn þátt og lága fylgni við aðra en tvö atriði, númer 42 

(„Heldur ró sinni þó illa gangi“) og 71 („Skilur að sami atburður getur vakið mismunandi 

tilfinningar hjá fólki (t.d. gleði og reiði)“), höfðu háa fylgni við tvo þætti. Tíu atriði hlóðu lágt 

á alla þætti, nánar tiltekið undir 0,36 og eru því ekki stöðug á þeim þáttum sem þau tilheyra. 

Það eru atriði númer 57 („Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós tilfinningar sínar, t.d. 

áhyggjur, reiði, gleði“), 1 („Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði pirruð/pirraður“), 88 

(„Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það sem hún/hann vill“), 32 („Leiðir hjá sér 

neikvæð atvik“), 83 („Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður reið(ur)“), 86 („Bíður eftir 

að röðin komi að honum/henni í samræðum eða leikjum“), 54 („Getur hætt að tala þegar þess 

er krafist af honum/henni“), 48 („Hlustar á spurningu til enda áður en hann/hún svarar 

henni“), 80 („Heldur ró sinni þegar deilur koma upp“) og 43 („Veit og skilur að sumt (t.d. 

hegðun eða tal) getur truflað eða pirrað aðra (börn eða fullorðna)“). Búast má við að þau 

færist til við þáttagreiningu listans í stærra úrtaki. Atriði nr. 57, 1, 32, 48, 80 og 43 höfðu lága 

fylgni við alla þætti, undir 0,30. Enginn þáttur virðist ná vel yfir inntak þeirra eða einhver 

sérkenni valda því að þau eiga hvergi heima. Mögulegt er að mun á niðurstöðum í úrtökum 

mæðra og feðra megi rekja til þess að mæður og feður meta þroska barna sinna á mismunandi 

hátt (Gudmundsson og Gretarsson, 2009). 

Inntak þáttarins Félagstilfinning tengist siðferðisþroska, Einbeiting og Hegðunarstjórn falla 

undir stjórn en inntak Skaplyndis og Tilfinningastjórnar tengist tilfinningaþroska. 

Félagstilfinning er stærsti þátturinn. Dæmi um atriði sem hlaða hátt á þáttinn eru „Er 

óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við“ og „Lætur sig það varða þegar einhver gerir 

eitthvað á hlut annarra barna“. Þátturinn Einbeiting er næst stærstur og á hann hlaða atriði 

eins og „Á auðvelt með að halda einbeitingu við verkefnavinnu eða annað“ og „Getur haldið 

athygli lengi við sama verkefni þegar til þess er ætlast“. Atriði sem hlaða hátt á 

Tilfinningastjórn eru til dæmis „Hefur góða stjórn á skapi sínu“ og „Það þarf mikið að gerast 

til að hann/hún reiðist“. Dæmi um atriði sem hleður hátt á Skaplyndi er „Grætur yfirleitt ekki 

nema tilefni sé til“. Atriði sem hleður hátt á Hegðunarstjórn er til dæmis „Hugsar fyrst og 

framkvæmir svo“. 

Áreiðanleiki allra þáttanna er viðunandi, 0,85-0,93. Há fylgni, 0,46-0,67, er á milli allra 

þátta sem kemur ekki á óvart þar sem þetta eru tengdar hugsmíðar. Hæst er fylgnin á milli 
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Skaplyndis og Tilfinningastjórnar og má rekja hana til þess að þátturinn Tilfinningastjórn er 

klofningur frá Skaplyndisþætti en í stærra úrtaki virðast þessir tveir þættir renna saman í einn 

þátt. Skekkja og ris allra þátta er lítið og nálgast dreifing þeirra því normaldreifingu.  

Ekki var marktækur kynjamunur á þáttunum fimm. Feður meta því stúlkur og drengi eins á 

þáttunum. Í sumum úrtökum mæðra hefur verið marktækur kynjamunur á meðaltölum þátta 

(Auðun Valborgarson, 2014; Kolbjörg Lilja Benediktsdóttir, 2013) en í rannsókn Hörpu 

Katrínar Gísladóttur (2013) kom einungis fram kynjamunur á þættinum Athygli. Athygli vakti 

að fylgni fjögurra þátta (Einbeiting, Tilfinningastjórn, Skaplyndi og Hegðunarstjórn) við aldur 

var mjög lág og ómarktæk. Fylgni aldurs við Félagstilfinningu var lág en marktæk.  

Um helmingur feðra (50,77) og meirihluti mæðra (66,49%) í úrtakinu höfðu lokið 

háskólaprófi. Aldurs- og kynjadreifing barna í úrtakinu var nokkuð jöfn. Þó voru fleiri drengir 

en stúlkur í bæði yngsta (36-47 mánaða) og elsta (60-71 mánaða) aldurshópnum. Stúlkur voru 

fleiri en drengir í aldurshópnum 48-59 mánaða. Skekkja í niðurstöðum vegna aldurs eða kyns 

ætti því ekki að vera mikil.  

Vankantar þessarar rannsóknar eru helst þeir að úrtakið var of lítið. Miðað er við að úrtakið 

sé 5-15 sinnum stærra en fjöldi breyta og því hefði þurft að minnsta kosti 300 nothæf svör en 

einungis fengust 195 nothæf svör. Brottfall var tæplega 50% og má hugsanlega rekja það til 

lengdar listans sem samanstóð af 90 atriðum auk bakgrunnsbreyta. Þó tók að meðaltali 

einungis um 11 mínútur að svara listanum. Hugsanlegt er að betri svörun hefði fengist ef 

gagnasöfnun hefði farið fram á öðru tímabili en nokkrir leikskólar neituðu þátttöku vegna 

fjölda rannsókna sem þeir voru að taka þátt í á þessu sama tímabili. Annar annmarki 

rannsóknarinnar er að eftir atriðagreiningu stóðu einungis 62 atriði sem notuð voru til 

þáttagreiningar. Þar af leiðandi vantaði fjölmörg atriði inn í þáttagreininguna og hefur það 

áhrif á þáttabyggingu.  

Frávik í félags-, tilfinninga- og siðferðisþroska getur haft áhrif á fjölmargt í lífi barna, til 

dæmis tengslamyndun við jafningja, námsárangur, líðan og hegðun. Því er mikilvægt er að 

hafa aðgang að lista sem metur eðlilegt þroskaferli barna og frávik frá því ferli. Þar sem 

Íslenski atferlislistinn samanstendur af jákvætt orðuðum staðhæfingum og metur eðlilegan 

þroska á hann við um öll börn en ekki einungis þau sem sýna frávik í hegðun eða líðan. 

Þannig er hægt að ná til fleiri barna og gefur það möguleika á því að grípa snemma inn í og 

reyna að fyrirbyggja vanda. Íslenski atferlislistinn gæti nýst til að skima fyrir hegðunar- og 

tilfinningavanda barna og gæti verið notaður samhliða eða í stað þeirra frávikalista sem 
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venjulega eru notaðir. Einnig gæti hann nýst til að meta og rannsaka eðlilegan félags-, 

tilfinninga- og siðferðisþroska.  

Eins og áður segir hafa hlutar Íslenska atferlislistans verið rannsakaðir í úrtökum mæðra. 

Næstu skref varðandi feður er að meta hvert gildi upplýsinga þeirra er á þessum sviðum. Ef 

ákveðið verður að þróa listann áfram í úrtaki feðra til að hægt sé að bjóða þeim að svara 

listanum fyrir börn sín þarf að endurtaka rannsóknina í mun stærra úrtaki. Eins þyrfti að gera 

aðra rannsókn þar sem notuð yrði staðfestandi þáttagreining til að kanna hvort þáttabyggingin 

myndi halda í öðru úrtaki. Þar á eftir væri hægt að staðla listann og búa til viðmið fyrir aldur 

og kyn barna. Samanburður á niðurstöðum í úrtaki mæðra og feðra gæti einnig verið 

mikilvægur. Skoða þyrfti hvort nauðsynlegt væri að hafa aðskilin viðmið fyrir feður og 

mæður en oft reynist það svo þar sem samræmi í svörum mæðra og feðra er takmarkað.  
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Viðauki I: Lýsandi tölfræði fyrir atriði sem fjarlægð voru eftir atriðagreiningu 

         
  n M md sf L H Skekkja Ris 

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

194 4,17 4 0,69 1 5 -0,62 1,23 

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

194 3,79 4 0,77 2 5 -0,57 0,23 

5. Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 191 4,03 4 0,75 1 5 -0,80 1,33 
7. Hlýðin(n). 192 3,67 4 0,73 2 5 -0,22 -0,11 
9. Veit eða skilur þegar hegðun hans/hennar veldur 
neikvæðum eða jákvæðum viðbrögðum hjá börnum. 

192 3,92 4 0,70 2 5 -0,36 0,22 

13. Leysir vel úr ágreiningi við önnur börn. 192 3,55 4 0,77 2 5 -0,12 -0,34 
16. Tekur eftir því þegar það sem hann/hún gerir eða 
segir veldur ánægju hjá börnum. 

193 3,99 4 0,68 2 5 -0,29 0,07 

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

192 4,07 4 0,83 2 5 -0,75 0,21 

19. Býðst til að hjálpa öðrum. 194 3,95 4 0,61 2 5 -0,12 0,20 
27. Fer eftir fyrirmælum. 195 3,73 4 0,68 2 5 -0,28 0,10 
30. Er tillitssöm/tillitssamur í samskiptum (t.d. í 
leikjum) við önnur börn. 

193 3,76 4 0,67 2 5 -0,01 -0,26 

34. Fylgir reglum heima. 195 3,71 4 0,71 2 5 -0,46 0,22 
36. Skilur afleiðingar athafna sinna eða hegðunar. 195 3,85 4 0,72 1 5 -0,92 2,14 
41. Er meðfærileg(ur). 194 3,92 4 0,81 2 5 -0,44 -0,24 
44. Deilir með öðrum börnum leikföngum eða öðru sem 
hann/hún á. 

192 3,85 4 0,77 2 5 -0,31 -0,18 

46. Er vandvirk(ur). 195 3,92 4 0,74 2 5 -0,33 -0,11 
50. Veit hvað hann/hún þarf að gera til að fá hrós fyrir. 194 4,09 4 0,61 2 5 -0,19 0,20 
51. Reynir að finna málamiðlun í ágreiningi við önnur 
börn. 

191 3,40 3 0,77 2 5 -0,20 -0,48 

55. Fer eftir reglum, jafnvel þótt foreldri sé fjarverandi. 194 3,81 4 0,72 2 5 -0,56 0,50 
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. 

195 3,61 4 0,82 2 5 -0,30 -0,38 

67. Vandar sig við það sem hann/hún gerir. 187 4,00 4 0,67 2 5 -0,43 0,55 
68. Er stillt(ur) innan um önnur börn. 185 3,75 4 0,77 2 5 -0,34 -0,10 
73. Er afslappaður/afslöppuð. 185 3,62 4 0,79 2 5 -0,14 -0,38 
74. Hlustar þegar talað er beint til hans/hennar. 185 3,94 4 0,71 2 5 -0,45 0,36 
75. Hugsar sig vandlega um áður en hann/hún gerir 
eitthvað. 

186 3,30 3 0,74 2 5 -0,06 -0,46 

78. Getur leitt hjá sér smávægilega truflun. 185 3,69 4 0,69 2 5 -0,40 0,17 
81. Man eftir að gera þegar röðin kemur að 
honum/henni (t.d. í leikjum). 

183 4,03 4 0,70 2 5 -0,33 -0,06 

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

184 3,68 4 0,75 1 5 -0,93 1,43 
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Viðauki II: Bréf til skólayfirvalda sveitarfélaga og leikskólastjóra 

 
Góðan dag 
 
Við erum cand. psych. nemar við Sálfræðideild Háskóla Íslands og óskum eftir leyfi [sveitarfélags] 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 
framkvæmd hennar jákvæða umsögn. 
 
Nánari lýsing á rannsókninni og fyrirhugaðri fyrirlögn er að finna hér að neðan. Þar er kynningartexti 
sem útbúinn hefur verið til skólastjórnenda. 
 
Virðingarfyllst, 
Fjóla Dís Markúsdóttir og Valerija Bibic  
Cand. psych. nemar  
Sálfræðideild  
Háskóli Íslands  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bréf til skólastjóra: 
 
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. 
 
Leikskólinn þinn 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 feðra 
3-5 ára barna (sjá viðhengi). Vert er að taka fram að börnin þurfa að hafa náð þriggja ára aldri en mega 
vera allt að 5 ára og 11 mánaða gömul. 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. 
 
Feður svara kvarðanum og nokkrum bakgrunnsspurningum á formi rafrænnar könnunar á netinu. 
Yfirleitt tekur innan við 10 mínútur að svara könnuninni. Feður 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 
feðra 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-fedur.questionpro.com 
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Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands hefur veitt jákvæða umsögn um rannsóknina. Persónuvernd hefur 
verið tilkynnt um inntak og framkvæmd verkefnisins og hafa ekki gert athugasemdir við hana. 
[Skólayfirvald sveitarfélags] gerir ekki athugasemd við að haft sé samband við þinn skóla. 
 
Hafir þú einhverjar spurningar í tengslum við verkefnið er þér velkomið að hafa samband við 
undirrituð. 
 
Virðingarfyllst, 
Fjóla Dís Markúsdóttir, cand. psych. nemi við Sálfræðideild Háskóla Íslands (fdm1@hi.is) 
Dr. Einar Guðmundsson prófessor við Sálfræðideild HÍ og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 
(eing@hi.is) 
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Viðauki III: Þátttökubeiðni sem send var til feðra 

 
Kæri faðir. 
 
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. 
 
Hér með óskum við eftir þátttöku feðra þriggja til fimm ára barna í leikskólaúrtaki í rannsókninni. 
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. 
 
Ábyrgðarmaður verkefnisins er dr. Einar Guðmundsson prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands. 
Meðrannsakandi er Fjóla Dís Markúsdóttir, cand. psych. nemi í sálfræði við Háskóla Íslands. Einar er 
leiðbeinandi Fjólu Dísar 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. 
 
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 eftirfarandi vefslóð (smelltu á hlekkinn). 
 
http://throski-barna-fedur.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)  
Fjóla Dís Markúsdóttir, sálfræðinemi (fdm1@hi.is) 
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Viðauki IV: 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.      

� � � � � 

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

� � � � � 
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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).      

� � � � � 

78. Getur leitt hjá sér smávægilega truflun.  � � � � � 
79. Grípur ekki fram í þegar aðrir tala.    � � � � � 
80. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. � � � � � 
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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 V: Upplýst samþykki og leiðbeiningar 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni: 
 

Þróun á nýju matstæki til að meta félags- og tilfinningaþroska barna 
  
 
Ágæti þátttakandi. 
  
Rannsóknin um þróun matstækis til að meta félags- og tilfinningaþroska og líðan barna er 
þroskamiðuð nálgun til að lýsa og skilja líðan barna. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að þróa 
matstæki sem hægt verður að nota í mati á félags- og tilfinningaþroska barna og í skimun á líðan 
þeirra. Það er ekki sjálfgefið að listi af þessu tagi gagnist og þess vegna er nauðsynlegt að kanna 
notagildi hans áður en lengra er haldið. Með þátttöku þinni leggur þú þitt af mörkum við að afla 
þekkingar á líðan barna og þróun matstækis til að meta bæði vel- og vanlíðan barna. 
  
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Einar Guðmundsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands 
(tölvupóstur: eing@hi.is; sími: 525-4159). Meðrannsakandi er Fjóla Dís Markúsdóttir (tölvupóstur: 
fdm1@hi.is; sími: 899-0696) cand. psych. nemi í sálfræði við Háskóla Íslands. Reynsla af hliðstæðum 
rannsóknum hérlendis bendir ekki til þess að einhver áhætta eða skaði geti fylgt þátttöku í 
rannsókninni. Ef einhverjar spurningar vakna í tengslum við rannsóknina eða þátttöku í henni er 
velkomið að hafa samband við annan hvorn rannsakanda. 
  
Óskað er eftir þátttöku þinni í rannsókninni vegna þess að þú hefur lent í úrtaki hennar sem var valið 
af handahófi. Leitað er til allra feðra þriggja til fimm ára barna í leikskóla barns þíns. Í þátttöku þinni 
felst að svara spurningum um hegðun og líðan hjá þínu barni, ásamt nokkrum spurningum um 
menntun þína, búsetu, kyn og aldur. Yfirleitt tekur innnan við 10 mínútur að svara spurningunum. 
  
Ekki er beðið um neinar persónugreinanlegar upplýsingar. Svörin eru þar af leiðandi órekjanleg til 
feðra og barna þeirra. Á engu stigi rannsóknarinnar er vitað eða hægt að vita hver svarar. 
Upplýsingum á þessari vefsíðu 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. Niðurstöður úr rannsókninni verða birtar í erlendum og 
innlendum fræðiritum án þess að möguleiki sé að rekja svör til svarenda með nokkrum hætti. 
Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Í umsögn Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands um 
rannsóknina er ekki gerð athugasemd við framkvæmd hennar. 
  
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. 
  
Ég hef kynnt mér tilgang þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin (vinsamlega hakaðu í 
boxið hér fyrir neðan ef þú samþykkir þátttöku í rannsókninni). 
 
☐ Ég er samþykk(ur) 
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Bakgrunnsupplýsingar 
 
Fullyrðingarnar sem hér fara á eftir fjalla um þroska, líðan og hegðun barna. Við biðjum þig að svara 
öllum spurningum gaumgæfilega (jafnvel þó þær virðist keimlíkar), því þannig er mest gagn af 
svörum þínum. Yfirleitt tekur um 10-15 mínútur að svara könnuninni í heild. Ef fleiri en eitt barn (á 
aldrinum 3-5 ára) er á heimilinu er móður velkomið að svara fyrir þau líka (athugið að til að svara fyrir 
næsta barn þarf að opna könnunina aftur með því að smella á hlekkinn í skilaboðunum frá skólanum). 
  
Áður en lengra er haldið biðjum við þig að svara nokkrum spurningum m.a. um aldur og kyn barnsins. 
 
 
 
 
 

 


