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Útdráttur 

Rannsóknum á Íslandi sem hafa kannað próffræðilega eiginleika Sjálfsmatskvarða 

Becks hefur fjölgað eftir þýðingu kvarðanna yfir á íslensku. Sjálfsmatskvarðar 

Becks samanstanda af fimm undirkvörðum með 20 atriði hver, sem meta sjálfsmynd, 

kvíða, þunglyndi, reiði og hegðunarvanda hjá ungmennum á aldrinum 7-18 ára. 

Leitast var eftir því að kanna hvort Sjálfsmatskvarðar Becks hentuðu til notkunar í 

íslensku þýði og voru allar tiltækar rannsóknir sem fundust í gagnagrunni Google 

Scholar, PubMed og Skemmunar á kvörðunum á íslensku úrtaki teknar saman. Alls 

voru þær níu talsins og voru gögn um próffræðilega eiginleika kvarðanna skráð 

niður. Niðurstöður íslenskra rannsókna virðast vera að mestu leyti í samræmi við 

bandarískt stöðlunarúrtak sem sýndi að innra samræmi og samleitniréttmæti væri 

helsti styrkleiki listans. Hins vegar mældist nokkur innbyrðis fylgni milli 

undirkvarða Sjálfsmatskvarða Becks, fylgni við aðra lista sem mátu ólíkar 

hugsmíðar og niðurstöður þáttagreiningar bentu til þess að listinn aðgreindi ekki með 

fullnægjandi hætti á milli kvíða, þunglyndis og reiði sem benti til lélegs 

aðgreiningarréttmætis. Þörf er á frekari langtímarannsóknum á stærra úrtaki sem 

endurspeglar íslenskt þýði betur og mælt er með endurskoðun atriða sem meta kvíða, 

þunglyndi og reiði. 
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Sjálfsmatskvarðar Becks fyrir tilfinningaleg og félagsleg vandkvæði barna og 

unglinga (Beck Youth Inventory of Emotional and Social Impairment [BYI-II]) voru 

þróaðir af Judith S. Beck, Aaron T. Beck og John Jolly árið 2001 til þess að skima 

fyrir erfiðleikum ungmenna á aldrinum 7-18 ára (Beck, Beck og Jolly, 2001). BYI 

samanstendur af fimm sjálfstæðum undirkvörðum sem meta sjálfsmynd, kvíða, 

þunglyndi, reiði og hegðunarvanda. Hver undirkvarði samanstendur af 20 atriðum 

(Beck o.fl., 2001; Bose-Deakins og Floyd, 2004; Steer, Kumar, Beck og Beck, 2005) 

og eru staðhæfingar um atburði, hugsanir og tilfinningar ungmenna, og svara 

einstaklingar hversu oft eftirfarandi staðhæfingar eigi við um sig (0=aldrei, 

1=stundum, 2=oft eða 3=alltaf). Til þess að fá heildarstigafjölda eru stig allra atriða 

lögð saman og mest er hægt að fá 60 stig fyrir hvern kvarða (Steer o.fl., 2005). 

Kvarðarnir byggjast að mestu leyti á umfjöllun um greiningarviðmið 

flokkunarkerfis bandarískra geðlækna (American Psychiatric Association [APA], 

2000), rannsóknum á geðröskum barna ásamt umfjöllun á matstækjum fyrir börn 

(Bose-Deakins og Floyd, 2004; Guðmundur Á. Skarphéðinsson, 2004). 

Sjálfsmyndarkvarðinn er þó ekki byggður á greiningarviðmiðum geðröskunar heldur 

eru atriði hans tengd hugsmíðinni sjálfsmynd. Hann metur skynjun ungmenna á eigin 

hæfni, sjálfsvirðingu og samskiptum við aðra. Kvíðakvarðinn metur lífeðlisleg 

einkenni, áhyggjur og greiningarviðmið sjö kvíðaraskanna. Þunglyndiskvarðinn 

metur lífeðlisleg einkenni, greiningarviðmið alvarlegrar þunglyndisröskunar (major 

depressive disorder) ásamt hugrænum einkennum úr kenningu Becks. Reiðikvarðinn 

metur reiði, lífeðlisleg einkenni, neikvæðar hugsanir um aðra og óréttlætistilfinningu. 

Atriði á hegðunarvandakvarðanum meta atriði greiningarviðmiða fyrir 

mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun (Guðmundur Á. Skarphéðinsson, Harpa 

Hrund Berndsen og Daníel Þór Ólason, 2008). 

Sjálfsmatskvarðar Becks voru staðlaðir í Bandaríkjunum árið 1991 með 800 

þátttakendum á aldrinum 7-14 ára (Bose-Deakins og Floyd, 2004). Kvarðarnir voru 

þýddir yfir á íslensku árið 2004 af Lúðvíg Lárussyni, Jóhönnu Haraldsdóttur, Hrund 

Þrándardóttur, Víði Kristinssyni, Matthildi Gunnarsdóttur og Hildi Jónsdóttur 

(Guðmundur Skarphéðinsson, Daníel Þór Ólason, Hákon Sigursteinsson og Jóhanna 

V. Haraldsdóttir, 2006a). Forprófun var einnig framkvæmd með 293 þátttakendum 

sama ár og reyndust próffræðilegir eiginleikar viðunandi í báðum tilfellum 

(Guðmundur Skarphéðinsson o.fl., 2006a; Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2008) 

að frátöldu aðgreiningu kvíða og þunglyndis. Þær hugsmíðar hafa þekkt 
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samsláttarvandamál (Guðmundur Á. Skarphéðinsson, 2004) og almennt er talið að 

fylgni sjálfsmatslista sem meta hugsmíðarnar spanni á bilinu 0,50-0,70 sem telst vera 

nokkuð hátt. Hugsmíðarnar eru þó ólíkar að eðlisfari þar sem þrískipt líkan (tripartite 

model of anxiety and depression) gerir ráð fyrir að kvíði og þunglyndi deili einkennum 

neikvæðra tilfinninga (negative affect) en það sem aðskilur hugsmíðarnar er lágt 

hlutfall jákvæðra tilfinninga (positive affect) sem einkennir þunglyndi og lífeðlisleg 

oförvun (psychological hyperactivity) sem einkennir kvíða (Anderson og Hope, 

2008). 

Sjálfsmatskvarðarnir hafa einnig sýnt fram á tengsl við aðra kvarða sem meta 

svipaðar hugsmíðar, eins og Children Depression Inventory (CDI),  Revised 

Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS), Conners-Wells Adolescent Self-Report 

Scale (CASS) og Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale (PHCSCS-II). 

Niðurstöður gáfu góðar vísbendingar um samleitniréttmæti Sjálfsmatskvarða Becks. 

Tengslin voru mest meðal matstækja sem mældu sömu hugsmíð en aftur á móti voru 

nokkur jákvæð tengsl milli ólíkra hugsmíða, til dæmis milli kvíða og reiði, og virðist 

það vera helsti vankantur kvarðanna (Bose-Deakins og Floyd, 2004). 

Markmið ritgerðarinnar var að safna saman öllum tiltækum íslenskum gögnum 

(úr klínísku og almennu úrtaki) um Sjálfsmatskvarða Becks til þess að kanna 

próffræðilega stöðu kvarðanna hérlendis. 
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Aðferð 

Gerð var kerfisbundin leit að heimildum sem innihéldu Sjálfsmatskvarða Becks á 

íslensku úrtaki. Á mynd 1 kemur fram ferli heimildaöflunar ásamt leitarorðum og er því 

nánar lýst í viðauka 1. Leitin var framkvæmd þann 8. janúar árið 2018 og var leitað í 

gagnagrunni Google Scholar, PubMed og Skemmunar. Að auki fengust heimildir 

sendar frá leiðbeinenda og við lestur annarra greina. Alls fengust 471 heimild og lásu 

höfundar yfir útdrætti þeirra í sitthvoru lagi. Því næst var fenginn heildartexti þeirra 

heimilda sem annað hvort annar eða báðir höfundar töldu innihalda Sjálfsmatskvarða 

Becks í íslensku úrtaki og voru fengnir 25 heildartextar. Næsta skref fól í sér að 

höfundar lásu yfir heildartexta greinanna og var það gert með sama hætti. Alls voru níu 

heildartextar sem innihéldu gögn um Sjálfsmatskvarða Becks í íslensku úrtaki og voru 

þeir teknir inn í næsta skref sem fól í sér gagnaskráningu þar sem upplýsingar um úrtak, 

meðaltöl og aðra próffræðilega eiginleika voru teknar saman. Annar höfundurinn skráði 

niður upplýsingar á meðan hinn fór yfir þær jöfnum höndum. Fyrirmynd heimildaleitar 

og upplýsingaöflunar var próffræðilegt mat á eiginleikum sjálfsmatskvarðanna í norskri 

grein (Evers o.fl., 2013; Psyktestbarn, 2013). 

 

Mynd 1. PRISMA flæðiskema fyrir heimildaöflun. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Rannsóknir gerðar á almennu úrtaki voru alls sex talsins og verður farið yfir helstu 

upplýsingar úrtakanna hér að neðan, en ekki allar greinar gáfu upp staðalfrávik (sf). 

Fyrsta greinin innihélt 302 þátttakendur á aldrinum 7-14 ára og var meðalaldur þeirra 

10,6 ár (Guðmundur Á. Skarphéðinsson, 2004). Önnur grein taldi 293 þátttakendur á 

aldrinum 8-13 ára með meðalaldurinn 10,7 ár (Guðmundur Skarphéðinsson o.fl., 

2006a). Um var að ræða sama úrtak í báðum tilvikum, að því undanskildu að gögn um 

7 og 14 ára þátttakendur voru ekki til umfjöllunar í seinni greininni (Guðmundur 

Skarphéðinsson o.fl., 2006a). Þriðja og fjórða grein notuðu sama úrtak með alls 441 

þátttakenda á aldrinum 10-15 ára með meðalaldurinn 11,8 ár (sf=1,6) (Guðmundur Á. 

Skarphéðinsson o.fl., 2008; Harpa Hrund Berndsen, 2007). Þó að úrtakið hafi verið það 

sama voru áherslurnar ólíkar þar sem fyrri greinin (Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 

2008) skoðaði sérstaklega þáttagreiningu á meðan sú seinni (Harpa Hrund Berndsen, 

2007) bar Sjálfsmatskvarða Becks saman við aðra kvarða. Fimmta greinin náði til 826 

þátttakenda á aldrinum 12-20 ára með meðalaldurinn 15 ár. Hver þátttakandi svaraði 

aðeins einum undirkvarða BYI en ekki var tekið fram fjölda þátttakenda sem svaraði 

hverjum undirkvarða (Alida Ósk Smáradóttir og Erla Sif Sveinsdóttir, 2012). Alls var 

541 þátttakandi í sjöttu greininni á aldrinum 12-16 ára en meðalaldurinn var 13,7 ár 

(sf=1,16) en hver þátttakandi svaraði aðeins einum undirkvarða BYI. Alls voru 52 

þátttakendur sem svöruðu sjálfsmyndarkvarðanum, 69 sem svöruðu kvíðakvarðanum, 

50 sem svöruðu þunglyndiskvarðanum, 68 sem svöruðu reiðikvarðanum og 36 sem 

svöruðu hegðunarvandakvarðanum (Sigurgrímur Skúlason og Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2017). Allar greinar sem náðu til almenns úrtaks notuðu alla fimm 

undirkvarða sjálfsmatslistans. 

Rannsóknir gerðar á klínísku úrtaki voru alls þrjár talsins. Fyrsta og önnur grein 

notuðu sama úrtakið sem innihélt 86 þátttakendur á aldrinum 11-18 ára með 

meðalaldurinn 15 ár (sf=1,34) (Bertrand Lauth o.fl., 2010; Guðmundur Skarphéðinsson 

o.fl., 2006b). Fyrsta grein skoðaði kvíða-, þunglyndis- og hegðunarvandakvarða BYI 

en seinni skoðaði aðeins kvíða- og þunglyndiskvarða BYI. Þriðja greinin taldi 28 

þátttakendur sem svöruðu einungis þunglyndiskvarða BYI og voru þátttakendur á 

aldrinum 10-16 ára með meðalaldurinn 13,03 ár (sf=1,83) (Sigríður Snorradóttir, 2007). 
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Meðaltal og staðalfrávik 

Rannsóknir á almennu úrtaki sýndu nokkuð svipuð meðaltöl og staðalfrávik milli 

aldurshópa og kynja þrátt fyrir mismunandi þátttakendafjölda (sjá töflu 1) en meðaltöl 

kvíða og þunglyndis voru mun hærri í klínísku úrtaki (sjá töflu 2). Ekki allar greinar 

greindu frá meðaltali og staðalfráviki eftir aldurshópum og kyni en sjá má 

heildarmeðaltöl og staðalfrávik í töflum 3 og 4. Við athugun á töflu 4 sést að meðaltöl 

eru ekki í samræmi þar sem meðaltöl í einni grein (Sigurgrímur Skúlason og Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2017) eru undarlega há og því ekki í samræmi við niðurstöður annarra 

greina. Hins vegar ef hin meðaltölin í almennum úrtökum eru borin saman við meðaltöl 

í klínískum úrtökum kemur einnig í ljós að meðaltöl kvíða og þunglyndis voru mun 

hærri í klínískum úrtökum. 

 

 

Tafla 1. Meðaltöl (M) og staðalfrávik (Sf) eftir aldri og kyni í almennu úrtaki.  

 Drengir Stúlkur 

Kvarði M Sf M Sf M Sf M Sf 

Úrtak 1a1 n=68 n=85 n=78 n=66 

 7-10 ára 11-14 ára 7-10 ára 11-14 ára 

Sjálfsmynd 42,22 8,87 41,38 8,49 44,48 7,45 37,06 10,03 

Kvíði 12,19 9,93 10,39 8,78 14,61 10,03 12,89 10,27 

Þunglyndi 9,75 9,13 8,81 8,72 9,31 8,06 10,89 9,88 

Reiði 12,06 8,56 12,24 8,77 10,88 7,16 14,21 10,32 

Hegðunarvandi 4,71 4,20 7,51 8,48 3,16 4,22 4,67 6,27 

Úrtak 1b2 n=70 n=78 n=79 n=63 

 8-10 ára 11-13 ára 8-10 ára 11-13 ára 

Sjálfsmynd 42,29 8,58 41,41 8,60 44,60 7,34 37,16 10,17 

Kvíði 12,62 10,46 10,73 8,97 14,65 9,90 12,73 10,31 

Þunglyndi 9,75 9,13 9,21 8,90 9,31 8,05 10,59 9,82 

Reiði 12,06 8,56 12,34 8,98 10,88 7,16 13,79 10,24 

Hegðunarvandi 4,71 4,20 7,71 8,72 3,16 4,22 4,49 6,23 

Úrtak 2a og  

2b3 

n=148 n=41 n=165 n=87 

10-12 ára 13-15 ára 10-12 ára 13-15 ára 

Sjálfsmynd 42,05 8,79 42,49 9,86 42,32 8,90 41,45 9,01 

Kvíði 10,4 8,88 9,59 7,03 11,59 7,57 11,05 8,03 

Þunglyndi 7,91 8,45 6,93 6,97 9,34 6,95 8,35 8,69 

Reiði 11,33 9,18 11,03 9,38 11,80 7,95 9,66 8,78 

Hegðunarvandi 6,94 7,72 6,67 5,34 3,99 3,75 4,02 6,20 
1 Guðmundur Á. Skarphéðinsson (2004). 
2 Guðmundur Skarphéðinsson o.fl. (2006a). 
3 Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl. (2008); Harpa Hrund Berndsen (2007). 
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Tafla 2. Meðaltöl (M) og staðalfrávik (Sf) eftir aldri og kyni í klínísku úrtaki.  

Kvarði Drengir Stúlkur 

 M Sf M Sf 

Útak 4a1 n=38 n=47 

 11-18 ára 

Kvíði 20,10 12,54 24,32 15,05 

Þunglyndi 23,95 12,51 26,64 14,39 
1 Guðmundur Skarphéðinsson o.fl. (2006b). 

Tafla 3. Heildarmeðaltal (M) og staðalfrávik (Sf) í almennu úrtaki. 

Kvarði M Sf 

Úrtak 1a1 n=297 

 7-14 ára 

Sjálfsmynd 41,40 9,00 

Kvíði 12,55 9,90 

Þunglyndi 9,60 8,90 

Reiði 12,21 8,80 

Hegðunarvandi 5,10 6,40 

Úrtak 2a og 2b2 n=441 

 10-15 ára 

Sjálfsmynd 42,07 8,95 

Kvíði 10,90 8,08 

Þunglyndi 8,44 7,85 

Reiði 11,14 8,68 

Hegðunarvandi 5,24 6,11 

Úrtak 43 n=275 

 12-16 ára 

Sjálfsmynd (n=52) 25,02 6,40 

Kvíði (n=69) 31,04 9,90 

Þunglyndi (n=50) 62,88 10,12 

Reiði (n=68) 28,09 8,60 

Hegðunarvandi (n=36) 30,00 7,30 
1 Guðmundur Á. Skarphéðinsson (2004). 
2 Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl. (2008); Harpa Hrund Berndsen (2007). 
3 Sigurgrímur Skúlason og Freydís J. Freysteinsdóttir (2012). 
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Tafla 4. Heildarmeðaltal (M) og staðalfrávik (Sf) í klínísku úrtaki. 

Kvarði M Sf 

Úrtak 5a1 n=57 

 11-18 ára 

Kvíði 22,89 12,37 

Þunglyndi 25,98 12,90 

Úrtak 62 n=28 

 10-16 ára 

Þunglyndi 19,14 10,58 
1 Guðmundur Skarphéðinsson o.fl. (2006b). 
2 Sigríður Snorradóttir (2007). 

 

 

Áreiðanleiki 

Í töflu 5 má sjá innra samræmi eftir aldurshópi og kyni og var það tiltölulega svipað á 

milli rannsókna á almennu úrtaki. Áreiðanleiki var aldrei undir 0,70 en hann var 

lægstur á hegðunarvandakvarða BYI, bæði fyrir yngri (Guðmundur Á. 

Skarphéðinsson, 2004) og eldri drengi (Harpa Hrund Berndsen, 2007). Þar að auki var 

innra samræmi Sjálfsmatskvarða Becks skoðað í tveimur öðrum rannsóknum (Alida 

Ósk Smáradóttir og Erla Sif Sveinsdóttir, 2012; Sigurgrímur Skúlason og Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2017) en þó ekki eftir aldri og kyni. Í báðum tilvikum var innra 

samræmið lægst á sjálfsmyndarkvarðanum (sjá nánar í töflu 5). Ágætt samræmi var 

til staðar milli klínískra og almennra úrtaka en eingöngu var kannað innra samræmi á 

kvíða- og þunglyndiskvörðum BYI í klínísku úrtaki (sjá töflu 6) (Guðmundur 

Skarphéðinsson o.fl., 2006b). 
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Tafla 5. Innra samræmi eftir aldurshópum og kyni í almennu úrtaki.  

Kvarði Drengir Stúlkur   

Úrtak 1a1 n=68 n=85 n=78 n=66  

  7-10 ára 11-14 ára 7-10 ára 11-14 ára Samtals 

Sjálfsmynd 0,87 0,88 0,85 0,92 0,89 

Kvíði 0,92 0,91 0,92 0,94 0,92 

Þunglyndi 0,94 0,92 0,92 0,95 0,93 

Reiði 0,91 0,91 0,88 0,94 0,91 

Hegðunarvandi 0,82 0,94 0,86 0,92 0,91 

Úrtak 2b2 n=148 n=41 n=165 n=87  
  10-12 ára 13-15 ára 10-12 ára 13-15 ára Samtals 

Sjálfsmynd 0,90 0,92 0,90 0,92 0,91 

Kvíði 0,93 0,89 0,91 0,91 0,91 

Þunglyndi 0,94 0,91 0,90 0,94 0,93 

Reiði 0,92 0,94 0,92 0,93 0,92 

Hegðunarvandi 0,94 0,87 0,81 0,93 0,92 

Úrtak 33      

 12-20 ára Samtals 

Sjálfsmynd     0,71 

Kvíði     0,71 

Þunglyndi     0,96 

Reiði     0,94 

Hegðunarvandi     0,94 

Úrtak 44 n=275  

 12-16 ára Samtals 

Sjálfsmynd (n=52)    0,83 

Kvíði (n=69)    0,93 

Þunglyndi (n=50)    0,91 

Reiði (n=68)    0,93 

Hegðunarvandi (n=36)     0,93 
1 Guðmundur Á. Skarphéðinsson (2004). 
2 Harpa Hrund Berndsen (2007). 
3 Alida Ósk Smáradóttir og Erla Sif Sveinsdóttir (2012). 
4 Sigurgrímur Skúlason og Freydís J. Freysteinsdóttir (2017). 

  

Tafla 6. Innra samræmi eftir aldurshópum og kyni í klínísku úrtaki. 

Kvarði Drengir Stúlkur  
Úrtak 5a1 n=38 n=47  

 11-18 ára Samtals 

Kvíði 0,89 0,95 0,93 

Þunglyndi 0,94 0,95 0,94 
1 Guðmundur Skarphéðinsson o.fl. (2006b). 

  

Í tveimur greinum (Guðmundur Á. Skarphéðinsson, 2004; Guðmundur Á. 

Skarphéðinsson o.fl., 2008) var fylgni stakra atriða við heildarstigafjölda hvers kvarða 

skoðuð. Fylgnin var heldur lægri í annarri greininni (Guðmundur Á. Skarphéðinsson 

o.fl., 2008) en var þó aldrei undir 0,30, og er það talið vera viðunandi (Brooks og 

Kutcher, 2001). 
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Réttmæti 

Tafla 7. Fylgni á milli Sjálfsmatskvarða Becks í almennu úrtaki.   

Kvarði Sjálfsmynd Kvíði Þunglyndi Reiði 

Úrtak 1a1 

    
Sjálfsmynd     
Kvíði -0,39    
Þunglyndi -0,54 0,74   
Reiði -0,46 0,65 0,75  
Hegðunarvandi -0,37 0,31 0,47 0,50 

Úrtak 2a2 

    

Sjálfsmynd     

Kvíði -0,54    

Þunglyndi -0,65 0,78   

Reiði -0,52 0,73 0,77  

Hegðunarvandi -0,51 0,55 0,71 0,72 

Úrtak 2b3 

    
Sjálfsmynd     
Kvíði -0,47    
Þunglyndi -0,55 0,77   
Reiði -0,45 0,69 0,77  
Hegðunarvandi -0,45 0,46 0,56 0,63 
1 Guðmundur Á. Skarphéðinsson (2004). 
2 Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl. (2008). 
3 Harpa Hrund Berndsen (2007). 

 

Aðgreiningarréttmæti fékkst með því að bera saman fylgni á milli undirkvarða BYI (sjá 

töflu 7), en auk þess fékkst aðgreiningar- og samleitniréttmæti með því að bera saman 

fylgni undirkvarðanna við önnur matstæki, bæði í almennum og klínískum úrtökum (sjá 

töflur 8 og 9). Tvær greinar (Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2004; Guðmundur 

Skarphéðinsson o.fl., 2006a) höfðu sambærilega innbyrðis fylgni og þess vegna eru 

aðeins niðurstöður annarrar þeirra birtar (Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2004). 

Undirkvarðar BYI sýndu að mestu viðunandi fylgni við önnur matstæki sem meta 

sambærilegar hugsmíðar og virðist vera gott samleitniréttmæti til staðar. Kvíða-, 

þunglyndis- og reiðikvarðar BYI hafa þó háa innbyrðis fylgni ásamt hárri fylgni við 

önnur matstæki sem meta ólíkar hugsmíðar, og bendir það til lélegs 

aðgreiningarréttmætis. Vandkvæði með aðgreiningu var einnig til staðar í einni 

rannsókn á  Reynolds Adolescent Depression Scale-II (RADS-II) við 

sjálfsmyndarkvarða BYI (Alida Ósk Smáradóttir og Erla Sif Sveinsdóttir, 2012) og 

reiðikvarða CASS við hegðunarvandakvarða BYI (Harpa Hrund Berndsen, 2007). 
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Tafla 8. Fylgni Sjálfsmatskvarða Becks við önnur mælitæki í almennu úrtaki.  

Kvarði Sjálfsmynd Kvíði Þunglyndi Reiði Hegðunarvandi 

Úrtak 2b1 
     

Rosenberg -0,54 0,61 0,76 0,54 0,45 

MASC -0,40 0,61 0,62 0,60 0,45 

CES-DC -0,50 0,68 0,79 0,66 0,58 

Anger Control (CASS) -0,47 0,57 0,61 0,82 0,66 

Conduct Problem (CASS) -0,44 0,43 0,58 0,44 0,68 

Úrtak 32 
     

RADS-II -0,74 0,84 0,86 0,70 0,24 

Úrtak 43      

RADS-II 0,52 0,85 -0,72 0,84 0,55 
1 Harpa Hrund Berndsen (2007). 
2 Alida Ósk Smáradóttir og Erla Sif Sveinsdóttir (2012). 
3 Sigurgrímur Skúlason og Freydís J. Freysteinsdóttir (2017). 

CASS = Conners-Wells‘ Adolescent Self-Report Inventory for Children – Anger 

Control og Conduct Problem, CES-DC = Center for Epidemiological Studies 

Depression Scale for Children, MASC = Multidimension Anxiety Scale for 

Children, RADS-II = Reynolds Adolescent Depression Scale-II, Rosenberg = 

Rosenberg‘s Self-Esteem Scale. 
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Tafla 9. Fylgni Sjálfsmatskvarða Becks við önnur mælitæki í klínísku úrtaki. 

Kvarði Kvíði Þunglyndi Hegðunarvandi 

Úrtak 5a1 
   

BAI 0,80 0,73  
MASC heild 0,80 0,56  

CDI 0,78 0,88  

BYI- kvíði   0,73   

Úrtak 5b2 
   

Einkennafjöldi samkvæmt DSM-IV 

viðmiðum fyrir þunglyndi 0,48 0,45 0,27 

Úrtak 63 
   

Greiningarviðmið þunglyndis skv. DISC-

IV síðastliðið ár  0,79  
Greiningarviðmið þunglyndis skv. DISC-

IV síðastliðinn mánuð  0,54  

Einkennafjöldi þunglyndis skv. DISC-IV  0,70  
Víðáttufælni4 

 0,06  
Almenn kvíðaröskun4 

 0,26  
Árátta- þráhyggja4 

 -0,08  
Felmtursröskun4 

 0,17  
Áfallastreituröskun4 

 0,29  
Aðskilnaðarkvíði4 

 0,20  
Félagsfælni4 

  -0,05   
1 Guðmundur Skarphéðinsson o.fl. (2006b). 
2 Bertrand Lauth o.fl. (2010). 
3 Sigríður Snorradóttir (2007). 
4 Einkennafjöldi kvíðaraskana skv. DISC-IV.  

BAI = Beck Anxiety Inventories, MASC = Multidimensional Anxiety Scale for 

Children, CDI = Children Depression Inventory, DISC-IV = Diagnostic 

Interview Schedule for Children. 

 

Forspárréttmæti var kannað á kvíða- og þunglyndiskvörðum BYI í klínísku 

úrtaki með Receiver Operating Characteristic (ROC) greiningu. Þeir voru bornir saman 

við þrjár geðraskanir samkvæmt greiningarviðmiðum DSM-IV. Fyrst var kvíðakvarði 

BYI borinn saman við aðskilnaðarkvíða og sýndu niðurstöður ROC greiningar að 

hlutfallið undir kúrfunni (area under the curve [AUC]) var 0,49 sem bendir til þess að 

kvíðakvarði BYI meti í aðeins 49% tilvika réttilega einstaklinga með aðskilnaðarkvíða 

og er það ekki talið gott (Heikkinen o.fl., 2006). Í öðru lagi var kvíðakvarði BYI borinn 

saman við félagsfælni og var AUC 0,70. Í þriðja lagi var þunglyndiskvarði BYI borinn 

saman við greiningarviðmið fyrir alvarlega þunglyndisröskun og var AUC 0,80 sem 

telst viðunandi (Guðmundur Skarphéðinsson o.fl., 2006b). 
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Þáttagreining 

Tvær íslenskar rannsóknir hafa framkvæmt þáttagreiningu á Sjálfsmatskvörðum 

Becks í almennu úrtaki með meginásaþáttagreiningu (principal axis factor analysis) 

með hornskökkum snúningi (direct oblimin=0). Í fyrri greininni voru dregnir þrír 

þættir með útskýrða dreifingu upp á 38,60%. Flest atriði kvíða, þunglyndis og reiði 

lögðust á fyrsta þáttinn, á annan þáttinn lögðust flest atriði hegðunarvanda og á þann 

þriðja lögðust öll atriði sjálfsmyndar (Guðmundur Skarphéðinsson o.fl., 2006a). Í 

seinni greininni voru fyrst dregnir fimm þættir sem skýrðu 40,55% af dreifingu atriða 

og styður hún þar með skiptingu listans í fimm kvarða. Í seinna skiptið voru dregnir 

þrír þættir sem skýrðu 35,53% dreifingu atriða (Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 

2008) og var samræmi milli rannsóknanna tveggja. 

Einsleitni (homogeneity) hvers undirkvarða fyrir sig var einnig könnuð með 

meginásaþáttagreiningu með hornskökkum snúningi. Í fyrri greininni mynduðu kvíða- 

og þunglyndisatriði hvor sinn þátt. Sjálfsmyndakvarði BYI gaf tvo skýra þætti sem 

nefndir voru sjálfstraust og hæfnisþáttur og skýrðu þeir 42,20% dreifingu atriða. 

Reiðikvarði BYI gaf einnig tvo skýra þætti sem voru nefndir hugrænn- og 

tilfinningaþáttur og skýrðu þeir 46% dreifingu atriða. Ekki fengust tveir skýrir þættir 

fyrir hegðunarvandakvarða BYI þrátt fyrir að skriðupróf hafi gefið til kynna að hentugt 

væri að draga tvo þætti (Guðmundur Skarphéðinsson o.fl., 2006a). Ólíkar niðurstöður 

fengust í seinni rannsókninni en þar kom fram skýr þriggja þátta lausn á 

sjálfsmyndarkvarða BYI og voru þættirnir skýrðir sjálfstraust, hæfnis- og 

félagshegðunarþáttur og skýrðu 41,91% af dreifingu atriða. Aðrir kvarðar mynduðu 

hver sinn þátt (Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2008). 
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Umræða 

Tilgangur ritgerðarinnar var að útbúa kerfisbundið yfirlit yfir próffræðilega eiginleika 

Sjálfsmatskvarða Becks í íslensku úrtaki. Alls voru níu greinar sem uppfylltu skilyrði 

fyrir þátttöku og voru þær notaðar. Niðurstöður íslenskra rannsókna virtust vera í 

samræmi við niðurstöður bandaríska stöðlunarúrtaksins að mestu leyti. 

Borin voru saman meðaltöl kvíða og þunglyndis og kom ekki á óvart að þau 

voru lægri í almennum úrtökum en í þeim klínísku og líklegt er að sá munur stafi 

vegna alvarlegra einkenna þátttakenda í klínískum úrtökum. Þegar meðaltöl íslenskra 

rannsókna voru borin saman við bandaríska stöðlunarúrtakið virtust allar 

meðaltalstölur vera lægri í íslenskum úrtökum fyrir utan meðaltöl 

sjálfsmyndarkvarðans. Meðaltöl kvíðakvarða BYI voru að jafnaði hærri í íslenskum 

rannsóknum og voru meðaltöl þunglyndis-, reiði- og hegðunarvandakvarða BYI mun 

lægri í íslenskum rannsóknum gerðar á almennu úrtaki. Íslenskar rannsóknir hafa 

kannað innra samræmi Sjálfsmatskvarða Becks eftir aldurshópi og kyni og var það 

viðunandi í öllum tilfellum (>0,70) sem endurspeglar niðurstöður fengnar í bandaríska 

stöðlunarúrtakinu (0,68-0,91) (Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2008). Einnig 

hefur fylgni stakra atriða við heildarstigafjölda hvers kvarða verið könnuð og var hún 

í öllum tilvikum viðunandi (Guðmundur Á. Skarphéðinsson, 2004; Guðmundur Á. 

Skarphéðinsson o.fl., 2008). Samleitniréttmæti Sjálfsmatskvarða Becks var gott, bæði 

í almennum og klínískum úrtökum og virðast bæði innra samræmi og 

samleitniréttmæti vera helsti styrkleiki BYI. Hins vegar var há innbyrðis fylgni á milli 

kvíða-, þunglyndis- og reiðikvarða BYI, ásamt fylgni við önnur mælitæki sem meta 

ólíkar hugsmíðar, sem gefur til kynna takmarkað aðgreiningarréttmæti. Niðurstöður 

þáttagreiningar leiddu enn frekar í ljós takmarkanir við aðgreiningu kvarðanna þriggja 

þar sem flest atriði kvarðanna hlóðust á sama þáttinn sem er í takt við niðurstöður úr 

bandaríska stöðlunarúrtakinu (Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2008). Samsláttur 

á milli kvíða, þunglyndis og reiði fæst mögulega útskýrður með því að kvarðarnir þrír 

innihalda allir atriði sem meta neikvæðar tilfinningar (Sigurgrímur Skúlason og Freyja 

J. Freysteinsdóttir, 2017) og er mikið um fjölda samtímagreininga á kvíða og 

þunglyndi í dag (Anderson og Hope, 2008; Guðmundur Á. Skarphéðinsson, 2004; 

Harpa Hrund Berndsen, 2007). Niðurstöður sýndu gott forspárréttmæti 

þunglyndiskvarða BYI við alvarlega þunglyndisröskun ásamt kvíðakvarða BYI við 

félagsfælni en þó ekki við aðskilnaðarkvíða.  
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Á heildina litið eru Sjálfsmatskvarðar Becks nokkuð góðir til skimunar fyrir 

tilfinningaleg og félagsleg vandkvæði barna og unglinga á Íslandi. Enn sem komið er 

eru þó fáar rannsóknir sem nota Sjálfsmatskvarða Becks hér á landi og þá sérstaklega 

á klínísku úrtaki og nota þær flestar hentugleikaúrtak. Rannsóknir á réttmæti og 

þáttagreiningu benda til þess að endurskoða þurfi atriði á kvíða-, þunglyndis- og 

reiðikvörðum BYI og styðjast heldur við atriði sem fela í sér einkenni sem eru ekki 

sameiginleg á milli hugsmíðanna og yrðu Sjálfsmatskvarðarnir því sennilega betri í 

notkun. Enn er þörf á frekari rannsóknum sem ná til fleiri þátttakenda, á afmarkaðra 

aldursbili og þurfa þær enn fremur að geta endurspeglað eiginleika íslensks þýðis í 

heild sinni. Þær rannsóknir myndu leiða af sér traustari áreiðanleika og mælingar á 

réttmæti kvarðanna.  
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Viðauki 1: Heimildaöflun 

 

Leitað var á skemmunni, skemman.is 

„beck“ 69 greinar 

https://skemman.is/simple-

search?location=%2F&query=beck&filtername=author&filtertype=equals&filterq

uery=&doSearch=Leita&rpp=25&sort_by=score&order=desc 

„becks“ 69 greinar 

https://skemman.is/simple-

search?location=%2F&query=becks&filtername=author&filtertype=equals&filterq

uery=&doSearch=Leita&rpp=25&sort_by=score&order=desc 

„beck*“ 104 greinar 

https://skemman.is/simple-

search?location=%2F&query=beck*&filtername=author&filtertype=equals&filter

query=&doSearch=Leita&rpp=25&sort_by=score&order=desc 

„sjálfsmatskvarðar becks“ 0 

„beck youth inventories“ 0 

 

Norska greinin. 

http://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/BYI%20II%20søkestrate

gi%2013042015.pdf/$file/BYI%20II%20søkestrategi%2013042015.pdf 

 

Pubmed 

(byi OR ((beck or becks or beck's) AND youth* AND inventor*)) AND (iceland* 

or reykjavik*) AND publisher[sb]), 169 heimildir. 

 

Google scholar  

iceland + "beck youth inventories", 21 heimild 

reykjavik + "beck youth inventories", 12 heimildir 

ísland + "beck youth inventories", 16 heimildir 

“sjálfsmatskvarðar becks”, 2 heimildir 

https://skemman.is/simple-search?location=%2F&query=beck&filtername=author&filtertype=equals&filterquery=&doSearch=Leita&rpp=25&sort_by=score&order=desc
https://skemman.is/simple-search?location=%2F&query=beck&filtername=author&filtertype=equals&filterquery=&doSearch=Leita&rpp=25&sort_by=score&order=desc
https://skemman.is/simple-search?location=%2F&query=beck&filtername=author&filtertype=equals&filterquery=&doSearch=Leita&rpp=25&sort_by=score&order=desc
https://skemman.is/simple-search?location=%2F&query=becks&filtername=author&filtertype=equals&filterquery=&doSearch=Leita&rpp=25&sort_by=score&order=desc
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