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Útdráttur 
 
Við mat á hegðunar- og tilfinningavanda barna hefur tíðkast að nota frávikalista. Það 

getur orðið til þess að börn sem eiga við vanda að stríða en uppfylla ekki 

greiningarskilmerki geðraskana fái ekki viðeigandi aðstoð. CEAS listinn (Children’s 

Emotional Adjustment Scale) metur líðan og hegðun barna á aldrinum 6 til 12 ára með 

atriðum um eðlilega líðan, þroska og færni í stað frávikseinkenna. CEAS metur þá 

sem víkja frá eðlilegum þroska og gefur einnig upplýsingar um heilbrigðan þroska og 

aðlögunarhæfni. CEAS listinn inniheldur 47 atriði sem mynda fjóra þætti: Skaplyndi 

(temper control), Framfærni (social assertiveness), Skýringarstíll (mood repair) og 

Kvíðastjórn (anxiety control). Þættirnir meta mikilvæg þroskasvið eins og tilfinninga- 

og félagsþroska. Markmið rannsóknarinnar var tvíþvætt, í fyrsta lagi að safna gögnum 

til að undirbúa stöðlun CEAS listans og í öðru lagi að skoða þáttabyggingu og 

próffræðilega eiginleika listans. Þátttakendur voru alls 925, þar af 735 mæður og 190 

feður. Gagnasafninu var skipt upp eftir svörum mæðra og feðra. Helstu niðurstöður 

fyrir undirbúning stöðlunar á CEAS listanum er að úrtök mæðra og feðra í þessari 

rannsókn lýsa ekki þýði fullorðinna Íslendinga með tilliti til kyns, aldurs, búsetu og 

menntunar. Til að úrtök mæðra og feðra geti samsvarað þýði þarf að brýna fyrir 

aukinni þátttöku innan höfuðborgarsvæðisins, það þarf meiri dreifingu á aldursbilum 

og auka þátttöku meðal þeirra sem ekki eru með háskólamenntun. Einnig þarf að óska 

eftir áframhaldandi þátttöku feðra. Þáttabygging CEAS í úrtaki mæðra og í úrtaki 

feðra var í samræmi við niðurstöður rannsóknar Thorlacius og Gudmundsson (2015). 

Þáttagreininig studdi fjögurra þátta byggingu CEAS. Það var lág til miðlungs fylgni á 

milli þátta bæði í úrtökum mæðra og feðra, sem gefur til kynna að þeir séu að meta 

aðgreindar hugsmíðar. Áreiðanleiki þáttana var á bilinu 0,89 til 0,94. Heildartölurnar 

normaldreifðust og atriði á þáttunum Skaplyndi og Skýringarstíl eru næm fyrir 

þroskabreytingum. Marktækur munur var á svörum mæðra og feðra á þáttunum 

Skaplyndi og Skýringarstíll. Það gefur til kynna ósamræmi í mati mæðra og feðra á 

börnum sínum þegar kemur að því að meta lunderni og getu barna til að þola og 

stjórna tilfinningum á borð við reiði og sýna þolinmæði þegar á reynir og hvernig 

börn þeirra takast á við neikvæðar hugsanir og atburði. Almennt gefa niðurstöður til 

kynna að CEAS listinn sé nytsamlegur við mat á hegðun og líðan barna á aldrinum 6 

til 12 ára. 
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Abstract 
 

The assessment and diagnosis of childrens’ behavioral and emotional problems is 

generally focused on symptoms and behavior checklists. Therefore, some children 

who experience difficulties but do not meet the required criteria for mental health 

disorders often lack the intervention needed. CEAS (Children’s Emotional 

Adjustment Scale) assesses children’s emotional wellbeing aged 6 to 12 years with 

items pertaining to normal development. CEAS measures the deviation from normal 

development and also healthy variations of those same behaviours. CEAS is a 47-item 

parent-report scale with four domains which covers important areas of emotional 

functioning. The domains are: Temper control, Social assertiveness, Mood repair and 

Anxiety control. The purpose of the present study were twofold; the first purpose was 

to collect data to prepare the standardization of CEAS in Iceland and secondly to 

evaluate the factor structure and the psychometric properties of CEAS. The sample 

consisted of 925 participants, thereof 735 mothers and 190 fathers. The sample was 

divided into two subsamples consisted of mothers and fathers. Regarding the 

preperation of the standardization of CEAS, the results was that neither the sample of 

mothers nor fathers did represent the Icelandic general population in regard to the key 

variables needed, such as gender, age, residence and education. In order for the 

samples to represent the Icelandic general populationa a larger sample of parents 

living in the capital area would be required, as well as in certain age groups and with 

certain educational levels. Furthermore, more fathers are needed. Factor analysis in 

both samples supported the hypothesized four-factor structure of the CEAS and is in 

accordance of the results from Thorlacius and Gudmundsson (2015). There was a low 

to medium correlations between factors which indicates that they are measuring a 

distinct construct. Cronbach’s alpha for the factors was between 0,89 to 0,94. The 

total scores on the factors were normally distributed and the means for the factors 

Temper control and Mood repair increased by age, which make them developmentally 

sensitive. There was a significant difference between mothers and fathers regarding 

the assesment of the factors Temper control and Mood repair. This indicates 

indiscrepancies in the assesment of mothers and fathers concerning temperament and 

the child’s capacity to tolerate and manage feelings of anger as well as showing 

patience and perseverance in stressful situations. Also concerning a child’s 
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competency in dealing with sadness. The results indicate that CEAS is useful in 

assessing children’s emotional wellbeing aged 6 to 12 years old.  
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Inngangur 
Sum börn glíma við tímabundinn eða langvarandi tilfinninga- og/eða hegðunarvanda. 

Slíkt getur reynt mikið á barnið og nærumhverfi þess. Börn eru stöðugt að mæta 

nýjum áskorunum og að læra að takast á við þær er hluti af þroskaferli þeirra. Börn 

eru jafn mismunandi eins og þau eru mörg, þar sem sum eru óttalaus og opin, á meðan 

önnur eru hikandi og feimin. Tilfinninga- og hegðunarvandi barna getur reynst mikil 

byrði fyrir umönnunaraðila þeirra (Angold o.fl., 1998). Tilfinningavandi getur leitt til 

ýmissa erfiðleika ef ekki er brugðist skjótt við honum á árangursríkan hátt (Barrett og 

Turner, 2001). Tilfinningavanda fylgja oft erfiðleikar í tilfinningastjórnun, þar sem 

börn ýmist stjórna tilfinningum um of (overcontrol) eða ná ekki að stjórna þeim 

(undercontrol). Vandi í tilfinningastjórnun getur haft slæm áhrif á samskipti barna við 

jafnaldra þar sem þau sýna iðulega hegðun sem er ekki samþykkt af hópnum (Zeman, 

Cassano, Perry-Parrish og Stegall, 2006). Það getur getur dregið úr félagslegum 

samskiptum og stuðlað að verri félagshæfni (Sallquist o.fl., 2009). Með markvissri 

skimun er hægt að finna þau börn sem eru í hættu á að  þróa með sér vanda sem og 

þau sem þegar glíma við vanda og brugðist er við með viðeigandi hætti (Einar 

Guðmundsson, 1999). Nýr matslisti, CEAS (Children’s Emotional Adjustment Scale) 

metur líðan og hegðun barna á aldrinum 6 til 12 ára með atriðum um eðlilega líðan, 

þroska og færni í stað frávikseinkenna líkt og hefðbundir matslistar gera. CEAS 

listinn metur þá sem víkja frá eðlilegum þroska og gefur einnig upplýsingar um 

heilbrigðan þroska og aðlögunarhæfni (Thorlacius og Gudmundsson, 2015). 

Hér verður byrjað að fjalla um tilfinningavanda barna á borð við kvíða og 

depurð, þar á eftir verður farið í félagshæfni og félagsþroska. Því fylgir umfjöllun um 

samslátt raskana ásamt kafla um skimun. Að lokum verður fjallað um þýðingu, 

staðfærslu og stöðlun sem lýkur með umfjöllun um CEAS listann. 
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Tilfinningavandi barna 

Kvíði er viðbragð sem nær yfir hugsun, hegðun og lífeðlislega þætti. Einkenni kvíða 

eru bæði hugræn og líkamleg og finna flestir fyrir kvíða á einhverjum tímapunkti. 

Hugræn einkenni kvíða eru yfirleitt þrálátar áhyggjur en ótti er lykileinkenni 

líkamlegra einkenna (Barlow, 2002; Silverman og Ollendick, 2005). Þegar heilinn 

skynjar hættu kviknar á kvíðaviðbragðinu sem gerir honum kleift að bregðast skjótt 

við þegar hætta er til staðar. Þetta getur reynst vel þegar viðkomandi stendur frammi 

fyrir raunverulegri hættu á borð við bíl sem þeytist í átt að honum en stundum virkjast 

kvíðaviðbragðið þegar engin raunveruleg hætta er til staðar og getur því verið nóg að 

viðkomandi telji sig vera í einhvers konar hættu (Beesdo, Knappe og Pine, 2009). Það 

reynist vel að lýsa kvíðaviðbrögðum barna og ungmenna á samfellu, allt frá mildum 

og gagnlegum kvíða yfir í mikinn og hamlandi kvíða eða kvíðaröskun (Beesdo, 

Knappe og Pine, 2009).  

 Hluti af þeim kvíða sem börn og ungmenni finna fyrir fylgja eðlilegum þroska, 

til dæmis kvíði vegna aðskilnaðar frá umönnunaraðilum frá sjö mánaða aldri fram að 

18 mánaða aldri (Costello, Egger og Angold, 2005) og kvíði í félagslegum aðstæðum 

á unglingsárum. Þegar kvíðinn er orðinn umtalsverður og börn farin að forðast 

ákveðnar aðstæður á borð við skóla eða afmæli eða eru með miklar áhyggjur og 

líkamleg einkenni þá er líklegt að kvíðinn sé orðinn klínískur (Beesdo, Knappe og 

Pine, 2009; Silverman og Ollendick, 2005). Kvíðaraskanir eru meðal algengustu 

geðraskana sem greindar eru hjá börnum og ungmennum og virðast einkennin gera 

vart við sig snemma í barnæsku (Barrett og Turner, 2001; Beesdo, Knappe og Pine, 

2009). Talið er að um 10% til 20% fólks uppfylli greiningarskilmerki fyrir einhverja 

kvíðaröskun yfir ævina (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler og Angold, 2003). Í 

skýrslu UNICEF (2011) um stöðu barna á Íslandi árið 2011 var algengi kvíðaraskana 

svipað, eða á bilinu 10% til 15%. Kvíðaraskanir geta verið þrálátar og langvarandi og 

geta einkennin verið til staðar út ævina ef viðkomandi fær ekki viðeigandi inngrip 

(Barlow, 2002). Til að mynda leiddi langtímarannsókn Copeland, Angold, Shanahan 

og Costello (2014) í ljós að börn og ungmenni sem glímdu við almenna kvíðaröskun, 

ofsakvíðaröskun og víðáttufælni áttu það sameiginlegt að hafa glímt við 

aðskilnaðarkvíða í bernsku. 

Nýlega hafa rannsakendur verið að skoða hve hamlandi einkenni kvíða eru 

fyrir börn sem ekki ná greiningarskilmerkjum flokkunarkerfa líkt og DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 5. útgáfa) sem gefið er út af 
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bandaríska geðlæknafélaginu (American Psychiatric Association, 2013) og ICD-10 

(International Classification of Diseases – 10. útgáfa) sem Alþjóða 

Heilbrigðismálastofnunin (World Health Organization, 1993) gefur út. Samkvæmt 

þessum flokkunarkerfum þá er viðkomandi annað hvort með geðröskun eða ekki 

(Jakob Smári, 2007). Þó bendir margt til þess að börn eða ungmenni þurfi ekki að 

uppfylla greiningarskilmerki fyrir kvíðaröskun til að barnið glími við vanda. Einkenni 

kvíðaraskana geta valdið börnum og ungmennum töluverðri hömlun, þó þau uppfylli 

ekki greiningarskilmerki einhverrar kvíðaröskunar (Costello, Egger og Angold, 2005). 

Einnig geta einkenni kvíða haft truflandi áhrif á samskipti barna sem og námsárangur 

(Barrett og Turner, 2001). 

Algengt er að börn sem hafa verið greind með kvíðaröskun greinist síðar með 

þunglyndi sem og þau sem hafa verið greind með þunglyndi í æsku greinist síðar með 

kvíðaröskun (Fleisher og Katz, 2001; Silberg, Rutter og Eaves, 2001). Helstu einkenni 

þunglyndis hjá börnum og ungmennum eru breytingar á lundarfari (mood), áhugaleysi 

og ánægjuleysi. Börn hafa sömuleiðis greint frá líkamlegum umkvörtunum á borð við 

maga- og höfuðverki. Algengi þunglyndis er á milli 10% til 20% (Kessler o.fl. 2005) 

og greinir um helmingur þeirra sem glímir við þunglyndi á fullorðinsárunum frá að 

fyrsta þunglyndislotan hafi átt sér stað fyrir tvítugt (Fleisher og Katz, 2001). 

Þunglyndi getur haft langvarandi áhrif á börn og unglinga, þar með talið á 

námsárangur, félagsleg samskipti og aukið streitu innan fjölskyldunnar (Angold o.fl., 

1998; Fleisher og Katz, 2001). Ungmenni með þunglyndiseinkenni geta einnig verið í 

meiri hættu á að glíma við sjálfsvígshugleiðingar, sækja í vímuefni og eiga í 

erfiðleikum með nám og vinnu (Avenevoli, Swendsen, He, Burstein og Merikangas, 

2014; Fleisher og Katz, 2001). Því fleiri og sterkari sem einkennin eru þeim meiri 

tengsl hafa fundist við heilsufarsvanda, félagslega og fjárhagslega erfiðleika og lakari 

lífsgæði almennt (Avenevoli o.fl., 2014). 

Það sem viðheldur kvíða og þunglyndi er meðal annars hugarfar, þá 

sérstaklega neikvæð hugsun eða túlkun á atburði og/eða áreiti (Rietveld, Prins og 

Beest, 2002). Börn sem glíma við kvíða eru líklegri til þess að túlka tvíræðan atburð 

eða áreiti sem hættulegan og leitar hugsun þeirra gjarnan að öllu því slæma sem hefur 

gerst fremur en að því góða (Rapee, Wignall, Spence, Cobham og Lyneham, 2008). 

Þau eiga það til að festast í vítahring neikvæðra hugsana sem auka kvíða- og 

depurðareinkenni og viðhalda þeim. Vítahringur neikvæðra hugsana í kvíða má rekja 

til mögulegrar hættu og líkamlegra umkvartana en í þunglyndi beinast þær fremur að 
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missi og að finnast maður vera einskis virði (Rietveld, Prins og Beest, 2002). Börn 

með kvíða og/eða þunglyndi virðast því vera með margskonar hugsanaskekkjur 

(cognitive biases) sem festast í sessi. 

 

Félagsþroski og félagshæfni  

Börn sem búa yfir góðri félagshæfni (social competence) sýna yfirleitt félagslega 

samþykkta hegðun sem leiðir til þess að þau eru vel liðin meðal jafnaldra. Börn byrja 

að prófa sig áfram í bernsku og viðhalda þeirri hegðun sem er vænlegust til 

árangursríkra samskipta, þá sérstaklega þegar þau eru í leik. Hegðun sem hefur góð 

áhrif á félagsleg samskipti viðhelst og auðveldar börnum frekari samskipti í 

framtíðinni og stuðlar að eðlilegum félagsþroska. Aftur á móti getur óæskileg hegðun 

og sterk neikvæð tilfinningaviðbrögð truflað eðlileg samskipti. Börnin hafa þá 

tilhneigingu til að hafa verri stjórn á athygli og hegðun og sýna sjaldnar félagslega 

samþykkta hegðun. Slök félagshæfni getur því dregið verulega úr eðlilegum 

félagslegum samskiptum (Sallquist o.fl., 2009). Börn sem eiga erfitt uppdráttar í 

félagslegum samskiptum geta átt á hættu að einangrast og dragast aftur úr almennum 

þroska, sem getur verið áhættuþáttur fyrir frekari vanda (Copeland, Angold, Shanahan 

og Costello, 2014; Halberstadt, Denham og Dunsmore, 2001). Samhliða því hefur 

lunderni (temperament) einnig áhrif á það hvernig börn bregðast við í ákveðnum 

aðstæðum, það er hvort þau hafi stjórn á tilfinningum sínum og sýni þolinmæði þegar 

á reynir (Thorlacius og Gudmundsson, 2015). Lunderni reynist vera tiltölulega 

stöðugt yfir tíma og aðstæður sem hafa áhrif á þroska barna ásamt aðlögunarhæfni, 

bæði jákvæð og neikvæð (Eisenberg o.fl., 2001; Halberstadt, Denham og Dunsmore, 

2001;  Lengua, 2003).  

 

Tilfinningastjórnun  

Tilfinningastjórnun (emotion-related self-regulation) er geta barna til þess að bera 

kennsl á tilfinningar sínar, hafa hemil á og breyta tilfinningum sínum þegar þess gerist 

þörf. Einnig að þekkja þær hvatir, hlutverk og líffræðilegu ferli sem þeim fylgja og 

þeirri hegðun sem tilfinningin kallar fram (Eisenberg, Spinrad og Eggum, 2010). Góð 

tilfinningastjórnun stuðlar að eðlilegum þroska og sálfélagslegri virkni. Tilfinningar 

veita okkur mikilvægar upplýsingar um okkur sjálf, umhverfið okkar og tengsl okkar 

við það. Geta barna til þess að þekkja, skilja og samþætta þær upplýsingar sem 
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tilfinningar veita þeim og geta samhliða því stjórnað hegðun sinni út frá markmiðum 

sínum er undirstaða góðrar tilfinningastjórnunar (Zeman, Cassano, Perry-Parrish og 

Stegall, 2006).  

Vandkvæði í tilfinningastjónun getur komið í fram á mismunandi hátt, meðal 

annars erfiðleikar við að stjórna tilfinningum sínum í ákveðnum aðstæðum 

(undercontrol), til dæmis barn sem öskrar og rýkur í burtu þegar móðir biður 

hann/hana að gera eitthvað sem er ekki honum/henni að skapi. Barnið er þar með að 

sýna óæskilega hegðun sem getur aukið líkur á hegðunarvanda. Einnig að stjórna 

tilfinningum sínum um of (overcontrol) með því að sýna aldrei merki um að eitthvað 

gæti verið að þrátt fyrir að viðkomandi finni fyrir miklum kvíða og vanlíðan, sem 

aftur á móti gæti stuðlað að frekari tilfinningavanda. Aðilar sem hafa lengi vel 

temprað tilfinningar sínar um of og ekki tjáð þær hættir til að eiga erfitt með þekkja 

tilfinningar sínar eða greina frá eigin líðan. Í báðum þessum tilvikum sýna aðilar 

tilfinningastjórnun sem hefur neikvæð áhrif á aðlögunarhæfni þeirra (Zeman, 

Cassano, Perry-Parrish og Stegall, 2006).  

Það virðist þó vera munur á erfiðleikum með tilfinningastjórnun eftir því hvort 

börn og ungmenni glíma við hegðunar- eða tilfinningavanda (Eisenberg o.fl., 2001). 

Börn sem að glíma við tilfinningavanda hafa tilhneigingu til að eiga erfitt með þekkja, 

skilja, stjórna og greina frá eigin tilfnningum. Þau eiga jafnframt erfitt með að þola 

við og tjá tilfinningar á borð við reiði og greina frá depurð á óviðeigandi hátt. Aftur á 

móti virðast börn með hegðunarvanda eiga erfitt með að stjórna tilfinningum, þá 

sérstaklega ef reiði og styrkur tilfinninga þeirra er ekki í samræmi við aðstæður, þau 

passa sig að gefa ekki í skyn þegar þau eru döpur, eru með ýkt svipbrigði þegar þau 

eru reið og stjórnast mikið af tilfinningalegu ástandi þeirra sem eru í kringum þau 

(Eisenberg o.fl., 2001; Zeman, Cassano, Perry-Parrish og Stegall, 2006).  

 Slök tilfinningastjórnun getur haft slæm áhrif á samskipti barna og ungmenna 

við jafnaldra, (Lengua, 2003) aukið líkur á námsörðugleikum í skóla, aukið erfiðleika 

við að stjórna eigin hegðun, aukið hvatvísi og truflað mikilvæga þroskaáfanga 

(Eisenber, Spinrad og Eggum, 2010; Zeman, Cassano, Perry-Parrish og Stegall, 

2006). Þá eru vísbendingar um að vandi í tilfinningastjórnun, einkum stjórnun á 

tilfinningum á borð við reiði, depurð og kvíða tengist sálrænum vanda hjá börnum 

(Eisenberg o.fl. 2001; Eisenberg, Spinrad og Eggum, 2010). 

Einnig hafa fræðimenn álitið að hærra tilfinninganæmi valdi því að 

viðkomandi bregðist harðar við en aðrir í streituvekjandi aðstæðum og eru því líklegri 
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til að takast á við þær á óæskilegan máta. Það getur stuðlað að frekari vanda og truflað 

eðlilega aðlögunarhæfni (Zeman, Cassano, Perry-Parrish og Stegall, 2006). 

 Rannsakendur hafa ekki einungis verið að skoða hvernig ákveðnar tilfinningar 

og tilfinningastjórnun hefur áhrif á þroska barna, heldur einnig hvaða áhættuþættir 

kunna að tengjast tilfinningastjórnun og undir hvaða kringumstæðum það hefur áhrif á 

eðilegan þroska og aðlögunarhæfni þeirra (Eisenberg, Spinrad og Eggum, 2010). Þar 

með eru þeir að skoða þætti tilfinningastjórnunar eins og gæði, styrkleika og 

tímasetningu tilfinninga fremur en tilfinningar á borð við depurð og reiði. Það er 

eðlilegt að finna fyrir þessum tilfinningum líkt og öðrum tilfinningum en það þarf að 

skoða tíðni og styrk þeirra og hvort tilfinningaviðbrögðin séu í samræmi við 

staðreyndir. Það er ekki síður mikilvægt að þekkja eigin tilfinningar og 

tilfinningaviðbrögð til að geta borið kennsl á tilfinningar hjá öðrum. Það getur reynst 

mikilvægt í að mynda sambönd og viðhalda þeim (Zeman, Cassano, Perry-Parrish og 

Stegall, 2006).  

 

Samsláttur  

Þegar aðili er greindur með tvær eða fleiri raskanir á sama tíma þá er sagt að það sé 

samsláttur (comorbidity) á milli þeirra (Copeland, Angold, Shanahan og Costello, 

2014). Algengi samsláttar á milli ýmissa tilfinningaraskana og á milli 

hegðunarraskana er það mikill að það telst frekar regla en undantekning að svo sé og á 

það við um allt að 91% fólks í klínísku úrtaki (Angold, Costello og Erkanli, 1999). 

Börn og ungmenni finna oft samtímis fyrir kvíða- og þunglyndiseinkennum og 

jafnframt er talið vera mestur samsláttur á milli kvíða- og þunglyndis (Angold, 

Costello og Erkanli, 1999; Barlow, 2002; Silberg, Rutter og Eaves, 2001). Báðar 

geðraskanirnar svara sömu meðferð sem hefur gert það að verkum að sumir fagmenn 

og fræðimenn hafa meðhöndlað og litið á þær sem sitthvorn hlutann af sömu 

geðröskuninni (Costello, Egger og Angold, 2005).  

Costello o.fl. (2003) voru að skoða algengi og þróun geðraskana frá bernsku 

fram á unglingsár. Þar kom í ljós að börn sem áttu sögu um sálrænan vanda í bernsku 

voru þrisvar sinnum líklegri til að greinast síðar með geðröskun en þeir sem ekki 

höfðu sögu um sálrænan vanda. Hér var bæði athugað hvort viðkomandi greindist 

síðar með svipaðan vanda (homogeneous) eða annars konar sálrænan vanda 

(heterogeneous). Það gæti bent til þess að börn sem glíma við ólíkan sálrænan vanda 
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séu með meira næmi (vulnerability) sem gæti gert þau viðkvæmari fyrir ýmsum vanda 

á mismunandi aldursbilum. Rannsóknir hafa bæði leitt í ljós að kvíði í barnæsku getur 

spáð fyrir um þunglyndi á fullorðinsárum (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler og 

Angold, 2003) sem og þunglyndi í barnæsku getur spáð fyrir um kvíða síðar á 

lífsleiðinni (Silberg, Rutter og Eaves, 2001). Þetta getur bent til þess að sálrænn vandi 

barna hafi tilhneigingu til þess að endurtaka sig á fullorðinsárunum, annað hvort í 

svipaðri mynd eða nýrri.  

Margar aðgreindar geðraskanir deila einnig sömu greiningarskilmerkjum í 

flokkunarkerfunum, til dæmis deilir almenn kvíðaröskun (generalized anxiety 

disorder) og meiriháttar þunglyndi (major depressive disorder) einkennum á borð við 

þreytu, einbeitingarskort, eirðarleysi og svefntruflunum (Barlow, 2002). Þessi tíðni 

samsláttar á milli geðraskana rennir stoðum undir hversu erfitt er að skilgreina hreina 

flokka. Flokkunarkerfin hafa því verið umdeild, meðal annars vegna þess að þau taka 

ekki mið af kenningum, það er mikill samsláttur á milli raskana og þau taka ekki tillit 

til kynjamunar né þroskastigs, þá sérstaklega meðal barna (Jakob Smári, 2007; 

Beesdo, Knappe og Pine, 2009). Það bendir flest til þess að sálrænn vandi barna sé á 

samfellu og innan vissra marka hluti af eðlilegum þroska. Til að mynda hafa allir 

fundið fyrir kvíða á einhverjum tímapunkti ævinnar en mismiklum og mismunandi 

eftir aðstæðum, allt frá því að vera gagnlegur yfir í að vera hamlandi (Barlow, 2002; 

Jakob Smári, 2007; Beesdo, Knappe og Pine, 2009; Zeman, Cassano, Perry-Parrish og 

Stegall, 2006). 

 

Skimun 

Skimun er skipuleg leit að börnum með líkamlegar og vitsmunalegar sérþarfir. 

Skimun getur bæði verið forspá eða leit að tilteknu ástandi, til dæmis lesskimun eða 

athugun á þroskavanda. Með skimun er verið að bera kennsl á þau börn sem kunna að 

vera í áhættu og bregðast við með viðeigandi meðferð eða þjálfun áður en vandinn 

verður umfangsmeiri (Einar Guðmundsson, 1999). Við mat á sálrænum vanda hafa 

fagaðilar ýmist stuðst við greiningarviðtöl (diagnostic interview), matslista (rating 

scales), beinar athuganir (observations) og sjálfsmatskvarða (self-monitoring forms). 

Við skimun á vanda barna hafa matslistar reynst vel og jafnvel betur en aðrar aðferðir. 

Það er mikilvægt að matstæki sé næmt fyrir þroska barna, vegna þeirra öra breytinga 

sem börn fara í gegnum á þroskaskeiðinu (Silverman og Ollendick, 2005). Nýlegir 
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matslistar hafa verið að skoða vanda í hegðun og líðan barna með tilliti til virkni 

(function) til þess að sjá hversu mikið vandinn er að hamla barninu. Foreldrar hafa 

reynst góðir í að meta það þegar barn á erfitt með að greina frá líðan sökum ungs 

aldurs (Costello, Egger og Angold, 2005; Silverman og Ollendick, 2005).  

Algengir matslistar hér á landi eru meðal annars MASC (Multidimensional 

Anxiety Scale for Children), SDQ (Screen for children Anxiety Related Emotional 

Disorders) og RCADS (Revised Child Anxiety and Depression Scale) (Inga Hrefna 

Jónsdóttir o.fl., 2013; Thorlacius og Gudmundsson, 2015). Þessir matslistar eiga það 

sameiginlegt að innihalda atriði er lýsa frávikum í líðan og hegðun. Frávikalistar 

skoða hegðun sem er sjaldgjæf í þýði og eru því ekki ákjósanlegir þegar verið er að 

meta börn sem eru í hættu á að þróa með sér vanda. Þá er hætta á að börn sem ekki ná 

greiningarskilmerkjum en glíma við töluverðan vanda fái ekki viðeigandi inngrip eða 

meðferð. Betra reynist að bera kennsl á börn í hættu með því að skoða hvort hegðun 

og líðan þeirra víki frá venjulegum þroskaferli og aðlögunahæfni (Thorlacius og 

Gudmundsson, 2015). Þar sem einkenni margra geðraskana byrja að gera vart við sig í 

bernsku eða á unglingsárunum er mikilvægt að vera með markvissa skimun út frá 

eðlilegum þroska og aðlögunarhæfni barna til að bera kennsl á mögulegan vanda í 

líðan og hegðun og veita viðeigandi inngrip. Mikilvægt er að inngip sé til þess fallið 

að koma í veg fyrir frekari vanda (Avenevoli o.fl., 2015; Beesdo, Knappe og Pine, 

2009; Kessler o.fl., 2005). Með skimun er hægt að greina og meðhöndla vanda barna 

eins fljótt og auðið er og stuðla að bættri líðan og góðum framtíðarhorfum. Þannig er 

einnig hægt að draga út kostnaði síðar, bæði fyrir aðilann sjálfan og samfélagið í heild 

(Einar Guðmundsson, 1999). 

 

Þýðing, staðfærsla og stöðlun sálfræðilegra prófa 

Hér á landi er algengt að nota þýdd og óstöðluð sálfræðileg próf í klínísku starfi. Með 

því er átt við að prófin hafi einungis verið þýdd yfir á íslensku frá erlendum texta, 

hvort sem farið var eftir viðurkenndu vinnuferli við þýðingu þess eða ekki og eru 

einungis stöðluð í heimalandi sínu en ekki hérlendis (Einar Guðmundsson, 2006). 

Áður en hafist er handa við að þýða og staðfæra erlend próf þarf að liggja fyrir hvort 

próffræðilegir eiginleikar þess séu viðunandi í heimalandi sínu, ásamt því þarf að vera 

ljóst hver markhópurinn er (Einar Guðmundsson, 2006; Einar Guðmundsson, 2016). 

Texti mælitækisins er aðlagaður að nýjum heimkynnum í þeim tilgangi að mæla 
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hugsmíðina út frá skilgreiningu hennar í þýðingarlandinu. Þýðandi verður að þekkja 

til hugsmíðar og sjá til þess að málfar sé við hæfi markhóps ásamt því að búa yfir 

haldgóðri þekkingu á báðum löndum (Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

 Eftir að mælitæki eða próf hefur verið íslenskað þarf að staðla það. Stöðlun 

sálfræðilegra prófa felur í sér að ákveða fyrirfram inntak þeirra, matsreglur og reglur 

um fyrirlögn prófsins. Þar á eftir er viðeigandi gögnum safnað saman og búið til norm 

til að geta túlkað niðurstöður með vísan í vel skilgreindan markhóp. Mikilvægt er að 

úrtakið samsvari sérkennum þýðis í viðkomandi í viðkomandi landi (Einar 

Guðmundsson, 2011; Einar Guðmundsson, 2016; Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

Hér á landi hefur reynst best að nota lagskipt handahófsúrtak þegar verið er að 

útbúa norm fyrir matstæki handa börnum og unglingum. Með því er landinu skipt upp 

í sjö landshluta og viðeigandi hlutfall þátttakanda valið. Þá er verið að tryggja rétta 

dreifingu á úrtaki með tilliti til skiptingu lykilbreyta á borð við kyn, aldur og menntun 

í þýði (Einar Guðmundsson, 2006). 

Deilt hefur verið um hvort það sé í raun og veru betra að þýða, staðfæra og 

staðla erlent mælitæki frekar en að þróa nýtt. Því til stuðnings má nefna nokkrar 

skekkjur er gjarnan koma fram þegar verið er að þýða og staðfæra erlent mælitæki. 

Próffræðilegir eiginleikar eiga það til að verða óviðunandi þegar mælitæki er þýtt yfir 

á nýtt tungumál en algengt er að áreiðanleiki og réttmæti prófs minnki. Það getur 

reynst erfitt að aðskilja hugsmíðina frá menningarlegum sérkennum og getur 

hugsmíðin því haft ólíka merkingu á milli menningarsvæða (Sigurgrímur Skúlason, 

2005). Það þarf yfirleitt einnig að breyta innihaldi prófsins og reglum um fyrirlögn og 

mat á svörum. Oftast hefur þessi breyting áhrif á notkun og túlkun prófsins (Einar 

Guðmundsson, 2006). Jafnframt gætu mælitæki verið komin til ára sinna og því ekki í 

samræmi við nýjustu fræði og rannsóknir (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Því getur 

greining og mat stuðst við óljósan fræðilegan grundvöll og gefið ranga mynd af stöðu 

þess sem verið er að meta (Einar Guðmundsson, 2011). 

Í október 2012 var Prófanefnd Sálfræðingafélags Íslands með rafræna könnun 

meðal starfandi sálfræðinga. Tilgangurinn var að fá yfirlit yfir hvaða mælitæki og 

sálfræðilegu próf eru helst í notkun í klínískri vinnu þeirra. Það sem aðallega kom 

fram er að íslenskir sálfræðingar kjósa fremur að nota mælitæki sem eru stöðluð 

hérlendis þegar það er í boði en noti þó einnig þýdd og óstöðluð mælitæki. 

Sálfræðingar greindu einnig frá að ekki liggi alltaf fyrir upplýsingar um hvaða 

mælitæki eru samin, þýdd eða staðfærð og stöðluð hérlendis (Inga Hrefna Jónsdóttir 
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o.fl., 2013). Yfirleitt eru ekki til neinar upplýsingar um hvernig staðið var að þýðingu 

og staðfærslu sálfræðilegra prófa né ástæður þess að matstækið væri þýtt, hvaða 

aðferð var notuð og hvort matstækið var einungis þýtt eða hvort staðfærslur voru 

gerðar (Einar Guðmundsson, 2006). Aðgengi virðist því oft ráða för hvaða matstæki 

eru notuð í vinnu sálfræðinga hér á landi. Þrátt fyrir að sálfræðingar geri sér yfirleitt 

grein fyrir vanköntum þess að nota óstöðluð mælitæki þá telja þeir að betra sé að nýta 

sér þau fremur en að nota engin mælitæki. Óstöðluð próf ættu þó að vera notuð 

óformlega og aðeins til viðmiðunar án þess að túlka niðurstöður út frá erlendum 

normum (Einar Guðmundsson, 2011; Inga Hrefna Jónsdóttir, o.fl., 2013).  

Starf sálfræðinga felst að miklu leyti í greiningarvinnu og mati á árangri 

meðferða og því hlýtur að vera faglegt og siðlegt að byggja slíka vinnu á góðum og 

traustum mælitækjum, sérstaklega út frá hagsmunum skjólstæðinga (Einar 

Guðmundsson, 2006). Þegar sálfræðingar nota erlend norm við túlkun á niðurstöðum 

sálfræðilega prófa eiga þeir á hættu að draga úr fagmennsku í sinni vinnu (Einar 

Guðmundsson, 2011). Ljóst er að stöðluð sálfræðileg próf eru að skornum skammti 

og mikilvægt er að fjölga þeim.  

 

CEAS listinn 

CEAS listinn (Children’s Emotional Adjustment Scale) er ólíkur hefðbundnum 

matslistnum að því leyti að hann inniheldur ekki atriði sem lýsa frávikum í hegðun og 

líðan heldur er vandi barna metinn út frá eðlilegum þroska (Thorlacius og 

Gudmundsson, 2015). CEAS listinn var þróaður til þess að meta líðan og hegðun 

barna á aldrinum 6 til 12 ára með atriðum um eðlilega líðan, þroska og færni í stað 

frávikseinkenna. Allar staðhæfingar beinast að eðlilegum þroska og eru orðaðar 

þannig að þær geta átt við öll börn en í mismunandi mæli, til dæmis Er örugg(ur) með 

sig í ókunngum aðstæðum í stað Er óörugg(ur) með sig í ókunnugum aðstæðum 

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

listinn gefur því bæði upplýsingar um börn sem eru í hættu á að þróa með sér vanda 

og þau börn sem uppfylla greiningarskilmerki fyrir tilfinningaraskanir, eins og 

almenna kvíðaröskun eða þunglyndi og eru með klínískan vanda. Hann metur þó ekki 

einungis hegðun og líðan sem víkur frá eðlilegum þroska heldur gefur einnig 

upplýsingar um heilbrigðan þroska og aðlögunarhæfni (Thorlacius og Gudmundsson, 

2015). 
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CEAS listinn inniheldur 47 atriði sem foreldri svarar staðhæfingum um börn 

sín á fimm punkta Likert kvarða (Likert scale) (0 = Á aldrei við, 1 = Á sjaldan við, 2 

= Á stundum við, 3 = Á oft við, 4 = Á alltaf við). Sem gefur til kynna að fá stig benda 

til vanda og hærri stig vísa til betri aðlögunarhæfni. Staðhæfingar listans snúa einkum 

að því að meta tilfinningaaðlögun barna, þá allt frá aðlögunarörðugleikum að 

heilbrigðri aðlögunarhæfni og meta mikilvæg þroskasvið eins og tilfinninga- og 

félagsþroska ásamt því að skima fyrir vanda í hegðun og líðan barna. Staðhæfingarnar 

raðast á fjóra þætti sem eru Skaplyndi (temper control), Kvíðastjórn (anxiety control), 

Framfærni (social assertiveness) og Skýringarstíll (mood repair). Skaplyndi lýsir 

almennu lunderni og að hafa stjórn á skapsmunum. Hann fjallar um getu barna til að  

og stjórna tilfinningum á borð við reiði og pirring og sýna þolinmæði þegar á reynir. 

Kvíðastjórn lýsir næmi barna gagnvart tilfinningaviðbrögðum er tengjast kvíða, eins 

og áhyggjum, ótta og sektarkennd. Framfærni snýr að félagsþroska og öryggi barna í 

samskiptum við ókunnuga ásamt öryggi í ókunnum aðstæðum. Þátturinn 

Skýringarstíll beinist að því hvernig barn tekst á við neikvæðar hugsanir og atburði, 

ásamt getu þeirra til að takast á við dapurleika og sorg. Þessir fjórir þættir ná yfir 

mikilvæg svið tilfinninga sem geta stuðlað að og viðhaldið kvíða og þunglyndi hjá 

börnum (Thorlacius og Gudmundsson, 2015; Örnólfur Thorlacius, Einar 

Guðmundsson og Þorvaldur Kristjánsson, 2013). 

Fyrri rannsóknir á CEAS listanum hafa gefið til kynna að hann hafi góða 

eiginleika til að skima fyrir og greina vanda hjá börnum. Einnig hefur áreiðanleiki og 

réttmæti listans reynst viðunandi. Í rannsókn Thorlacius og Gudmundsson (2015) var 

verið að skoða hvernig mæður meta líðan barna sinna á tveimur matslistnum, annars 

vegar á CEAS listanum og hins vegar á SDQ. Þau börn sem náðu viðmiðum um 

klínískan vanda á SDQ höfðu öll marktækt lægri stig á öllum fjórum þáttum CEAS 

listans. Samtímaréttmæti (concurrent validity) gaf til kynna miðlungs til sterka fylgni 

þátta CEAS listans við aðra matslista eins og SDQ og RCADS-P (Thorlacius og 

Gudmundsson, 2015). Það gefur til kynna að CEAS listinn gagnist vel til að bera 

kennsl á börn sem glíma við sálrænan vanda. CEAS listinn getur því einnig reynst vel 

í að skima fyrir börnum sem ekki ná greiningarskilmerkjum fyrir ákveðnar 

geðraskanir og getur því reynst vel að koma á snemmtækri íhlutun með það að 

markmiði að koma í veg fyrir frekari vanda.  
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Rannsóknarmarkmið 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt, í fyrsta lagi að safna gögnum til að undirbúa 

stöðlun CEAS listans (Children’s Emotional Adjustment Scale) og í öðru lagi að 

skoða þáttabyggingu og próffræðilega eiginleika listans.  

Þörf er á stöðluðum matslistum hér á landi sem nýtast bæði við skimun á 

börnum í áhættu og til að bera kennsl á börn sem nú þegar glíma við vanda. 

Próffræðilegir eiginleikar CEAS listans hafa reynst viðunandi og lítið því til 

fyrirstöðu að taka næstu skref í að ljúka stöðlun listans. Hér var lagt upp með að 

undirbúa stöðlun CEAS listans með því að safna þátttakendum í lagskipt, 

handahófskennt úrtak með tilliti til lykilbreyta í þýði, eins og kyns, aldurs, menntunar 

og búsetu. Þá er óskað eftir þátttöku mæðra og feðra 6 til 12 ára barna. Úrtakinu 

verður skipt upp eftir svörum mæðra og feðra og þau borin saman við þýði fullorðina 

á Íslandi. Einnig verður gert grein fyrir því hvort og hvað vanti upp á til þess að úrtak 

mæðra og úrtak feðra samsvari þýði.  

Þáttabygging listans verður skoðuð ásamt próffræðilegum eiginleikum. 

Úrtakinu verður einnig skipt upp eftir svörum mæðra og feðra og skoðað 

þáttabyggingu listans og próffræðilega eiginleika í hvoru úrtakinu fyrir sig. 

Niðurstöður mæðra og feðra verða síðan bornar saman til að athuga samræmi í 

svörum. Það er gert til þess að athuga hvort svör mæðra og feðra séu sambærileg eða 

ólík með það í huga hvort þörf sé á mismunandi normum fyrir mæður og feður.  

 Einnig verður þáttabygging mæðra og feðra skoðuð með tilliti til rannsóknar  

Thorlacius og Gudmundsson (2015). Þar verður athugað hvort samræmi sé í 

þáttabyggingu í úrtaki mæðra, feðra og hjá Thorlacius og Gudmundsson. Þá verður 

einkum lögð áhersla á að skoða hvort þáttabygging listans haldist stöðug yfir 

mismunandi úrtök.  
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Aðferð 
 

Þátttakendur 

Haft var samband við skólastjóra 52 grunnskóla víðsvegar um landið. Alls bárust svör 

frá 940 foreldrum grunnskólabarna á aldrinum 6 til 12 ára úr 35 skólum, þar af 6 

(17,3%) af höfuðborgarsvæðinu, 3 (8,5%) af Suðurnesjum, 4 (11,4%) af Vesturlandi, 

5 (14,3%) af Vestfjörðum, 7 (20%) svöruðu á Norðurlandi, 3 (8,5%) af Austurlandi 

og 7 (20%) af Suðurlandi. Skólarnir voru valdir eftir hentugleika en lagt var upp með 

lagskipt hentugleikaúrtak. Úrtakið var því valið til að samsvara lykilbreytum í þýði 

eins og kynjaskiptingu, aldurs, menntun og búsetu á landinu öllu. 

Gagnasafnið var hreinsað með tilliti til svarskekkju áður en frekari úrvinnsla 

fór fram. Fjórtán þátttakendur voru fjarlægðir úr gagnasafni vegna ónægrar svörunar 

og var viðmiðið um að svarhlutfallið þyrfti að vera 90% eða meira. Einn þátttakandi 

var tekinn út vegna búsetu í Danmörku. Alls voru 15 listar felldir út og eftir stóðu 925 

svör. Svör fengust frá 729 mæðrum, 4 stjúpmæðrum, 2 fósturmæðrum, 187 feðrum og 

3 stjúpfeðrum. Stjúpmæður og fósturmæður voru felldar undir mæður í úrvinnslu og 

sömuleiðis voru stjúpfeður felldir undir feður í úrvinnslu.  

Í 1. töflu eru upplýsingar um kyn og aldur barna. Foreldrar svöruðu fyrir 458 

drengi (49,5%) og 467 stúlkur (50,5%). Aldursbilin sem gefin eru upp í töflunni 

miðast við aldur í mánuðum. Þannig flokkast börn sem eru 72 mánaða til 83 mánaða 

sem 6 ára, 84 mánaða til 95 mánaða sem 7 ára, 96 mánaða til 107 mánaða sem 8 ára 

og svo framvegis. Meðalaldur barnanna í úrtakinu er 9 ára og 6 mánaða (114 

mánuðir) og staðalfrávikið er 24,5 mánuðir. Meðalaldur drengja í úrtakinu er einnig 9 

ára og 6 mánaða (114 mánaða) og staðalfrávikið er 24,3 mánuðir. Meðalaldur stúlkna 

er sá sami og drengja og staðalfrávikið er 24,7 mánuðir. Yngstu börnin eru 6 ára og 0 

mánaða (72 mánaða) og elstu börnin eru 12 ára og 11 mánaða (155 mánuðir), það á 

einnig við um elsta og yngsta drenginn sem og stúlkuna. Flest svör fengust fyrir 11 

ára börn en fæst fyrir 9 ára börn.  
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1. tafla. Kyn og aldursdreifing barna í úrtaki (N = 925) 

Aldur Drengir Stúlkur Alls Hlutfall % 

6 ára 65 72 137 14,8 

7 ára 72 64 136 14,7 

8 ára 61 63 124 13,4 

9 ára 51 58 109 11,8 

10 ára 70 69 139 15,0 

11 ára 78 71 149 16,1 

12 ára 61 70 131 14,2 

Alls 458 467 925 100,0 

Hlutfall % 49,5 50,5 100,0 --- 

 

Í töflu 2 eru upplýsingar um kyn og aldursdreifingu barna í úrtaki, skipt eftir svörum 

mæðra og feðra. Svör fengust frá 735 mæðrum og 190 feðrum. Mæður svöruðu fyrir 

359 drengi og 376 stúlkur en feður svöruðu fyrir 99 drengi og 91 stúlku.  

 

2. tafla. Kyn og aldursdreifing barna skipt eftir svörum mæðra (n=735) og feðra 

(n=190). 

 Mæður  Feður 

Aldur Drengir Stúlkur Alls % Drengir Stúlkur Alls % 

6 ára 47 58 105 14,3 18 14 32 16,8 

7 ára 61 53 114 15,5 11 11 22 11,6 

8 ára 51 48 99 13,5 10 15 25 13,2 

9 ára 43 46 89 12,1 8 12 20 10,5 

10 ára 56 56 112 15,2 14 13 27 14,2 

11 ára 55 59 114 15,5 23 12 35 18,4 

12 ára 46 56 102 13,9 15 14 29 15,3 

Alls 359 376 735 100,0 99 91 190 100,0 

% 48,8 51,2 100,0 - 52,1 47,9 100,0 - 
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3. tafla. Hlutfallsleg skipting (%) mæðra (n = 735) og feðra (n = 190) eftir búsetu í 

úrtaki. 

 Úrtak Þýðia 

Búseta Feður Mæður Heild Karlar Konur Heild 
Höfuðborgarsvæðiðb 22,6 77,4 100,0 50,1 49,9 100,0 
Landsbyggðc 19,5 80,5 100,0 51,4 48,6 100,0 
a Hagstofa Íslands (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013. Sveitarfélagaskipan 
hvers árs. Viðmið: Mannfjöldi 1. janúar 2012 (rafrænt gagnasafn). 
bSveitarfélg höfuðborgarsvæðisins árið 2011: Reykjavík, Kópavogur, Seltjarnarnes, Garðabær, 
Hafnarfjörður, Sveitarfélagið Álftanes, Mosfellsbær og Kjósahreppur (Hagstofa Íslands, 2011). 
cSveitarfélög landsbyggðar árið 2011: Öll sveitarfélög sem ekki eru talin upp með höfuðborgarsvæði. 
Samtals 68 sveitarfélög. Sjá lista yfir sveitarfélög eftir landshlutum í íslensku stöðlunarúrtaki í Einar 
Guðmundsson, 2015. 
 

Hlutfallsleg skipting úrtaks mæðra og úrtaks feðra eftir búsetu (höfuðborgarsvæði og 

landsbyggð) má sjá í 3. töflu. Nokkur munur er á þátttöku feðra og mæðra í 

rannsókninni, þar sem mæður eru um 80% (n = 735) af úrtaksfjölda og feður um 20% 

(n = 190). Þar með er hlutfallsleg skipting eftir búsetu nokkuð ólík og ekki í samræmi 

við hlutfallslega skiptingu karla og kvenna eftir búsetu í þýði á öllu landinu.  

 

4. tafla. Menntun foreldra í úrtaki (N = 925) 

Menntun Mæður  % Feður % Alls % 

Barnaskólapróf eða minna 8 1,1 2 1,1 10 1,1 

Grunnskólapróf 81 11,0 16 8,4 97 10,5 

Stúdentspróf 91 12,4 16 8,4 107 11,6 

Iðnnám á framhalsskólastigi 62 8,4 52 27,4 114 12,3 

Fyrsta háskólagráða 265 36,1 51 26,8 316 34,2 

Diplómapróf eftir fyrstu háskólagráðu 60 8,2 14 7,4 74 8,0 

Meistara- eða doktorspróf 168 22,9 39 20,5 207 22,4 

 

Tafla 4 sýnir upplýsingar um menntun mæðra og feðra í úrtakinu. Flestir hafa lokið 

fyrstu háskólagráðu (34,2%). Flestar mæður hafa einnig lokið fyrstu háskólagráðu 

(36,1%). Stærsti hluti feðra hafa lokið iðnámi á framhaldsskólastigi (27,4%) eða 

fyrstu háskólagráðu (26,8%).  
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Í töflu 5 sést að meirihluti foreldra eru giftir (61,7%) og þar á eftir eru margir í 

sambúð (25,3). Færri foreldrar eru fráskildir (5,3%), einstæðir (7,5%) eða 

ekkja/ekkjumaður (0,2%). Flestir foreldrar sem svöruðu listanum voru íslenskir 

(96,4%) og voru fáir erlendir sem svöruðu, þar á meðal frá Evrópu (Póllandi, Litháen, 

Svíþjóð, Þýskalandi, Færeyjum, Frakklandi, Króatíu, Danmörku, Finnlandi, Portúgal 

og Noregi), ásamt Palestínu, Dóminíska Lýðveldinu og Mexíkó. 

 

5. tafla. Hjúskaparstaða foreldra í úrtaki (N = 925) 

Hjúskaparstaða Mæður  % Feður % Alls % 

Gift/ur 443 60,3 128 67,4 571 61,7 

Í sambúð 189 25,7 45 19,2 234 25,3 

Fráskilin/n 38 5,2 11 5,8 49 5,3 

Einstæð/ur 64 8,7 5 7,2 69 7,5 

Ekkja/Ekkjumaður 1 0,1 1 0,5 2 0,2 

 

Mælitæki 

Mæður og feður 6 til 12 ára grunnskólabarna svöruðu CEAS listanum (Children’s 

Emotional Adjustment Scale). CEAS listinn metur tilfinningavirkni barna með því að 

bera kennsl á hegðun og líðan sem víkur frá eðlilegum þroska. Staðhæfingar listans 

geta átt við öll börn en í mismiklum mæli. Það er því bæði hægt að bera kennsl á börn 

sem glíma við aðlögunarörðugleika sem og börn sem hafa góða aðlögunarhæfni. 

CEAS listinn inniheldur 47 atriði sem svarað er á fimm punkta Likert kvarða (0 = Á 

aldrei við, 1 = Á sjaldan við, 2 = Á stundum við, 3 = Á oft við, 4 = Á alltaf við). 

Staðhæfingarnar raðast á fjóra þætti, það eru Skaplyndi (temper control), Kvíðastjórn 

(anxiety control), Framfærni (social assertiveness) og Skýringarstíll (mood repair). 

Foreldrar voru beðnir um að meta líðan og hegðun barna sinna síðastliðinn mánuð. 

 

Framkvæmd 

Inntak og framkvæmd rannsóknarinnar var tilkynnt til Persónuverndar og  

Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands veitti jákvæða umsögn um rannsóknina. Byrjað var 

að senda tölvupóst á skólaskrifstofu hvers sveitarfélags og beðið um leyfi til að hafa 

samband við skólastjóra innan sveitarfélagsins (sjá 1. viðauka).  Þar eftir voru 
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tölvupóstar sendir á skólastjóra og óskað eftir þátttöku skólans í rannsókninni (sjá 2. 

viðauka). Þeir skólastjórar sem samþykktu þátttöku sendu út tölvupósta eða 

tilkynningu úr Mentor kerfi skólans til foreldra barna í í fyrsta til sjöunda bekk þar 

sem framgangi rannsóknarinnar var lýst ásamt tengli á könnunina (sjá 3. viðauka). Þar 

var bæði óskað eftir þátttöku mæðra og feðra ásamt stjúpforeldrum og öðrum 

tengslum. Einnig var lagt áherslu á að könnunin væri nafnlaus og svör þeirra væri 

ekki hægt að rekja þar sem listarnir væru hvergi auðkenndir.  

 Listinn var aðgengilegur á vefnum frá því í lok nóvember þar til í lok febrúar. 

Rannsóknin var sett upp og hýst rafrænt hjá könnunarkerfinu QuestionPro. Einni til 

tveimur vikum síðar var skólastjóri hvers skóla beðinn um að senda áminningu til 

foreldra með sama hætti (sjá 4. viðauka). Samskipti við skólastjóra fóru bæði fram 

með tölvupóstum eða símtölum, eftir því sem við átti. Foreldrum gafst einnig kostur á 

að hafa samband við rannsakendur í gegnum tölvupóst ef þess þurfti og ef þeir óskuðu 

eftir því. 

 

Úrvinnsla 

Öll úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS 23.0. Fyrst var kannað hvort mikið 

væri um brottfallsgildi (missing values) í gagnasafninu. Brottfallsgildi einstakra 

breyta voru meðhöndluð þannig að meðaltal tveggja nálægustu gilda voru sett í stað 

þeirra. Alls voru 15 listar fjarlægðir úr gagnasafni vegna ónægrar svörunar. 

 Gagnasafni var skipt upp eftir svörum mæðra og svörum feðra og unnið með 

gangnasöfnin í sitthvoru lagi. Úrtak mæðra (n = 735)  og úrtak feðra (n = 190)  voru 

borin saman við þýði og gert grein fyrir því hvort og hvað vanti upp á til þess að úrtak 

mæðra og úrtak feðra endurspegli þýðið. Það var gert með því að bera saman úrtökin 

og þýði eftir aldri, búsetu, kynjaskiptingu og menntun. 

 Þá var kannað hvort þær breytur sem átti að þáttagreina í úrtaki mæðra og 

úrtaki feðra uppfylltu skilyrði þátttagreiningar. Fjöldi mæðra (n = 735) var 

ásættanlegur ásamt fjöldi feðra (n = 190) ef miðað er við það viðmið að úrtak hafi 

fleiri en 100 þátttakendur (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Einnig er 

ágætt viðmið að þátttakendur þurfi að vera 5 til 15 sinnum fleiri en breyturnar sem á 

að þáttagreina. Þetta viðmið er uppfyllt í úrtaki mæðra en er á mörkunum í úrtaki 

feðra, þar sem fjöldi þátttakenda er um 4 sinnum fleiri en breyturnar (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). 
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Áður en gagnasöfnin voru þáttagreind var athugað hvort atriðin stóðust skilyrði 

þáttagreiningar. Byrjað var á að skoða fylgni á milli breyta þar sem almenn regla er að 

fjarlægja breytur sem hafa hærri fylgni en 0,90 við aðrar breytur (Einar Guðmundsson 

og Árni Kristjánsson, 2005). Engar breytur í úrtaki mæðra né feðra höfðu fylgni í 

kringum 0,90 eða hærra við aðrar breytur, þar sem Bartlett prófið (Bartlett’s test of 

sphericity) náði marktekt. Með því er fylgnifylkið hæft til þáttagreiningar og  

staðhæfingar eru ekki ótengdar. Lýsandi tölfræði (meðaltal, miðgildi og staðalfrávik) 

var skoðuð ásamt dreifingu atriða með hliðsjón af normaldreifingu. Miðað var við 

atriði væri normaldreift ef skekkja (skewness) og ris (kurtosis) var lægri en 1,0. Öll 

atriði uppfylltu kröfu um normaldreifingu.  

Skriðupróf var gert á atriðasöfnum mæðra og feðra til að athuga hversu margir 

þættir lýsa atriðasöfnunum best. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) var 

framkvæmd í sitthvoru úrtaki mæðra og feðra til að skoða þáttabyggingu CEAS. 

Fjórir þættir voru dregnir og var þáttum snúið undir hvössu horni (Promax aðferð, 

kappa=2) þar sem fylgni var á milli þeirra. Brottfallsgildi á einstökum breytum var 

skipt út fyrir meðaltal viðkomandi atriðis í stað þeirra (replace by means). Hleðsla 

breytu við þátt sem er 0,30 eða hærri í úrtaki mæðra (n = 735)  telst stöðug en hleðsla 

sem er 0,40 eða hærri telst stöðug í úrtaki feðra (n = 190). 

Heildartölur voru reiknaðar fyrir hvern þátt, en þær samanstanda af summu stiga í 

hverjum þætti, og greint frá lýsandi tölfræði. Athuguð var fylgni milli þátta, fylgni 

atriða við þátt og fylgni aldurs við þætti. Einnig var athugað hvort marktækur munur 

væri á milli meðaltala þátta. Alfastuðlar (coefficient alpha, Cronbach’s alpha) voru 

reiknaðir fyrir heildartölur þátta í úrtaki mæðra og feðra.  
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Niðurstöður 
 

Samanburður á úrtaki og þýði  

Lagt var upp með að lagskipt kvótaúrtak sem átti að samsvara þýði á landinu öllu.  

Það var gert með því að leggja listann fyrir í öllum landshlutum og skólar valdir með 

tilliti til þess hversu mikinn fjölda þurfti í hverjum landshluta fyrir sig. Við 

samanburð á aldri, búsetu, kynjaskiptingu og menntun milli úrtaks mæðra og úrtaks 

feðra við þýði kemur í ljós að nokkuð vantar upp á fjölda í skiptingu úrtaka á þessum 

lykilbreytum til þess að þau samsvari þýði.  

 

6a. tafla. Úrtak mæðra (n = 735) og þýði eftir landshlutum 

 Mæður  Þýðia 

Landshlutib Fjöldi % Fjöldi % 
Höfuðborgarsvæðið 236 32,1 131.591 64,5 
Suðurnes 100 13,6 13.585 6,7 
Vesturland 23 3,1 9.574 4,7 
Vestfirðir 44 6,0 4.403 2,2 
Norðurland 124 16,9 22.304 10,9 
Austurland 84 11,4 7.823 3,8 
Suðurland 124 16,9 14.764 7,2 
Heild 735 100,0 204.044 100,0 
aHagstofa Íslands (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013. Sveitarfélagaskipan 
hvers árs. Viðmið: Mannfjöldi 1. janúar 2012 (rafrænt gagnasafn). 
bSjá lista yfir sveitarfélög eftir landshlutum í íslensku stöðlunarúrtaki í Einar Guðmundsson (2015) 
 

Eins og sjá má í töflu 6a er hlutfall einstaklinga í sjö landshlutum 

(Höfuðborgarsvæðið, Suðurnes, Vesturland, Vestfirðir, Norðurland, Austurland og 

Suðurland) tiltölulega ólíkt milli úrtaks mæðra og þýði fullorðina á Íslandi. Til að 

mynda er um um 32,4% munur á úrtaki og þýði á Höfuðborgarsvæðinu, um 6,9% 

munur á Suðurnesjum, um 1,6% munur á Vesturlandi, 3,8% munur á milli úrtaks og 

þýði á Vestfjörðum, um 6% munur á Norðurlandi, 7,6% á Austurlandi og um 9,7% 

munur á Suðurlandi. Í flestum landshlutum, að undanskildu Höfuðborgarsvæðinu og 

Vesturlandi, var hærra hlutfall svarenda í úrtaki mæðra en í þýði, það er að segja að 

fjöldi mæðra sem þurfti til þess að samsvara þýði urðu fleiri en þörf var á.  
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6b. tafla. Úrtak feðra (n = 190) og þýði eftir landshlutum. 

 Feður  Þýðia 

Landshlutib Fjöldi % Fjöldi % 
Höfuðborgarsvæðið 69 36,3 131.591 64,5 
Suðurnes 27 14,2 13.585 6,7 
Vesturland 10 5,3 9.574 4,7 
Vestfirðir 5 2,6 4.403 2,2 
Norðurland 27 14,2 22.304 10,9 
Austurland 20 10,5 7.823 3,8 
Suðurland 32 16,8 14.764 7,2 
Heild 190 100,0 204.044 100,0 
aHagstofa Íslands (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013. Sveitarfélagaskipan 
hvers árs. Viðmið: Mannfjöldi 1. janúar 2012 (rafrænt gagnasafn). 
bSjá lista yfir sveitarfélög eftir landshlutum í íslensku stöðlunarúrtaki í Einar Guðmundsson (2015) 
 

Í töflu 6b má sjá hlutfallslega skiptingu úrtaks feðra eftir landshlutum og hlutfallslega 

skiptingu íbúafölda eftir landshlutum í þýði fullorðina á Íslandi. Líkt og í úrtaki 

mæðra er um nokkurn mun að sjá á milli úrtaks feðra og þýðis. Þó reynist hlutfallsleg 

skipting úrtaks á Vestfjörðum tiltölulega svipuð og í þýði, eða aðeins um 0,4% munur 

og á Vesturlandi um 0,6% munur. Á öðrum landshlutum er munurinn á hlutfallslegri 

skiptingu í úrtaki feðra og þýði tiltölulega ólík. Á Höfuðborgarsvæðinu er 28,2% 

munur á úrtaki og þýði, um 7,5% munur á Suðurnesjum, um 3,3% á Norðurlandi, 

6,7% á Austurlandi og um 9,6% munur á Suðurlandi. Í flestum landshlutum, að 

undanskildu Höfuðborgarsvæðinu, var hærra hlutfall svarenda í úrtaki feðra en í þýði. 

 Nokkur munur var á hlutfallslegri skiptingu úrtaki mæðra og í úrtaki feðra og 

þýði fullorðina á Íslandi eftir landshlutum (sjá 5. viðauka). Þann mun mætti 

hugsanlega rekja til lágs svarhlutfalls meðal skóla á Höfuðborgarsvæðinu en af þeim 

17 skólum sem beiðni um þátttöku var send á svöruðu 6 skólar og var þá 

svarhlutfallið einungis um 35% innan Höfuðborgarsvæðisins. Til þess að úrtök mæðra 

og feðra myndu endurspegla þýði hefði svarhlutfallið á Höfuðborgarsvæðinu þurft að 

vera hærra til þess að leiðrétta svarhlutfall annarra landshluta og þar með færa 

skiptingu úrtaka nær hlutfallslegri skiptingu íbúafjölda í þýði. Hlutfallsleg skipting í 

úrtaki mæðra og í úrtaki feðra lýsa því ekki hlutfallslegri skiptingu íbúafjölda eftir 

landshlutum í þýði fullorðina á Íslandi.  
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Þegar litið er til skiptingu úrtaks mæðra eftir menntun samanborið við menntunarstig 

þýðis á landinu öllu kemur í ljós að þar er einnig töluverðan mun að finna eins og sjá 

má í töflu 7a. Menntun er hér flokkuð eftir alþjóðlegu flokkunarkerfi UNESCO 

(ISCED = International Standard Classicification of Education) (UNESCO Institute 

for Statistics, 2012). Þar sem 1 = barnaskólastig, 2 = unglingastig, 3 = 

framhaldsskólastig, 4 = viðbótarstig, 5 = háskólastig og 6 = doktorsstig.  

Hlutfall þeirra sem eru með lægsta menntunarstigið (ISCED 1,2) er 27,9% 

hærra í þýði en í úrtaki mæðra. Sama á við um hlutfall þeirra sem eru í ISCED 3,4 en 

þar er það 10,9% hærra í þýði en úrtaki. Hlutfall háskólamenntaðra (ISCED 5,6) er 

hins vegar 38,8% hærra í úrtaki mæðra en í þýði.  

 

7a. tafla. Hlutfallsleg skipting (%) menntunar í úrtaki mæðra (n = 735) og þýði á 

landinu öllu.  

Menntun Mæður Þýðia 

 (%) (%) 
ISCED 1,2 12,1 40,0 
ISCED 3,4 20,8 31,7 
ISCED 5,6 67,1 28,3 
Heild 100,0 100,0 
Aths. ISCED = International Standard Classification of Education (UNESCO Institute for Statistics, 

2012). ISCED er námsstigsflokkun þar sem 1 = barnaskólastig, 2 = unglingastig, 3 = 

framhaldsskólastig, 4 = viðbótarstig, 5 = háskólastig og 6 = doktorsstig (sjá einnig Hagstofa Íslands, 

2008). Upplýsingar um menntun eftir aldri og menntun er sérvinnsla úr Vinnumarkaðsrannsókn 

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

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

úrtaksrannsókn og því getur verið skekkja í upplýsingum um menntun fólks í þýði. 
aHagstofa Íslands (e.d.) Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013 – Sveitarfélagaskipan 

hvers árs. Viðmið: Mannfjöldi 1. janúar 2012 (rafrænt gagnasafn). 
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7b. tafla. Hlutfallsleg skipting (%) menntunar í úrtaki feðra (n = 190) og þýði á 

landinu öllu.  

Menntun Feður Þýðia 

 (%) (%) 
ISCED 1,2 9,5 40,0 
ISCED 3,4 35,8 31,7 
ISCED 5,6 54,7 28,3 
Heild 100,0 100,0 
Aths. ISCED = International Standard Classification of Education (UNESCO Institute for Statistics, 

2012). ISCED er námsstigsflokkun þar sem 1 = barnaskólastig, 2 = unglingastig, 3 = 

framhaldsskólastig, 4 = viðbótarstig, 5 = háskólastig og 6 = doktorsstig (sjá einnig Hagstofa Íslands, 

2008). Upplýsingar um menntun eftir aldri og menntun er sérvinnsla úr Vinnumarkaðsrannsókn 

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

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

úrtaksrannsókn og því getur verið skekkja í upplýsingum um menntun fólks í þýði. 
aHagstofa Íslands (e.d.) Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013 – Sveitarfélagaskipan 

hvers árs. Viðmið: Mannfjöldi 1. janúar 2012 (rafrænt gagnasafn). 

 

Hlutfall þeirra sem eru með minnsta menntunarstigið (ISCED 1,2) er 30,5% hærra í 

þýði en í úrtaki feðra (sjá í töflu 7b). Hlutfall þeirra sem eru í ISCED 3,4 er 4,1% 

hærra í úrtaki en í þýði. Sama á við um hlutfall háskólamenntaðra (ISCED 5,6) en þar 

er það 26,4% hærra í úrtaki feðra en í þýði. Nokkur munur er á minnsta og mesta 

menntunarstiginu í úrtaki feðra og þýði en aftur á móti virðist hlutfall þeirra sem eru í 

ISCED 3,4, sambærilegur á milli úrtaks feðra og þýði fullorðina á Íslandi.  

Þegar borið er saman úrtak mæðra og úrtak feðra og þýði eftir aldri, kyni og 

menntun, bæði yfir landið allt, innan höfuðborgarsvæðisins og á landsbyggðinni, er að 

sjá nokkurn mun. Það virðist einkum vanta meiri dreifingu á aldursbilum innan úrtaka 

þá helst á yngstu og elstu aldursbilin. Hlutfallsleg skipting menntunarflokka í úrtökum 

mæðra og feðra er ekki í samræmi við skiptingu menntunarflokka í þýði. Það eru of 

margir sem tilheyra ISCED menntunarflokkum fimm og sex en of fáir í öðrum 

menntunarflokkum í úrtaki. Yfir heildina litið, hvort sem það er fyrir landið allt, 

höfuðborgarsvæðið eða landsbyggðina þá virðist ekki vera góð samsvörun á milli 

úrtaka og þýðis með tilliti til aldurs, kyns, búsetu og menntunar (sjá töflur 8, 9 og 10). 
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8. tafla. Hlutfallsleg skipting (%) úrtaks mæðra og úrtaks feðra og þýðis á landinu öllu eftir aldri, kyni og menntun.  

 Karlar  Konur  Samtals 
Aldursbil ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6  ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6  ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6 
     Úrtak      
20-24 ára - - -  100 - -  100 - - 
25-29 ára 19 43 38  19 25 56  19 27 54 
30-34 ára 7 34 59  11 21 68  10 24 66 
35-44 ára 6 38 56  6 15 79  6 21 73 
45-54 ára 33 33 34  25 50 25  30 40 30 
55-64 ára - - -  - - -  - - - 
     Þýði      
20-24 ára 45 52 3  42 55 3  43 54 3 
25-29 ára 28 47 25  23 35 43  26 41 34 
30-34 ára 30 34 36  20 26 53  25 30 45 
35-44 ára 27 43 31  24 28 48  25 36 39 
45-54 ára 26 47 27  36 29 35  31 38 31 
55-64 ára 26 51 24  48 27 24  37 39 24 

Aths. ISCED = International Standard Classification of Education (UNESCO Institude for Statistics, 2012). ISCED er námsstigsflokkun þar sem 1 = barnaskólastig, 2 = 
unglingastig, 3 = framhaldsskólastig, 4 = viðbótarstig, 5 = háskólastig og 6 = doktorsstig (sjá einnig Hagstofa Íslands, 2008). Upplýsingar um menntun eftir aldri og búsetu er 
sérvinnsla úr Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2013) og rafrænu gagnasafni Hagstofunnar um mannfjölda eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-
2013 (Hagstofa Íslands, e.d.). Vinnumarkaðsrannsókn er úrtaksrannsókn og því getur verið skekkja í upplýsingum um menntun fólks í þýði.  
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9. tafla. Hlutfallsleg skipting (%) úrtaks mæðra og úrtaks feðra og þýðis á höfuðborgarsvæði eftir aldri, kyni og menntun. 

 Karlar  Konur  Samtals höfuðborgarsvæðia 

Aldursbil ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6  ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6  ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6 
     Úrtak      
20-24 ára - - -  100 - -  100 - - 
25-29 ára - 20 80  14 25 61  12 25 63 
30-34 ára 3 35 62  8 18 74  7 22 71 
35-44 ára 9 27 64  2 8 90  3 13 84 
45-54 ára 100 - -  33 67 -  60 40 - 
55-64 ára - - -  - - -  - - - 
     Þýði      
20-24 ára 39 59 2  41 57 3  40 58 3 
25-29 ára 27 47 26  19 30 51  23 39 38 
30-34 ára 26 33 41  16 24 60  21 29 50 
35-44 ára 24 37 39  19 28 53  22 33 46 
45-54 ára 20 45 35  30 30 40  25 37 38 
55-64 ára 18 48 34  39 30 31  29 39 32 

Aths. ISCED = International Standard Classification of Education (UNESCO Institude for Statistics, 2012). ISCED er námsstigsflokkun þar sem 1 = barnaskólastig, 2 = 
unglingastig, 3 = framhaldsskólastig, 4 = viðbótarstig, 5 = háskólastig og 6 = doktorsstig (sjá einnig Hagstofa Íslands, 2008). Upplýsingar um menntun eftir aldri og búsetu er 
sérvinnsla úr Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2013) og rafrænu gagnasafni Hagstofunnar um mannfjölda eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-
2013 (Hagstofa Íslands, e.d.). Vinnumarkaðsrannsókn er úrtaksrannsókn og því getur verið skekkja í upplýsingum um menntun fólks í þýði.  
aSveitarfélög höfuðborgarsvæðisins árið 2011: Reykjavík, Kópavogur, Seltjarnarnes, Garðabær, Hafnarfjörður, Sveitarfélagið Álftanes, Mosfellsbær og Kjósahreppur 
(Hagstofa Íslands, 2011). 
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10. tafla. Hlutfallsleg skipting (%) úrtaks mæðra og úrtaks feðra og þýðis á landsbyggð eftir aldri, kyni og menntun. 

 Karlar  Konur  Samtals landsbyggða 

Aldursbil ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6  ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6  ISCED 1,2 ISCED 3,4 ISCED 5,6 
     Úrtak      
20-24 ára - - -  - - -  - - - 
25-29 ára 25 50 25  21 25 54  21 28 51 
30-34 ára 10 33 57  12 22 66  12 24 64 
35-44 ára 5 44 51  9 20 71  8 27 65 
45-54 ára - 50 50  - - 100  - 40 60 
55-64 ára - - -  - - -  - - - 
     Þýði      
20-24 ára 60 35 4  45 51 4  53 43 4 
25-29 ára 32 46 22  32 46 23  32 46 22 
30-34 ára 40 36 24  30 32 38  35 34 31 
35-44 ára 31 51 17  31 29 40  31 40 28 
45-54 ára 35 49 16  50 26 25  41 39 20 
55-64 ára 37 55 8  63 63 14  49 40 11 

Aths. ISCED = International Standard Classification of Education (UNESCO Institude for Statistics, 2012). ISCED er námsstigsflokkun þar sem 1 = barnaskólastig, 2 = 
unglingastig, 3 = framhaldsskólastig, 4 = viðbótarstig, 5 = háskólastig og 6 = doktorsstig (sjá einnig Hagstofa Íslands, 2008). Upplýsingar um menntun eftir aldri og búsetu er 
sérvinnsla úr Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2013) og rafrænu gagnasafni Hagstofunnar um mannfjölda eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-
2013 (Hagstofa Íslands, e.d.). Vinnumarkaðsrannsókn er úrtaksrannsókn og því getur verið skekkja í upplýsingum um menntun fólks í þýði.  
aSveitarfélög landsbyggðar árið 2011: Samtals 68 sveitarfélög. 
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Þáttagreining 

Greint verður frá lýsandi tölfræði, niðurstöðum þáttagreiningar og heildartölum fyrir 

úrtak mæðra og feðra í sitthvoru lagi. Áður en frekari úrvinnsla fór fram var byrjað á 

að athuga hvort gögnin uppfylltu skilyrði þáttagreiningar.  

Atriðin 47 uppfylltu öll viðmið um normaldreifingu í úrtaki mæðra (n = 735). 

Í 5. viðauka er að finna meðaltöl svara mæðra við hverju atriði ásamt miðgildi, 

staðalfráviki, skekkju, risi og fylgni hvers atriðis við aldur. Meðaltal atriða er á bilinu 

2,00 til 2,70 og staðalfrávik er á bilinu 0,77 til 1,15. Skekkja og ris er lægri en einn á 

öllum atriðum og nálgast því atriðin normaldreifingu. Fylgni atriða við aldur var á 

bilinu 0,02 til 0,25, fylgnin er tiltölulega lág og bendir til að sambandið sé veikt. Öll 

atriði í úrtaki feðra (n = 190) uppfylltu einnig viðmið um normaldreifingu. Í 6. 

viðauka má sjá að meðaltal atriða er á bilinu 2,06 til 2,83 og staðalfrávikið er á bilinu 

0,73 til 1,10. Skekkja og ris er einnig lægri en einn á öllum atriðum líkt og í 

mæðraúrtaki og nálgast atriðin því normaldreifingu. Fylgni atriða við aldur var á 

bilinu 0,00 til 0,19. Fylgnin er ekki há sem bendir til að sambandið sé ekki sterkt. 

Bartletts próf (Bartlett’s test of sphericiry) fyrir úrtak mæðra náði marktekt (p < 

0,001) og Keiser-Meyer-Olkin stærð var 0,968. Bartlettsprófið fyrir svör feðra náði 

einnig marktekt (p < 0,001) og Keiser-Meyer-Olkin stærð var 0,917. Gögn mæðra og 

feðra henta því vel til þáttagreiningar. 

 

Þáttagreining fyrir úrtak mæðra 

Skriðupróf (scree plot) bendir til þess að fjórir þættir lýsi atriðasafni mæðra best eins 

og sjá má á 1. mynd. Þá var meginásaþáttagreining (principal axis factoring) gerð á 

47 atriðum CEAS listans í úrtaki mæðra og snúið undir hvössu horni (promax, kappa 

= 2). Í 11. töflu eru niðurstöður þáttagreiningar með fjórum þáttum. Þessir fjórir 

þættir skýra samtals um 58% af heildardreifingu atriða í úrtaki mæðra. Samtals eru 

7,0% leifa í úrtaki (residuals) stærri en 0,05 sem gefur til kynna að þessir þættir lýsi 

gögnunum á viðunandi hátt. 
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1. mynd. Niðurstaða skriðuprófs (scree plot) fyrir úrtak mæðra (n = 735) 
 

Fyrsti þátturinn, Skaplyndi (temper control) skýrir stærstan hluta 

dreifingarinnar eða um 38,2%. Skaplyndi inniheldur 14 staðhæfingar sem meta 

lunderni og skapgerðareinkenni barna. Hann lýsir getu barna til að þola og stjórna 

tilfinningum á borð við reiði og sýna þolinmæði þegar á reynir. Flest öll atriðin hafa 

hæstu hleðsluna á þáttinn og lágar og ómarkverðar hleðslur á aðra þætti. Eitt atriði, Ef 

lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró (16), er með krosshleðslu (cross 

loadings) við þátt þrjú, Skýringarstíl.  

Annar þátturinn, Framfærni (social assertiveness), skýrir 10,2% af dreifingu 

atriða og inniheldur 10 staðhæfingar sem einkum taka mið af félagsþroska og öryggi 

barna í samskiptum. Atriðin hafa öll háar og markverðar hleðslur á þáttinn en lágar og 

ómarkverðar hleðslur á aðra þætti.  

Þriðji þátturinn, Skýringarstíll (mood repair) skýrir 5,6% af dreifingu atriða og 

inniheldur sá þáttur 14 staðhæfingar er fjalla um getu barna til að takast á við depurð. 

Öll atriði hafa áberandi hleðslu á þáttinn að undanskildum tveimur atriðum. Atriðið 

Bægir frá sér neikvæðum hugsunum um sjálfa(n) sig (37) hefur krosshleðslu á þátt 

fjögur, Kvíðastjórn. Atriðið Hugsar um leiðinlega atburði án fljótfærnislegra 

ályktana (21) hefur krosshleðslu á þátt eitt, Skaplyndi. 
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Þáttur fjögur, Kvíðastjórn (anxiety control) skýrir 3,9% af dreifingu atriða. 

Hann inniheldur níu staðhæfingar sem snúa að næmi barna gagnvart 

tilfinningaviðbrögðum er tengjast kvíða og getu þeirra til að takast á við þau. Atriðin 

hafa öll áberandi hleðslu á þáttinn og lágar og ómarkverðar hleðslur á aðra þætti. 

Þáttabygging CEAS listans fyrir útak mæðra er því skýr.  

Í töflu 11 er einnig að sjá þáttaskýringu atriða (communalities) en hún er á 

bilinu 26% til 79% sem lýsir því hve stóran hluta af dreifingu þáttar ákveðið atriði 

skýrir. Þáttaskýring ríflega helming þáttanna er yfir 50%. Neðst í sömu töflu er fylgni 

á milli þátta, þar sést að fylgnin milli þátta er lág til miðlungs. Hæsta fylgnin er r = 

0,46 er á milli þáttar 1 (skaplyndi) og þáttar 3 (skýringarstíll). Þar á eftir kemur 

fylgnin á milli þáttar 3 (skýringarstíll) og þáttar 4 (kvíðastjórn) (r = 0,34). Jöfn fylgni 

er á milli þáttar 2 (framfærni) og þáttar 3 (skýringarstíll) og á milli þáttar 2 

(framfærni) og þáttar 4 (kvíðastjórn) eða r = 0,33. Lægst fylgni er á milli þáttar 1 

(skaplyndi) og þáttar 2 (framfærni) með fylgnina  r = 0,17. Þetta réttlætir notkun á 

hornskökkum snúning sem gerir ráð fyrir að það sé fylgni á milli þátta. 

Áreiðanleikastuðlar (reliablity coefficient) fyrir þættina fjóra í úrtaki mæðra 

eru á bilinu 0,90 til 0,94. Þáttur 1, Skaplyndi er með hæsta áreiðanleikann eða 0,94, 

þar eftir kemur þáttur 3, Skýringarstíll með áreiðanleikann 0,93. Þáttur 2, Framfærni 

er með áreiðanleikann 0,92 og Þáttur 4, Kvíðastjórn er með lægsta áreiðanleikann eða 

0,90. Áreiðanleikastuðull fyrir CEAS kvarðann í heild sinni er 0,96. Allir 

áreiðanleikastuðlar eru viðunandi í úrtaki mæðra. 
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11. tafla. Fjögurra þátta lausn með meginásaþáttagreiningu og hvössum snúningi í 

úrtaki mæðra (N=735) 

 
Þáttur og atriði                Þáttahleðsla 

 1 2 3 4 h2 

1. Skaplyndi (temper control)      

Hefur góða stjórn á skapi sínu (43) 0,85 0,02 0,09 -0,03 0,79 

Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist (36) 0,82 -0,02 0,07 -0,02 0,70 

Það þarf mikið til að reiðast (20) 0,79 -0,03 -0,01 -0,02 0,61 

Hefur jafnaðargeð (35) 0,74 -0,04 0,09 0,08 0,66 

Það þarf mikið til að verða pirruð/pirraður (22) 0,71 -0,01 0,02 0,05 0,55 

Hefur stjórn á hegðun sinni (5) 0,65 0,02 0,11 0,10 0,58 

Er þolinmóð(ur) (2) 0,63 -0,01 0,08 0,04 0,47 

Heldur ró sinni þótt illa gangi (44) 0,63 0,06 0,20 0,12 0,67 

Hefur stjórn á tilfinningum sínum ef hún/hann kemst í uppnám (34) 0,62 0,02 0,24 0,11 0,67 

Heldur ró ef gerir mistök (23) 0,51 0,00 0,20 0,17 0,51 

Er sveigjanleg(ur) (15) 0,48 0,17 0,10 -0,00 0,43 

Heldur ró sinni við breyttu fyrirkomulagi (38) 0,47 0,12 0,10 0,15 0,41 

Ef lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró (16) 0,46 0,07 0,32 0,11 0,55 

Getur tekið gagnrýni (18) 0,41 0,10 0,23 0,06 0,38 

2. Framfærni (social assertiveness)      

Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra (40) 0,03 0,86 0,04 -0,05 0,73 

Er örugg(ur) þegar hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið (39) 0,06 0,80 0,01 0,02 0,67 

Er framfærin(n) (27) -0,03 0,77 0,09 0,00 0,64 

Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli (19) -0,02 0,74 0,04 0,04 0,58 

Á auðvelt með að tala við fólk (1) -0,05 0,73 -0,02 0,01 0,52 

Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann þarf að gera eitthvað (7) 0,11 0,70 -0,04 0,12 0,58 

Er örugg(ur) ef hittir jafnaldra sem hún/hann þekkir ekki vel (47) 0,04 0,64 0,07 0,14 0,55 

Á auðvelt með að biðja um aðstoð ef þekkir ekki vel (12) -0,02 0,63 0,12 0,02 0,45 

Er örugg(ur) með sig í ókunnugum aðstæðum (6) 0,09 0,57 -0,01 0,26 0,53 

Ósmeyk(ur) þegar á að sýna hæfni sína (29) 0,12 0,55 0,00 0,09 0,37 

3. Skýringarstíll (mood repair)      

Ef leið(ur) reynir að skoða hlutina frá öðrum sjónarhornum (46) 0,17 0,03 0,71 -0,00 0,66 

Ef leið(ur) getur áttað sig á að hlutirnir hefðu getað farið verr (33) 0,16 -0,02 0,65 0,02 0,55 

Reynir að skilja af hverju henni/honum líður á tiltekinn hátt (31) 0,14 0,09 0,63 -0,19 0,45 

Er góð(ur) að finna leiðir til að láta sér líða betur (32) 0,17 -0,00 0,62 0,10 0,59 

Ef niðurdregin(n) rifjar hún/hann upp styrkleika (26) 0,07 0,05 0,56 0,26 0,58 

Ef leið(ur) áttar hún/hann sig á að það gæti gengið betur næst (41) 0,26 0,05 0,56 0,05 0,57 
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11. tafla. frh.       

Þáttur og atriði                Þáttahleðsla 

 1 2 3 4 h2 

Veltir fyrir sér skýringum á hvers vegna eitthvað slæmt gerðist (45) 0,16 0,05 0,54 0,11 0,49 

Ef illa gengur er dugleg(ur) að muna eftir styrkleikum (13) 0,11 0,12 0,51 0,23 0,56 

Hugsar um leiðinlega atburði án fljótfærnislegra ályktana (21) 0,32 0,01 0,43 0,12 0,51 

Hugsar um leiðinlega atburði án þess að einblína á það neikvæða (4) 0,12 0,01 0,42 0,17 0,34 

Á auðvelt með að koma sér sjálf(ur) í betra skap (30) 0,25 0,08 0,42 0,14 0,46 

Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis (42) 0,24 0,05 0,40 0,24 0,51 

Bægir frá sér neikvæðum hugsunum um sjálfa(n) sig (37) 0,22 -0,03 0,39 0,35 0,54 

Er góð(ur) að finna skýringar á leiðinlegum atvikum (25) 0,16 0,06 0,35 0,20 0,35 

4. Kvíðastjórn (anxiety control)      

Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér (10) 0,03 0,04 0,06 0,80 0,73 

Er áhyggjulaus (9) 0,12 0,02 -0,06 0,69 0,52 

Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum (14) 0,10 0,04 0,21 0,68 0,72 

Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða (17) 0,09 0,03 0,07 0,68 0,58 

Á auðvelt með að hrista af sér ótta (3) -0,04 0,15 0,03 0,64 0,50 

Á auðvelt með að leiða hugann að öðru (8) 0,03 0,12 0,15 0,63 0,59 

Á auðvelt með að hætta að hugsa um eitthvað slæmt (11) -0,04 0,00 0,12 0,62 0,43 

Þarf mikið til að verða hrædd(ur) (24) 0,12 0,11 -0,02 0,55 0,41 

Þarf mikið til að bregða (28) 0,18 0,16 -0,02 0,35 0,26 

             Fylgni þátta             Alfastuðull 

1. Skaplyndi - 0,17 0,46 0,34 0,94 

2. Framfærni   - 0,33 0,33 0,92 

3. Skýringarstíll   - 0,40 0,93 

4. Kvíðastjórn    - 0,90 

Aths. Promax aðferð (kappa = 2,0) var notuð við snúning þátta. Atriði í töflunni eru ekki í fullri lengd. 
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Þáttagreining fyrir úrtak feðra 

Skriðupróf gaf til kynna að fjórir til fimm þættir lýsi gagnasafni feðra best (sjá 2. 

mynd). Fjögurra þátta lausn þótti gefa skýrari mynd af gagnasafni feðra en fimm þátta 

lausn, þar sem aðeins tvö atriði hlóðu á fimmta þáttinn (9. viðauki). 

Meginásaþáttagreining með hvössum snúningi (promax, kappa = 2) var gerð á 47 

atriðum CEAS listans í úrtaki feðra. 12. tafla sýnir niðurstöður þáttagreiningar með 

fjórum þáttum, þessir þættir skýra samtals um 53% af heildardreifingu atriða í úrtaki 

feðra. Samtals eru 21% leifa (residuals) hærri en 0,05, sem bendir til að þessir fjórir 

þættir lýsi gögnum á viðunandi hátt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. mynd. Niðurstaða skriðuprófs (scree plot) fyrir úrtak feðra (n = 190) 
 
 
Fyrsti þátturinn, Skaplyndi, skýrir stærstan hluta dreifingarinnar eða um 35,7%. Á 

þáttinn hlaðast 15 staðhæfingar, af þeim eru 13 markverðar ef miðað er við 

lágmarksfylgni upp á 0,40. Atriðin Ef lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda 

ró (16) og Hugsar um leiðinlega atburði án fljórfærnislegra ályktana (21) hafa því 

ómarkverðar hleðslu á þáttinn Skaplyndi.  

Þar á eftir er þátturinn Kvíðastjórn sem skýrir 7,9% af dreifingu atriða og 

inniheldur 11 staðhæfingar, þar af níu sem hafa áberandi hleðslu á þáttinn. Atriðin 
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Bægir frá sér neikvæðum hugsunum um sjálfa(n) sig (37) og Þarf mikið til að bregða 

(28) hafa ómarkverðar hleðslur á þáttinn Kvíðastjórn. Atriðið Er örugg(ur) með sig í 

ókunnugum aðstæðum (6) er með krosshleðslu við þátt þrjú, (Framfærni).  

Þriðji þátturinn, Framfærni skýrir 5,9% af dreifingu atriða og inniheldur níu 

staðhæfingar. Flest öll atriðin hafa háa og markverða hleðslu á þáttinn og lágar og 

ómarkverðar hleðslur á aðra þætti. Eitt atriði Ósmeyk(ur) þegar á að sýna hæfni sína 

(29) er ekki með markverða hleðslu á þáttinn.  

Þáttur fjögur, Skýringarstíll skýrir 3,9% af dreifingu atriða og inniheldur 12 

staðhæfingar, þar sem átta af þeim hafa áberandi hleðslu á þáttinn. Fjögur atriði 

hlaðast ómarkvert á þáttinn, það eru Ef leið(ur) áttar hún/hann sig á að það gæti 

gengið betur næst (41), Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis (42), 

Hugsar um leiðinlega atburði án þess að einblína á það neikvæða (4) og Á auðvelt 

með að koma sér sjálf(ur) í betra skap (30).   

Þáttaskýring atriða (communalities) er á bilinu 20% til 78% og eru um 

helmingur þáttana með þáttaskýringu yfir 50%. Neðst í töflu 12 er fylgni á milli þátta, 

þar sést að fylgnin er lág til miðlungs. Hæsta fylgnin er r = 0,41 á milli þáttar 1 

(skaplyndi) og þáttar 4 (skýringarstíll). Þar á eftir er fylgnin á milli þáttar 2 

(kvíðastjórn) og þáttar 4 (skýringarstíll) með r = 0,38. Á eftir því kemur fylgni á milli 

þáttar 1 (skaplyndi) og þáttar 2 (kvíðastjórn) (r = 33). Svipuð fylgni er meðal þeirra 

þátta sem hafa lægstu fylgnina, þáttur 3 (framfærni) og þáttur 4 (skýringarstíll) með r 

= 31, þáttur 2 (kvíðastjórn) og þáttur 3 (framfærni) með r = 0,27 og svo loks er þáttur 

1 (skaplyndi) og þáttur 2 (kvíðastjórn) með fylgnina r = 0,25. Þetta réttlætir notkun á 

hornskökkum snúningi sem gerir ráð fyrir að það sé fylgni á milli þátta. 

Áreiðanleikastuðlar (reliablity coefficient) fyrir þættina fjóra í úrtaki feðra eru 

á bilinu 0,89 til 0,94. Þáttur 1, Skaplyndi er með hæsta áreiðanleikann eða 0,94, þar 

eftir kemur þáttur 2, Kvíðastjórn með áreiðanleikann 0,91. Þáttur 3, Framfærni og 

þáttur 4, Skýringarstíll eru báðir með áreiðanleikann 0,89. Áreiðanleikastuðull fyrir 

CEAS kvarðann í heild sinni er 0,96. Allir áreiðanleikastuðlar eru viðunandi í úrtaki 

feðra. 
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12. tafla. Fjögurra þátta lausn með meginásaþáttagreiningu og hvössum snúningi í 

úrtaki feðra (n=190). 

 
Þáttur og atriði Þáttahleðsla 

 1 2 3 4 h2 

1. Skaplyndi (temper control)      

Það þarf mikið til að reiðast (20) 0,80 -0,07 0,09 0,05 0,69 

Hefur góða stjórn á skapi sínu (43) 0,80 -0,02 0,04 0,08 0,71 

Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist (36) 0,79 -0,08 -0,03 0,12 0,66 

Það þarf mikið til að verða pirruð/pirraður (22) 0,75 0,14 0,01 -0,03 0,64 

Hefur jafnaðargeð (35) 0,75 0,04 0,05 0,09 0,67 

Heldur ró sinni þótt illa gangi (44) 0,74 -0,01 -0,02 0,17 0,67 

Er þolinmóð(ur) (2) 0,57 0,16 -0,02 -0,03 0,38 

Hefur stjórn á tilfinningum sínum ef hún/hann kemist í uppnám (34) 0,56 0,14 -0,01 0,19 0,52 

Heldur ró ef gerir mistök (23) 0,56 0,46 -0,05 0,11 0,53 

Hefur stjórn á hegðun sinni (5) 0,54 0,06 -0,08 0,14 0,38 

Er sveigjanleg(ur) (15) 0,54 0,10 0,10 0,02 0,39 

Heldur ró sinni við breyttu fyrirkomulagi (38) 0,50 0,19 0,11 0,02 0,41 

Getur tekið gagnrýni (18) 0,46 0,13 0,03 0,06 0,31 

Ef lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró (16) 0,38 0,21 0,02 0,29 0,47 

Hugsar um leiðinlega atburði án fljótfærnislegra ályktana (21) 0,32 0,17 0,05 0,32 0,41 

2. Kvíðastjórn (anxiety control)      

Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér (10) 0,03 0,78 0,04 0,10 0,71 

Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum (14) 0,13 0,75 0,01 0,10 0,72 

Á auðvelt með að hugsa um eitthvað slæmt (11) -0,05 0,72 -0,06 0,06 0,51 

Á auðvelt með að hrista af sér ótta (3) 0,07 0,65 0,14 -0,05 0,50 

Er áhyggjulaus (9) 0,05 0,65 0,05 -0,00 0,46 

Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða (17) 0,13 0,64 0,00 0,09 0,54 

Þarf mikið til að verða hrædd(ur) (24) 0,22 0,58 0,01 0,01 0,48 

Á auðvelt með að leiða hugann að öðru (8) 0,02 0,46 0,02 0,25 0,38 

Er örugg(ur) með sig í ókunnugum aðstæðum (6) 0,10 0,41 0,40 0,02 0,47 

Bægir frá sér neikvæðum hugsunum um sjálfa(n) sig (37) 0,28 0,35 0,08 0,24 0,49 

Þarf mikið til að bregða (28) 0,22 0,35 0,23 0,03 0,29 

3. Framfærni (social assertiveness)      

Er örugg(ur) þegar hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið (39) 0,07 0,02 0,87 -0,04 0,78 

Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra (40) 0,06 -0,10 0,83 0,03 0,70 

Á auðvelt með að tala við fólk (1) -0,05 0,03 0,73 -0,10 0,50 
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12. tafla. frh  

Þáttur og atriði Þáttahleðsla 

 1 2 3 4 h2 

Er framfærin(n) -0,17 0,03 0,63 0,30 0,55 

Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli (19) 0,14 0,07 0,59 0,10 0,50 

Er örugg(ur) ef hittir jafnaldra sem hún/hann þekkir ekki vel (47) 0,10 0,21 0,57 0,02 0,49 

Á auðvelt með að biðja um aðstoð ef þekkir ekki vel (12) -0,03 -0,01 0,56 0,07 0,33 

Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann þarf að gera eitthvað (7) 0,08 0,22 0,49 0,09 0,43 

Ósmeyk(ur) þegar á að sýna hæfni sína (29) 0,11 0,06 0,38 0,18 0,30 

4. Skýringarstíll (mood repair)      

Ef leið(ur) reynir að skoða hlutina frá öðrum sjónarhornum (46) 0,06 0,04 0,02 0,68 0,54 

Ef leið(ur) getur áttað sig á að hlutirnir hefðu getað farið verr (33) 0,11 0,10 -0,06 0,57 0,41 

Er góð(ur) að finna leiðir til að láta sér líða betur (32) 0,16 0,16 0,14 0,56 0,60 

Reynir að skila af hverju henni/honum líður á tiltekinn hátt (31) 0,22 -0,03 0,08 0,50 0,42 

Er góð(ur) að finna skýringar á leiðinlegum atvikum (25) 0,17 -0,10 0,15 0,50 0,38 

Ef niðurdregin(n) rifjar hún/hann upp styrkleika (26) 0,13 0,21 0,19 0,48 0,57 

Ef illa gengur er dugleg(ur) að muna eftir styrkleikum (13) 0,08 0,24 0,16 0,48 0,52 

Veltir fyrir sér skýringum á hvers vegna eitthvað slæmt gerðist (45) 0,16 0,13 0,02 0,47 0,39 

Ef leið(ur) áttar hún/hann sig á að það gæti gengið betur næst (41) 0,23 0,18 0,19 0,38 0,51 

Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis (42) 0,21 0,26 0,08 0,35 0,45 

Hugsar um leiðinlega atburði án þess að einblína á það neikvæða (4) 0,17 0,09 0,00 0,29 0,20 

Á auðvelt með að koma sér sjálf(ur) í betra skap (30) 0,20 0,22 0,08 0,24 0,28 

                  Fylgni þátta           Alfastuðull 

1. Skaplyndi - 0,33 0,25 0,41 0,94 

2. Kvíðastjón  - 0,27 0,38 0,91 

3. Framfærni   - 0,31 0,89 

4. Skýringarstíll    - 0,89 

Aths. Promax aðferð (kappa = 2,0) var notuð við snúning þátta. Atriði í töflunni eru ekki í fullri lengd. 
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Heildartölur þátta fyrir úrtak mæðra og feðra 

Reiknaðar voru heildartölur fyrir þættina fjóra í úrtaki mæðra og feðra. Heildartölur 

þátta samanstanda af summu stiga í hverjum þætti. Há heildartala gefur til kynna góða 

aðlögunarfærni meðal barna en lág heildartala getur bent til vanda í hegðun og líðan. 

 

Úrtak mæðra 

Í töflu 13 kemur fram lýsandi tölfræði fyrir heildartölu þátta í úrtaki mæðra 

ásamt fylgni heildartalna við aldur og fylgni atriða sem hlaðast á tiltekinn þátt við 

heildartölu þáttarins. Meðaltöl þátta CEAS eru á bilinu 19,87 til 33,91 og eru 

staðalfrávikin á bilinu 6,04 til 9,70. Lægstu gildin eru frá 0,00 til 6,00 og þau hæstu á 

bilinu 40,00 til 56,00. Skekkjan er á bilinu -0,21 til 0,05 og ris er á bilinu -0,43 til 

0,18. Bæði skekkja og ris eru undir einum og nálgast þættirnir því normaldreifingu. 

Líkt og sjá má á mynd 3. af dreifingu atriða á CEAS listanum í úrtaki mæðra þá víkja 

þættir CEAS listans ekki verulega frá normaldreifingu og munu líklegast einnig 

normaldreifast í stærra úrtaki. 

Þar sem það eru mismörg atriði sem hlaðast á þættina var reiknað hlutfallslegt 

meðtaltal þátta. Hlutfallsleg meðaltöl þátta eru á bilinu 2,21 til 2,42. Fylgni atriða sem 

tilheyra þættinum Skaplyndi eru á bilinu 0,64 til 0,87. Fylgni atriða við þáttinn 

Framfærni eru á bilinu 0,68 til 0,85. Fylgni atriða við þáttinn Skýringarstíll eru á 

bilinu 0,63 til 0,80 og loks er fylgni atriða við þáttinn Kvíðastjórn á bilinu 0,59 til 

0,85. Fylgni atriða við þætti er almennt frekar há og marktæk, sem gefur til kynna að 

samband atriða við þann þátt er hann hleðst á er tiltölulega sterkt. Marktæk fylgni er á 

milli aldurs og þáttarins Skaplyndi (r = 0,19) og aldurs og Skýringarstíls (r = 0,14), 

fylgnin er hinsvegar tiltölulega lág sem bendir til þess að sambandið er heldur veikt. 

Við nánari athugun á meðaltölum þátta eftir kyni og aldri (sjá 10. viðauka) kom í ljós 

stigvaxandi hækkun á meðaltölum eftir aldri á þáttunum Skaplyndi og Skýringarstíll. 

Það gefur til kynna að atriðin séu næm fyrir þroskabreytingum.   
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13. tafla. Meðaltal (M), miðgildi (md), staðalfrávik(sf), lægsta (L) og hæsta (H) gildi, 

skekkja, ris og hlutfallslegt meðtal (Hlutf. M) ásamt fylgni þátta við aldur og fylgni 

atriða við heildartölur þátta CEAS listans í úrtaki mæðra (n = 735) 

Aths. Gildi eru meðaltalsstig á 5-punkta raðkvarða (0 = Á aldrei við, 1 = Á sjaldan við, 2 = Á 

stundum við, 3 = Á oft við, 4 = Á alltaf við) 

** p < 0,01 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. mynd. Dreifing stiga á þáttum CEAS listans í úrtaki mæðra (n = 735) 
 
 

    Gildi                                 Fylgni 

 M md sf L H Skekkja Ris Hlutf. M Við aldur Atriða við heildartölu þáttar**  

Skaplyndi  33,91 35,00 9,70 3,00 56,00 -0,12 -0,43 2,42 0,19** 0,64 – 0,87 

Framfærni 23,41 24,00 7,98 0,00 40,00 -0,21 -0,38 2,34 0,03 0,68 – 0,85 

Skýringarstíll 31,28 32,00 8,70 6,00 56,00 0,05 -0,01 2,23 0,14** 0,63 – 0,80 

Kvíðastjórn 19,87 20,00 6,04 2,00 36,00 -0,18 0,18 2,21 -0,01 0,59 – 0,85 
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Meðaltöl þátta eftir kyni má sjá í 14. töflu. Einhliða dreifigreining (one-way ANOVA) 

leiddi í ljós að meðaltal stúlkna á þættinum Skaplyndi var marktækt hærra en meðaltal 

drengja (F(1,733) = 7,06, p < 0,05). Einnig var meðaltal stúlkna á þættinum 

Skýringarstíll marktækt hærra en meðaltal drengja (F(1,733) = 5,01, p < 0,05). Ekki var 

marktækur munur á meðaltölum stúlkna og drengja á þátttunum Framfærni og 

Kvíðastjórn sem gefur til kynna að ekki sé munur á meðaltölum stúlkna og drengja í 

þýði á þeim þáttum. 

 Hlutfallsleg meðaltöl eru á bilinu 2,2 til 2,5 hjá stúlkum og á bilinu 1,8 til 2,7 

hjá drengjum. Skekkja og ris eru í öllum tilvikum undir 1,0 og nálgast því þættir enn 

normaldreifingu þrátt fyrir að búið sé að skipta þeim upp eftir stúlkum og drengjum í 

úrtaki mæðra.  

 

14. tafla. Meðaltal (M), miðgildi (md), staðalfrávik (sf), skekkja, ris og hlutfallslegt 

meðaltal (Hlutf. M) þátta eftir kyni í úrtaki mæðra (n = 735). 

Þáttur  Stúlkur (n = 376)  Drengir (n = 359)  Munur  

 M md sf Skekkja Ris Hlutf. M M Md sf Skekkja Ris Hlutf. M df. F 

Skaplyndi 34,8 36,0 9,1 -0,1 -0,5 2,5 32,9 33,0 10,2 -0,1 -0,4 2,2 733 7,06* 

Framfærni 22,9 24,0 7,8 -0,3 -0,3 2,3 23,9 24,0 8,1 -0,1 -0,5 2,7 733 2,46 

Skýringarstíll 31,9 32,9 8,1 -0,1 -0,3 2,3 30,6 30,0 9,3 0,2 0,2 2,6 733 5,01* 

Kvíðastjórn 19,7 20,0 5,9 -0,1 -0,7 2,2 20,0 20,0 6,1 -0,2 -0,2 1,8 733 0,59 

* p < 0,05 

  

Þegar meðaltöl þátta eftir kyni og aldri voru borin saman var einungis um marktækan 

mun að ræða á þremur meðaltölum á tveimur þáttum (sjá 10. viðauka). Meðaltal 

stúlkna á aldrinum sjö ára var marktækt hærra en meðaltal drengja á sama aldri á 

þættinum Skaplyndi (F(1,112) = 4,28, p < 0,05). Innan sama þáttar var meðaltal 12 ára 

stúlkna marktækt hærri en drengja á sama aldri (F(1,112) = 5,75, p < 0,05). Að lokum 

var marktækur munur á meðaltölum sjö ára stúlkna og drengja á þættinum 

Skýringarstíll (F(1,112) = 5,94, p < 0,05).  
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Úrtak feðra 

Í töflu 15 eru upplýsingar um lýsandi tölfræði fyrir heildartölu þátta í úrtaki feðra sem 

og fylgni heildartalna við aldur og fylgni atriða við heildartölu þeirra þáttar sem þau 

hlaðast á. Meðaltöl þátta CEAS í úrtaki feðra eru á bilinu 21,77 til 36,44 og eru 

staðalfrávikin á bilinu 6,38 til 9,90. Lægstu gildin eru frá 3,00 til 9,00 og þau hæstu á 

bilinu 36,00 til 57,00. Hlutfallsleg meðaltöl þátta eru á bilinu 2,24 til 2,43. 

 

15. tafla. Meðaltal (M), miðgildi (md), staðalfrávik(sf), lægsta (L) og hæsta (H) gildi, 

skekkja, ris og hlutfallslegt meðtaltal (Hlutf. M) ásamt fylgni þátta við aldur og fylgni 

atriða við heildartölur þátta CEAS listans í úrtaki feðra (n = 190). 

    Gildi    Fylgni 

 M md sf L H Skekkja Ris Hlutf. M Við aldur Atriða við heildartölu þáttar**  

Skaplyndi  36,44 37,00 9,90 7,00 57,00 -0,17 -0,34 2,43 0,16* 0,60 – 0,82 

Kvíðastjórn 24,60 22,25 6,93 7,00 42,00 -0,10 -0,56 2,24 -0,07 0,58 – 0,85 

Framfærni 21,77 22,00 6,38 3,00 36,00 -0,46 0,13 2,42 0,04 0,62 – 0,84 

Skýringarstíll 27,42 27,00 6,40 9,00 46,00 0,02 -0,12 2,29 0,08 0,52 – 0,79 

Aths. Gildi eru meðaltalsstig á 5-punkta raðkvarða (0 = Á aldrei við, 1 = Á sjaldan við, 2 = Á 

stundum við, 3 = Á oft við, 4 = Á alltaf við) 

** p < 0,01 

 
Fylgni atriða sem tilheyra þættinum Skaplyndi eru á bilinu 0,60 til 0,82. Fylgni atriða 

við þáttinn Kvíðastjórn er 0,58 til 0,85. Fylgni atriða við þáttinn Framfærni er á bilinu 

0,62 til 0,84 og við síðasta þáttinn Skýringarstíl er fylgni atriða á bilinu 0,53 til 0,79. 

Fylgni allra atriða við þátt var marktæk (p < 0,01) og var hún almennt miðlungs til há, 

sem gefur til kynna að samband atriða við þann þátt sem hann hleðst á er tiltölulega 

sterkt. Einungis var marktæk fylgni við aldur á þættinum Skaplyndi, fylgnin er hins 

vegar ekki há og sem bendir til að sambandið sé frekar veikt. Marktæk fylgni er á 

milli aldurs og þáttarins skaplyndi (r = 0,16), fylgnin er hinsvegar frekar lág sem 

bendir til að sambandið er heldur veikt. Við nánari athugun á meðaltölum þátta eftir 

kyni og aldri (sjá 11. viðauka) kom í ljós stigvaxandi hækkun á meðaltölum eftir aldri 

á þáttunum Skaplyndi. Það gefur til kynna að atriðin á þættinum séu næm fyrir 

þroskabreytingum.   

Skekkja og ris eru bæði undir einum og nálgast þættirnir því normaldreifingu 

eins og sjá má á mynd 4 sem sýnir dreifingu atriða CEAS listans.  
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4. mynd. Dreifing stiga á þáttum CEAS listans í úrtaki feðra (n = 190) 
 
 
Meðaltöl þátta eftir kyni má sjá í 14. töflu. Einhliða dreifigreining (one-way ANOVA) 

leiddi í ljós að meðaltal stúlkna á þættinum Skaplyndi var marktækt hærra en meðaltal 

drengja (F(1,733) = 7,06, p < 0,05). Einnig var meðaltal stúlkna á þættinum 

Skýringarstíll marktækt hærri en meðaltal drengja (F(1,733) = 5,01, p < 0,05). Ekki var 

marktækur munur á meðaltölum stúlkna og drengja á þátttunum Framfærni og 

Kvíðastjórn sem gefur til kynna að ekki sé munur á meðaltölum stúlkna og drengja í 

þýði á þeim þáttum. 

 Skekkja og ris voru í öllum tilvikum undir 1,0 og nálgast því þættir enn 

normaldreifingu þrátt fyrir að búið sé að skipta þeim upp eftir stúlkum og drengjum í 

úrtaki feðra.  
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Í töflu 16 má sjá meðaltöl þátta eftir kyni í úrtaki feðra. Meðaltöl stúlkna eru á bilinu 

21,5 til 37,3 með staðalfrávik á bilinu 6,1 til 8,9. Meðaltöl drengja eru nokkuð áþekk 

en þau eru á bilinu 22,1 til 35,7 og er staðalfrávikið á bilinu 6,6 til 10,8. Hlutfallsleg 

meðaltöl eru á bilinu 2,2 til 2,5 hjá stúlkum og á bilinu 2,2 til 2,5 hjá drengjum. 

Einhliða dreifigreining (one-way ANOVA) leiddi í ljós að ekki er marktækur munur á 

meðaltölum þátta eftir kyni í úrtaki feðra.   

 Skekkja og ris voru í öllum tilvikum undir 1,0 og nálgast því þættir 

normaldreifingu hjá stúlkum og drengjum í úrtaki feðra.  

 

16. tafla. Meðaltal (M), miðgildi (md), staðalfrávik (sf), skekkja, ris og hlutfallslegt 

meðaltal (Hlutf. M) þátta eftir kyni í úrtaki feðra (n = 190). 

Þáttur  Stúlkur (n = 91)  Drengir (n = 99)  Munur  

 M md sf Skekkja Ris Hlutf. M M Md sf Skekkja Ris Hlutf. M df. F 

Skaplyndi 37,3 38,0 8,9 -0,1 -0,6 2,5 35,7 36,0 10,8 -0,1 -0,3 2,4 188 1,29 

Kvíðastjórn 24,4 25,5 7,3 -0,1 -0,4 2,2 24,8 25,0 6,6 -0,1 -0,8 2,3..          188 0,19 

Framfærni 21,5 22,0 6,1 -0,2 -0,1 2,4 22,1 23,0 6,6 -0,7 0,3 2,5 188 0,41 

Skýringarstíll 28,0 28,0 6,2 -0,2 -0,1 2,3 26,9 27,0 6,6 -0,1 0,3 2,2 188 1,39 

 

 

Þegar borið voru saman meðaltöl þátta eftir aldri og kyni var einungis um marktækan 

mun á fjórum meðaltölum á þremur þáttum (sjá viðauka 8). Meðaltal stúlkna á 

aldrinum sjö ára var markækt hærra en meðaltal drengja á sama aldri á þættinum 

Skaplyndi (F(1, 20) ) = 6,55, p < 0,05). Innan sama þáttar var meðaltal 11 ára stúlkna 

marktækt hærri en drengja á sama aldri (F(1,33) = 4,91, p < 0,05). Meðaltal 10 ára 

drengja var marktækt hærra en meðaltal stúlkna á sama aldri á þættinum Framfærni 

(F1,25) = 6,94, p < 0,05). Að lokum var marktækur munur á meðaltölum 12 ára stúlkna 

og drengja á þættinum Kvíðastjórn (F(1,27) = 4,51, p < 0,05). 
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Þegar borið voru saman meðaltöl heildartölu þátta hjá mæðrum og feðrum 

kom í ljós marktækur munur á meðaltölum mæðra og feðra á tveimur þáttum, 

Skaplyndi og Skýringarstíll (sjá töflu 17). Feður voru að svara marktækt hærra en 

mæður á þættinum Skaplyndi (F(1,733) = 7,04, p < 0,01). Á þættinum Skýringarstíll 

voru mæður að svara marktækt hærra með (F(1,733) = 5,01, p < 0,05).  

 

17. tafla. Meðaltal (M) og staðalfrávik (sf) og marktækur munur á meðaltölum mæðra 

(n = 735) og feðra (n = 190). 

Þáttur  Mæður (n = 735)  Feður (n = 190)  Munur 
  M sf  M sf  df. F 
Skaplyndi  33,90 9,70  36,44 9,90  733 7,04** 
Framfærni  23,42 7,98  21,78 6,39  733 2,42 
Skýringarstíll  31,28 8,68  27,43 6,40  733 5,01* 
Kvíðastjórn  19,87 6,03  24,60 6,93  733 0,59 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
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Umræða 
 
Markmið rannsóknarinnar voru tvíþætt, annars vegar að safna gögnum til að undirbúa 

stöðlun CEAS listans (Children’s Emotional Adjustment Scale) fyrir börn á aldrinum 

6 til 12 ára og hins vegar að skoða þáttabyggingu og próffræðilega eiginleika listans. 

 

Munur á úrtaki og þýði  

Helstu niðurstöður fyrir undirbúning stöðlunar á CEAS listanum er að 

samanburður á úrtaki mæðra og úrtaki feðra og þýði gefur til kynna að úrtökin 

samsvari ekki þýði fullorðinna á Íslandi eftir búsetu, kyni, aldri og menntun. Til að 

úrtak geti talist sem stöðlunarúrtak þarf það að samsvara þýði á þeim lykilbreytum 

sem skipta máli fyrir útkomu barna á sálrænum matstækjum (Einar Guðmundsson, 

2006). Við gagnasöfnun var lagt upp með lagskipt kvótaúrtak og reynt að safna 

tilteknu hlutfalli einstaklinga með tilliti til fyrrnefndra lykilbreyta. Það krefst þess að 

svarhlutfall þurfti að vera nokkuð hátt til að hlutfallsleg dreifing úrtaks samsvari 

dreifingu í þýði. Lakasta svarhlutfallið var á höfuðborgarsvæðinu, bæði fyrir úrtak 

mæðra og fyrir úrtak feðra, þar sem einungis bárust svör frá 6 skólum af þeim 17 sem 

beiðni um þátttöku var send á, sem gerir svarhlutfallið 35%. Á flestum öðrum 

landshlutum var svarhlutfallið hærra en þörf var á. Til að úrtök mæðra og feðra 

samsvari þýði hefði svarhlutfallið á höfuðborgarsvæðinu þurft að vera nokkuð hærra 

til að leiðrétta svarhlutfall allra landshluta. Einnig var dreifing aldursbila ójöfn þar 

sem það vantar þátttakendur á yngstu og elstu aldursbilin bæði í úrtaki mæðra og í 

úrtaki feðra. Þá er einnig ójöfn dreifing í menntunarflokkum í úrtaki mæðra og í úrtaki 

feðra. Fjöldi þátttakenda sem hafa háskólamenntun (ISCED, 5,6) urðu fleiri en þörf 

var á og skortur var á þátttakendum með grunnskólapróf í báðum úrtökum (ISCED 

1,2). Þátttaka mæðra með stúdentspróf og/eða viðbótarnám (ISCED 3,4) þyrfti að 

vera meiri til að samsvara þýði. Fjöldi feðra með stúdentspróf og/eða viðbótarnám 

voru aðeins fleiri en þörf var á, en þó var einungis 4,1% munur á úrtaki feðra og 

þýðis. 

Til þess að úrtök mæðra og feðra geti samsvarað þýði þarf að brýna fyrir 

aukinni þátttöku innan höfuðborgarsvæðisins, það þarf að vera meiri dreifing á 

aldursbilum og aukin þátttaka meðal þeirra sem ekki eru með háskólamenntun. Einnig 

þarf að óska eftir áframhaldandi þátttöku feðra, en feður voru einungis um 20% af 

þátttakendum í rannsókninni. Hingað til hefur að mestu verið óskað eftir þátttöku 
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mæðra á rannsóknum CEAS listans (Thorlacius og Gudmundsson, 2015). 

Ástæður fyrir þessum mun á milli úrtaka og þýðis geta verið ýmsar, til að 

mynda bárust mögulega ekki svör frá skólastjórum vegna anna og voru sumir skólar 

með könnun á eigin vegum og færðust undan þátttöku. Úrtök mæðra og feðra í  

þessari rannsókn lýsa því ekki þýði fullorðinna Íslendinga með tilliti til kyns, aldurs, 

búsetu og menntunar.  

Þáttagreining í úrtaki mæðra og feðra 

Þáttagreining CEAS í úrtaki mæðra og í úrtaki feðra var í samræmi við fyrri 

rannsóknir, þar á meðal Thorlacius og Gudmundsson (2015). Þættir listans í úrtaki 

mæðra og feðra voru fjórir, þeir eru Skaplyndi (temper control), Framfærni (social 

assertiveness), Skýringarstíll (mood repair) og Kvíðastjórn (anxiety control). Það var 

þó nokkurt ósamræmi í þáttabyggingu í úrtaki mæðra og feðra þar sem nokkur atriði 

virðast ekki tilheyra sömu þáttum í úrtaki mæðra og feðra. Á þáttinn Skaplyndi 

hlaðast 14 sömu atriðin hjá bæði mæðrum og feðrum en eitt auka atriði hleðst hjá 

feðrum Hugsar um leiðinlega atburði án fljótfærnislegra ályktana (21) sem hleðst á 

þáttinn Skýringarstíl hjá mæðrum. Atriðið hefur einnig hleðslu á þáttinn Skýringarstíl 

hjá feðrum þó að hleðslurnar séu báðar ómarkverðar (0,32). Á þáttinn Framfærni 

hlaðast níu sömu atriðin hjá bæði mæðrum og feðrum en atriðið Er örugg(ur) með sig 

í ókunnugum aðstæðum (6) hleðst markvert á þáttinn Framfærni hjá mæðrum en 

hleðst á þáttinn Kvíðastjórn hjá feðrum. Í úrtaki mæðra og í úrtaki feðra hlóðust sömu 

12 atriðin á þáttinn Skýringarstíl. Í úrtaki mæðra hlaðast atriðin Bægir frá sér 

neikvæðum hugsunum um sjálfa(n) sig (37) og Hugsar um leiðinlega atburði án 

fljótfærnislegra ályktana (21) á þáttinn Skýringarstíl en atriði 21 færist á Skaplyndi 

hjá feðrum og atriði 37 færist einnig hjá feðrum á yfir á þáttinn Kvíðastjórn. Að 

lokum hlaðast sömu níu atriðin á þáttinn Kvíðastjórn hjá bæði mæðrum og feðrum, að 

undanskildum tveimur atriðum; Bægir frá sér neikvæðum hugsunum um sjálfa(n) sig 

(37) og Er örugg(ur) með sig í ókunnugum aðstæðum (6) sem hlaðast á þáttinn 

Kvíðastjórn hjá feðrum en atriði 37 hleðst á þáttinn Skýringarstíl hjá mæðrum og 

atriði 6 hleðst á Framfærni, sem áður hefur verið greint frá. Þessi atriði eiga það 

sameiginlegt að hafa tiltölulega lágar hleðslur á þættina sem þeir tilheyra og tvö af 

þeim hafa krosshleðslu við aðra þætti. 

Það var lág til miðlungs fylgni á milli þátta sem gefur til kynna að þeir séu að 

meta aðgreindar hugsmíðar. Heildartölur voru einnig reiknaðar með það í huga svo 
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hægt sé að meta hvort börn séu að víkja frá eðlilegum þroska og aðlögunarhæfni. Ekki 

reyndist mikill marktækur munur á meðaltölum heildartalna milli drengja og stúlkna 

sem vekur upp þær vangaveltur hvort það sé nauðsyn að hafa kynbundin norm. 

Heildartölurnar normaldreifðust sem er í samræmi við fyrri hugmyndir um að atriði 

nálgist normaldreifingu fjalli þau um eðlilegan þroska og hegðun fremur en frávik í 

hegðun, en þeir listar hafa tilhneigingu til að hafa skekkta dreifingu.  

Það var marktæk fylgni á milli aldurs og þáttanna Skaplyndi og Skýringarstíll 

í úrtaki mæðra sem og marktæk fylgni milli aldurs og þáttarins Skaplyndi hjá feðrum. 

Þetta gefur til kynna að atriðin á þáttunum séu næm fyrir þroskabreytingum. Það var 

stígandi í meðaltölum eftir aldri og má því búast við að því eldri sem börnin eru því 

hærri heildartölu ættu þau að fá á þessum þáttum. Þættirnir eru því næmir fyrir þeim 

breytingum sem börn fara í gegnum á þroskaskeiðinu (Silverman og Ollendick, 2005). 

Marktækur munur er á meðaltölum á svörum mæðra og feðra á þáttunum Skaplyndi 

og Skýringarstíll. Það gefur til kynna að það er ekki samræmi í mati mæðra og feðra á 

börnum sínum þegar kemur að því að meta lunderni og getu barna til að þola og 

stjórna tilfinningum á borð við reiði og sýna þolinmæði þegar á reynir (Skaplyndi). Þá 

reynist einnig vera ósamræmi í mati mæðra og feðra þegar þau eiga að meta það 

hvernig börn þeirra takast á við neikvæðar hugsanir og atburði, ásamt getu þeirra til 

að takast á við dapurleika og sorg (Skýringarstíll). Mat mæðra og feðra á börnum 

sínum virðist vera nokkuð svipað þegar meta á næmi barna gagnvart 

tilfinningaviðbrögðum er tengjast kvíða (Kvíðastjórn) sem og félagsþroska og öryggi 

þeirra í samskiptum við ókunnuga ásamt öryggi í ókunnum aðstæðum (Framfærni). 

Þó ber að nefna að foreldrar eru ekki að meta sömu börnin og því gæti þessi munur 

komið til vegna þess. 

Þáttabygging í úrtaki mæðra og feðra var í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Thorlacius og Gudmundsson (2015). Það er einungis smávægilegur munur 

á þáttabyggingu mæðra og feðra og fyrri niðurstöðum. Þátturinn Skaplyndi inniheldur 

sömu 14 atriði hjá mæðrum, feðrum og í niðurstöðum Thorlacius og Gudmundsson en 

atriðið Hugsar um leiðinlega atburði án fljótfærnislegra ályktana (21) hleðst á þáttinn 

Skaplyndi í úrtaki feðra og í niðurstöðum Thorlacius og Gudmundson en hleðst á 

þáttinn Skýringarstíll hjá mæðrum. Á þáttinn Framfærni hlaðast sömu níu atriðin hjá 

mæðrum, feðrum og hjá Thorlacius og Gudmundsson en atriðið Er örugg(ur) með sig 

í ókunnugum aðstæðum (6) hleðst á þáttinn Framfærni hjá mæðrum og hjá Thorlacius 

og Gudmundsson en færist á þáttinn Kvíðastjórn hjá feðrum. Á þáttinn Skýringastíll 
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hlaðast sömu 12 atriðin hjá mæðrum, feðrum og hjá Thorlacius og Gudmundsson en 

atriðið Bægir frá sér neikvæðum hugsunum um sjálfa(n) sig (37) hleðst einnig á 

Skýringarstíl hjá mæðrum og hjá Thorlacius og Gudmundsson en hleðst á þáttinn 

Kvíðastjórn hjá feðrum. Þátturinn Kvíðastjórn inniheldur sömu níu atriði hjá 

mæðrum, feðrum og hjá Thorlacius og Gudmundsson en það hlaðast tvö auka atriði 

hjá feðrum eins og hefur komið fram. Þáttabygging í úrtaki mæðra og feðra er því 

nokkuð stöðug og í samræmi við fyrri niðustöður.   

 

Lokaorð 

CEAS listinn er nytsamlegur við mat á hegðun og líðan barna á aldrinum 6 til 

12 ára. Hann er góð viðbót við þá lista sem eru nú þegar í notkun. Hann hefur 

sérstöðu innan matslista að því leyti að hann metur bæði frávik í hegðun barna og 

heilbrigð tilbrigði af sömu hegðun. CEAS listinn getur því nýst vel við skimun og 

greiningu á vanda. Þá er hægt að bregðast skjótt við með viðeigandi meðferð eða 

þjálfun fyrir þau börn sem kunna að vera í áhættuhópi eða glíma við vanda. Með því 

að leggja einungis áherslu á greiningar eftir flokkunarkerfum á borð við DSM-5 er 

hætta á að börn sem eru rétt undir greiningarskilmerkjum fái ekki viðunandi meðferð 

og aðstoð. Það getur skipt sköpun fyrir börn og fjölskyldur að fá inngrip óháð 

greiningu og grípa inn í áður en vandinn er farinn að hamla þeim á ýmsum 

mikilvægum sviðum í lífinu, þar með talið í skólanum og í félagslegum samskiptum 

(Barrett og Turner, 2001). Þá er hægt að koma á inngripi í skóla, eins og sérkennslu 

eða veita barni félagsfærniþjálfun eða þjálfa tilfinningastjórnun (Sallquist o.fl., 2009; 

Zeman, Cassano, Perry-Parrish og Stegall, 2006). Leiða má líkum að því að nokkurt 

af því fjármagni sem varið er í innan heilbrigðisþjónustunnar sé til þess fallið að 

meðhöndla vanda sem hefði verið hægt að draga úr og jafnvel koma í veg fyrir með 

snemmtækri íhlutun.  

Með markvissri skimun á líðan og hegðun barna út frá eðlilegum þroska, líkt 

og CEAS listinn gerir, er hægt að greina og meðhöndla vanda barna eins fljótt og 

auðið er. Það skilar sér í bættum lífsgæðum bæði fyrir þau og nærumhverfi þeirra, 

minnkar álag á skólakerfið og dregur úr tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið síðar 

meir.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar var dreifing úrtaks með tilliti til aldurs, 

kyns, búsetu og menntunar. Úrtaksstærð feðra var nokkuð lítil sem gerði samanburð á 
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svörum mæðra og feðra erfiðan. Þar sem úrtak feðra er tiltölulega lítið ber að taka 

niðustöðum með fyrirvara. Niðurstöður gefa þó tilefni til frekari athugana, þá helst 

ber að nefna áframhaldandi gagnasöfnun með tilliti til þess hvað vantar helst upp á 

svo hægt sé að ljúka stöðlun CEAS listans.  
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1. viðauki: Bréf til skólaskrifstofu 
 

Sæl/Sæll 

  

Ég er Cand. Psych. nemi við Sálfræðideild Háskóla Íslands og óska eftir leyfi ____ til 

að hafa samband við skólastjóra nokkurra grunnskóla á þjónustusvæðinu og athuga 

hvort samþykki fáist fyrir fyrirlögn á spurningalista sem lagður er rafrænt fyrir 

foreldra barna í 1. til 7. bekk.  

 

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

hegðun, líðan og þroska barna á grunnskólaaldri. 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, 

Helga Heiðdís Sölvadóttir 

Cand. Psych. nemi 

við Sálfræðideild 

Háskóla Íslands 

 

 

  

 

 

 

 



 63 

2. viðauki: Bréf til skólastjóra 

 

Sæl / Sæll  

 

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

grunnskólaaldri. Kvarðinn er frábrugðinn hefðbundnum matskvörðum að því leyti að 

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

 

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

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

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

hans.  

 

Kvarðinn var þróaður sem hluti af doktorsverkefni Örnólfs Thorlacius sálfræðings 

undir handleiðslu dr. Einars Guðmundssonar prófessors við Sálfræðideild Háskóla 

Íslands.  

 

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

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

þátttökubeiðni til foreldra barna í 1. - 7. bekk (sjá afrit af skilaboðunum hér að neðan). 

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

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

hjá íslenskum börnum.  

 

Foreldrar svara kvarðanum og nokkrum bakgrunnsspurningum á formi rafrænnar 

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

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

að rekja gögn til einstakra barna eða foreldra þeirra, né annarra fjölskyldumeðlima. 

Einungis kyn og námundaður aldur barns verður skráður en ekki nafn, fæðingardagur 

eða kennitala.  

 

Skoða má könnunina á eftirfarandi vefslóð:  

http://lidanbarna.questionpro.com 
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Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands hefur veitt jákvæða umsögn um rannsóknina. 

Persónuvernd og ______hefur verið tilkynnt um inntak og framkvæmd verkefnisins 

og hafa ekki gert athugasemdir við hana.  

 

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

samband við undirrituð.  

 

Virðingarfyllst, 

Helga Heiðdís Sölvadóttir, cand. psych. nemi við Sálfræðideild Háskóla Íslands 

 

Dr. Einar Guðmundsson prófessor við Sálfræðideild HÍ og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar 

 

Örnólfur Thorlacius sálfræðingur og doktorsnemi við Sálfræðideild HÍ  
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3. viðauki: Fyrra bréf til foreldra/forráðamanna 

 

Kæra foreldri/forráðamaður. 

 

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

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

og tilfinningaþroska barna og veita úrræði ef þörf er á. Skortur er á áreiðanlegum 

matstækjum hérlendis sem meta vandkvæði hjá börnum á þessum sviðum og er 

mikilvægt að ráða bót úr því.  

 

Hér með óskum við eftir þátttöku MÆÐRA og FEÐRA barna í 1. til 7. bekk í 

rannsókn. Þátttaka foreldra skiptir miklu og gerir nánari þróun matstækisins 

mögulega. Þátttaka felst í því að svara 47 staðhæfingum í nýja matskvarðanum um 

barn ykkar og nokkrum einföldum bakgrunnsspurningum. Spurningunum er svarað 

rafrænt á netinu og tekur það yfirleitt um 5-10 mínútur (sjá hlekk hér að neðan á 

vefsvæði rannsóknarinnar).  

 

http://lidanbarna.questionpro.com 

 

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

Háskóla Íslands. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og ______ 

Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands hefur veitt jákvæða umsögn um rannsóknina.  

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

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

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

samþykkisyfirlýsinguna vandlega. Samþykkisyfirlýsingin er á ofangreindri vefslóð.  

 

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

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

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

formi hjá rannsakendum á vinnustað þeirra í Háskóla Íslands, án nokkurra auðkenna 

sem gera mögulegt að rekja svörin.  

 



 66 

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

mikilvægu velferðarmáli í lífi barna.   

 

Virðingarfyllst, 

 

Helga Heiðdís Sölvadóttir, cand. psych. nemi við Sálfræðideild Háskóla Íslands  

 

Dr. Einar Guðmundsson prófessor við Sálfræðideild HÍ og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar  

 

Örnólfur Thorlacius sálfræðingur og doktorsnemi við Sálfræðideild HÍ  
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4. viðauki: Seinna bréf til foreldra/forráðamanna 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

 

Fyrir nokkru fenguð þið send skilaboð um rannsókn við Sálfræðideild Háskóla Íslands 

(þróun nýs matskvarða um þroska og hegðun barna). Þökkum við þeim kærlega fyrir 

sem þegar hafa tekið þátt í rannsókninni. 

 

Til þess að hægt sé að hefja notkun kvarðans vantar okkur fleiri gögn um það hvernig 

foreldrar svara honum (mæður og feður). Skiptir það miklu fyrir framgang verksins, 

svo þróa megi listann í nothæft matstæki fyrir skimun og greiningu á þeim 

margvíslegu vandkvæðum sem börn geta þurft aðstoð við. 

 

Hlekkur á vefsvæði rannsóknarinnar: 

http://lidanbarna.questionpro.com 

 

Gert er ráð fyrir að það taki um 5-10 mínútur að svara. 

 

Þakka ykkur fyrir. 

 

Virðingarfyllst, 

Helga Heiðdís Sölvadóttir 

Cand. psych nemi 

við Sálfræðideild HÍ 
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5. viðauki: Úrtak og þýði eftir landshlutum 
 

Úrtak og þýði eftir landshlutum (N = 925) 
 
 Úrtak Þýðia 

Landshlutib Fjöldi % Fjöldi % 
Höfuðborgarsvæðið 305 33,0 131.591 64,5 
Suðurnes 127 13,7 13.585 6,7 
Vesturland 33 3,6 9.574 4,7 
Vestfirðir 49 5,3 4.403 2,2 
Norðurland 151 16,3 22.304 10,9 
Austurland 104 11,2 7.823 3,8 
Suðurland 156 16,9 14.764 7,2 
Heild 925 100,0 204.044 100,0 
aHagstofa Íslands (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013. Sveitarfélagaskipan 
hvers árs. Viðmið: Mannfjöldi 1. janúar 2012 (rafrænt gagnasafn). 
bSjá lista yfir sveitarfélög eftir landshlutum í íslensku stöðlunarúrtaki í Einar Guðmundsson (2015) 
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6. viðauki: Hlutfallsleg skipting menntunar í úrtaki og þýði 
 

Hlutfallsleg skipting (%) menntunar í úrtaki og þýði á landinu öllu.  

Menntun Úrtak Þýðia 

 (%) (%) 
ISCED 1,2 11,6 40,0 
ISCED 3,4 23,9 31,7 
ISCED 5,6 64,5 28,3 
Heild 100,0 100,0 
Aths. ISCED = International Standard Classification of Education (UNESCO Institute for Statistics, 

2012). ISCED er námsstigsflokkun þar sem 1 = barnaskólastig, 2 = unglingastig, 3 = 

framhaldsskólastig, 4 = viðbótarstig, 5 = háskólastig og 6 = doktorsstig (sjá einnig Hagstofa Íslands, 

2008). Upplýsingar um menntun eftir aldri og menntun er sérvinnsla úr Vinnumarkaðsrannsókn 

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

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

úrtaksrannsókn og því getur verið skekkja í upplýsingum um menntun fólks í þýði. 
aHagstofa Íslands (e.d.) Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013 – Sveitarfélagaskipan 

hvers árs. Viðmið: Mannfjöldi 1. janúar 2012 (rafrænt gagnasafn). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 70 

7. viðauki: Lýsandi tölfræði CEAS í úrtaki mæðra (n = 735) 
 

Lýsandi tölfræði fyrir 47 staðhæfingar CEAS í úrtaki mæðra (n = 735), meðaltal (M), 

miðgildi (md), staðalfrávik (sf), skekkja (skewness), ris (kurtosis) og fylgni. Lág gildi 

í fylgni bendir til styrkleika en há gildi til veikleika.  
 

 Aldursbil 

72 – 155 mánaða 

 

Staðhæfingar 

 

M 

 

md 

 

sf 

 

Skekkja 

 

Ris 

Fylgni við 

aldur 

Á auðvelt með að tala við fólk  2,50 3,00 1,08 -0,35 -0,70 0,05 

Er þolinmóð(ur) 2,65 3,00 0,82 -0,37 -0,01 0,14** 

Á auðvelt með að hrista af sér ótta 2,18 2,00 0,91 -0,16 -0,55 0,08* 

Hugsar um leiðinlega atburði frá fleiri sjónarhornum 2,16 2,00 0,87 -0,08 -0,61 0,08* 

Hefur stjórn á hegðun sinni  2,47 3,00 0,90 -0,23 -0,48 0,20** 

Er örugg(ur) í ókunnum aðstæðum 2,23 2,00 0,99 -0,26 -0,55 0,11** 

Er örugg(ur) með sig þegar þarf að gera eitthvað  2,38 2,00 0,99 -0,30 -0,50 0,09* 

Á auðvelt með að leiða hugann að öðru 2,14 2,00 0,88 -0,19 -0,61 -0,04 

Er áhyggjulaus 2,40 3,00 0,95 -0,58 -0,18 -0,13** 

Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér 2,34 2,00 0,89 -0,25 -0,55 -0,05 

Á auðvelt með að hætta að hugsa um eitthvað slæmt 2,12 2,00 0,93 -0,07 -0,63 -0,08* 

Á auðvelt með að biðja um aðstoð ef þekkir ekki vel 2,09 2,00 1,06 -0,07 -0,70 -0,04 

Ef illa gengur er dugleg(ur) að muna eftir styrkleikum 2,12 2,00 0,89 -0,07 -0,52 0,06 

Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum 2,25 2,00 0,88 -0,21 -0,42 0,02 

Er sveigjanleg(ur) 2,67 3,00 0,91 -0,32 -0,41 0,12** 

Ef lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró 2,34 2,00 0,88 -0,20 -0,37 0,16** 

Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða 2,14 2,00 0,89 -0,15 -0,67 0,03 

Getur tekið gagnrýni 2,31 2,00 0,86 -0,14 -0,41 0,09* 

Örugg(ur) ef miðpunktur athygli 2,38 2,00 1,00 -0,27 -0,49 0,07 

Þarf mikið til að reiðast 2,39 2,00 1,03 -0,15 -0,70 0,15** 

Getur hugsað um leiðinlega atburði frá öðrum sjónarhornum 2,21 2,00 0,84 -0,18 -0,28 0,14** 

Þarf mikið til að verða pirruð/pirraður 2,07 2,00 0,98 -0,11 -0,62 0,09* 

Heldur ró ef gerir mistök 2,28 2,00 0,87 -0,16 -0,19 0,13** 

Þarf mikið til að verða hrædd(ur) 2,12 2,00 0,90 -0,05 -0,51 0,09* 

Er góð(ur) í að finna skýringar á leiðinlegum atvikum 2,45 3,00 0,91 -0,44 -0,03 0,07 
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 Aldursbil 

72 – 155 mánaða 

 

Staðhæfingar 

 

M 

 

md 

 

sf 

 

Skekkja 

 

Ris 

Fylgni við 

aldur 

Ef niðurdregin(n) rifjar hún/hann upp styrkleika  2,00 2,00 0,90 -0,04 -0,42 0,03 

Er framfærin(n) 2,32 2,00 1,05 -0,21 -0,61 -0,03 

Þarf mikið til að bregða 2,16 2,00 0,88 -0,16 -0,39 0,04 

Ósmeyk(ur) þegar á að sýna hæfni sína 2,60 3,00 1,15 -0,53 -0,63 0,04 

Á auðvelt með að koma sér sjálf(ur) í betra skap 2,52 3,00 0,84 -0,33 -0,12 0,04 

Reynir að skilja af hverju henni/honum líður á tiltekinn hátt 2,14 2,00 0,92 -0,12 -0,40 0,16** 

Er góð(ur) að finna leiðir til að láta sér líða betur 2,24 2,00 0,83 -0,13 -0,40 0,11** 

Ef leið(ur) getur áttað sig á að hlutirnir hefðu getað farið verr 2,02 2,00 0,90 0,00 -0,37 0,25** 

Hefur stjórn á tilfinningum sínum 2,12 2,00 0,92 0,04 -0,50 0,20** 

Hefur jafnaðargeð 2,70 3,00 0,93 -0,41 -0,37 0,12** 

Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist 2,44 3,00 1,00 -0,24 -0,66 0,20** 

Bægir frá sér neikvæðum hugsunum um sjálfa(n) sig 2,41 3,00 0,92 -0,28 -0,52 -0,12 

Heldur ró sinni við breyttu fyrirkomulagi 2,54 3,00 0,91 -0,31 -0,35 0,03 

Er örugg(ur) þegar hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið 2,36 2,00 1,01 -0,33 -0,50 0,03 

Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra 2,12 2,00 1,11 -0,12 -0,73 -0,02 

Ef leið(ur) áttar hún/hann sig á að það gæti gengið betur næst 2,51 3,00 0,77 -0,28 0,10 0,13** 

Auðvelt að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis 2,22 2,00 0,82 -0,25 -0,19 0,05 

Hefur góða stjórn á skapi sínu 2,61 3,00 0,93 -0,28 -0,45 0,19** 

Heldur ró sinni þótt illa gangi 2,31 2,00 0,90 -0,13 -0,49 0,19** 

Veltir fyrir sér skýringum á hvers vegna eitthvað slæmt gerðist 2,22 2,00 0,87 -0,16 -0,24 0,12** 

Ef leið(ur) reynir að skoða hlutina frá öðrum sjónarhornum 2,08 2,00 0,83 -0,05 -0,43 0,17** 

Er örugg(ur) ef hittir jafnaldra sem hún/hann þekkir ekki vel 2,44 3,00 1,01 -0,34 -0,49 -0,06 

* p < 0,05, ** p < 0,01 
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8. viðauki: Lýsandi tölfræði CEAS í úrtaki feðra (n = 190) 
 
Lýsandi tölfræði fyrir 47 staðhæfingar CEAS í úrtaki feðra (n = 190), meðaltal (M), 

miðgildi (md), staðalfrávik (sf), skekkja (skewness), ris (kurtosis) og fylgni. Lág gildi 

í fylgni bendir til styrkleika en há gildi til veikleika.  
 

 Aldursbil 

72 – 155 mánaða 

 

Staðhæfingar 

 

M 

 

md 

 

sf 

 

Skekkja 

 

Ris 

Fylgni við 

aldur 

Á auðvelt með að tala við fólk  2,45 3,00 1,03 -0,25 -0,49 0,07 

Er þolinmóð(ur) 2,66 3,00 0,88 -0,20 -0,64 0,02 

Á auðvelt með að hrista af sér ótta 2,16 2,00 0,89 -0,90 -0,69 0,01 

Hugsar um leiðinlega atburði án þess að einblína á það neikvæða 2,21 2,00 0,85 -0,15 -0,35 0,07 

Hefur stjórn á hegðun sinni  2,43 3,00 0,86 -0,30 -0,49 0,19** 

Er örugg(ur) í ókunnum aðstæðum 2,28 2,00 0,92 -0,17 -0,63 0,07 

Er örugg(ur) með sig þegar þarf að gera eitthvað  2,46 3,00 0,94 -0,42 -0,46 0,08 

Á auðvelt með að leiða hugann að öðru 2,13 2,00 0,81 -0,24 -0,55 -0,01 

Er áhyggjulaus 2,52 3,00 0,91 -0,53 -0,17 -0,18* 

Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér 2,38 2,00 0,90 -0,20 -0,48 -0,12 

Á auðvelt með að hætta að hugsa um eitthvað slæmt 2,18 2,00 0,91 -0,22 -0,52 -0,14 

Á auðvelt með að biðja um aðstoð ef þekkir ekki vel 2,03 2,00 0,98 -0,05 -0,38 -0,02 

Ef illa gengur er dugleg(ur) að muna eftir styrkleikum 2,15 2,00 0,82 -0,12 -0,46 -0,01 

Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum 2,20 2,00 0,88 -0,06 -0,70 -0,08 

Er sveigjanleg(ur) 2,63 3,00 0,92 -0,30 -0,50 0,12 

Ef lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró 2,28 2,00 0,84 -0,14 -0,34 0,11 

Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða 2,08 2,00 0,85 0,05 -0,40 0,04 

Getur tekið gagnrýni 2,31 2,00 0,92 -0,20 -0,56 -0,06 

Örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli 2,39 3,00 0,95 -0,51 -0,23 -0,02 

Þarf mikið til að reiðast 2,43 2,00 1,10 -0,05 -0,98 0,13 

Hugsar um leiðinlega atburði án fljótfærnislegra ályktana 2,27 2,00 0,69 0,17 -0,07 0,04 

Þarf mikið til að verða pirruð/pirraður 2,16 2,00 0,97 0,09 -0,84 0,07 

Heldur ró ef gerir mistök 2,29 2,00 0,85 -0,07 -0,59 0,12 

Þarf mikið til að verða hrædd(ur) 2,06 2,00 0,88 0,02 -0,34 0,04 

Er góð(ur) í að finna skýringar á leiðinlegum atvikum 2,45 3,00 0,89 -0,29 -0,20 0,08 
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 Aldursbil 

72 – 155 mánaða 

 

Staðhæfingar 

 

M 

 

md 

 

sf 

 

Skekkja 

 

Ris 

Fylgni við 

aldur 

 
Ef niðurdregin(n) rifjar hún/hann upp styrkleika  2,13 2,00 0,78 0,18 -0,50 -0,04 

Er framfærin(n) 2,45 3,00 0,98 -0,36 -0,51 0,07 

Þarf mikið til að bregða 2,17 2,00 0,83 -0,06 -0,50 0,01 

Ósmeyk(ur) þegar á að sýna hæfni sína 2,77 3,00 1,05 -0,72 -0,12 0,06 

Á auðvelt með að koma sér sjálf(ur) í betra skap 2,66 3,00 0,77 -0,32 0,21 -0,00 

Reynir að skilja af hverju henni/honum líður á tiltekinn hátt 2,20 2,00 0,83 -0,05 -0,40 0,15* 

Er góð(ur) að finna leiðir til að láta sér líða betur 2,29 2,00 0,85 -0,23 -0,46 0,01 

Ef leið(ur) getur áttað sig á að hlutirnir hefðu getað farið verr 2,09 2,00 0,74 0,91 0,31 0,13 

Hefur stjórn á tilfinningum sínum ef hún/hann kemst í uppnám 2,09 2,00 0,87 -0,12 -0,54 0,16* 

Hefur jafnaðargeð 2,83 3,00 0,95 -0,50 -0,47 0,19** 

Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist 2,54 3,00 1,05 -0,33 -0,62 0,14* 

Bægir frá sér neikvæðum hugsunum um sjálfa(n) sig 2,42 2,00 0,92 -0,11 -0,52 -0,15* 

Heldur ró sinni við breyttu fyrirkomulagi 2,46 2,00 0,89 -0,12 -0,54 0,14 

Er örugg(ur) þegar hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið 2,44 2,00 0,92 -0,23 -0,34 0,07 

Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra 2,19 2,00 1,05 -0,06 -0,71 0,05 

Ef leið(ur) áttar hún/hann sig á að það gæti gengið betur næst 2,55 3,00 0,73 -0,13 -0,24 0,17* 

Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis 2,27 2,00 0,81 -0,12 -0,51 0,01 

Hefur góða stjórn á skapi sínu 2,66 3,00 0,91 -0,40 -0,18 0,19** 

Heldur ró sinni þótt illa gangi 2,38 2,00 0,91 -0,14 -0,70 0,19** 

Veltir fyrir sér skýringum á hvers vegna eitthvað slæmt gerðist 2,29 2,00 0,73 0,10 0,48 0,04 

Ef leið(ur) reynir að skoða hlutina frá öðrum sjónarhornum 2,13 2,00 0,70 0,11 -0,30 0,09 

Er örugg(ur) ef hittir jafnaldra sem hún/hann þekkir ekki vel 2,58 3,00 0,94 -0,25 -0,50 -0,08 

* p < 0,05, ** p < 0,01 
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9. viðauki: Fimm þátta lausn í úrtaki feðra (n = 190) 

 

Fimm þátta lausn með meginásaþáttagreiningu (principal axis component) og 

hvössum snúningi (Promax, kappa = 2) í úrtakif feðra (n=190) 

 
Þáttur og atriði  Þáttahleðsla 

 1 2 3 4 5 h2 

1. Skaplyndi (temper control)       

Það þarf mikið til að reiðast (20) 0,82 -0,06 0,11 0,06 -0,12 0,72 

Hefur góða stjórn á skapi sínu (43) 0,80 -0,03 0,04 0,08 0,05 0,71 

Getur hamið sig þegar hún/hann reiðist (36) 0,79 -0,08 -0,04 0,11 0,05 0,66 

Það þarf mikið til að verða pirruð/pirraður (22) 0,76 0,14 0,01 -0,03 0,00 0,64 

Hefur jafnaðargeð (35) 0,75 0,04 0,05 0,09 0,01 0,67 

Heldur ró sinni þótt illa gangi (44) 0,74 -0,01 -0,03 0,10 0,05 0,67 

Er þolinmóð(ur) (2) 0,57 0,16 -0,02 -0,03 0,01 0,38 

Heldur ró ef gerir mistök (23) 0,56 0,26 -0,04 0,10 -0,01 0,54 

Hefur stjórn á tilfinningum sínum ef hún/hann kemist í uppnám (34) 0,55 0,10 -0,06 0,16 0,26 0,56 

Hefur stjórn á hegðun sinni (5) 0,54 0,04 -0,11 0,12 0,13 0,39 

Er sveigjanleg(ur) (15) 0,54 0,09 0,09 0,01 0,05 0,37 

Heldur ró sinni við breyttu fyrirkomulegi (38) 0,50 0,17 0,09 0,01 0,08 0,41 

Getur tekið gagnrýni (18) 0,46 0,13 0,04 0,06 -0,02 0,31 

Ef lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró (16) 0,38 0,21 0,01 0,28 0,06 0,47 

Hugsar um leiðinlega atburði án fljótfærnislegra ályktana (21) 0,32 0,16 0,03 0,30 0,10 0,41 

2. Kvíðastjórn (anxiety control)       

Á auðvelt með að hrista áhyggjur af sér (10) 0,03 0,79 0,05 0,10 -0,01 0,73 

Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum (14) 0,14 0,77 0,04 0,11 -0,08 0,76 

Á auðvelt með að hugsa um eitthvað slæmt (11) -0,05 0,71 -0,07 0,07 0,04 0,51 

Er áhyggjulaus (9) 0,06 0,66 0,07 0,01 -0,06 0,48 

Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða (17) 0,13 0,63 -0,01 0,08 0,08 0,54 

Á auðvelt með að hrista af sér ótta (3) 0,05 0,62 0,07 -0,08 0,32 0,57 

Þarf mikið til að verða hrædd(ur) (24) 0,22 0,55 -0,04 -0,01 0,21 0,50 

Á auðvelt með að leiða hugann að öðru (8) 0,02 0,47 0,01 0,25 0,01 0,38 

Er örugg(ur) með sig í ókunnugum aðstæðum (6) 0,10 0,41 0,40 0,02 0,01 0,48 

Bægir frá sér neikvæðum hugsunum um sjálfa(n) sig (37) 0,29 0,38 0,11 0,26 -0,13 0,54 

Þarf mikið til að bregða (28) 0,21 0,32 0,06 0,00 0,29 0,34 

3. Framfærni (social assertiveness)       

Er örugg(ur) þegar hittir fólk sem hún/hann þekkir lítið (39) 0,08 0,02 0,89 -0,03 -0,02 0,82 

Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra (40) 0,06 -0,10 0,82 0,03 0,08 0,70 
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Þáttur og atriði  Þáttahleðsla 

 1 2 3 4 5 h2 

Á auðvelt með að tala við fólk (1) -0,05 0,04 0,73 -0,09 0,03 0,51 

Er framfærin(n) (27) -0,18 0,02 0,60 0,30 0,13 0,55 

Á auðvelt með að biðja um aðstoð ef þekkir ekki vel (12) -0,03 0,00 0,58 0,08 -0,05 0,35 

Er örugg(ur) ef hittir jafnaldra sem hún/hann þekkir ekki vel (47) 0,10 0,20 0,54 0,02 0,12 0,48 

Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli (19) 0,12 0,03 0,53 0,08 0,30 0,53 

4. Skýringarstíll (mood repair)        

Ef leið(ur) reynir að skoða hlutina frá öðrum sjónarhornum (46) 0,06 0,05 0,01 0,67 0,05 0,53 

Ef leið(ur) getur áttað sig á að hlutirnir hefðu getað farið verr (33) 0,09 0,06 -0,12 0,55 0,28 0,47 

Er góð(ur) að finna leiðir til að láta sér líða betur (32) 0,16 0,17 0,13 0,55 0,03 0,60 

Er góð(ur) að finna skýringar á leiðinlegum atvikum (25) 0,18 -0,08 0,18 0,51 -0,13 0,42 

Reynir að skila af hverju henni/honum líður á tiltekinn hátt (31) 0,22 -0,03 0,06 0,49 0,10 0,42 

Veltir fyrir sér skýringum á hvers vegna eitthvað slæmt gerðist (45) 0,17 0,15 0,05 0,48 -0,12 0,43 

Ef niðurdregin(n) rifjar hún/hann upp styrkleika (26) 0,14 0,22 0,19 0,48 0,03 0,58 

Ef illa gengur er dugleg(ur) að muna eftir styrkleikum (13) 0,09 0,24 0,13 0,46 0,12 0,52 

Ef leið(ur) áttar hún/hann sig á að það gæti gengið betur næst (41) 0,22 0,18 0,17 0,38 0,13 0,51 

Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis (42) 0,22 0,27 0,08 0,35 0,00 0,46 

Hugsar um leiðinlega atburði án þess að einblína á það neikvæða (4) 0,16 0,08 -0,03 0,28 0,16 0,21 

Á auðvelt með að koma sér sjálf(ur) í betra skap (30)  0,19 0,19 0,04 0,22 0,20 0,30 

Ónefndur þáttur       

Ósmeyk(ur) þegar á að sýna hæfni sína (29) 0,08 -0,02 0,27 0,14 0,57 0,54 

Er örugg(ur) með sig þegar hún/hann þarf að gera eitthvað (7) 0,05 0,15 0,40 0,04 0,49 0,58 

                  Fylgni þátta           Alfastuðull 

1. Skaplyndi - 0,33 0,24 0,40 0,16 0,94 

2. Kvíðastjórn  - 0,26 0,36 0,16 0,91 

3. Framfærni   - 0,30 0,14 0,88 

4. Skýringarstíll    - 0,15 0,89 

5. Ónefndur þáttur     - 0,67 

Aths. Promax aðferð (kappa = 2,0) var notuð við snúning þátta. Atriði í töflunni eru ekki í fullri lengd. 
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10. viðauki: Meðaltal (M) og staðalfrávik (sf) þátta eftir kyni og aldri í úrtaki mæðra (n = 735) 

 
 

    Þáttur    

 Skaplyndi Framfærni  Skýringarstíll  Kvíðastjórn  

 Stúlkur Drengir Alls Stúlkur Drengir Alls Stúlkur Drengir Alls Stúlkur Drengir Alls 

Aldursbil M sf M sf M sf M Sf M sf M sf M sf M sf M sf M sf M sf M sf 

6 ára 32,4 8,5 31,2 10,0 31,9 9,2 21,9 8,6 24,1 9,8 22,9 9,1 30,7 6,8 30,1 9,4 30,4 8,0 20,4 5,4 20,8 6,6 20,5 5,9 

7 ára 33,8* 9,5 30,1 9,6 31,8 9,7 22,3 8,3 23,2 8,2 22,8 8,2 32,0* 7,1 28,2 9,3 30,0 8,5 20,4 5,9 19,1 6,5 19,7 6,23 

8 ára 33,4 9,0 32,7 9,3 33,0 9,1 24,5 6,9 24,4 7,8 24,4 7,4 30,8 8,9 30,4 7,7 30,6 8,3 19,9 5,6 20,7 5,5 20,3 5,5 

9 ára 32,6 9,9 34,2 11,3 33,4 10,6 22,6 8,5 23,8 8,2 23,2 8,3 29,1 8,7 31,4 10,2 30,2 9,4 17,6 6,9 19,2 6,9 18,4 6,9 

10 ára 36,1 9,0 34,0 10,9 35,0 10,0 23,5 7,8 24,3 7,2 23,9 7,5 32,4 8,4 30,9 9,5 31,7 8,9 19,3 6,2 20,6 6,2 19,9 6,2 

11 ára 35,8 8,1 34,0 10,5 34,9 9,4 22,2 7,9 24,2 8,0 23,1 7,9 32,8 8,6 31,4 8,9 32,1 8,7 18,7 6,1 20,4 5,9 19,5 6,0 

12 ára 39,2* 8,2 35,1 9,3 37,3 8,9 24,0 6,8 23,1 7,9 23,6 7,3 35,4 7,0 32,2 9,9 33,9 8,5 21,4 5,1 19,5 5,5 20,5 5,3 

Aths. Aldur er flokkaður út frá mánuðum, 6 ára = 72 til 83 mánaða, 7 ára = 84 – 95 mánaða o.s.frv. 
p <0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

11. viðauki: Meðaltal (M) og staðalfrávik (sf) þátta eftir kyni og aldri í úrtaki feðra (n = 190) 

 
 

 
 
 
    Þáttur    

 Skaplyndi Kvíðastjórn  Framfærni  Skýringarstíll  

 Stúlkur Drengir Alls Stúlkur Drengir Alls Stúlkur Drengir Alls Stúlkur Drengir Alls 

Aldursbil M sf M sf M sf M Sf M sf M sf M sf M sf M sf M sf M sf M sf 

6 ára 33,6 9,2 38,1 7,7 36,1 8,6 26,8 7,5 25,5 6,1 26,0 6,7 21,3 6,8 22,3 5,8 21,8 6,2 25,4 5,6 29,3 6,0 27,6 6,1 

7 ára 36,8* 10,9 25,5 9,7 31,2 11,6 26,1 6,6 22,9 6,8 24,5 6,8 21,5 4,5 18,9 7,9 20,2 6,4 28,5 7,4 22,1 7,5 25,3 7,9 

8 ára 37,4 7,3 29,8 12,3 34,4 10,1 24,4 6,1 24,5 6,9 24,4 6,3 21,6 6,3 19,5 2,8 20,8 5,2 27,5 6,2 24,0 6,6 26,1 6,5 

9 ára 37,1 8,9 38,9 9,8 37,8 9,0 23,0 9,7 26,3 5,0 24,3 8,2 22,8 5,0 22,4 5,7 22,6 5,1 28,8 5,8 29,1 5,0 28,9 5,4 

10 ára 36,4 8,3 41,4 10,2 38,9 9,5 24,1 5,6 24,7 6,3 24,4 5,9 20,8 6,0 25,9* 3,7 23,4 5,5 29,4 6,1 28,4 5,6 28,9 5,7 

11 ára 43,3* 8,6 35,6 10,3 38,3 10,3 25,0 8,5 23,7 7,8 24,2 8,0 22,7 6,6 21,9 8,7 22,2 7,9 29,7 7,0 26,0 6,9 27,3 7,1 

12 ára 37,1 8,3 37,1 10,3 37,1 9,2 21,4 6,9 26,7* 6,5 24,1 7,1 19,9 7,7 22,3 6,4 21,2 7,0 27,3 5,5 28,3 6,1 27,8 5,7 

 
Aths. Aldur er flokkaður út frá mánuðum, 6 ára = 72 til 83 mánaða, 7 ára = 84 – 95 mánaða o.s.frv. 
p <0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 
 
 


