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Útdráttur 

Flest bendir til þess að kvíðaviðbrögð séu á samfellu. Eðli kvíðaeinkenna 

hjá börnum breytist með aldri og þroska og því hefur reynst erfitt að fella 

kvíðavanda hjá börnum að geðgreiningarkerfum. Notkun atferlislista 

gerir kleift að skima fyrir hegðunar- og tilfinningavanda hjá börnum á 

fljótlegan og hagkvæman hátt. Hefðbundnir atferlislistar innihalda oftast 

atriði er spyrja um frávikseinkenni, sem skapar próffræðilegan vanda við 

notkun norma, en skekkja er í dreifingu svara þar sem flestir foreldrar 

svara atriðunum neitandi. Samin voru atriði sem tjáðu eðlilegan þroska 

og aðlögunarhæfni. Tekið var mið af helstu matstækjum sem meta kvíða 

hjá börnum og nýlegum kenningum. Tvær gagnasafnanir voru gerðar og 

voru atriðin endurskoðuð með hliðsjón af gögnunum. Í heildina fengust 

svör frá foreldrum 189 barna, eða samtals 328 listar. Meginniðurstöður 

eru að hægt er að orða mikilvæg kvíðaeinkenni hjá börnum á jákvæðan 

hátt þannig að svör foreldra normaldreifist. Skýr þáttabygging fékkst og 

atriði hlóðu á þrjá þætti, Feimni, Bjargráð og Áhyggjur. 

Inngangur 

Kvíði er margþætt viðbragð við aðstæðum og áreitum sem snýr að tilfinningum, hegðun, 

lífeðlisfræðilegum og hugrænum þáttum. Einkenni kvíða eru bæði líkamleg og hugræn. 

Gjarnan er rætt um áhyggjur sem helsta hugræna þátt kvíða. Áhyggjur eru eðlilegt 

viðbragð sem undirbýr fólk gagnvart því að takast á við mögulega hættu eða ógn. Þeim 

sem eru kvíðnir finnst þeir hafa litla stjórn á aðstæðum og einblína á hugsanlegar hættur 

í framtíðinni. Ótti gegnir lykilhlutverki í viðbragðskerfi líkamans og undirbýr eða virkjar 

fólk til að flýja. Kvíði er þannig eðlilegur hluti daglegs lífs og hefur aðlögunargildi 

(adaptive) en þó aðeins ef hann er innan eðlilegra marka (Barlow, 2002). Ef kvíði er 

viðloðandi og yfirdrifinn getur það haft hamlandi áhrif. Flest bendir til þess að 

kvíðaviðbrögðum fólks sé best lýst á samfellu. Allir finna fyrir kvíða á einhverjum 

tímapunkti, en einkennin eru mismikil milli manna og eftir aðstæðum (Dadds, James, 

Barrett og Verhulst, 2004).  
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Kvíði hjá börnum 

Eðli kvíðaeinkenna hjá börnum breytist með aldri og þroska og því hefur reynst erfitt að 

fella kvíðavanda barna að DSM flokkunarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna 

(Diagnostic and Statistical Manual, fourth edition-text revision; DSM-IV-TR) 

(American Psychiatric Association, 2000) sem upprunlega var samið fyrir fullorðna. 

Langtímarannsóknir á ótta hjá börnum gefa til kynna að almenn kvíðatilhneiging (state 

anxiety) sé stöðugri heldur en mismunandi form ótta, svo sem ótti við aðskilnað, ótti við 

ókunnuga, eða ótti við dauðann (Zohar og Felz, 2001). Það sama gildir um áhyggjur, en 

erfiðlega hefur gengið að segja nákvæmlega til um hverju börn á tilteknum aldri hafa 

áhyggjur af (sjá til dæmis í Vasey, 1993; Silverman, La Greca og Wasserstein, 1995). 

Yngri börn virðast hafa mestar áhyggjur af því að þau meiði sig, slasist, eða verði 

viðskila við foreldra. Eftir því sem börn eldast og vitsmunaþroski þeirra eykst verða þau 

sífellt færari í því að hugsa um atburði á óhlutbundinn hátt. Geta þeirra til rökhugsunar 

verður meiri og hugsanir um framtíðina verða flóknari. Eldri börn hafa þannig frekar 

tilhneigingu til þess að hafa áhyggjur af áliti annarra og hve vel þau eru að standa sig á 

tilteknum sviðum, svo sem í skóla eða í íþróttum (Vasey og Daleiden, 1994). Því hefur 

verið lagt til að gagnlegra sé að ræða um kvíða hjá börnum á grundvelli almennrar 

kvíðatilhneigingar fremur en með tilvísun í flokka kvíðaraskana. Þessa tilhneigingu 

virðist að einhverju leyti mega skýra með erfðum, en umhverfi barns skiptir einnig máli 

(sjá í Weems, 2008). Forðunarhegðun (avoidance behavior) er til að mynda algeng 

meðal þeirra sem þjást af sjúklegum kvíða. Foreldrar sem ofvernda barn sitt og hvetja til 

forðunarhegðunar geta til dæmis óafvitandi hamlað frekari félagsþroska hjá barninu og 

stuðlað þannig að félagskvíða (Dadds og félagar, 2004). 

Þekking í sálmeinafræði hefur aukist síðustu áratugi meðal annars vegna framfara á 

sviði hugrænnar atferlismeðferðar (cognitive behavioral therapy) og í rannsóknum á virkni 
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miðtaugakerfisins (Weems og Stickle, 2005). Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að það 

megi yfirfæra hugræn líkön sem upprunalega eru ætluð fyrir fullorðna, að einhverju leyti á 

börn og unglinga og að slík líkön geti aukið skilning á tilfinningavanda hjá börnum, svo sem 

kvíða. Líkan Barlows um kvíða getur til dæmis verið gagnlegt þegar varpa á ljósi á 

kvíðaraskanir hjá börnum, en það fjallar meðal annars um mikilvægi þess að fólki finnist 

það hafa stjórn á aðstæðum sem það er í (Weems, Silverman, Rapee og Pina, 2003). 

Áhyggjur hafa tilhneigingu til þess að magnast upp hjá sumu fólki og verða að vítahring. 

Það sem hefur gagnast best við að greina ,,sjúklegan” kvíða frá heilbrigðum er hve vel fólki 

gengur að hafa stjórn á áhyggjum sínum (Barlow, 2002). 

Sökum þess hvers eðlis áhyggjur eru og hvaða hlutverk þær þjóna getur fólki sem er 

með viðvarandi áhyggjur farið að finnast eins og það sé að vinna að lausnum á 

vandamálum sínum með því að hafa áhyggjur (sjá í Borkovec, Shadick og Hopkins, 

1991). Áhyggjur geta þannig virkað sem bjargráð (coping skills) sem fólk grípur til 

þegar það er undir miklu álagi. Rannsóknir gefa til kynna að þeir sem eru með þrálátar 

áhyggjur finnist áhyggjurnar hjálpa sér, til dæmis við að undirbúa sig gagnvart 

erfiðleikum eða til að finna leiðir til þess að forðast þá neikvæðu atburði sem þeir óttast 

(sjá í Roemer og Orsillo, 2002). 

Atferlislistar sem skimunartæki fyrir geðrænum vanda hjá börnum 

Atferlislistar gera kleift að safna upplýsingum um hegðun og líðan barna á fljótlegan og 

hagkvæman hátt. Notagildi atferlislista er einkum tvenns konar. Í fyrsta lagi nýtast þeir 

sem skimunartæki til að gefa vísbendingu um stöðu barns miðað við jafnaldra. Slík 

skimun getur gefið vísbendingar um hvort ástæða þykir til að vísa barninu í ítarlegra 

mat, svo sem í greiningarviðtal og aðrar athuganir. Í öðru lagi geta þeir gefið ýmsar 

hagnýtar upplýsingar, svo sem um fjölda og styrkleika einkenna við mismunandi 
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aðstæður (til dæmis í skóla, á heimili eða vinnustað) og að mati ólíkra aðila (foreldra, 

kennara og barnsins sjálfs).  

Helstu atferlislistar eru Achenbach listarnir (Child behavior Checklist, CBCL) 

(Achenbach og Rescorla, 2001), BASC (Behavior Assessment System for Children; 

Reynolds og Kamphaus, 1992) og Conners kvarðarnir (Conners Rating Scales; Conners, 

1997). Atriði í listunum eru mörg sniðin að fyrirmynd eða undir áhrifum frá DSM 

kerfinu, en það hefur sætt mikilli gagnrýni, ekki síðst fyrir það að gera geðrænum vanda 

hjá börnum ekki nægilega góð skil.    

Fimm ókostir við að styðjast við DSM þegar samin eru atriði fyrir 
atferlislista  

Notkun DSM við greiningu á geðröskunum hjá börnum þykir ekki nógu réttmæt 

Efast hefur verið um réttmæti þess að nota DSM kerfið við greiningu á geðrænum vanda 

hjá börnum, en yfirleitt eru sömu greiningarskilmerki notuð þegar geðraskanir eru 

greindar hjá börnum og fullorðnum. Núverandi DSM kerfi horfir þannig fram hjá 

þroskaferli barna og tekur ekki mið af mismunandi birtingarmyndum einkenna eftir aldri 

og þroskastigi (Achenbach, 2009). Vegna aukinnar þekkingar á þroska barna er 

núverandi útgáfa kerfisins að miklu leyti orðin úrelt og þarfnast endurskoðunar (Pine og 

fleiri, 2008) og þá sérstaklega í tengslum við kvíðaraskanir (sjá til dæmis í Saavedra og 

Silverman, 2001 og einnig í Campbell og Rapee, 1996). Mikil þörf þykir á því að kerfið 

verði endurskoðað og taki mið af rannsóknum á þroskaferli barna, sem og á kynjamuni 

en núverandi kerfi gerir ekki ráð fyrir neinum mun á stúlkum og drengjum. Nauðsynlegt 

þykir að taka mið af aldurssvarandi breytingum í einkennum svo hægt sé að gera 

samanburð við það sem þykir eðlilegt á tilteknum aldri og gefur til kynna 

aðlögunarhæfni. Þannig geta einkenni sem teljast vandi á tilteknum aldri flokkast til 

eðlilegra einkenna á öðrum aldri (Hudziak, Achenbach, Althoff og Pine, 2007). Réttilega 
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hefur verið bent á að hætta er á stöðnun innan sálmeinafræði ef stuðst er við DSM kerfið 

eingöngu (sjá í Persons, 1986 og í Weems og Stickle, 2005).  

DSM kerfið tekur ekki mið af kenningum 

Við gerð síðustu fjögurra útgáfa DSM kerfisins (DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV og 

DSM-IV-TR) var gagngert sneitt hjá kenningum (atheoretical) til þess að forðast að 

skapa ágreining, bæði innan og á milli fagstétta. Greiningarskilmerki DSM eru því fyrst 

og fremst lýsandi og leggja áherslu á sjáanleg einkenni eða frásagnir fólks, fremur en að 

tilgreina orsakir. Geðraskanir eru flokkaðar saman í yfirflokka á grundvelli einkenna 

sem fara saman hjá fólki en dregið hefur verið í efa að það nái nógu vel utan um 

fjölbreytilegan vanda fólks (Rogers, 2001).  

Mikill samsláttur er milli geðraskana í DSM. Samsláttur (comorbidity) er eitt af 

megin vandamálum DSM kerfisins, en algengt er að fólk greinist með fleiri en eina 

geðröskun og virðist það vera regla fremur en tilviljun (Aragona, 2009). Áætlað er að 

þetta gildi um allt að 91% fólks í klínísku úrtaki (Angold, Costello og Erkanli, 1999) og 

allt að 71% þeirra sem eru greindir með geðröskun í almennu úrtaki úr þjóðfélaginu 

(Woodward og Fergusson, 2001). Mikið hefur verið rætt um samslátt milli raskana 

síðustu áratugi, til að mynda milli athyglisbrests með eða án ofvirkni (Attention Deficit-

Hyperactivity Disorder) og almennrar kvíðarsökunar (Generalized Anxiety Disorder) hjá 

börnum, sem er að meðaltali 25% í faraldsfræðilegum og klínískum rannsóknum. Það er 

ljóst að mikil skörun er milli greiningarskilmerkja athyglisbrests með ofvirkni og 

almennrar kvíðaröskunar, en þau deila fjórum sameiginlegum einkennum (eirðarleysi, 

pirringi, svefntruflunum, einbeitingarskorti) (Jarrett og Ollendick, 2008). Að sama skapi 

er mikil skörun á greiningarskilmerkjum almennrar kvíðaröskunar, meiriháttar 

þunglyndis (Major depression) og óyndis (Dysthymia), sem deila með sér fjórum 

einkennum (eirðarleysi, svefntruflunum, þreytu, einbeitingarskorti) (Barlow, 2002). Það 
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verður því að teljast líklegt að há tíðni samsláttar milli geðraskana í DSM megi að miklu 

leyti skýra með tilvísun í það hve mikil skörun er á greiningarskilmerkjum kerfisins. Að 

sama skapi er mögulegt að kerfið greini ranglega á milli þess sem er eitt og sama 

vandamálið (sjá til dæmis í Clark og Watson 1991).    

Samkvæmt Israel, Lilienfeld og Waldman (1994) hefur notkun hugtaksins 

,,samsláttur” valdið ruglingi innan sálmeinafræði fremur en að stuðla að auknum 

skilning á geðröskunum. Hugtakið er sótt til læknisfræðinnar og vísar til þess þegar 

sjúkdómur er greindur ofan á annan (og hefur mögulega áhrif á framvindu fyrri 

sjúkdómsins). Israel og félagar mælast til þess að vikið sé frá notkun hugtaksins þegar 

rætt er um geðraskanir þar sem vefrænar orsakir þeirra eru nánast til ókunnar. Þeir leggja 

síðan til að greinarmunur sé gerður á mismunandi ástæðum þess að raskanir fari saman, 

svo sem þegar tvær (jafnvel ótengdar) geðraskanir eru greindar á sama tíma hjá 

einstaklingi (co-occurrence) og á ,,fylgiröskunum”, það er að segja þegar tilteknar 

raskanirnar eru greindar saman oftar en ætla mætti vegna tilviljunar (diagnostic 

covariation). 

Hugsmíðaréttmæti margra geðraskana í DSM er lágt 

Hugsmíðaréttmæti vísar til þess hversu vel tiltekið matstæki metur þær hugsmíðar sem 

það á að meta (Cronbach og Meehl, 1955). Hugsmíðaréttmæti margra geðraskana DSM 

er dregið í efa (Beauchaine, 2003). Er það sennilega afrakstur þess að ekki hefur verið 

stuðst við neinar kenningar við mótun kerfisins. Cronbach og Meehl (1955) lögðu mikla 

áherslu á mikilvægi þess að skilgreina hugsmíðar vel við gerð prófs sem á að meta 

undirliggjandi orsök (latent cause) einhverja meintra og óljósra eiginleika (trait) eða 

raskana. Þar sem vefrænar orsakir geðraskana eru að miklu leyti óþekktar á þetta nánast 

alltaf við í geðlæknisfræðum, enda hefur mönnum reynst erfitt að finna mörgum DSM 

röskunum afmarkaðan stað í kerfinu (First, 2005), eins og framangreind umræða um 
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samslátt ber með sér. Það er ljóst að án nákvæmra skilgreininga er hvorki hægt að öðlast 

fullnægjandi skilning á tiltekinni röskun né leiðir til þess að aðgreina hana fyllilega frá 

öðrum (Hartman og fleiri, 1999).    

Þegar unnið er með ófullnægjandi safn atriða við gerð matskvarða, sem hafa óljós 

tengsl við hugsmíðirnar sem á að meta, verður afraksturinn eftir því (Rowe og Rowe, 

2004). Gera má ráð fyrir skekkjum í mælingum þegar aðleiðslu er beitt við samningu og 

val atriða. Hætta er á að atriði skarist (item overlap), skil milli hugsmíða verði óljós og 

að atriði verði of ósértæk og greini þannig illa á milli hópa. Auk þess er veruleg hætta á 

skekkjum í svarhneigðum foreldra (til dæmis ,,halo-áhrif”) sem dregur úr sértækri 

dreifingu hugsmíða (construct specific variance) (Hartman og félagar, 1999).  

Í DSM kerfinu er gengið út frá forsendum að geðraskanir séu aðgreindir flokkar  

Samkvæmt þessum forsendum eru flokkar besta lýsingin á geðrænum vanda (categorical 

diagnosis), það er að tiltekin röskun sé til staðar eða ekki (Rogers, 2001). Þeir sem 

aðhyllast þessi sjónarmið gera ráð fyrir því að eigindlegur munur sé á þeim sem uppfylla 

greiningarviðmið fyrir tiltekna röskun og þeirra sem gera það ekki (Jakob Smári, 2007). 

Mikið hefur verið fjallað um það hvort geðröskunum sé betur lýst með víddum 

(dimensions) fremur en með tilvísun í flokka og hvort taka eigi upp víddarmiðað 

geðgreiningarkerfi (dimensional diagnosis) (sjá til dæmis í Widiger og Samuel, 2005). 

Margir virðast hikandi við að taka upp slíkt kerfi þar sem þeir telja ekki fyllilega ljóst 

hvort þessi nálgun henti fyrir allar geðraskanir (Lopez, Compton, Grant og Breiling, 

2008). Aðrir binda þó vonir við að víddarnálgun geti bætt ýmsa veikleika í kerfinu og 

aukið áreiðanleika og réttmæti greininga (sjá til dæmis í Helzer, Wittchen, Krueger og 

Kraemer, 2008). 
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Yfirfærsla flokkahugtaka á víddir skapar próffræðilegan vanda í atferlislistum  

Töluvert hefur verið skrifað um afleiðingar þess að atriði á matslistum séu orðuð 

neikvætt, en áreiðanleiki slíkra atriða er lægri en atriða sem orðuð eru á jákvæðan hátt og 

þar af leiðandi eru auknar líkur á skekkjum í mælingum (Rowe og Rowe, 2004). Þegar 

atferlislistar eins og Achenbach og Conners listarnir voru búnir til á sínum tíma hafa 

menn gengið að því sem vísu að hægt væri notast við neikvæð atriði í listunum og gefa 

niðurstöður á svokölluðum víddum. Aftur á móti er ekki gefið að svör fólks við neikvætt 

orðuðum atriðum normaldreifist og henti til þáttagreiningar, heldur brjóta gögnin gegn 

helstu forsendum fjölda tölfræðiaðferða (Rowe og Rowe, 1997). Þarna virðast menn 

gefa sér að hægt sé að yfirfæra flokkahugtök, sem tjá veikleika og eru gjarnan tvíkosta í 

eðli sínu, á vídd. Þessi geðrænu einkenni uppfylla hins vegar ekki meginkröfur 

þáttagreiningar (Hartman og félagar, 1999), það er um normaldreifingu í þýði og 

einsleitni dreifingar (Kline, 2000). Afleiðingarnar eru að dreifing atriða verður jákvætt 

skekkt og flest gildin lenda á þröngu bili (truncation,) þar sem flestir svara 

fullyrðingunum neitandi eða nota sjaldan þá svarmöguleika sem tjá mestan alvarleika 

einkenna. Er þetta óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að nota atferlislista sem innihalda 

atriði sem einblína á veikleika (sjá í Swanson og fleiri, 2001a og í Rowe og Rowe, 

2004). 

Of margir falskir jákvæðir greinast á grundvelli skekkja í normum. Niðurstöðum 

atferlislista er yfirleitt ljáð merking með tilvísun í norm, sem gefa vísbendingu um hvar 

staðsetja megi barn miðað við jafnaldra. Staðsetning utarlega á vídd gefur vísbendingu 

um frávik. Ef skekkja er í gögnunum þegar norm eru búin til helst sú skekkja áfram í 

normunum. Ef gert er ráð fyrir að t-tölur normaldreifist skapar það vanda við túlkun 

niðurstaðna þar sem fæstir í þýði hafa þau einkenni sem um ræðir eða í nógu miklum 
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mæli. Þannig er hætta á því að listinn gefi of marga falska jákvæða, það er að of mörg 

börn sem ekki þurfa aðstoð skimast sem í vanda (Swanson og fleiri, 2001a).  

Fáar tilraunir hafa verið gerðar til þess að bregðast við ofangreindum vanda en má 

þar helst nefna SWAN listann (Strengths and Weaknesses of ADHD-Symptoms and 

Normal behavior; Swanson og fleiri, 2001b) en á honum eru greiningarskilmerki DSM-

IV um athyglisbrest með eða án ofvirkni orðuð á jákvæðan hátt. Fullyrðingar á listanum 

tilgreina þannig eðlileg einkenni athygli og virkni í stað athyglisbrests og ofvirkni. Atriði 

eins og Truflast auðveldlega af utanaðkomandi áreitum verður þá Leiðir hjá sér 

utanaðkomandi áreiti. Foreldri, eða kennari, metur barn miðað við önnur börn og gefur 

svör sín á sjö punkta stiku, á bilinu langt undir meðallagi til langt yfir meðallagi. 

Swanson og félagar lögðu listann fyrir kennara 327 grunnskólabarna og 179 

leikskólabarna og athuguðu dreifingu svara. Svör foreldra og kennara voru nálægt því að 

vera normaldreifð.  

SWAN listinn hefur gefið góða raun í erfðarannsóknum á athyglisbresti með eða án 

ofvirkni (sjá í Hay og fleiri, 2007 og í Polderman og fleiri, 2007). Listinn virðist einnig vera 

góður kostur í klínísku starfi þar sem hann gefur kost á ítarlegri skimun á einkennum barns á 

sviði athygli og virkni heldur en fæst með hefðbundnum listum sem skima fyrir 

athyglisbresti og ofvirkni. Sömuleiðis gefur listinn tækifæri á því að greint sé frá 

styrkleikum barns í stað þess að einblínt sé á veikleika þess (Swanson og fleiri, 2001b). 
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Rannsóknarmarkmið 

Þörf er á stöðluðum atferlislista til að skima fyrir frávikum í hegðun og líðan hjá 

íslenskum börnum. Hingað til hafa nokkrir atferlislistar verið þýddir á íslensku en 

enginn þeirra hefur verið staðlaður hér á landi. Vinna er hafin við gerð íslensks 

atferlislista sem ætlað er að skima fyrir algengustu frávikum hjá börnum á 

grunnskólaaldri, til að mynda kvíðaeinkennum og einkennum athyglisbrests með eða án 

ofvirkni, auk hegðunarvanda.   

Mikilvægt er að atferlislisti skimi fyrir kvíðaeinkennum hjá börnum, sérstaklega í 

ljósi þess að flestir matslistar sem skima fyrir slíkum vanda eru sjálfsmatskvarðar og er 

aðeins ætlað að meta einkenni hjá börnum niður í 8 eða 9 ára aldur. Við skimun fyrir 

kvíðaeinkennum hjá yngri börnum eru notaðir atferlislistar, sem yfirleitt eru fylltir út af 

foreldrum eða kennara. Í þannig listum er lögð mikil áhersla á hegðunarvanda og 

einkenni athyglisbrests og ofvirkni, fremur en kvíðaeinkenni. Því er mikilvægt að búa til 

kvarða sem skimar fyrir kvíðaeinkennum hjá ungum börnum.  

Í ljósi gagnrýni hér að framan á notkun DSM geðgreiningarkerfisins við greiningu á 

geðrænum vanda hjá börnum og þeirri skekkju í mati sem verður við notkun 

hefðbundinna atferlislista var ákveðið að reyna aðra nálgun, með því að orða atriði 

þannig að þau tjái eðlilegan þroska og aðlögunarhæfni barns. Vonandi er hægt að gefa 

skýrari mynd af vanda barns með þessum hætti og þar með betri grunn fyrir meðferð. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er fyrst og fremst að athuga hvort hægt sé að að orða 

atriði sem snúa að kvíðaeinkennum hjá börnum á jákvæðan hátt þannig að þau tjái 

aðlögunarhæfni barns á tilteknum sviðum í stað veikleika. Það er hins vegar ekki 

sjálfgefið að svör foreldra við atriðunum normaldreifist frekar en svör við atriðum sem 

tjá neikvæð einkenni (skekkjan getur orðið í hina áttina). Markmiðið er að skoða áhrif 
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orðalags og inntaks á próffræðilega eiginleika atriða, það er hvort eiginleikar þeirra verði 

aðrir en á hefðbundnum atferlislistum. Jafnframt verður athugað hvort stöðug  

þáttabygging fáist fyrir atriðasafnið þannig að komi fram þættir með skýrt inntak sem 

endurspegli mikilvægar kvíðahugsmíðar, svo sem áhyggjur, ótta og félagskvíða.     
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Aðferð 

Forvinna  

Forvinna stóð yfir haustið 2009. Safnað var saman ýmsum matstækjum sem notuð eru 

við skimun og mat á geðrænum vanda hjá börnum (aðallega kvíða, depurðareinkennum, 

athyglisbresti og ofvirkni) til þess að fá yfirlit yfir sviðið. Matstækjum var safnað frá 

sálfræðingum og stofnunum, auk þess sem sum þeirra voru aðgengileg á netinu eða 

upplýsingar fengust um þau í rannsóknargreinum eða bókum. Um 70 skimunarlistum var 

safnað. Sumir þeirra eru sjálfsmatskvarðar fyrir börn en aðrir eru ætlaðir foreldrum eða 

umsjónarkennara. Auk þess fengust þrír atferlislistar og þrjú geðgreiningarviðtöl fyrir 

börn sem gefa greiningu samkvæmt DSM-IV.  

Samning atriða       

Atriðasöfn voru búin til með hliðsjón af viðeigandi matslistum og greiningarviðtölum og 

tengdum kenningum. Ákveðið var að byrja á því að búa til atriðasafn með atriðum sem 

meta athygli, þar sem það var álitið aðgengilegra efni en kvíði. Atriðasafnið innihélt í 

fyrstu um 200 atriði, en þeim var síðan fækkað kerfisbundið í 100. Þau atriði sem þóttu 

of lík, vegna svipaðs orðalags eða inntaks, voru sameinuð eða felld brott. Þegar 

atriðasafnið þótti ásættanlegt og gefa góða mynd af þeim atriðum sem notuð eru til þess 

að meta einkennni athyglisbrests í matstækjum, var hafist handa við að semja ný atriði. 

Atriðum var snúið í jákvætt orðalag þannig að þau tjáðu ,,eðlilegan” þroska og 

aðlögunarhæfni. Nokkuð auðveldlega gekk að breyta flestum atriðunum, en í sumum 

tilfellum þurfti að gera nokkrar breytingar, bæði hvað varðar inntak og orðalag. Auk 

þess voru samin fleiri afbrigði af sumum atriðunum til þess að sjá hvort einhver munur 

yrði á svarhneigð foreldra eftir orðalagi. 
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Forprófun á athyglisatriðum. Forprófun var gerð á atriðunum til þess að fá vísbendingar 

um það hvernig foreldrum gangi að svara listanum.  Lagðir voru fyrir tveir listar, sem hver 

innihélt um 60 atriði (sjá 1. viðauka). Annar listinn var með fimm svarmöguleikum (Já, á 

alltaf við; Á oft við; Stundum; Á sjaldan við; Nei, á aldrei við) en hinn var með þrjá (Já, á 

alltaf eða oft við; Stundum; Nei, á sjaldan eða aldrei við)). Átta mæður voru beðnar um að 

svara öðrum hvorum listanum og gefa álit sitt á meðan þær fylltu listann út, til dæmis hvort 

einhver atriði væru illskiljanleg eða hvort einhver orð væru óljós. Mæðurnar virtust almennt 

skilja atriðin vel og gekk vel að svara flestum þeirra með svarmöguleikunum. Það voru þó 

ákveðnar vísbendingar um að þriggja punkta svarstikan henti betur en fimm punkta, þar sem 

mæðurnar virtust almennt hikandi við að nota ystu svarmöguleikana. Á heildina litið lofuðu 

niðurstöður forprófunarinnar góðu. Ýmsar gagnlegar ábendingar fengust sem voru nýttar við 

áframhaldandi samningu atriða.  

Þegar kvíðaatriði voru samin var tekið mið af áðurnefndum matslistum og viðtölum. 

Aðallega var stuðst við þau matstæki sem meta kvíðaeinkenni, en einnig var tekið mið af 

öðrum kvörðum sem meta tengt efni (svo sem sjálfsmat og félagsfærni), til þess að fá 

sem víðasta sýn á efnið. Helstu kvíðaeinkennum var snúið yfir í jákvætt orðalag. Í 

sumum tilvikum var auðvelt að snúa atriði, til dæmis með því að breyta orðum eins og 

,,erfitt” í ,,auðvelt” og ,,hrædd(ur)” í ,,óhrædd(ur)”. Í öðrum tilvikum hentaði þessi 

nálgun síður þar sem fullyrðingin varð óþjál og illsvaranleg. Þannig atriði kröfðust meiri 

útsjónarsemi og voru samin með hliðsjón af kenningum og líkönum um kvíða. 
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Gagnasafn 1 

Tilgangur þessa hluta rannsóknarinnar var að athuga próffræðilega eiginleika kvíðaatriða 

sem orðuð eru á jákvæðan hátt og tjá eðlilegan þroska og aðlögunarhæfni og hvort fáist 

skýr þáttabygging. 

Þátttakendur 

Samtals voru 340 listar sendir til foreldra 170 barna í fyrsta til fjórða bekk í þremur 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Skólarnir voru valdir eftir hentugleika, en bekkir 

voru valdir af handahófi innan hvers skóla. Einn bekkur var valin úr hverjum árgang, að 

undanskildum einum skóla, þar sem tveir bekkir voru valdir. 

Útfylltir listar fengust frá foreldrum 98 barna (samtals 167 listar), sem samsvarar 

57,6% barna sem völdust í úrtakið. Stærð úrtaksins (N=97) samsvarar 1,8% af 

heildarfjölda barna í fyrsta til fjórða bekk í grunnskólum Reykjavíkur á þeim tíma sem 

rannsóknin fór fram. Svör fengust frá 95 mæðrum, 64 feðrum og fjórum stjúpfeðrum, en 

engum stjúpmæðrum. Stjúpfeður voru felldir undir feður í úrvinnslunni.  

Átján foreldrar (11%) skiluðu auðu svari við einu atriði, tveir (1%) skiluðu auðu á 

tveimur atriðum og tveir (1%) skiluðu þremur auðum svörum. Loks var eitt foreldri 

(0,5%) sem sleppti að svara fimm atriðum. Það atriði sem oftast skilaði auðu svari var 

atriði 46 (Er rólegur þegar á að fara í próf) en átta foreldrar (5% af úrtakinu) svöruðu 

því ekki. Fjórum listum var sleppt úr gagnaúrvinnslunni þar sem of mikið af svörum 

vantaði (30-80% af atriðunum var ósvarað). 

Í 1. töflu eru upplýsingar um kyn og aldur barna. Ekki er um að ræða nákvæman aldur, 

heldur er aldur barns áætlaður út frá fæðingarmánuði barnsins og dagsetningu sem foreldrar 

gáfu upp. Aldursbilin sem gefin eru upp í töflunni miðast við aldur í mánuðum. Börn sem eru 

á bilinu 72 mánaða til 83 mánaða flokkast þannig í hóp 6 ára og 84 mánaða til 95 mánaða í 
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hóp 7 ára. Meðalaldur barnanna í úrtakinu er 8 ára og þriggja mánaða (99 mánuðir). 

Staðalfrávikið er 13,36 mánuðir. Meðalaldur drengja í úrtakinu er rúmlega 8 ára og 

staðalfrávik er 13,15 mánuðir. Yngsti drengurinn er 76 mánaða og sá elsti 120 mánaða. 

Meðalaldur stúlkna er sá sami og drengja og staðalfrávik er 13,69 mánuðir. Yngsta stúlkan er 

75 mánaða og sú elsta 122 mánaða. Flest svör fengust fyrir 7, 8 og 9 ára börn.  

1. tafla. Kyn og aldursdreifing barna (N=97). 

Aldur Drengir Stúlkur Alls % 

6 ára 6 10 16 16,5 

7 ára 8 15 23 23,7 

8 ára 15 12 27 27,8 

9 ára 

10 ára 

13 

0 

16 

2 

29 

2 

39,9 

2,1 

Alls: 42 55 97 - 

Meðalaldur í mán. 99 99 99 - 

Í 2. töflu eru upplýsingar um kyn og aldursdreifingu barna, skipt eftir svörum mæðra 

og feðra. Mæður svöruðu fyrir 41 drengi og 54 stúlkur en feður svöruðu fyrir 32 drengi 

og 36 stúlkur.    

2. tafla. Kyn og aldursdreifing barna skipt eftir svörum mæðra (N=95) og feðra (N=68). 

  Mæður     Feður   

Aldur Drengir Stúlkur Alls %  Drengir Stúlkur Alls % 

6 ára 6 10 16 16,8  5 5 10 14,7 

7 ára 8 14 22 23,2  7 12 19 27,9 

8 ára 15 12 27 28,4  10 7 17 25,0 

9 ára 

10 ára 

12 

0 

16 

2 

28 

2 

29,5 

2,1 

 10 

0 

11 

1 

21 

1 

30,9 

1,5 

Alls 41 54 95 100  32 36 68 100 

% 43,2 56,8 100 -  47,1 52,9 100 - 
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3. tafla. Menntun foreldra (N=167).    

Menntun 
Mæður 

% 

Feður 

% 

Alls 

% 

Barnaskólapróf eða minna 0 0 0 

Grunnskólapróf 2,1 5,9 3,7 

Stúdentspróf 7,4 2,9 5,5 

Iðnnám á framhaldsskólastigi 5,3 13,2 8,6 

Iðnnám á háskólastigi 6,3 10,3 8,0 

Fyrsta háskólagráða 36,8 26,5 32,5 

Diplómapróf eftir fyrstu háskólagráðu 13,7 5,9 10,4 

Meistara- eða doktorspróf 24,2 35,3 28,8 

Annað    4,2 0 2,5 

Upplýsingar vantar 0 0 0 

Í 3. töflu eru upplýsingar um menntun foreldranna sem tóku þátt. Flestir hafa lokið 

fyrstu háskólagráðu (32,5%) og margir hafa lokið meistara- eða doktorsprófi (28,8%). 

Fjórar mæður tilgreindu að þær hefðu aðra menntun og í öllum tilvikum var um að ræða 

embættispróf í læknisfræði. 

Mælitæki     

Settur var saman listi með 79 atriðum (sjá 2. viðauka) sem valin voru úr 

kvíðaatriðasafninu. Atriðum var raðað af handahófi á listann. Mörg atriðanna á listanum 

snúa að feimni og félagskvíða (Er ófeimin(n); Er áhyggjulaus gagnvart því að aðrir 

krakkar muni gera grín að honum/henni) á beinan eða óbeinan hátt, til að mynda 

félagsfærni og samskipti við önnur börn (Á auðvelt með að vinna í hópi með öðrum 

börnum; Tekur þátt í leik eða starfi með öðrum börnum að eigin frumkvæði). Einnig eru 

atriði sem meta áhyggjur (Er áhyggjulaus; Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum 

sínum) og tengd málefni, svo sem bjargráð. Atriði sem snúa að bjargráðum lýsa til að 

mynda hegðun þar sem barn reynir að finna lausn á vandamálum í stað þess að missa 
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stjórn á skapi sínu eða að hafa áhyggjur (Heldur ró sinni ef hann/hún gerir mistök; 

Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að halda ró sinni og finna lausn á 

vandanum; Sættir sig við eigin mistök). Auk þess voru valin atriði sem lýsa einkennum 

sem fara gjarnan saman með kvíðaeinkennum hjá börnum, til dæmis atriði sem snúa að 

svefni (Sefur vel), verkjum (Kvartar um verki (t.d. höfuðverk eða magaverk) eingöngu 

þegar hann/hún er veik(ur)) og skapgerðareinkennum barnsins (Hefur jafnaðargeð; Er 

bjartsýn(n); Það þarf mikið til þess að hann/hún reiðist). Loks eru atriði sem snúa að 

sjaldgæfari hlutum, svo sem sýklahræðslu, athugunaráráttu, aðskilnaðarkvíða og fælni.  

Fyrirmæli til foreldra. Foreldrar eru beðnir um að meta barnið miðað við hegðun 

þess síðastliðinn mánuð (er tiltekið í leiðbeiningunum í listanum). Þrír svarmöguleikar 

eru gefnir: (1) Já, á oft eða alltaf við; (2) Stundum; (3) Nei, á sjaldan eða aldrei við. 

Dæmigerður svartími var tilgreindur, það er 15-20 mínútur.   

Framkvæmd 

Samþykki var fengið hjá Menntasviði Reykjavíkurborgar til þess að leggja listana fyrir í 

nokkrum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Þegar samþykki lá fyrir sendi Menntasvið 

tilkynningu með tölvupósti til skólastjóra þeirra skóla sem urðu fyrir valinu um að 

Menntasvið hafi samþykkt verkefnið fyrir sitt leyti. Í kjölfarið var haft samband við 

skólastjórana og óskað eftir aðstoð skólans við að koma umslögum með listunum til 

foreldra barna í fyrsta til fjórða bekk (sjá bréf til skólastjóra í 3. viðauka). Þegar 

skólastjóri gaf leyfi sitt tilnefndi hann tengiaðila sem sá um útdeilingu umslaga til 

umsjónarkennara og samskipti við þá á meðan á verkinu stóð.  

Gagnasöfnunin stóð yfir á tímabilinu 22. febrúar til 26. mars 2010. 

Umsjónarkennarar létu börnin hafa umslög og báðu þau um að afhenda foreldrum sínum 

við fyrsta tækifæri. Í hverju umslagi voru tvö eintök af listanum og bréf sem lýsti 

rannsókninni og óskaði eftir þátttöku foreldra (sjá 4. auka). Daginn sem börnin fengu 
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umslögin í hendurnar sendi tengiaðili stutt skilaboð til foreldra þeirra í gegnum Mentor 

upplýsingakerfi skólans, sem tjáði þeim um verkefnið og að umslag væri að finna í tösku 

barnsins. Skilaboðin tilgreindu einnig ákveðinn skiladag sem miðað var við.   

Samskiptum við skólana var þannig háttað, að rannsakendur voru í tölvupóst- og 

símasambandi eftir því sem við átti. Viku eftir að listar höfðu verið sendir til foreldra var 

tengiaðili beðinn um að senda önnur Mentor skilaboð til foreldra sem tjáði þeim að enn 

væri hægt að skila umslögum til umsjónarkennara. Auk þess var þeim sem þegar höfðu 

skilað umslaginu þakkað fyrir þátttökuna.          

Úrvinnsla   

Öll úrvinnsla fór fram í SPSS og Microsoft Excel. Kannað var hvort breytur sem átti að 

þáttagreina uppfylltu skilyrði þáttagreiningar. Fjöldi þátttakenda (N=163) var nálægt því 

að vera ásættanlegur ef miðað er við 200 þátttakendur sem lágmarksfjölda, en svörum 

mæðra og feðra var slegið saman í þáttagreiningunni. Bartlett prófið (Bartlett´s test of 

sphericity) náði marktekt, sem þýðir að fylgnifylkið er hæft til þáttagreiningar og að 

staðhæfingarnar eru ekki ótengdar. Niðurstöður KMO prófsins (Kaiser-Meyer-Olkin 

measure of sampling adequacy) réttlæta einnig þáttagreininguna (p>0,50) (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Dreifing atriða var skoðuð með tilliti til þess 

hvort þau væru normaldreifð. Miðað var við að atriði normaldreifist ef skekkja 

(skewness) og ris (kurtosis) var lægri en 1 og meðaltal var sem næst 1,5.   

Samhliðagreining (parallel analysis) var gerð á atriðasafninu með þeim atriðum sem 

uppfylltu viðmið um normaldreifingu, til þess að athuga hve margir þættir lýsi 

atriðasafninu best. Leitandi þáttagreining (exploratory factor analysis) var framkvæmd í 

kjölfarið, nánar tiltekið meginásagreining (principal axis factoring), í sameiginlegu 

úrtaki mæðra og feðra. Prófað var að draga bæði þrjá og fjóra þætti og var þáttum snúið 

undir hvössu horni (Promax aðferð, kappa=4) þar sem fylgni var á milli þeirra. Sökum 
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smæðar úrtaksins var ákveðið að hafna aðeins atriðum ef þau hlóðu lægra en 0,25 á þátt. 

Af sömu ástæðum er atriðum ekki hafnað þó að þau hafi fylgni við aðra þætti en þann 

sem þau tilheyra (crossloadings).  

Fylgni atriða var skoðuð til þess að athuga hversu sterk tengsl væru á milli þeirra. 

Einnig var fylgni milli þátta skoðuð. Áreiðanleikastuðlar voru reiknaður fyrir listann í heild 

sinni, bæði í sameiginlegu úrtaki mæðra og feðra og í sitthvoru úrtakinu. Auk þess voru 

áreiðanleikastuðlar reiknaðir fyrir heildartölur þáttanna þriggja sem fengust með 

þáttagreiningu. Loks var fylgni atriða við kvarða (corrected item-total correlation) athuguð, 

annars vegar fyrir heildartölu kvarðans og hins vegar fyrir heildartölur þáttanna þriggja. 
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Niðurstöður 

Í 4. töflu er að finna dreifingu svara foreldra við fullyrðingum á listanum sem uppfylla 

skilyrðu um normaldreifingu. Í henni eru meðaltöl svara við hverju atriði, en svörin 

fengu gildi á bilinu einn til þrír. Einnig eru í töflunni upplýsingar um skekkju og ris 

dreifingar fyrir hvert atriði. Fjöldi atriða sem uppfylla skilyrði um normaldreifingu er 38 

sem er 48% af heildarfjölda atriða á listanum. Atriði 4 (Kemur við skítuga hluti án þess 

að hafa áhyggjur af bakteríum eða sýklum), 67 (Er sveigjanleg(ur)) og 76 (Hefur lítil 

áhrif á hann/hana ef öðrum finnst hann/hún vera heimsk(ur) eða skrýtin(n)) eru á 

mörkum þess að uppfylla skilyrði um normaldreifingu. 

4. tafla. Dreifing svara sem uppfylla skilyrði um normaldreifingu, í sameiginlegu úrtaki mæðra 
og feðra (N=163).   

Atriði Meðaltal Skekkja Ris 

 (2)  Er framfærin(n). 1,48 0,73 -0,44 

 (3)  Það þarf mikið til þess að hann/hún reiðist. 1,72 0,40 -0,78 

 (4)  Kemur við skítuga hluti án þess að hafa áhyggjur af  
bakteríum eða sýklum.  1,53 0,97 -0,39 

 (7)  Kvartar um verki (t.d. höfuðverk eða magaverk) 
eingöngu þegar hann/hún er veik(ur). 1,63 0,65 -0,74 

  (9) Er örugg(ur) með sig þegar hittir fólk sem  hann/hún 
þekkir lítið eða ekki neitt. 1,65 0,53 -0,72 

(10) Það þarf mikið til þess að honum/henni bregði. 1,75 0,31 -0,73 

(11) Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli. 1,65 0,49 -0,69 

(15) Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra. 1,80 0,21 -0,65 

(16) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún talar fyrir framan 
annað fólk. 1,64 0,51 -0,66 

(17) Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur fyrir 
hann/hana. 1,88 0,07 -0,37 

(19) Er ófeimin(n). 1,63 0,51 -0,64 

(22) Getur tekið gagnrýni.      1,67 0,23 -0,64 

(23) Er áhyggjulaus. 1,61 0,60 -0,62 

(26) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún þarf að gera  
eitthvað á meðan aðrir horfa á. 1,52 0,70 -0,46 

(30) Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér. 1,72 0,20 -0,56 

(32) Heldur ró sinni ef hann/hún gerir mistök. 1,58 0,47 -0,65 
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4. tafla. frh.    

(33) Er sama þó að öðrum þyki eitthvað sem hann/hún gerir 
heimskulegt eða asnalegt. 1,88 0,03 -0,18 

(35) Getur haft stjórn á sér þegar hann/hún verður hrædd(ur). 1,58 0,61 -0,57 

(41) Ef einhver gerir eitthvað sem honum/henni mislíkar þá 
lætur hann/hún viðkomandi yfirleitt vita af því. 1,49 0,56 -0,74 

(44) Sættir sig við eigin mistök. 1,72 0,20 -0,56 

(45) Heldur ró sinni þótt illa gangi. 1,81 0,18 -0,58 

(55) Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún þekkir 
ekki vel. 1,57 0,66 -0,54 

(56) Hefur sterkar taugar. 1,52 0,60 -0,60 

(57) Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem 
hann/hún þekkir ekki vel. 1,67 0,38 -0,66 

(58) Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 1,72 0,37 -0,74 

(59) Á auðvelt með að taka ákvarðanir. 1,48 0,66 -0,57 

(61) Það þarf mikið til þess að hann/hún verði hrædd(ur). 1,67 0,23 -0,64 

(62) Þorir að mótmæla eða vera ósammála einhverjum sem 
hann/hún þekkir ekki mjög vel. 1,74 0,20 -0,56 

(65) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. 1,47 0,78 -0,37 

(67) Er sveigjanleg(ur). 1,40 0,95 -0,12 

(68) Það þarf mikið til þess að græta hann/hana. 1,80 0,21 -0,65 

(69) Er ósmeyk(ur) við að líta í augu einhvers sem hann/hún 
þekkir ekki vel. 1,51 0,98 -0,25 

(71) Myndi frekar vilja vinna í hópi heldur en ein(n). 1,62 0,48 -0,63 

(72) Er áhyggjulaus gagnvart því að aðrir krakkar muni gera 
grín að honum/henni. 1,96 0,02 -0,30 

(73) Getur haft stjórn á áhyggjum sínum. 1,48 0,63 -0,65 

(74) Getur hætt að hugsa óþægilegar hugsanir ef hann/hún 
vill það. 1,56 0,56 -0,60 

(76) Hefur lítil áhrif á hann/hana ef öðrum finnst hann/hún 
vera heimsk(ur) eða skrýtin(n). 1,88 0,17 -0,96 

(77) Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að 
halda ró sinni og finna lausn á vandanum. 1,60 0,52 -0,62 

Aths. Tölusetning atriðis í lista (sjá 2. viðauka) er innan sviga. 

Fjöldi atriða sem uppfylla ekki skilyrði um normaldreifingu er 41 (sjá í 5. töflu) og 

voru þau felld brott áður en unnið var frekar með atriðasafnið, að undanskildum 15 

atriðum sem ákveðið var að halda sökum þess að þau tengjast einkennum sem álitin eru 

mikilvæg í tengslum við kvíða hjá börnum, til að mynda ótta við aðskilnað og óöryggi í 

félagslegum aðstæðum (atriðin eru skáletruð í töflunni).  
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5. tafla. Dreifing svara sem uppfylla ekki skilyrði um normaldreifingu, í sameiginlegu úrtaki 
mæðra og feðra (N=163). 

Atriði Meðaltal Skekkja Ris 

(1)  Á auðvelt með að vinna í hópi með öðrum 
börnum. 1,16 2,49 5,74 

(5)  Á auðvelt með að tala við einhvern sem hann/hún 
lítur upp til. 1,25 1,80 2,44 

(6)  Tekur þátt í leik eða starfi með öðrum börnum að 
eigin frumkvæði. 1,20 2,36 4,98 

(8)  Finnst í lagi að borða eða drekka fyrir framan 
ókunnuga. 1,08 3,90 15,95 

(12) Hefur jafnaðargeð. 1,33 1,32 0,79 

(13) Finnst í lagi að fara í veislur, eða samkomur, 
þar sem er fólk sem hann/hún þekkir lítið eða 
ekki neitt.  1,37 1,18 0,43 

(14) Er laus við verki og óþægindi.  1,38 1,36 0,81 

(18) Finnst í lagi að skrifa fyrir framan ókunnuga. 1,31 1,45 1,18 

(20) Leikur sér við önnur börn. 1,05 4,24 16,20 

(21) Er ósmeyk(ur) við að vera ein(n) heima. 1,72 0,56 -1,28 

(24) Er bjartsýn(n). 1,28 1,15 -0,19 

(25) Er örugg(ur) með sig þó hann/hún komi inn í 
herbergi þar sem aðrir eru þegar sestir. 1,32 1,07 -0,13 

(27) Líður vel innan um önnur börn. 1,09 2,87 6,33 

(28) Er hugrakkur/hugrökk í kringum dýr. 1,30 1,73 2,05 

(29) Honum/henni nægir að athuga einu sinni hvort 
hann/hún hafi gert tiltekna hluti (t.d. slökkt á 
ljósum, læst útidyrahurð eða skrúfað fyrir krana). 1,17 2,62 6,44 

(31) Vill fara á skólaböll eða aðrar skólaskemmtanir. 1,18 2,80 6,78 

(34) Deilir skoðunum og hugmyndum sínum með 
öðrum. 1,19 2,09 3,64 

(36) Nýtur sín á mannamótum.  1,36 1,06 0,06 

(37) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún á að fara í 
skólann. 1,07 4,83 24,74 

(38) Er hugrakkur/hugrökk. 1,32 1,23 0,43 

(39) Er örugg(ur) með sig í félagslegum aðstæðum 
(t.d. veislum eða samkomum).  1,27 1,37 0,69 

(40) Sefur vel. 1,06 5,16 28,21 

(42) Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér 
til   skammar. 2,01 0,00 -0,14 

(43) Finnst auðvelt að biðja aðra krakka um að leika 
við sig. 1,28 1,69 2,01 

(46) Er róleg(ur) þegar hann/hún á að fara í próf. 1,32 1,50 1,35 

(47) Á auðvelt með að kynnast nýjum krökkum. 1,25 1,93 2,93 

(48) Fær vini í heimsókn. 1,12 3,10 9,63 

(49) Er ósmeyk(ur) við að sofa ein(n).  1,37 1,53 1,05 

(50) Aðlagast vel breyttum áformum fjölskyldunnar.  1,27 1,37 0,72 
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5. tafla. frh.    

(51) Honum/henni nægir að gera hlutina einu sinni í 
hvert skipti (svo sem að ýta á ljósrofa einu sinni 
til þess að slökkva á ljósum). 1,07 4,11 17,87 

(52) Á að minnsta kosti einn vin. 1,02 10,29 110,70 

(53) Er afslappaður/afslöppuð, jafnvel eftir erfiðan 
dag.  1,34 1,09 0,06 

(54) Getur verið í burtu frá foreldrum sínum án þess 
að verða hrædd(ur). 1,15 2,65 6,68 

(60) Er róleg(ur) þegar hann/hún sér dýr, eða er 
nálægt dýrum. 1,24 2,10 3,56 

(63) Hugsar jákvætt um það sem er framundan í lífi 
hans/hennar. 1,23 1,68 1,82 

(64) Er áhyggjulaus þegar hann/hún fer að sofa á 
kvöldin. 1,29 1,48 1,26 

(66) Finnst hann/hún vera að gera hlutina nógu vel.  1,38 1,20 0,49 

(70) Er örugg(ur) með sig.  1,34 1,30 0,74 

(75) Hefur húmor fyrir sjálfum/sjálfri sér. 1,38 1,07 0,14 

(78) Getur verið í burtu frá foreldrum sínum án þess 
að hafa áhyggjur. 1,23 1,94 3,05 

(79) Kemur við skítuga hluti án þess að hafa áhyggjur 
af því að hann/hún mengist. 1,38 1,43 0,88 

Aths. Tölusetning atriðis í lista (sjá 2. viðauka) er innan sviga. 

Þáttagreining 

Hér verður gert grein fyrir niðurstöðum þáttagreiningar, í sameiginlegu úrtaki mæðra og 

feðra. Fjöldi breyta í atriðasafninu sem var þáttagreint er 53.  

1. mynd. Niðurstaða samhliðagreiningar. 
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Samhliðagreining (1. mynd) gefur til kynna að þrír til fjórir þættir lýsi atriðasafninu 

best. Þriggja þátta lausn þótti gefa skýrari mynd af atriðasafninu en fjögurra þátta lausn, þar 

sem aðeins þrjú atriði hlóðu á fjórða þáttinn og höfðu óljós tengsl sín á milli (niðurstöður 

þáttagreiningar þar sem dregnir voru fjórir þættir er að finna í 7. viðauka). Ákveðið var að 

fella atriðin þrjú úr gagnasafninu, nánar tiltekið atriði 21 (Er ósmeyk(ur) við að vera ein(n) 

heima), 62 (Þorir að mótmæla eða vera ósammála einhverjum sem hann/hún þekkir ekki 

mjög vel) og 71 (Myndi frekar vilja vinna í hópi heldur en ein(n)). Eftirstandandi atriði voru 

þáttagreind og dregnir þrír þættir. Með því fékkst skýrari þáttalausn (6. tafla).     

Þrír snúnir þættir skýra samanlagt 41,6 % af dreifingu atriðanna. Fyrsti þátturinn skýrir 

stærstan hluta dreifingarinnar (27,8%) en annar þáttur skýrir 9,6% og þriðji þáttur 4,1%. 

Þáttaskýring atriða (communalities) er á bilinu 0,10 til 0,64 en hún segir til um hve stóran 

hluta af dreifingu þáttar tiltekið atriði skýrir.  

Fyrsti þátturinn samanstendur af 24 atriðum og virðist að mestu meta tilhneigingu 

barns til að hafa áhyggjur og að verða hrætt. Því er viðeigandi að nefna þáttinn 

Áhyggjur. Þau atriði sem hlaða hæst á þáttinn eru atriði 65 (Á auðvelt með að hafa stjórn 

á áhyggjum sínum), 56 (Hefur sterkar taugar), 23 (Er áhyggjulaus), 35 (Getur haft 

stjórn á sér þegar hann/hún verður hrædd(ur)), 73 (Getur haft stjórn á áhyggjum sínum) 

og 68 (Það þarf mikið til þess græta hann/hana). Nokkuð er um það að atriðin sem 

tilheyra þættinum hlaði á fleiri en einn þátt. Atriði 38 (Er hugrakkur/hugrökk) hleður til 

að mynda nokkuð hátt á bæði annan og þriðja þátt. 
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6. tafla. Þriggja þátta lausn með meginásaþáttagreiningu og hvössum snúningi, í sameiginlegu 
úrtaki mæðra og feðra (N=163). 

  Hleðslur á þætti a 

Atriði I II III h2 

(65) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. 0,80 -0,18 0,07 0,59 

(56) Hefur sterkar taugar. 0,69 0,13 -0,14 0,49 

(23) Er áhyggjulaus. 0,68 -0,20 0,21 0,52 

(35) Getur haft stjórn á sér þegar hann/hún verður 
hrædd(ur). 0,63 0,03 0,11 0,49 

(73) Getur haft stjórn á áhyggjum sínum. 0,62 -0,08 0,33 0,61 

(68) Það þarf mikið til þess að græta hann/hana. 0,61 -0,07 -0,01 0,34 

(77) Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir 
hann/hún að halda ró sinni og finna lausn á 
vandanum. 0,60 0,11 0,01 0,43 

(74) Getur hætt að hugsa óþægilegar hugsanir ef 
hann/hún vill það. 0,59 0,03 0,09 0,42 

(61) Það þarf mikið til þess að hann/hún verði 
hrædd(ur). 0,59 0,14 -0,13 0,38 

(24) Er bjartsýn(n). 0,58 -0,03 0,21 0,47 

(45) Heldur ró sinni þótt illa gangi. 0,57 -0,08 0,21 0,43 

(44) Sættir sig við eigin mistök. 0,57 -0,04 0,10 0,36 

(38) Er hugrakkur/hugrökk. 0,56 0,24 -0,20 0,40 

(32) Heldur ró sinni ef hann/hún gerir mistök.   0,50 -0,02 0,26 0,41 

(66) Finnst hann/hún vera að gera hlutina nógu vel. 0,46 -0,02 0,26 0,37 

(7)  Kvartar um verki (t.d. höfuðverk eða magaverk) 
eingöngu þegar hann/hún er veik(ur). 0,43 0,01 -0,17 0,16 

(14) Er laus við verki og óþægindi. 0,43 -0,02 0,02 0,19 

(59) Á auðvelt með að taka ákvarðanir. 0,43 0,20 0,06 0,32 

(22) Getur tekið gagnrýni. 0,40 0,03 0,20 0,27 

(53) Er afslappaður/afslöppuð, jafnvel eftir erfiðan 
dag. 0,39 -0,04 0,19 0,23 

(10) Það þarf mikið til þess að honum/henni bregði.  0,36 0,12 0,10 0,22 

(49) Er ósmeyk(ur) við að sofa ein(n). 0,36 -0,04 -0,07 0,10 

(67) Er sveigjanleg(ur). 0,33 0,18 0,09 0,24 

(50) Aðlagast vel breyttum áformum fjölskyldunnar. 0,32 0,04 0,09 0,15 

(55) Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún 
þekkir ekki vel. 0,13 0,80 -0,26 0,64 

(39) Er örugg(ur) með sig í félagslegum aðstæðum 
(t.d. veislum eða samkomum). -0,13 0,75 0,07 0,64 

(19) Er ófeimin(n). -0,01 0,75 0,04 0,57 

(9)  Er örugg(ur) með sig þegar hittir fólk sem 
hann/hún þekkir lítið eða ekki neitt. -0,10 0,74 0,07 0,54 

(15) Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi 
ókunnugra. -0,25 0,74 0,28 0,62 
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6. tafla. frh.     

(16) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún talar fyrir 
framan annað fólk. -0,24 0,74 0,23 0,57 

 (2)  Er framfærin(n). 0,01 0,70 -0,03 0,48 

(58) Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 0,24 0,67 -0,06 0,60 

(69) Er ósmeyk(ur) við að líta í augu einhvers sem 
hann/hún þekkir ekki vel. 0,14 0,64 -0,23 0,43 

(57) Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem 
hann/hún þekkir ekki vel. 0,21 0,56 -0,17 0,39 

(36) Nýtur sín á mannamótum. 0,05 0,56 -0,01 0,34 

(70) Er örugg(ur) með sig. 0,26 0,55 0,15 0,59 

(26) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún þarf að 
gera eitthvað á meðan aðrir horfa á. 0,01 0,52 0,19 0,38 

(13) Finnst í lagi að fara í veislur, eða samkomur, þar 
sem er fólk sem hann/hún þekkir lítið eða ekki 
neitt. -0,19 0,51 0,28 0,35 

(11) Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli. -0,13 0,50 0,15 0,27 

(25) Er örugg(ur) með sig þó hann/hún komi inn í 
herbergi þar sem aðrir eru þegar sestir. -0,07 0,50 0,25 0,35 

(34) Deilir skoðunum og hugmyndum sínum með 
öðrum. 0,23 0,36 -0,12 0,22 

(41) Ef einhver gerir eitthvað sem honum/henni 
mislíkar þá lætur hann/hún viðkomandi yfirleitt 
vita af því. 0,19 0,32 -0,23 0,15 

 (4)  Kemur við skítuga hluti án þess að hafa 
áhyggjur af  bakteríum eða sýklum. 0,16 0,17 -0,03 0,07 

(42) Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til 
skammar. 0,01 0,02 0,53 0,29 

(17) Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur 
fyrir hann/hana. 0,18 0,09 0,52 0,43 

(72) Er áhyggjulaus gagnvart því að aðrir krakkar 
muni gera grín að honum/henni. 0,16 0,17 0,44 0,38 

(76) Hefur lítil áhrif á hann/hana ef öðrum finnst 
hann/hún vera heimsk(ur) eða skrýtin(n). 0,32 -0,08 0,42 0,36 

(33) Er sama þó að öðrum þyki eitthvað sem 
hann/hún gerir heimskulegt eða asnalegt. 0,29 0,07 0,37 0,35 

(30) Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér. 0,17 0,30 0,32 0,38 

 (3)  Það þarf mikið til þess að hann/hún reiðist. 0,25 -0,09 0,31 0,20 

a:  I Áhyggjur; II Feimni; III Áhyggjur af áliti annarra 

   Aths. Tölusetning atriðis í lista (sjá 2. viðauka) er innan sviga. 

Annar þáttur samanstendur af 18 atriðum sem flest snúa að því hve öruggt barn er í 

samskiptum við annað fólk, einkum við ókunnuga. Viðeigandi er að nefna þáttinn 

Feimni. Atriði sem hlaða hæst á þennan þátt eru atriði 55 (Á auðvelt með að tala við fólk 
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sem hann/hún þekkir ekki vel), 39 (Er örugg(ur) með sig í félagslegum aðstæðum (t.d. 

veislum eða samkomum)), 19 (Er ófeimin(n)) og 9 (Er örugg(ur) með sig þegar hittir fók 

sem hann/hún þekkir lítið eða ekki neitt). Atriði 4 (Kemur við skítuga hluti án þess að 

hafa áhyggjur af bakteríum eða sýklum) er hafnað sökum lágrar hleðslu á þáttinn (er 

skáletrað í töflunni). Það er þó nokkuð um að atriði sem tilheyra þættinum hlaði einnig á 

aðra þætti. Atriði 15 (Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra) og 16 (Er 

örugg(ur) með sig þegar hann/hún talar fyrir framan annað fólk) hlaða til að mynda 

nokkuð hátt á fyrsta og þriðja þátt. Sama gildir um atriði 13 (Finnst í lagi að fara í 

veislur, eða samkomur, þar sem er fólk sem hann/hún þekkir lítið eða ekki neitt). 

Sjö atriði mynda þriðja þátt. Atriði sem hlaða hæst á þennan þátt eru atriði 42 (Er sama þó 

hann/hún eigi á hættu að verða sér til skammar), 17 (Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt 

kemur fyrir hann/hana), 72 (Er áhyggjulaus gagnvart því að aðrir krakkar muni gera grín að 

honum/henni) og 76 (Hefur lítil áhrif á hann/hana ef öðrum finnst hann/hún vera heimsk(ur) 

eða skrýtin(n)). Miðað við inntak atriðanna virðist þátturinn meta hve miklar áhyggjur barn 

hefur af áliti annarra og tilhneigingu barnsins til að fara hjá sér. Áhyggjur af áliti annarra 

virðist þannig vera sá titill sem endurspeglar inntak þáttarins best. Mikið er um að atriðin sem 

tilheyra þættinum hlaði einnig á hina þættina tvo. Atriði 76 (Hefur lítil áhrif á hann/hana ef 

öðrum finnst hann/hún vera heimsk(ur) eða skrýtin(n)), 33 (Er sama þó að öðrum þyki 

eitthvað sem hann/hún gerir heimskulegt eða asnalegt) og 3 (Það þarf mikið til þess að 

hann/hún reiðist) hlaða til dæmis nánast jafn hátt á fyrsta þáttinn og á þann þriðja. 

7. tafla. Fylgni milli þátta í sameiginlegu úrtaki mæðra og feðra (N=163). 

Þættir a I II III 

I -   

II 0,43 -  

III 0,43 0,35 - 

a:  I Áhyggjur; II Feimni; III Áhyggjur af áliti annarra 
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Fylgni milli þátta er gefin upp í 7. töflu. Fylgni milli fyrsta og annars þáttar er 0,43. Jafn 

há fylgni er milli fyrsta og þriðja þáttar, en lægst er fylgnin milli annars og þriðja þáttar.  

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki er viðunandi fyrir listann í heild sinni í sameiginlegu úrtaki mæðra og feðra 

(alfa=0,942) og fyrir úrtak mæðra (alfa=0,943) og feðra (alfa=0,939) í sitthvoru lagi.  

8. tafla. Áreiðanleikastuðlar (alfa) heildartölu kvarða og heildartalna þátta, í úrtaki mæðra og 
feðra (N=163).   

 Alfastuðull Fylgni atriða við 
heildartölu kvarða 

Meðalfylgni milli 
atriða 

Spönn fylgni 
milli atriða 

Heildartala 
kvarða 
 

0,942 0,23 – 0,68 0,26 -0,10 – 0,70 

Þáttur I   0,918 0,29 – 0,71 0,32 0,03 – 0,68 

Þáttur II 0,911 0,22 – 0,73 0,38 0,00 – 0,70 

Þáttur III 0,780 0,28 – 0,57 0,34 0,14 – 0,47 

a: I Áhyggjur; II Feimni; III Áhyggjur af áliti annarra 

Áreiðanleiki heildartölu kvarðans er viðunandi (8. tafla), sem og áreiðanleikastuðlar 

fyrsta og annars þáttar. Áreiðanleiki þriðja þáttarins er aftur á móti á mörkum þess að 

vera viðunandi. Í töflunni eru einnig upplýsingar um á hvaða bili fylgni atriða við 

heildartölu kvarða liggur, annars vegar fyrir heildartölu listans og hins vegar fyrir 

þættina þrjá. Fylgni atriða við heildartölu listans er á bilinu 0,23 til 0,68. Fylgni atriða 

sem tilheyra fyrsta þættinum við heildartölu þáttarins er á bilinu 0,29 til 0,71 og á 

svipuðu bili fyrir annan þátt (frá 0,22 til 0,79). Fylgni atriða við heildartölu þriðja þáttar 

er á örlítið þrengra bili, eða frá 0,28 til 0,57. Í viðauka er að finna ýtarlegri töflu sem 

tilgreinir meðalfylgni milli allra atriða og á hvaða bili atriði hafa fylgni við önnur atriða 

innan sama þáttar (sjá 8. viðauka).     

Atriði 49 (Er ósmeyk(ur) við að sofa ein(n)) hefur lægstu fylgni við heildartölu 

fyrsta þáttar og er óviðunandi. Atriði 7 (Kvartar um verki (t.d. höfuðverk eða magaverk) 

eingöngu þegar hann/hún er veik(ur)) og 50 (Aðlagast vel breyttum áformum 
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fjölskyldunnar) hafa einnig lága fylgni við heildartölu þáttarins, sem og lága fylgni við 

flest önnur atriði sem tilheyra þættinum. Auk þess hafa eftirfarandi atriði lága fylgni við 

mörg atriði sem tilheyra sama þætti: atriði 22 (Getur tekið gagnrýni), 10 (Það þarf mikið 

til þess að honum/henni bregði), 14 (Er laus við verki og óþægindi), 32 (Heldur ró sinni 

ef hann/hún gerir mistök) 44 (Sættir sig við eigin mistök), 53 (Er afslappaður/afslöppuð, 

jafnvel eftir erfiðan dag) og 67 (Er sveigjanleg(ur)).  

Fylgni atriðis 4 (Kemur við skítuga hluti án þess að hafa áhyggjur af bakteríum eða 

sýklum) og 41 (Ef einhver gerir eitthvað sem honum/henni mislíkar þá lætur hann/hún 

viðkomandi yfirleitt vita af því) við heildartölu annars þáttar er lág og óviðunandi. Atriði 

4 hefur lága fylgni við nánast öll önnur atriði sem tilheyra sama þætti. Atriðið hefur 

aðeins háa fylgni við atriði 69 (Er ósmeyk(ur) við að líta í augu einhvers sem hann/hún 

þekkir ekki vel) og 70 (Er örugg(ur) með sig). Atriði 41 hefur sömuleiðis lága fylgni við 

flest atriði þáttarins, nema helst við atriði 55 (Á auðvelt með að tala við fólk sem 

hann/hún þekkir ekki vel), 57 (Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem hann/hún 

þekkir ekki vel) og 58 (Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum). 

Atriði 3 (Það þarf mikið til þess að hann/hún reiðist) hefur lægstu fylgni við 

heildartölu þriðja þáttar og telst óviðunandi. Atriðið hefur sömuleiðis lága fylgni við 

önnur atriði sem tilheyra þættinum. Innbyrðis fylgni milli atriðanna sem tilheyra 

þættinum er í lægri kanntinum og enginn atriðanna hafa háa fylgni sín á milli.  

Samantekt 

Niðurstöður gefa til kynna að hægt er að snúa mikilvægum atriðum sem fjalla um kvíða hjá 

börnum (til dæmis hve vel barni gengur að hafa stjórn á áhyggjum sínum) úr neikvæðu 

orðalagi í jákvætt og komast þannig hjá skekkju í dreifingu svara. Einnig eru atriði sem snúa 

að bjargráðum, það er viðbrögð barns við erfiðum aðstæðum. Inntak margra þessara atriða 

er svipað og atriða sem eru á hefðbundnum matstækjum sem meta kvíða. 
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Á heildina litið fékkst nokkuð skýr þáttabygging fyrir gögnin. Fyrsti þátturinn 

(Áhyggjur) er þó ekki eins afgerandi og á var kosið. Um helmingur atriðanna hleður hátt 

á þáttinn og snúa þau að áhyggjum og ótta. Önnur atriði, sem hlaða lægra á þáttinn, fjalla 

aftur á móti um hluti eins og viðbrögð barns við erfiðum aðstæðum (bjargáð) og 

kvartanir um verki. Þessi atriði hafa lítil tengsl sín á milli, sem og við áhyggjuatriðin 

sem hlaða hærra á þáttinn. Á grundvelli þessa virðist þátturinn ekki vera að meta eina 

hugsmíð. Líklegt er að ef samin eru fleiri atriði, bæði um áhyggjur og bjargráð, fáist 

tveir aðskildir þættir.   

Annar þáttur (Feimni) er skýrastur af þáttunum þremur og virðist meta eina 

hugsmíð. Atriðin snúa flest að hegðun barns í félagslegum aðstæðum og samskiptum við 

annað fólk. Fjöldi atriða hlaða hátt á þáttinn og mikil tengsl eru milli flestra atriða sem 

tilheyra þættinum. Þriðji þátturinn (Áhyggjur af áliti annarra) er hins vegar óskýr. 

Þátturinn skýrir lítinn hluta af dreifingu breyta. Áreiðanleiki hans er á mörkum þess að 

vera óviðunandi og lítil innbyrðis tengsl eru milli atriðanna sem tilheyra honum. 

Þátturinn hefur nokkuð háa fylgni við áhyggjuþáttinn, sem kemur í raun ekki á óvart þar 

sem atriðin eru flest um einhvers konar áhyggjur af því að verða sér til skammar.  
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Gagnasafn 2 

Ákveðið var að semja fleiri atriði, einkum atriði er snúa að áhyggjum og ótta, með 

hliðsjón af dreifingu atriða í gagnasafni 1. Markmiðið er að fá fram skýrari þætti, 

einkum þátt sem metur áhyggjur og ótta.  

Þátttakendur  

Samtals 360 listar voru sendir til foreldra 180 barna í fyrsta til fjórða bekk í tveimur 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Skólarnir voru valdir eftir hentugleika en bekkir 

voru valdir af handahófi innan hvers skóla. Einn bekkur var valinn úr hverjum árgangi.  

Í heildina fengust 166 svaraðir listar, frá foreldrum 94 barna, sem eru 52% barna 

sem völdust í úrtakið. Stærð úrtaksins (N=94) samsvarar 1,6% af heildarfjölda barna í 

fyrsta til fjórða bekk í grunnskólum Reykjavíkur á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. 

Svör fengust frá 94 mæðrum, 70 feðrum og einum sjúpföður, sem var felldur undir feður 

í nánari gagnaúrvinnslu.  

Átján foreldrar (11%) skiluðu auðu svari við einu atriði, átta (5%) skiluðu auðu á 

tveimur atriðum, tveir (1%) skiluðu þremur auðum svörum og eitt foreldri (0,5%) skilaði 

auðu á fimm atriðum. Það atriði sem oftast skilaði auðu svari er atriði 3 (Er sterk(ur) á 

taugum) en þrettán foreldrar (14% af úrtakinu) svöruðu því ekki. Einum lista var sleppt 

úr gagnaúrvinnslunni þar sem það vantaði of mikið af svörum (um 30% af atriðum).  

Í 9. töflu eru upplýsingar um kyn og aldur barna. Ekki er um að ræða nákvæman 

aldur, heldur er hann áætlaður út frá fæðingarmánuði barnsins og dagsetningu sem 

foreldrar gáfu upp. Aldursbilin sem gefin eru upp í töflunni miðast við aldur í mánuðum. 

Meðalaldur barnanna sem fékkst svör fyrir í úrtakinu er 8 ára og fimm mánaða (101 

mánuðir). Staðalfrávikið er 14,29 mánuðir. Meðalaldur drengja í úrtakinu er 8 og hálfs 

árs og staðalfrávik er 14,72 mánuðir. Yngsti drengurinn er 77 mánaða og sá elsti 131 
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mánaða. Meðalaldur stúlkna er rúmlega átta ára. Staðalfrávik er 13,47 mánuðir. Yngsta 

stúlkan er 77 mánaða og sú elsta 124 mánaða. Flest svör fengust fyrir 7, 8 og 9 ára börn.  

9. tafla. Kyn og aldursdreifing barna (N=94). 

Aldur Drengir Stúlkur Alls % 

6 ára 9 2 11 11,7 

7 ára 15 10 25 26,6 

8 ára 13 13 26 27,6 

9 ára 

10 ára 

16 

9 

4 

3 

20 

12 

21,3 

12,8 

Alls: 62 32 94 - 

Meðalaldur í mán. 102 99 101 - 

Í 10. töflu eru upplýsingar um kyn og aldursdreifingu barna, skipt eftir svörum 

mæðra og feðra. Mæður svöruðu fyrir 62 drengi og 32 stúlkur en feður svöruðu fyrir 47 

drengi og 24 stúlkur. 

10. tafla. Kyn og aldursdreifing barna skipt eftir svörum mæðra (N=94) og feðra (N=71). 

 Mæður  Feður  

Aldur Drengir Stúlkur Alls % Drengir Stúlkur Alls % 

6 ára 9 2 11 11,7 8 2 10 14,1 

7 ára 15 10 25 26,6 11 5 16 22,5 

8 ára 13 13 26 27,6 12 10 22 31,0 

9 ára 
10 ára 

16 
9 

4 
3 

20 
12 

21,3 
12,8 

10 
6 

4 
3 

14 
9 

19,7 
12,7 

Alls 62 32 94 100 47 24 71 100 

% 66,0 34,0 100 - 66,2 33,8 100 - 

Í 11. töflu eru upplýsingar um menntun foreldra sem tóku þátt í rannsókninni. Á 

heildina litið er algengast að foreldrar hafi lokið fyrstu háskólagráðu (26,1%), meistara- 

eða doktorsprófi (16,4%) eða iðnnámi á framhaldsskólastigi (16,4%). 
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11. tafla. Menntun foreldra (N=165).    

Menntun 
Mæður 

% 

Feður 

% 

Alls 

% 

Barnaskólapróf eða minna 0 0 0 

Grunnskólapróf 10,6 9,9 10,3 

Stúdentspróf 14,9 9,9 12,7 

Iðnnám á framhaldsskólastigi 10,6 23,9 16,4 

Iðnnám á háskólastigi 5,3 5,6 5,5 

Fyrsta háskólagráða 28,7 22,5 26,1 

Diplómapróf eftir fyrstu háskólagráðu 12,8 8,5 10,9 

Meistara- eða doktorspróf 16,0 16,9 16,4 

Annað    1,1 2,8 1,8 

Upplýsingar vantar 0 0 0 

Mælitæki 

Samtals 42 atriði voru valin af fyrri útgáfu listans og sett á næstu útgáfu listans (sjá 7. 

viðauka), en sjö atriðum var sleppt (24, 4, 25, 70, 34, 55, 73) þar sem atriðin þóttu of 

almenn, voru of lík öðrum atriðum, eða þóttu gölluð. Samin voru 30 ný atriði. Í 10. 

viðauka er að finna töflu sem gefur yfirlit yfir atriði sem haldið var úr fyrri útgáfu 

listans, auk nýrra atriði. 

Framkvæmd 

Gagnasöfnunin stóð yfir á tímabilinu 14. apríl til 7. maí 2010. Sama fyrirkomulag var á 

söfnun gagna og í gagnasafni 1. 

Úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna var með sama hætti og í gagnasafni 1. 
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Niðurstöður 

Fjöldi breyta sem uppfylla skilyrði um normaldreifingu í gagnasafninu er 48 (sjá 12. töflu) 

sem er 67% af atriðum á listanum. Atriði 19 og 68 eru hin sömu og er því síðarnefnda sleppt 

úr frekari gagnaúrvinnslu. Dreifing atriðanna er almennt vel innan skilgreindra marka, það er 

að skekkja og ris drefingarinnar hafi lægri gildi en 1 og að meðaltal sé sem næst 1,5. Nokkur 

atriði eru á mörkum þess að vera viðunandi, til að mynda atriði 8 (Er ósmeyk(ur við að sofa 

ein(n)), 21 (Á auðvelt með að taka ákvarðanir), 40 (Er laus við að hafa áhyggjur af því að 

öðrum börnum líki ekki við hann/hana), 43 (Heldur ró sinni ef óvissa ríkir um eitthvað í 

framtíðinni) og 66 (Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi hans/hennar á hlutunum).  

12. tafla. Dreifing svara sem uppfylla skilyrði um normaldreifingu, í sameiginlegu úrtaki mæðra 
og feðra (N=165).   

Atriði Meðaltal Skekkja Ris 

 (3)  Er sterk(ur) á taugum. 1,58 0,40 -0,72 
 (7)  Getur haft stjórn á sér þegar hann/hún verður hrædd(ur). 1,65 0,53 -0,70 
 (8)  Er ósmeyk(ur) við að sofa ein(n). 1,55 0,95 -0,56 
 (9)  Er áhyggjulaus. 1,56 0,58 -0,58 
(10) Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur fyrir 

hann/hana. 1,76 0,36 -0,91 
(12) Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað er auðvelt að 

telja í hann/hana kjark. 1,53 0,61 -0,56 
(13) Er afslappaður/afslöppuð eftir erfiðan dag. 1,63 0,57 -0,68 
(18) Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á hann/hún auðvelt 

með að leiða hugann að einhverju öðru. 1,87 0,17 -0,89 
(19) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún þarf að gera 

eitthvað á meðan aðrir horfa á.  1,52 0,60 -0,60 
(20) Það þarf mikið til þess að hann/hún verði hrædd(ur). 1,80 0,25 -0,77 
(21) Á auðvelt með að taka ákvarðanir.  1,48 0,94 -0,14 
(24) Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér. 1,75 0,29 -0,67 
(26) Er ósmeyk(ur) við að líta í augu einhvers sem hann/hún 

þekkir ekki vel. 1,54 0,84 -0,34 
(27) Sættir sig við eigin mistök. 1,71 0,41 -0,76 
(28) Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 1,75 0,34 -0,78 
(30) Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum.    1,64 0,64 -0,79 
(32) Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi ókunnugra. 1,62 0,61 -0,66 
(33) Það þarf mikið til þess að honum/henni bregði.  1,73 0,37 -0,77 
(34) Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til 

skammar. 2,00 0,00 -0,82 
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12. tafla. frh.    

(35) Er framfærin(n). 1,63 0,68 -0,76 
(37) Er sveigjanleg(ur).     1,50 0,85 -0,29 
(38) Getur tekið gagnrýni.   1,68 0,38 -0,67 
(40) Er laus við að hafa áhyggjur af því að öðrum börnum líki 

ekki við hann/hana.   1,46 0,94 -0,10 
(41) Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað á hann/hún 

auðvelt með að hrista óttann af sér. 1,72 0,29 -0,63 
(42) Getur hamið sig og náð stjórn á tilfinningum sínum þegar 

hann/hún verður hrædd(ur). 1,64 0,51 -0,66 
(43) Heldur ró sinni ef óvissa ríkir um eitthvað í framtíðinni.  1,46 0,89 -0,18 
(45) Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún þekkir ekki 

vel. 1,62 0,69 -0,72 
(46) Ef hann/hún er áhyggjufull(ur) á hann/hún auðvelt með 

að hrista áhyggjurnar af sér. 1,66 0,47 -0,69 
(47) Er laus við fullkomnunaráráttu. 1,62 0,70 -0,74 
(48) Er laus við að hafa áhyggjur af því að öðrum þyki 

eitthvað sem hann/hún gerir heimskulegt eða asnalegt. 1,63 0,50 -0,65 
(49) Það þarf mikið til þess að hann/hún reiðist. 1,85 0,22 -0,93 
(50) Getur hætt að hugsa óþægilegar hugsanir ef hann/hún vill 

það. 1,62 0,56 -0,65 
(51) Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún sé ekki 

að gera hlutina nógu vel. 1,55 0,70 -0,48 
(55) Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli. 1,61 0,56 -0,62 
(57) Ef hann/hún er áhyggjufull(ur) á hann/hún auðvelt með 

að leiða hugann að einhverju öðru. 1,74 0,11 -0,48 
(58) Er ófeimin(n). 1,51 0,81 -0,34 
(59) Heldur ró sinni ef hann/hún gerir mistök. 1,61 0,53 -0,62 
(60) Ef einhver gerir eitthvað sem honum/henni mislíkar lætur 

hann/hún viðkomandi vita af því.  1,47 0,64 -0,64 
(61) Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða 

hann/hana.     1,79 0,28 -0,80 
(62) Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að 

halda ró sinni og finna lausn á vandanum. 1,66 0,37 -0,65 
(64) Heldur ró sinni þótt illa gangi. 1,74 0,30 -0,68 
(65) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún hittir fólk sem 

hann/hún þekkir lítið eða ekki neitt.   1,53 0,82 -0,37 
(66) Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi hans/hennar 

á hlutunum. 1,50 1,00 -0,17 
(68) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún þarf að gera 

eitthvað á meðan aðrir horfa á.     1,47 0,74 -0,47 
(70) Heldur ró sinni ef eitthvað ófyrirsjáanlegt gerist. 1,52 0,77 -0,39 
(71) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún talar fyrir framan 

annað fólk. 1,59 0,64 -0,57 
(72) Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún muni 

gera mistök.    1,48 0,75 -0,42 
(73) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. 
 1,58 0,61 -0,56 

Aths. Tölusetning atriðis í lista (sjá 7. viðauka) er innan sviga. 
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13. tafla. Dreifing svara sem uppfylla ekki skilyrði um normaldreifingu, í sameiginlegu úrtaki 
mæðra og feðra (N=165).   

Atriði Meðaltal Skekkja Ris 

 (1)  Finnst hann/hún vera að gera hlutina nógu vel.   1,30 0,87 -1,27 

 (2)  Hefur lítil áhrif á hann/hana ef öðrum finnst 
hann/hún vera heimsk(ur) eða skrýtin(n). 1,93 0,10 -1,00 

 (4)  Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún 
meiði sig.  1,43 1,17 0,28 

 (5)  Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem 
hann/hún þekkir ekki vel. 1,82 0,31 -1,20 

 (6)  Heldur ró sinni ef hlutum er raðað á skakkan eða  
vitlausan hátt.  1,42 1,25 0,39 

(11) Er áhyggjulaus gagnvart því að aðrir krakkar 
muni gera grín að honum/henni. 1,87 0,21 -1,10 

(14) Það má hrófla við venjum hans/hennar án þess 
að hann/hún fari í uppnám. 1,42 1,22 0,40 

(15) Kvartar um magaverk eingöngu þegar hann/hún 
er veik(ur). 1,52 1,01 -0,36 

(16) Býst við að hlutirnir gangi vel hjá honum/henni 
fremur en illa.  1,35 1,31 0,78 

(17) Er laus við að hafa áhyggjur af hlutum sem ekki 
voru honum/henni að kenna. 1,37 1,11 0,24 

(22) Tekur tilsögn þegar hann/hún er hrædd(ur).  1,39 1,26 0,57 

(23) Kvartar um höfuðverk eingöngu þegar hann/hún 
er veik(ur). 1,47 1,22 -0,03 

(25) Finnst hann/hún vera jafn góð(ur) og aðrir 
krakkar.   1,27 1,78 2,33 

(29) Er hugrakkur/hugrökk. 1,41 1,04 0,09 

(31) Er ósmeyk(ur) við að fara ein(n) í afmæli til 
skólafélaga.   1,20 2,55 5,57 

(36) Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún 
sé ekki jafn góð(ur) og aðrir krakkar.   1,48 1,07 -0,04 

(39) Á von á því að hlutirnir gangi vel hjá 
honum/henni fremur en að þeir klúðrist.  1,35 1,33 0,83 

(44) Það þarf mikið til þess að græta hann/hana. 1,94 0,09 -1,11 

(52) Þolir vel við í óvissu. 1,84 0,25 -1,06 

(53) Það þarf mikið til þess að hann/hún verði 
pirraður/pirruð. 1,96 0,07 -1,23 

(54) Er ósmeyk(ur) þegar hann/hún á að sýna hæfni 
sína í einhverju (t.d. að spila á hljóðfæri, koma 
fram í leikriti, eða taka þátt í íþróttaviðureign). 1,42 1,19 0,36 

(56) Er örugg(ur) með sig í félagslegum aðstæðum 
(t.d. veislum eða samkomum).    1,38 1,18 0,43 

(63) Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún 
verði veikur.     1,23 2,13 3,78 

(69) Er laus við verki og óþægindi. 1,35 1,28 0,69 

Aths. Tölusetning atriðis í lista (sjá 7. viðauka) er innan sviga. 
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Í 13. töflu eru þau 24 atriði sem uppfylla ekki skilyrði um normaldreifingu (33% af 

heildarfjölda atriða á listanum) og var þeim sleppt úr frekari úrvinnslu á gögnunum, að 

undanskildum 14 atriðum sem var haldið áfram í gagnasafninu þar sem þau voru ýmist 

nálægt því að uppfylla skilyrði um normaldreifingu eða þóttu vera mikilvæg. 

Þáttagreining 

Þáttagreining var gerð á 62 breytum, í sameiginlegu úrtaki mæðra og feðra. Samhliða-

greining á gögnunum (2. mynd) bendir til þess að þrír þættir lýsi atriðasafninu best. 

 

2. mynd. Niðurstöður samhliðagreiningar.      

Niðurstöður þáttagreiningar þar sem dregnir voru þrír þættir, í sameiginlegu úrtaki 

mæðra og feðra, eru í 14. töflu. Þrír snúnir þættir skýra samanlagt 43,7 % af dreifingu 

breytanna. Fyrsti þátturinn skýrir stærstan hluta dreifingarinnar (32,1%), annar þáttur 

skýrir 7,4% og þriðji þáttur 4,3%. Þáttaskýring atriða er á bilinu 0,08 til 0,68.     
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14. tafla. Þriggja þátta lausn með meginásaþáttagreiningu og hvössum snúningi, í sameiginlegu 
úrtaki mæðra og feðra (N=165).     

 Hleðslur á þætti a 
Atriði I II III h2 

(37) Er sveigjanleg(ur).     0,87 0,12 -0,33 0,54 
(30) Er þolinmóð(ur) gagnvart öðrum.    0,79 -0,09 -0,17 0,42 
(66) Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi 

hans/hennar á hlutunum. 0,77 0,03 -0,09 0,52 
(70) Heldur ró sinni ef eitthvað ófyrirsjáanlegt gerist. 0,75 0,08 -0,06 0,56 
(49) Það þarf mikið til þess að hann/hún reiðist. 0,70 0,01 0,02 0,52 
(62) Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir hann/hún að 

halda ró sinni og finna lausn á vandanum. 0,70 -0,08 0,07 0,51 
(53) Það þarf mikið til þess að hann/hún verði 

pirraður/pirruð. 0,69 0,02 -0,06 0,44 
(38) Getur tekið gagnrýni.   0,65 0,11 -0,20 0,34 
(64) Heldur ró sinni þótt illa gangi. 0,58 -0,03 0,22 0,54 
(67) Á auðvelt með að leiða hjá sér það sem fer úrskeiðis 

eða gengur ekki nógu vel. 0,55 0,03 0,25 0,59 
(13) Er afslappaður/afslöppuð eftir erfiðan dag. 0,49 0,07 -0,01 0,25 
(59) Heldur ró sinni ef hann/hún gerir mistök. 0,47 0,09 0,17 0,43 
(18) Ef hann/hún verður pirraður/pirruð á hann/hún auðvelt 

með að leiða hugann að einhverju öðru. 0,45 0,08 0,18 0,40 
(52) Þolir vel við í óvissu. 0,44 0,07 0,22 0,41 
(46) Ef hann/hún er áhyggjufull(ur) á hann/hún auðvelt 

með að hrista áhyggjurnar af sér. 0,43 -0,01 0,40 0,57 
(42) Getur hamið sig og náð stjórn á tilfinningum sínum 

þegar hann/hún verður hrædd(ur). 0,42 -0,04 0,29 0,41 
(43) Heldur ró sinni ef óvissa ríkir um eitthvað í 

framtíðinni.  0,41 -0,03 0,26 0,36 
 (7)  Getur haft stjórn á sér þegar hann/hún verður 

hrædd(ur). 0,37 -0,12 0,25 0,27 
 (8)  Er ósmeyk(ur) við að sofa ein(n). 0,18 0,18 0,13 0,17 
(58) Er ófeimin(n). 0,12 0,82 -0,16 0,64 
(35) Er framfærin(n). -0,19 0,81 0,18 0,68 
(45) Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún þekkir 

ekki vel. 0,05 0,79 -0,17 0,53 
(71) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún talar fyrir framan 

annað fólk. 0,04 0,79 -0,03 0,63 
(55) Er örugg(ur) með sig ef er miðpunktur athygli. 0,02 0,78 -0,09 0,56 
(65) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún hittir fólk sem 

hann/hún þekkir lítið eða ekki neitt.   0,10 0,78 -0,12 0,59 
(32) Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi 

ókunnugra. 0,00 0,71 0,01 0,52 
(19) Er örugg(ur) með sig þegar hann/hún þarf að gera 

eitthvað á meðan aðrir horfa á.  -0,08 0,69 0,09 0,50 
(28) Er örugg(ur) með sig í ókunnum aðstæðum. 0,05 0,66 0,01 0,48 
(56) Er örugg(ur) með sig í félagslegum aðstæðum (t.d. 

veislum eða samkomum).    0,19 0,65 -0,03 0,55 
(54) Er ósmeyk(ur) þegar hann/hún á að sýna hæfni sína í 

einhverju (t.d. að spila á hljóðfæri, koma fram í 
leikriti, eða taka þátt í íþróttaviðureign). 0,15 0,57 -0,15 0,32 

 (5)  Á auðvelt með að biðja einhvern um aðstoð sem 
hann/hún  þekkir ekki vel. -0,11 0,55 0,08 0,30 
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14. tafla. frh.     
(26) Er ósmeyk(ur) við að líta í augu einhvers sem 

hann/hún þekkir ekki vel. 0,05 0,51 0,12 0,37 
(24) Það þarf mikið til þess að hann/hún fari hjá sér. -0,14 0,44 0,32 0,34 
(29) Er hugrakkur/hugrökk. 0,05 0,42 0,22 0,36 
(60) Ef einhver gerir eitthvað sem honum/henni mislíkar 

lætur hann/hún viðkomandi vita af því.  -0,08 0,23 0,03 0,08 
 (4)  Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún meiði 

sig.  0,08 0,21 0,20 0,17 
(48) Er laus við að hafa áhyggjur af því að öðrum þyki 

eitthvað sem hann/hún gerir heimskulegt eða asnalegt. -0,19 0,13 0,73 0,48 
(17) Er laus við að hafa áhyggjur af hlutum sem ekki voru 

honum/henni að kenna. -0,23 -0,11 0,73 0,31 
(36) Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún sé ekki 

jafn góð(ur) og aðrir krakkar.   -0,21 0,11 0,72 0,43 
(51) Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún sé ekki 

að gera hlutina nógu vel. 0,03 -0,14 0,70 0,42 
(72) Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún muni 

gera mistök.    0,08 0,03 0,65 0,53 
(11) Er áhyggjulaus gagnvart því að aðrir krakkar muni 

gera grín að honum/henni. -0,09 0,10 0,58 0,31 
(44) Það þarf mikið til þess að græta hann/hana. 0,10 -0,17 0,57 0,33 
(40) Er laus við að hafa áhyggjur af því að öðrum börnum 

líki ekki við hann/hana.   0,01 0,13 0,57 0,43 
(61) Á auðvelt með að hætta að hugsa um hluti sem hræða 

hann/hana.     0,28 -0,02 0,53 0,55 
(73) Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum sínum. 0,42 -0,15 0,53 0,62 
(41) Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað á hann/hún 

auðvelt með að hrista óttann af sér. 0,16 0,10 0,52 0,48 
 (9)  Er áhyggjulaus. 0,24 -0,15 0,51 0,39 
(34) Er sama þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til 

skammar. -0,23 0,26 0,49 0,30 
(21) Á auðvelt með að taka ákvarðanir.  0,04 0,21 0,49 0,43 
(10) Tekur því létt ef eitthvað vandræðalegt kemur fyrir 

hann/hana. 0,03 0,24 0,46 0,42 
(20) Það þarf mikið til þess að hann/hún verði hrædd(ur). 0,02 0,03 0,46 0,24 
(57) Ef hann/hún er áhyggjufull(ur) á hann/hún auðvelt 

með að leiða hugann að einhverju öðru. 0,39 -0,15 0,46 0,50 
 (3)  Er sterk(ur) á taugum. 0,12 0,08 0,43 0,32 
(50) Getur hætt að hugsa óþægilegar hugsanir ef hann/hún 

vill það. 0,33 -0,07 0,39 0,50 
 (1)  Finnst hann/hún vera að gera hlutina nógu vel.   -0,01 0,18 0,36 0,22 
(12) Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað er auðvelt 

að telja í hann/hana kjark. 0,14 0,21 0,36 0,37 
(33) Það þarf mikið til þess að honum/henni bregði.  0,11 0,24 0,35 0,36 
(15) Kvartar um magaverk eingöngu þegar hann/hún er 

veik(ur). -0,01 -0,05 0,35 0,10 
(47) Er laus við fullkomnunaráráttu. 0,27 -0,00 0,33 0,31 
 (2)  Hefur lítil áhrif á hann/hana ef öðrum finnst hann/hún 

vera heimsk(ur) eða skrýtin(n). 0,13 -0,10 0,30 0,12 
(27) Sættir sig við eigin mistök. 0,23 0,12 0,25 0,27 

a:  I Bjargráð; II Feimni; III Áhyggjur    

    Aths. Tölusetning atriðis í lista (sjá 7. viðauka) er innan sviga. 
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Fyrsti þátturinn samanstendur af 19 atriðum og er viðeigandi að nefna hann 

Bjargráð. Þau atriði sem hlaða hæst á þáttinn eru atriði 37 (Er sveigjanleg(ur)), 30 (Er 

þolinmóð(ur) gagnvart öðrum), 66 (Heldur ró sinni ef aðrir breyta fyrirkomulagi 

hans/hennar á hlutunum), 70 (Heldur ró sinni ef eitthvað ófyrirsjáanlegt gerist), 49 (Það 

þarf mikið til þess að hann/hún reiðist), 62 (Þegar hann/hún lendir í erfiðleikum reynir 

hann/hún að halda ró sinni og finna lausn á vandanum), 53 (Það þarf mikið til þess að 

hann/hún verði pirraður/pirruð), 38 (Getur tekið gagnrýni). Nokkuð er um að atriði sem 

tilheyra þættinum hlaði einnig á þriðja þátt (Áhyggjur), en þetta á helst við um atriði sem 

hlaða lægra á bjargráðsþáttinn, til dæmis atriði 46 (Ef hann/hún er áhyggjufull(ur) á 

hann/hún auðvelt með að hrista áhyggjurnar af sér) og 42 (Getur hamið sig og náð 

stjórn á tilfinningum sínum þegar hann/hún verður hræddur). Atriði 8 (Er ósmeyk(ur) 

við að sofa ein(n)) er hafnað sökum lágrar hleðslu á þáttinn.   

Sautján atriði hlaða á annan þátt og hlýtur hann nafnið Feimni. Fjöldi atriða hlaða 

hátt á þáttinn. Mörg atriði hlaða hátt á þáttinn og lítið er um atriði hlaði á aðra þætti. 

Atriðin sem hlaða hæst á þáttinn eru atriði 58 (Er ófeimin(n)), 35 (Er framfærin(n)), 45 

(Á auðvelt með að tala við fólk sem hann/hún þekkir ekki vel) 71 (Er örugg(ur) með sig 

þegar hann/hún talar fyrir framan annað fólk), 55 (Er örugg(ur) með sig ef er 

miðpunktur athygli), 65 (Er öruggu(ur) með sig þegar hann/hún hittir fólk sem hann/hún 

þekkir lítið eða ekki neitt) og 32 (Á auðvelt með að segja frá einhverju í hópi 

ókunnugra).   Atriði 4 (Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún meiði sig) og 60 

(Ef einhver gerir eitthvað sem honum/henni mislíkar lætur hann/hún viðkomandi vita af 

því) hlaða lágt á þáttinn og er þeim hafnað.   

Þriðji þáttur inniheldur 26 atriði. Þátturinn ber nafnið Áhyggjur. Atriði sem hlaða 

hæst á þáttinn eru atriði 48 (Er laus við að hafa áhyggjur af því að öðrum þyki eitthvað 

sem hann/hún gerir heimskulegt eða asnalegt), 17 (Er laus við að hafa áhyggjur af 
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hlutum sem ekki voru honum/henni að kenna), 36 (Er laus við að hafa áhyggjur af því að 

hann/hún sé ekki jafn góður og aðrir krakkar), 51 (Er laus við að hafa áhyggjur af því 

að hann/hún sé ekki að gera hlutina nógu vel), 72 (Er laus við að hafa áhyggjur af því 

að hann/hún muni gera mistök). Mikið er um það að atriði sem hlaða lægra á þáttinn 

hlaði einnig á hina þættina tvo. Atriði 73 (Á auðvelt með að hafa stjórn á áhyggjum 

sínum) hleður til að mynda álíka hátt á bjargráðsþáttinn og það sama gildir um atriði 50 

(Getur hætt að hugsa óþægilegar hugsanir ef hann/hún vill það). Atriði 34 (Er sama þó 

hann/hún eigi á hættu að verða sér til skammar) hleður síðan töluvert hátt á bæði 

bjargráðsþáttinn og feimnisþáttinn.     

15. tafla. Fylgni milli þátta í sameiginlegu úrtaki mæðra og feðra (N=165). 

Þættir a I II III  

I -   

II 0,49 -  

III 0,69 0,55 -  

a:  I Bjargráð; II Feimni; III Áhyggjur   

Fylgni milli þáttanna í sameiginlegu úrtaki mæðra og feðra er gefin upp í 15. töflu. Hæst 

er fylgnin milli fyrsta og þriðja þáttar, en lægsta fylgnin er milli fyrsta og annars þáttar. 

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki er viðunandi fyrir listann í heild sinni í sameiginlegu úrtaki mæðra og feðra 

(alfa=0,963) og í sitthvoru úrtaki mæðra (alfa=0,959) og feðra (alfa=0,967). 

Áreiðanleikastuðlar fyrir heildartölu kvarða og heildartölur þáttanna þriggja í 

sameiginlegu úrtaki mæðra og feðra eru sömuleiðis viðunandi (sjá 16. töflu).   
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16. tafla. Áreiðanleikastuðlar (alfa) heildartölu kvarða og heildartalna þátta, í úrtaki mæðra og 
feðra (N=165). 

 Alfastuðull Fylgni atriða við 
heildartölu kvarða 

Meðalfylgni milli 
atriða 

Spönn fylgni 
milli atriða 

Heildartala 
kvarða 

0,963 0,18 – 0,71 0,30 -0,06 – 0,73 

Þáttur I 0,926 0,35 – 0,74 0,40 0,13 – 0,73 

Þáttur II 0,922 0,27 – 0,77 0,41 0,05 – 0,69 

Þáttur III 0,926 0,29 – 0,72 0,33 0,03 – 0,65 

a:  I Bjargráð; II Feimni; III Áhyggjur  

Fylgni atriða við heildartölu kvarðans er á bilinu 0,18 til 0,71. Fylgni atriða sem 

tilheyra fyrsta þætti við heildartölu þáttarins er á bilinu 0,35 til 0,74. Fylgni atriða í 

öðrum þætti við heildartölu þáttarins er á svipuðu bili (0,27 til 0,77). Fylgni atriða innan 

þriðja þáttar við heildartölu þáttar er á bilinu 0,29 til 0,72.  

Það atriði sem hefur lægstu fylgni við heildartölu fyrsta þáttar er atriði 8 (Er ósmeyk(ur) 

við að sofa ein(n)), en það hefur einnig lága fylgni við flest önnur atriði þáttarins. Atriði 43 

(Heldur ró sinni ef óvissa ríkir um eitthvað í framtíðinni), 7 (Getur haft stjórn á sér þegar 

hann/hún verður hrædd(ur)) og 13 (Er afslappaður/afslöppuð eftir erfiðan dag)) hafa fremur 

lága fylgni við önnur atriði innan þáttarins, einkum við þau atriði sem hlaða hærra á þáttinn.  

Atriði sem tilheyra öðrum þætti hafa almennt nokkuð háa fylgni sín á milli og við 

heildartölu þáttarins, en það eru helst atriði 60 (Ef einhver gerir eitthvað sem 

honum/henni mislíkar lætur hann/hún viðkomandi vita af því) og 4 (Er laus við að hafa 

áhyggjur af því að hann/hún meiði sig) sem hafa lága fylgni við heildartölu þáttarins og 

er þeim hafnað af þeim sökum. Atriði 60 hefur mestu fylgni við atriði 56 (Er örugg(ur) 

með sig í félagslegum aðstæðum (t.d. veislum eða samkomum)), en annars er fylgni þess 

við önnur atriði lág. Atriði 4 hefur almennt lága fylgni við önnur atriði innan þáttarins, 

en hæstu fylgnina hefur það við atriði 58 (Er ófeimin(n)) og 29 (Er hugrakkur/hugrökk).    
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Atriði sem tilheyra þriðja þætti hafa flest sæmilega háa fylgni við heildartölu 

þáttarins. Hins vegar er almennt lág innbyrðis fylgni milli atriðanna. Þau atriði sem hafa 

sérstaklega lága fylgni við önnur atriði eru atriði 1, 2, 11, 12, 15, 17, 20, 27, 34, 36. Sex 

þessara atriða uppfylltu ekki viðmið um normaldreifingu (sjá í 13. töflu) en voru höfð 

með í þáttagreiningunni sökum þess að þau þóttu mikilvæg, nánar tiltekið atriði 1 

(Finnst hann/hún vera að gera hlutina nógu vel), 2 (Hefur lítil áhrif á hann/hana ef 

öðrum finnst hann/hún vera heimsk(ur) eða skrýtin(n)), 11 (Er áhyggjulaus gagnvart því 

að aðrir krakkar muni gera grín að honum/henni), 15 (Kvartar um magaverk eingöngu 

þegar hann/hún er veik(ur)), 17 (Er laus við að hafa áhyggjur af hlutum sem ekki voru 

honum/henni að kenna) og 36 (Er laus við að hafa áhyggjur af því að hann/hún sé ekki jafn 

góð(ur) og aðrir krakkar). Prófað var að þáttagreina atriðasafnið á ný án þessara atriða og 

dregnir voru þrír þættir (sjá í 9. viðauka). Með þessu fékkst skýrari lausn, þar sem minna var 

um að atriði sem tilheyra áhyggjuþættinum hlaði á bjargráðsþáttinn og öfugt. 

Samantekt 

Þrír skýrir þættir fengust, Bjargráð, Feimni og Áhyggjur og virðast meta aðgreindar 

hugsmíðar. Þátturinn Feimni svipar mjög til þess sem er í gagnasafni 1, en sömu atriði 

hlaða áfram hátt á þáttinn og hafa innbyrðis tengsl sín á milli. Atriði sem hlóðu á 

sérstakan þátt í gagnasafni 1, sem nefndur var Áhyggjur af áliti annarra og snúa að 

áhyggjum barns af því að verða sér til skammar og viðbrögðum við slíkum aðstæðum, 

hlaða nú á áhyggjuþáttinn. Atriði sem hlóðu lægra á áhyggjuþáttinn í gagnasafni 1 hafa 

nú aðgreinst frá þættinum og mynda nýjan þátt, Bjargráð. Fjöldi atriða hlaða sértækt á 

sitthvorn þáttinn. Nokkuð er þó um að atriði hlaði bæði á áhyggjuþáttinn og 

bjargráðsþáttinn, enda er há fylgni milli þáttanna tveggja.  
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Umræða 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru tvær. Önnur er að hægt er að orða mikilvæg atriði 

sem lúta að kvíða hjá börnum þannig að þau tjái aðlögunarhæfni og svör við þeim 

normaldreifist. Hin er að nokkuð skýr þáttabygging fékkst fyrir gögnin þar sem fjöldi 

atriða hlóðu sértækt á nokkra afmarkaða þætti.  

Þátturinn sem almennt er skýrastur í rannsókninni er þátturinn Feimni. Hann 

samanstendur af atriðum sem lýsa hegðun barns og öryggi við tilteknar félagslegar 

aðstæður. Það kom á óvart að ákveðin atriði hlóðu ekki á þáttinn, til að mynda Er sama 

þó hann/hún eigi á hættu að verða sér til skammar og Er áhyggjulaus gagnvart því að 

aðrir krakkar muni gera grín að honum/henni, þar sem þau voru samin með hliðsjón af 

félagsfælnieinkennum. Í fyrra gagnasafninu hlóðu atriðin á ósértækan þátt  (Áhyggjur af 

áliti annarra) sem hefur nokkra fylgni við áhyggjuþáttinn. Í seinna gagnasafninu hlóðu 

þau síðan að miklu leyti á áhyggjuþáttinn. Þessi atriði virðast því fremur tilheyra 

áhyggjuþætti heldur en feimni eða félagskvíða. 

Í fyrra gagnasafninu fékkst ekki fram nægilega skýr áhyggjuþáttur heldur virtist 

þátturinn meta tvær hugsmíðar, Áhyggjur og Bjargráð. Þetta kom raunar ekki á óvart þar 

sem tengsl eru milli þessara hugsmíða. Fleiri atriði voru samin fyrir seinni útgáfu listans 

í von um að atriðin myndu aðgreinast á tvo þætti. Það tókst að mestu leyti. Tveir þættir 

komu fram og fjöldi atriða hlóðu sértækt á sitthvorn þáttinn (sjá í 9. viðauka). Sum 

atriðin hlóðu þó áfram á báða þættina og eru það vísbendingar um að þau séu ekki 

nægilega sértæk. Ekki er þó tímabært að fella þau atriði burt heldur er vert að skoða þau 

nánar, sérstaklega í ljósi þess að úrtak rannsóknarinnar er lítið og þáttabygging gæti 

hæglega orðið önnur ef listinn er lagður fyrir aftur í öðru úrtaki.  
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Gagn gæti verið af því að hafa bjargráðsþátt í atferlislista, sem getur veitt gagnlegar 

upplýsingar um það hvernig barn bregst við þegar erfiðlega gengur. Þessi nálgun gæti 

einnig verið áhugaverð í rannsóknarvinnu, til dæmis við að skoða mismunandi birtingar-

form hegðunarvanda hjá börnum eftir því hvort þau eiga við tilfinningavanda að stríða 

eður ei. Þannig má vonandi fá betri mynd af hegðunar- og tilfinningavanda hjá börnum. 

Þörf er á að þróa kvarðann frekar. Nú liggja fyrir gögn um dreifingu atriða, sem skoða 

má nánar með tilliti til orðalags og inntaks. Áhugavert er að sjá hve eitt orð getur breytt 

miklu um dreifingu svara. Dreifing svara við atriðinu Finnst hann/hún vera að gera hlutina 

nógu vel er til að mynda skekkt en svör við atriðinu Er laus við fullkomnunaráráttu 

normaldreifast. Þetta kemur í raun á óvart þar sem ætla mætti að orðið ,,árátta” kalli fram 

fremur neikvæðar hugmyndir hjá foreldrum og þar með fáist skekkja í dreifingu svara, en sú 

var ekki raunin. Ekki er nein haldbær skýring á þessum mun. Áhugavert væri að hafa bæði 

atriðin á næstu útgáfu listans til þess að athuga hvort dreifing atriðanna verði svipuð.  

Erfitt reyndist að búa til atriði sem næðu utan um áráttukennda hegðun þannig að 

svör myndu normaldreifast. Svör við atriðinu Kemur við skítuga hluti án þess að hafa 

áhyggjur af bakteríum eða sýklum voru normaldreifð, en skekkt dreifing fékkst hins 

vegar í sambærilegu atriði sem fjallaði um áhyggjur barns af því að mengast. Líklegast 

er um stigsmun að ræða, það er að eðlilegt sé að börn á þessum aldri hafi stundum 

áhyggjur af bakteríum og sýklum, en síður áhyggjur af því að mengast.       

Reynt var að semja atriði sem gætu metið fælni, til dæmis með því að spyrja um 

hugrekki (Er hugrakkur/hugrökk og Er hugrakkur/hugrökk í kringum dýr) en þessi atriði 

gáfu ekki góða raun. Atriði eins og Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað á hann/ 

hún auðvelt með að hrista óttann af sér og Ef hann/hún verður hrædd(ur) við eitthvað er 

auðvelt að telja í hann/hana kjark lofa hins vegar góðu, en svör við þeim voru normal-

dreifð. Það gæti því verið vænlegra að orða atriði á þann hátt að snúi að undirliggjandi 
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tilhneigingu barns til að hræðast fremur en að tilgreina einhverja ákveðna hluti sem fælnin 

beinist að, enda eru slíkir hlutir líklegir til að vera breytilegir milli barna og eftir aldri.  

Ef marka má niðurstöður úr fyrra gagnasafninu er nokkuð algengt að börnin kvarti um 

verki án þess að vera veik, en ekki er hægt að segja til um hvort það sé vegna kvíða. Prófað 

var að skipta atriðinu Kvartar um verki (t.d. höfuðverk eða magaverk) eingöngu þegar 

hann/hún er veikur fyrir seinni listann sem var lagður fyrir, þannig að atriðin tjáðu annars 

vegar kvartanir um höfuðverk og hins vegar um magaverk. Dreifing svara við báðum 

atriðunum var hins vegar skekkt, en atriðið sem snéri að magaverkjum var þó á mörkum 

þess að vera normaldreift. Það mætti ef til vill kanna þessi mál betur, til dæmis hvort 

magaverkir séu algengara umkvörtunarefni hjá íslenskum börnum og hvort markverð tengsl 

séu milli slíkra kvartana og kvíða- eða streitueinkenna.  

Helsta takmörkun á rannsókninni er hve lítil úrökin eru, en mikið brottfall var í 

rannsókninni. Aðeins um helmingur lista sem sendir voru fengust til baka. Í skólunum kom 

fram að líklegasta skýringin á lélegum endurheimtum væri að foreldrar grunnskólabarna fái 

margar kannanir sendar heim og gefi sér ekki tíma til að svara þeim öllum. Einnig er 

hugsanlegt að lengd listans hafi haft áhrif. Þar sem úrtakið er tiltölulega lítið ber að taka 

niðurstöðunum með ákveðnum fyrirvara. Hleðslur atriða á þætti og milli þátta geta til að 

mynda verið óstöðugar og breyst milli úrtaka. Nokkur styrkur er hins vegar í því að lítið var 

um að svör vantaði á þá lista sem fengust tilbaka og gæti það gefið til kynna að atriðin hafi 

almennt verið aðgengileg fyrir foreldra. 

Niðurstöður þessarar rannsókar gefa tilefni til frekari athugana. Gott væri að leggja 

listann fyrir á ný til að athuga hvort þáttabygging haldist og atriðin verði áfram 

normaldreifð. Einnig væri áhugavert að athuga réttmæti atriðanna á listanum með því að 

bera svör foreldra saman við svör þeirra á hefðbundnum matslistum sem meta einkenni 

kvíðaraskana.  
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