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Útdráttur 

Samkennd er getan til að lifa sig inn í og skilja tilfinningar annarrar manneskju. Tilgangur 

þessarar rannsóknar var að atriðagreina spurningalista sem lagður var fyrir foreldra barna í 

fyrsta til sjöunda bekk grunnskóla. Listanum var ætlað að meta samkennd barna út frá 

kenningum um tveggja þátta líkan um samkennd. Þessir þættir, Innlifun í tilfinningar annarra 

og Skilningur á tilfinningum annarra eiga að meta annars vegar tilfinningalegan og hins 

vegar hugrænan þátt samkenndar. Athugaðir voru próffræðilegir eiginleikar listans í annarri 

rannsókn með notkun klassíska raungildislíkansins (e. Classical Test Theory). Markmið 

þessarar rannsóknar var að atriðagreina þau atriði sem talin voru fylgja þessum þáttum með 

notkun svarferlalíkana (e. Item Response Theory). Niðurstöður fyrir þáttinn Innlifun í 

tilfinningar annarra voru að aðgreining atriða var miðlungs til mjög há og 

þyngdarþröskuldarnir náðu lengra niður á þættinum heldur en upp. Að mestu leyti voru 

miklar upplýsingar að fá um þáttinn. Niðurstöður fyrir þáttinn Skilningur á tilfinningum 

annarra voru þannig að aðgreinings eins atriðis var mjög lág og fyrir neðan viðmið sem sett 

voru. Að öðru leyti kom aðgreining atriða vel út. Þyngdarþröskuldar náðu einnig lengra niður 

á þeim þætti en upp og voru einnig ágætar upplýsingar að fá frá atriðum sem mátu þann þátt. 

Í heild kom greining með svarferlalíkani á atriðunum vel út.  
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Inngangur 

Samkennd (e. empathy) er getan til að bera kennsl á tilfinningar og hugsanir annarrar 

manneskju sem og eigna sér tilfinningar annarra (Cohen og Strayer, 1996). Með öðrum 

orðum að raunverulega finna fyrir þeim tilfinningum sem borið er kennsl á hjá öðrum. 

Vísbendingar eru um að samkennd sé eiginleiki innra með fólki og að hún sé mismunandi 

milli einstaklinga (Duan og Hill, 1996). Flestir rannsakendur eru sammála um að samkennd 

hafi áhrif á hegðun að því leyti að þeir sem finni sterkt fyrir samkennd bregðist fremur við 

tilfinningum annarra (Jolliffe og Farrington, 2004). Batson (2009) greinir frá því að til að 

upplifa samkennd sé ekki einungis nóg að bera kennsl á ástand annarrar manneskju heldur 

þarf einnig að gera sér í hugarlund hvernig sé að vera í þessu tiltekna hugarástandi. Flestir eru 

sammála um að skipta samkennd upp í tvo þætti; hugrænan (e. cognitive) þátt og 

tilfinningalegan (e. affective). Hugræni þátturinn er getan til að greina tilfinningar og 

hugarástand annarrar manneskju á meðan sá tilfinningalegi snýst um að bregðast við 

skynjuðu tilfinningaástandi annarrar manneskju (Feshbach, 1975;  Reniers, Corcoran, Drake, 

Shryane og Völlm, 2010). Rannsóknir hafa stutt þessa tvískiptingu (Findlay, Girardi og 

Copland, 2006; Dadds o.fl., 2008; Sahin, 2012). Duan og Hill (1996) telja að ekki sé 

samræmi á milli kenninga um samkennd og raunvísra (e. empirical) gagna og frekari 

rannsóknir þurfi til að styðja þessar kenningar. Enn fremur telja þeir að snúa eigi frá 

hefðbundnum leiðum til að mæla samkennd, til að mynda sjálfsmatslistum eða með 

matsmönnum. Í staðinn eigi að styðjast við hvernig einstaklingur metur aðstæður (e. 

attributional approach) þar sem það gefur til kynna sjónarhorn áhorfandans. Hægt sé að bera 

saman sjónarhorn áhorfandans og hvað viðkomandi segist upplifa. Ef samræmi er þar á milli 

þá sé hægt að gera ráð fyrir samkennd af hálfu áhorfandans (Duan og Hill, 1996).  

Skilgreiningu á samkennd (e. empathy) hefur verið blandað saman við skilgreiningu á 

samúð (e. sympathy) (Wispé, 1986). Þegar rætt er um samúð er oft átt við samkennd og öfugt. 

Réttmæti mælingarinnar minnkar við að hugtökunum tveimur sé ruglað saman.  Þegar 

þessum hugtökum er ruglað saman í mælitækjunum sem eiga að meta samkennd dregur það 

úr réttmæti mælingarinnar (Jolliffe og Farrington, 2004). Þó að merking hugtakanna skarist 

þá eru þetta talin tvö aðgreind hugtök. Chismar (1998) fjallar um að samúð sé í raun sérstök 

tegund samkenndar. Til að sýna samúð er þörf á samkennd, en samúðin er viðbragð við 

erfiðum tilfinningum vegna mats á uppnámi hjá öðrum einstakling, á meðan samkenndin er 

eiginleikinn að meta og bregðast við tilfinningum annarra almennt.  
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Samkennd barna 

Áður fyrr fjölluðu rannsóknir á samkennd að miklu leyti um fullorðna einstaklinga (Eysenck, 

Pearson, Easting og Allsopp, 1985; Kalliopuska, 1984) en athyglin hefur færst yfir á börn og 

unglinga (Sahin, 2012). Fróðlegt gæti verið að athuga samkennd einstaklings í samhengi við 

hvernig hann þroskast og mótast. Barnið þroskast á vitsmunasviði og talið er að samkennd 

fari stigvaxandi með aldri og að samkennd barna þroskist eftir ákveðnu ferli (Rieffe, Ketelaar 

og Wiefferink, 2010). Í fyrstu er talið að barnið sé nokkuð sjálfhverft og hafi ekki getuna til 

að setja sig í fótspor annarra. Með aukinni æfingu í að taka að sér félagslegt hlutverk getur 

barnið öðlast innsæi í reynsluheim annarra. (Flavell, Botkin, Fry, Wright og Jarvis, 1968).  

Mælingar á samkennd barna beindust í fyrstu að tilfinningalega hluta samkenndar 

(Feshbach, 1973). Barnið var beðið um að skýra frá hvernig því leið þegar því voru birtar 

glærur með tilfinningalega örvandi viðfangsefni. Barnið var svo beðið um að skýra frá því 

hvernig persónunni á glærunum leið í aðstæðunum sem hún var í. Feshbach (1973) telur að 

tilfinningalegi hluti samkenndar sé sá hluti sem raunverulega móti merkingu hugtaksins ef 

tekið er mið af hugrænni samkennd sem snýst um skilning á tilfinningum annarra. 

Hoffman (1975, 2000) kom með kenningu um þroska samkenndar barna og lýsti 

fyrirbæri sem hann nefndi uppnám vegna samkenndar (e. empathic distress) sem er uppnám 

vegna streitu annarrar manneskju. Þessi upplifun spáir svo fyrir um hvort viðkomandi hjálpi 

þeim sem er í neyð. Ef uppnám er þannig að viðkomandi réttir fram hjálparhönd þá veitir sú 

gjörð honum/henni létti. Hins vegar ef skynjuð neyð er of mikil (e. empathic over-arousal) 

getur uppnám vegna samkenndar orðið að persónulegri neyð sem kemur í veg fyrir að sá sem 

upplifir hana hjálpi. Hoffman (2000) skiptir kenningu sinni um samkennd barna í fimm þætti 

sem lýsa þróun samkenndar frá því að barnið er nýfætt til unglingsára. Hann nefnir fyrsta 

þáttinn grátur nýfædds barns sem viðbragð (e. newborn’s reactive cry) og vísar til þess þegar 

nýfætt barn fer í uppnám og grætur við að heyra annað barn gráta. Hoffman nefnir þetta ferli 

samkennd án vitundar (e. empathy without awareness) sem varir allt að því þegar barn hefur 

náð sex mánaða aldri og er farið að sýna umhverfi sínu athygli. Í kjölfarið þróast samkennd 

barns í þátt sem nefnist sjálfsmiðað uppnám vegna samkenndar (e. egocentric empathic 

distress). Þegar barn verður vitni að neyð annarrar manneskju vill viðkomandi minnka 

persónulegt uppnám. Þáttur sem Hoffman nefnir hálf-sjálfsmiðað uppnám vegna samkenndar 

(e. quasi-egocentric empathic distress) tekur við og sýnir barnið mun markvissari hjálpsemi 

sem viðbragð við neyð annarra. En þessi hjálpsemi snýst mikið um eigið sjónarhorn frekar en 

sjónarhorn þess sem er í neyð. Hoffman segir að um tveggja ára aldur sé barnið farið að gera 
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greinarmun á milli innri ástands annarra og sjálfs síns.  

 Roth-Hanania, Dadidov og Zahn-Waxler (2011) prófuðu kenningu Hoffmans. Með 

því að athuga ungabörn frá átta mánaða þar til 16 mánaða aldurs Það kom í ljós að uppnám 

vegna samkenndar byrjar að þroskast fyrir tveggja ára aldur sem þýðir að hugræn og 

tilfinningaleg samkennd er til staðar fyrir þann aldur sem Hoffman taldi. Þessar niðurstöður 

samræmast niðurstöðum Hay, Nash og Pedersen (1981) þar sem ummerki um að barnið hefði 

áhyggjur af öðrum voru til staðar fyrir tveggja ára aldur. Niðurstöður úr sömu rannsókn 

(Roth-Hanania o.fl., 2011) gáfu til kynna að skilningur ungbarna á tilfinningum innihélt 

getuna til að ná utan um tilfinningalegt ástand annarrar manneskju og bregðast við því.  

Rannsökuð voru tengsl félagslegs skilnings við samkennd (Findlay o.fl., 2006). 

Börnunum voru sýnd myndbönd þar sem sögupersóna brást við félagslegum aðstæðum á 

breytilegan hátt. Viðtöl voru tekin við börnin þar sem félagslegri eignun (e. social 

attribution) og túlkun barnanna við hegðun sögupersónu voru skoðaðar. Foreldralisti var 

notaður til samanburðar við túlkun barnanna á myndböndunum til þess að meta samkennd. 

Niðurstöðum var skipt í fernt: (a) Mat barns á ætlun (e. intentionality) sögupersónu, (b) 

hversu vel barni líkaði við sögupersónu (e. likeability), (c) hversu mikla samúð barnið hafði 

fyrir sögupersónu (e. sympathetic response), og (d) hversu erfiða barnið mat hegðunina (e. 

problematic).  Í heild gáfu niðurstöður til kynna að þau börn sem voru há í samkennd sýndu 

meiri skilning á félagslegum aðstæðum heldur en þau sem voru lægri í samkennd. Þau settu 

sig í spor annarra og gátu ímyndað sér hugsanir og tilfinningar viðkomandi og áttu því 

auðveldara með að skilja ýmsar gjörðir sem framkvæmdar eru út frá innsæi.  

Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun (e. early prevention) vísar til þess þegar reynt er að hafa áhrif á 

þroskaframvindu barna snemma í barnæsku (Guterman, 2001) Guterman telur að inngrip sem 

eru innleidd inn í líf barns fyrr á ævinni geri barninu betur kleift að læra góða samfélagslega 

hegðun. Ein leið sem Verducci (2000) fjallar um nefnist andstæð leikaðferð (e. method 

acting) og byggist á aðferð leikara við að tengjast hlutverkum sínum. Þessi aðferð er notuð í 

skólastofum og skiptist hún í þrjár leiðir til að auka samkennd. Ein leið einblínir á hugrænan 

skilning þar sem samhengi persónu er skoðað og reynt er að túlka líðan og hugsanir 

persónunnar. Önnur leið er að nemendur/börn þjálfi getuna til að einblína á hegðun annarrar 

manneskju sem getur leitt í ljós tilfinningalegt ástand viðkomandi. Til dæmis er raddbeitingu 

veitt athygli og andlitstjáningu. Nemendur eru tveir saman í hóp og skiptast þeir á að giska á 

tilfinningar félaga síns. Þriðja leiðin til að auka samkennd snýst um að börnin tengi 
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uppákomur annarra við atburð úr sínu eigin lifi. Til dæmis ef barn missir hundinn sinn og er 

sorgmætt í kjölfarið eiga börnin að líta yfir eigin fortíð og tengja atburð við þann sem þau 

standa frammi fyrir. Þessi leið á að þjálfa barnið í að setja sig í spor annarra. Lögð er áhersla 

á að leiðirnar þrjár séu endurteknar svo nemandinn/barnið læri að tileinka sér aðferðina utan 

skólastofunnar. Goldstein og Winner (2011) rannsökuðu hvort að leikaraskapur (e. acting), 

sem er leið til að setja sig í spor annarra, yki samkennd hjá börnum á grunnskólaaldri og á 

menntaskólaaldri. Niðurstöður þeirra voru að þeir þátttakendur sem höfðu fengið þjálfun í 

leikaraskap sýndu aukningu í samkennd sem er líkt og Verducci fjallar um. Goldstein og 

Winner (2011) álykta að hlutverkaleikir (e. role-playing) séu árángursrík leið til að auka 

samkennd.  

Sahin (2012) athugaði hvort að kerfi sem hannað var til að þjálfa samkennd barna 

hafði tengsl við eineltishegðun. Í hverri atrennu var haldin fræðsla um samkennd og getuna til 

að sýna samkennd með öðrum og fyrirlestur um tilfinningar og tilfinningalegt ástand. 

Börnunum voru svo sýndar myndir sem áttu að kenna þeim að bera kennsl á tilfinningalegt 

ástand svo sem hamingju, reiði og sorg. Síðan áttu þau að para tilfinningalegt ástand við 

sögur af persónum sem rannsakandi sagði þeim. Loks fengu börnin æfingar þar sem þau áttu 

að lýsa tilfinningalegu ástandi sínu þegar þeim voru birtar myndir. Tilgangurinn var að kenna 

þátttakendum að tilfinningalegt ástand getur verið mismunandi á milli aðila í sömu 

aðstæðum. Börnin voru svo metin á kvörðum sem áttu að meta eineltishegðun og samkennd 

barna (Scale of Identifying Bully/Child Form og Empathy Index for Children). Niðurstöður 

bentu til þess að börn sem hlutu þjálfun í samkennd sýndu minni eineltishegðun en börn sem 

voru í samanburðarhópi. Börn sem hafa háa samkennd eru ekki eins reið, eru líklegri til að 

deila með sér leikföngum við önnur börn og mynda sterkari tengsl við önnur börn (Roberts 

og Strayer 1996). Þessi hegðun gæti fyrirbyggt að einstaklingar leggi í einelti þar sem aukin 

samkennd og sú viðurkenning að það sé eðlilegt að fólk sé mismunandi gerir einstaklinginn 

umburðarlyndari gagnvart öðrum. Þeir sem leggja oft í einelti eru oftast háir á hugrænni 

samkennd en lágir á tilfinningalegri samkennd (Jolliffe og Farrington, 2006). Það að vera hár 

á hugrænni samkennd gefur þeim sem leggur í einelti verkfæri í hendur til að sníða aðferðir 

eineltisins að fórnarlambinu þar sem viðkomandi skilur sársaukann sem hann/hún veldur 

fórnarlambinu (Jolliffe og Farrington, 2006).  

Frávik í hegðun barna 

Neikvætt samband hefur fundist á milli samkenndar og ýgis í börnum (Miller og Eisenberg, 

1988). Feshbach (1973) segir að það að skilja tilfinningar og hugarheim annarra hvetji 
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einstakling, sem stendur í ágreiningsmálum við annan einstakling, að svara ekki með ýgi 

heldur af meiri yfirvegun. Hann heldur áfram og segir að líta megi á samkennd sem 

stjórnunarþátt fyrir ýgi og að þessir tveir eiginleikar eigi sömu upptök í reynslusögu 

einstaklings. Talið er að börn sem sýna ýgi hafi óþroskað siðferði (Feshbach, 1973). Þau börn 

sem áttu við félags- og tilfinningavanda að stríða og fengu þjálfun í hlutverkaleik sýndu 

framfarir í góðri félagslegri hegðun. Þetta bendir til þess að hægt sé að þjálfa upp þætti sem 

stuðla að samkennd (Feshbach 1975; Chandler, Greenspan og Barenboim 1973).  

 Lovett og Sheffield (2007) gerðu allsherjargreiningu (e. meta-analysis) á rannsóknum 

um samband á milli tilfinningalegrar samkenndar og ýgis hjá börnum og unglingum með 

mismunandi hætti. Þau komust að þeirri niðurstöðu að samband á milli samkenndar og ýgis 

væri almennt neikvætt og var það algengara hjá unglingum heldur en börnum. Þetta töldu þau 

vera vegna mismunandi áherslur samkenndar í hvorum hóp fyrir sig eins og orðalag 

atriðanna. Þau tóku einnig eftir mun á milli nýrri rannsókna og eldri rannsókna. Nýrri 

rannsóknir fundu oftar samband á milli samkenndar og ýgis og telja rannsakendur það vera 

vegna þess að mælingar sem eru notaðar eru staðlaðari og að hóparnir, sem í dag eru 

skilgreindir útfrá slæmri hegðun, sýni alvarlegra hegðunarmynstur heldur en hóparnir áður 

fyrr. Einnig benda Lovett og Sheffield (2007) á að skoða þurfi inngrip sem notuð eru til að 

þjálfa upp samkennd hjá börnum út frá þeim þáttum sem raunverulega séu til staðar sem 

valda breytileika í ýgi hjá börnum. Þau byggja þessa gagnrýni sína á þeirri athugun að hjá 

börnum fannst oftast ekki tenging á milli samkenndar og ýgis og því hljóti að vera aðrir 

þættir að verki. Önnur gagnrýni rannsakenda er hvernig ýgi er skilgreint. Rannsakendur 

benda á að ýgi sé margs konar en að fyrrum rannsóknir hafi nálgast ýgi eins og það sé 

annaðhvort til staðar í einstaklingi eða ekki og sé af einum toga.  

Rannsóknir hafa sýnt að smábörn sem sýna ýgi og stöðugleika í þeirri hegðun þangað 

til þau ná 5 ára aldri haldi áfram að sýna þá hegðun þegar þau eru eldri. Þegar einkennin 

uppfylla viðmið um einhvers konar röskun, er erfitt að meðhöndla börnin í meðferð. Ályktað 

er að vandamál komi frekar upp á yfirborðið ef ýgi helst stöðug við fjölbreyttar aðstæður yfir 

aðstæður og birtist á fleiri en einu sviði, til dæmis félagslegum og hugrænum (Campbell, 

1990). 

Í framhaldi af umræðunni um samkennd og ýgi er vert að nefna að börn sem greind 

eru með hegðunarröskun (e. conduct disorder) sýna hegðun sem stangast á við félagslega 

viðurkennda hegðun. Þau huga lítið að réttindum annarra og því brjóta þau oft gegn þeim án 

þess að huga að afleiðingum þess fyrir aðra. Þessi röskun er greind hjá börnum á aldrinum 10 

ára og yngri og getur röskunin þróast í hegðun sem uppfyllir viðmið um andfélagslega 
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persónuleikaröskun (e. anti-social personality disorder) þegar einstaklingur er orðinn 

fullorðinn (Nolen-Hoeksama og Marroquin, 2017). Viðbrögð þeirra við félagslegum 

árekstrum einkennast af ýgi og neikvæðri hugsanaskekkju (Nolen-Hoeksama og Marroquin, 

2017). Börnum eru kenndar aðferðir við að setja sig í fótspor annarra til að minnka þá 

sjálfvirku hugsun um að gjörðir annarra séu af vondum toga og beinist að viðkomandi. 

Notaðar eru aðferðir eins og hlutverkaleikir (e. role-playing) og að tala við sjálfan sig (e. self-

talk) (Nolen-Hoeksama og Marroquin, 2017).  

Einhverfa (e. Autism spectrum disorder) er taugafræðilegt heilkenni sem einkennist af 

erfiðleikum í félagslegum samskiptum. Endurtekin og afmörkuð hegðun er einnig 

einkennandi fyrir einhverfa einstaklinga. Erfiðleikar í félagslegri hæfni einhverfra barna 

kemur upp á yfirborðið með vaxandi aldri (Baron-Cohen, Leslie og Frith, 1985). Ein leið til 

að meta innsæi einhverfra barna í hugarheim annarra er með aðferð sem nefnist kenning um 

hugann (e. Theory of Mind) (Baron-Cohen o.fl., 1985). Þá er barninu birtar atvikaraðir sem 

það á að leysa úr. Til þess að leysa úr þessum atvikum þarf barnið að geta byggt mat sitt á 

skynjuðum hugarheimi annars. Börn með einhverfu hafa ekki getuna til að leysa þetta 

verkefni og eru því sögð vera án kenningar um hugann. Baron-Cohen o.fl. (1985) telja að 

ekki sé hægt að rekja þetta til andlegrar fötlunar þar sem börn með Down’s heilkenni sýna 

getuna til að setja sig í fótspor annarra.  

Rannsóknir hafa verið gerðar til að bera saman samkennd einstaklinga með 

hegðunarröskun og einhverfu (Schwenk o.fl., 2011; Jones, Happé, Gilbert, Burnett og 

Viding, 2010). Einstaklingar sem greindir eru með hegðunarröskun og sem mælast með mörg 

einkenni andfélagslegrar hegðunar sýna minni viðbrögð við tilfinningalega örvandi aðstæðum 

heldur en börn með einhverfu. Börn með einhverfu sýna hins vegar meiri tilfinningaleg 

viðbrögð heldur en börn með hegðunarröskun og fá einkenni andfélagslegrar hegðunar. Í 

samantekt þá fannst að börn sem uppfylltu viðmið um hegðunarröskun sýndu lága 

tilfinningalega samkennd og að börn sem uppfylltu viðmið um einhverfu höfðu lægri 

hugræna samkennd. Þessar niðurstöður samræmast fyrri ekki fyrrum niðurstöðum (Jones 

o.fl., 2010). 

Lítil samkennd er talin eiga þátt í að barn sýni andfélagslega hegðun (Lahey, 

Waldman og Mcburnett, 1999). Ef börn sem hafa lága samkennd alast upp hjá foreldrum sem 

sýna barninu kuldalegt viðmót þá er talið að það geri erfiðara fyrir aðra að hafa samskipti við 

barnið. Það kann að vera að foreldrar barnanna hvetja þau ekki til félagslegra samskipta og 

hefur samband lágrar samkenndar og vanrækslu verið endurtekið í rannsóknum (Lahey, 

Waldman og Mcburnett, 1999). Moffit, Caspi, Dickson, Silva og Stanton (1996) skoðuðu 
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hvaða þættir höfðu áhrif á að vandamálin yrðu viðvarandi og kom í ljós að munurinn á 

drengjum sem allir sýndu frávikshegðun í barnæsku var falinn í fjölskylduaðstæðum, til 

dæmis að alast upp í fátækt og að eiga foreldra sem sýndu lítinn stuðning og hlýju.  

Líffræðilegir þættir hafa einnig verið skoðaðir í einstaklingum sem sýna 

andfélagslega hegðun. Taugafræðilegar skemmdir í gagnaugablaði og ennisblaði hafa fundist 

í unglingum sem sýna andfélagslega hegðun. Þetta veldur erfiðleikum í að hamla hegðun sem 

getur orðið til þess að einstaklingur er líklegri til að sýna andfélagslega hegðun (Moffit, 

1993). Raine, Venables og Mednick (1997) fundu út að lág hjartsláttartíðni við þriggja ára 

aldur spáði fyrir um ýgi hjá sömu einstaklingum þegar þeir höfðu náð 11 ára aldri. Lág 

hjartsláttartíðni tengist einnig óttaleysi og lítilli samkennd. Óttaleysi er talið vera annar þáttur 

sem eykur líkur á hegðun sem er talin áhættumikil og hvatvís (Raine o.fl., 1997). Lítil 

samkennd getur varpað ljósi á andfélagslega hegðun.  

 Þetta bendir til þess að ýgi sé margþætt frekar en að lág samkennd ein og sér stuðli að 

því að barnið þrói með sér röskun á hegðun. Kumpfer og Alvarado (2003) benda á að 

snemmtæk íhlutun sem er fjölskyldumiðuð á að ná utan um marga þætti. Það er minnihluti 

barna, sem er í áhættuhóp, sem heldur áfram að sýna óæskilega hegðun á unglingsaldri. Það 

getur hugsanlega verið vegna þess að flest börn búa inni á heimilum þar sem þeim er sýndur 

stuðningur og hlýja (Bennett, Lipman, Racine og Offord, 1998; Moffitt o.fl., 1996; Nagin og 

Tremblay, 1999; Patterson og Yoerger, 1997). Einnig eru foreldrar ákveðnar ímyndir fyrir 

góða félagslega hegðun og veita barninu viðeigandi uppeldi og aðhald sem getur aðstoðað 

barnið í að komast yfir erfiða hegðun. Í þeim hverfum þar sem áhættuþættir eru miklir er talið 

að strangir foreldrar geti beint barninu á rétta braut þar sem þeir skapa ákveðinn ramma sem 

barnið hegðar sér innan. Þetta er dæmi um það þegar fleiri en eitt svið í lífi einstaklings hefur 

áhrif á hegðun hans/hennar (Bronfenbrenner, 1986; Sameroff, 1995).  

Bennett o.fl. (1998) bentu á að þær rannsóknir sem skoða erfiða hegðun hjá börnum 

hafa oftast einblínt á stráka án þess að taka umhverfisþætti með í reikninginn, eins og uppeldi 

eða félagslegt umhverfi. Það sé mikilvægt til þess að áætla betur hvaða einstaklingar þurfi 

inngrip og á hvaða svið eigi að leggja áherslu á áhersla eigi að vera lögð. Eins og hefur verið 

sagt þá þarf að taka tillit til fleiri þátta í lífi barns til að fá heildræna mynd af vandamálinu, 

sem í þessu tilviki er erfið hegðun.  

Góð samfélagsleg hegðun   

Kenningar um samkennd hafa fjallað um hjálpsemi (e. prosocial behaviour) og fórnfýsi (e. 

altruism)(Thompson og Gullone, 2003; Zahn-Waxler og Radke-Yarrow, 1990). Einstaklingur 
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sem hefur innsæi og innlifun í tilfinningar annars einstaklings (samkennd) er líklegri til að 

hjálpa viðkomandi sem er í neyð. Þetta samband hefur komið í ljós í fullorðnum. Því er 

haldið fram að eftir því sem siðferðisleg dómgreind (e. moral judgement) barns þroskast, 

eykst hjálpsemishegðun í kjölfarið (Eisenberg, og Miller, 1987). Eisenberg og Miller (1987) 

benda hins vegar á að siðferðisleg dómgreind sé ekki endilega leiðarlykill hjálpsemis þar sem 

sjálfvirkt viðbragð við neyð annarra krefjist oftast ekki mikilla vangavelta þegar aðstæður eru 

metnar fyrirfram.  

 Börn sýna hjálpsemishegðun fyrir tveggja ára aldur og er áhugi fyrir því að skoða 

hver undirliggjandi ferli eru hjá kornungum einstaklingum (Liszkowski, Carpenter, Striano, 

og Tomasello, 2006; Svetlova, Nichols og Brownell, 2010). Þá er verið að bera þessa hegðun 

saman við þá athugun að stálpaðir einstaklingar bregðast við neyð annarra vegna innsæis og 

innlifun í tilfinningaástand viðkomandi. Sumir telja að börn fæðist með innbyggða samkennd 

og fórnfýsi og því sýni börn þessa hegðun fyrir þann tíma sem félagsmótun er talin eiga sér 

stað (Zahn-Waxler, Robinson, og Emde, 1992). Rannsóknir hafa sýnt fram á að jafnvel 

nýfædd stúlkubörn sýni viðbragð við gráti fremur en við ómannlegum áreitum (Hoffman, 

1977). Á þeim aldri er barnið ekki talið hafa getuna til að aðgreina innra ástand sitt frá innra 

ástandi annars.  

 Ekki er talið að allir þeir sem hjálpa ekki séu með litla samkennd. Talið er að fólk sem 

þjáist af feimni eða félagskvíða sé ólíklegra að nálgast aðstæður þar sem fólk er í neyð heldur 

en þeir sem eru ófeimnir (Findlay o.fl., 2006). Það ber því að hafa í huga þegar skoðuð er 

hegðun fólks til að áætla um innra hugarástand.   

Mat á samkennd 

Skilgreiningar á samkennd hafa verið nokkrar. Sameiginlegt er með þeim að talið sé um 

undirliggjandi þátt eða þætti að ræða sem hægt sé að mæla. Vegna þessa hefur verið nokkuð á 

reiki hve marga þætti mælitæki eiga að ná utan um. Allt frá einum þætti og upp í fjóra. Í 

þessum kafla verður fjallað verður um þessi mælitæki á samkennd og gagnrýni á þau. 

Börn 

Index of Empathy for Children and Adolescents (Bryant, 1982) er spurningarlisti sem mælir 

samkennd hjá börnum og unglingum. Þáttabygging listans inniheldur einn þátt, 

tilfinningalega samkennd (e. dispositional affective empathy) hjá börnum sex ára og eldri. 

Atriðin eru samtals 22 og eru 17 af þeim atriðum tekin úr mælingu á samkennd sem hönnuð 

er af Mehrabian og Epstein (1972). Þau atriði voru svo endurorðuð til að höfða betur til 
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barna. Áreiðanleiki var mældur 0,54 til 0,79 og er sá munur vegna mismunandi aldurshópa og 

hvernig kynin svöruðu atriðunum. Spurningalistinn var borinn saman við tvö mælitæki, 

Mælingu á samkennd sem hönnuð var af Feshbach og Roe (1968) og önnur sem hönnuð var 

af Mehrabian og Epstein (1972). Index of Empathy for Children and Adolescents reyndist 

sambærileg mæling á samkennd hjá börnum sex ára og eldri (Bryant, 1982).  

Þáttabygging Index of Empathy for Children and Adolescents hefur verið gagnrýnd. 

Frumútgáfan tilgreinir einn þátt. De Wied og félagar (2007) tilgreina tvo þætti og tileinka 

þetta misræmi aðferðarfræðilegum mun og  að úrtakið hafi ekki endurspeglað þýði sem 

mælingin átti við um. Enn fremur hefur verið hönnuð útgáfa með þrjá þætti (Del Barrio, 

Aluja og Garcia, 2004). Lítill áreiðanleiki er einnig vandi þar sem það gefur til kynna að 

atriðin séu ekki að mæla það sama. Ef atriðin í heild ná ekki utan um samkennd þá er órökrétt 

að nota spurningalistann til að mæla samkennd.   

The Griffith Empathy Measure (Bryant, 1982) er foreldralisti ætlaður börnum fjögurra 

til 16 ára. Spurningalistinn skiptist í tvo þætti samkenndar, innlifun í tilfinningar annarra og 

skilning á tilfinningum annarra og eru atriðin 23 talsins. Atriðunum er svarað á níu-punkta 

Likert-kvarða. Fylgni er ekki á milli þáttanna. Hægt er að nota hvern þátt fyrir sig sem 

aðgreinda mælingu. Áreiðanleiki spurningarlistans í heild var viðunandi eða 0,81 (Dadds 

o.fl., 2008) Áreiðanleiki skilnings á tilfinningum annarra var lágur. Spurningarlistinn er 

byggður á Index of Empathy for Children and Adolescents (Bryant, 1982).  

Ýmis vandamál skapast þegar lögð eru próf fyrir börn sem eiga að gefa upp 

hugarástand þeirra. Talið er að getan til að meta hugarástand sitt sé breytileg eftir aldri og 

hefur komið í ljós að svör barna samræmast ekki félagslega hegðun þeirra (Dadds o.fl., 

2008). Til þess að koma í veg fyrir þessi vandamál er spurningarlisti lagður fyrir foreldra. The 

Griffith Empathy Measure notaðist við atriði úr Index of Empathy for Children and 

Adolescents og er spurningarlistinn ætlaður foreldrum til að meta samkennd  barna sinna. The 

Griffith Empathy Measure víkur frá tvíkosta svarmöguleikum Index of Empathy for Children 

and Adolescents og innleiðir í stað níu punkta Likert-kvarða.  Komið hefur í ljós að hærri 

skor á báðum þáttum spurningalistans hefur jákvætt samband við góða félagslega hegðun 

(Dadds o.fl., 2008). 

Svör foreldra við The Griffith Empathy Measure endurspegluðu svarskekkju. Feður 

mátu börnin sín lægri á hugræna þættinum, skilning á tilfinningum annarra, heldur en mæður. 

Hugsanlega er þetta vegna þess að feður eiga ekki eins oft samskipti við börn þar sem kvatt er 

til tilfinningalegrar tjáningar. Þeir upplifa því tilfinningar barna sinna sem óþroskaðri heldur 
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en mæður. Hins vegar var almennt samstaða á milli foreldra við mat á samkennd barnanna 

(Bryant, 1982).  

Litvack-Miller, McDougall og Romney (1997) gerðu breytingar á Interpersonal 

reactivity index,  sem mælir bæði tilfinningalega og hugræna samkennd (Davis, 1980), til að 

spurningarnar höfðuðu betur til barna. Listinn byggist á sjálfsmati barna sjö til 12 ára. 

Þátttakendur svara 22 atriðum á fimm punkta Likert-kvarða. Niðurstöður fyrirlagnar listans 

sýndu að tilhneigingin til að upplifa samkennd stuðlaði að hjálpsemi (e. prosocial behaviour) 

sem er í samræmi við það sem áður hefur verið talið (Eisenberg og Miller, 1987). 

Áreiðanleiki Interpersonal reactivity index hefur verið gefinn upp á milli 0,61 og 0,80. 

Barnaútgáfa Interpersonal reactivity index gaf hins vegar áreiðanleika upp á 0,53 og 0,76 og 

voru próffræðilegir eiginleikar lægri heldur en í frumútgáfunni (Litvack-Miller o.fl., 1997). 

Þar sem þáttagreining á barnaútgáfunni gaf svipaðar niðurstöður og þáttagreining á 

frumútgáfunni þá ákváðu höfundar að halda fjórum þáttum og skýra þá á sama hátt og í 

Interpersonal reactivity index. Fyrsti þátturinn ber heitið Að setja sig í spor annarra (e. 

perspective taking), seinni þátturinn bar heitið Hugarburður (e. fantasy), og sá þriðji Að sýna 

áhyggjur út frá samkennd (e. empathic concern) og fjórði Persónuleg streita (e. personal 

distress) (Davis, 1980). Fyrsti þátturinn snýr að því að viðkomandi geti sett sig í spor annarra 

þegar hann/hún á í samskiptum við fólk. Til þess þarf að hafa getuna til að greina á milli 

sjálfs síns og annarra. Hugarburður er getan til að ímynda sér atburði en í breyttu útgáfunni 

kom þessi geta einungis fram ef sýnt var hljóð og myndefni. Að sýna áhyggjur út frá 

samkennd er að upplifa vorkunnsemi, áhyggjur og hlýju í garð annarra. Sú upplifun virtist 

aukast með aldrinum eftir því sem getan til að setja sig í spor annarra jókst. Hins vegar 

inniheldur þessi þáttur ekki þá upplifun að finna fyrir streitu við að verða vitni að neyð 

annarra. Fjórði þátturinn, persónuleg neyð, inniheldur þá upplifun. Þá finnur viðkomandi fyrir 

hræðslu og óþægindum við að verða vitni að óförum annarra. Streitan sem er mæld með 

þessum þætti snýr að eigin persónu og hvernig viðkomandi geti minnkað eigin vanlíðan. 

Markmiðið með breyttri útgáfu Interpersonal reacitivity index var að geta mælt 

samkennd sem margþátta hugtak frekar en einþátta hugtak eins og í frumútgáfunni (Litvack-

Miller o.fl., 1997). Talið er að notkun eins þáttar hafi haft áhrif á fyrrum niðurstöður sem 

staðfestu ekki áreiðanlegt mynstur á milli mismunandi aldursflokka barna á mælingu á 

samkennd (Froman og Peloquin, 2001). Hinsvegar er augljóst að þessi útfærsla á 

Interpersonal reactivity index þarfnast lagfæringar þar sem hún stenst ekki viðmið um 

ásættanlega próffræðilega eiginleika (Froman og Peloquin, 2001). 
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Empathy Questionnaire (Rieffe, Ketelaar og Wiefferink, 2010) er spurningarlisti sem 

notast við mat foreldra á samkennd barna á aldrinum eins til fimm ára. Þáttabygging listans 

gefur þrjá þætti: (a) tilfinningalegt smit (e. emotional contagion), (b) að veita tilfinningum 

annarra athygli (e. attention to others’ emotions)  og (c) hjálpsemi (e. prosocial responses to 

others’ emotions). Spurningarlistinn er samansettur af 20 atriðum sem svarað er á þriggja 

punkta kvarða frá „aldrei“ til „oft“.  

Mat foreldra á hegðun eða líðan barna getur haft sína kosti og galla. Börn eru 

viðkvæm fyrir utanaðkomandi áhrifum og vantar oft og tíðum innsæi í eigin hugarheim. 

Foreldrar hafa mikla yfirsýn yfir börnin á ákveðnum aldri í aðstæðum innan og utan 

heimilisins og komast betur að orði um hegðun barnanna (Nunes, Pretzlik og Ilicak, 2005). 

Hins vegar geta svör foreldra verið skekkt þar sem foreldrar hafa mikil áhrif á hegðun barna 

og því svarað atriðum eftir því hvernig barnið hegðar sér. Hegðun barnsins getur hins vegar 

verið framkölluð af hegðun foreldra. Þeir foreldrar sem sýna barninu sínu slæmt viðmót gætu 

haft minni umburðarlyndi fyrir hegðun barnsins og þar með verið líklegri til að telja 

hegðunina afbrigðilegri en aðrir foreldrar (Salzinger, Kaplan, Pelcovitz, Samit og Krieger, 

1984). 

Unglingar og fullorðnir 

Dæmi um spurningarlista sem mæla samkennd hjá einstaklingum 15 ára og eldri er Balanced 

Emotional Empathy Scale (Mehrabian, 1996). Í listanum er einn þáttur sem nefnist 

tilfinningaleg samkennd. Kvarðinn inniheldur 30 atriði sem svarað er á níu-punkta Likert-

kvarða  frá „Mjög sterkt samþykki“ til „Mjög sterkt ósamþykki“. Áreiðanleiki hefur verið 

gefinn upp á milli 0,81 og 0,90 sem er viðunandi (Macaskill, Maltby og Day, 2002; 

Courtright, Mackey og Packard, 2005). 

Hogan Empathy Scale (Hogan, 1969) mælir samkennd unglinga og fullorðinna og 

notar 21 atriði af 64 úr Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI; Hathaway og 

Kinley, 1943). Listinn skiptist í fjóra þætti Félagslegt sjálfstraust (e. social self-confidence), 

jafnaðargeð (e. even temperedness), næmi (e. sensitivity) og litla fylgispekt (e. non-

conformity). Áreiðanleiki er 0,71.   

Questionnaire Measure of Emotional Empathy (Mehrabian og Epstein, 1972) er 

spurningarlisti sem mælir samkennd hjá afbrotafólki. Í listanum er einn þáttur, tilfinningaleg 

samkennd og er sá þáttur mældur á fimm punkta Likert-kvarða  frá „alls ekki“ til 

„framúrskarandi“. Atriðin eru samtals 33 og er áreiðanleikinn 0,84  (Delpechitre, e.d.) 
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Hogan Empathy Scale  tiltekur fjóra þætti til að meta samkennd. Listinn hefur verið 

gagnrýndur fyrir að ekki hafi verið hægt að endurtaka þá þáttabyggingu. Jolliffe og 

Farrington (2006) álíta að sennilega mæli Hogan Empathy Scale ekki samkennd. Og enn 

fremur hefur því verið haldið fram að matstækið hafi ekki lengur notagildi á þessu sviði þar 

sem það uppfylli ekki viðmið um próffræðilega eiginleika (Jolliffe og Farrington, 2004). 

Froman og Peloquin (2001) ákváðu að skoða Hogan Empathy Scale og gera uppfærða 

athugun á próffræðilegum eiginleikum mælitækisins. Áreiðanleiki mælingarinnar reyndist 

lágur þar sem mælingin var óstöðug yfir tíma (Froman og Peloquin, 2001). Froman og 

Peloquin bentu einnig á að þáttagreining á mælitækinu hafi hvorki stutt einsþátta líkan, 

þriggjaþáttalíkan né fjögurraþáttalíkan og stangist það á við kenningar um að samkennd sé 

fjölþátta hugtak (Williams, 1990). Enn frekar tókst ekki að staðfesta hugtaksréttmæti sem 

styður gagnrýni Jolliffe og Farrington (2006).  

Önnur gagnrýni sem tengist því sem komið hefur fram er að Hogan Empathy Scale er 

talinn gera lítinn greinarmun á milli samúðar og samkenndar, sem eru aðskilin hugtök þrátt 

fyrir að vera nátengd. Einstaklingur getur skilið og gert sér grein fyrir að manneskju líður illa 

(samkennd) en þótt samt manneskjan eiga það skilið (lítil eða engin samúð). Ef sneitt er 

framhjá ólíkri skilgreiningu hugtakanna þá er hætta á að meðferðarrúræði til að auka 

samkennd myndi ekki skila þeim árangri sem sóst væri eftir, það er að auka samúð. Það er 

því mikilvægt að mæling á samkennd sé réttmæt. Það sama á við um Questionnaire Measure 

of Emotional Empathy. Það sem einnig þótti athugavert við notkun mælitækjanna var að þeim 

var ætlað að meta samkennd hjá afbrotafólki en notast var við háskólanemendur við 

samningu listanna. Háskólanemendur gætu verið að svara atriðum á félagslega æskilegan hátt 

sem endurspeglar ekki þann hóp sem listunum er ætlað. Þrátt fyrir þá gagnrýni hefur 

samkennd neikvæða fylgni við afbrotahegðun (Miller og Eisenberg, 1988). 

 Basic Empathy Scale (Jolliffe og Farrington, 2006) er sjálfsmatslisti fyrir unglinga. 

Þáttabygging þessa mælitækis gerir ráð fyrir tveimur þáttum sem samsvara hugrænni og 

tilfinningalegri samkennd. Spurningarlistinn inniheldur 20 fullyrðingar sem svarað er á fimm-

punkta Likert- kvarða skala frá “er mjög ósammála” til “er mjög sammála”. Höfundar gefa 

upp að áreiðanleiki sé 0,87 (Jolliffe og Farrington, 2006). Kynjamunur var skoðaður og 

skoruðu konur almennt hærra en karlar og var munurinn mestur á tilfinningalega þættinum. 

Athuguð voru tengslin á milli Basic Empathy Scale og kvarða sem metur félagslegan 

æskileika og fannst mjög veik neikvæð fylgni eða mjög veik jákvæð fylgni. Það gefur til 

kynna að þátttakendur reyni ekki að virðast hafa hærri samkennd en raunin er þegar þeir 
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svara listanum (Jolliffe og Farrington, 2006). Hugmyndin að baki listanum er að 

greinarmunur sé gerður á milli hugtakanna samkennd og samúð.  

Basic Empathy Scale var hannaður með gagnrýni á önnur mælitæki í huga, sem dæmi 

má nefna Hogan Empathy Scale, Questionnaire Measure of Emotional Empathy og 

Interpersonal reactivity index.  Basic Empathy Scale er talinn ná utan um bæði 

tilfinningalega og hugræna samkennd öfugt við hin mælitækin sem mæla annan hvorn 

þáttinn. Höfundar mælitækisins vildu finna leið til að aðgreina samúð og samkennd. Þeir 

töldu að atriði sem mældu tilfinningalegt samræmi (e. emotion congruence) væru lykillinn að 

því að skera úr um hvort um samkennd eða samúð væri að ræða. Einnig völdu Jolliffe og 

Farrington (2004) úrtak sem samanstóð af yngra fólki þar sem samband á milli lítillar 

samkenndar og afbrotahegðunar er sterkara hjá yngri þátttakendum heldur en fullorðnum. 

Próffræðilíkön 

Með mælingu er lagt upp með að finna samsvörun á milli þess sem við erum að mæla og 

skoðunar okkar á því (de Ayala, 2009). Kvörðun (e. scaling) er sú aðgerð að finna þessa 

samsvörun. Kvarðar eiga að endurspegla það sem verið er að mæla (Furr og Bacharach, 

2014). Próffræðilíkön í sálmælingum eru leiðir til að kvarða undirliggjandi breytur (e. latent 

variables). Undirliggjandi breytur geta verið hugsmíðar líkt og kvíði, þunglyndi eða greind. Í 

raun hvað það sem er talið til sálrænna eiginleika (e. psychological attributes) er hægt að 

mæla (Furr og Bacharach, 2014). Með því má finna mun á einstaklingum út frá staðsetningu 

á kvarðanum (de Ayala, 2009). Mælitæki eru grundvöllur bæði vísindalegrar þekkingar sem 

og hagnýtingar þeirrar þekkingar í sálfræði. Í þessum kafla verður fjallað annars vegar um 

klassíska raungildislíkanið (e. Classical Test Theory) og hins vegar svarferlalíkön (e. Item 

Response Theory). Stiklað verður á stóru í umfjöllun um líkönin og þau í lokin borin saman 

og kostir svarferlalíkana umfram hið klassíska reifaðir. 

Klassíska raungildislíkanið 

Klassíska raungildislíkanið gerir ráð fyrir að til sé raungildi þeirrar breytu sem verið er að 

mæla. Breytan getur verið hulin og engin leið að vita raunverulegt gildi hennar hjá 

einstaklingum. Í hverri og einni mælingu á breytunni er því einhverja villu að finna vegna 

þess að upplýsingar fást með óbeinum hætti. Hugtakið áreiðanleiki snýr að því hve stöðug 

einstök mæling er. Því áreiðanlegri mæling því minni villa og þeim mun nær raungildi 

komumst við (de Ayala, 2009; Furr og Bacharach, 2014). Klassíska raungildislíkanið segir að 

gildi sem við mælum séu samsett úr raungildi þess sem við erum að mæla auk villunnar í 
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mælingunni. Sem dæmi, ef mæling á að eiga sér stað á magni úthverfu (e. extraversion) hjá 

einstaklingi þá gerir líkanið ráð fyrir því að til sé eitt gildi sem endurspeglar magn úthverfu 

þess einstaklings eða raungildi hans. Til að nálgast raungildið er lagt próf fyrir einstaklinginn 

með atriðasafni sem meta á magn úthverfu. Vegna þess að aðstæður í prófinu, fjöldi og inntak 

spurninga, persónuleg líðan próftaka, og jafnvel hormónastarfsemi síðustu daga fyrir próf 

getur allt haft áhrif á svörun einstaklings er gert ráð fyrir villu í mælingunni. Gert er ráð fyrir 

að villan sé handahófskennd (DeVellis, 2006). Þar með er mælanlegt gildi sem fengið er frá 

einstaklingi sem tekur prófið samansett úr raungildi próftaka og villunni (Furr og Bacharach, 

2014). Með klassíska raungildislíkaninu er hægt að meta þyngd (e. item difficulty) og 

sundurgreiningu (e. item discrimination) atriða. Sundurgreining atriða er skilgreind út frá hve 

vel atriði er talið tengjast undirliggjandi eiginleikanum sem verið er að mæla. Iðulega er það 

metið út frá fylgni atriðis við atriðasafnið í heild (e. item-to-total correlation). Þyngd atriðis 

er skilgreint út frá hlutfalli þess hve margir próftakar styðja atriði. Þar með eru þau atriði sem 

tiltölulega fáir próftakar styðja erfiðari en þau atriði sem tiltölulega margir próftakar styðja  

(DeVellis, 2006). Það er að segja ef mælingin er stærðfræðigeta og atriðið stærðfræðidæmi þá 

er atriðið erfiðara ef færri svara dæminu rétt.  

Svarferlalíkön 

Svarferlalíkön mæla undirliggjandi hæfni (e. latent ability) út frá svörun atriða á prófi 

(DeMars, 2010). Svörun á atriði getur verið tvíkosta (e. dichotomous) eða fjölkosta (e. 

polytomous). Tvíkosta svörun þýðir að atriði inniheldur tvo svarmöguleika (rétt/rangt, já/nei) 

en fjölkosta svörun inniheldur fleiri en tvo svarmöguleika líkt og á Likert-kvarða (mjög 

ósammála, ósammála, hvorki né, sammála, mjög sammála). Svarferlalíkön eru ólík eftir því 

hve marga stika (e. parameters) þau meta (de Ayala, 2009). Tveggja stika líkön (e. 2PL 

models) meta þyngd og aðgreiningu hvers atriðis út frá undirliggjandi hæfni próftaka (Furr og 

Bacharach, 2014).  Stigssvörunarlíkanið (e. graded response model) setti Samejima (1969) 

fram til að geta nýtt svarferlalíkön fyrir fjölkosta atriði (Nering & Ostini, 2010). 

Stigssvörunarlíkanið (SL) er uppfærsla á tveggja stika líkönum fyrir fjölkostaatriði. SL gerir 

ráð fyrir að 100% líkur séu á því að einstaklingar svari lægsta svarmöguleika eða hærri 

(Nering og Ostini, 2010). Undirliggjandi hæfni er breyta sem iðulega er merkt gríska 

bókstafnum theta (θ). Hæfni er ekki eina form sem θ getur tekið, heldur getur θ til að mynda 

einnig verið túlkað sem einkenni (e. trait) eða þáttur (e. factor) (DeMars, 2010). Með öðrum 

orðum þá gefur θ til kynna eitthvað undirliggjandi sem við viljum mæla og svarferlalíkön 

gefa okkur vísbendingu um staðsetningu próftaka á θ. Í framsetningu er θ iðulega á 

staðalformi sem svipar til z dreifingar þar sem núll er meðaltal θ í þýðinu og staðalfrávik er 1. 
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Fræðilega liggur θ á bilinu -∞ til ∞ en venjulega dugir að fjalla um bilið frá -3 til 3 (DeMars, 

2010). Hærra skor segir til um að einstaklingur búi yfir meira magni af θ (Toland, 2014). Til 

dæmis væri einstaklingur sem væri tiltölulega hár í úthverfu staðsettur einu til tveimur 

staðalfrávikum fyrir ofan meðaltal θ. Þyngd atriðis í líkönum sem meta tvíkostasvörun er 

skilgreindur út frá staðsetningu á θ þar sem líkur á að próftaki svari rétt er 0,5 (Furr og 

Bacharach, 2014). Þyngd er metin með þyngdarstuðli (b). Til dæmis ef þyngd atriðis væri 0,4 

(b = 0,4) og θ væri kunnátta í listfræði þá hefðu einstaklingar með 0,4 í kunnáttu í listfræði 

helmingslíkur á að svara atriðinu rétt. Hærri þyngdarstuðull bendir til að próftaki þurfi að 

hafa meira magn af θ til að svara atriði rétt. SL skilgreinir b þar sem líkurnar eru 0,5 á að 

próftaki velji einn flokk fram yfir annan í svörun á atriði. SL fjallar um b sem 

þyngdarþröskuld (DeMars, 2010). Aðgreining atriðis fjallar um hve vel atriði greinir á milli 

próftaka út frá staðsetningu á θ. Aðgreiningarstuðull (a) er notaður til að meta aðgreiningu 

atriðis (DeMars, 2010). Hærra a gefur til kynna meiri aðgreiningu. Ef a er núll þá er engin 

aðgreining og ef a er neikvætt eru minni líkur á að einstaklingur sem er hár á θ svari atriði 

rétt (Furr og Bacharach, 2014). Því hærri aðgreiningu sem atriði hefur því tengdara 

undirliggjandi þættinum (θ) er atriðið. Þegar aðgreining er lág er líklegt að atriðið sé að mæla 

eitthvað annað heldur en það sem það á að vera að mæla. Lág aðgreining getur orðið til vegna 

þess að orðalag er óljóst eða auðvelt er að giska á réttan svarmöguleika. Eitt helsta markmið 

mælitækja í sálfræði er að aðgreina einstaklinga með tilliti til undirliggjandi hugsmíðar (Furr 

og Bacharach, 2014) og með svarferlalíkönum er hægt að meta aðgreiningarhæfni atriða. 

Upplýsingar atriðis er stuðull (I) þar sem reiknað er út hve miklar upplýsingar atriði gefur 

eftir staðsetningu á θ. Með því að meta I á fleiri staðsetningum á θ er hægt að teikna 

upplýsingakúrfu atriðis (e. item information curve). Einkenni atriðis er svipuð hugmynd en þá 

eru skoðaðar líkur á að atriði sé svarað rétt eftir staðsetningu á θ og einkennakúrfa atriðis (e. 

item characteristic curve) er þá mynduð (Furr og Bacharach, 2014). Hægt er að leggja saman 

einkenni atriða prófsins í heild til að útbúa einkennakúrfu prófs (e. test characteristic curve). 

Einnig er hægt að leggja saman upplýsingakúrfur atriða til að útbúa upplýsingakúrfu prófs (e. 

test information curve) (DeMars, 2010).  

Ólíkt klassíska raungildislíkaninu er hægt að meta villuna í hverju atriði en ekki 

eingöngu í prófinu í heild. Villan er metin út frá upplýsingum atriðis. Þegar upplýsingar 

atriðis eru meiri er villan minni (DeMars, 2010). Þar með er ekki hægt að tala um að próf hafi 

ákveðinn áreiðanleikastuðull út frá svarferlalíkönum líkt og í klassíska raungildis líkaninu. 

Frekar er talað um að próf hafi sterkari sálmælanlega eiginleika á ákveðnu bili á θ heldur en 

öðru (Furr og Bacharach, 2014). 
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Forsendur svarferlalíkana 

Nokkrar forsendur þarf að hafa í huga þegar kemur að greiningu með svarferlalíkani 

(Hambleton og Swaminathan, 1985). Meginforsendurnar eru að prófið sé einþátta (e. 

unidimensionality), og atriði prófs séu óháð innbyrðis (e. local independence). Einnig þurfa 

gögnin að falla að líkaninu sem nota skal við greininguna (e. correct model specification) 

(DeMars, 2010). Fjórða forsendan, og sú sem ekki er minnst jafn mikið á, er að próftaki hafi 

nægan tíma til að taka prófið (e. speededness). Á vissan hátt fylgir það forsendunni um 

einþátta próf (Hambleton og Swaminathan, 1985). Einþátta próf þýðir að mælingin sé aðeins 

að mæla eitthvað eitt, hvort sem það er hæfni, geta eða hvað annað. Með öðrum orðum þá er 

prófið eingöngu að mæla magn θ hjá hverjum próftaka og hvað annað sem hefur áhrif á 

mælinguna er talið sem handahófskennd villa (DeMars, 2010). Þegar próf er ekki einþátta er 

það að mæla tvo eða fleiri þætti samtímis, til dæmis þegar lesskilningur hefur áhrif á getu til 

að svara spurningu á stærðfræðiprófi (Hambleton og Swaminathan, 1985). Þegar atriði prófs 

eru óháð innbyrðis þýðir það að svörun próftaka á einu atriði megi ekki hafa áhrif á svörun á 

öðru atriði prófsins. Til dæmis má efni atriðis ekki gefa vísbendingu um rétt svar á öðru atriði 

(Hambleton og Swaminathan, 1985). Ef atriði á prófi eru óháð er ekki fylgni á milli þeirra 

eftir að leiðrétt hefur verið fyrir θ (DeMars, 2010).  

Kostir svarferlalíkana fram yfir klassíska raungilidslíkanið 

Mælingar í sálfræði fjalla um að fá upplýsingar um breytu. Til þess þarf að eiga sér stað 

kvörðun og til þess eru líkön sem reyna að nálgast raunveruleikann það vel að nothæfar 

upplýsingar fáist. Bæði líkönin sem fjallað var um að ofan ganga út frá því að til sé raungildi 

sem staðsetur einstakling á undirliggjandi breytu sem verið er að mæla. Það sem 

svarferlalíkön hafa fram yfir klassíska líkanið er að mat á raungildinu er ekki háð prófinu. 

Það er að segja að hvort sem próf er „erfitt“ eða „létt“ þá leggur svarferlalíkanið sama mat á 

raungildi þátttakanda á meðan klassíska líkanið gæfi einstaklingi hærra skor á léttara prófi og 

lægra skor á því erfiðara (Baker, 2001). Þyngd og aðgreining atriða er einnig vafasöm 

tölfræði í klassíska raungildislíkaninu (Hambleton og Swaminathan, 1985). Bæði þyngd 

atriðis og aðgreining er háð úrtaki próftaka. Það er að segja ef úrtakið hefur meira magn af 

undirliggjandi breytunni heldur en þýðið þá verður skekkja í þyngdarstuðli atriða. Aðgreining 

atriða er háð úrtaki á þann hátt að aðgreiningin er hærri þegar úrtök eru misleit með tilliti til 

þess sem á að mæla. Atriðagreining með klassíska raungildislíkaninu er því að mestu nothæf 

þegar prófið á að meta mjög svipuð úrtök (Hambleton og Swaminathan, 1985). Klassíska 

raungildislíkanið er auðvelt í notkun og tiltölulega vinsælt (DeVellis, 2006) en vegna þess að 
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það gerir ekki greinamun á atriðum og próftaka gætu sum atriði verið óþörf. Með því að 

greina atriðin með svarferlalíkönum er mögulega hægt að fækka atriðum, finna léleg og 

skipta út, og finna út hvar vantar upplýsingar. Svarferlalíkön geta þannig leitt af sér styttri, 

nákvæmari og betri próf sem einfaldar bæði fyrir þeim sem nota próf og þeim sem þurfa að 

taka próf. 

Markmið rannsóknarinnar 

Í þessari rannsókn var unnið með niðurstöður Silju Jónsdóttir (2017) þar sem klassíska 

raungildislíkanið var notað til að athuga mælifræðilega eiginleika á íslenskum matslista á 

samkennd 6-13 ára barna. Matslistinn er saminn af dr. Einari Guðmundssyni og var hann 

lagður fyrir foreldra barna í íslenskum grunnskólum. Notast var við þáttagreiningu og voru 

tveir þættir dregnir sem bera heitið Skilningur á tilfinningum annarra og Innlifun í 

tilfinningar annarra. Þættirnir vísa í hugrænan og tilfinningalegan þátt samkenndar, í sömu 

röð. Ekki hefur verið til slíkur matslisti á íslensku.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að atriðagreina þau atriði sem talin eru meta þessa 

tvo þætti með notkun svarferlalíkans. Í rannsókninni er leitað svara við því hver dreifing 

þyngdarþröskulda er í hvorum þættinum sem og aðgreiningarstuðlar atriða metnir. Að lokum 

verður skoðað hve miklar upplýsingar er að fá í hvorum þættinum í heild.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru mæður, stjúpmæður og ömmur íslenskra barna í fyrsta til sjöunda bekk 

grunnskóla. 98,63% þátttakenda voru mæður barnanna. Börnin voru á aldrinum 6 til 13 ára 

(M = 9,25 ára) og voru 54,98% þeirra stúlkur en 45,02% drengir. Nánari upplýsingar um 

þátttakendur er að finna í Silja Jónsdóttir (2017). Þau mörk voru sett að ef brottfallsgildi hjá 

þátttakenda voru yfir 15% var svörun þess þátttakanda felld úr gagnasafninu. Þrír 

þátttakendur uppfylltu þessi skilyrði þar sem brottfallsgildi hjá þeim voru á bilinu 5-16 (21,7-

69,6%). Brottfallsgildi annarra voru á bilinu 0-3 (0-13%). Í þeim tilvikum þar sem 

brottfallsgildi voru til staðar en viðmiðum um 15% ekki náð var meðaltal þeirra fimm gilda á 

atriðinu sem voru næst sett inn í stað brottfallsgildanna. Eftir greiningu á brottfallsgildum 

voru þátttakendur 288. 

Mælitæki 

Spurningarlistinn samanstendur af þeim atriðum sem Silja Jónsdóttir (2017) greindi að 

skilgreindu þættina Innlifun í tilfinningar annarra og Skilningur á tilfinningum annarra (sjá 

viðauka I). Fyrri þátturinn inniheldur 15 atriði en sá seinni 8. Atriði listans sem Silja 

Jónsdóttir (2017) lagði fyrir voru að öðru leyti þýdd og staðfærð úr The Basic Empathy Scale 

(Jolliffe og Farrington, 2006) og The Griffith Empathy Measure (Dadds, o.fl., 2008). Einnig 

voru atriði frumsamin af Dr. Einari Guðmundssyni. Þátturinn Innlifun í tilfinningar annarra á 

að meta það hvort barn geri tilfinningar annarra að sínum, til dæmis að það verði leitt ef 

önnur börn eru leið. Hinn þátturinn Skilningur á tilfinningum annarra á að meta skilning 

barna á tilfinningalegu ástandi annarra og hvort það sé kleift að setja sig í fótspor þeirra. Til 

dæmis að það reyni að hugga annað barn sem það sér að líði illa. Í rannsókn Silju Jónsdóttir 

(2017) var áreiðanleiki (alfastuðull) þáttarins Innlifun í tilfinningar annarra 0,90 og 

áreiðanleiki Skilningur á tilfinningum annarra var 0,82. 

Framkvæmd 

Notast var við gagnasafn það sem Silja Jónsdóttir (2017) safnaði í sinni rannsókn. Aðeins 

voru notuð þau atriði sem tilheyrðu þáttunum tveimur: Innlifun í tilfinningar annarra og 

Skilningur á tilfinningum annarra. Því næst var þeim atriðum sem mynduðu hvorn þáttinn 

skipt í sitthvort gagnasafnið. Til að meta það hvort að þáttabygging haldist með tilliti til 

rannsóknar Silju Jónsdóttur (2017) var ákveðið að þáttagreina gögnin.   
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Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við SPSS (23) í þáttagreininguna. Notað var forritið IRTPRO (Item Response 

Theory for Patient-Reported Outcomes) í útgáfu 4.2 (Cai, du Toit, og Thissen, 2011) til að 

greina gögnin. Í IRTPRO var notast við stigssvörunarlíkanið  (SL). SL á við um gögn þar 

sem svörun er á Likert-kvarða (Toland, 2014). 
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Niðurstöður 

Þáttagreining 

Huga þarf að stærð úrtaks áður en farið er í þáttagreiningu. Að úrtak sé fimm til fimmtán 

sinnum stærra en fjöldi atriða er almenna reglan (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 

2005). Í þáttagreiningunni voru 23 atriði og 288 þátttakendur eða um 12 sinnum stærra. Því 

næst þarf að huga að fylgnifylkinu til að athuga hvort það víki marktækt frá því að atriði hafi 

eingöngu fylgni við sjálft sig en ekki við önnur atriði. Í SPSS er það athugað með Bartless 

prófi (e. Bartlett‘s test of sphericity) þar sem marktækni felur í sér að fylgnifylkið teljist í 

lagi. KMO (e. Kaiser-Mayer-Olkien Measure of sampling adequacy) á að vera í lagi þegar 

úrtak er stórt. Ef KMO er hærra en 0,0 þá er úrtak í lagi (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005). Gögnin stóðust viðmið KMO (0,92) og Bartletts prófsins (p < 0,001). 

Gögnin voru því næst þáttagreind með meginásagreiningu (e. principal axis factoring) og 

þáttum snúið með hornhvössum promax snúningi (kappa = 2). Niðurstöður gáfu til kynna 

fjögur eigingildi yfir 1 (7,7 2,7 1,3 og 1,0) en þegar skoðað er skriðuritið (mynd 1) sést að við 

þriðja eigingildið fer hallinn að jafnast út. Með það að leiðarljósi sem og rannsókn Silju 

Jónsdóttur (2017) var ákveðið að draga tvo þætti.  

 

 

 

 
Mynd  1.  Skriðurit þáttagreiningar allra atriðanna 
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Þættir 

 Atriði I   II Þáttaskýring 

Innlifun í tilfinningar annarra 

    
39. Tilfinningar eða geðshræring hennar/hans fara eftir tilfinningum eða 

geðshræringum fólks í kringum hana/hann. 
0,79 

 
0,23 0,60 

36. Það hefur mikil áhrif á tilfinninngar hennar/hans þegar hún/hann sér 

reiða manneskju. 
0,73 

 
-0,06 0,56 

37. Bregst við geðshræringum fólks í kringum hana/hann. 0,72  0,07 0,58 

35. Geðshræring eða uppnám foreldra eða systkina hennar/hans hafa 

mikil áhrif á hana/hann. 
0,72 

 
0,05 0,56 

11. Verður kvíðin(n) þegar fólk í kringum hana/hann er kvíðið. 0,70  -0,24 0,48 

26. Tilfinningar annarra hafa mikil áhrif á hana/hann. 0,68 
 

0,04 0,49 

23. Þegar önnur börn eru leið verður hún/hann líka leið. 0,58  0,19 0,49 

52. Hún/hann verður hrædd(ur) þegar hún/hann er með ættingjum sem 

eru hræddir. 
0,58 

 
0,13 0,46 

4. Kemst í uppnám þegar annað barn eða fullorðinn er í uppnámi. 0,55 
 

0,03 0,36 

12. Hún/hann verður leið(ur) eða hnuggin(n) þegar hún/hann sér annað 

fólk gráta. 
0,54 

 
0,11 0,43 

38. Verður döpur (dapur) þegar hún/hann horfir á sorglega kvikmynd. 0,51 
 

0,11 0,36 

7.   Grætur eða kemst í uppnám þegar hún/hann sér annað barn gráta. 0,50  0,12 0,43 

17.  Kemst í uppnám þegar öðru barni er refsað fyrir að vera óþekkt. 0,49 
 

0,03 0,37 

21. Tilfinningar hennar/hans fara eftir tilfinningum systkina eða vina 

hennar/hans. 
0,46 

 
0,05 0,32 

40. Kemst í uppnám þegar hún/hann sér að öðru barni er strítt. 0,44 
 

0,34 0,47 

Skilningur á tilfinningum annarra 
    

33. Skilur að fólk getur grátið af ánægju. -0,05 
 

0,71 0,43 

50. Þegar annað barn grætur reynir hún/hann að hugga það. 0,12 
 

0,63 0,45 

47.  Áttar sig á því hvenær önnur börn eru hrædd eða óttaslegin. 0,15  0,63 0,47 

30. Þegar einhver er dapur eða leiður skilur hún/hann ástæðuna fyrir 

því. 
0,09 

 
0,63 0,45 

51. Skilur hvernig fólki líður jafnvel áður en henni/honum er sagt það. 0,18 
 

0,63 0,51 

32. Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn gera á hlut 

hans/hennar. 
0,09 

 
0,60 0,39 

43. Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við. -0,00 
 

0,53 0,30 

25.  Leiðir hjá sér neikvæð atvik. -0,16   0,32 0,15 

Tafla  1 Hleðsla atriða samkvæmt meginásagreiningu. 

N = 288. Hæsta gildi er feitletrað. Þáttur I: Innlifun í tilfinningar annarra. Þáttur II: 

Skilningur á tilfinningum annarra. Fylgni á milli þátta = 0,34. 
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Fyrsti þátturinn skýrir 33,66% af heildardreifingu í atriðasafninu og annar þátturinn skýrir 

11,71% og samanlagt skýrir því tveggja þátta lausn 45,37% af heildardreifingu í 

atriðasafninu. Eins og sjá má í töflu 1 er þáttaskýring (e. communalities) atriðis 25 0,15 en 

þar fyrir utan er þáttaskýring atriða á bilinu 0,30 – 0,60. Með þáttaskýringu má meta hve 

mikið af dreifingu atriðanna þættirnir tveir skýra.  

Þáttahleðslu atriðanna 23 er einnig að finna í töflu 1. Þáttahleðsla atriða í þættinum 

Innlifun í tilfinngar annarra er á bilinu 0,44 – 0,79 og í þættinum Skilningur á tilfinningum 

annarra er þáttahleðsla atriða á bilinu 0,32 – 0,71. Krosshleðslu er að finna í atriði 40 en 

atriðið hleður tiltölulega meira á fyrri þáttinn en þann seinni. Í heild er þáttabyggingin stöðug 

og skýr og í samræmi við niðurstöður Silju Jónsdóttir (2017). 

Greining með svarferlalíkani 

Forsendur 

Eins og áður segir eru forsendur svarferlalíkana þrjár; einþátta próf, að atriði séu innbyrðis 

óháð, og að atriðin falli að líkaninu. 

Einþátta próf 

Til að meta forsenduna um einþátta próf er greindur hvor þátturinn fyrir sig og þar með 

verður hver greining aðeins á einþátta prófi. Til að meta forsenduna var framkvæmd 

meginhlutagreining (e. principal components analysis) á hvorum þættinum fyrir sig í SPSS 

(23). Stuðst var við eigingildi (e. eigenvalues) og samhliðagreiningu til að meta 

þáttabyggingu (DeMars, 2010).  

Í meginhlutagreiningu á fyrri þættinum; innlifun í tilfinningar annarra voru tvö 

eigingildi yfir 1. Fyrsta eigingildið (6,5) var töluvert hærra en það síðara (1,20). Þáttahleðsla 

atriða var á bilinu 0,52 til 0,80. Í seinni þættinum; skilningur á tilfinningum annarra var eitt 

eigingildi yfir 1 (3,6). Sjö af átta atriðum höfðu þáttahleðslu hærri en 0,50 en þáttahleðslan 

var á bilinu 0,29 til 0,77. Þessar niðurstöður benda til þess að forsendan um einþátta próf í 

hvorri greiningu standi. Samhliðagreining (e. parallel analysis) sem gerð var á hvorum 

þættinum gaf samhljóða niðurstöðu (mynd 2). 
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Mynd  2.  Samhliðagreining á hvorum þættinum 

Að atriði séu innbyrðis óháð 

Til að meta hvort atriði séu innbyrðis háð styðst IRTPRO við 2 stuðul á stöðluðu formi (e. 

standardized LD χ2 statistic) sem Chen og Thissen (1997) mæltu með. Samkvæmt 

leiðbeiningum Michael D. Toland (2014) er rétt að meta atriði þar sem  2 > |10| sem 

vísbendingu um að atriði séu innbyrðis háð. Atriði á bilinu |5|-|10| sem miðlungs háð en atriði 

þar sem 2 < |5| ekki talin til teljandi vandræða.  

Í þættinum innlifun í tilfinningar annarra er samband flestra atriða með 2 stuðul á 

stöðluðu formi undir 5. Tvö atriðapör eru á bilinu 4 til 5 en eitt par er með stuðul upp á 9,6. Í 

seinni þættinum eru stuðlarnir á bilinu -0,9 til 1,8. Gefa þessar niðurstöður til kynna að atriði 

séu ekki háð innbyrðis á þann hátt að það komi í veg fyrir greininguna.  

Að atriðin falli vel að líkaninu 

Til að meta hve vel atriðin falla að líkaninu (e. item level fit) nýtist IRTPRO við skalað 

kíkvarðatpróf (e. scaled 2, S-2) sem er mælt með af Orlando & Thissen (2000, 2003).  S-2 

er talinn góður til að draga úr höfnunarmistökum (e. type I error) (DeMars, 2010).  

Í hvorugum þættinum var að finna marktækan S-2 stuðull sem gefur til kynna að 

atriðin falli vel að líkaninu.Tafla 2 sýnir niðurstöður fyrir þáttinn Innlifun í tilfinningar 

annarra og tafla 3 sýnir niðurstöður fyrir þáttinn Skilningur á tilfinningum annarra.  
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Atriði X2 Frígráður p 

   
4 63.98 52 0.1229 

   7 72.4 76 0.5966 

   11 68.26 64 0.3341 

   12 56.23 59 0.5791 

   17 68.5 68 0.4613 

   21 71.32 55 0.0684 

   23 51.94 48 0.3223 

   26 58.74 43 0.0552 

   35 64.02 49 0.0733 

   36 47.83 50 0.5616 

   37 50.92 40 0.1153 

   38 48.6 62 0.8931 

   39 34.11 38 0.6506 

   40 42.32 52 0.829 

   52 62.92 59 0.3386 

   

N = 288 

  

Atriðagreining 

Aðgreining atriða er metin (Baker, 2001) lág á bilinu 0.35 - 0.64, miðlungs á bilinu 0,65 – 

1,34, há á bilinu 1,35 – 1,69 og mjög há ef aðgreining er meiri en 1,70. Viðmið var sett að ef 

atriði er með lága aðgreiningu er það talið óviðeigandi og ef aðgreining er undir einum verður 

að skoða atriðið nánar. 

    
Atriði X2 Frígráður p 

   25 47.33 42 0.2636 

   30 34.79 26 0.116 

   32 23.13 35 0.9383 

   33 38.19 35 0.3256 

   43 38.2 33 0.2443 

   47 28.1 28 0.4606 

   50 38.04 31 0.179 

   51 23.03 32 0.8778 

   

Tafla  2. S-2 atriðagreining fyrir þáttinn Innlifun í tilfinningar annarra 

Tafla  3. S-2 atriðagreining fyrir þáttinn Skilningur á tilfinningum annarra. 

N = 288 
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Innlifun í tilfinningar annarra 

Tafla 4 sýnir aðgreiningarstuðla og þyngdarþröskulda fyrir hvert atriði í þættinum Innlifun í 

tilfinningar annarra. Þar sést að aðgreiningarstuðlarnir eru á bilinu 1,11 – 2,68, sem má túlka 

sem miðlungs til mjög hárrar aðgreiningar. Einnig sést að b1 – b4 virðast ná lengra niður á 

hæfnisbilið heldur en upp. Neðst -4,9 í atriði 40 og hæst 3,33 í atriði 21. Það gefur til kynna 

að börn séu metin tiltölulega lág á þættinum. Staðalvillu fyrir þyngdarþröskuldana (M = 0,26) 

sem og aðgreiningastuðlana (M = 0,20) er einnig að finna í töflu 4. Mynd 3 sýnir 

upplýsingakúrfu prófsins í heild sem og staðalvillu. Þar sést hvernig mestu upplýsingarnar er 

að fá um þau börn sem eru lág og í meðaltali á þættinum. Með því að skoða myndina sést 

hvar villan eykst eftir því sem foreldrar meta innlifun barna sinna í tilfinningar annarra meiri. 

Þegar einkennakúrfur atriða eru skoðaðar sést að í flestum atriðum eru svarmöguleikarnir vel 

nýttir og eru í einhverjum tilvikum líklegastir til að vera valdir (sjá viðauka II, mynd 1).  

 

Tafla  4.  Greining með svarferlalíkani á þættinum Innlifun í tilfinningar annarra. 

Atriði a s.v. b1 s.v. b2 s.v. b3 s.v. b4 s.v. 

4 1.38 0.17 -4.84 0.88 -2.24 0.25 -0.6 0.12 1.39 0.21 

7 1.17 0.15 -1.77 0.22 -0.26 0.13 1.39 0.22 2.96 0.42 

11 1.43 0.17 -2.34 0.25 -0.71 0.12 0.51 0.14 2.27 0.30 

12 1.35 0.17 -3.47 0.44 -1.73 0.20 -0.06 0.12 1.71 0.24 

17 1.11 0.15 -3.09 0.41 -1.36 0.19 0.64 0.16 2.84 0.41 

21 1.28 0.17 -3.06 0.38 -1.40 0.17 1.12 0.19 3.33 0.47 

23 1.73 0.21 -3.02 0.34 -0.90 0.11 0.90 0.15 3.07 0.41 

26 1.97 0.24 -3.85 0.59 -1.65 0.16 0.14 0.10 1.78 0.21 

35 2.23 0.25 -2.93 0.31 -1.59 0.14 -0.24 0.09 1.11 0.15 

36 2.02 0.22 -3.44 0.45 -1.66 0.15 -0.16 0.10 1.28 0.16 

37 2.60 0.29 -3.09 0.35 -1.55 0.13 -0.01 0.09 1.51 0.17 

38 1.30 0.17 -4.45 0.72 -2.14 0.26 -0.35 0.12 1.35 0.21 

39 2.68 0.31 -2.52 0.23 -0.89 0.09 0.63 0.11 2.62 0.30 

40 1.36 0.19 -4.9 0.91 -2.85 0.35 -0.85 0.13 1.22 0.20 

52 1.60 0.20 -3.24 0.40 -1.16 0.13 0.20 0.11 1.56 0.21 

N = 288; a = aðgreiningarstuðull; b = þyngdarþröskuldur; b1, b2, b3, og b4 sýnir hvar á 

þættinum einstaklingur hefur 50% líkur á að velja þann möguleika; s.v. = staðalvilla. 
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Mynd  3.  Upplýsingakúrfa og staðalvilla fyrir þáttinn Innlifun í tilfinningar annarra 

Skilningur á tilfinningum annarra 

Í töflu 5 eru niðurstöður um þáttinn Skilningur á tilfinningum annarra. Þar er eitt atriði sem 

sker sig út (25) þegar kemur að aðgreiningunni og væri hún metin sem lág (a = 0,47). Að 

öðru leyti eru aðgreiningarstuðlar á bilinu 1,16 – 2,26 sem ná viðmiðum um miðlungs til 

mjög háa aðgreiningu. Í töflunni sést að b1 – b4 ná frá bilinu -7,57 og upp í 8,89 (-5,52 – 1,54 

ef atriði 25 er hunsað). Þegar atriði 25 er hunsað sést að þátturinn nær ekki jafn hátt á 

undirliggjandi hugsmíðinni og sá fyrri gerði. Mynd 4 sýnir upplýsingakúrfu og staðalvillu 

fyrir þáttinn. Líkt og fyrir þáttinn Innlifun í tilfinningar annarra eru mestu upplýsingarnar að 

fá um þau börn sem eru lág eða í meðallagi á þættinum.  
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Tafla  5.  Greining með svarferlalíkani á þættinum Skilningur á tilfinningum annarra. 

Atriði a s.v b1 s.v b2 s.v b3 s.v b4 s.v 

25 0.47 0.13 -7.57 2.10 -2.72 0.75 2.02 0.60 8.89 2.53 

30 2.14 0.26 -3.68 0.56 -2.40 0.23 -0.70 0.10 1.17 0.14 

32 1.53 0.19 -3.71 0.51 -1.88 0.2 -0.38 0.11 1.54 0.19 

33 1.77 0.22 -3.22 0.39 -1.78 0.18 -0.59 0.11 0.68 0.12 

43 1.14 0.16 -5.52 1.09 -3.31 0.45 -0.87 0.15 1.19 0.20 

47 2.28 0.29 -3.55 0.53 -2.17 0.20 -0.62 0.09 1.09 0.13 

50 1.76 0.22 -3.41 0.44 -2.26 0.23 -0.60 0.10 1.01 0.14 

51 2.24 0.28 -2.41 0.23 -1.64 0.14 -0.29 0.09 1.64 0.18 

N = 288; a = aðgreiningarstuðull; b = þyngdarþröskuldur; b1, b2, b3, og b4 sýnir hvar á 

þættinum einstaklingur hefur 50% líkur á að velja þann möguleika; s.v. = staðalvilla. 

 

 

 

Mynd  4. Upplýsingakúrfa og staðalvilla fyrir þáttinn Skilningur á tilfinningum annarra 

Þegar einkennakúrfur atriða eru skoðaðar sést að atriði 25 sker sig verulega út og virðist sem 

svo að aðeins mið svarmöguleikinn („á stundum við“) njóti sín (sjá viðauka II, mynd 2).  
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að atriðagreina þau atriði sem Silja Jónsdóttir (2017) taldi að 

mynduðu þættina Innlifun í tilfinningar annarra og Skilningur á tilfinningum annarra. Á 

heildina litið kom greining á atriðunum með svarferlalíkani vel út. Aðgreining flestra 

atriðanna var miðlungs til góð og náðu bæði prófin vel yfir „hæfnisbil“ þeirrar hugsmíðar 

sem þau voru að meta. Tiltölulega miklar upplýsingar var að fá úr báðum atriðasöfnum sem 

gefur til kynna góða próffræðilega eiginleika atriða.  

Aðgreining atriða í þættinum Innlifun í tilfinningar annarra er miðlungs til mjög há sem 

þýðir að atriðin eru ágæt til að aðgreina á milli einstaklinga. Grunur er þó á að einstaka atriði 

gæti reynst óþarft (e. redundant) þar sem þyngdarþröskuldarnir liggja á svipuðum stað og á 

öðru atriði. Sem dæmi gæti atriði 17 reynst óþarft þar sem aðgreining er lægst (a = 1,11) og 

þyngdarþröskuldar liggja á tiltölulega svipuðum slóðum og á atriði 23 þar sem aðgreining er 

töluvert hærri (a = 1,73). Þyngdarþröskuldar ná eilítið lengra niður á þættinum heldur en upp 

sem gefur til kynna ákveðna skekkju í mati foreldra á börnum sínum. Þessi skekkja gæti verið 

vegna þess að hæfileikinn til að lifa sig inn í tilfinningar annarra er eitthvað sem börn á 

þessum aldri eru einfaldlega léleg til miðlungs góð í. Upplýsingar atriða eru að mestu leyti 

miklar ef miðað er við upplýsingakúrfu prófsins. Minni upplýsingar eru þó augljóslega að fá 

þegar hærra er komið á hugsmíðinni. Í greiningu á þættinum skilningur á tilfinningum 

annarra liggur beint við að atriði 25 er með langtum verri aðgreiningu en önnur atriði og 

villan við þyngdarþröskuldana er mun hærri en í öðrum atriðum. Þetta gæti meðal annars 

verið vegna þess að atriði 25 er illa orðað eða einfaldlega að mæla einhverja allt aðra 

hugsmíð. Atriði 25 er að öllum líkindum óviðkomandi þeirri hugsmíð sem verið er að reyna 

að mæla og best væri að henda því. Ef við hunsum atriði 25 sjáum við að atriðasafnið nær 

utan um hugsmíðina Skilningur á tilfinningum annarra á svipuðum stað og fyrra atriðasafn 

gerði gagnvart hugsmíðinni Innlifun í tilfinningar annarra. Þó örlítið lengra niður á við og 

töluvert styttra upp á við. Skilningur á tilfinningum annarra gæti krafist töluvert meiri þroska 

en innlifun svo aldur gæti aftur verið stór ástæða fyrir þessari skekkju. Áhugavert gæti verið í 

annarri rannsókn að skipta úrtakinu í tvo hópa og greina með svarferlalíkani eftir aldri. 

Upplýsingakúrfa prófsins í heild sýnir að ágætar upplýsingar eru að fá frá foreldrum þeirra 

barna sem eru metin lág eða í meðallagi á þættinum. Þegar kemur að einkennakúrfunum sést 

að í flestum atriðum eru svarmöguleikarnir tiltölulega jafnt nýttir. Atriði 25 sker sig þó úr þar 

sem aðeins einn valmöguleiki er nánast líklegastur til að vera valinn þvert yfir hæfnisbilið. 
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Vegna þess að í báðum tilvikum vantar upplýsingar um þá sem eru háir á þáttunum væri 

áhugavert fyrir atriðasérfræðinga að semja atriði sem gæfu upplýsingar á þeim stað.  

Nokkrir ágallar eru á rannsókninni. Fyrst ber að nefna að úrtaksstærðin (N = 288) er 

of lítil. De Ayala (2009) fjallar um að úrtakstærðin þurfi að minnsta kosti að vera N = 500 

þegar notast er við stigssvörunarlíkanið. Með því að notast við gagnasafn Silju Jónsdóttir 

(2017) og taka aðeins nokkur atriði sérstaklega fyrir næst ekki að gera ráð fyrir áhrifum hinna 

atriðanna. Betra væri að atriðin sem hún mat að ættu við þessa tvo þætti væru lögð 

sérstaklega fyrir og greining með svarferlalíkani gerð út frá þeirri fyrirlögn. Einnig var 

þáttunum skipt upp og framkvæmdar tvær einvíða greiningar þegar margvíða svarferlalíkön 

eru til. Þrátt fyrir þessa ágalla er hægt að nýta niðurstöður þessarar rannsóknar til að átta sig 

betur á próffræðilegum eiginleikum atriðanna. Til dæmis eru rökin fyrir því að henda atriði 

25 út það sterk að talið er óþarft að leggja það fyrir aftur. Tíminn sem það tekur próftaka að 

svara því er betur nýttur í annað.  

Samkennd er mikilvægur eiginleiki að hafa og talinn tengjast góðri samfélagslegri 

hegðun (Thompson og Gullone, 2003). Það liggur beint við að aðgerðir sem auka við 

samkennd hjá börnum gætu þar með haft jákvæðar afleiðingar. Þá er sérstaklega mikilvægt 

að til staðar sé mælitæki sem metur samkennd og þar með áhrif inngripa. Spurningalistinn er 

hugsaður til slíkrar notkunar þar sem staðlaðan grundvöll vantar fyrir því að mæla samkennd 

barna á Íslandi. Til þess að nota inngrip við hæfi og fyrir þá einstaklinga sem þurfa á þeim að 

halda þarf að leggja mat á alla einstaklinga út frá sömu mælingunni. Einnig þarf sú mælingin 

að uppfylla viðmið um viðunandi próffræðilega eiginleika svo að minni líkur séu á of- eða 

undirgreiningum. Geðgreiningar geta valdið stimplun (e. stigmatization) sem getur valdið 

vanlíðan og félagslegum vanda hjá einstaklingum. Þar sem lág samkennd hefur verið tengd 

við frávikshegðun á borð við hegðunarröskun og einhverfu  (Schwenk og fl., 2012 og Jones 

og fl., 2010), sem báðar eru alvarlegar geðgreiningar, er mikilvægt að rétt sé farið með 

greiningarhugtakið svo að einstaklingum sé ekki óréttmætt eignuð lág samkennd þegar það á 

ekki við. Lág samkennd er ekki talin vera félagslega æskilegur eiginleiki. Einstaklingur sem 

hefur hlotið geðgreiningu sem inniheldur lága samkennd getur þess vegna orðið fyrir mjög 

alvarlegu aðkasti. Greining ætti því ekki að vera léttvægt efni. David Satcher (2000) fullyrti 

að þessi útskúfun væri stærsti vandi geðheilbrigðissviðsins. Einstaklingar með geðgreiningu 

sem  hafa einhvers konar líffræðilega skýringu eru líklegri til að fá samúð annarra heldur en 

einstaklingar með geðsjúkdóma sem eru eignaðir þáttum sem hægt er að stjórna (Weiner, 

Perry og Magnusson, 1988). 
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Greining á frávikshegðun er ekki helsta markmiðið með samningu spurningarlistans 

heldur er markmiðið að ná yfir allt hæfnissviðið og þannig forðast að leiða hjá sér þá 

einstaklinga sem ekki uppfylla klínísk viðmið. Eins og fram hefur komið þá er samkennd 

talin vera mikilvæg fyrir mannleg samskipti. Án hennar væri forsendan fyrir því að til dæmis 

aðstoða, skilja og laga sig að öðrum veik eða nánast engin. Það má nota hugtakið sjálfhverfa 

þegar hugsað er til veraldar án samkenndar þar sem samkennd brúar bil á milli innra ástands 

fólks og veitir fólki verkfæri sem auðveldar þeim að tengjast hvort öðru. Áhugavert er að 

skilja í hvaða aðstæðum fólk sýnir og upplifir oftar samkennd.  

Rannsóknir sem ná yfir lengri tíma af ævi einstaklings vantar á þessu sviði. Flestar 

rannsóknir sem stuðst hefur verið við hafa aðallega borið saman mismunandi einstaklinga á 

mismunandi aldri sem getur gefið almennar upplýsingar um mun á einstaklingum sem eru á 

mismunandi stað hvað þroska varðar. En ítarlegri upplýsingar eru að finna í þeim gögnum 

sem fengin eru úr rannsóknum sem skoða sama einstaklinginn yfir tímabil þar sem bæði 

aðstæður hans/hennar breytast og eigin geta.  
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Viðauki I 

Atriðin sem notuð voru í greiningunni 

4. Kemst í uppnám þegar annað barn eða fullorðinn er í uppnámi.    

7.  Grætur eða kemst í uppnám þegar hún/hann sér annað barn gráta   

11. Verður kvíðin(n) þegar fólk í kringum hana/hann er kvíðið. 

12. Hún/hann verður leið(ur) eða hnuggin(n) þegar hún/hann sér annað fólk gráta. 

17. Kemst í uppnám þegar öðru barni er refsað fyrir að vera óþekkt. 

21. Tilfinningar hennar/hans fara eftir tilfinningum systkina eða vina hennar/hans. 

23. Þegar önnur börn eru leið verður hún/hann líka leið.  

25. Leiðir hjá sér neikvæð atvik.  

26. Tilfinningar annarra hafa mikil áhrif á hana/hann.      

30. Þegar einhver er dapur eða leiður skilur hún/hann ástæðuna fyrir því.  

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

33. Skilur að fólk getur grátið af ánægju.  

35. Geðshræring eða uppnám foreldra eða systkina hennar/hans hafa mikil áhrif á hana/hann. 

36. Það hefur mikil áhrif á tilfinninngar hennar/hans þegar hún/hann sér reiða manneskju. 

37. Bregst við geðshræringum fólks í kringum hana/hann.  

38. Verður döpur (dapur) þegar hún/hann horfir á sorglega kvikmynd. 

39. Tilfinningar eða geðshræring hennar/hans fara eftir tilfinningum eða geðshræringum fólks 

í kringum hana/hann.       

40. Kemst í uppnám þegar hún/hann sér að öðru barni er strítt. 

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

47. Áttar sig á því hvenær önnur börn eru hrædd eða óttaslegin. 

50. Þegar annað barn grætur reynir hún/hann að hugga það. 

51. Skilur hvernig fólki líður jafnvel áður en henni/honum er sagt það.  

52. Hún/hann verður hrædd(ur) þegar hún/hann er með ættingjum sem eru hræddir. 
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Viðauki II 

Einkennakúrfur atriða 

 

 

 

Mynd 1. Einkennakúrfur fyrir þáttinn Innlifun í tilfinningar annarra 
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Mynd 2. Einkennakúrfur fyrir þáttinn Skilningur á tilfinningum annarra 


