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Útdráttur 

Aðlögunar- og geðrænn vandi ungmenna er rannsóknarsvið innan sálfræðinnar þar sem margar 

rannsóknar hafa verið gerðar á undanförnum áratugum en er enn þörf frekari rannsókna á sviðinu. 

Fullorðið fólk sem greinist með geðröskun hefur líklega einnig verið greint með geðröskun á yngri árum 

eða átt við hegðunarvanda að stríða. Margt ungt fólk sem þyrfti aðstoð vegna geðræna vanda fá ekki 

viðeigandi aðstoð og getur það leitt til alvarlegra afleiðinga. Ómeðhöndluð geðræn vandamál í æsku 

geta haft í för með sér mikla erfiðleika á fullorðinsárum líkt og vímuefnanotkun, þunglyndi, skerta 

sálfélagslega hæfni og margt fleira. Það er því afar mikilvægt að skimað sé fyrir vandkvæðum og að tól 

til skimunar séu aðgengileg sem flestum einstaklingum sem vinna með börnum og unglingum. Íslensk 

þýðing RAASI (Reynolds Adolescent Adjustment Screening Inventory) var lögð fyrir nemendur á 

aldrinum 12-20 ára í sjö skólum sem valdir voru af handahófi á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. 

Notast var við slembiúrtak sem endurspeglar þýðið vel. Listinn samanstendur af 32 atriðum sem saman 

mynda fjóra þætti; andfélagsleg hegðun (e. Antisocial Behavior), skapstilling (e. Anger Control), 

tilfinningaálag (e. Emotional Distress) og jákvæð sjálfsímynd (e. Positive Self) og skimar hann fyrir 

geðrænum vandkvæðum. Prófhlutunum er svo skipt upp eftir inn- eða úthverfum eiginleikum 

frumeinkenna þeirra. Notast var við staðfestandi þáttagreiningu og gerð voru aldursviðmið fyrir þrjá 

hópa 7.-8. bekk og 9.-10. bekk grunnskólanemenda auk 16-20 ára framhaldsskólanemenda. 

Aldursviðmið er norm hóps sem verður til við stöðlun úrtakshóps þýðis og er svo notað yfir þá 

einstaklinga sem taka prófið. Réttmæti listans var metið út frá samanburði við aðra matslista og var 

samleitni- og sundurgreinandi réttmæti viðunandi. Áreiðanleiki listans var einnig ásættanlegur. 

Niðurstöður tölfræðiúrvinnslu réttlætir notkun listans í klínísku stafi hérlendis.  

 

  



   

 

4 

 

Abstracts in english 

The adjustment and psychological problems of adolescents has long been a popular field in psychology, 

however it is still lacking. Adults who are diagnosed with a mental disorder are likely to have been 

diagnosed with a mental disorder at a younger age as well or have had behavioral problems. Many 

youths who need help due to mental health problems get lost in the system and fail to get the help they 

need, which can have serious long-term consequences. Untreated mental health problems in childhood 

can lead to great difficulties in adulthood, such as drug use, depression, impaired psychosocial 

competence and much more. It is therefore of great importance for metal health workers to be able to 

screen for these problems and that the proper tools to do so are made available to as many individuals 

as possible, who work with adolescents. The Icelandic translation and adaptation of RAASI (Reynolds 

Adolescent Adjustment Screening Inventory) was administerd to students, age 12-20, in seven 

elementary schools in the capital area and in Reykjanes, as well as in high schools in the same area. 

Random sample was used which best describes the population. The list is combined of 32 items that 

make up four factors, Antisocial Behavior, Anger Control, Emotional Distress and Positive Self. The 

four factors are divided into two categories according to the in- or external characteristics of their 

primary symptoms. The list is intended to screen for adolescent adjustment problems. Confirmatory 

factor analysis was applied to the results and age criteria made for three groups 7th to 8th grade, 9th to 10th 

grade and high school students age 16 to 20 years old. Age norms were constructed using the 

standardization sample. The validity of the interpretation of the RAASI assessment scale was 

investigated using corrrelations with other assessment scales that also used to assess a variaty of 

psychological problems support the use of it‘s reuslts in practice. The reliability of the RAASI  was also 

acceptable. Overall, the psychometric  analysis conducetd justify the use of the scale in practice in 

Iceland.  
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Inngangur 

Rannsóknir hafa sýnt að flestir fullorðnir einstaklingar sem greinast með geðraskanir eiga sögu af 

geðrænum vandamálum frá barnæsku eða unglings árum (Kim-Cohen o.fl., 2003). Á heimsvísu er 

áætlað að um 10-20% af börnum og unglingum eiga við geðræn vandamál að stríða (World Health 

Organization, 2012). Rannsóknir hafa einnig sýnt að mikill fjöldi ungs fólks þurfa á hjálp innan 

geðheilbrigðisþjónustunnar að halda, en að meirihluti þeirra sýnir ekki áberandi einkenni og fá ekki þá 

hjálp sem þau þurfa á að halda (Reynolds, 2001). Greiningar á meðferðum við hegðunarvanda fyrir 

unglinga hafa sýnt fram á mikilvægi þess að unglingar þrói með sér árangursríka aðlögunarhæfni, svo 

hægt sé að takast á við þær miklu breytingar og mögulega erfiðleika sem einstaklingur lendir í á 

unglingsárum (Feindler, 1990).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem að ná greiningar viðmiðum geðrænna vandkvæða (e. 

adjustment disorder) þjáist af geðröskunum og þurfi viðeigandi meðferð (Despland o.fl., 1995). Oft á 

tíðum er talað um krefjandi tímabil sem ungmenni upplifa, eða svokölluð „unglingaveiki“ eða 

annarskonar útskýringar á líðan ungmenna sem ekki er talið duga í dag (Reynolds, 2001). Það er því 

nauðsynlegt að hafa viðunandi tól til skimunar fyrir þessum geðrænu vandkvæðum ungmenna. Algengt 

er að notast við stöðluð viðtöl við greiningar á sálrænum vandamálum fólks á öllum aldri (Rogers, 

2020). Hins vegar getur greiningar ferli í formi viðtala verið tímafrekt og því er hentugra að leggja fyrir 

sjálfsmats kvarða í formi spurningarlista (Blom o.fl., 2012). Langir sjálfsmats kvarðar geta einnig verið 

tímafrekir og almennt gefa þeir svipaðar niðurstöður og stuttir kvarðar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

notkun stuttra kvarða til skimunar fyrir geðrænum vandkvæðum hjá börnum og unglingum sé 

árangursríkari kostur (van Heyningen o.fl, 2018).  

Í þessari ritgerð verður fjallað um bandaríska sjálfsmatskvarðann Reynolds Adolescent Adjustment 

Screening Inventory sem skimar fyrir geðrænum vandkvæðum ungmenna og rannsókn á 

próffræðilegum eiginleikum listans á Íslandi. Matslistinn hefur verið þýddur og staðfærður yfir á 

íslensku og hann svo lagður fyrir hér á landi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. 

Réttmæti listans var metið með fylgni hans við aðra matslista sem hafa verið þýddir og skima fyrir 

samskonar vandkvæðum auk þeirra sem innihalda ólík vandkvæði og sýndi það fram á samleitni- og 

sundurgreinandi réttmæti. Því er listinn talinn grípa þau geðrænu vandkvæði sem að honum er ætlað að 

gera og hentar því til notkunar hér á landi. Þar að auki voru búin til aldursviðmið fyrir 7.-10. bekk og 

16-20 ára framhaldsskólanema. 

Aðlögunarvandi og geðræn vandkvæði barna og unglinga  

Aðlögunarvandi barna lýsir sér sem hegðunar- og sálrænn vandi. Margt ungt fólk þarf á meðferð að 

halda, við upplifuðum kvíða eða þunglyndi, en eru ekki að fá viðeigandi aðstoð (Reynolds, 2001). 

Greining og mat á aðlögun og geðrænni heilsu ungmenna hefur lengi verið gerð þar sem þörf er á henni. 

Sjálfsmatskvarðar fyrir mat á sálsýki, hegðunarvanda og almennri geðrænni aðlögun ungmenna hafa 
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verið í reglulegri notkun í Bandaríkjunum í um 100 ár. Fyrstu kvarðarnir hannaðir fyrir ungmenni voru 

kvarðar sem upprunalega voru ætlaðir fyrir fullorðna en voru aðlagaðir til notkunar fyrir börn og 

ungmenni (Reynolds, 2001). Börn og unglingar ganga í gegnum miklar líkamlegar og andlegar 

breytingar auk þess að finna fyrir aukinni skyldu til samfélagslega umhverfi síns (Ge og Conger, 1999). 

Rannsóknir hafa sýnt að umhverfi barns og þá sérstaklega tengsl við foreldra hefur áhrif á 

aðlögunarfærni þess (Narusyte, 2009). Veruleg skerðing aðlögunarfærni barna og unglinga getur orðið 

fyrir tilstilli minniháttar vanlíðan og getur það haft áhrif á þróun alvarlegra geðrænna vandamála 

(Reynolds, 2001). Aukin tíðni ofbeldis og annara reiðistengdra vandamála innan skóla-og félagslega 

umhverfisins hefur haft í för með sér vitundarvakningu almennings á alvarleika aðlögunarvanda 

ungmenna og mikilvægi þessara málefna (Reynolds, 2001). Stór hluti ungmenna með aðlögunarvanda 

sem lýsir sér sem andfélagsleg hegðun, þunglyndi og sjálfsvígshugsanir hafa sýnt fram á skerta 

sálfélagslega hæfni á fullorðinsaldri eða hreinlega aldrei ná þeim aldri (Reynolds, 2001). Snemmtæk 

greining á hegðunarvandamáli er víða talin vera óumdeilanlegur partur af árangursríkri meðferð 

(Narusyte, 2009). 

RAASI  

Reynolds Adolescent Adjustment Screening Inventory eða RAASI er sjálfsmatskvarði sem var fyrst 

gefinn út í Bandaríkjunum árið 1998 (Reynolds, 2001). RAASI er hannaður til notkunar í fjölbreyttum 

aðstæðum þar sem telst ákjósanlegt að leggja fyrir stuttan skimunarlista til að greina fljótt og örugglega 

hvort börn og unglingar séu að upplifa geðræn vandkvæði. Reynolds veitti því eftirtekt að fjöldi 

ungmenna með aðlögunarvanda á sviðum andfélagslegra hegðunar, skapstillingar og tilfinningaálags 

hafði farið hækkandi og að mikil þörf væri á að geta metið sálræn aðlögunarvandamál ungmenna innan 

margra mismunandi sviða. Því var RAASI skimunarlistinn hannaður til notkunar fyrir sálfræðinga, 

geðlækna, námsráðgjafa, félagsráðgjafa og fleiri starfsgreinar sem koma að vinnu með ungmönnum. 

Fyrirlögn listans má aðeins fara fram ef að umsjónamaður á staðnum hefur fengið viðeigandi þjálfun í 

prófunaraðferðum. Listinn hentar einnig vel þeim ungmönnum sem eiga erfitt með að halda 

einbeitingunni sem þarfnast til að svara lengri sjálfsmatskörðum (Reynolds, 2001).  

Atriði RAASI eru 32 í heildinni og voru þau unninn upp úr APS kvarðanum (e. The Adolescent 

Psychopathology Scale) (Reynolds, 2001). APS metur þætti sálsýkis og sálfélagslegra vandamála og er 

hann samsettur úr 364 atriðum. Atriðin eru að meta tiltekin einkenni/greiningar skilmerki úr DSM-IV 

(e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Kvarðinn er hannaður til notkunar með 

börnum og unglingum (Reynolds, 2001).  

RAASI er stuttur spurningalisti fyrir ungmenni á aldrinum 12-19 ára sem skimar fyrir geðrænum 

vandkvæði hjá börnum og unglingum. Svartíminn er yfirleitt í kringum 5 mínútur. Atriðum er svarað á 

3 punkta Likert kvarða, 1 (Aldrei eða næstum aldrei), 2 (Stundum) og 3 (næstum alltaf). Þátttakendur 
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eru beðnir um að svara því sem best á við um líðan þeirra undanfarna 6 mánuði (Reynolds, 2001). 

Atriðum listans er skipt upp í 4 mismunandi prófhluta Andfélagsleg hegðun (e. Antisocial Behavior), 

Skapstilling, (e. Anger Control Problems), Tilfinningaálag (e. Emotional Distress), Sjálfsímynd (e. 

Positive Self). Spurningar sem tilheyra Andfélagslegri hegðun eru 8, Skapstillingu eru 8, 10 tilheyra 

Tilfinningaálagi og að lokum tilheyra 6 spurningar Jákvæðri sjálfsímynd. Heildartalan (e. Adjustment 

Total) er summan úr þessum fjórum prófhlutum og gerir hún okkur kleift að meta geðræna 

aðlögunarfærni á þeim fjórum sviðum aðlögunarvanda sem listinn samanstendur af (Reynolds, 2001).  

Heildartölum er breytt í T-gildi og þær settar í hundraðshlutaröð og bornar saman við norm. Normunum 

er síðan skipt upp eftir aldurshópum. Ef T-gildi einstaklings er undir 60 er hann talin vera innan eðlilegra 

marka, ef T gildi er á milli 60-64 er hann talin vera með væga skerðingu á aðlögunarfærni, ef T-gildi er 

á bilinu 65-69 er hann talinn vera með meðal skerðingu á aðlögunarfærni og ef T-gildi er yfir 70 er hann 

talinn vera með alvarlega skerðingu á aðlögunarfærni (Reynolds, 2001).  

 Andfélagsleg hegðun  

Samkvæmt DSM-5 og ICD-10 er andfélagsleg hegðun eitt helsta einkenni hegðunarröskunar (Otto ofl., 

2021). Andfélagsleg hegðun og hegðunarraskanir tengdar henni eru meðal algengustu vandamála barna 

og unglinga. Einkenni andfélagslegra hegðunar hjá ungmennum getur verið líkamlegt eða andlegt 

ofbeldi gagnvart öðrum, afbrotahegðun eins og t.d. að stela, vinna skemmdarverk, skrópa úr skóla o.fl. 

Þessi börn eiga flest í erfiðleikum með mannleg samskipti og sést það oft á samböndum þeirra við aðra. 

(Otto ofl., 2021). Ungmenni sem að ná klínískum viðmiðum fyrir andfélagslega hegðun eru rúmlega 

helmingi líklegri til þess að vera atvinnulaus, stunda glæpi og neyta fíkniefna nánast öll sín fullorðins 

ár (Nolen-Hoeksema, 2020).  

Andfélagsleg hegðun og tengdar hegðunarraskanir eru algengastar á miðárum bernsku og á 

unglingsárum. Á yngri árunum kemur hegðunin frekar fram í því að ljúga, stela eða skrópa. Þetta eru 

mildari einkenni en þau versna og verða meira áberandi á unglingsárum (Otto ofl., 2021; Nolen-

Hoeksema, 2020). Ef barn hefur verið greint með hegðunarröskun sem er tengd andfélagslegri hegðun 

getur það verið góður vísbendir fyrir framtíðar greiningu andfélagslegrar persónuleikaröskunar á 

fullorðinsárum (Otto ofl., 2021). Þessi prófhluti í RAASI leggur áherslu á mörg einkenni andfélagslegra 

hegðana eða raskanna sem eru talin mildari og ekki jafn yfirgangssamar og andfélagsleg hegðun getur 

orðið. Verið er að meta ögrandi hegðun, áfengis eða vímuefnanotkun, mótþróafulla og ólöglega hegðun 

(Reynolds, 2001).  

Skapstilling  

Skapstilling er birtingarmynd reiði barna eða upplifun þeirra á reiði og hefur hún ekki fengið mikla 

athygli innan rannsóknarheimsins, samanborið við árásargirni og önnur hegðunarvandamál barna (Kerr 
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og Schneider, 2008). Birtingarmynd reiði er mismunandi eftir fólki. Þessar birtingamyndir eru viðbrögð 

einstaklings við reiðistilfinningum og ráðast þau af eiginleikum reiðinnar, utanaðkomandi 

streituvöldum og núverandi aðstæðum (Blake og Hamrin, 2007). Reiði er víða talin vera hvötin sem 

liggur að baki ýgi og árásargirni, þrátt fyrir að sú hegðun fylgi ekki alltaf reiði (Feindler, 1990, Taylor 

o.fl., 2013). Einnig getur mikil reiði ungmenna bent til frekari vandamála sem vinda upp á sig með 

tímanum. Sem dæmi má nefna rifrildi innan heimilis, vandamál innan skóla, vímuefnanotkun, 

heilsufarsvandamál og frekari árásarhneigð á fullorðinsárum (Feindler, 1990). Skapstillingar- og 

reiðivandamál geta haft slæm áhrif á líkamlega og andlega heilsu einstaklinga auk þess getur slitnað 

upp úr nánum samböndum við fjölskyldu og vini vegna hennar og það bitnað á velferð einstaklingsins 

(Taylor o.fl., 2013). Í þessum prófhluta er áhersla lögð á atriði sem meta hegðun sem tengjast reiði líkt 

og andstaða gagnvart reglum bæði heima fyrir og innan skólans, rifrildi við fullorðna og almennt 

neikvæða hegðun (Reynolds, 2001).   

Tilfinningaálag 

Þunglyndi og kvíði eru algengar geðraskanir meðal barna og unglinga (World Health Organization, 

2012), félagskvíði er algengasta kvíðaröskun barna á aldrinum 12-18 ára (Beesdo, Knappe og Pine, 

2009). Ungmenni sem greinast með þunglyndisröskun upplifa mörg endurteknar þunglyndislotur alveg 

fram að fullorðinsaldri (Ferguson, Boden og Horwood, 2007). Rannsóknir Ferguson og Woodward 

sýndu fram á að ef einstaklingur glímir við þunglyndis eða kvíðaraskanir í barnæsku eða á unglingsárum 

á hann í aukinni hættu á að greinast einnig með þunglyndis eða kvíðaröskun á fullorðinsárum, stunda 

vímuefnanotkun og hafa slakan námsárangur (Fergusson og Woodward, 2002; Woodward og 

Fergusson, 2001). Tilfinningaálags prófhlutinn leggur áherslu á að meta hegðun samsetta af aðalatriðum 

kvíðaraskana, þunglyndisraskana og almennrar vanlíðanar. Einnig eru líkamleg einkenni kvíða og 

þunglyndisraskana tekin til greina, líkt og að svefn- og einbeitingarerfiðleikar (Reynolds, 2001). 

Jákvæð sjálfsmynd 

Sjálfsmynd er huglægt mat á eigin tilfinningu gagnvart sjálfum sér og breytist eftir því hversu jákvætt 

eða neikvætt matið er (Abdel-Khalek, 2016). Ef börn og unglingar eru hamingjusöm og sjálfsörugg, eru 

frekari líkur á því þau verða hamingjusamir og sjálfsöruggir fullorðnir einstaklingar (World Health 

Organization, 2012). Myndun sjálfsmyndar hefur verið tengd við gæði mikilvægra tengsla og samskipta 

sem hafa félagslegt og tilfinningalegt gildi fyrir einstaklinga (Walker og Greene, 1986). Léleg 

sjálfsmynd er því oft afleiðing þess að skorta mikilvæg félagsleg tengsl eða að upplifa neikvæð félagsleg 

tengsl (Reynolds, 2001). Lægra sjálfsálit er líka algengara hjá börnum og unglingum sem hafa átt við 

alvarleg vandamál að stríða (Harper og Marshall, 1991). Prófhlutinn leggur áherslu á grundvallarþætti 

sjálfsímyndar og félagslyndi. Atriðin tengjast einkennum lélegrar sjálfsmyndar, félagslegra samskipta, 

félagslegrar styrkingar og viðhorf til lífsins (Reynolds, 2001).  
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Úthverfur og innhverfur vandi 

Prófhlutunum RAASI er skipt upp í tvo flokka út frá framsetningu frumeinkenna, úthverfur vandi og 

innhverfur vandi. Mikilvægur fyrirbærafræðilegur greinamunur á geðröskunum sem hafa annað hvort 

inn eða úthverf frumeinkenni hefur verið gerður við rannsóknir og flokkun á geðrænum vandkvæðum 

barna og unglinga. Þess ber þó að geta að mikið af geðröskunum sem eru taldar vera inn- eða úthverfar 

geta haft mikið af sömu einkennunum. Samt sem áður er þessi greinarmunur gagnleg leið til að fá 

yfirsýn og skilning yfir helstu svið og grundvallarþætti sálsýkis og aðlögunarfærni ungmenna 

(Reynolds, 2001). 

Augljós hegðunarvandamál eða truflanir líkt og óhófleg reiði, árásargirni og óvirðing við reglur eru 

dæmi um úthverf vandamál. Þessi vandamál eru auðgreinanleg því einkenni þeirra eru sjáanleg. 

Raskanir sem flokkast sem úthverfar eru t.d. hegðunarröskun (e. Conduct Disorder) og mótþróaröskun 

(e. Oppositional Defiant Disorder). Prófhlutarnir sem eru flokkaðir sem úthverfir eru andfélagsleg 

hegðun (e. Antisocial behavior) og reiði/skapstilling (e. Anger Control Problems) (Reynolds, 2001).  

Innhverfan vanda er töluvert erfiðari að meta og greina. Innri aðlögunarvandi og truflanir eru ekki með 

þessi sjáanlegu einkenni sem auðvelt er að greina og er því ólíklegra að aðstandendur í kringum 

einstaklinginn taki eftir þessum einkennum. Kvíði og þunglyndi er dæmi um raskanir sem flokkast sem 

innhverfur vandi þar sem þessar raskanir einkennast af huglægri upplifun einstaklinga. Miklar áhyggjur, 

einbeitingarerfiðleikar og depurð eru skilgreind sem innhverf vandamál. Prófhlutarnir sem eru flokkaðir 

sem innhverfir eru Tilfinningaálag og Jákvæð Sjálfsmynd (Reynolds, 2001).  

Áreiðanleiki RAASI 

Áreiðanleiki þátta er góð og er innri samkvæmni viðunandi. Heildarstig hefur stuðulinn 0.91 og eru 

prófhlutarnir AH (Andfélagsleg Hegðun), SS (Skapstilling) og TÁ (Tilfinningaálag) með 

áreiðanleikastuðul á bilinu 0.81 til 0.88. JS (Jákvæð Sjálfsmynd) prófhlutinn er með aðeins lægri stuðul, 

0.71, sem er ennþá viðunandi en lægri tala hans skýrist mögulega af því að þessi prófhluti inniheldur 

aðeins 6 atriði. Endurtektaráreiðanleiki var einnig skoðaður og fundinn ásættanlegur. RAASI var lagður 

fyrir 2 sinnum með 2 vikna millibili og var heildaráreiðanleikinn upp á 0.89. (Reynolds, 2001). 

Réttmæti  

Viðmiðsbundið réttmæti var skoðað með samanburði RASSI við tvo lista sem að meta geðraskanir, 

persónuleikaraskanir og hegðunarvandamál, APS (e. Adolescent Psychopathology Scale) og MMPI (e. 

The Minnesota Multiphasic Personality Inventory) (Reynolds, 2001). Fylgni RAASI við viðeigandi 

raskanir á lista APS var almennt góða. Fylgni andfélagslegrar hegðunar var á bilinu 0.76 og 0.80, 

skapstillingar á bilinu 0.70 til 0.95, tilfinningaálag á bilinu 0.70 til 0.92 og jákvæðrar sjálfsmyndar á 
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bilinu 0.51 til 0.70. Fylgni prófhluta RAASI við MMPI var einnig ásættanleg (Reynolds, 2001). 

 

Innra hugsmíðaréttmæti RAASI er gott þar sem fylgni milli prófhluta sem hafa líka þætti var há og lág 

fyrir prófhluta sem hafa ólíka þætti. Sem dæmi er fylgni á milli AH og SS 0.65 en AH og JS aðeins 

0.29. RAASI hefur miðlungs til háa fylgni við hugsmíðar annara sjálfsmatskvarða eins og RADS (e. 

Reynolds Adolescent Depression Scale), BDI (e. Becks Depression Inventory) og SIQ (e. The Suicidal 

Ideation Questionnaire). Hæstu fylgnina var á milli RADS og BDI við TÁ prófhluta RAASI, en fylgnin 

var 0.73 við RADS og 0.62 við BDI. Há fylgni á milli JS prófhluta RAASI við RADS, 0.64 og SIQ, 

0.62. Þessar niðurstöður gefa til kynna gott samleitniréttmæti RAASI. Einnig er vert að taka fram að 

lág fylgni fannst milli AH prófhluta RAASI við RADS, 0.22, og BDI, 0.15. Þessi lága fylgni sýnir okkur 

dæmi um gott sundurgreinandi réttmæti RAASI (Reynolds, 2001). 

Þýðing og stöðlun sálfræðilegra prófa 

Nokkuð algengt er að stöðluð próf og fleiri mælitæki séu þýdd og staðfærð (e. translation/adaptation) 

úr frumútgáfu í upprunalandi yfir á tungumál annars menningarsvæðis. Þýðing og staðfærsla mælitækja 

er ólík þýðingu bókmennta- eða upplýsingatexta að því leyti að mikilvægara er að mælitækið sé aðlagað 

að menningu þýðingarlands og að próffræðilegir og tölfræðilegir eiginleikar haldast fremur en að 

einkenni texta (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Tilgangur þýðingu mælitækja er að afla upplýsinga á 

svipaðan eða sama hátt og hefur verið gert í upprunalandi spurningalistans eða mælitækisins með 

frumútgáfunni (Einar Guðmundsson, 2005-2006; International Test Commision, 2017; Sigurgrímur 

Skúlason, 2005). Alla jafna er hugsmíðin sem mæld er sú sama á milli menningarsvæða en í sumum 

tilvikum virka einstök prófatriði með ólíkum hætti og því þarf að aðlaga það að því sem á við í 

þýðingarlandi (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Við þýðingu og staðfærslu sálfræðilegraprófa til notkunar 

í einu landi þarf að huga að eftirtöldum atriðum: Val á matstæki til þýðingar og staðfærslu, aðferð við 

þýðingu, hæfni þýðenda í tungumálum, þekking þýðenda á sviði matstækis og á markhóp (þau sem lagt 

er fyrir), aðferð við staðfærslu, sérstöðu þýddra og staðfærðra matstækja, að framkvæma forprófanir, 

greina próffræðilega eiginleika (e. psychometric properties), athuga skekkjur eða misræmi (e. bias) í 

eiginleikum heildartölu, safna stöðlunarúrtaki (e. Standardization sample) fyrir markhóp og gera 

aldursviðmið (e. norm), og að gera réttmætisathuganir (e. validation studies) (Einar Guðmundsson, 

2005-2006; International Test Commision, 2017; Sigurgrímur Skúlason, 2005). Aldursviðmið er 

tölfræðileg lýsing á stigi einstaklings borðið saman við þýðið sem aldursviðmið er lagað að og verður 

til út frá stöðluðum úrtakshóp. Aldursviðmiðin eru svo notuð til þess að meta stig eða stöðu einstaklinga 

á sama prófi, þá er aldursviðmiðið norm fyrir viðeigandi aldurshóp (Shultz, 2021). 

Mikilvægt fyrsta skref við val á matstæki er að skoða próffræðilega eiginleika þess í upprunalandi. Séu 

próffræðilegir eiginleikar mælitækis lakir í upprunalandi er hægt að ganga út frá því það að þeir verði 

ekki heldur góðir í þýðingarlandi. Eftirtalin atriði hafa mikið að segja um notagildi mælitækis í 
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upprunalandi og nýju þýðingarlandi og þurfa að vera í lagi svo hægt sé að þýða og staðfæra 

prófið/mælitækið: (a) áreiðanleiki undirprófa og heildartalna, (b) hugsmíða-, viðmiðs-, og 

aðgreiniréttmæti, (c) gólf- og rjáfurhrif í normum, (d) breidd aldursbila í normum, (e) aldur norma, og 

(f) eiginleikar mælitalna (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Meta þarf hvort að æskilegt sé að þýða 

erlent mælitæki/próf eða hvort að það væri hreinlega betra að semja nýtt. Ef erlenda mælitækið er komið 

til ára sinna þ.e. telst ekki lengur í takt við fræðilega þróun og skilgreiningu hugtaka er betra að semja 

nýtt (Sigurgrímur Skúlason, 2005). 

Þýðendur mælitækisins verða að uppfylla ákveðin hæfniviðmið. Mikilvægt er að tryggja að málfar, 

spurningar, fyrirmæli og form fari saman auk þess að próffræðileg atriði haldist óbreytt. Þýðendur þurfa 

að hafa gott tak á báðum tungumálum, góða þekkingu á menningu þeirra samfélaga sem við eiga, auk 

þekkingar á mældri hugsmíð, markhópnum og prófagerð. Erfitt getur reynst að finna einstaklinga sem 

hafa tök á öllum þessum viðmiðum og því er oft notast við fleiri en einn þýðanda eða jafnvel þýðendur 

auk sérfræðings í þeim hugsmíðum sem mælitækið mælir ( Einar Guðmundsson, 2005-2006; 

Hambleton, 2005; Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

Við þýðingu og staðfærslu mælitækja er yfirleitt notast við tvær aðferðir. Annars vegar þýðingu og 

bakþýðingu, þar sem textinn er þýddur yfir á nýtt tungumál af tvítyngdum þýðanda, og svo er hann 

þýddur aftur yfir á upprunalegt tungumál af öðrum tvítyngdum þýðanda (Einar Guðmundsson, 2005-

2006). Hins vegar að tveir eða fleiri þýðendur þýði sjálfstætt útgáfu af mælitækinu, svo sér annar 

þýðandi eða vinnuhópur um það að bera texta þeirra saman og búa til loka útgáfu úr samanburðinum 

(Einar Guðmundsson, 2005-2006; Sigurgrímur Skúlason, 2005; van der Vijver og Poortinga, 2004). Í 

dag er seinni aðferðin einna mest notuð bæði hérlendis og víða erlendis en fyrri aðferðin er alla jafna 

talin úrelt (Sigurgrímur Skúlason, 2005; Scireci, 2005). Eftir þýðingu sálfræðiprófa þarf alltaf að 

staðfæra prófin og kvarðana. Í sumum tilfellum þykir best að þýða og staðfæra atriði fyrir atriði og á 

það við í prófum eins og greindar-, þroska-, hæfnis- og kunnáttuprófum. Í öðrum tilfellum er betur við 

hæfi að skoða atriðin í samhengi og þýða og staðfæra hugsmíðin út frá samhenginu, á það við um 

atferlislista eða persónuleikapróf sem dæmi. Við þýðingu og staðfærslu prófa er höfuðatriði að 

próffræðilegir eiginleikar haldist. Við staðfærslu eru aðalatriðin sem þurfa að vera í lagi, áreiðanleiki 

undirprófa, heildartalna og mismunandi réttmæti líkt og hugsmíðar-, viðmiðs-, aðgreiningarréttmæti og 

gólf- og rjáfurhrif norma (Einar Guðmundsson, 2005-2006).  

Við samanburð mælitækis á milli landa er lykilatriði að mælitækið svari til eiginleikanna milli landa. 

Þetta á ekki við þegar verið er að nota mælitækið í einu landi í klínískum tilgangi þá þarf mælitækið að 

vera staðlað og þurfa próffræðilegir eiginleikar mælitækisins að haldast (Einar Guðmundsson, 2005-

2006, International Test Commision, 2017; PISA eða PRILS). 
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Við þýðingu og staðfærslu mælitækja geta komið fram skekkjur sem tengjast atriðum í mælitæki, 

hugsmíða skekkjur og skekkjur við aðferð á fyrirlögn mælitækis. Ef að atriði í staðfærðri þýðingu 

innihalda óvissuþætti sem svipa mikið til menningar eða þýðingarbundinna atriða úr frumútgáfu, þá er 

hætt við því að þátttakendur svari allir á sama hátt. Skekkja í atriðum kemur einna helst fram ef þýðing 

þeirra er óviðeigandi, ónákvæm eða inniheldur of flókið orðalag. Verður þetta til þess að 

hugtakaréttmæti mælitækisins verður lélegt því er mikilvægt að sýna varkárni og nákvæmni við þýðingu 

og staðfærslu mælitækis (Sireci, Patsula og Hambleton, 2005; Sigurgrímur Skúlason, 2005). Hugsmíða 

skekkja verður vegna þess að hugsmíð svarar ekki til hins sama milli menningarheima. Því lengra sem 

er á milli menningarheima þeim mun ólíkari eru hugsmíðar þeirra. Þó er ekki hægt að útiloka að 

hugsmíða skekkja geti orðið á milli tiltölulega líkra menningarheima og þarf því alltaf að athuga þær 

sérstaklega svo að hægt sé að koma í veg fyrir skekkju. Best er að hafa sem flest atriði sem lýsa 

eiginleikum hugsmíðarinnar svo að réttmæti hennar haldist milli menningarheima. Aðferð við fyrirlögn 

mælitækis getur valdið skekkjum vegna orðalags leiðbeininga sem er óljóst vegna matsreglna eða 

kunnugleika próftaka af leiðum til að svara. Auk þess getur verið menningarmunur á því hvernig talað 

er um hugsmíðina (Einar Guðmundsson, 2005-2006; van de Vijver og Poortinga, 2004). 

Þegar þýðingu og staðfærslu mælitækis er lokið er mikilvægt að svokallað gæðaferli eigi sér stað en 

það fer fram með forprófun mælitækisins (Sireci, Patsula og Hambleton, 2005). Þetta skref er 

sérstaklega mikilvægt þegar nota á mælitækið í klínískum tilgangi, svo að hægt sé að framkvæma 

réttmætisathugun. Gerðar eru að lágmarki tvær forprófanir, þar sem ákjósanlegast væri að fá til þess 

fagaðila eða sérfræðinga sem ekki hafa komið að þýðingu mælitækisins. Þeir þekkja þá til markhópsins 

og geta þá sagt til um hvort að orðalag, málfar, hugsmíðar, einstök atriði, leiðbeiningar og þess háttar 

sé æskilegt og í samræmi við markhópinn. Ef einhver galli eða skekkja kemur upp í þessum atriðum 

sem skipta máli fyrir matstækið þarf að lagfæra þau áður en næsta forprófun á sér stað. Næsta forprófun 

er svo lögð fyrir nýtt og stærra úrtak sem endurspeglar þýðið (Sigurgrímur Skúlason, 2005; Sireci, 

Patsula og Hambleton, 2005). 

Síðasta skrefið er réttmætisathugun, í því felst að leggja prófið fyrir hæfilega stórt úrtak svo að hægt sé 

að segja til um hugsmíðaréttmæti. Ávallt þarf að meta áreiðanleika, réttmæti og skekkjur í erlendum 

normum, einnig getur verið vert að athuga fleiri atriði en það fer eftir eðli matstækis hvort að það sé 

gert. Hugsmíðaréttmæti er mælt með staðfestandi þáttagreiningu gagna eða fyrirlögn á tveimur eða fleiri 

matstækjum samtímis (Einar Guðmundsson, 2005-2006; International Test Commision, 2017; van de 

Vijver og Poortinga, 2004). 

Rannsóknarmarkmið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna próffræðilega eiginleika íslenskrar staðfærslu RAASI 

matslistans. Kannaður var áreiðanleiki heildartölu og prófhluta hans, athugað að hvaða marki fylgni við 
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aðra matslista styður við réttmæti túlkunar á niðurstöðum hans og gerð staðfestandi þáttagreining. 

Einnig voru gerð aldursviðmið fyrir þrjá aldurshópa. 

 

Aðferð 

Framkvæmd 

Valið var af handahófi sjö skóla af höfuðborgasvæðinu til þátttöku í rannsókninni og var hún lögð fyrir 

nemendur í sjöunda til tíunda bekk sem voru í skólanum þann daginn auk framhaldsskólanemenda. 

Flestir voru nemendur 98 í einum skóla og 55 fæstir. Allir valdir grunnskólar samþykktu þátttöku. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar þar sem óskað var eftir samþykki foreldra fyrir þátttöku 

nemenda í rannsókninni. Samhliða gagnasöfnuninni voru einnig lagðir fyrir aðrir matslistar sem fjallað 

verður nánar um hér að neðan. Fengin voru slembiúrtök fyrir hvern matslista, var það gert með því að 

setja einn matslista að handahófi í hvert spurninghefti sem dreift var til þátttakenda. Þátttakendur 

svöruðu ýmist RAASI og RADS fyrst, þar á eftir hinum listunum og að lokum einum af réttmætis 

listunum. 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 816 grunn- og framhaldsskólanemendur á aldrinum 11-22 ára. Þar af voru 241 

þátttakendur grunnskólanemendur í 7. eða 8. bekk á aldrinum 11-14 ára og 288 í 9. eða 10. bekk á 

aldrinum 14-16 ára. 268 þátttakendur sem voru framhaldsskólanemendur á aldrinum 16-20 ára.  

Kynjaskiptingin var nokkuð jöfn 417 stúlkur og 385 strákar, meðalaldurinn var 15 ára. Alls greindu 14 

þátttakendur ekki frá kyni og 10 ekki frá aldri.  

 

Mælitæki 

Reynolds Adolescent Adjustment Screening Inventory (RAASI) 

RAASI er bandarískur matslisti sem inniheldur 32 atriði og skimar hann fyrir geðrænum vandkvæðum 

hjá unglingum. Listinn samanstendur af fjórum prófþáttum, andfélagsleg hegðun (e. antisocial 

behavior), skapstjórn (e. anger control), tilfinningaálag (e. emotional distress) og jákvæð sjálfsmynd 

(e. positive self). Atriðum listans er svarað á þriggja punkta Likert kvarða 1 (næstum aldrei), 2 (stundum) 

og 3 (næstum alltaf) (Reynolds, 2001). Áreiðanleika- og réttmætistölur RAASI hafa verið góðar. Innri 

áreiðanleiki prófhluta eru á bilinu 0.71 – 0.91 og endurtektaráreiðanleiki 0.89. Listinn hefur almennt 

góða fylgni við aðra matslista sem eiga að meta svipuð hugsmíð eins og t.d. APS og MMPI. Einnig 

hefur listinn viðunandi sundurgreinandi réttmæti (Reynolds, 2001).  
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Reynolds Adolescent Depression Scale-II  

RADS-II er stuttur sjálfsmatskvarði sem skimar fyrir depurð og er ætlaður börnum og unglingum á 

aldrinum 11-20 ára. Kvarðinn samanstendur af 30 atriðum sem skipt er upp í fjóra prófhluta sem 

innihalda sjö eða átta staðhæfingar hver. Svarað er á fjögurra punkta Likert kvarða, 1 (næstum aldrei), 

2 (stundum), 3 (oft) og 4 (næstum alltaf). Svartími er um 5 mínútur en tíminn getur lengst ef lestrargeta 

er slök (Sigurgrímur Skúlason og Freydís J. Freysteinsdóttir, 2017). Áreiðanleiki og réttmæti kvarðans 

hefur almennt verið gott. Innri áreiðanleiki heildartölu kvarðans er um 0.92 fyrir ólíka aldurshópa og 

endurprófunaráreiðanleiki um 0.89. Fylgni við aðrar hugsmíðar tengdar þunglyndi er há, sem bendir til 

þess að samleitniréttmæti sé gott. Einnig er viðmiðsbundið réttmæti RADS-II sterkt þar sem fylgni milli 

mælitækja sem eiga líka að mæla þunglyndiseinkenni hefur verið á bilinu 0.68 til 0.83 (Reynolds, 2002). 

Sundurgreinandi réttmæti hefur reynst gott þar sem rannsóknir hafa sýnt háa fylgni milli RADS-II og 

áfallastreituröskunar en lága fylgnin RADS-II við misnotkun lyfja (Reynolds, 2002.) 

Beck Youth Inventory (BYI) 

Sjálfsmatskvarði Becks er ætlaður börnum og unglingum á aldrinum 7-18 ára. Hann er samansettur af 

100 atriðum sem skipt eru upp í 5 mismunandi sjálfsmatskvarði sem innihalda 20 spurningar hver. 

Kvarðarnir meta depurð (The Beck Depression Inventory for Youth (BDI-Y)), kvíða (The Beck Anxiety 

Inventory for Youth (BAI-Y)), reiði eða skapstjórn (The Beck Anger Inventory for Youth (BANI-Y)), 

hegðunarvanda (The Beck Disruptive Inventory for Youth (BDB-Y)) og sjálfsmynd (The Beck Self-

Concept Inventory for Youth (BSCI-Y)) (Steer o.fl., 2001).  Hægt er að leggja kvarðana fyrir samtímis 

eða í sitthvoru lagi en svartími hvers og eins er almennt undir 10 mínútum. Áreiðanleiki og réttmæti 

sjálfsmatskvarða Becks hefur reynst fullnægjandi samkvæmt niðurstöðum rannsóknar byggð á 

bandarísku stöðlunarúrtaki 1100 barna á aldrinum 7-14 ára. Innri áreiðanleiki kvarðanna var á bilinu 

0.86 til 0.91 og var endurtektaráreiðanleiki á bilinu 0.74 til 0.93. Rannsóknir til að kanna tengsl 

sjálfsmatskvarða Becks við aðra kvarða leitt í ljós viðunandi samleitni- og sundurgreiningarréttmæti 

kvarðanna (Guðmundur Skarphéðinsson, Daníel Þór Ólason, Hákon Sigursteinsson og Jóhanna V. 

Haraldsdóttir, 2005–2006). 

Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CESD). 

CESD er bandarískur 20 atriða matslisti sem ætlaður er til faraldsfræðilegra rannsókna á depurð. Listinn 

samanstendur af fjórum þáttum, depurð (e. depression affect), jákvæðni (e. positive affect), líkamlegar 

kvartanir (e. somatic complaints) og félagsleg vandamál (e. interpersonal problems). Matslistanum er 

svarað á fjögurra punkta Likert kvarða. Matslistinn hefur verið notaður á Íslandi og hefur áreiðanleiki 

hans reynst góður eða um og yfir 0,90. Því sýna niðurstöður að hann henti vel til faraldsfræðilegra 

rannsókna á algengi depurðar. 52 þátttakendur voru í úrtakinu sem svöruðu CESD listanum. Meðaltal 
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úrtaksins var 29.23, staðalfrávik 7.8 og alfa marktækt 0.89 (Guðmundur Skarphéðinsson o.fl., 2005–

2006).  

Multidimensional Anxiety Scale For Children (MASC) 

MASC er bandarískur matslisti sem inniheldur 39 atriði sem svarað er á fjögurra punkta Likert kvarða 

og hefur hann verið þýddur hér á landi og er notaður til að meta kvíðaeinkenni hjá börnum og 

unglingum. MASC er samsettur af fjórum þáttum, líkamleg einkenni (e. physical symptoms), 

félagskvíði (e. social anxiety), aðskilnaðarkvíði/felmtursröskun (e. separation anxiety/panic) auk flótta 

og forðunarviðbragðs (e. harm avoidance). Likert kvarðinn skiptist í fjögur gildi, 0 (á aldrei við um 

mig), 1 (á næstum aldrei við um mig), 2 (á stundum við um mig) og 3 (á oft við um mig). Þættirnir 

byggjast allir á 9 atriðum á listanum, fyrir utan þátt líkamlegra einkenna sem byggist á 12 atriðum. 52 

þátttakendur svöruðu MASC listanum, notast var við slembiúrtak. Meðal stigafjöldi í úrtakinu var 

80.53, staðalfrávikið 17.4 og áreiðanleikinn 0.9. Við úrvinnslu á niðurstöðum MASC var notast við 

heildartölu en ekki einstaka prófhluta (Ólason, Sighvatsson og Smári, 2004).  
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Niðurstöður 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru staðlaðar og norm sett fram. Próf eru stöðluð, t-gildi þeirra fundin, 

svo að hægt sé að lýsa niðurstöðunum á skiljanlegan og auðtúlkanlegan máta. T-gildið segir til um hvort 

einstaklingur mælist fyrir ofan eða neðan meðaltal prófsins. Þegar búið er að staðla próf er hægt að búa 

til norm fyrir hópa hvort sem það er eftir aldri eða kyni (Furr, 2017; Shultz o.fl., 2021). Í þessu tilfelli 

var aldursviðmið fundið út frá meðaltali margra þátttakenda/einstaklinga og með þeim tilgangi að sjá 

hvar einstaklingur stendur samanborið við aðra. Út frá T-gildi einstaklingsins er hægt að meta hvort að 

sá hinn sami nái klínískum viðmiðum og veita honum viðeigandi meðferð (Furr, 2018; Shultz o.fl., 

2021).  

 

Lýsandi tölfræði RAASI 

Meðal stigafjöldi þátttakenda á RAASI mælikvarðanum var 46.0 og staðalfrávikið 9.1, sjá ítarlegri 

umfjöllun í töflu 1. Meðaltöl nemenda í 7. og 8. bekk eru svipuð og hjá nemendum í 9. og 10. bekk. 

Meðaltöl nemenda eru hærri hjá framhaldsskólanemum. Tafla 2 sýnir meðaltal staðlaðs T-gildis 

þátttakenda var 50.1 og staðalfrávik 10.0 á. Smávægilegur munur var á meðaltölum milli skólastiga, öll 

meðaltölin voru 50 og munaði aðeins um nokkra kommustafi. 

 

Eiginleikar prófatriða 

Eiginleikar einstakra prófatriða eru almennt góðir líkt og kemur fram í töflu 3. Meðaltal á einstökum 

prófatriðum er breytilegt milli prófhluta, þar er Tilfinningaálag hæst 1.55 og Andfélagsleghegðun lægst 

1.28. Tafla 3 sýnir einnig skekkju og ris fyrir dreifingu prófatriða. Fylgni við niðurstöður prófhluta er 

góð fyrir flest atriði listans. Einungis fjögur atriði eru með lægri fylgni en 0.30 og er fylgni yfir 0.50 í 

rúmum helmingi atriða. Atriði með lága fylgni við sinn kvarða eru atriði 3, 13 og 20 á kvarðanum 

Andfélagsleg hegðun og atriði 8 á kvarðanum Jákvæð sjálfsímynd. Meðalfylgni atriða á kvarðanum 

Andfélagsleg hegðun við heildatölu listans var sú lægsta, 0.37, og var fylgni þriggja af átta atriðum 

kvarðans yfir 0.40. Meðalfylgni atriða á kvarðanum Skapstjórnun við heildatölu listans var 0.49, og var 

fylgni fimm af átta atriðum kvarðans milli 0.40 og 0.50. Meðalfylgni atriða á kvarðanum 

Tilfinningaálag við heildatölu listans var 0.53, og var fylgni sjö af tíu atriðum kvarðans milli 0.50 og 

0.60. Meðalfylgni atriða á kvarðanum Jákvæð sjálfsímynd við heildatölu listans var 0.43, og var fylgni 

fimm af sex atriðum kvarðans milli 0.40 og 0.50. 
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Það sama á við um eiginleikar einstakra prófatriða í 4. töflu þeir eru almennt góðir. Meðaltal á 

einstökum prófatriðum er breytilegt milli prófhluta, þar er Tilfinningaálag hæst 1.57 og Andfélagsleg 

hegðun lægst 1.27. 4. tafla sýnir einnig skekkju og ris fyrir dreifingu prófatriða. Fylgni við heildar 

stigafjölda prófhluta er góð fyrir flest atriði listans. Ekkert atriði er með lægri fylgni en 0.30 og er fylgni 

yfir 0.50 hjá rúmlega helmingi atriða. 

Eiginleikar einstakra prófatriða í 5. töflu eru almennt góðir og er meðaltal á einstökum prófatriðum 

breytilegt milli prófhluta, þar er Tilfinningaálag hæst 1.64 og Jákvæð sjálfsímynd lægst 1.33. 5. tafla 

sýnir einnig skekkju og ris fyrir dreifingu prófatriða. Fylgni við heildar stigafjölda prófhluta er góð fyrir 

flest atriði listans. Eitt atriði er með lægri fylgni en 0.30 og er fylgni yfir 0.50 í rúmum helmingi atriða. 
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Tafla 1. Meðaltal stiga þátttakenda í grunnskóla og framhaldsskóla á RAASI 

             
  Yngri     Eldri     Framhaldsskóli     Heild     

  M Fjöldi sf M Fjöldi sf M Fjöldi sf M Fjöldi sf 

AH (Andfélagsleghegðun) 10,2 243 2,2 10,2 292 2,3 11,6 134 2,8 10,6 816 2,5 

SS (Skapstilling) 11,2 243 2,8 11,5 292 3,0 11,6 134 2,9 11,4 816 2,9 

TÁ (Tilfinningaálag) 15,5 243 4,0 15,7 292 4,3 16,4 134 4,5 16,0 816 4,4 

JS (Jákvæð sjálfsmynd) 8,0 243 2,0 8,0 292 2,2 8,0 134 2,0 8,0 816 2,1 

 

 

Tafla 2. Staðlað meðaltal þátttakenda í grunnskóla og framhaldsskóla á RAASI 

  Yngri     Eldri     Framhaldsskóli     Heild     

  M Fjöldi sf M Fjöldi sf M Fjöldi sf M Fjöldi sf 

AH (Andfélagsleghegðun) 50,1 243 9,2 50,4 292 9,0 50,2 277 9,7 50,2 816 9,3 

SS (Skapstilling) 50,5 243 9,2 50,3 292 9,4 50,2 277 9,6 50,4 816 9,4 

TÁ (Tilfinningaálag) 50,0 243 9,7 50,0 292 9,7 50,0 277 9,8 50,0 816 9,8 

JS (Jákvæð sjálfsmynd) 50,2 243 9,3 50,4 292 8,9 50,2 277 9,3 50,2 816 9,2 
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Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir 7. og 8. bekk 

Kvarði/Atriði M sf Skekkja Ris Fylgni við kvarða 

Andfélagsleghegðun      

 3 1,07 0,32 5,162 26,68 0,13 

 13 1,49 0,72 1,117 -0,18 0,26 

 14 1,42 0,61 1,149 0,29 0,42 

 17 1,14 0,39 2,878 8,09 0,39 

 21 1,31 0,55 1,579 1,58 0,50 

 24 1,04 0,21 6,215 42,46 0,20 

 25 1,48 0,65 1,095 -0,08 0,36 

 32 1,27 0,50 1,653 1,87 0,48 

 Meðalgildi 1,28     
Skapstilling      

 2 1,41 0,56 0,96 -0,11 0,49 

 5 1,46 0,60 0,93 -0,13 0,60 

 7 1,44 0,61 1,06 0,09 0,51 

 9 1,22 0,43 1,51 0,74 0,34 

 10 1,25 0,49 1,81 2,49 0,38 

 11 1,65 0,64 0,46 -0,67 0,52 

 12 1,49 0,61 0,84 -0,29 0,56 

 15 1,26 0,52 1,85 2,59 0,51 

 Meðalgildi 1,40     
Tilfinningaálag      

 18 1,41 0,64 1,29 0,50 0,45 

 20 1,28 0,49 1,39 0,87 0,32 

 22 1,91 0,62 0,06 -0,44 0,56 

 23 1,65 0,61 0,34 -0,65 0,61 

 26 1,66 0,67 0,53 -0,74 0,67 

 27 1,49 0,71 1,09 -0,19 0,53 

 28 1,68 0,68 0,50 -0,78 0,50 

 29 1,42 0,60 1,03 0,06 0,60 

 30 1,66 0,66 0,51 -0,72 0,49 

 31 1,37 0,60 1,37 0,82 0,55 

 Meðalgildi 1,55     
Jákvæð sjálfsmynd      

 1 1,42 0,59 1,07 0,15 0,49 

 4 1,11 0,33 2,84 7,37 0,42 

 6 1,54 0,64 0,77 -0,43 0,47 

 8 1,35 0,57 1,41 1,01 0,26 

 16 1,26 0,54 1,94 2,84 0,48 

 19 1,27 0,55 1,94 2,76 0,43 

  Meðalgildi 1,33         
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Tafla 4. Lýsandi tölfræði fyrir 9. og 10. bekk 

Kvarði/Atriði M sf Skekkja Ris Fylgni við kvarða 

Andfélagsleghegðun      

 3 1,10 0,36 3,99 16,08 0,33 

 13 1,36 0,61 1,46 1,03 0,34 

 14 1,46 0,64 1,06 0,02 0,42 

 17 1,20 0,46 2,35 4,92 0,39 

 21 1,21 0,46 2,04 3,47 0,39 

 24 1,07 0,28 4,35 20,11 0,37 

 25 1,43 0,61 1,10 0,17 0,36 

 32 1,33 0,54 1,44 1,14 0,58 

 Meðalgildi 1,27     
Skapstilling      

 2 1,53 0,59 0,61 -0,57 0,56 

 5 1,51 0,64 0,86 -0,31 0,52 

 7 1,51 0,60 0,73 -0,44 0,57 

 9 1,33 0,53 1,34 0,83 0,40 

 10 1,30 0,54 1,59 1,62 0,43 

 11 1,54 0,58 0,50 -0,70 0,55 

 12 1,51 0,62 0,80 -0,36 0,55 

 15 1,27 0,51 1,65 1,84 0,48 

 Meðalgildi 1,44     
Tilfinningaálag      

 18 1,37 0,65 1,55 1,07 0,49 

 20 1,39 0,60 1,26 0,57 0,43 

 22 1,91 0,63 0,07 -0,49 0,53 

 23 1,57 0,61 0,60 -0,57 0,65 

 26 1,64 0,67 0,57 -0,70 0,62 

 27 1,71 0,73 0,53 -0,99 0,60 

 28 1,64 0,72 0,65 -0,82 0,53 

 29 1,44 0,59 0,96 -0,06 0,67 

 30 1,68 0,69 0,52 -0,82 0,51 

 31 1,38 0,62 1,39 0,82 0,55 

 Meðalgildi 1,57     
Jákvæð sjálfsmynd      

 1 1,43 0,60 1,06 0,13 0,56 

 4 1,14 0,39 2,78 7,45 0,58 

 6 1,53 0,66 0,85 -0,39 0,46 

 8 1,36 0,53 1,14 0,28 0,41 

 16 1,26 0,55 2,06 3,22 0,52 

 19 1,27 0,56 1,98 2,85 0,48 

  Meðalgildi 1,33         
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Tafla 5. Lýsandi tölfræði fyrir 16-20 ára framhaldsskólanemendur 

Kvarði/Atriði M sf Skekkja Ris Fylgni við kvarða 

Andfélagsleghegðun      

 3 1,53 0,57 0,50 -0,73 0,45 

 13 1,44 0,67 1,23 0,27 0,34 

 14 1,63 0,69 0,65 -0,71 0,39 

 17 1,54 0,66 0,83 -0,39 0,57 

 21 1,21 0,44 1,96 3,07 0,41 

 24 1,19 0,47 2,42 5,28 0,57 

 25 1,60 0,60 0,46 -0,64 0,41 

 32 1,44 0,56 0,77 -0,45 0,51 

 Meðalgildi 1,45     
Skapstilling      

 2 1,49 0,59 0,72 -0,45 0,47 

 5 1,54 0,68 0,89 -0,39 0,55 

 7 1,52 0,56 0,44 -0,85 0,55 

 9 1,29 0,53 1,66 1,91 0,31 

 10 1,28 0,47 1,19 -0,01 0,47 

 11 1,61 0,60 0,41 -0,66 0,61 

 12 1,54 0,62 0,69 -0,48 0,47 

 15 1,34 0,58 1,48 1,20 0,50 

 Meðalgildi 1,45     
Tilfinningaálag      

 18 1,46 0,64 1,11 0,11 0,56 

 20 1,40 0,52 0,72 -0,79 0,43 

 22 1,93 0,66 0,07 -0,70 0,65 

 23 1,59 0,65 0,66 -0,57 0,71 

 26 1,78 0,72 0,37 -1,01 0,70 

 27 1,66 0,73 0,61 -0,88 0,67 

 28 1,75 0,66 0,32 -0,73 0,46 

 29 1,51 0,63 0,84 -0,31 0,63 

 30 1,84 0,67 0,19 -0,77 0,46 

 31 1,44 0,63 1,14 0,21 0,62 

 Meðalgildi 1,64     
Jákvæð sjálfsmynd      

 1 1,40 0,59 1,17 0,37 0,45 

 4 1,13 0,36 2,63 6,45 0,60 

 6 1,60 0,65 0,61 -0,61 0,38 

 8 1,31 0,51 1,32 0,74 0,18 

 16 1,25 0,49 1,73 2,16 0,52 

 19 1,28 0,53 1,72 2,10 0,42 

  Meðalgildi 1,33         
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Staðfestandi þáttagreining 

Þáttabygging RAASI var rannsökuð til að kanna að hvaða marki gögn um íslenska útgáfu matslistans 

benda til að sama fræðilega líkan eigi við um íslenska útgáfu RAASI og um þá bandarísku. Notast var 

við staðfestandi þáttagreiningu (e. confirmatory factor anaysis) í þessari rannsókn. Staðfestandi 

þáttagreining er ólík leitandi þáttagreiningu (e. exploratory factor anaysis) að því leyti að þáttabygging 

er ákveðin út frá fræðilegum eða empírískum forsendum í stað þess ákvarða fjölda þátta í einu skrefi og 

innbyrðis afstöðu þeirra í öðru skrefi (Bandalos, 2018; Brown, 2013; Lei og Wu, 2007). Niðurstöður 

staðfestandi þáttagreiningar sýna hvernig undirliggjandi breytur hafa áhrif á mælda breytu, þar er 

skilgreint hvaða breytur hlaða á hvern þátt (Brown, 2013). Staðfestandi þáttagreining gerir okkur kleift 

að skilgreina eiginleika leifar, festa stærð þeirra eða leyfa fylgni á milli þeirra, leifin endurspeglar það 

sem er einstakt við hverja breytu (Bandalos, 2018; Brown, 2013; Lei og Wu, 2007). Mæld breyta er 

lýsing á eiginleikum þátttakenda í úrtaki (Furr, 2018; Shultz o. fl., 2021). Með henni var kannað hvort 

að íslensk staðfærsla hefði sömu þáttabyggingu og í frumgerð RAASI frá upprunalandi og hér á landi. 

Notast var við mátstuðlana RMSEA (e. root mean square error of approximation) og SRMR (e. 

standardized root-mean-square residual) sem gefa beint mat á mátgæðum. Einnig var notast við CFI 

(e. comparative fit index) og TLI (e. Tucker Lewis index) sem styðja við bakgrunnslíkan (Brown, 2013; 

Lei og Wu, 2007). RMSEA og SRMR stuðlarnir meta misræmi milli samdreifingarfylkis líkansins og 

samdreifingarfylki fyrir úrtak. CFI og TLI stuðlar meta það hvort eða upp að hvaða marki líkanið sem 

er til rannsóknar fellur betur að gögnum en bakgrunnslíkan (West o.fl., 2012).  

Mátgæði líkansins eru ásættanleg. Kí-kvaðrat þess er 1984.996 með 460 frelsisgráðum, p < 0.001. Þetta 

bendir til þess að líkanið falli betur að gögnum en núlltilgátan um að engin tengsl séu milli breyta. Af 

öðrum mátstuðlum sem hefð er fyrir að nota (Brown, 2013; Lei og Wu, 2007) er SRMR (e. Standardized 

Root Mean Square Residual) er 0.89, sem túlka má sem meðaltal leifa í líkaninu. Þessi stuðull er hærri 

en viðmið fyrir ásættanleg mátgæði. Samanburðarstaðall, CFI (e. comparative fit index) er 0.953 og 

Tucker-Lewis stuðull, TLI (e. Tucker-Lewis fit index) er 0.949. Almennt viðurkennt viðmið fyrir þessa 

stuðla er að gildi 0.95 eða hærri bendi til þess að líkan falli vel að gögnum (Brown, 2013; Lei og Wu, 

2007).  

RMSEA (e. Root Mean Square Error Of Approximation) er 0.64, 90% öryggismörk liggja á bilinu 0.61 

til 0.67, og líkur á að RMSEA sé lægri en 0.05 eru 0.00. Almennt er talið (Bandalos, 2018; Brown, 

2013; Lei og Wu, 2007) að þegar RMSEA liggi á bilinu 0.05 til 8,08 séu mátgæði líkans ásættanlegt, 

en að líkanið megi bæta (Brown, 2013; Lei og Wu, 2007). Á heildina litið eru mátgæði líkansins 

ásættanleg eða á mörkum þess að vera það. Því var ekki leitast við að kanna hvort þau megi bæta.  
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Mynd 1: Mynd af þátttabyggingu RAASI matslistans.  
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Tafla 6. Yfirlit um eiginleika staðfestandi þáttalíkans sem best lýsti byggingu RAASI á Íslandi: Líkan 

með fjórum prófhlutum og fylgni milli prófhluta. 

Prófhluti/Atriði   Hleðsla Staðalvilla t-gildi p-gildi Skýrð dreifing 

Andfélagsleg hegðun       

 3 0.367 0.017 21.550 < .001 0.746 
 13 0.371 0.017 21.563 < .001 0.741 
 14 0.343 0.016 21.127 < .001 0.779 
 17 0.432 0.018 24.569 < .001 0.648 
 24 0.527 0.022 24.359 < .001 0.477 
 21 0.551 0.021 26.677 < .001 0.428 
 25 0.393 0.017 23.182 < .001 0.708 
 32 0.610 0.021 29.422 < .001 0.298 

Skapstilling       

 2 0.404 0.016 24.687 < .001 0.530 
 5 0.428 0.017 24.967 < .001 0.473 
 7 0.422 0.017 25.087 < .001 0.488 
 9 0.260 0.014 18.233 < .001 0.805 
 10 0.370 0.017 22.246 < .001 0.606 
 11 0.467 0.019 25.105 < .001 0.371 
 12 0.395 0.016 23.976 < .001 0.551 
 15 0.395 0.017 23.181 < .001 0.551 

Tilfinningaálag       

 18 0.378 0.016 23.624 < .001 0.495 
 20 0.357 0.016 22.373 < .001 0.551 
 22 0.366 0.015 23.822 < .001 0.527 
 23 0.433 0.018 24.734 < .001 0.338 
 26 0.408 0.017 24.450 < .001 0.413 
 27 0.384 0.016 23.777 < .001 0.480 
 28 0.339 0.015 22.900 < .001 0.596 
 29 0.434 0.018 24.565 < .001 0.336 
 30 0.361 0.016 23.175 < .001 0.540 
 31 0.392 0.017 23.727 < .001 0.458 

Jákvæð sjálfsmynd       

 1 0.605 0.022 27.724 < .001 0.234 
 4 0.545 0.021 25.953 < .001 0.378 
 6 0.518 0.019 27.042 < .001 0.438 
 8 0.263 0.016 16.559 < .001 0.856 
 16 0.434 0.018 24.229 < .001 0.606 
 19 0.366 0.017 21.902 < .001 0.719 
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Þar sem meðaltal allra mælitalna fyrir 7. og 8. bekk var 50 er miðað við að þeir einstaklingar sem að 

skora á mælitölum 70 eða hærra nái klínísku viðmiði miðað fyrir sitt aldursviðmið. Í viðauka A má sjá 

að þeir sem að eru með 16-24 stig á andfélagslegri hegðun, 18-24 stig á reiði/skapstjórn, 26-30 stig á 

tilfinningaálagi og 13-18 stig á jákvæð sjálfsímynd eru með mælitölur 70-90 tveimur staðalfrávikum 

frá meðaltali mælitalna sem er 50 og ná því klínísku viðmiði fyrir þessa kvarða. Viðauki B sýnir 

aldursviðmið fyrir 9. og 10. bekk og má þar sjá að 16-24 stig á andfélagslegri hegðun, 19-24 stig á 

skapstillingu, 26-30 stig á tilfinningaálagi og 15-18 stig á jákvæð sjálfsímynd gefa mælitölur 70 og 

hærra sem gefur til kynna að þeir einstaklingar með þessi stig nái klínískum viðmiðum. Í viðauka C má 

sjá aldursviðmið fyrir 16-20 ára framhaldsskólanemendur. Þar sést að 19-24 stig í andfélagslegri 

hegðun, 18-24 stig á skapstillingu, 28-23 stig á tilfinningaálagi og 14-18 stig á jákvæð sjálfsímynd eru 

klínískviðmið þar sem þessi stig gefa mælitökur 70 og hærra. 

Samhliða gagnasöfnun RAASI var gögnum safnað fyrir RADS-II matslistann. Þar að auki svaraði hver 

þátttakandi einum af nokkrum matslistanum sem ætlaðir voru til réttmætisrannsókna. Fylgni RAASI og 

prófhluta hans við matslistana MASC, CESD, BYI og RADS-II má sjá í 7. og 8. töflu (Guðmundur 

Skarphéðinsson o.fl., 2005-2006; Ólason o.fl., 2004; Sigurgrímur Skúlason og Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2017). Sterkustu tengslin voru á milli tilfinningaálags, jákvæð sjálfsímynd og skapstilli 

við prófhluta RADS-II depurð, áhugaleysi, neikvætt sjálfsmat og líkamleg einkenni hjá 7.-10. bekk. 
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Tafla 7. Tengsl RAASI við matskvarða fyrir ungmenni í 7. og 8. bekk 

  RAASI 

  Heild Andfélagsleg hegðun Skapstilling Tilfinningaálag Jákvæð sjálfsímynd 

  r Fjöldi r Fjöldi r Fjöldi r Fjöldi r Fjöldi 

MASC 0,57 21 0,375 21 0,40 21 0,47 21 0,564 21 

CESD 0,58 23 0,30 23 0,14 23 0,70 23 0,55 23 

RADS-2 
          

Heild 0,80 244 0,38 243 0,55 243 0,8 243 0,67 243 

Depurð 0,73 243 0,31 242 0,46 242 0,78 242 0,58 242 

Áhugaleysi 0,67 243 0,27 242 0,44 242 0,63 242 0,66 242 

Neikvætt sjálfsmat 0,70 243 0,32 242 0,48 242 0,68 242 0,63 242 

Líkamleg einkenni 0,77 243 0,41 242 0,56 242 0,76 242 0,52 242 

BYI 
          

Depurð -0,54 22 -0,33 22 -0,38 22 -0,35 22 -0,65 22 

Kvíði 0,87 26 0,63 26 0,79 26 0,87 26 0,53 26 

Reiði 0,83 22 0,40 22 0,45 22 0,78 22 0,71 22 

Andfélagsleg hegðun 0,75 22 0,18 22 0,67 22 0,75 22 0,41 22 

Sjálfsmat 0,55 19 0,47 19 0,56 19 0,29 19 0,47 19 
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Tafla 8. Tengsl RAASI við matskvarða fyrir ungmenni í 9. og 10. bekk 

  RAASI 

  Heild Andfélagsleg hegðun Skapstilling Tilfinningaálag Jákvæð sjálfsímynd 

  r Fjöldi r Fjöldi r Fjöldi r Fjöldi r Fjöldi 

MASC 0,47 30 0,02 30 0,08 30 0,66 30 0,30 30 

CESD 0,81 29 0,22 29 0,07 29 0,88 29 0,30 29 

RADS-2                     

Heild 0,77 293 0,39 292 0,48 292 0,81 292 0,61 292 

Depurð 0,66 292 0,25 291 0,40 291 0,76 291 0,54 291 

Áhugaleysi 0,60 292 0,33 291 0,33 291 0,60 291 0,61 291 

Neikvætt sjálfsmat 0,69 292 0,36 291 0,43 291 0,72 291 0,55 291 

Líkamleg einkenni 0,76 292 0,46 291 0,53 291 0,79 291 0,46 291 

BYI           

Depurð -0,52 27 -0,11 27 -0,23 27 -0,56 27 -0,65 27 

Kvíði 0,75 37 0,30 37 0,58 37 0,89 37 0,28 37 

Reiði 0,62 32 0,22 32 0,38 32 0,73 32 0,47 32 

Andfélagsleg hegðun 0,76 23 0,60 23 0,81 23 0,70 23 0,08 23 

Sjálfsmat 0,71 23 0,59 23 0,63 23 0,54 23 0,46 23 
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Umræða 

RAASI er mælitæki sem hentar til að vinna með börnum og unglingum, þó er hann aðalega hugsaður 

fyrir börn á grunnskólastigi 7.-10. bekkjar. Niðurstöðurnar sem greint hefur verið frá hér benda til þess 

að próffræðilegir eiginleikar íslenskrar þýðingar og staðfærslu RAASI séu þess eðlis að listinn henti til 

notkunar fyrir unglinga hér á landi. Áreiðanleikatölur íslensku útgáfunnar af RAASI teljast góðar þar 

sem áreiðanleiki heildartölu er  = 0.91 og áreiðanleiki undirþátta er á bilinu  =0.71 til  

 =0.88. Endurtektaráreiðanleiki var einnig skoðaður og fundinn ásættanlegur. RAASI var lagður fyrir 

tvisvar sinnum með 2 vikna millibili og var heildaráreiðanleikinn upp á rxx´ =0.89. (Reynolds, 2001). 

Meðaltölin héldust nokkuð stöðug á milli þátta og aldurshópa, ekki var mikill stígandi í meðaltölum. 

Munur kom hinsvegar fram í dreifinu hæstu og lægstu gilda og því voru gerð aldursviðmið fyrir aðskilda 

aldurshópa. 

Réttmæti listans var metið með því að skoða fylgni RAASI við önnur mælitæki og var það viðunandi. 

Samhliða söfnun stöðlunarúrtkas var safnað gögnum um nokkra aðra geðræna matskvarða. Úrtak fyrir 

réttmætishluta rannsóknarinnar var minna en stöðlunarúrtakið til að gera kleift að kanna tengsl við fleiri 

matslista. Fylgni RAASI við aðra kvarða styður það að mælitækið sé að grípa vandkvæðin sem börn og 

unglingar eru að upplifa. Fylgni RAASI við RADS-II var há, r = 0.81, fyrir 7. og 8. bekk og r = 0.77 

fyrir 9. og 10. bekk. RAASI listinn sem heild hafði fylgni við alla þætti samanburðar mælitækja, bæði 

sem heild og undirkvarða þeirra. Fylgni við kvarða sem mæla fyrir kvíða og depurð líkt og MASC, 

CESD, undirkvarði depurð og kvíði Becks Youth Inventory hafa fylgni við tilfinningalegt álag en ekki 

fylgni við andfélagslega hegðun og skapstilli og litla við jákvæða sjálfsímynd sem eru óskyldir kvarðar. 

Þar var lægsta fylgnin á milli MASC og andfélagslegrar hegðunar, r = 0.02, fyrir 9. og 10. bekk og var 

lægsta fylgnin á milli CESD og skapstillingar, r = 0.14, hjá 7. og 8. bekk. Niðurstöðurnar benda til þess 

að RAASI listinn hafi ásættanlega samleitni- og sundurgreinandi réttmæti í íslenskri þýðingu og því 

stenst hann kröfur fyrir notkunar í klínísku starfi. Á heildina litið styðja þessar niðurstöður um fylgni 

RAASI við önnur mælæitæki að túlka niðustöður íslenskrar staðfærslu RAASI listans með svipuðum 

hætti og niðurstöður Banrískrar útgáfu eru túlkaðar (Bandalos, 2018; Furr, 2018).  

Notast var við staðfestandi þáttargreiningu þar sem gert var ráð fyrir að ákveðnar breytur tengdust 

ákveðnum þætti, breytunum var skipt upp eftir þáttum og hafa þær besta fylgni við sinn þátt. Ætlunin 

var að kanna fylgni undirkvarða við sinn þátt þar sem hver þáttur skimar fyrir mismunandi einkennum. 

Niðurstöðurnar sýna að Íslensk þýðing og staðfærsa RAASI samræmist þáttabyggingu upprunalegu 

útgáfu listans í Bandaríkjunum. Staðfestandi þáttagreining var sett upp með þeim hætti að sömu fjórit 

þættir voru skilgreindir og kmou fram í Bandarískum gögnum og sömu prófatriði voru látin hlaða á 
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hvern af þessum þáttum. Þetta líkan féll vel að gögnum samkvæmt þeim viðmðum um mátgæði sem 

almennt er horft til í dag (Bandalos, 2018; Brown, 2013; Lei og Wu, 2007). Þessar niðurstöður styðja 

að réttmætt er að túlka niðustöður íslenskrar staðfærslu RAASI listans með svipuðum hætti og 

niðurstöður Banrískrar útgáfu eru túlkaðar (Bandalos, 2018; Furr, 2018).  

Sú athugun á á innri byggingu eða þáttabayggingu RAASI sem gerð var í þessari rannsókn eru 

takmörkuð. Einingus var kannað að hvaða marki einfalt þáttalíkan listans félli að íslenskum gögnum og 

notað var hefðbundið sennileikamat (e. maximum liklihood). Æskilegt hefði verið að bera þetta einfalda 

þáttalíkan saman við mátgæði annarra líkna, til dæmis líkans með einum þætti eða líkan með fjórum 

þáttum og yfirþætti. Einnig má færa rök fyrir að nota ætti meitla (e. estimators) sem hannaðir eru til að 

vinna með flokkabreytur með skekktri dreifingu. Úrvinnsla af því tagi var hinsvegar ekki talin vera 

viðfangsefni fyrir BS verkefni og því býður annarra að kanna þáttabyggingu RAASI betur. 

Úrtak rannsóknarinnar er stórt þrátt fyrir að gögnum hafi einungis verið safnað á höfuðborgarsvæðinu 

og Reykjanesi. Því ætti stærð úrtaksins ekki að hafa áhrif á stöðugleika þáttabyggingar listans. Skólarnir 

voru valdir af handahófi og voru þeir af mismunandi stærðum og gerðum og eru því taldir endurspegla 

þýðið vel. Þáttarbygging mælitækisins er byggð á sálfræðilegum eiginleikum eða vandkvæðum sem 

börn eru að upplifa og skimar fyrir þeim því er gert ráð fyrir að þættirnir sem leiða til þess að börn 

upplifi kvíða eða depurð séu eins eða svipaðir óháð því hvar á landinu þau eru búsett, hvort sem það er 

á höfuðborgarsvæðinu eða í öðrum landshlutum. 

Normin eða aldursviðmiðin (e. norms) dreifast nokkuð jafnt fyrir alla aldurshópa, þó má færa rök fyrir 

því að um gólfhrif (e. flooring effect) sé að ræða þar sem að meðaltalið er nálægt lægsta mögulega gildi 

sem er 30 og meðaltalið 50 +/- 2 fyrir aldurshópana. Ekki mótar fyrir rjáfuráhrifum (e. celing effect) í 

gögnunum. Þar sem skimunar hlutverk listans lýtur að háum gildum þá saka gólfáhrif ekki og jákvætt 

að ekki koma fram rjáfuráhrif. 

Rannsókn þessi hefur leitt það í ljós að góður grundvöllur er fyrir því að nota RAASI matslistann til 

skimunar fyrir geðrænum vandkvæðum barna og ungling. Þá er einnig þörf á notkun hans umfram eða 

samhliða við aðra matslista, líkt og þá sem hafa verið nefndir í þessari ritgerð þar sem enginn þeirra er 

að mæla nákvæmlega það sama og RAASI. Aðrir listar leggja meiri áherslu á kvíða og depurð á meðan 

RAASI leggur meiri áherslu á andfélagslega hegðun, skapstilli og jákvæða sjálfsímynd auk 

tilfinningalegsálags sem felur í sér depurð og kvíða. Líkt og kom fram í inngangi þá veitti Reynolds því 

eftirtekt að fjöldi ungmenna með aðlögunarvanda á sviðum andfélagslegra hegðunar, skapstillingar og 

tilfinningaálags hafði farið hækkandi og að mikil þörf væri á að geta metið sálræn aðlögunarvandamál 

ungmenna innan margra mismunandi sviða. Því var RAASI skimunarlistinn hannaður til notkunar fyrir 

sálfræðinga, geðlækna, námsráðgjafa, félagsráðgjafa og fleiri starfsgreinar sem koma að vinnu með 

ungmennum (Reynolds, 2001). Ef niðurstöður fyrirlagnar listans eru þær að einstaklingur sé utan 
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aldursviðmiða sinna eða nái klínískum viðmiðum er mikilvæt að veita þeim einstakling viðeigandi 

meðferð. Ef það er ekki gert eru líkur einstaklingsins á áframhaldandi geðrænum vandkvæðum, 

félagsleg einangrun, vímuefna neysla og lagabrot á fullorðins árum umtalsvert meiri (Nolen-Hoeksema, 

2020).  
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