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Útdráttur 
 

Upplýsingar frá foreldrum um þroska og líðan ungra barna eru mikið notaðar í formlegu 

þroska- og hegðunarmati. Þetta er gert í krafti þess að báðir foreldrar veiti áreiðanlegar og 

réttmætar upplýsingar. Niðurstöður rannsókna benda þó til þess að nokkuð vanti upp á 

samkvæmni í svörum foreldra. Það er því mikilvægt að sannreyna samkvæmni í mati foreldra 

á þroska og líðan barna með tilteknu matstæki áður en það er notað og túlkað í hagnýtu 

samhengi.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða próffræðilega eiginleika Íslenska atferlislistans í 

úrtaki 195 feðra þriggja til fimm ára barna. Atferlislistinn er frumsaminn hérlendis og 

eiginleikar hans þekktir í úrtaki mæðra. Stuðst var við gagnasafn sem safnað var í rannsókn 

Fjólu Dísar Markúsdóttur (2017) á þáttabyggingu Íslenska atferlislistans í úrtaki feðra. 

Þáttagreining og greining með sverferlalíkönum var gerð til að athuga eiginleika listans og 

einstök atriði hans. 

Niðurstaða leitandi þáttagreiningar gaf til kynna fjóra þætti: Félagstilfinning, Skaplyndi, 

Einbeiting og Hegðunarstjórn. Atriði spurningarlistans aðgreina vel á milli einstaklinga með 

mismikla hæfni á þessum fjórum sviðum. Einnig kom í ljós að allir fjórir þættirnir veita meiri 

upplýsingar um einstaklinga sem eru lágir á hugsmíðunum sem bendir til þess að listinn henti 

vel til að greina frávik í þroska á sviðum félagstilfinningar, skaplyndis, einbeitingar og 

hegðunarstjórnar. Staðalvilla var mjög há á jöðrum hæfnisbilsins sem bendir til mikillar óvissu 

í matinu þegar komið er mjög hátt eða mjög lágt á hæfnisbilinu. Niðurstöður atriðagreiningar 

Íslenska atferlislistans benda til þess að hægt er að meta breitt hæfnisbil með nokkrum 

spurningum. Það er því mögulega hægt að þróa styttri útgáfu af atferlislistanum handa feðrum. 

 
Lykilhugtök: félags- og tilfinningaþroski, skaplyndi, athygli, sjálfstjórn, svarferlalíkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

Abstract 
Information obtained from parents regarding the maturation and well-being of young children 

are commonly used to measure development and behaviour. This is done with the assumption 

that parents provide valid and reliable information. Research has suggested however that there 

is a lack of consistency among the answers of parents. Therefore it is relevant to test for this 

consistency in assessment with regards to development and well-being of children for a specific 

measurement tool before it is used and interpreted for applied purposes. 

The goal of this paper was to explore the psychometric qualities of the Icelandic 

Behavioural Questionnaire in a sample of 195 fathers of children aged three to five. The 

behaviour questionnaire was developed in Iceland and it‘s psychometric qualities have been 

studied in samples of mothers. The data used was collected by Fjóla Dís Markúsdóttir (2017) 

for her paper on the factor structure of the Icelandic Behavioural Questionnaire in a sample of 

fathers. Further analysis including factor analysis and item response analysis were performed  

in the current study to explore the psychometric qualities of the list as a whole along with the 

qualities of single items.  

The results of the exploratory factor analysis presented here revealed four factors, 

Socioemotional development, Temper control, Attention and Self-control. The items 

differentiate well between individuals with differing levels of ability in all four developmental 

areas. Furthermore, all four factors provide more information about individuals who have less 

ability, suggesting that the questionnaire is useful for detecting developmental delays in the 

areas of socioemotional development, tempera control, attention and self-control. The standard 

deviations were very high towards the ends of the spectrum indicating an increase in 

uncertainty in the measurement of individuals who are on the extreme ends of the ability 

spectrum. Item response analysis of the Icelandic Behavioural Questionnaire suggest that it is 

possible to assess a wide range of ability with only a few questions. This opens the possibility 

of developing an abbreviated version of the questionnaire for fathers. 

 

Keywords: socio-emotional development, temperament, attention, self-control, item 

response theory. 
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Þroski barna er ör fyrstu æviárin. Með auknum aldri bæta börnin við sig færni á mismunandi 

þroskasviðum (Young, 2002). Snemma öðlast börnin getu til að mynda náin og traust sambönd 

við aðra en einnig að læra að upplifa, stjórna og sýna tilfinningar sínar (Yates o.fl., 2008). 

Rannsóknir hafa í auknum mæli sýnt að góður félags- og tilfinningaþroski er mikilvægur 

þáttur í velgengni barna í skóla (Darling-Churchill og Lippman, 2016). Almennt er talið að 

þegar börn hafa trú á eigin getu, hafa skilning og stjórn á eigin tilfinningum og ná að mynda 

jákvæð tengsl við aðra, þá gengur nám þeirra betur (Raver, 2002). Börn með góða sjálfstjórn 

eru líklegri til að hafa betri heilsu, hærri tekjur og fremja síður glæpi en þau börn sem hafa 

slaka sjálfstjórn (Moffit o.fl., 2011). Viðvarandi vandi á sviði félagsfærnis, tilfinninga- og 

sjálfstjórnar er áhættuþáttur fyrir þróun geðræns vanda og getur jafnframt haft áhrif á 

frammistöðu þeirra í skóla seinna meir (Campbell, 2006; Eisenberg o.fl., 2009). 

Niðurstöður rannsókna benda til að snemmtæk íhlutun sé áhrifarík leið til að auka félags- 

og tilfinningaþroska barna. Það er því lykilatriði að skima og finna þau börn sem þurfa á aðstoð 

að halda (Shonkoff og Phillips, 2000). Atferlislistar eru oft notaðir í skimun með viðunandi 

árangri. Þegar foreldrar svara atferlislistum getur það aukið skilning þeirra á hegðun barna 

sinna og styrkt samband þeirra (Yates o.fl., 2008). 

Atferlislistar eru mikið notaðir til að meta félags- og tilfinningaþroska barna. Með þeim er 

gagnlegum upplýsingum um hegðun og líðan safnað á fljótlegan hátt (Gísli Baldursson, Páll 

Magnússon, H. Magnús Haraldsson og Matthías Halldórsson, 2012). Mikilvægt er að þær 

upplýsingar sem fást úr atferlislistum séu áreiðanlegar og réttmætar til að auka nákvæmni í 

skimun og greiningu á frávikum í þroska barna. 

Margir atferlislistar hafa þann veikleika að einblínt er á neikvæða hegðun eða 

frávikseinkenni í stað staðsetningu á raunverulegri hegðun barnsins sem verið er að meta 

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

verið aukning í hönnun og þróun íslenskra mælitækja, til dæmis Íslenski þroskalistinn (Einar 

Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997) og Smábarnalistinn (Einar Guðmundsson og 

Sigurður J. Grétarsson, 2005) sem hægt er að nota í almennu mati á þroska barna. Með þessarri 

nálgun er ekki einungis einblínt á frávik í þroska heldur er hægt að skoða bæði veikleika og 

styrkleika barna sem eykur notagildi mælitækjanna. 

 
1. Foreldramat 

Við mat á þroska barna er oft stuðst við upplýsingar frá foreldrum og er því áreiðanleiki og 

réttmæti þeirra upplýsinga mikilvægt rannsóknarefni (Gudmundsson og Gretarsson, 2009). 

Foreldrar veita gagnlegar upplýsingar um hegðun og þroska barna sinna, sérstaklega á 
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leikskólaaldri, þar sem erfitt getur reynst að leggja einstaklingspróf fyrir ung börn. Einnig hafa 

foreldrar tækifæri til að fylgjast með hegðun barnanna í fjölbreyttum aðstæðum (Una 

Rúnarsdóttir, 2013). Margvíslegir þættir geta hins vegar haft áhrif á svörum foreldra á 

spurningarlistum, meðal annars kyn, aldur, menntun, þjóðfélagsstaða, uppruni, hvar í 

systkinaröðinni barnið er og færni barns (Cepanec, Lice og Simlesa, 2012; Gudmundsson og 

Gretarsson, 2009; Lin o.fl., 2011; Parade og Leerkes, 2008). 

Þegar foreldrar meta börn sín með atferlislistum er mikilvægt að mat þeirra lýsi 

raunverulegri færni barnanna. Áhugavert væri að skoða gögn sem safnast hafa frá mæðrum, 

annars vegar og feðrum, hins vegar þar sem oft er haldið fram að samkvæmni sé þar á milli 

þrátt fyrir að skortur sé á sterkum rökum þess efnis (Gudmundsson og Gretarsson, 2009). Í 

flestum tilvikum eru það mæður sem svara þroskalistum um börn sín og norm að mestu eða 

öllu leyti byggð á svörum þeirra. Dæmi um þetta er Íslenski þroskalistinn (Einar Guðmundsson 

og Sigurður J. Grétarsson, 1997). Í sumum tilvikum getur verið óljóst hvort að feður hafi tekið 

þátt í matinu sem normin eru byggð á (Guðmundsson og Grétarsson, 2009). Mögulegt er að 

atferlis- og þroskalistar geti gefið nákvæmari upplýsingar ef að útbúin eru sérstök norm fyrir 

mæður annars vegar og feður hins vegar, líkt og er gert með upplýsingar sem koma frá 

kennurum (Matson, Hess, Kozlowski og Neal, 2011). 

Fyrri rannsóknir hafa bent til þess að samkvæmni milli mæðra og feðra á atferlis- og 

þroskalistum sé yfirleitt miðlungs eða góð en það fer þó eftir efni spurningarlistans hversu 

sambærilegar niðurstöður foreldranna eru (Matson o.fl., 2011; Thorlacius og Gudmundsson, 

2017). Rannsóknir á atferlislistum sýna að samræmi sé meira þegar verið er að meta sýnilega 

hegðun (e. externalizing behaviours) en ósýnilega hegðun (e. internalizing behaviours) og er 

ýmist um kerfisbundið vanmat eða ofmat á þroska barns eftir því hvort foreldrið svarar 

atferlislistanum (Achenback, McConaughy og Howell, 1987; Cepanec o.fl., 2012; Matson o.fl., 

2011). Rannsóknir á samkvæmni í mati mæðra og feðra á hreyfi- og málþroska barna sinna 

hafa sýnt að feður virðast vanmeta þroska barna sinna miðað við mæður, en mæður meta börnin 

sín yfirleitt lengra komin í þroska (Gudmundsson og Gretarsson, 2009; Una Rúnarsdóttir, 2013; 

Vigdís Sigmarsdóttir, 2013). 

Í rannsóknum er oft athugað hvort að heildarniðurstöður foreldra séu sambærilegar, en þetta 

eykur líkurnar á því að missa af upplýsingum sem annars myndu fást með ítarlegri greiningu 

svara hvers atriðis fyrir sig. Í flestum tilfellum er ekki vitað hvert sambandið er á milli þyngdar 

atriða og samsvörun á mati foreldra þar sem flestar rannsóknir gefa ekki upp upplýsingar um 

próffræðilega eiginleika atriðanna og leiðir það til hættu á rangtúlkun á þeim niðurstöðum. 

Samkvæmni er ekki skoðuð út frá einstaka atriðum heldur út frá prófinu í heild og komast því 
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mikilvægar upplýsingar ekki til skila (Gudmundsson og Gretarsson, 2009). Með því að gera 

ítarlegri greiningu á atriðunum er mögulega hægt að komast að frekari niðurstöðu um það hvort 

að kerfisbundinn munur sé á milli svörunar foreldranna og hvort að atriði atferlislista verki 

mismunandi á mæður og feður.  

 

2. Íslenski atferlislistinn 

Íslenski atferlislistinn er frumsaminn íslenskur kvarði þróaður af Einari Guðmundssyni og 

félögum til að meta þroska og líðan barna. Tekið var mið af bæði DSM-IV 

greiningarskilmerkjum og fyrri þekkingu um þroskaferil barna við samningu atriðanna (Einar 

Guðmundsson, Árný Helgadóttir, Alexandra Diljá Bjargardóttir, Anna Marín Skúladóttir og 

Anna Gréta Oddsdóttir, 2013). Staðhæfingar eru jákvætt orðaðar í þeim tilgangi að mæla 

eðlilegan félags-, siðferðis- og tilfinningaþroska barna og líðan þeirra. Með þessari nálgun er 

hægt að greina frávik með því að skoða öfgagildi á samfelldum kvarða. Með því að styðjast 

við samfelldan kvarða er hægt að skima fyrir geðrænum vanda áður en einkenni verða eins 

alvarleg og þeim er lýst í greiningarkerfum. Einnig fást nákvæmari upplýsingar um stöðu 

barnanna þegar metið er með þessarri nálgun. Listinn er saminn með áherslu á 

hugsmíðaréttmæti frekar en greiningu og hentar því listinn bæði til að mæla eðlilegan þroska 

barna og skima fyrir mögulegum frávikum þar sem atriðin eiga við um öll börn (Einar 

Guðmundsson o.fl., 2013). Í rannsóknum hefur listinn viðunandi próffræðilega eiginleika hjá 

leikskólabörnum og börnum á grunnskólaaldri (Auðun Valborgarson, 2014; Ingi Páll 

Eiríksson, 2014; Einar Guðmundsson o.fl., 2013). Listinn í núverandi mynd hefur ekki verið 

lagður fyrir oft en hins vegar hafa hlutar listans áður verið lagðir fyrir og þáttagreindir. Þegar 

það hefur verið gert hafa þættirnir félagstilfinnig, skaplyndi, hegðun og einbeiting komið 

stöðugt fram (Auðun Valborgarson, 2014; Fjóla Dís Markúsdóttir, 2017; Ingi Páll Eiríksson, 

2014; Kolbjörg Lilja Benediktsdóttir, 2013; Sveinbjörn Yngvi Gestsson 2014; Valerija Bibic, 

2017). 

 

2.1 Félags- og tilfinningaþroski 

Á leikskólaárunum eiga miklar breytingar sér stað í félags- og tilfinningaþroska (e. socio-

emotional development) barna og eru þær breytingar hraðar og afgerandi. Aukinn skilningur 

fæst meðal annars á sviðum sjálfsskilnings, tilfinningastjórnunar, sjálfsstjórnar, samkenndar 

og jákvæðrar félagshegðunar (Brownell og Kopp, 2007). Aukin færni á þessum sviðum styður 

við hugrænan þroska og hefur tengsl við frammistöðu í skóla, heilsu og farsæld á vinnumarkaði 

á fullorðinsárum (Palmer o.fl., 2013).  



 
 

8 

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

er skilgreind sem færni einstaklings til að hegða sér á viðeigandi hátt í félagslegum aðstæðum. 

Undir þá færni fellur getan til að mynda og viðhalda vinasamböndum, samvinnuþýði og 

aðlögunarhæfni í ólíkum aðstæðum (Fabes, Gaertner og Popp, 2006). Á aldrinum tveggja til 

fimm ára skapast mörg tækifæri fyrir börn til að öðlast frekari getu í félagsfærni þar sem þessi 

aldur markar yfirleitt upphaf leikskólagöngu. Þar koma börnin inn í nýtt félagslegt umhverfi 

og eru nýjar kröfur gerðar til þeirra af foreldrum, kennurum og jafnöldrum. Ef að þessarri færni 

er ekki náð getur það haft margvíslegar afleiðingar og því er mikilvægt að geta gripið inn í eftir 

þörfum. Niðurstöður langtímarannsóknar sýndu fram á að góð félagsfærni hjá börnum hefur 

langvarandi jákvæðar afleiðingar, meðal annars betri námsframmistöðu, hærri samfélagslega 

stöðu og betri geðheilsu (Hawkins, Kosterman, Catalano, Hill og Abbott, 2008). 

Skaplyndi (e. temper control) er annar undirþáttur félags- og tilfinningaþroska og lýsir 

viðbragði einstaklings við öðru fólki, aðstæðum og atburðum. Skaplyndi hefur verið skilgreint 

sem einstaklingsmunur í viðbrögðum og sjálfsstjórn á sviðum tilfinninga, virkni og athygli 

(Rothbart og Bates, 1998). Rannsóknir á skaplyndi hafa bent til þess að það virðist vera 

stöðugur undirliggjandi þáttur sem birtist greinilega við ákveðnar aðstæður. Dæmi um þetta 

eru börn sem pirrast auðveldlega án þess að vera alltaf pirruð, heldur birtist í aðstæðum eins og 

þegar væntingar þeirra eru ekki uppfylltar. Ekki er því um stöðugt lunderni að ræða heldur 

ákveðna viðbragðshneigð. Birtingarmyndir skaplyndis breytast einnig með aldri og hefur 

tengsl við persónuleika og félagsþroska seinna meir (Gartstein og Rothbart, 2003). Skaplyndi 

er grundvallarhugtak sem þarf að huga að þegar verið er að skoða félags- og tilfinningaþroska 

en það er nátengt þróun bjargráða (e. coping mechanisms) og aðlögunarhæfni barna í 

framtíðinni (Guerin og Gottfried, 1994; Rothbart og Bates, 1998). 

 

2.2 Athyglis- og hegðunarstjórn 

Getan til þess að hegða sér í samræmi við félagslegar væntingar ásamt getunni til þess að hafa 

stjórn á eigin hegðun eru tvö af helstu merkjum þroska á fyrstu árum barna (Kochanska, Coy 

og Murray, 2001). Þegar börn byrja í leikskóla þurfa þau að læra margar nýjar félagslegar 

reglur og fá því æfingu og þjálfun í sjálfstjórn daglega. Sjálfstjórn er mikilvægt hugtak sem 

vísar til færni barna í athyglisstýringu og stjórn á hegðun og tilfinningum. 

Aldurstengdar breytingar í sjálfsstjórn geta haft afgerandi áhrif á mótun á upplifun barna 

og viðbrögðum sem þau fá frá öðrum (Blair, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að á fyrstu æviárum 

barna eiga þau oft erfiðara með sjálfstjórn (e. effortful control) þegar þau þurfa að viðhalda 

ákveðinni hegðun við óþægilegar og leiðinlegar aðstæður samanborið við að þurfa að hætta 
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skemmtilegri eða aðlaðandi athöfn (Kochanska, Coy og Murray, 2001). Niðurstöður rannsókna 

benda til þess að börn með góða sjálfstjórn eru fljótari að jafna sig á neikvæðum tilfinningum 

og hafa betri stjórn á viðbrögðum sínum í erfiðum aðstæðum. Einnig telja foreldrar, kennarar 

og jafningjar að þessi börn hafi meiri félagsfærni og aðlögunarhæfni (Liew, Eisenberg og 

Reiser, 2004). Getan til þess að viðhalda athygli og viðeigandi hegðun við krefjandi aðstæður 

hefur sterk tengsl við námsframmistöðu og aðlögun að skólaumhverfi (Blair og Raver, 2015). 

 

2.3 Siðferðisþroski 

Hugtakið siðferði vísar í reglur og gildi sem byggja á hugmyndum um velferð, traust og réttlæti 

sem stýra félagslegum samskiptum (Tauriel, 2007). Siðferðisþroski er því bundinn við 

samband einstaklings og umhverfis. Hlutverk foreldra er mikilvægt á fyrstu árum barna þegar 

kemur að siðferðisþroska þar sem þau þurfa að miðla hugmyndum um rétta hegðun til barnsins 

(Hoffman, 1963). 

Öll börn hafa meðfædda getu til að þróa með sér siðferðislega hegðun þar sem mikið af 

meðfæddum viðbrögðum þeirra gera þeim kleift að hegða sér á siðferðislega réttan hátt 

(Damon, 1999). Á öðru æviári barna öðlast þau hæfni til að aðgreina aðra frá sjálfum sér (e. 

self-other differentiation) og á leikskólaárunum þroskast síðan geta til að skoða aðstæður út frá 

sjónarhorni annarra, ásamt aukinni sjálfstjórn og jákvæðri félagslegri hegðun, til dæmis að 

deila hlutum með öðrum (Berkowitz og Grych, 1998). Hinsvegar er siðferðiskennd flókið 

fyrirbæri sem myndast í gegnum líf einstaklings. Þrátt fyrir að geta barns til þess að hjálpa 

öðrum og hegða sér á réttan hátt sé til staðar, þá þarf það að æfa þessa hegðun í félagslegum 

aðstæðum (Damon, 1999). 

Íslenski atferlislistinn mælir siðferðisþroska barna með því að safna upplýsingum um 

félagstilfinningu (e. moral development), hjálpsemi (e. prosocial behaviour) og félagsskilning 

(e. social cognition). Mikilvægt er að meta siðferðisþroska barna þar sem mörg einkenni 

hegðunarraskana eru nátengd þroska á því sviði. Sem dæmi má nefna hegðun á borð við 

eyðileggingu á eigum annarra, lygar, brot á reglum og þjófnað (Campagna og Harter, 1975; 

Einar Guðmundsson o.fl., 2013). Í þeim tilvikum þar sem siðferðisþroska er ábótavant hafa 

rannsóknir sýnt að inngrip sem efla siðferðisþroska hafi jákvæð áhrif og geta aukið 

siðferðislegt mat, skynsemi og fyrirætlun hjá börnum á grunnskólaaldri (Gibbons, Ebbeck og 

Weiss, 1995). 
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3. Próffræðilíkön 

3.1 Þáttagreining 

Þáttagreining er tölfræðiaðferð sem felst í því að skoða innbyrðis tengsl milli breyta og skýra 

þau með undirliggjandi hugsmíðum. Í sálfræði er gjarnan unnið með þætti sem tengjast 

hugsmíðunum sem verið er að mæla. Unnið er með fylgni milli atriðanna og reynt að einfalda 

þau tengsl með því að finna sameiginlega þætti sem nota mætti til að skýra þau að mestu leyti. 

Með því að tengja fylgnina við undirliggjandi þátt er verið að skýra tengslin milli atriðanna. 

Sjaldan ná þættirnir að skýra tengsl að fullu en eftirsóknarvert er að finna líkan sem skýrir þau 

sem best og mynda þáttalausn sem er auðtúlkanleg. 

Reynt er að skýra dreifingu milli atriða með því að draga frá þann hluta breytileikans sem 

þátturinn skýrir. Dreifing atriðisins sem skýrt er af þættinum kallast þáttaskýring (e. 

communalities) og er miðað við að þáttaskýring sé góð þegar hún er 0,70 eða hærri (Fabrigar 

og Wegener, 2012). Þáttafjölda má ákvarða með því að skoða eigingildi, skriðupróf eða 

framkvæma samhliðagreiningu. Samhliðagreining er talin traustari aðferð við að velja 

þáttafjölda en að styðjast eingöngu við skriðupróf eða eigingildi (Zwick og Velicer, 1986). 

Eftir að þáttafjöldi hefur verið ákvarðaður þarf að túlka vogtölur (e. factor loadings), eða 

hversu mikið hvert atriði hleðst á hvern þátt. Til þess að túlka vogtölur og ljá þeim merkingu 

verður að snúa lausninni. Tvær tegundir snúninga eru til og felst munurinn á þeim í því hvort 

að undirliggjandi hugsmíðarnar sem verið er að mæla séu taldar háðar eða óháðar. Í þeim 

tilvikum þar sem þættir eru taldir óháðir, þar sem mæld geta á einni hugsmíð hefur ekki áhrif 

á mælda getu hinna hugsmíðanna, þá má nota hornréttan snúning (t.d. Varimax) sem leyfir ekki 

fylgni milli þátta. Ef að þættirnir eru taldir tengdir eða háðir þá er stuðst við hornskakkan 

snúning á borð við Promax eða Oblimin sem leyfir fylgni milli þátta (Fabrigar og Wegener, 

2012). 

Í meginásagreiningu er aðeins unnið með þann hluta dreifingarinnar sem breytan deilir með 

öðrum breytum. Einnig er gert ráð fyrir því að breytan hafi sérhæfða dreifingu. Með þessarri 

aðferð er reynt að skýra þá dreifingu sem er sameiginleg milli breyta og fjarlæga villunna úr 

fylgnifylkinu. Meginásagreining er því talin skýrandi aðferð og er notuð til að draga fræðilegar 

ályktanir um tengsl breyta. Mælt er með því að nota meginásagreiningu við þáttagreiningu 

spurningalista (Furr og Bacharach, 2014). 

Forsenda þáttagreiningar er að unnið sé með nægilega stór úrtök. Ef að þættirnir eru skýrir 

og vel skilgreindir (3-5 breytur á hvern þátt) og skýrða dreifingin >0,70 þá nægir 100 manna 

úrtak. Hinsvegar er annars mælt með því að hafa stærra úrtak, sérstaklega ef skýrða dreifingin 

er miðlungs eða lág (<0,70) (Fabrigar og Wegener, 2012). Einnig er miðað er við að hafa 5-15 
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sinnum stærra úrtak en fjöldi breyta og enn fremur er hægt að skoða KMO og Bartlett stuðla 

sem gefur til kynna hlutfall breytileikans sem gæti tileinkast undirliggjandi þætti. Háair stuðlar 

nálægt 1,0 geta veitt stuðning fyrir því að þáttagreina gögn. 

  

3.2 Svarferlalíkön 

Svarferlalíkön (e. Item Response Theory) eru próffræðilegar aðferðir sem notaðar eru við 

þróun, mat og endurbætingu á spurningarlistum (Toland, 2014). Með þeim er hægt að safna 

upplýsingum um einstaklinga, prófatriði og próf/matskvarða (Furr og Bacharach, 2014). Þessi 

líkön gefa kost á að meta stöðu einstaklinga á undirliggjandi færni (e. laten ability) út frá svörun 

þátttakenda við einstökum prófatriðum (de Ayala, 2009; DeMars, 2010). Líkt og í 

þáttagreiningu er hægt að draga ályktanir um þessar undirliggjandi breytur út frá þeim mældu 

breytum sem talin eru hafa tengsl við þær. Eiginleikar sem hafa áhrif á það hvernig 

einstaklingur svarar spurningum eru meðal annars færni þess sem svarar, þyngd prófatriðanna 

og hversu vel atriðið aðgreinir milli einstaklinga með ólíka getu og er staða einstaklings á 

færnibreytunni metin út frá þessum eiginleikum (Furr og Bacharach, 2014).  

Undirliggjandi breytan er táknuð með þeta (θ). Oft er verið að mæla færni en í 

svarferlalíkönum getur " einnig staðið fyrir ákveðinn eiginleika (e. trait) eða þátt (e. factor) 

(DeMars, 2010). Þyngd atriðis er táknað með þyngdarstuðli (b) og skilgreinir þá færni sem 

einstaklingur þyrfti að hafa til þess að hafa 50% líkur á því að svara rétt eða velja ákveðinn 

svarmöguleika (Furr og Bacharach, 2014). Þyngd atriðis og færni eru tengdir eiginleikar þar 

sem þyngd atriðis er skilgreind út frá færni. Yfirleitt eru þessir eiginleikar metnir á stöðluðum 

kvarða sem svipar til z-dreifingar þannig að meðaltalið er núll og staðalfrávik er einn. 

Fræðilega liggur bilið frá−∞	til	∞	en yfirleitt dugir að skoða bilið frá -3 til 3 (Baker 2001; 

DeMars 2010). Sundurgreining segir til um hversu vel atriði nær að aðgreina á milli 

einstaklinga með ólíka færni. Aðgreiningarstuðullinn (a) er notaður til að meta sundurgreiningu 

atriðis. Hærra a gefur til kynna meiri aðgreiningu og því hærri sem aðgreining atriðis er, því 

tengdara er það undirliggjandi þættinum. Aðgreining getur verið engin, lág (0,35-0,64), 

miðlungs (0,65-1,34), há (1,35-1,69) eða fullkomin (1,70 +) (Baker, 2001). Lág aðgreining 

bendir til þess að atriðið gefi ekki miklar upplýsingar um próftaka og er því há aðgreining 

eftirsóknarverð (Furr og Bacharach, 2014). 

Svörun við spurningarlistum getur verið ólík og fer hún meðal annars eftir fjölda 

svarmöguleika sem eru í boði, annars vegar tvíkosta og hins vegar fjölkosta. Tvíkosta svörun 

bendir til þess að fyrir hvert atriði á listanum séu tveir svarmöguleikar í boði 
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(sammála/ósammála, já/nei). Próf með fjölkosta svörun innheldur fleiri svarmöguleika, svipað 

og Likert-kvarðar (aldrei, sjaldan, stundum, oft, alltaf) (DeMars 2010). Þegar próf er fjölkosta 

eru nokkur líkön sem hægt er að velja úr og eru líkönin breytileg eftir því hversu marga stika 

(e. paramenters) þau meta (de Ayala, 2009). Í 2PL líkaninu er skoðuð færni einstaklings, þyngd 

atriðis og sundurgreining. Samejima líkanið (e. Graded Response Model) svipar til 2PL 

líkansins nema að því leyti að þyngdarstuðlar verða nokkrir og eru þeir oft kallaðir þröskuldar. 

Í Samejima líkaninu er unnið með svarflokka eins og röð tvíkosta atriða og verður það líkan 

yfirleitt fyrir valinu þegar unnið er með færni einstaklings á sálfræðilegum hugsmíðum 

(Preston, Reise, Cai og Hays, 2011). 

Svarferlalíkön gefa kost á því að reikna út hve miklar upplýsingar atriði gefur um 

einstakling eftir staðsetningu þeirra á ". Upplýsingar atriðis eru táknaðar með I. Hægt er að 

skoða upplýsingagildi atriða sitt í hvoru lagi með því að skoða I þegar " er mismunandi og 

teikna upp upplýsingakúrfu atriðis (e. item information curve). Einnig er hægt að skoða 

upplýsingagildi prófsins í heild sinni með því að leggja saman upplýsingakúrfur allra atriðanna 

og mynda upplýsingakúrfu prófs (e. test information curve). Spurningalisti eða próf er talið 

„gott“ eftir viðmiðum svarferlalíkana ef prófið veitir miklar upplýsingar fyrir fólk með 

mismunandi " og getur aðgreint þau (Furr og Bacharach, 2014). Einnig er hægt að meta 

einkenni atriðis þar sem skoðaðar eru líkur á því að atriði sé svarað rétt eða að ákveðinn 

svarmöguleiki verði fyrir valinu eftir staðsetningu á ". Út frá þeim upplýsingum er hægt að 

mynda einkennakúrfu atriðis (e. item characteristic curve). Þar að auki er hægt að mynda 

einkennakúrfu prófs (e. test characteristic curve) út frá einkennakúrfum atriðanna.   

 

3.3 Forsendur svarferlalíkana 

Huga þarf að nokkrum forsendum þegar unnið er með svarferlalíkön. Meginforsendurnar eru 

þær að prófið sé einþátta (e. unidimentionality), að það sé staðbundin sértækni (e. local 

independance) og það að gögnin falli vel að líkaninu sem er notað við greiningu (e. good model 

fit) (DeMars, 2010). 

Forsendan um einþátta próf vísar til þess að einn undirliggjandi þáttur er talinn skýra 

dreifingu á þeirri færni sem verið er að mæla. Aðrir þættir sem hafa áhrif á þetaskor einstaklings 

eru talin vera handahófskennd villa, sem gæti verið vegna prófaðstæðna, utanaðkomandi áreita, 

truflana eða annars (DeMars, 2010). Oft eru þær hugsmíðar sem ætlað er að meta með 

sjálfsmatskvörðum fjölvíðar, það er að segja að hugsmíðin sjálf getur verið háð tveimur eða 

fleiri undirþáttum. Hægt er að styðjast við þáttagreiningu til að aðgreina hvaða atriði eiga við 
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hvern undirþátt. Til að uppfylla forsendu svarlíkana um einþátta próf er oft gerð greining á 

hverjum undirþætti fyrir sig (Toland, 2014). 

Staðbundin sértækni er forsendan um að færni skýri öll tengsl milli svörunar á prófatriðum 

og að öðru leyti séu atriðin óháð. Með því að athuga tengsl atriðanna eftir að hafa stjórnað fyrir 

færni er hægt að meta hvort að aðrir þættir séu að verka á svörun og bendir há fylgni til þess. 

Ávinningurinn af þessari forsendu er að hún gerir manni kleift að vinna með upplýsingagildi 

sérhvers prófatriðis óháð öðrum atriðum (Nguyen, Han, Kim og Chan, 2014). 

Seinasta forsendan fjallar um það að rannsóknargögn eigi að falla vel að líkaninu sem notað 

er við greiningu. Þetta er gert til þess að fullvissa sig um að atriðin séu ekki að hópast saman 

af handahófskenndum ástæðum og að líkanið sem verður fyrir valinu nái að gefa fullnægjandi 

upplýsingar. Yfirleitt er skoðað hvert atriði fyrir sig til að athuga hvort það falli að líkaninu 

(DeMars, 2010). 

 

3.4 Samanburður svarferlalíkans og klassíska raungildislíkansins 

Þegar meta þarf próffræðilega eiginleika spurningarlista er algengt að notast sé við annaðhvort 

klassíska raungildislíkanið (e. classical test theory) eða svarferlalíkön (e. item response 

theory). Bæði líkönin ganga út frá því að það sé til raungildi sem hægt er að nota til að staðsetja 

einstakling á undirliggjandi kvarða. Í klassíska raungildislíkaninu er gengið út frá prófinu sem 

heild og notar það því prófatriði sem einingar. Stuðst er við meðaltal og dreifni til að staðsetja 

einstaklinga á undirliggjandi kvarða (Furr og Bacharach, 2014). 

Svarferlalíkön krefjast flóknari útreikninga en eru talin hafa nokkra mikilvæga kosti 

umfram klassíska raungildislíkanið (Furr og Bacharach, 2014). Það sem gerir svarferlalíkön 

sérstök er að þar er einblínt á einstök atriði í staðinn fyrir prófið í heild sinni en það gefur 

tækifæri til að betrumbæta mælitækin (Toland, 2014). Í svarferlalíkönum er horft á atriðin í 

stað heildarskors, stuðst er við ólínuleg líkön í staðinn fyrir línuleg líkön og einnig er munur á 

því hvernig stikur atriðinna eins og þyngd, aðgreining og ágiskun eru meðhöndlaðar (Shultz, 

Whitney og Zickar, 2014). Einn kostur svarferlalíkana er að einstaklingar og prófatriði eru 

staðsett á sama undirliggjandi kvarða. 

Þyngd og aðgreining atriðanna er vafasöm í klassíska raungildislíkaninu þar sem þau eru 

að mörgu leyti háð úrtakinu. Frá sjónarhorni svarferlalíkana hefur próf ekki einn afmarkaðan 

áreiðanleika eins og í klassíska raungildislíkaninu heldur getur prófið veitt betri upplýsingar 

fyrir ákveðna færni (e. trait level) frekar en aðra (Furr og Bacharach 2014). Einn helsti kostur 

svarferlalíkana er að það veitir upplýsingar sem eru ekki bundnar við þýði, svo lengi sem 

úrtakið er nægilega stórt. Hins vegar þarf úrtakið að vera heldur stórt til að ná slíkum 
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niðurstöðum, sem getur gert þær aðferðir ópraktíska í grunnvinnu (Hambleton, Swaminathan 

og Rogers, 1991). Í heildina eru svarferlalíkön sterkar aðferðir sem veita ítarlegri upplýsingar 

um atriði, einstaklinga og próf en klassíska raungildislíkanið og getur þannig leitt af sér styttri 

og nákvæmari próf (Shultz, Whitney og Zickar, 2014). 

 
4. Markmið rannsóknarinnar 

Íslenski atferlislistinn hefur verið þáttagreindur áður og hafa niðurstöður sýnt stöðuga mynd en 

hins vegar er gögnum í flestum tilvikum aðeins safnað frá mæðrum. Mikilvægt er að skoða 

hvort að svör feðra séu frábrugðin á kerfisbundinn hátt. Mögulegt er að upplifun foreldranna á 

börnum sínum sé ólík, þau eyða kannski tíma með börnum sínum í mismunandi aðstæðum, 

einblína á mismunandi hegðun eða hafa mismunandi skilning á spurningum atferlislistan. Ef 

að ólíkar niðurstöður birtast gæti það bent til þess að sumar spurningar virki misvel fyrir mæður 

og feður. Í kjölfarið væri hægt að bæta sum atriði, skýra, endurorða eða fjarlægja atriði og þróa 

norm fyrir sitthvort foreldrið. Í þessari rannsókn er unnið áfram með gögn sem Fjólu Dís 

Markúsdóttir (2017) safnaði þegar hún athugaði þáttabyggingu Íslenska atferlislistans í úrtaki 

feðra þriggja til fimm ára barna. Markmið þessarar rannsóknar er að endurtaka leitandi 

þáttagreininguna og í framhaldi atriðagreina þau atriði sem mynda hvern þátt. Stuðst verður 

við svarferlalíkan til að meta gæði atriðanna sem mun veita upplýsingar umfram það sem gert 

var í verkefni Fjólu þar sem einungis var stuðs við þáttagreiningu. Með þeim aðferðum er ætlað 

að skoða nánar hvaða upplýsingar einstök atriði veita, sem og skoða þyngd atriðanna, 

aðgreiningu og hversu miklar upplýsingar er hægt að fá frá hverjum þætti fyrir sig. 

 
Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 195 talsins og voru þeir feður eða stjúpfeður barna sem voru á aldrinum 

þriggja til fimm ára. Aldursbil barnanna takmarkaðist við þau börn sem höfðu náð þriggja ára 

aldri og voru ekki orðin eldri en fimm ára og 11 mánaða. Meðalaldur stúlknanna var rúmlega 

53 mánuðir og meðalaldur drengja tæplega 55 mánuðir. Af 195 þátttakendum voru 79 feður 

stúlkna (40,5%) og 116 feður drengja (59,5%). Um helmingur feðranna voru háskólamenntaðir 

og var meirihlutinn búsettur á höfuðborgasvæðinu. Nánari upplýsingar um þáttakendur má 

finna í Fjólu Dís Markússdóttir (2017). 
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Mælitæki 

Spurningarlistinn sem stuðst var við í þessarri rannsókn var Íslenski atferlislistinn. Í honum eru 

90 jákvætt orðaðar staðhæfingar sem snúa að hegðun og líðan barna. Atriðin eru hönnuð til að 

meta eðlilegan félags-, tilfinninga- og siðferðisþroska barna og er þeim raðað handahófskennt 

í listann. Einstaklingar eru beðnir um að svara á fimm punkta Likert kvarða [1 = já, á alltaf 

við, 2 = á oft við, 3 = á stundum við, 4 = á sjaldan við, 5 = nei, á aldrei við]. Í þeim tilvikum 

sem það átti við var atriðum snúið við í úrvinnslu þannig að há gildi gáfu alltaf til kynna 

styrkleika eða meiri þroska og lág gildi stæðu fyrir veikleika. Áætlaður svartími var 10-15 

mínútur. Spurningarlistann má finna í heild sinni í Fjólu Dís Markúsdóttir (2017). 

Prófað var að þáttagreina öll atriði listans (N=90). Þáttalausnir reyndust óskýrar, atriðin 

oft með miklar krosshleðslur, lágar eða engar hleðslur. Í framhaldinu var ákveðið að styðjast 

við upprunaleg viðmið úr rannsókn Fjólu Dísar Markúsdóttur (2017) þar sem miðað var við að 

nota þau atriði þar sem allir svarmöguleikar voru nýttir og þar sem skekkja eða ris var ekki 

meiri en einn. Atriðin sem ekki uppfylltu þær kröfur voru 28 og voru þau fjarlægð áður en 

frekari úrvinnsla fór fram. Lýsandi tölfræði fyrir þessi atriði er í Viðauka 1. 

 

Framkvæmd 

Stuðst var við gagnasafn Fjólu Dísar Markúsdóttur (2017) sem hún hafði safnað í sinni 

rannsókn. Frekari upplýsingar um fyrirlögn og gagnasöfnun má finna þar. Ákveðið var að 

endurtaka leitandi þáttagreiningu til að meta hvort að þáttabyggingin í rannsókn Fjólu héldist 

eða hvort að önnur lausn yrði skýrari. Í kjölfarið var atriðasafn hvers þáttar atriðagreint. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við athugun á lýsandi tölfræði og framkvæmd þáttagreiningar var stuðst var við tölfræðiforritið 

SPSS 24. Við úrvinnslu svarferlalíkansins var unnið með forritið Rstudio. Í forsenduprófun á 

þáttunum var stuðst við mat á eigingildum og framkvæmd samhliðagreininar. Þar að auki var 

gerð kí-kvaðrat – q3 greining og skalað kí-kvaðrat próf. Stuðst var við Samejima líkanið við 

úrvinnslu atriðagreiningarinnar. 
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Niðurstöður 

  

Lýsandi Tölfræði 

Lýsandi tölfræði atriðanna sem voru með í úrvinnslu má skoða í Viðauka 2. Þar koma fram 

upplýsingar um meðal annars staðalfrávik, meðaltöl, skekkju og ris atriðanna. Brottfallsgildi 

voru til staðar í gögnunum og þar má sérstaklega nefna atriði 71 sem var ekki svarað í 15 skipti 

(7,69% tilvika) og atriði 77 sem var ekki svarað 15 sinnum (7,18% tilvika). Þar að auki voru 

atriði 65, 66, 72 og 81 ekki svarað 12 sinnum eða í 6,15% tilvika. Brottfallsgildi voru til staðar 

í nokkrum öðrum atriðum en þó í færri tilfellum.  

  

Þáttagreining 

Forsendur þáttagreiningar voru athugaðar með því að skoða KMO og Bartlett próf. Próf 

Bartletts var marktækt (p<0,001) og KMO-stærð var 0,903. Þrátt fyrir að úrtaksstærð hafi ekki 

uppfyllt þau viðmið að vera 5-15 sinnum fleiri en breyturnar í úrvinnslunni (62 atriði, 195 

þátttakendur), bentu stuðlarnir til þess að fylgnifylkið hentaði til þáttagreiningar. 

Leitandi þáttagreining var gerð til að athuga hvort að þáttalausn úr verkefni Fjólu Dísar 

Markúsdóttur (2017) héldi. Eftir frekari úrvinnslu var ákveðið að snúa frá þeirri lausn og leita 

að skýrari þáttabyggingu. Meginásagreining (e. principle axis factoring) með hornskökkum 

snúningi (promax; kappa=2,5) var gerð í úrtaki 195 feðra barna á aldrinum þriggja til fimm 

ára. Stuðst var við skriðupróf og samhliðagreiningu (e. parallel analysis) til að ákvarða fjölda 

þátta í gagnasafninu. Eins og sjá má á mynd 1 gaf samhliðagreiningin til kynna þáttafjölda á 

bilinu tveir til fimm.  

Mynd 1. Samhliðagreining á 62 atriðum Íslenska atferlislistans í úrtaki feðra þriggja til fimm 

ára   barna.  
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Þáttabygging var metin fyrir þriggja-, fjögurra- og fimm þátta lausn. Að lokum var fjögurra 

þátta lausn talin endurspegla skýrustu lausnina í samræmi við fyrri þekkingu um hleðslu atriða 

á þætti og niðurstöðu samhliðagreiningarinnar. Reynt var að staðfesta þáttalausnina með 

krossprófun (e. cross validation) en sú tilraun bar ekki árangur þar sem úrtakið var ekki 

nægilega stórt og þáttabyggingin var óstöðug. Samanlagt skýra þættirnir fjórir 45,62% af 

heildardreifingu atriðanna og aðeins 14,5% leifa voru stærri en 0,05, því er lausnin talin 

viðunandi. 

Í töflu 1 má finna þáttalausnina þar sem kemur fram þáttahleðslur, þáttaskýring, fylgni milli 

þátta og áreiðanleiki þáttanna. Þáttaskýring atriðanna spannaði frá 13%-73% en það gefur til 

kynna hversu mikið af dreifingu atriðanna er skýrð af þáttunum fjórum. 

Í fyrsta þættinum voru 21 atriði sem snéru að tilfinningum og hegðun í félagslegum 

aðstæðum ásamt skilningi á tilfinningum annarra, þeim þætti var því gefið heitið 

Félagstilfinning. Í þremur tilvikum höfðu atriði markverðar krosshleðslur á aðra þætti en þau 

átti að tilheyra. Atriði 23 (Leysir friðsamlega úr ágreining við önnur börn.) og 39 (Leysir vel 

úr ágreiningi.) voru með krosshleðslur á þátt tvö. Atriði 71 (Skilur að sami atburður getur 

vakið mismunandi tilfinningar hjá fólki t.d. gleði eða reiði.) var með krosshleðslu á þátt fjögur. 

Þáttskýring atriðanna var á bilinu 26% - 61% og voru í flestum tilvikum 35% eða hærri. 

Annar þátturinn samanstóð af 22 atriðum sem fjölluðu um skapstillingu og rólyndi, þeim 

þætti var gefið heitið Skaplyndi. Nokkur atriði voru með lága hleðslu (<0,35) á þáttinn og 

einnig voru nokkrar markverðar krosshleðslur til staðar. Atriði 47 (Getur haldið aftur af sér 

þegar hann/hún má ekki hlaupa eða príla einhvers staðar), 54 (Getur hætt að tala þegar þess 

er krafist af honum/henni) og 88 (er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það sem 

hún/hann vill.) voru að hlaðast á þátt fjögur. Atriði 87 (Tekst vel á við mótlæti.) hlóð á þátt eitt. 

Þáttaskýring var á bilinu 20%-67%. 

Þriðji þátturinn innihélt átta atriði sem snéru öll að athygli og einbeitingu og var því 

þátturinn kallaður Einbeiting. Atriðin höfðu háar eða miðlungs hleðslur á þáttinn sem þau 

tilheyrðu en lágar og ómarkverðar hleðslur á aðra þætti. Þáttaskýring á bilinu 37%-73%, 

jafnframt voru flest þeirra yfir 50%. 

Fjórði þátturinn samanstóð af átta atriðum sem snéru að sjálfstjórn, stillingu, aga og 

hegðun, því var ákveðið að kalla þáttinn Hegðunarstjórn. Ein krosshleðsla var til staðar, atriði 

77 (Skilur að tilfinningar geta varað mun lengur en atburðurinn sem vakti þær t.d. einhver er 

reiður eða leiður út af einhverju sem gerðist fyrir mörgum dögum.) sem hlóð á þátt eitt. 

Þáttaskýring atriðanna lá á bilinu 25%-50% með flestar yfir 35%. Áreiðanleiki þáttanna var 

viðunandi og var á bilinu 0,80-0,94. Fylgni milli þáttanna fjögurra var á bilinu 0,29-0,44. 
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Tafla 1. Meginásaþáttagreining, fjögurra þátta lausn með hvössum snúningi (promax, kappa =2,5) í úrtaki feðra (N = 195). 

  Þáttahleðsla 

Atriði  I II III IV Þáttaskýring 

65. Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við. 0,78 -0,17 -0,06 0,05 0,52 

37. Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 0,71 0,12 -0,07 0,03 0,58 

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

0,66 0,01 -0,04 -0,04 0,41 

12. Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut annarra barna. 0,64 0,13 -0,03 -0,11 0,44 

24. Getur sett sig í spor annarra. 0,63 -0,10 0,22 0,09 0,52 

58. Býðst til að hjálpa öðrum. 0,59 0,14 -0,10 -0,06 0,38 

52. Er leið(ur) ef hún/hann gerir eða segir eitthvað sem særir aðra. 0,56 0,09 0,04 -0,07 0,35 

25. Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún treystir.  0,56 -0,04 0,16 0,02 0,38 

10. Reynar að komast að samkomulagi í ágreiningi við önnur börn. 0,54 0,18 0,19 -0,15 0,47 

23. Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 0,54 0,33 0,08 -0,06 0,58 

11. Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst rétt eða rangt.  0,53 0,01 0,16 0,04 0,39 

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

hans/hennar.  
0,51 0,10 0,05 0,16 0,43 

4. Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt. 0,51 -0,18 0,07 0,23 0,34 

39. Leysir vel úr ágreiningi. 0,51 0,36 0,09 -0,03 0,61 

66. Hugsar meira um aðra en sjálfa(n) sig.  0,49 0,07 -0,05 0,17 0,34 

84. Finnur til sektarkenndar.  0,48 -0,11 0,01 0,16 0,26 

71. Skilur að sami atburður getur vakið mismunandi tilfinningar hjá fólki 

(t.d. gleði og reiði). 
0,48 -0,17 -0,07 0,48 0,47 

59.Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin, t.d. í leik. 0,48 0,22 -0,18 0,12 0,35 

22. Er leið(ur) ef hann/hún segir eitthvað sem særir aðra. 0,46 0,10 0,07 -0,06 0,27 

76. Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðu 0,43 0,16 0,06 0,24 0,47 

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

0,41 0,14 0,09 0,17 0,37 

20. Hefur jafnaðargeð. 0,08 0,78 0,06 -0,08 0,67 

35. Hefur góða stjórn á skapi sínu. 0,09 0,76 -0,06 0,09 0,65 

21. Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 0,03 0,71 -0,04 -0,03 0,49 

42. Heldur ró sinni þótt illa gangi. 0,08 0,69 0,04 -0,06 0,53 

8. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 0,08 0,67 0,01 0,06 0,54 

89. Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum. 0,04 0,66 -0,04 0,16 0,53 

15. Það þarf mikið að gerast til að setja hann/hana úr jafnvægi.  0,21 0,51 -0,01 -0,03 0,38 

56. Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs.  0,20 0,49 0,20 0,03 0,53 

29. Er róleg(ur). -0,11 0,48 0,09 0,19 0,33 

49. Kemust einungis í uppnám ef tilefni er til. 0,06 0,48 0,02 0,09 0,30 

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

-0,19 0,45 0,15 0,36 0,44 

14. Það fer lítið fyrir honum/henni. -0,18 0,43 0,12 0,06 0,21 

61. Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 0,14 0,39 0,26 -0,09 0,36 

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

lenda í átökum. 
0,07 0,39 -0,12 0,14 0,20 

54. Getur hætt að tala þegar þess er krafist af honum/henni. -0,16 0,39 0,09 0,33 0,32 

87. Tekst vel á við mótlæti. 0,34 0,39 0,05 0,08 0,45 

88. Er þolinmóð(ur) þó að hún/hann fái ekki strax það sem hún/hann vill.  0,08 0,37 0,14 0,31 0,44 

63. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta.  0,16 0,32 0,05 0,26 0,35 

70. Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 0,08 0,31 0,11 0,15 0,24 

32. Leiðir hjá sér neikvæð atvik.  0,16 0,31 0,11 0,01 0,21 

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

0,29 0,30 -0,08 0,27 0,38 

80. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 0,23 0,30 0,12 0,27 0,46 

1. Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði pirruð/pirraður. -0,03 0,24 0,07 0,17 0,13 



 
 

19 

Tafla 1. Framhald      

 Þáttahleðsla 

Atriði I II III IV Þáttaskýring 

33. Á auðvelt með að halda einbeitingu við verkefnavinnu eða annað.  -0,05 0,02 0,79 0,10 0,70 

17. Heldur athygli lengi. 0,07 -0,07 0,77 0,11 0,67 

26. Er einbeitt(ur). 0,10 -0,07 0,77 0,15 0,73 

90. Getur haldið athygli lengi við sama verkefni þegar til þess er ætlast.  -0,04 0,05 0,75 0,15 0,70 

53. Getur setið lengi og leikið sér. 0,02 0,11 0,70 -0,08 0,53 

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

0,02 0,13 0,68 -0,09 0,51 

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

0,04 0,00 0,65 0,08 0,50 

72. Er fljót(ur) að ná einbeitingu aftur eftir truflun.  0,10 0,04 0,40 0,24 0,37 

82. Hugsar fyrst og framkvæmir svo. 0,02 0,01 0,12 0,55 0,39 

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

0,15 0,19 0,10 0,50 0,50 

79. Grípur ekki fram í þegar aðrir tala.  0,03 0,11 0,10 0,50 0,36 

69. Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi.  -0,10 0,19 0,27 0,44 0,43 

62. Er varkár. 0,07 0,05 0,06 0,42 0,25 

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

0,36 -0,03 -0,01 0,39 0,35 

86. Bíður eftir að röðin komi að honum/henni í samræðum eða leikjum.  0,15 0,15 0,14 0,34 0,33 

83. Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður reið(ur). 0,22 0,21 -0,08 0,34 0,30 

48. Hlustar á spurningu til enda áður en hann/hún svarar henni.  -0,16 0,21 0,24 0,29 0,26 

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

0,11 0,16 0,16 0,22 0,22 

Fylgni milli þátta I II III  Alfastuðull 

I - - -  0,94 

II 0,44 - -  0,93 

III 0,32 0,41 -  0,92 

IV 0,31 0,29 0,41   0,80 

 

Svarferlalíkön 

Því næst voru forsendur atriðagreiningar út frá svarferlalíkani athugaðar. Eins og áður hefur 

komið fram eru forsendur svarferlalíkana þrjár. Forsendan um einþátta próf (e. 

unidimentionality), staðbundna sértækni (e. local independance) og að gögnin falli vel að 

líkaninu (e. good model fit). 

Einþátta próf. Til að meta hvort að forsendan um einþátta próf stæðist fyrir þættina fjóra 

voru þeir greindir sitt í hvoru lagi með því að skoða eigingildi þáttanna ásamt 

samhliðagreiningu (Toland, 2014). Greining á þættinum Félagstilfinning sýndi fimm eigingildi 

yfir einum, en fyrsta eigingildið (8,68) var mun hærra en næsta fyrir neðan (1,47). Það bendir 

til þess að það sé einn ríkjandi þáttur til staðar. Þátturinn Skaplyndi hafði 18 eigingildi yfir 

einum en sá fyrsti (18,81) var töluvert hærri en öll sem á eftir komu. Það gefur til kynna að í 

prófinu sé einn ríkjandi þáttur. Aðeins eitt eigingildi yfir einum var til staðar á þáttunum 

Einbeiting og Hegðunarstjórn. Samhliðagreining á þáttunum fjórum studdu þessar niðurstöður 



 
 

20 

og má skoða þau rit á Mynd 2. Einn ríkjandi þáttur fannst í öllum prófunum og því má telja að 

forsendan um einþátta próf standist. 

 

 
    Félagstilfinning              Skaplyndi 

 

 
Einbeiting            Hegðunarstjórn 

Mynd 2. Samhliðagreining á þáttunum Félagstilfinning, Skaplyndi, Einbeiting og 

Hegðunarstjórn. 

 

Staðbundin sértækni. Til að meta staðbundna sértækni var stuðst við tölfræðiforritið R og 

var skoðað kí-kvaðrat - q3 töflu þar sem fylgni er borin saman milli leifa atriðanna. Þegar 

fylgnin er hærri en 0,20 bendir það til þess að atriði séu háð innbyrðis (DeMars, 2010). 

Niðurstöður útreikninganna á öllum þáttunum sýndu fram á að fjölmörg tengsl voru yfir þessu 

viðmiði. Það gefur til kynna að tengsl séu á milli atriðanna sem ekki eru skýrð af undirliggjandi 

hugsmíð. Ákveðið var að lækka kröfur og miða við fylgni 0,40 með þeim afleiðingum að leyfa 

óskilgreinda fylgni milli atriðanna. Rökstuðningurinn fyrir þessari ákvörðun var sú að atriðin 

á listanum eru mjög tengd með tilliti til orðalags og innihalds. Í mörgum tilfellum eru 

spurningarnar að fjalla um sama efni nema í annarra mynd, þar af leiðandi er líklegt að fylgnin 

sé hærri vegna þessara sameiginlegu eiginleika. Samkvæmt DeMars (2010) er hægt að takast 

á við slík tengsl með því að fella út annað atriði eða sameina atriðin. Í samræmi við þær aðferðir 

var ákveðið að fella út annað atriðið úr þeim atriðapörum þegar tengsl voru yfir viðmiðinu 

0,40. Orðalag atriðaparanna með tengsl yfir 0,40 og aðfall þeirra að líkaninu voru metin, þau 

atriði sem féllu verr að líkaninu voru fjarlægð. Eftir að hafa fjarlægt hvert atriði var kí-kvaðrat 
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prófið endurtekið til að sjá hvort að fleiri tengsl væru til staðar, ásamt því að skoða hvort fella 

þurfti út fleiri atriði. 

Þátturinn Félagstilfinning hafði þrjú tengsl yfir viðmiðinu 0,40 (atriði nr. 84 og 52, 

sektarkennd; atriði nr. 22 og 52, leið eftir að hafa sært aðra; atriði nr. 66 og 59, hugsa um aðra) 

og við nánari skoðun var hægt að skýra þessi tengsl með orðalagi atriðanna. Inntak atriðanna 

var mjög svipað og má því álykta að sameiginlega innihaldið hafi aukið fylgni milli þeirra. 

Samkvæmt greiningu á mátgæðum (e. item fit analysis) var ákveðið að fella út atriði númer 52 

og 66. Þátturinn Skaplyndi hafði tvö atriðatengsl yfir viðmiðinu 0,40 (atriði nr. 14 og 29, lætur 

lítið fara fyrir/rólegur; atriði nr. 63 og 70, grátur), og gaf greiningin til kynna að fella skyldi 

út atriði númer 14 og 63. Í þættinum Einbeiting voru tengsl tveggja atriða yfir viðmiðinu 0,40 

(atriði nr. 40 og 53). Bæði atriðin fjölluðu um getu barns til að halda sig við efnið og var atriði 

númer 40 talið passa verr við líkanið og það atriði fjarlægt. Þátturinn Hegðunarstjórn hafði 

engin tengsl yfir viðmiðinu 0,40. 

Þar sem um tengsl yfir 0,20 voru enn til staðar í öllum þáttunum var erfitt að staðfesta að 

einungis undirliggjandi þátturinn skýrði samband atriðanna. Þess ber að geta að sterkustu 

tengslin voru hreinsuð burt og var því ákveðið að halda áfram með atriðagreininguna. Það var 

gert með það til hliðsjónar að þau atriði sem voru enn með fylgni yfir 0,20 þyrftu mögulega 

endurskoðun. 

Aðfall gagna að líkaninu. Forsendan um að gögnin falli vel að líkaninu var metin með því 

að framkvæma skalað kí-kvaðrat próf í R (DeMars, 2010). Þar er verið að bera saman líkan 

rannsóknarinnar við líkan sem er myndað af handahófi. Ef að marktæk tengsl eru til staðar á 

milli líkansins og handahófskennda líkansins er talið að ekki sé hægt að álykta að atriði hlaði 

á þáttinn af öðru en handahófskenndum ástæðum. 

Eftir að atriði höfðu verið fjarlægð til að uppfylla skilyrði um staðbundna sértækni var aftur 

framkvæmt skalað kí-kvaðrat próf til að athuga aðfall gagnanna að líkaninu. Nokkur marktæk 

atriði voru enn til staðar í þáttunum Félagstilfinning, Skaplyndi og Hegðunarstjórn. Í hvert 

skipti sem atriði var fellt á brott var skalað kí-kvaðrat prófið endurtekið. 

Atriði númer 58 og 38 voru fjarlægð úr þættinum Félagstilfinning. Í þættinum Skaplyndi 

voru atriði númer 32, 57, 54 og 49 fjarlægð. Einungs eitt atriði (atriði nr. 86) var fjarlægt úr 

þættinum Hegðunarstjórn. Eftir að þessi atriði höfðu verið fjarlægð voru engin atriði eftir með 

marktæk tengsl við handahófskennda líkanið og var því forsendan um aðfall að líkani uppfyllt. 

Niðurstöður skalaða kí-kvaðrat prófsins má finna í töflu 2. Eftir að allar forsendur höfðu verið 

athugaðar stóðu eftir 17 atriði í þættinum Félagstilfinning, 16 atriði í þættinum Skaplyndi og 7 

atriði í þáttunum Einbeiting og Hegðunarstjórn. 
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Tafla 2. S-x2 atriðagreining fyrir þættina Félagstilfinning, Skaplyndi, Einbeiting og 

Hegðunarstjórn.  

Félagstilfinning   Skaplyndi 

Atriði X2 Frígráður p   Atriði X2 Frígraður p 
65 22,64 24 0,54   20 25,31 17 0,09 

37 22,61 19 0,26   35 21,62 19 0,30 

45 32,21 27 0,22   21 39,70 28 0,07 

12 19,82 19 0,41   42 30,90 23 0,13 

24 20,47 21 0,49   8 17,44 20 0,62 

25 25,86 28 0,58   89 16,58 21 0,74 

10 27,75 19 0,09   15 26,31 24 0,34 

23 23,00 17 0,15   56 13,20 20 0,87 

11 37,07 28 0,12   29 27,02 23 0,26 

31 20,64 24 0,66   47 30,88 36 0,71 

4 42,15 32 0,11   61 18,61 21 0,61 

39 19,20 18 0,38   28 19,38 36 0,99 

84 27,83 28 0,47   87 19,69 23 0,66 

71 32,77 29 0,29   88 19,07 26 0,83 

59 28,30 28 0,45   70 34,63 29 0,22 

22 34,04 31 0,32   80 19,34 23 0,68 

76 21,26 18 0,27           

Einbeiting   Hegðurnarstjórn 

33 8,09 8 0,43   82 15,48 16 0,49 

17 4,83 6 0,57   64 18,53 12 0,10 

26 5,69 7 0,58   79 15,63 16 0,48 

90 12,85 8 0,12   69 24,81 20 0,21 

53 14,04 13 0,37   62 18,54 21 0,61 

6 9,95 11 0,54   77 20,56 21 0,49 

72 12,66 13 0,48   83 14,85 17 0,61 

 
Atriðagreining 

Atriðagreining var framkvæmd og voru aðgreiningarstuðlar og þyngdarþröskuldar metnir fyrir 

hvern þátt. Stuðst var við viðmið Baker (2001) til að skilgreina aðgreiningarstuðlana. Ef atriði 

var með lága aðgreiningu (0,35-0,64) var það talið óviðunandi, og atriði með aðgreiningu undir 

1,0 voru talin þurfa endurskoðun. Í Viðauka 3 má nálgast einkenna- og upplýsingakúrfur 

atriðanna.  

Þáttur 1 – Félagstilfinning 

Í töflu 3 koma fram aðgreingarstuðlar og þyngdarþröskuldir fyrir hvert atriði í þættinum 

Félagstilfinning. Aðgreiningarstuðlar voru á bilinu 1,01-2,52 og voru flest atriðin með 

miðlungs eða háa aðgreiningu. Einnig ná þyngdarþröskuldarnir lengra niður hæfnisbilið heldur 

en upp þar sem öll atriði ná niður fyrir -3 en fæst atriðin hærra en 3. Atriði númer 84 er lægst 

(b1= -5,64 s.v.=1,34) og hæst er atriði númer 59 (b4=3,97, s.v.=0,69).  

 

 



 
 

23 

 

Tafla 3. Greining með svarferlalíkani á þættinum Félagstilfinning. 
Atriði a s.v. b1 s.v. b2 s.v. b3 s.v. b4 s.v. 

65 1,67 0,23 -3,23 0,48 -1,67 0,23 0,18 0,13 1,82 0,24 

37 2,48 0,33 -3,26 0,50 -1,38 0,16 0,32 0,11 2,05 0,23 

45 1,49 0,21 -3,51 0,54 -1,46 0,21 0,16 0,14 2,19 0,29 

12 1,88 0,25 -3,28 0,49 -1,83 0,23 -0,49 0,13 1,44 0,19 

24 2,07 0,27 -2,78 0,35 -1,39 0,17 -0,02 0,11 1,88 0,22 

25 1,56 0,22 -3,18 0,46 -2,05 0,27 -0,75 0,15 0,97 0,17 

10 2,00 0,26 -3,21 0,46 -1,74 0,21 -0,09 0,12 1,90 0,23 

23 2,52 0,33 -3,27 0,49 -1,92 0,21 -0,17 0,11 1,50 0,17 

11 1,57 0,22 -3,63 0,60 -2,08 0,28 -0,72 0,15 0,84 0,16 

31 1,85 0,24 -3,11 0,43 -1,39 0,18 0,33 0,12 2,05 0,25 

4 1,21 0,19 -3,52 0,58 -1,99 0,32 -0,42 0,16 1,59 0,26 

39 2,45 0,21 -2,92 0,39 -1,45 0,17 0,30 0,11 1,99 0,22 

84 1,01 0,18 -5,64 1,34 -3,48 0,64 -0,96 0,23 1,74 0,32 

71 1,28 0,20 -3,73 0,66 -1,30 0,23 0,57 0,16 3,10 0,49 

59 1,29 0,19 -3,33 0,53 -0,91 0,19 1,41 0,23 3,97 0,69 

22 1,16 0,18 -4,52 0,86 -2,50 0,40 -0,55 0,17 1,55 0,26 

76 1,60 0,23 -3,96 0,77 -1,93 0,26 0,26 0,14 2,34 0,33 

N = 195, a = aðgreiningarstuðull; b = þyngarþröskuldur; b1, b2, b3 og b4 sýna hvar á þættinum einstaklingur 

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

 

Á mynd 3 má sjá upplýsingakúrfu þáttarins í heild og einnig staðalvillu. Hægt er að sjá 

magn upplýsinga sem fæst um einstakling eftir staðsetningu á undirliggjandi hugsmíð. 

Meðalfærni hugsmíðarinnar er táknað með 0 og staðalfrávik er 1. Þar má sjá að þátturinn er 

almennt að veita miklar upplýsingar fyrir fremur vítt hæfnisbil. Staðalvillan er svipuð á bilinu 

-2 til 2 en er lægri á bilinu -3 til -2 en á bilinu 2 til 3 sem gefur til kynna að atriðin ná betur yfir 

einstaklinga með minni hæfni.  

Upplýsingakúrfur atriðanna (Viðauki 3) sýna fram á að mestar upplýsingarnar eru að koma 

frá nokkrum atriðum, einna helst atriðum 23, 37 og 39. Enn fremur virðist dreifingin neikvætt 

skekkt þar sem fleiri upplýsingar fást um neðra hæfnisbilið, sem dæmi má nefna í atriði númer 

11 og 25. Jafnframt virðast atriði númer 84, 71, 59, 22 og 4 veita litlar upplýsingar í samanburði 

við hin atriðin. Af einkennakúrfum atriðanna má sjá að í flestum tilfellum er tiltölulega jöfn 

nýting á svarmöguleikum, nema í atriði númer 84 (Finnur til sektarkenndar.) þar sem valkostir 

“á oft við” og “ já, á alltaf við” verða mun oftar fyrir valinu samanborið við hina valkostina. 

Þar að auki er aðgreining rétt við 1,0 og staðalvillan mjög stór í atriði númer 84 sem bendir til 

þess að það atriði þurfa mögulega endurskoðun, þar sem óvissan er mikil í matinu. Jafnframt 

mætti skoða nýtingu á svarmöguleikum í atriði númer 4 og 25 nánar.  
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Mynd 3. Upplýsingakúrfa og staðalvilla fyrir þáttinn Félagstilfinning.  

Þáttur 2 – Skaplyndi 

Í töflu 4 eru niðurstöður atriðagreiningar á þættinum Skaplyndi. Aðgreiningarstuðlar voru á 

bilinu 0,84–3,08 og voru flest atriðin með háa eða mjög háa aðgreiningu. Þyngdarþröskuldarnir 

ná lengra niður hæfnisbilið heldur en upp. Neðst nær atriði númer 70 (b1= -4,81 s.v.= 1,00) og 

hæst er atriði númer 80 (b4= 3,13 s.v.= 0,46). Atriði númer 70 hefur stóra staðalvillu og er 

aðgreiningin í lægri endanum (a=1,04) sem bendir til þess að endurskoða mætti umrætt atriði 

þar sem mikil óvissa er í matinu. Jafnframt væri æskilegt að endurskoða atriði númer 28 þar 

sem aðgreining er lítil (a=0,84). Upplýsingakúrfa og staðalvilla fyrir þáttinn Skaplyndi er á 

mynd 4 og þar má sjá að þátturinn veitir miklar upplýsingar á bilinu -3 til 1,5. Það bendir til 

þess að þátturinn nái betur utan um einstaklinga með minni hæfni samanborið við þá sem hafa 

meiri hæfni. Ef litið er á einkenna- og upplýsingakúrfur atriðanna í Viðauka 3 má sjá ójafna  

Tafla 4. Greining með svarferlalíkani á þættinum Skaplyndi. 
Atriði a s.v. b1 s.v. b2 s.v. b3 s.v. b4 s.v. 

20 3,06 0,40 -3,07 0,44 -1,63 0,17 -0,45 0,11 1,11 0,13 

35 3,08 0,41 -2,74 0,34 -1,32 0,15 -0,13 0,10 1,67 0,18 

21 1,90 0,24 -2,87 0,38 -0,98 0,15 0,38 0,12 1,96 0,24 

42 2,18 0,28 -3,09 0,43 -0,94 0,14 0,53 0,12 2,71 0,34 

8 2,30 0,29 -2,64 0,32 -1,17 0,15 0,16 0,11 1,69 0,19 

89 2,23 0,29 -2,97 0,43 -1,40 0,18 -0,19 0,11 1,62 0,19 

15 1,54 0,21 -4,19 0,79 -1,32 0,20 0,66 0,15 2,66 0,37 

56 2,23 0,28 -2,67 0,33 -0,88 0,14 0,91 0,14 2,68 0,33 

29 1,33 0,20 -4,55 0,94 -1,87 0,27 -0,40 0,15 2,23 0,32 

47 1,16 0,18 -4,15 0,73 -1,41 0,25 0,24 0,16 2,37 0,37 

61 1,49 0,22 -4,21 0,84 -1,84 0,27 0,20 0,14 3,09 0,46 

28 0,84 0,16 -4,74 0,96 -1,87 0,38 0,11 0,20 2,95 0,57 

87 1,81 0,24 -3,06 0,44 -1,29 0,18 0,41 0,13 2,60 0,35 

88 1,61 0,22 -3,28 0,50 -1,15 0,18 0,62 0,14 2,82 0,39 

70 1,04 0,18 -4,81 1,0 -2,20 0,41 -0,54 0,19 1,94 0,35 

80 1,73 0,24 -2,92 0,42 -1,22 0,18 0,65 0,14 3,13 0,46 

N = 195, a = aðgreiningarstuðull; b = þyngarþröskuldur; b1, b2, b3 og b4 sýna hvar á þættinum einstaklingur 

hefur 50% líkur á að velja þann möguleika; s.v. = staðalvilla 
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nýtingu á valmöguleikum í nokkrum atriðum. Helst má þar nefna í atriðum 28, 29, 47 og 70 

þar sem valmöguleiki 3 (á stundum við) virðist ekki vera notaður jafn oft. Einnig má benda á 

að upplýsingakúrfur framangreindra atriða eru fremur flatar í samanburði við hin atriðin í 

þættinum. Í framhaldinu gæti reynst gagnlegt að endurskoða orðalag þessara atriða, semja atriði 

sem ná betur um efra hæfnisbilið eða fækka atriðum á þessum þætti.  

 
 

 
 

Mynd 4. Upplýsingakúrfa og staðalvilla fyrir þáttinn Skaplyndi. 

 

Þáttur 3 – Einbeiting 

Tafla 5 inniheldur niðurstöður atriðagreiningar á þættinum Einbeiting. Aðgreiningarstuðlar 

voru á bilinu 1,50–4,39 og var því aðgreining atriðanna góð. Þyngdarþröskuldar voru á bilinu  

-4,20 (s.v.= 0,82) til 2,12 (s.v.= 0,30) í atriði númer 72 og voru þyngdarþröskuldarnir almennt 

að ná yfir neðra hæfnisbilið betur en það efra. Upplýsingakúrfa þáttarins á mynd 5 sýnir að 

þátturinn veitir í raun nánast engar upplýsingar um einstaklinga með hærri hæfni en tvö 

staðalfrávik yfir meðalhæfni. Þar að auki er áhugavert að mikil dýfa myndast í upplýsingum 

við "=0 sem er meðalhæfni. Einkennakúrfur atriðanna (Viðauki 3) benda til þess að 

svarmöguleikar séu vel nýttir og virðist engin kerfisbundin skekkja vera til staðar.  

Tafla 5. Greining með svarferlalíkani á þættinum Einbeiting. 

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

33 4,27 0,63 -2,86 0,37 -1,55 0,16 -0,38 0,10 1,10 0,13 

17 3,53 0,47 -2,64 0,32 -1,46 0,15 -0,28 0,10 1,35 0,15 

26 4,39 0,70 -2,55 0,29 -1,71 0,17 -0,57 0,10 0,99 0,12 

90 3,58 0,50 -2,96 0,41 -1,73 0,18 -0,41 0,10 1,08 0,13 

53 1,80 0,24 -3,24 0,52 -1,83 0,24 -0,59 0,13 1,27 0,18 

6 2,27 0,29 -3,43 0,54 -1,77 0,20 -0,65 0,12 0,89 0,14 

72 1,50 0,22 -4,20 0,82 -2,16 0,31 -0,41 0,14 2,12 0,30 

N = 195, a = aðgreiningarstuðull; b = þyngarþröskuldur; b1, b2, b3 og b4 sýna hvar á þættinum einstaklingur 

hefur 50% líkur á að velja þann möguleika; s.v. = staðalvilla 
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Upplýsingakúrfur atriðanna benda til þess að mestar upplýsingar um einstaklinga fást úr 

atriðunum 33, 17, 26 og 90. Þess ber að geta að miklar bylgjur eru í þeim kúrfum sem getur 

verið vísbending um óstöðugleika í matinu. Einnig virðist alltaf vera bylgjulægð í kringum "=0 

sem gefur til kynna að atriðin ná ekki nægilega vel utan um einstaklinga með meðal 

einbeitingargetu.  

 

 
 

Mynd 5. Upplýsingakúrfa og staðalvilla fyrir þáttinn Einbeiting. 

 

Þáttur 4 – Hegðunarstjórn 

Í útreikningum á þætti 4 þurfti að fjarlæga brottfallsgildi og hafði það mest áhrif á atriði númer 

82 þar sem valkostur eitt var ekki nægilega oft fyrir valinu. Þeim valkosti var því sleppt í 

áframhaldandi úrvinnslu. Niðurstöður atriðagreiningar á þættinum Hegðunarstjórn má finna í 

töflu 6. Aðgreiningarstuðlar náðu frá 1,15 til 2,82 og var því aðgreining almennt í meðallagi 

eða há. Þyngdarþröskuldar voru vel dreifðir. Lægsti stuðullinn var í atriði númer 62 (b1= -4,30 

og s.v. = 0,88), en sá hæsti í atriði númer 79 (b4 =3,83 s.v.= 0,68). Þyngdarstuðlarnir náðu 

almennt vel yfir allt hæfnisbilið.  

Tafla 6. Greining með svarferlalíkani á þættinum Hegðunarstjórn. 

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

82 2,00 0,32 -1,63 0,21 0,06 0,12 1,94 0,25   

64 2,82 0,53 -2,72 0,37 -0,89 0,14 0,61 0,12 2,57 0,34 

79 1,27 0,22 -3,07 0,51 -0,59 0,17 1,31 0,24 3,83 0,68 

69 1,38 0,24 -3,34 0,57 -1,45 0,24 0,08 0,15 2,17 0,34 

62 1,18 0,21 -4,30 0,88 -2,25 0,38 -0,66 0,19 1,31 0,25 

77 1,15 0,21 -3,26 0,58 -1,02 0,22 0,96 0,22 2,75 0,47 

83 1,18 0,21 -3,56 0,64 -0,91 0,21 1,22 0,24 3,75 0,69 

N = 195, a = aðgreiningarstuðull; b = þyngarþröskuldur; b1, b2, b3 og b4 sýna hvar á þættinum einstaklingur 

hefur 50% líkur á að velja þann möguleika; s.v. = staðalvilla 
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Því til stuðnings má skoða mynd 6 þar sem sjá má upplýsingakúrfuna sem þekur frekar jafnt 

yfir hæfnisbilið frá -4 til 4. Þó ber að nefna að magn upplýsinga sem fæst með þessum atriðum 

er minna en á hinum þremur þáttunum. Staðalvillan á þessu bili er lág en breytileiki er meiri út 

til jaðranna þar sem óvissa eykst í matinu. Eins og hefur komið fram var fyrsti svarmöguleikinn 

(nei, á aldrei við) ekki tekinn með í úrvinnslu á atriði númer 82 og vísar þá b1 til þriðja 

svarmöguleikans á einkennakúrfunni. Vænlegt til árangurs væri að skoða orðalag atriðisins 

nánar við endurskoðun spurningarlistans. Góð nýting er þó á svarmöguleikum hinna atriðanna. 

Upplýsingakúrfur benda til þess að atriðin séu að veita mismiklar upplýsingar um einstaklinga 

en þekja samt sem áður hæfnisvíddina vel. 

 

 

 

 

Mynd 6. Upplýsingakúrfa og staðalvilla fyrir þáttinn Hegðunarstjórn. 
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Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða þáttabyggingu Íslenska atferlislistans í úrtaki feðra 

þriggja til fimm ára barna. Einnig var hver þáttur atriðagreindur til að skoða eiginleika 

atriðanna, meðal annars þyngd og aðgreiningu. Leitandi þáttagreining leiddi í ljós fjóra þætti 

og voru þeir skýrðir Félagstilfinning, Skaplyndi, Einbeiting og Hegðunarstjórn. Þættirnir 

skýrðu rúmlega 45% af dreifingu atriðanna og einungis 14,5% leifa voru stærri en 0,05. 

Áreiðanleiki þáttanna var viðunandi en þáttaskýring atriða var almennt í meðallagi eða lág sem 

bendir til þess að þættirnir eru að skýra dreifingu atriðanna að einhverju leyti en óvissa er enn 

í matinu. Óljóst er hvort að það sé vegna eiginleika atferlislistans eða sökum þess að feður eru 

að svara listanum. Þörf er á frekari rannsóknum til þess að komast að skýrari niðurstöðu. Hins 

vegar var þáttabyggingin talin ásættanleg þar sem hún var í samræmi við fyrri rannsóknir á 

Íslenska atferlislistanum þar sem þessir fjórir þættir hafa stöðugt komið fram (Auðun 

Valborgarson, 2014; Sveinbjörg Yngvi Gestsson, 2014; Valerija Bibic, 2017). Því má álykta 

að þessi rannsókn styðji við fyrri niðurstöður og að listinn henti vel til greiningar á þroska og 

líðan barna á aldrinum þriggja til fimm ára. Þar sem þáttabygging er svipuð og í úrtökum mæðra 

má halda því fram að mæður og feður svari listanum með svipuðum hætti. Aftur á móti er 

mikilvægt að greina atferlislistann á ýtarlegri hátt meðal annars út frá mismunandi eiginleikum 

atriða eftir því hvort mæður eða feður svara þeim (Gudmundsson og Gretarsson, 2009). 

Atriðagreining með aðferðum svarferlalíkana var gerð á hverjum þætti fyrir sig. 

Meginniðurstöður atriðagreiningarinnar á Íslenska atferlislistanum voru að þættirnir gefa 

almennt miklar upplýsingar um einstaklinga á breiðu hæfnisbili. Enn fremur fást meiri 

upplýsingar um þau börn sem eru lægri á þáttunum Félagstilfinning, Skaplyndi, Einbeiting og 

Hegðunarstjórn.  

Þátturinn Félagstilfinning var almennt með góða aðgreiningu sem merkir að atriðin eru í 

flestum tilvikum að ná að aðgreina vel á milli einstaklinga með mismikla félagstilfinningu. 

Staðalvillan var í lægri kantinum og er því minni óvissa í matinu. Atriðin náðu að þekja breitt 

hæfnisbil sem þýðir að atriðin geta veitt upplýsingar um þá sem eru með mjög litla 

félagstilfinningu og alveg upp í þá sem eru með mikla félagstilfinningu. Hins vegar má nefna 

að það er meiri óvissa í matinu á þeim atriðum sem ná mjög langt niður og mjög langt upp 

hæfnisbilið þar sem staðalvillan var almennt aðeins hærri þar en annars staðar. Einnig virðast 

spurningarnar sem snúa að félagstilfinningu veita meiri upplýsingar um einstaklinga sem eru 

með minni þroska á því sviði frekar en þá sem eru með meiri þroska.  

Svipaðar niðurstöður komu fram við greiningu á atriðum sem tilheyra þættinum Skaplyndi. 

Aðgreining var í flestum tilfellum góð en mögulegt er að endurskoða þurfti atriði númer 28 þar 
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sem aðgreining var undir einum. Atriðin voru að gefa upplýsingar um breitt hæfnisbil en aftur 

náði það lengra niður en upp sem bendir til þess að atferlislistinn veiti meiri upplýsingar um 

þau börn sem eru með minni skaplyndisþroska en þau sem eru með meiri þroska á því sviði. 

Staðalvillan var einnig meiri til jaðranna og er því mikill breytileiki í matinu þegar 

einstaklingur er mjög hár eða mjög lágur á hugsmíðinni skaplyndi. Hugsanlegt er að bæta þurfti 

við eða lagfæra atriði til að fá meiri upplýsingar um þau börn sem eru mjög há á hugsmíðinni.  

Þátturinn Einbeiting hafði mjög góða aðgreiningu og nær því að skilja vel á milli þeirra 

barna sem eru með mjög mikla einbeitingu eða mjög litla. Hins vegar var staðalvilla 

aðgreiningarstuðlana aðeins hærri á þessum þætti en á hinum þáttunum. Almennt veita 

spurningarnar um einbeitingu meiri upplýsingar um þau börn sem eru með minni einbeitingu 

en meiri. Listinn gæti því hentað vel við að aðgreina á milli barna með mismikla 

einbeitingargetu. Atriðin veita ekki jafn miklar upplýsingar um börn með mikla einbeitingu og 

þarf því að semja nýjar spurningar sem greina vel á milli barnanna sem eru hærri á hugsmíðinni. 

Í þættinum eru eingöngu sjö atriði og mætti því hugsanlega semja fleiri atriði til að ná betur 

um hugsmíðina. Einnig virðist vera dýfa í magni upplýsinga um börn sem eru með meðalhæfni 

í einbeitingu.  

Þátturinn Hegðunarstjórn kom vel út í atriðagreiningu. Aðgreining atriðanna var góð og í 

flestum tilvikum var staðalvillan lítil og ná því spurningarnar að greina vel á milli barna með 

mismikla getu í hegðunarstjórn. Atriðin þöktu breitt hæfnisbil og gefur því upplýsingar um 

börn á breiðu bili. Eins og í hinum þáttunum eru meiri upplýsingar um þau börn sem eru með 

slaka hegðunarstjórn. 

Almennt kom atriðagreining ágætlega út og má draga þá ályktun að atferlislistinn er að 

veita upplýsingar um börn á breiðu hæfnisbili á öllum hugsmíðunum. Hins vegar nær listinn 

aðeins betur um þau börn sem eru lægri á hugsmíðunum frekrar en hærri sem bendir til þess að 

prófið sé gagnlegt við greiningu á frávikum í þroska. Hins vegar þarf að huga að því að 

forsenduprófun benti til þess að gögnin væru ekki alveg hrein. Mikið var um tengsl milli atriða, 

og þrátt fyrir að hafa hreinsað burt sterkustu tengslin voru þó nokkur lægri tengsl enn þá til 

staðar sem gætu haft áhrif á niðurstöður atriðagreiningarinnar. Þar sem tengsl milli atriðanna 

voru til staðar bendir það til þess að aðrir þættir en einungis undirliggjandi hugsmíðarnar höfðu 

áhrif á tengsl breytanna (DeMars, 2010).  

Helsti styrkleiki rannsóknarinar var að þetta var í fyrsta skipti sem Íslenski atferlistinn var 

atriðagreindur í úrtaki feðra með aðferðum svarferlalíkans. Því er verið að safna nýjum 

upplýsingum um gæði og notagildi listans. Áhugavert er að velta fyrir sér möguleikanum á 

mismunandi túlkun mæðra og feðra á sama barni. Hægt væri að nota þessar niðurstöður til að 
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halda áfram að lagfæra listann og gera hann nothæfan fyrir bæði mæður og feður. Hægt væri 

að bera saman niðurstöður feðra við niðurstöður atriðagreiningar í úrtaki mæðra til að skoða 

hvort að einstök atriði virka mismunandi á sitthvort foreldrið. Í síðasta lagi má taka fram að 

þrátt fyrir að mörgum atriðum upprunalega listans væri sleppt í úrvinnslunni (upphaflega N=90, 

lokaúrvinnsla N=47) voru enn þá mörg atriði sem aflað var upplýsinga um.  

Veikleikar rannsóknarinnar voru meðal annars að úrtakið var lítið miðað við fjöldi breyta 

sem getur haft áhrif á stöðugleika niðurstaðnanna úr þáttagreiningu og atriðagreiningu. 

Einungis voru 195 þátttakendur, en þáttaskýringar voru almennt í meðallagi eða lágar sem 

bendir til þess að það þyrfti stærra úrtak til að fá áreiðanlegri upplýsingar. Einnig hefði verið 

áhugavert að eiga gögn frá mæðrum sömu barnanna til samanburðar. Hægt væri þá að draga 

ályktun um hvort að prófið verki mismunandi á mæður og feður. Einnig þurfti að fjarlæga mörg 

atriði í úrvinnslunni sem þýðir að ekki var hægt að fá upplýsingar um 43 atriði sem er rúmur 

helmingur listans í núverandi mynd. Ekki er ljóst hvort að fjarlæga þurfti þessi atriði vegna 

svörunar úrtaksins eða vegna eiginleika atriðanna. Enn fremur voru mörg brottfallsgildi sem 

höfðu áhrif á úrvinnsluna, þá sérstaklega í þættinum Hegðunarstjórn. Þar að auki var veikleiki 

að hafa fengið tilbúið gagnasafn og því ekki haft stjórn á ferlinu sem fór fram við fyrirlagningu 

og gagnasöfnun. 

Í framhaldinu væri áhugavert að atriðagreina svör mæðra og bera saman við atriðagreiningu 

á svörum feðra til að skoða hvort að eiginleikar atriðanna breytast. Einnig er áhugavert að 

skoða hvort hægt er að útbúa styttri útgáfu af Íslenska atferlislistanum handa feðrum þar sem 

niðurstöður bentu til þess að með nokkrum atriðum var hægt að ná utan um hugsmíðarnar. Gott 

væri að endurtaka rannsóknina í stærra úrtaki og safna þá gögnum frá mæðrum og feðrum 

barna til þess að geta borið saman bæði próffræðilega eiginleika atferlislistans en einnig 

samkvæmni í mati þeirra.  
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Viðauki I 
Lýsandi tölfræði þeirra atriða sem var sleppt í þáttagreiningu 
 

 Aldur  
 36-71 mánuður  
Atriði N L H M Md sf Skekkja Ris Fylgni við aldur 
2. Veit fyrir hvaða örð og athafnir 
hann/hún fær skammir fyrir. 194 1 5 4,17 4 0,69 -0,62 1,23 0,06 

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

194 2 5 3,79 4 0,77 -0,57 0,23 0,05 

5. Hjálpar jafnöldrum sem eru í vanda. 191 1 5 4,03 4 0,75 -0,80 1,33 0,24** 
7. Hlýðin(n). 192 2 5 3,67 4 0,73 -0,22 -0,11 0,03 
9. Veit eða skilur þegar hegðun 
hans/hennar veldur neikvæðum eða 
jákvæðum viðbrögðum hjá börnum. 

192 2 5 3,92 4 0,70 -0,36 0,22 0,04 

13. Leysir vel úr ágreiningi við önnur 
börn. 192 2 5 3,55 4 0,77 -0,12 -0,34 0,16* 

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

193 2 5 3,99 4 0,68 -0,29 0,07 0,05 

18. Bregst við þegar önnur börn svindla 
eða fara ekki eftir reglum í leik.  192 2 5 4,07 4 0,83 -0,75 0,21 0,25** 

19. Býðst til að hjálpa öðrum. 194 2 5 3,95 4 0,61 -0,12 0,20 0,15* 

27. Fer eftir fyrirmælum. 195 2 5 3,73 4 0,68 -0,28 0,10 -0,05 
30. Er tillitssöm/tillitssamur í samskiptum 
(t.d. í leikjum) við önnur börn. 193 2 5 3,76 4 0,67 -0,01 -0,26 -0,01 

34. Fylgir reglum heima.  195 2 5 3,71 4 0,71 -0,46 0,22 0,03 
36. Skilur afleiðingar athafna sinna eða 
hegðunar. 195 1 5 3,85 4 0,72 -0,92 2,14 0,11 

41. Er meðfærileg(ur). 194 2 5 3,92 4 0,81 -0,44 -0,24 0,15* 
44. Deilir með öðrum börnum leikföngum 
eða öðru sem hann/hún á. 192 2 5 3,85 4 0,77 -0,31 -0,18 0,13 

46. Er vandvirk(ur). 195 2 5 3,92 4 0,74 -0,33 -0,11 0,06 
50. Veit hvað hann/hún þarf að gera til að 
fá hrós fyrir.  194 2 5 4,09 4 0,61 -0,19 0,20 0,06 

51. Reynir að finna málamiðlun í 
ágreiningi við önnur börn. 191 2 5 3,40 3 0,77 -0,20 -0,48 0,17* 

55. Fer eftir reglum jafnvel þótt foreldri 
sé fjarverandi. 194 2 5 3,81 4 0,72 -0.56 0,50 0,06 

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

195 2 5 3,61 4 0,82 -0,30 -0,38 0,15* 

67. Vandar sig við það sem hann/hún 
gerir. 187 2 5 4,00 4 0,67 -0,43 0,55 0,18* 

68. Er stillt(ur) innan um önnur börn. 185 2 5 3,75 4 0,77 -0,34 -0,10 -0,11 

73. Er afslappaður/afslöppuð. 185 2 5 3,62 4 0,79 -0,14 -0,38 -0,11 
74. Hlustar þegar talað er beint til 
hans/hennar. 185 2 5 3,94 4 0,71 -0,45 0,36 -0,17* 

75. Hugsar sig vandlega um áður en 
hann/hún gerir eitthvað. 186 2 5 3,30 4 0,74 -0,06 -0,46 0,08 

78. Getur leitt hjá sér smávægilega 
truflun. 185 2 5 3,69 4 0,69 -0,40 0,17 0,11 

81. Man eftir að gera þegar röðin kemur 
að honum/henni (t.d. í leikjum). 183 2 5 4,03 4 0,70 -0,33 -0,06 0,14 

85. Á auðvelt með að halda sig við eitt 
umræðuefni þegar það á við.  184 1 5 3,68 4 0,75 -0,93 1,43 0,15* 

*p<0,05 , **p<0,01          
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Viðauki II 

Lýsandi tölfræði þeirra atriða sem voru með í úrvinnslu 

 

Atriði N M md sf Skekkja Ris Fylgni við 
aldur

1.Þarf mikið að gerast til að hún/hann verði pirruð/pirraður. 195 3,05 3 0,84 0,22 -0,14 0,01
4. Talar um hvað honum/henni finnst réttlátt. 192 3,65 4 0,97 -0,56 0,03 0,37**
6. Hefur gott úthald við vinnu verkefna eða í leikjum sem krefjast mikillar einbeitingar. 193 3,87 4 0,87 -0,59 0,04 0,05
8. Þarf mikið að gerast til að hann/hún reiðist. 192 3,35 3 0,91 -0,21 -0,24 0,01
10. Reynir að komast að samkomulagi í ágreiningi við önnur börn. 192 3,52 4 0,8 -0,39 0,23 0,12
11. Segir frá ástæðum fyrir því sem honum/henni finnst rétt eða rangt. 194 3,90 4 0,93 -0,61 -0,08 0,21**
12. Lætur sig það varða þegar einhver gerir eitthvað á hlut annarra barna. 193 3,17 4 0,84 -0,55 0,35 0,12
14. Það fer lítið fyrir honum/henni. 195 2,96 3 0,94 0,22 -0,37 0,11
15. Það þarf mikið að gerast til að setja hann/hana úr jafnvægi. 195 3,17 3 0,79 0,13 -0,26 0,05
17. Heldur athygli lengi. 195 3,61 4 0,83 -0,45 0,18 0,09
20. Hefur jafnaðargeð. 195 3,74 4 0,84 -0,44 0,01 0,07
21. Getur hamið sig þegar hann/hún reiðist. 195 3,23 3 0,94 -0,05 -0,54 -0,01
22. Er leið(ur) ef hann/hún segir eitthvað sem særir aðra. 193 3,73 4 0,89 -0,43 -0,06 0,08
23. Leysir friðsamlega úr ágreiningi við önnur börn. 193 3,61 4 0,78 -0,19 0,05 0,15*
24. Getur sett sig í spor annarra. 192 3,43 4 0,87 -0,47 0,06 0,16*
25. Talar um tilfinningar sínar við einhvern sem hann/hún treystir. 193 3,85 4 0,94 -0,75 0,44 0,20**
26. Er einbeitt(ur). 195 3,82 4 0,81 -0,65 0,79 0,04
28. Þegar hún/hann er reið(ur) gengur hún/hann í burtu í stað þess að lenda í átökum. 195 3,35 3 0,97 -0,28 -0,46 0,06
29. Er róleg(ur). 195 3,54 4 0,84 -0,46 -0,21 -0,04
31. Reynir að skilja ástæður fyrir því þegar önnur börn gera eitthvað á hlut hans/hennar. 191 3,30 3 0,85 -0,12 -0,12 0,11
32. Leiðir hjá sér neikvæð atvik. 194 3,06 3 0,73 -0,02 -0,47 -0,01
33. Á auðvelt með að halda einbeitingu við verkefnavinnu eða annað. 194 3,72 4 0,82 -0,41 0,06 0,13
35. Hefur góða stjórn á skapi sínu. 194 3,48 4 0,84 -0,45 -0,06 0,05
37. Hjálpar öðrum börnum að leysa úr deilum. 191 3,31 3 0,77 -0,05 -0,16 0,1
38. Þegar einhver gerir eitthvað á hlut hans/hennar skilur hann/hún ástæður fyrir því. 191 3,19 3 0,77 0,02 -0,25 0,16*
39. Leysir vel úr ágreiningi. 191 3,33 3 0,78 -0,12 0,11 0,11
40. Getur haldið sig lengi að verki eða leik án aðstoðar/afskipta fullorðinna. 194 3,69 4 0,9 -0,44 -0,31 0,1
42. Heldur ró sinni þó illa gangi. 193 3,12 3 0,81 -0,11 -0,59 0,07

43. Veit og skilur að sumt (t.d. hegðun eða tal) getur truflað eða pirrað aðra.a 195 3,50 4 0,83 -0,51 0,03 0,06
45. Reynir að hjálpa þegar aðrir fást við erfiðar tilfinningar (t.d. reiði, áhyggjur). 190 3,36 3 0,89 -0,22 -0,31 0,06
47. Getur haldið aftur af sér þegar hann/hún má ekki hlaupa eða príla einhvers staðar. 195 3,33 3 0,94 -0,13 -0,59 -0,06
48. Hlustar á spurningu til enda áður en hann/hún svarar henni. 195 3,75 4 0,82 -0,43 0,09 -0,12
49. Kemst einungis í uppnám ef tilefni er til. 195 3,48 4 0,92 -0,13 -0,66 0,13
52. Er leið(ir) ef hún/hann gerir eða segir eitthvað sem særir aðra. 190 3,78 4 0,82 -0,64 0,42 0,11
53. Getur setið lengi og leikið sér. 195 3,74 4 0,87 -0,55 0,17 0,15*
54. Getur hætt að tala þegar þess er krafist af honum/henni. 194 3,45 4 0,85 -0,4 0,07 0,07
56. Er þolinmóð(ur) þegar á móti blæs. 195 3,00 3 0,77 0 0,11 0,04

57. Veit og skilur hvenær rétt er að láta í ljós tilfinningar sínar, t.d. áhyggjur, reiði, gleði. 195 3,64 4 0,76 -0,36 0,28 -0,01
58. Býðst til að hjálpa öðrum. 194 3,86 4 0,78 -0,6 0,61 0,09
59. Hugsar meira um hag annarra en sinn eigin, t.d. í leik. 192 2,91 3 0,79 -0,02 -0,01 0,01
61. Heldur ró sinni þó hann/hún geri mistök. 187 3,37 3 0,73 -0,47 -0,07 -0,03
62. Er varkár. 186 3,77 4 0,94 -0,51 -0,2 -0,08
63. Það þarf mikið að gerast til að hann/hún fari að gráta. 187 3,22 3 0,88 -0,02 -0,31 0,11
64. Hugsar um afleiðingar þess sem hann/hún gerir áður en hann/hún framkvæmir. 186 3,09 3 0,77 -0,09 -0,37 0,17*
65. Er óhrædd(ur) við að verja aðra þegar það á við. 183 3,43 3 0,87 -0,15 0,01 0,09
66. Hugsar meira um aðra en sj1álfa(n) sig. 183 2,89 3 0,78 0,34 0,61 0,03
69. Á auðvelt með að bíða eftir einhverju spennandi. 185 3,37 3 0,94 -0,29 -0,38 0,06
70. Grætur yfirleitt ekki nema tilefni sé til. 184 3,67 4 0,9 -0,52 -0,06 0,11

71. Skilur að sami atburður getur vakið mismunandi tilfinningar hjá fólki.a 180 3,19 3 0,85 -0,16 -0,36 0,12
72. Er fljót(ur) að ná einbeitingu aftur eftir truflun. 183 3,62 4 0,76 -0,52 0,36 0,07
76. Sýnir stillingu í erfiðum aðstæðum. 184 3,39 3 0,75 -0,07 0,03 0,11

77. Skilur að tilfinningar geta varað mun lengur en atburðurinn sem vakti þær.a 181 3,04 3 0,94 0,13 -0,22 0,05
79. Grípur ekki framí þegar aðrir tala. 186 2,82 3 0,85 0,09 -0,35 0,11
80. Heldur ró sinni þegar deilur koma upp. 184 3,13 3 0,78 -0,29 -0,02 0,11
82. Hugsar fyrst og framkvæmir svo. 185 3,47 4 0,8 -0,29 -0,16 0,09
83. Stoppar og róar sig þegar hún/hann verður reið(ur). 186 2,91 3 0,84 0,05 -0,27 0,15*
84. Finnur til sektarkenndar. 186 3,83 4 0,79 -0,42 0,26 0,08
86. Bíður eftir að röðin komi að honum/henni í samræðum eða leikjum. 185 3,59 4 0,86 -0,31 -0,01 0,11
87. Tekst vel á við mótlæti. 184 3,23 3 0,81 -0,26 -0,15 0,06
88. Er þolinmóð(ur) þó hún/hann fái ekki strax það sem hún/hann vill. 186 3,16 3 0,82 -0,12 -0,26 0,14
89. Það er auðvelt að tala hann/hana til í útistöðum. 184 3,55 4 0,87 -0,46 -0,07 0,02
90. Getur haldið athygli lengi við sama verkefni þegar til þess er ætlast. 185 3,74 4 0,82 -0,39 0,05 0,16*
Aths. Öll atriðin eru metin á á kvarðanum 1-5.
*p <0,05 , **p <0,01
aAtriðið er ekki í fullri lengd í töflunni.
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Viðauki III 

Upplýsinga- og einkennakúrfur atriða 

 

Mynd 1. Upplýsingakúrfur atriðanna á þættinum Félagstilfinning. 

 

Mynd 2. Einkennakúrfur atriðanna á þættinum Félagstilfinning. 

 

Mynd 3. Upplýsingakúrfur atriðanna á þættinum Skaplyndi. 
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Mynd 4. Einkennakúrfur atriðanna á þættinum Skaplyndi.

 

Mynd 5. Upplýsingakúrfur atriðanna á þættinum Einbeiting. 

 

 

Mynd 6. Einkennakúrfur atriðanna á þættinum Einbeiting. 
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Mynd 7. Upplýsingakúrfur atriðanna á þættinum Hegðunarstjórn. 

 

 

Mynd 8. Einkennakúrfur atriðanna á þættinum Hegðunarstjórn. 

 

 


