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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga þáttauppbyggingu og aðra próffræðilega eiginleika 

íslenskrar útgáfu 5-15 listans. Niðurstöður voru bornar saman við erlendar rannsóknir. Listinn 

er foreldramatskvarði sem notaður er til að skima fyrir taugasálfræðilegum veikleikum hjá 

börnum með ADHD og fylgiraskanir. Listinn gefur gott yfirlit yfir ýmis frávik í taugaþroska 

sem oft fylgja röskuninni. Þátttakendur voru foreldrar 40 barna á aldrinum 5-15 ára, þar af 10 

stúlkur og 30 drengir. Meðalaldur var 8,95 ár. Úrtakið samanstóð af foreldrum barna sem 

vísað var til sérfræðiþjónustu Þjónustumiðstöðvar Breiðholts og foreldrum barna með ADHD 

sem sátu fyrirlestur hjá ADHD- samtökunum. Niðurstöður þáttagreiningar á undirþáttum 

listans gaf fjögurra þátta lausn. Niðurstöðurnar voru ekki í samræmi við fyrri rannsókn á 

þáttauppbyggingu undirþátta listans. Þáttalausnin í erlendu rannsókninni gaf tvo þætti. 

Íslensku þáttunum voru gefin heitin hegðunarstjórn, félagsleg- og tilfinningaleg staða, 

hreyfifærni og náms- og málfærni. Innri áreiðanleiki íslenskrar útgáfu listans var heldur lakari 

í flestum undirþáttum samanborið við áreiðanleika undirþátta í fyrri rannsóknum, þó var ekki 

um verulegan mun að ræða. Próffræðilegir eiginleikar voru í flestum tilvikum sambærilegir 

erlendu rannsóknunum. Niðurstöður gefa vísbendingar um að hægt sé að nota listann í 

klínískri vinnu en nauðsynlegt er að afla upplýsinga um réttmæti listans áður en sú niðurstaða 
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1 Inngangur 

Athyglisbrestur með ofvirkni (Attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD) er 

taugaþroskaröskun sem einkennist af erfiðleikum með að viðhalda og stýra athygli, hvatvísi 

og hreyfiofvirkni (APA, 2000; World Health Organization, 1993). Einkennin eru í ósamræmi 

við aldur og þroska. Röskunin getur haft víðtæk áhrif á daglegt líf, nám og félagslega aðlögun 

(Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll Magnússon, 2000). Algengi ADHD er 

mun hærra hjá drengjum en stúlkum. Rannsóknir benda þó til að fleiri stúlkur séu með ADHD 

en talið hefur verið en þær koma síður í greiningu  (Barkley, 2006). Orsakir eru ekki fyllilega 

kunnar en þekking á röskuninni hefur aukist til muna á undanförnum árum. Almennt er litið 

svo á að um fjölþátta orsök sé að ræða (Tripp og Wickens, 2009) og að erfðir og 

taugafræðilegir þættir spili þar lykilhlutverk (Barkley, 2006). Ýmsar fylgiraskanir eru 

algengar meðal barna með röskunina og því getur einkennamynd ADHD verið afar ólík eftir 

einstaklingum. Rannsóknir síðustu ára hafa varpað ljósi á mikilvægi þess að tekið sé tillit til 

allra mögulegra þátta sem gætu haft áhrif á barnið þegar til lengri tíma er litið. Af þeim 

ástæðum er mikilvægt að skimað sé fyrir öðrum hugsanlegum röskunum, meðal annars til að 

tryggja að börn fái viðeigandi meðferð. Skimun er fljótleg leið til að greina frávik í þroska og 

hegðun (Gillberg o.fl., 2004). 5-15 listinn var hannaður með það í huga að bera kennsl á 

einkenni og vandamál sem eru dæmigerð fyrir ADHD og fylgiraskanir (Kadesjö o.fl., 2004). 

Listinn gefur gott yfirlit yfir ýmis frávik í taugaþroska sem oft fylgja röskuninni 

(Trillingsgaard o.fl., 2004). Listinn gefur því mikilvægar upplýsingar um styrkleika og 

veikleika barna á mörgum þroskasviðum sem hægt er að athuga nánar í greiningarferlinu og 

veitir hann góðar leiðbeiningar varðandi áherslu í meðferð (Bohlin og Janols, 2004). Engar 

rannsóknir hafa verið gerðar á listanum á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að athuga 

þáttauppbyggingu og aðra próffræðilega eiginleika íslenskrar útgáfu listans og bera 

niðurstöður saman við erlendar rannsóknir. Niðurstöður munu nýtast við greiningarferli 

ADHD og tengdar raskanir og veita mikilvægar upplýsingar um notagildi listans á Íslandi.  

1.1 Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) 

Athyglisbrestur með ofvirkni (Attention-deficit/hyperactivity disorder, hér eftir kallað ADHD) 

er geðröskun með algengi milli 3% og 7% hjá börnum á grunnskólaaldri (APA, 2000). 

Einkennin skiptast í þrjá meginflokka: athyglisbrest, hreyfiofvirkni og hvatvísi (APA, 2000; 

World Health Organization, 1993). ADHD er ein algengasta hegðunarröskunin (Behavior 

Disorder) (Páll Magnússon, Jakob Smári, Hrönn Grétarsdóttir og Hrund Þrándardóttir, 1999) 

og greinist hjá um helmingi þeirra sem vísað er til sérfræðiþjónustu barna og unglinga. 
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Umrædd röskun hefur neikvæð áhrif á fjölskyldulíf, samskipti við jafnaldra, námsgetu, 

tilfinningaþroska, sjálfsálit og almenn lífsgæði (Rube og Reddy, 2005). Þrátt fyrir fyrrgreindar 

staðhæfingar sem byggja á viðurkenndum rannsóknarniðurstöðum eru ekki til nein líffræðileg 

eða sálfræðileg próf til að greina með vissu hvort ADHD sé til staðar (Tripp og Wickens, 

2009). Við greiningu er lagt til grundvallar einkenni sem eru bæði mælanleg og metin út frá 

hegðun. Þess vegna er röskunin skilgreind atferlisfræðilega (Pelham, Fabiano og Massetti, 

2005).  

 Fyrstu einkenni koma yfirleitt fram í bernsku en talið er að fyrir þriggja ára aldur sé um 

það bil helmingur af börnum með röskunina farinn að sýna frávik í hegðun, sérstaklega of 

mikla virkni, hvatvísi og óhlýðni (Barkley, 1997a). Oft tekur röskunin breytingum eftir því 

sem börnin eldast en rannsóknir benda til þess að börn með ADHD gangi í gegnum 

mismunandi þroskastig, til að mynda dregur verulega úr hreyfiofvirkni með auknum aldri. 

Hreyfiofvirkni greinist jafnan á aldursskeiðinu frá tveggja til fjögurra ára. Einkenni 

athyglisbrests og hvatvísi koma iðulega seinna í ljós og haldast fram á unglingsaldur, í sumum 

tilvikum allt til fullorðinsára (APA, 2000; Barkley, 1997a; Rube og Reddy, 2005). Talið er að 

allt að 70% þeirra sem greinast með ADHD í æsku sýni hamlandi einkenni röskunarinnar á 

fullorðinsárum, einkum og sér lagi ef röskunin er ekki meðhöndluð á viðeigandi hátt 

(Faraone, Sergeant, Gillberg og Biederman, 2003; Staller og Faraone, 2006). Fylgiraskanir 

eru algengar meðal barna með ADHD. Rannsóknir sýna að þær algengustu eru 

mótþróaþrjóskuröskun (Oppositional Defiant Disorder) og hegðunarröskun (Conduct 

Disorder), á meðan algengustu geðrænu fylgiraskanir eru lyndis- og kvíðaraskanir (Mood 

Disorder) (Anxiety Disorder). Einnig er algengt að börn með ADHD eigi við námserfiðleika 

að stríða og að félagshæfni þeirra sé skert (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson o.fl., 

2000; Van der Oord, Prins, Oosterlaan og Emmelkamp, 2008). Algengi ADHD er hærra hjá 

drengjum og greinast um þrír drengir á móti hverri stúlku í almennu þýði. Þessi munur á 

hlutföllum kynjanna kann að einhverju leyti að stafa af því að stúlkur eru síður sendar í 

greiningu (Barkley, 2006). 

 ADHD er sú röskun sem hefur verið hvað mest rannsökuð innan geðlæknisfræði barna 

(Barkley, 1997b; Rube og Reddy, 2005) en þó eru orsakir hennar að mestu leyti óþekktar 

(Tripp og Wickens, 2009). Hins vegar eru sterkar vísbendingar um að ADHD sé röskun sem á 

sér líffræðilegar orsakir (Barkley, 2003; Páll Magnússon o.fl., 1999). Viðhorf almennings til 

ADHD er oft ekki í samræmi við vísindalega viðurkennd sannindi um eðli, framvindu, horfur 

og meðferð. Má þar nefna að í umfjöllunum um röskunina hefur verið gefið í skyn að ADHD 

sé einungis tilbúningur fagaðila og lyfjafyrirtækja. Gagnrýnendur tala einnig um mikla 
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aukningu í greiningu og ofnotkun lyfja. Mikill áróður hefur verið notaður gegn lyfjameðferð 

og því haldið fram að skrifað sé upp á örvandi lyf í mun meiri mæli en raunveruleg þörf er á. 

Sumir telja ennfremur að ADHD eigi rætur að rekja til umhverfisins, eins og lélegs uppeldis 

fremur en líffræðilegra frávika (Ellison, 2003). Röksemdir sem hnekkja þessari gagnrýni eru í 

fyrsta lagi þær að almennt er talið að greiningin á ADHD sé réttmæt og að þessi röskun hafi 

bæði alvarlegar og ævilangar afleiðingar í för með sér (NIH, 2000). Að auki er ADHD ekki 

menningarbundið heldur þekkist í ólíkum menningarheimum þó röskunin birtist ef til vill á 

ólíkan hátt (Faraone o.fl., 2003). Í öðru lagi hefur vísindaleg þekking á ADHD, jafnt hjá 

börnum sem fullorðnum, aukist gríðarlega (Barkley 2006). Í þriðja lagi er það staðreynd að í 

flestum tilfellum bæta lyfin lífsgæði þessara einstaklinga (Arnsten, 2006; Berridge o.fl., 

2006). Í þessu samhengi er vert að geta þess að á sama tíma og það er aukning í notkun lyfja 

eru börn á skólaaldri með lægstu prósentutöluna yfir notkun örvandi lyfja (Gísli Baldursson, 

Páll Magnússon og Ólafur Ó. Guðmundsson, 2000). Í fjórða lagi geta uppeldisaðferðir haft 

áhrif á framvindu ADHD og aukið líkur á fylgikvillum en þær eru ekki orsök röskunarinnar 

(Barkley, 2006). Til eru ýmis meðferðarform til að lágmarka einkenni ADHD og halda þeim í 

skefjum. Má þar nefna foreldra- kennara- og fjölskyldufræðslu er viðkemur þessari röskun, 

einnig foreldra- og kennararáðgjöf í aðferðum atferlismótunar, úrræði fyrir skóla og 

lyfjameðferð (Barkley, 1997b). Þegar greining ADHD liggur fyrir er mikilvægt að fræða 

barnið sjálft, fjölskyldu og kennara um einkenni, framvindu, horfur, orsakir og 

meðferðarúrræði (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson o.fl., 2000). Rannsóknir hafa 

sýnt að aukin þekking á ADHD bætir ekki aðeins líðan foreldra og barna heldur gerir hún 

einnig foreldra að betri uppalendum (Anastopoulos, Shelton, DuPaul og Guevremont, 1993; 

Chronis, Chacko, Fabiano, Wymbs og Pelham, 2004). Í foreldra- og kennararáðgjöf er 

viðkomandi kennt að nota aðferðir atferlismótunar til að stjórna hegðun barnsins (Barkley, 

2006). Ráðgjöf á þessu sviði hefur gefið góðan árangur og eykur stöðugleika og skipulag í 

daglegu lífi barna með ADHD (Staller og Faraone, 2006). Meðal þeirra atriða sem áhersla er 

lögð á eru fastar venjur, að nota skýr fyrirmæli og oft hjálpa sjónrænar leiðbeiningar. Það þarf 

að hafa skýrar reglur um hegðun sem fylgt er eftir af sanngirni og fara eftir umbunarkerfi þar 

sem jákvæðri hegðun er veitt athygli og hún styrkt en óæskileg hegðun hundsuð þegar sá 

möguleiki er fyrir hendi. Jafnframt er brottvísun (time-out plan) notuð við alvarlegum 

hegðunarbrotum en síðast og ekki síst er lögð áhersla á að skapa rólegt umhverfi (Chronis 

o.fl., 2004). Flest börn með ADHD eiga við námserfiðleika að stríða vegna þess að þau eiga 

mjög erfitt með að einbeita sér. Hreyfiofvirkni og hvatvísi spila einnig stórt hlutverk og því 

getur skólaumhverfið reynst þeim mjög erfitt (DuPaul, 2007). Það er 4 til 5 sinnum líklegra að 
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börn með ADHD þurfi á sérkennslu að halda en börn sem ekki eru með röskunina (Loe og 

Feldman, 2007). Stærsti hluti þeirra fyrrnefndu eru með sértæka námserfiðleika eða 41%  

(DuPaul, 2007). Samhliða öðrum meðferðaraðferðum er því aðstoð í námi mikilvæg. Í fyrsta 

lagi þurfa kennarar að búa yfir góðri þekkingu á ADHD og hafa jákvætt viðhorf gagnvart 

þessari röskun. Einnig er mikilvægt að góð samvinna sé á milli skóla og heimila til að sem 

bestur árangur náist. Sérstök úrræði fyrir skóla eru meðal annars aðlögun umhverfis, notkun 

atferlismótunar, einstaklingsmiðuð námsáætlun, sérsniðið námsefni eða námsefnið er lagt upp 

með sérstökum hætti, lengri próftími, lengri tími við skil á verkefnum og leiðbeiningum 

komið á framfæri með aðstoð tölvutækni. Allt þetta ásamt fleiru hjálpar barninu að ná sem 

bestum árangri (Barkley, 2006). Í þessu samhengi er talað um gagnreynda (evidence based) 

meðferð við ADHD hjá börnum þegar foreldrar og kennarar eru þjálfaðir í aðferðum 

atferlismótunar (Barkley, 2002: Pelham og Fabiano, 2008). 

 Lyfjameðferð er það meðferðarúrræði við ADHD sem lengst hefur verið notað á 

markvissan hátt, sem og það úrræði sem er best stutt með ítarlegum rannsóknum (Barkley, 

2006). Örvandi lyf (stimlulants) er mest notaði lyfjaflokkurinn og metýlfenýdat langalgengast 

þessara lyfja. Örvandi lyf eru adrenhermandi lyf sem líkjast katekólamínum og hafa örvandi 

verkun á miðtaugakerfi (central nervous system). Lyfin auka losun noradrenalíns og dópamíns 

úr taugaendum (synaptic cleft). Amfetamín er skylt lyfinu metýlfenýdat og hefur svipaða 

verkun á miðtaugakerfið en það er mun sjaldnar notað. Forklínískar rannsóknir hafa sýnt að 

amfetamín og metýlfenídat hamla endurupptöku noradrenalíns og dópamíns og áhrif lyfjanna 

ná hámarki um það bil tveimur tímum eftir inntöku. Þegar um fimm klukkutímar eru liðnir frá 

inntöku er yfirleitt engin merkjanleg virkni lyfjanna. Rannsóknir hafa endurtekið staðfest áhrif 

þessara lyfja hjá um 73-77% barna með ADHD. Hins vegar hafa lyfin ekki tilætluð áhrif hjá 

allt að 25-30% barna. Aukaverkanir koma fram hjá um 4-6% barna og er algengast að þau 

þjáist af svefnleysi, lystarleysi, kviðverkjum, höfuðverkjum og pirringi (Barkley, 2006; Gísli 

Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson o.fl., 2000).  

 Niðurstöður skammtímarannsókna sýna að örvandi lyf draga úr einkennum 

athyglisbrests, hreyfiofvirkni og hvatvísi (Van der Oord o.fl., 2008). Í nýlegri 

langsniðsrannsókn MTA Cooperative Group (1999) voru skoðuð áhrif mismunandi inngripa 

yfir 14 mánaða tímabil hjá sjö til níu ára börnum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 

samsett meðferð, lyfja- og atferlismeðferð, gefur betri árangur til lengri tíma litið en 

lyfjameðferð ein og sér. Á þetta sérstaklega við ef fylgiraskanir eru til staðar. Aftur á móti 

getur lyfjameðferð ein og sér verið nægjanleg fyrir þá sem hafa ekki samslátt við aðrar 

raskanir. Atferlismeðferð gefur lakari árangur en þó ásættanlegan fyrir þá sem vilja ekki lyf 
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(MTA Cooperative Group, 1999). Svipaðar niðurstöður eiga við í allsherjargreiningu (meta-

analysis) Van der Oord og félaga (2007) en með tilliti til kjarnaeinkenna röskunarinnar gefur 

samsett meðferð, þ.e. sálfélagsleg meðferð auk lyfjameðferðar betri árangur en sálfélagsleg 

meðferð ein og sér. Árangur af lyfjameðferð og samsettri meðferð var jafn gild með tilliti til 

kjarnaeinkenna en þegar samsláttur var við aðrar raskanir sýndi samsett meðferð fram á betri 

árangur en einungis lyfjameðferð. Samsett meðferð hefur orðið æ algengari í meðferð á 

ADHD (Barkley, 2006).  

1.1.1  Sögulegt yfirlit 

Árið 1902 lýsti breskur læknir að nafni, Georg Still, hópi barna þar sem of mikil virkni, 

erfiðleikar í einbeitingu og vandkvæði við að hafa viðeigandi stjórn á eigin hegðun var 

einkennandi. Jafnframt skýrði hann frá því að strákar væru í meirihluta og að upphaf röskunar 

kæmi iðulega fram fyrir 8 ára aldur. Orsökin var talin vera af líffræðilegum toga sem 

annaðhvort væri hægt að rekja til erfða eða heilaskaða sem hefði átt sér stað á fósturskeiði eða 

eftir fæðingu. Lýsingar Still svipa mjög til nútímalegrar skilgreiningar á ADHD og er 

fyrirlestrasafn hans talið vera eitt af elstu læknisfræðilegum heimildum um röskunina 

(Barkley, 2006).  

 Á árunum 1917-1918 vaknaði áhugi Bandaríkjamanna á ADHD en á þeim árum 

geisaði heilabólgufaraldur (encephalitis) í landinu sem hafði þær afleiðingar í för með sér að 

mörg þeirra barna sem lifðu af sýndu veruleg frávik í hegðun og hugsun. Einkennamynd 

barnanna samanstóð af einbeitingarskorti, eirðarleysi, skorti á stjórn og truflunum á 

vitsmunasviði, þar á meðal minni. Rannsóknir á fyrirbærinu leiddu til þess að einkennin voru 

talin stafa af heilaskaða. Þetta sjónarmið mótaði áframhaldandi rannsóknir á frávikum í 

hegðun barna og fékk röskunin heitin vægur heilaskaði (Minimal Brain Damage) og væg 

truflun á heilastarfsemi (Minimal Brain Dysfunction, MBD) á árunum 1950-1960. Fljótlega 

var byrjað að gagnrýna hugtökin en þau þóttu alltof víðtæk, auk þess var ekki alltaf hægt að 

sýna fram á að um heilaskaða væri að ræða. Um svipað leyti byrjuðu rannsakendur að kanna 

taugafræðileg ferli (neurological mechanism) sem talin voru liggja að baki hegðuninni. Þá 

kom fram sú hugmynd að börn með ADHD væru með ofvirkniröskun (hyperkinetic impulse 

disorder). Eftir þetta fóru rannsakendur í sífellt meiri mæli að horfa til hreyfiofvirkni barna og 

byrjað var að nota hugtakið ofvirkniheilkenni (hyperactive child syndrome) en það átti að vísa 

til of mikillar virkni barna miðað við aldur þeirra og þroska (Barkley, 2006; Rube og Reddy, 

2005). 

 Frá og með árinu 1970 var ákveðinn vendipunktur í rannsóknum á ADHD. Gerðar 

voru fjölmargar klínískar rannsóknir á röskuninni sem leiddi til þess að hreyfiofvirkni var 
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ekki lengur frumforsendan í rannsóknum á ADHD. Rannsóknir Virgina Douglas vörpuðu ljósi 

á mikilvægi athyglisbrests og hvatvísi meðal einkenna og voru rannsóknir hennar mikilvægur 

áfangi í þróuninni. Aðaleinkenni röskunarinnar voru talin skortur á stjórnun hegðunar. Þetta 

viðhorf var samþykkt víða og hafði meðal annars áhrif á skilgreiningu röskunarinnar í DSM-

III en röskunin fékk heitið athyglisbrestur (Attention Deficit Disorder, ADD) með eða án 

hreyfiofvirkni (+H/-H). Helstu einkenni röskunarinnar voru athyglisbrestur (inattention), 

hvatvísi (impulsivity) og hreyfiofvirkni (overactivity). Heitinu var svo breytt í ADHD í DSM-

III-R greiningarkerfinu sem kom út árið 1987. Um þetta leyti mótaðist sá skilningur á ADHD 

sem við höfum í dag (Barkley, 1997a; Barkley, 2006). 

1.1.2  Einkenni ADHD 

Hegðunareinkennum er oftast skipt í þrjá flokka; einkenni athyglisbrests, hreyfiofvirkni og 

hvatvísi. Rannsóknir síðustu ára hafa þó bent til þess að réttara sé að skipta einkennum í tvær 

víddir atferlis, það er að segja einkenni athyglisbrests og einkenni hreyfiofvirkni/hvatvísi 

(Barkley, 2006; Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson o.fl., 2000). Áðurgreindar víddir 

eru til þess fallandi að greina röskunina sem og að aðgreina undirflokka hennar, að minnsta 

kosti í DSM-greiningarkerfinu (Barkley, 2006). Búið er að gera þessum tveimur víddum 

atferlis góð skil í rannsóknum þvert á þjóðerni og menningarhópa í Norður-Ameríku og víðast 

hvar annars staðar í heiminum (Mash og Wolfe, 2010). Þrátt fyrir að um sé að ræða tvær 

víddir atferlis þá er yfirleitt fjallað um einkenni röskunarinnar með því að skipta þeim í þrjá 

flokka. Ljóst er að hugtökin athyglisbrestur, hreyfiofvirkni og hvatvísi eru ekki einungis ólík 

sín á milli heldur er hægt að túlka hvert og eitt þeirra á fleiri en einn veg. Segja má að 

hugtökin séu margræð þar sem til eru nokkrar tegundir af athyglisbresti, hreyfiofvirkni og 

hvatvísi, auk þess sem hægt er að meta hugtökin á mismunandi hátt. Ómögulegt er að 

skilgreina nákvæmlega hvaða einkenni öll börn hafa sem greind eru t.d. með athyglisbrest. 

Réttara væri að segja að hvert barn með ADHD væri einstakt. Þar af leiðandi er ekki hægt að 

setja algildan og ósveigjanlegan merkimiða á börn með ADHD sem ætlaður er til þess að 

aðgreina þau frá öðrum börnum (Barkley, 1997a). 

1.1.2.1 Athyglisbrestur 

Börn með athyglisbrest eiga erfitt með að beina athygli sinni að einhverju einu í tiltekinn 

tíma. Á þetta sérstaklega við ef verkefnið krefst mikillar einbeitingar, börnunum finnst það 

leiðinlegt og/eða verkefnið krefst endurtekninga (Barkley, 2006). Einbeitingarerfiðleikar skila 

sér í margvíslegum frávikum og geta komið fram við mismunandi aðstæður í daglegu lífi. 

Einkenni athyglisbrests birtast í því að eiga í erfiðleikum með að veita smáatriðum athygli eða 
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gera fljótfærnis og klaufavillur við úrlausn verkefna. Einkennin felast einnig í skipulagsleysi 

og að framkvæmt sé án mikillar hugsunar. Börnin vaða úr einu í annað og eiga erfitt með að 

fylgja fyrirmælum til enda og ljúka verkefnum. Þau eiga mjög erfitt með að halda athygli, 

líkar illa við og jafnvel forðast verkefni sem krefjast mikillar eftirtektar. Oft virðist sem 

hugurinn sé á reiki eða eins og börnin séu ekki að hlusta þegar talað er beint til þeirra. Þau eru 

gleymin í daglegum athöfnum og missa auðveldlega einbeitingu vegna utanaðkomandi áreita 

sem aðrir eiga auðvelt með að leiða hjá sér (APA, 2000).  

 Einkenni athyglisbrests koma iðulega ekki fram fyrr en formleg skólaganga hefst en 

þá fer að reyna meira á athyglina. Athyglisbrestur getur haft margvíslegar afleiðingar á 

námshæfni (Barkley, 1997a; Barkley, 2006). 

1.1.2.2  Hvatvísi 

Hvatvísi felur í sér óþolinmæði, erfiðleika með að seinka svörun, börnin svara spurningum 

áður en þær eru kláraðar, þau eiga erfitt með að bíða eftir að röðin komi að þeim og þau trufla 

og ónáða aðra. Þau koma gjarnan með athugasemdir sem eru úr samhengi, hlusta ekki á 

leiðbeiningar, hefja samræður á óviðeigandi tímum, trufla og ónáða aðra gengdarlaust, hrifsa 

hluti af öðrum, snerta hluti sem bannað er að koma við og eru með almenn fíflalæti. Hvatvísi 

getur leitt til þess að þau taki þátt í áhættusömum athöfnum þar sem þau framkvæma án þess 

að hugsa um afleiðingarnar (APA, 2000).   

1.1.2.3 Hreyfiofvirkni 

Einkenni hreyfiofvirkni eru að vera sífellt á iði, eiga erfitt með að sitja kyrr, klifra og hlaupa 

þegar það á ekki við, eiga erfitt með að vera hljóð á viðeigandi augnablikum auk þess að 

liggja almennt hátt rómur, að vera stöðugt á ferðinni og að tala óhóflega mikið (APA, 2000). 

 Einkenni hreyfiofvirkni eru breytileg eftir aldri og þroska. Hreyfiofvirkni er oftast 

mest áberandi á leikskólaaldri en minnkar eftir því sem árin líða. Greining ADHD í bernsku er 

því oft vandkvæðum bundin og þar af leiðandi er nauðsynlegt að mikillar varfærni sé gætt við 

greininguna. Oft dregur úr einkennum hreyfiofvirkni á unglingsárum en í staðinn kemur innri 

órói. Einkenni hreyfiofvirkni hjá unglingum og fullorðnum er meira í formi eirðarleysis og 

þarfar fyrir að tala mikið (APA, 2000). 

1.1.3 Greiningarskilmerki 

Greiningarskilmerki ADHD eru skráð í tveimur flokkunarkerfum. Annarsvegar Greiningar- 

og tölfræðihandbók geðraskana (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders 

Fourth edition, hér eftir kallað DSM-IV), sem er flokkunarkerfi bandaríska geðlæknafélagsins 
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og hins vegar í hinu Alþjóðlega flokkunarkerfi sjúkdóma og skyldra  heilbrigðisvandamála, 

10. útgáfu (International Classification of Diseases, hér eftir kallað ICD-10) 

(Landlæknisembættið, 2007). ICD-10 kerfið er aðallega notað í Evrópu (Barkley, 2006). Við 

greiningu á ADHD á Íslandi hefur það vinnulag skapast að styðjast fyrst og fremst við 

skilmerki DSM-IV enda þótt greiningar séu skráðar samkvæmt ICD-10. Það kemur til vegna 

þess að greiningarskilmerki DSM-IV eru bæði hagnýtari og henta betur til ákvarðanatöku 

varðandi meðferð (Landlæknisembættið, 2007). 

1.1.3.1 DSM-IV 

Til þess að uppfylla greiningarskilmerki ADHD samkvæmt DSM-IV flokkunarkerfinu þarf 

barn að sýna sex eða fleiri hamlandi einkenni athyglisbrests og/eða sex eða fleiri  einkenni 

hreyfiofvirkni/hvatvísi í að minnsta kosti sex mánuði. Hamlandi einkenni þurfa að hafa komið 

fram áður en barnið verður sjö ára, þó ekki sé nauðsynlegt að röskunin sé greind fyrir þann 

aldur. Einkennin þurfa að valda hömlun í að minnsta kosti tveimur aðstæðum og mega ekki 

skýrast betur af öðrum geðröskunum (APA, 2000). Ýtarleg greiningarskilmerki fyrir DSM-IV 

má sjá í töflu 1.  

Tafla 1. Greiningarskilmerki fyrir ADHD samkvæmt DSM-IV. 

A. Annað hvort (1) eða (2) 

(1) Sex eða fleiri einkenni athyglisbrests sem hafa varað í að minnsta kosti 6            

mánuði. Einkennin verða að skerða aðlögunarfærni barnsins og vera í ósamræmi við 

aldur og þroska.  

 

Athyglisbrestur 

a) Eiga í erfiðleikum með að einbeita sér að smáatriðum og gera oft 

fljótfærnisvillur í skóla, vinnu eða öðrum verkefnum. 

b) Eiga í erfiðleikum með að viðhalda athygli í verkefnum eða leik. 

c) Eiga í erfiðleikum með að hlusta. 

d) Eiga í erfiðleikum með að fylgja leiðbeiningum, ljúka ekki við heimaverkefni, 

húsverk eða skyldur í vinnu (ekki vegna mótþróa eða þeirrar ástæðu að þau 

hafi ekki nægan skilning á fyrirmælum). 

e) Eiga í erfiðleikum með að skipuleggja verkefni og athafnir. 
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f) Forðast eða líkar ekki við verkefni sem krefjast mikillar einbeitingar 

(skólaverkefni og heimanám). 

g) Týna hlutum sem eru nauðsynleg fyrir tiltekin verkefni eða athafnir (leikföng, 

heimanám, blýantar, bækur og fleiri hlutir). 

h) Missa auðveldlega einbeitinguna af utanaðkomandi áreitum.  

i) Eru gleymin í daglegum athöfnum. 

  

(2) Sex eða fleiri einkenni hreyfiofvirkni/hvatvísi sem hafa varað í að minnsta kosti 

6 mánuði. Einkennin verða að skerða aðlögunarfærni barnsins og vera í ósamræmi 

við aldur og þroska 

 

Hreyfiofvirkni 

j) Eiga í erfiðleikum með að sitja kyrr og eru eirðarlaus. 

k) Fara iðulega úr sætum sínum hvort sem það er í skólastofunni eða á öðrum 

stöðum þar sem viðtekin venja er að sitja kyrr.  

l) Hlaupa um og klifra í aðstæðum þar sem það telst óviðeigandi (á unglingsaldri 

eða fullorðinsárum getur þetta komið fram sem eirðarleysi). 

m) Eiga í erfiðleikum með að leika sér eða taka þátt í hinum ýmsu athöfnum á 

hljóðlegan máta. 

n) Eru stöðugt á ferðinni eins og þeytispjald. 

o) Tala óhóflega mikið. 

 

Hvatvísi 

p)  Svara áður en spurningu er lokið. 

q)  Eiga í erfiðleikum með að bíða eftir að röðin komi að þeim. 

r)  Trufla eða ónáða aðra (t.d. skipta sér af samtölum eða leikjum) 
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B. Hamlandi einkenni athyglisbrests eða hreyfiofvirkni/hvatvísi verða að hafa komið fram 

fyrir 7 ára aldur. 

C. Einkennin verða að valda hömlun í að minnsta kosti tveimur aðstæðum (t.d. í skóla og 

heima). 

D. Vandamál verða að vera til staðar í félagslífi, skóla eða vinnu.  

E. Einkenni eru ekki eingöngu til staðar þegar um þroskahömlun (Pervasive Developmental 

Disorder), geðklofa (Schizophrenia) eða aðrar geðsýkisraskanir (Psychotic Disorder) er að 

ræða. Einkennin mega ekki vera vegna annarra raskana (t.d. lyndisraskana (Mood Disorders), 

kvíðaraskana (Anxiety Disorders), hugrofsraskana (Dissociative Disorders) eða 

persónuleikaraskana (Personality Disorders). 

APA, 2000 

Í DSM-IV eru þrír undirflokkar ADHD: ADHD blönduð gerð (ADHD Combined Type), 

ADHD einkum einkenni athyglisbrests (ADHD Predominantly Inattentive Type) og ADHD 

einkum einkenni hreyfiofvirkni/hvatvísi (ADHD Predominantly Hyperactive-Impulsive Type) 

(APA, 2000; Landlæknisembættið, 2007).  

1.1.3.2 ICD-10  

Flokkunarkerfi ICD-10 svipar mjög til DSM-IV en bæði kerfin miða við einkenni úr 

flokkunum athyglisbrestur, hreyfiofvirkni og hvatvísi (sjá töflu 1) (Swanson o.fl., 1998). 

Munurinn á þessum tveimur flokkunarkerfum liggur fyrst og fremst í því að til þess að barn sé 

greint með ADHD (kallað Hyperkinetic disorder í ICD-10) þurfa að vera til staðar einkenni úr 

öllum þremur flokkunum. Barnið þarf að hafa sex eða fleiri einkenni athyglisbrests, þrjú eða 

fleiri einkenni hreyfiofvirkni og eitt eða fleiri einkenni hvatvísi. Einkennin verða að skerða 

aðlögunarfærni barnsins, vera í ósamræmi við aldur og þroska þess, vera til staðar við tvenns 

konar aðstæður og hafa komið fram fyrir 7 ára aldur (World Health Organization, 1993). 

Sambærilegur greiningarflokkur í DSM-IV er ADHD blönduð gerð (Gísli Baldursson, Ólafur 

Ó. Guðmundsson o.fl., 2000).  

 Í ICD-10 hefur greiningin Hyperkinetic disorder eftirtalda undirflokka: Truflun á 

sviði virkni og athygli (Disturbance of activity and attention) ofvirkni með hegðunarröskun 

(Hyperkinetic conduct disorder), aðrar ofvirkniraskanir (Other hyperkinetic disorders) og 

ofvirkniraskanir, óskilgreindar (Hyperkinetic disorder, unspecified). Í ICD-10 er tekið fram að 

gagntækar þroskaraskanir (pervasive developmental disorders), oflæti (manic episode), 

þunglyndi (depressive episode), eða kvíðaröskun (anxiety disorder) komi í veg fyrir að hægt 
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sé að greina ADHD (World Health Organization, 1993). Aftur á móti í DSM-IV 

greiningarkerfinu er gert ráð fyrir að börn geti verið með þessar fylgiraskanir samhliða ADHD 

(Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson o.fl., 2000; Swanson o.fl., 1998).  

 Greiningarskilmerki þessara tveggja flokkunarkerfa eru að einhverju leyti 

frábrugðin og það er þess vegna sem algengitölur eru mismunandi. Faraldsfræðilegar 

rannsóknir sem byggja á ICD-10 sýna að jafnaði lægri tíðni ADHD en þær sem byggja á 

DSM-IV (Swanson o.fl., 1998). 

1.1.4 Tíðni  

Í gegnum tíðina hafa verið gerðar fjölmargar athuganir á algengi ADHD og ber niðurstöðum 

þeirra ekki saman (Barkley, 2006). Má þar helst nefna mismun á algengitölum ef miðað er við 

skilmerki flokkunarkerfanna tveggja, það er Greiningar- og tölfræðihandbók geðraskana 

(DSM) og hið Alþjóðlega flokkunarkerfi sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála (ICD) 

(Faraone o.fl., 2003). Flestar bandarískar rannsóknir miða við DSM- flokkunarkerfið en 

samkvæmt DSM-IV er algengi ADHD um 3-7% meðal barna á grunnskólaaldri (APA, 2000). 

Í allsherjargreiningu Brown o.fl. (2001) kom fram að algengi ADHD í almennu þýði er 

venjulega á bilinu 4-12% hjá þessu aldursbili. Rannsóknir sem miða við greiningarskilmerki 

ICD-10 sýna algengi á bilinu 1-2%. Samkvæmt þessu er tíðni ADHD hærra ef miðað er við 

DSM-IV samanborið við ICD-10 (Faraone o.fl., 2003; Swanson o.fl., 1998). Vegna þessa 

hefur meðal annars verið haldið fram að ADHD sé afsprengi amerískrar menningar og 

lifnaðarhátta fremur en röskun sem á sér líffræðilegar orsakir (Faraone o.fl., 2003). Þrátt fyrir 

ósamræmi í niðurstöðum faraldsfræðilegra rannsókna er staðreyndin sú að einkenni ADHD 

eru þekkt víðs vegar í heiminum og gera hvorki greinarmun á þjóðháttum né menningu. Í 

rannsókn Faraone o.fl. (2003) kom í ljós að ef miðað er við DSM- flokkunarkerfið í löndum 

fyrir utan Bandaríkin þá eru algengitölur milli landa svipaðar. Aðrir þættir sem hugsanlega er 

hægt að rekja til breytilegra niðurstaðna á algengi ADHD eru; mismunandi aðferðir við 

greiningu og mat, mismunandi þýði, landfræðileg staðsetning rannsóknarinnar og jafnvel 

hversu sammála foreldrar, kennarar og sérfræðingar eru varðandi greininguna. Allt þetta þarf 

að hafa í huga þegar bera á saman gögn úr mismunandi rannsóknum (Barkley, 2006; 

Biederman 2005; Faraone o.fl., 2003).  

 Faraldsfræðilegar rannsóknir sýna að ADHD er algengari meðal drengja en stúlkna. 

Munurinn milli kynja er meiri í klínísku þýði (9:1) en almennu þýði (2:1). Hlutfallið er þó 

breytilegt milli rannsókna. Talið er að munurinn milli klínísks úrtaks og almenns þýðis sé 

meðal annars vegna hlutdrægni í tilvísun barna til sérfræðiþjónustu. Hegðun stúlkna hefur 

ekki eins truflandi áhrif á ytra umhverfi eins og hegðun stráka, þess vegna telja sumir 
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sérfræðingar að röskunin sé vanmetin þegar kemur að þeim fyrrnefndu (Barkley, 2006: Staller 

og Faraone, 2006; Swanson o.fl., 1998). Rannsóknir sýna að bæði kynin hafa svipaða 

einkennamynd en þegar heilt er á litið þá eru stúlkur með vægari einkenni. Jafnframt eru 

úthverf vandamál mun algengari hjá drengjum en stúlkum. Niðurstöður benda jafnframt til 

þess að sú gerð ADHD þar sem athyglisbrestur er ráðandi sé algengari meðal stúlkna en 

drengja. Einkenni athyglisbrests eru ekki eins áberandi og einkenni hreyfiofvirkni (Barkley, 

2006; Staller og Faraone, 2006). Þess ber að geta að meirihluti þeirra rannsókna sem 

framkvæmdar hafa verið fram til þessa hafa stuðst við úrtök drengja og því er tiltölulega lítið 

vitað um einkenni röskunarinnar hjá stúlkum (Staller og Faraone, 2006). 

 Áður fyrr var talið að ADHD hyrfi með aldrinum en rannsóknir hafa sýnt að sú er ekki 

raunin. Niðurstöður rannsókna sýna að einstaklingar sem greinast með ADHD í bernsku halda 

áfram að hafa veruleg hamlandi einkenni á unglings- og fullorðinsaldri (Faraone, Biederman 

og Mick, 2006; Barkley, 2006). Faraldsfræðilegar rannsóknir á almennu þýði sýna 3-5% 

algengi meðal fullorðinna (Biederman, 2005). Einkenni hreyfiofvirkni og hvatvísi ásamt 

hegðunartruflunum eru meira áberandi meðal yngri drengja en stúlkna. Þar af leiðandi 

minnkar munurinn á milli kynja eftir því sem einstaklingarnir eldast (Gísli Baldursson, Ólafur 

Ó. Guðmundsson o.fl., 2000). 

1.2 Fylgiraskanir ADHD  

Samhliða ADHD eru börn líkleg til að sýna einkenni ýmissa annarra raskana  (Airaksinen, 

Michelsson og Jokela, 2004; Gillberg o.fl., 2004). Rannsóknir síðustu ára hafa varpað ljósi á 

mikilvægi þess að tekið sé tillit til allra mögulegra þátta sem gætu haft áhrif á barnið þegar til 

lengri tíma er litið. Því er afar mikilvægt að skimað sé fyrir öðrum hugsanlegum röskunum, 

meðal annars til að tryggja að börn fái viðeigandi meðferð (Gillberg o.fl., 2004).  

 Við athugun Airaksinen o.fl. (2004) á tíðni ADHD hjá 6-8 ára börnum kom í ljós að 

algengi fylgiraskana meðal barna með ADHD er afar hátt. Talið er að um helmingur greindra 

barna nái greiningarviðmiðum fyrir að minnsta kosti eina aðra röskun. Hátt hlutfall þeirra sem 

vísað er til sérfræðiþjónustu á við verulegan hegðunarvanda að stríða og uppfyllir 

greiningarskilmerki fyrir mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun. Einnig eru geðrænar 

fylgiraskanir algengar og má þar helst nefna lyndis- og kvíðaraskanir. Börn með ADHD eiga 

oft í erfiðleikum í námi og geta greinst með námsraskanir (Learning Disorders) og 

málraskanir (Communication Disorders). Auk þess er ekki óalgengt að börn með röskunina 

greinist einnig með Tourette heilkenni (Tourette’s Disorder) (APA, 2000). Algengi 

fylgiraskana hefur leitt til þess að sumir rannsakendur efast um réttmæti þess að greina 

ADHD (Hudziak, 1998).   
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1.2.1 Mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun 

Samhliða ADHD þróa að meðaltali 45-55% barna einnig með sér mótþróa-þrjóskuröskun. 

Algengi þeirrar röskunar í klínísku þýði er allt að 84% (Barkley, 2006). Helstu einkenni 

mótþróaþrjóskuröskunar eru endurtekin mynstur af miklum mótþróa og neikvæðni í 

samskiptum. Lýsandi einkenni fyrir röskunina eru að barn missir stjórn á skapi sínu, rífst við 

fullorðna, neitar að fylgja fyrirmælum eða reglum, angrar aðra af ásettu ráði, kennir öðrum 

um eigin mistök, er oft viðkvæmt eða lætur aðra fara í taugarnar á sér, er oft reitt og 

hefnigjarnt (APA, 2000). Í rannsókn Wilens o.fl. (2002) voru 62% barna á aldrinum 4-6 ára 

og 59% barna á aldrinum 7-9 ára með mótþróaþrjóskuröskun samhliða ADHD.  

 Að meðaltali uppfylla 35-45% barna með ADHD einnig greiningarskilmerki fyrir 

hegðunarröskun. Algengi röskunarinnar í klínískum tilfellum er frá 15-56% (Barkley, 2006). 

Helstu einkenni hegðunarröskunar eru endurtekin og langvarandi mynstur hegðunar þar sem 

réttindi annarra, félagsleg viðmið og reglur eru brotnar. Einkennin skiptast í fjóra flokka: 

ofbeldishegðun í garð manna og dýra, skemmdir á eignum, svik eða þjófnaður og alvarleg 

brot á reglum (APA, 2000). Í rannsókn Wilens o.fl. (2002) voru 23% barna á aldrinum 4-6 ára 

og 15% á aldrinum 7-9 ára með hegðunarröskun samhliða ADHD. 

1.2.2 Geðrænar raskanir 

Í viðamikilli faraldsfræðilegri rannsókn Szatmari, Offord og Boyle (1989) voru 44% barna 

með að minnsta kosti einn annan geðrænan fylgikvilla, 32% með tvo og 11% með þrjá.  

 Rannsóknir frá Massachusetts General Hospital gefa til kynna að 27-30% barna 

uppfylla greiningarskilmerki fyrir kvíðaröskun samhliða ADHD. Niðurstöður rannsókna á 

klínísku þýði sýna algengi kvíðaraskana á bilinu 10-50% (Barkley, 2006). Dæmi um 

kvíðaraskanir eru: Aðskilnaðarkvíðaröskun (Seperation Anxiety Disorder) sem einkennist af 

því að barnið upplifir óhóflegan kvíða yfir því að vera aðskilið frá foreldrum sínum eða 

heimili. Ofkvíðaröskun (Generalized Anxiety Disorder) þar sem barnið upplifir yfirdrifinn 

kvíða og miklar áhyggjur sem ná yfir mörg svið. Viðkomandi finnst erfitt að hafa stjórn á 

áhyggjunum og eru þær í engu  samræmi við raunveruleikann. Félagsfælni (Social Phobia) 

lýsir sér sem yfirdrifinn ótti við félagslegar aðstæður og frammistöðukvíði (APA, 2000). 

 Samhliða ADHD þróa að meðaltali 25-30% barna einnig með sér þunglyndi (Major 

Depressive Disorder). Algengi röskunarinnar í klínískum tilfellum er frá 10-50% (Barkley, 

2006). Þunglyndi lýsir sér þannig að barnið upplifir einu sinni eða oftar tímabil sem 

einkennist meðal annars af depurð, áhugaleysi og vonleysi. Algengt er að börn sýni miklar 

skapsveiflur (APA, 2000). Tengsl geðhvarfa (Bipolar Disorder) og ADHD eru aftur á móti 

umdeild. Er það aðallega vegna óskýrra greiningarskilmerkja fyrir börn í DSM-IV 
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flokkunarkerfinu og þeirri staðreynd að margir eiginleikar ADHD birtast á einkennalista yfir 

oflæti (mania) (Barkley, 2006). Geðhvörf einkennast af mislöngum tímabilum með þunglyndi 

eða oflæti. Helstu einkenni maníu eru að geðslag hækkar, viðkomandi er árásargjarn og 

uppstökkur, aukin orka og virkni, mikið sjálfstraust, minnkuð svefnþörf, málgleði, erfitt að 

hemja hugann, truflast auðveldlega, markmiðsmiðuð hegðun eykst og einnig eirðarleysi og 

hvatvísi (APA, 2000). Athugun Milberger, Biederman, Faraone, Murphy og Tsuang (1995) 

sýndi að 11% barna sem greinst höfðu með ADHD voru einnig með Tvískautaröskun. 

1.2.3 Málraskanir  

Málraskanir vísa til erfiðleika við að mynda hljóð, nota orð til að tjá sig, skilja orð sem aðrir 

nota og stam (APA, 2000). Um 30-60% barna með ADHD eru einnig með frávik í tal- og 

málþroska (Mash og Wolfe, 2010) og geta þau valdið víðtækum vandamálum. Meðal annars 

er hætta á skertri félagshæfni þar sem þessi börn eiga í erfiðleikum með að nota málið á 

hagnýtan hátt (pragmatics), að skilja og þekkja tilfinningar annarra og leysa félagsleg 

vandamál (Bruce o.fl., 2006). Niðurstöður doktorsritgerðar, Sólveigar Jónsdóttur (2006), 

benda meðal annars á að þáttur málþroskaröskunar (Language Impairment) sé stórlega 

vanmetinn þegar skimað er fyrir öðrum hugsanlegum röskunum. 

 Málþroskaröskun er algengari hjá börnum sem greinast með ADHD en hjá börnum 

sem greind eru með taltruflanir (Speech Disorders) (Bruce, Thernlund og Nettelbladt, 2006). Í 

rannsókn Cohen og félaga (1998) kom í ljós að 40% barna á aldrinum 7-14 ára sem greind 

höfðu verið með ADHD náðu einnig greiningarviðmiðum fyrir málþroskaröskun. Þrátt fyrir 

að málþroskaröskun sé algengur fylgikvilli með ADHD þá hafa fáar rannsóknir einblínt á 

þetta vandamál (Cohen o.fl., 2000).  

1.2.4 Námsraskanir  

Flest börn með ADHD eiga við alvarlega námserfiðleika að stríða. Oft eru þau minna virk, fá 

lægri einkunnir og stig á kunnáttuprófum (DuPaul, 2007; Loe og Feldman, 2007). Þrátt fyrir 

þessa erfiðleika eru flest börn með ADHD með eðlilega greind en geta oft ekki nýtt sér greind 

sína að fullu (Barkley, 2006). Samanborið við börn án ADHD er líklegra að þau nái ekki að 

fylgja sínum árgangi og eru líklegri til að þurfa sérkennslu. Einnig er aukin hætta á því að þau 

séu rekin úr skóla eða nái ekki að ljúka grunnskóla (Loe og Feldman, 2007). Námserfiðleikar 

koma ýmist fram vegna ADHD eða þá að börnin eru líka með sértæka námserfiðleika. 

Samhliða ADHD eru 20-50% barna greind með námsraskanir (Bennett, Power, Eiraldi, Leff 

og Blum, 2009; Mayes, Calhoun og Crowell, 2000). Í rannsókn Mayes o.fl., (2000) var 

námsröskun til staðar í 70% tilfella hjá börnum með ADHD. Voru erfiðleikar með skrift 
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tvisvar sinnum algengara (65%) en námserfiðleikar í lestri, stærðfræði og stafsetningu. Börn 

með námsraskanir samhliða ADHD voru með alvarlegri vandamál en börn einungis með 

námsraskanir eða ADHD (Mayes o.fl., 2000). Námsraskanir eru greindar þegar árangur í 

lestri, stærðfræði eða skrift eru undir aldurssvarandi viðmiðum og lægri en vitsmunaþroski 

segir til um á stöðluðum prófum sem meta námsgetu (APA, 2000).  

1.2.5 Tourette heilkenni  

Tourette heilkenni er taugaröskun sem einkennist af ósjálfráðum, hröðum, skyndilegum 

hreyfingum og hljóðum sem koma endurtekið fyrir. Tourette heilkenni fellur undir 

kippiraskanir (Tic Disorder) (APA, 2000). Einkennin geti farið úr því að vera engin og yfir í 

það að vera mjög mikil (Carter o.fl., 2000; Gillberg o.fl., 2004). Um helmingur barna sem 

hefur Tourette heilkenni hefur einnig einkenni ADHD. Algengi ADHD samhliða Tourette er 

frá 25% og upp í 85% (Gillberg o.fl., 2004). Börn sem ná greiningarskilmerkjum fyrir bæði 

Tourette heilkenni og ADHD þjást af fleiri úthverfum vandamálum og sýna minni félagslega 

aðlögun en börn sem eru einungis greind með Tourette (Carter o.fl., 2000). 

1.2.6 Tilheyrandi vandamál 

Auk þessara algengustu fylgikvilla eru ýmis önnur vandamál sem fylgja ADHD og geta þau 

haft áhrif á eðlilega þroskaframvindu barna. Vegna þessa er nauðsynlegt að bera kennsl á öll 

hugsanleg hegðunar- og þroskafrávik við heildarmat meðal annars til að leggja línurnar 

varðandi áherslur í meðferð (Bohlin og Janols, 2004).  

 Framkvæmdastjórn (executive functions) er taugasálfræðilegt hugtak sem vísar til 

þeirrar starfsemi framheilans er lítur að samhæfingu og stjórnun viðbragða (Mash og Wolfe, 

2010). Nýlegar rannsóknir sýna að ADHD er ekki eingöngu hegðunarvandi heldur röskun í 

framkvæmdastjórn heilans (Biederman o.fl., 2004; Martel, Nikolas og Nigg, 2007; Willcut, 

Doyle, Nigg, Faraone og Pennington, 2005). Framkvæmdastjórn getur verið óljóst hugtak 

sökum þess hversu fjölbreyttir eiginleikarnir eru. Öll eftirfarandi hugtök falla til að mynda 

undir framkvæmdastjórn: hegðunarstjórn, tilfinningastjórn, skipulag, einbeiting, árvekni, 

athygli og vinnsluminni (Barkley, 2001; Biederman o.fl., 2004; Martel o.fl., 2007; Willcut 

o.fl., 2005). Samkvæmt kenningu Barkley (1997b) er aðaleinkenni ADHD að einstaklingur 

getur illa stjórnað hegðun sinni. Einnig gefa hinar ýmsu rannsóknir í taugasálfræði 

vísbendingar um að vandi við hegðunarstjórn eigi stærstan þátt í birtingarmynd röskunarinnar 

(Sonuga-Barke, 2002; Fillmore, Milich og Lorch, 2009). Hluti af hugrænum þroska er að geta 

sett sér hömlur. Þegar barn hefur náð tökum á því síðarnefnda aukast líkurnar á því að barnið 

tileinki sér hegðun sem er bæði skilvirk og lausnamiðuð (Barkley, 1997b). Þessi færni er talin 
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hafa áhrif á önnur hugræn ferli svo sem athygli. Vandamál tengd hegðunarstjórn hafa áhrif á 

sjálfsstjórn, vinnsluminni og endurskipulagningu þeirra (Barkley, 1997b; Barkley, 2006) og 

virðast því spila mikilvægt hlutverk þegar kemur að taugasálfræðilegum frávikum og ADHD 

(Willcut o.fl., 2005). 

 Vinnsluminni (working memory) er eitt af þeim hugtökum sem fellur undir 

framkvæmdastjórn heilans. Hugtakið hefur verið mikið rannsakað á undanförnum árum og 

sýna niðurstöðurnar fram á að skerðing er í vinnsluminni barna með ADHD. (Barkley, 2006; 

Castellanos og Tannock, 2002; Kuntsi, Oosterlaan og Stevenson, 2001; Rapport o.fl., 2008). 

Vinnsluminni vísar til þess hluta minnis sem varðveitir takmarkað magn af upplýsingum í 

stuttan tíma sem síðan er hægt að vinna með eða endurheimta (Castellanos og Tannock, 2002; 

Rapport o.fl., 2008). Vinnsluminni gegnir mikilvægu hlutverki í daglegum athöfnum og er 

undirstaða þess að við getum framkvæmt flóknar aðgerðir svo sem nám (learning), skilning 

(comprehension), rökhugsun (reasoning) og skipulagningu (planning) (Baddeley, 2003; 

Rapport o.fl., 2008). Takmörkun á getu vinnsluminnis getur leitt til margvíslegra vandamála 

eins og skertrar námsgetu, aukinnar tíðni innhverfra og úthverfra vandamála og skertrar 

félagshæfni (Rapport o.fl., 2008).  

  Annars konar hugræn frávik sem tengjast framkvæmdastjórn heilans eru skert 

tímaskyn og erfiðleikar með að nýta sér seinkaða styrki. Skert tímaskyn er talið tengjast 

hvatvísi og athyglisbresti (Barkley, 2001). Erfiðleikar með að nýta sér seinkaða styrki koma 

þannig fram að barn með ADHD velur gjarnan að fá umbun strax í stað þess að leggja 

eitthvað á sig fyrir seinni tíma ávinning, jafnvel þó ávinningurinn sé mun stærri til lengri tíma 

litið (Barkley, 2001; Sonuga-Barke, 2002). Sama má segja um tilfinningar en fólk með 

ADHD á oft í vandræðum með að þekkja og hafa stjórn á eigin tilfinningum, það skortir 

einbeitingu og á í erfiðleikum með skipulagningu og framkvæmd (Brown, 2005). 

  Heilsutengd vandamál koma líka við sögu hjá börnum með ADHD en það eru 

líkamlegir kvillar sem hafa áhrif á tilfinningar og hegðun (Mash og Wolfe, 2010). Samhliða 

ADHD eru svefntruflanir algengar (Gillberg o.fl., 2004; Mick, Biederman, Jetton og Faraone, 

2000). Má þar helst nefna mótmæli þegar farið er að sofa, erfiðleika með að sofna, færri tímar 

í heildarsvefni og ósjálfráðar svefnhreyfingar svo sem gnístur tanna eða órólegur svefn 

(Corkum, Tannock og Moldofsky, 1998). Niðurstöður langtímarannsóknar Gregory og 

O’Connor (2002) gáfu til kynna að svefnvandamál barna væru nokkuð stöðug yfir tíma. Hægt 

er að tengja einhvern hluta svefnvandamála til notkunar örvandi lyfja sem og fylgikvilla eins 

og hegðunar- og kvíðaraskana fremur en eingöngu til ADHD (Gillberg o.fl., 2004; Mick o.fl., 

2000).  Tengsl eru á milli aukinnar slysatíðni og ADHD (Brehaut, Miller, Raina og McGrail, 
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2003; Merrill, Lyon, Baker og Gren, 2009). Börn með röskunina eru þrisvar sinnum líklegri 

en börn án ADHD að lenda í alvarlegu slysi eins og beinbroti, höfuðáverka og innvortis 

blæðingu. Snemma á fullorðinsárum eru hærri tengsl við bílslys (Merrill o.fl., 2009). Einnig 

er slök hreyfifærni algengt vandamál samhliða ADHD (Fliers o.fl., 2008; Kopp, Beckung og 

Gillberg, 2010; Pitcher, Piek og Hay, 2003). Klínískar og faraldsfræðilegar rannsóknir á 

börnum með ADHD sýna að 30-50% eru einnig með vandamál tengd samhæfingu hreyfinga 

eða Developmental Coordination Disorder (DCD) (Fliers o.fl., 2008; Kopp o.fl, 2010). Það 

getur haft áhrif á dagleg verk eins og að klæða sig, borða, hjóla og/eða skrift sem síðan getur 

haft áhrif á námshæfni (Kopp o.fl., 2010).  

 Félagsleg vandamál eru mjög algeng meðal barna með ADHD og félagsleg samskipti 

ganga oft illa gagnvart jafnöldrum sem og fullorðnum. Hegðunin sem veldur skerðingu í 

félagshæfni er, að minnsta kosti hjá sumum börnum, bein afleiðing athyglisbrests og/eða 

hreyfiofvirkni/hvatvísi (Nijmeijer o.fl., 2008; Solanto, Pope-Boyd, Tryon og Stepak, 2009). 

Börn með ADHD lenda frekar í árekstrum við foreldra sína og systkini en önnur börn 

(Mikami og Pfiffner, 2008). Jafnframt eru þau oft og tíðum ekki vel liðin af öðrum börnum 

sem hafna þeim fljótlega og þau eiga einnig færri vini og lenda oftar í árekstrum við jafnaldra 

sína en önnur börn (Hoza o.fl., 2005). Mikilvægt er að taka á skertri félagshæfni vegna þess 

að slæm félagsleg samskipti geta stuðlað að slakri sjálfsmynd, þunglyndi, kvíða og slökum 

námsárangri (Solanto o.fl., 2009). Skert félagshæfni hefur því áhrif á batahorfur barna með 

ADHD. Börn með röskunina skortir ekki félagslega þekkingu heldur virðist þeim ekki takast 

að beita þessari þekkingu í félagslegum samskiptum (Nijmeijer o.fl., 2008). 

 Eins og umjöllunin að ofan gefur til kynna glíma börn með ADHD við margþættan 

vanda. Sökum þess hversu algengt er að ADHD fylgi ýmis vandamál og fylgiraskanir er 

nauðsynlegt að skimunartæki sem nota á við fyrsta mat nái yfir vítt svið einkenna en með því 

næst skýrari mynd af færni barnsins. Í framhaldinu er síðan mikilvægt að gera ítarlegt klínískt 

mat á barni sem við fyrstu athugun sýnir frávik frá þroska. 

1.3 Orsakir ADHD 

Orsakir ADHD eru ekki með öllu kunnar (Rube og Reddy, 2005; Tripp og Wickens, 2009). Á 

undanförnum árum hefur þó þekking á röskuninni aukist til muna og ýmsar orsakakenningar 

verið settar fram. Almennt er litið svo á að um fjölþátta orsök sé að ræða (Barkley, 1997; 

Spencer, Biederman, Wilens og Faraone, 2002; Tripp og Wickens, 2009) og að erfðir og 

taugafræðilegir (neurological factors) þættir spili þar lykilhlutverk (Barkley, 2006).  



 

18 

1.3.1 Taugafræðilegir þættir 

Ein af fyrstu kenningum um orsakir ADHD var sú að upphaf röskunarinnar mætti rekja til 

heilaskaða. Rannsóknir á þessu hafa leitt í ljós að vissar tegundir heilaskaða valda einkennum 

svipuðum og í ADHD en ljóst er að einungis er hægt að útskýra lítið hlutfall barna með 

ADHD með þessum hætti. Rannsóknir síðustu ára benda til þess að ADHD tengist óeðlilegri 

byggingu og/eða frávikum í virkni á vissum svæðum í heilanum (Barkley, 2006). Með 

myndrannsóknum (tölvusneiðmyndun eða segulómun) á heila ADHD sjúklinga hefur verið 

sýnt fram á óeðlilega byggingu miðað við heilbrigða. Algengast er að framheili (frontal 

cortex), litli heili (cerebellum) og svæðið undir heilaberkinum (subcortical structures) hafi 

minna rúmmál en hjá heilbrigðum (Barkley, 2006; Biederman, 2005). Jafnframt hafa 

rannsóknir gefið til kynna minna blóðflæði til framheila og þeirra taugabrauta sem tengja 

framheilann við basal ganglia (Barkley, 2006). Svæðin sem um er að ræða tengjast athygli, 

framkvæmdastjórn heilans, seinkun á svörun (delayed responding) og skipulagi svarana 

(response organization) (Mash og Wolfe, 2010). Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á tengsl 

milli ákveðinna heilasvæða og einkenna ADHD þá er mikilvægt að hafa í huga að sú 

staðreynd sannar ekki að um orsök röskunarinnar sé að ræða. 

1.3.1.1 Ójafnvægi í starfsemi taugaboðefna  

Rannsóknir í taugalíffræði vísa til þess að ójafnvægi sé í starfsemi taugaboðefna í 

miðtaugakerfi hjá börnum með ADHD (Barkley, 1997), þá sérstaklega truflun á dópamín- og 

serótónín virkni. Kerfin eru talin hafa áhrif á birtingarmynd einkenna sem eru dæmigerð fyrir 

röskunina (Biederman, 2005).  

1.3.2 Erfðir 

Fjölskyldu-, ættleiðinga- og tvíburarannsóknir hafa gefið vísbendingar um mjög sterkan 

erfðaþátt í ADHD (Barkley, 2006; Biederman, 2005; Rube og Reddy, 2005). Flestar 

fjölskyldurannsóknir sýna fram á að líkurnar á því að fá ADHD eru tvisvar til átta sinnum 

meiri ef annað foreldri eða systkini er með röskunina (Biederman, 2005). Ef annað foreldri er 

með ADHD þá eru 57% líkur á því að barn þess þrói einnig með sér ADHD. Ljóst er að 

röskunin er algengari í sumum fjölskyldum en öðrum (Barkley, 2006).  

 Ættleiðingarannsóknir sýna að 3 sinnum meiri líkur eru á að barn þrói með sér ADHD 

ef líffræðilegt foreldri þess er einnig með röskunina, samanborið við ættleiðingarforeldra 

(Mash og Wolfe, 2010). Í nýlegri rannsókn kom fram að fjölskylda sem ættleiðir barn með 

ADHD hefur lægri tíðni ADHD og fylgikvilla en líffræðilegir foreldrar barnsins og svipað og 

viðmiðunarhópur (Biederman, 2005). 
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 Yfirlit nokkurra tvíburarannsókna sýndi að áhrif erfðaþáttarins var að meðaltali 77% 

(Biederman, 2005). Í rannsókn Gilger, Pennington and DeFries (1992) kom fram að ef annar 

tvíburinn var greindur með ADHD þá var samsvörunarhlutfall (concordance rate) fyrir 

röskunina 81% hjá eineggja tvíburum og 29% hjá tvíeggja tvíburum.  

1.3.3 Félags- og umhverfisþættir  

Ljóst er að ekki eru til neinar afgerandi niðurstöður rannsókna sem benda til þess að félags- 

og umhverfisþættir einir og sér geti valdið ADHD (Barkley, 2006). Sumar orsakakenningar 

sem settar hafa verið fram eru mjög umdeildar og má þar nefna að ADHD stafi af of mikilli 

sykurneyslu, of miklu sjónvarpsáhorfi, fæðuofnæmi o.fl. (Mash og Wolfe, 2010). Aftur á móti 

geta ýmsar félagslegar breytur svo sem lélegt uppeldi, ágreiningur innan fjölskyldu, 

erfiðleikar í hjónabandi haft áhrif á framvindu röskunarinnar og þróun fylgikvilla svo sem 

þunglyndis, kvíðaraskana, mótþróaþrjósku- og hegðunarröskunnar (Barkley, 2006). Aðrir 

hugsanlegir áhættuþættir eru meðal annars vandkvæði á meðgöngu, erfiðleikar við fæðingu, 

lág fæðingarþyngd og reykingar og áfengisneysla móður á meðgöngu (Barkley, 2006; 

Biederman, 2005; Spencer o.fl., 2002). 

1.4 Greining 

Við greiningu á ADHD þarf að afla upplýsinga víða, meðal annars frá foreldrum og öðrum í 

fjölskyldunni, einstaklingnum sjálfum, kennurum og nánasta umhverfi (Pelham o.fl., 2005). 

Mikilvægt er að afla upplýsinga á öllum þessum sviðum þar sem skilyrði greiningar 

samkvæmt DSM-IV er að einkenni ADHD séu til staðar í tvennum eða fleiri aðstæðum (APA, 

2000). Áður en farið er í yfirgripsmikið mat eru yfirleitt lagðir fyrir matskvarðar (Korkman, 

Jaakkola, Ahlroth, Pesonen og Turunen, 2004). Með matskvarða er hægt að safna 

mikilvægum upplýsingum á fljótlegan og hagkvæman máta og er það hans helsti kostur 

(Landlæknisembættið, 2007). Ef niðurstöður benda til þroskafrávika þarf barnið að fara í 

frekari greiningu, meðal annars þarf að leggja mat á vitsmunaþroska þess. Í greiningarferlinu 

er einnig aflað upplýsinga um þroska- og heilsufarssögu barnsins, það fer í greiningarviðtal, 

læknisskoðun og afla þarf upplýsinga frá skóla. Greiningarferlið er því bæði tímafrekt og 

vandasamt (Goldman, Genel, Bezman og Slanetz, 1998; Spencer o.fl., 2002). Til eru 

fjölmargir staðlaðir matskvarðar og spurningalistar fyrir börn og unglinga og er tilgangur 

þeirra að meta hvort einkenni ADHD og fylgikvillar séu til staðar. Listarnir eru ýmist ætlaðir 

kennurum, foreldrum eða barninu sjálfu til útfyllingar. Ásamt listunum eru til mælitæki sem 

meta greind og námshæfni (Pelham o.fl., 2005). Greining getur samt sem áður aldrei byggst 

eingöngu á matskvörðum (Goldman o.fl., 1998). 
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1.4.1 Matskvarðar 

Í tilfellum þar sem grunur er um þroskafrávik er oft byrjað á því að leggja fyrir foreldra- eða 

kennaramatskvarða sem eru auðveldir úrlausnar. Foreldramat er talið fremur áreiðanleg aðferð 

sérstaklega þegar beðið er um lýsingar á hegðunar vandamálum (Korkman o.fl., 2004). Vegna 

þess hversu algengt er að ADHD hafi fylgiraskanir er hagkvæmt að nota matskvarða sem ná 

yfir vítt svið einkenna (Pelham o.fl., 2005). 

1.4.1.1 Ofvirknikvarðinn (ADHD Rating Scale) 

Ofvirknikvarðinn (ADHD Rating Scale) er spurningalisti sem notaður er til að skima fyrir um 

einkenni ADHD. Hann á við um börn á aldrinum 4 til 18 ára. Listinn inniheldur 18 atriði, þar 

af eru níu atriði sem skima fyrir einkennum athyglisbrests og níu fyrir einkennum 

hreyfiofvirkni/hvatvísi. Listinn tekur mið af DSM-IV greiningarkerfinu. Listinn er metinn á 4 

punkta kvarða, eða frá 0 (aldrei) til 3 (mjög oft). Spurningalistinn er lagður fyrir foreldra og 

kennara (Guðmundur Skarphéðinsson, 2008). Ofvirknikvarðinn er til í íslenskri útgáfu og 

samkvæmt rannsókn Páls Magnússonar og félaga frá árinu 1999 eru próffræðilegir eiginleikar 

hans góðir.  

1.4.1.2 K-SADS-LP (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age 

Children-Present and Lifetime Version) 

K-SADS er hálfstaðlað (semi-structured) eða spyrjendamiðað greiningarviðtal þar sem farið 

er yfir helstu geðraskanir barna og unglinga. Þetta er umfangsmikið viðtal sem gefur dýpri 

sýn á einstaklinginn og vandamál hans. Greiningarviðtalið byggir á skilmerkjum DSM-

flokkunarkerfisins og á við um aldursbilið frá 7-18 ára (Kaufman o.fl., 1997; Lauth, Páll 

Magnússon, Ferrari, Hannes Pétursson, 2008). Ef börn eru yngri en 10 ára er einungis tekið 

viðtal við foreldra en frá og með 10 ára aldri er einnig tekið viðtal við barnið sjálft (Kaufman 

o.fl., 1997). K-SADS hefur verið þýtt á íslensku. Innri áreiðanleiki listans var talinn viðunandi 

en þörf er á réttmætis athugunum (Lauth, Páll Magnússon, Ferrari og Hannes Pétursson, 

2008). K-SADS er mikið notað á Barna- og unglingageðdeild Landspítalans meðal annars við 

greiningu á ADHD (Landlæknisembættið, 2007).  

1.4.2 Mat á vitsmunaþroska og taugasálfræðileg athugun 

Greindarpróf eru notuð til að leggja mat á vitsmunaþroska barna. Greindarpróf Wechslers eru 

vinsælustu og mest notuðu greindarprófin (Mayes og Calhoun, 2006). Taugasálfræðileg próf 

eru gagnleg til að meta ýmis frávik í taugaþroska og hvort námserfiðleikar séu til staðar 

(Spencer, Biederman og Mick, 2007). Í þess konar athugun er lagt mat á athygli, nám, mál, 

skynjun, minni og hreyfifærni (Landlæknisembættið, 2007).  
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1.4.2.1 WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children, Fourth Edition) 

Greindarpróf Wechslers handa börnum, fjórða útgáfa (Wechsler Intelligence Scale for 

Children Fourth Edition, WISC-IV) er ætlað börnum á aldrinum 6 til 16 ára. WISC-IV 

samanstendur af 15 undirprófum sem skiptast í 4 prófhluta, þar af eru 10 kjarnaundirpróf og 5 

valpróf. Kjarnaprófin meta heildartölu greindar (Full Scale IQ) en valpróf eru notuð til að fá 

viðbótar upplýsingar um hæfni barnsins eða þau eru notuð í staðinn fyrir kjarnapróf 

(Kaufman, Flanagan, Alfonso og Mascolo, 2006).  

 Prófið í heild sinni greinir ekki á milli barna með og án ADHD. Aftur á móti er munur 

á niðurstöðum mælitalna hjá börnum sem eru greind með ADHD og þeim sem eru ekki greind 

með röskunina. Munurinn kemur fram á prófhlutunum, vinnsluhraði og minni og undirprófum 

þeirra, en börn með ADHD fá að meðaltali lægri mælitölur (Kaufman o.fl., 2006; Mayes og 

Calhoun, 2006, 2007). Léleg frammistaða á þáttunum minni og vinnsluhraði gefur til kynna 

að um taugasálfræðileg frávik sé að ræða. Niðurstöður undirprófa gefa nákvæmari 

upplýsingar en heildartala greindar (Mayes og Calhoun, 2006).   

 Árið 2006 kom út íslensk stöðlun á WISC-IV og hafa íslenskar rannsóknir gefið til 

kynna að áreiðanleiki og réttmæti prófsins sé viðunandi (Einar Guðmundsson, 2009; Sólveig 

Norðfjörð, 2010). 

1.4.2.2 CCPT (Conner’s Continuous Performance Test) 

CCPT er taugasálfræðilegt próf sem metur athygli og hömlun á svörun (Homack og Riccio, 

2006). Prófið er á tölvutæku formi, tekur 14 mínutur (Epstein o.fl., 2003; McGee, Clark og 

Symons, 2000) og er staðlað fyrir börn eldri en 6 ára (Homack og Riccio, 2006). Til að 

standast prófið þarf próftaki að bregðast við eins hratt og hann getur við öllum bókstöfum sem 

birtast á skjánum nema X en þá þarf hann að hamla svörun sinni. Mislangur tími líður á milli 

þess sem bókstafirnir birtast á skjánum (1, 2 eða 4 sekúndur) og þarf viðkomandi því að 

aðlaga svarhraða sínum eftir því. Út frá prófinu er hægt að meta hversu vel viðkomandi heldur 

athygli og hve auðvelt hann á með að hamla viðbrögðum. Prófið metur því hversu vel 

viðkomandi heldur athygli og hve auðvelt hann á með að hamla viðbrögðum (Homack og 

Riccio, 2006; McGee o.fl., 2000). Í dag er prófið oft notað í klínískri vinnu. Aftur á móti er 

ágreiningur um það hvort frammistaða á prófinu greini á milli barna með ADHD og þeirra 

sem eru ekki með ADHD (Epstein o.fl., 2003; McGee o.fl., 2000). Rannsóknir á réttmæti hafa 

sýnt að börn greind með ADHD svari hægar, hafi fjölbreyttari svartíma, yfirsjáist meira og 

verði fyrir meiri áhrifum af tímanum sem líður á milli áreita en aðrir klínískir hópar. Samt 

sem áður þarf að hafa í huga að ekki er búið að rannsaka alla próffræðilega eiginleika listans 

(Homack og Riccio, 2006).    
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1.5 Spurningalistinn 5-15  

Listinn 5-15 var fyrst gefinn út opinberlega árið 2004 af norrænum fjölfaglegum 

rannsóknarhópi (Øgrim, 2009). Hópurinn hafði starfað saman í fjölda ára áður en vinna við 

listann hófst eða upp úr 1990 (Kadesjö o.fl., 2004). Við útgáfuna fékk listinn sérstaka 

umfjöllun í European Journal of Child and Adolescent Psychiatry og voru greinarnar kynntar 

á norsku, sænsku, finnsku, dönsku og ensku (Øgrim, 2009)  

Upphaflega var ætlunin að búa til klínískt foreldraviðtal en sú vinna þótti óraunhæf. 

Foreldramatskvarði var álitið raunhæfara markmið. Listinn var hannaður með það í huga að 

bera kennsl á einkenni og vandamál sem eru dæmigerð fyrir ADHD og fylgiraskanir (Kadesjö 

o.fl., 2004). Fylgiraskanir meðal barna með röskunina eru algengar og valda skörun milli 

einkenna. Margbreytileg einkenni geta því verið hjá mismunandi einstaklingum innan hópsins 

(Trillingsgaard o.fl., 2004). Fjölmargir staðlaðir matskvarðar og spurningalistar fyrir börn og 

unglinga eru nú þegar til en margir þeirra hafa þá annmarka að þeir ná ekki yfir samslátt 

ADHD við aðrar raskanir. Enginn foreldramatskvarði var talinn ná yfir svo vítt svið einkenna 

og því var þörfin fyrir þess konar lista talin mikil (Kadesjö o.fl., 2004). 

Listinn 5-15 er notaður til að skima fyrir taugasálfræðilegum veikleikum hjá börnum 

með ADHD og fylgiraskanir. Hann gefur gott yfirlit yfir ýmis frávik í taugaþroska sem oft 

fylgja röskuninni (Trillingsgaard o.fl., 2004). Listinn gefur því mikilvægar upplýsingar um 

styrkleika og veikleika barna á mörgum þroskasviðum sem hægt er að athuga nánar í 

greiningarferlinu og hann veitir góðar leiðbeiningar varðandi áherslu í meðferð (Bohlin og 

Janols, 2004). Í tilfellum þar sem grunur er um þroskafrávik er oft byrjað á því að leggja fyrir 

foreldramatskvarða sem eru auðveldir úrlausnar (Korkman o.fl., 2004).  

Listinn byggist á DSM- flokkunarkerfinu en auk þess er tekið  mið af þáttum sem 

svipa til ADHD, algengasta fylgikvilla röskunarinnar eða mótþróaþrjóskuröskun ásamt öðru 

sem talið er tengjast ADHD og ekki endilega skráð í DSM- flokkunarkerfið. Listinn á að meta 

frávik í þroska og hegðun barna og því var talið nauðsynlegt að fara inn á eftirfarandi svið: 

Frávik í hreyfigetu og málþroska, vandamál tengd skynjun, námserfiðleika, ýmis konar 

minnisvandamál, frávik í framkvæmdastjórn, skerta félagshæfni og hegðunar- og 

tilfinningavandamál. Listinn er ætlaður foreldrum en kennarar geta einnig svarað honum 

(Kadesjö o.fl., 2004). 

1.5.1 Þróun stöðlunarúrtaks  

Til þess að tryggja sem best sambærilegar niðurstöður óháð prófanda og aðstæðum er 

nauðsynlegt að ákvarða nákvæma fyrirlögn, fyrirgjöf og úrvinnslu prófs. Þetta nefnist stöðlun 

(Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). 5-15 var staðlaður í tveimur rannsóknum. Fyrri 
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rannsóknin var gerð í Svíþjóð og tók til barna á aldrinum 6-15 ára. Þátttakendum var skipt í 

þrjá aldurshópa: 6-8 ára, 9-12 ára og 13-15 ára. Seinni rannsóknin var gerð á 5 ára börnum í 

Finnlandi (Kadesjö o.fl., 2004; Korkman o.fl., 2004).  

1.5.2 Þáttagreining 

Tilgangur þáttagreiningar er að einfalda flókið gagnasafn með því að fækka breytum og 

mynda stöðuga þætti. Í meginatriðum er þáttur vídd eða hugsmíð sem lýsir sambandi milli 

breyta (Kline, 2008). Í rannsókn Bohlin og Janols (2004) voru undirþættir (subdomains) 5-15 

listans þáttagreindir. Notuð var meginþáttagreining (principal factor analysis) með 

hornréttum snúningi (orthogonal solution) og gaf lausnin tvo þætti. Atriði sem hlóðu hærra en 

0,40 á þátt og minna en 0,40 á aðra þætti voru látin standa eftir. Fyrsta þættinum var gefið 

heitið almenn námsfærni (general learning) en hann var talinn endurspegla staðhæfingar sem 

snúa að námserfiðleikum. Síðari þættinum var gefið heitið úthverf vandamál (externalising 

problems) og var talinn endurspegla félags- og tilfinningaleg (socio-emotional) vandamál. 

Undirflokkarnir líkamsskynjun (body perception) og grófhreyfingar (gross motor skills) höfðu 

ekki markverða hleðslu á þættina.   

1.5.3 Áreiðanleiki  

Áreiðanleiki vísar fyrst og fremst til nákvæmni mælinga. Mæling er nákvæm þegar 

samkvæmni er á milli endurtekinna eða jafngildra mælinga. Hægt er að nota ýmsar aðferðir til 

að meta áreiðanleika og meta þær ólíka þætti hans (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006).  

 Áreiðanleiki 5-15 listans var mældur með samræmi í mati foreldra, innri samkvæmni 

og endurprófunaráreiðanleika (Kadesjö o.fl., 2004; Trillingsgaard o.fl., 2004). Samræmi var í 

svörun móður og föður og var fylgni milli flokka frá 0,67-0,85 og undirflokka frá 0,44-0,85 

(Kadesjö o.fl., 2004).  

1.5.3.1 Innri samkvæmni 

Innri samkvæmni (internal consistency) er ein tegund áreiðanleika og er mælikvarði á 

einsleitni prófs (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Í grein Kadesjö o.fl. (2004) kom fram að 

alfastuðull fyrir innri samkvæmni væri frá 0,86-0,96 fyrir þættina átta (domains) og frá 0,69-

0,94 fyrir undirþættina. Þýðið var sænsk börn á aldrinum 6-15 ára. Í rannsókn Korkman o.fl. 

(2004) var alfastuðull fyrir innri samkvæmni frá 0,78-0,89 fyrir fimm þætti. Einungis var 

hægt að mæla próffræðilega eiginleika fimm þátta en notaður var taugasálfræðilegi listinn 

NEPSY sem ytra viðmið. Aðeins fimm þættir á 5-15 listanum samsvara öðrum þáttum á 
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NEPSY. Rannsókn Trillingsgaard o.fl. (2004) sýndi alfastuðul frá 0,84-0,93 fyrir þættina átta. 

Tölurnar gefa til kynna háa innri samkvæmni.  

1.5.3.2 Endurprófunaráreiðanleiki 

Endurprófunaráreiðanleiki (test-retest reliability) listans var mældur með því að taka 100 

manna úrtak af þeim 854 einstaklingum sem höfðu svarað listunum í rannsókn Kadesjö og 

félaga frá árinu 2004. Þeir einstaklingar voru beðnir um að svara listanum aftur sex til átta 

vikum seinna. Svarhlutfallið var 94%. Endurprófunaráreiðanleiki er fylgni milli heildartalna 

sama prófs sem lagt er fyrir með ákveðnu millibili (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 

2005). Fyrir þættina átta var fylgnin frá 0,67-0,85 og fyrir undirþættina 0,44-0,85 þar af voru 

16 undirþættir með fylgni jafnt og eða hærra en 0,70. Prófið virðist því vera stöðugt yfir tíma.  

1.5.4 Réttmæti  

Réttmæti gefur til kynna hversu vel próf metur þá færni eða eiginleika sem því er ætlað að 

mæla (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006; Trillingsgaard o.fl., 2004). Viðunandi áreiðanleiki er 

nauðsynleg forsenda réttmætis en þó ekki nægjanleg (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Til 

eru ýmsar tegundir af réttmæti og fer það eftir því á hvaða hátt prófið er notað hvaða tegund á 

best við (Cohen og Swerdlik, 2005). Réttmæti 5-15 listans var mælt með sýndarréttmæti, 

hugsmíðaréttmæti og aðgreiningar-og viðmiðsbundnu réttmæti. 

 Listinn hefur hátt sýndarréttmæti og foreldrar álitu að staðhæfingarnar pössuðu vel við 

listann eins og fram kemur í rannsókn Kadesjö og félaga (2004).  

1.5.4.1 Hugsmíðaréttmæti 

Hugsmíðaréttmæti (construct validity) er ein mikilvægasta tegund réttmætis þegar kemur að 

sálfræðilegum prófum (Cohen og Swerdlik, 2005). Ef formgerð prófs og tengsl þess við önnur 

mælitæki samræmist ríkjandi hugmyndum og kenningum er um hugsmíðaréttmæti að ræða. 

Upplýsingar um þessa tegund réttmætis má nálgast úr ýmsum áttum (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006). 

 Í rannsókn Korkman og félaga (2004) var mæld fylgni milli samsvarandi þátta á 5-15 

listanum og þátta á NEPSY (Neuropsychological Assessment) listanum. NEPSY er viðurkennt 

taugasálfræðilegt matstæki en talið var að fylgni milli samsvarandi þátta myndi gefa 

vísbendingar um gagnsemi 5-15 listans til að meta þroskafrávik. Niðurstöður voru á þá vegu 

að í flestum tilvikum var marktæk fylgni milli heildarstiga þátta á NEPSY og 5-15 listans. 

Hins vegar átti það ekki alltaf við að þáttur á 5-15 sem var fyrirfram talinn samsvara þætti á 

NEPSY sýndi hæstu fylgni þeirra á milli. 
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 Þátttakendum í rannsókninni var skipt í tilrauna- og samanburðarhóp. 

Tilraunahópurinn samanstóð af 5 ára börnum sem höfðu verið fyrir ofan frávísunarviðmið á 

einhverjum af þáttum 5-15 listans en samanburðahópurinn af börnum sem höfðu verið fyrir 

neðan frávísunarviðmið. Marktækur munur var á meðaltali stiga hjá þessum tveimur hópum. 

Þegar tilrauna- og samanburðarhóparnir voru bornir saman við heildarstig þátta á NEPSY 

kom í ljós að fjórir af fimm þáttum sem voru til athugunar á 5-15 listanum höfðu svipaðan 

heildarstigafjölda og samsvarandi þættir á NEPSY. Að teknu tilliti til allra þátta má álíta sem 

svo að 5-15 listinn greini ekki nægilega mikið á milli ólíkra gerða af þroskafrávikum. 

Hinsvegar getur listinn vel metið samslátt raskana (Korkman o.fl., 2004). 

 Í rannsókn Bohlin og Janols (2004) voru 1500 sænsk börn á aldrinum 5-13 ára valin af 

handahófi í úrtak. Svarhlutfallið var 55,6%. Mæld var fylgni milli samsvarandi flokka á 5-15 

listanum og CBCL (Child Behavior Checklist). Markmið listans er að meta félagshæfni og 

hegðunarvanda/tilfinningavanda (behaviour/ emotional) hjá börnum. Listinn hefur verið 

þýddur á 69 tungumál og notaður í ýmsum alþjóðlegum rannsóknum. Þrátt fyrir mismunandi 

áherslur þessara tveggja lista ættu sambærilegir hlutar að veita 5-15 listanum upplýsingar um 

réttmæti hans. Fylgni (intercorrelation) milli undirflokka 5-15 spurningalistans var á bilinu 

0,17-0,77 (miðgildi=0,52). Hliðstæðir flokkar á CBCL höfðu fylgni á bilinu 0,24-0,75 

(miðgildi=0,51). Fylgni (intercorrelations) milli samsvarandi flokka CBCL og undirflokka 5-

15 listans var svipuð og fylgni milli listanna sjálfra. Fylgnistuðlar voru frá 0,17-0,81, allt 

marktækir stuðlar. Tilgáta rannsóknarinnar var að undirþættirnir: athygli, ofvirkni/hvatvísi, 

vanvirkni (hypoactive) og áform/skipulagning (planning/ organising) á 5-15 listanum myndu 

samræmast inntaki undirþáttarins athygli á CBCL og að félagshæfni, innhverfa og úthverfa 

myndu samræmast sömu þáttum á CBCL. Einnig að heildarstigafjöldi CBCL myndi 

samræmast stigafjölda þáttarins tilfinninga- og hegðunarerfiðleikar. Undirþættirnir, athygli 

(r=0,69), hreyfiofvirkni/hvatvísi (r=0,61), vanvirkni (r=0,60) og áform/skipulag (r=0,54) 

höfðu hæstu fylgni við þáttinn athygli á CBCL. Félagshæfni á 5-15 listanum hafði hæstu 

fylgni við félagshæfni á CBCL (r=0,72), undirþátturinn innhverfa hafði hæstu fylgni við 

innhverfu á CBCL (r=0,73) og úthverfa hæstu fylgni við úthverfu á CBCL (r=0,80). Hæsta 

fylgni (r=0,81) var á milli heildarstiga í CBCL og þáttarins tilfinninga- og 

hegðunarerfiðleikar. Tilgáta rannsóknarinnar stenst og ýtir því undir réttmæti 5-15 listans.  

1.5.4.2 Aðgreiningar- og viðmiðsbundið réttmæti 

Trillingsgaard o.fl. (2004) framkvæmdu rannsókn þar sem megin markmiðið var að mæla 

klínískt réttmæti listans. Aðaláhersla var lögð á aðgreiningarréttmæti (discriminant validity) 

og viðmiðsbundið réttmæti (criterion validity). Aðgreiningarréttmæti er mælikvarði á fylgni 
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milli matstækja sem meta óskyldar hugsmíðar, þ.e. hátt aðgreiningarréttmæti er til staðar 

þegar fylgni milli óskyldra hugsmíða er lág. Það hversu sterk tengsl próf hefur við aðrar 

mælingar sem ættu að tengjast niðurstöðu prófsins kallast viðmiðsbundið réttmæti 

(Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Úrtakið samanstóð af 155 börnum sem hafði verið vísað 

til sérfræðiþjónustu barna og unglinga og fengið greiningu. Alls voru þetta 7 greiningarhópar: 

Einhverfa (Autism Spectrum Disorders), þroskahömlun (Mental Retardation), Tourette 

heilkenni, ADHD, tilfinningaröskun með kvíða, þunglyndi og áráttu- og þráhyggja 

(Emotional Disorder containing Anxiety, Depression and OCD, hegðunarröskun og sértækir 

námserfiðleikar. Samanburðarhópurinn samanstóð af 854 börnum á aldrinum 5-15 ára. 

Aðgreiningarréttmæti listans var mælt með því að bera saman greiningarhópana og 

samanburðrahópinn. Niðurstöður voru á þá vegu að allir greiningarhóparnir höfðu að 

meðaltali hærri stigafjölda en viðmiðunarhópurinn á öllum átta þáttum 5-15 listans. Þau börn 

sem voru í samanburðarhópnum og fengu hærri stig en 90% barna miðað við sama aldur og 

kyn voru borin saman við tilraunahópinn og kom í ljós að þessir hópar eru mjög líkir. Þetta 

gefur til kynna að þessi hópur eigi einnig við vanda að stríða og þar sem að 5-15 listinn á að 

ná yfir ADHD og samslátt við aðrar raskanir verður þetta að teljast mjög gott. Marktækur 

munur var á milli greiningarhópanna á fimm af átta þáttum listans.  

 Viðmiðsbundið réttmæti var skoðað með því að mæla fylgni milli samsvarandi hluta á 

5-15 og WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children, Third Edition). Marktæk fylgni 

var á milli flokksins málþroski á 5-15 og munnlega þáttarins (verbal IQ) og málstarfi (verbal 

comprehension) á WISC-III. Lítil en marktæk fylgni var á milli þáttarins skynjunar á 5-15 og 

verklega þáttarins (performance IQ) og sjónskipulags (perceptual organization index) á 

WISC-III. Þátturinn námshæfni á 5-15 hafði marktæka fylgni við heildartölu greindar (total 

IQ) á WISC-III (Trillingsgaard o.fl., 2004).  

1.5.5 Samantekt á áreiðanleika og réttmæti 5-15 listans 

Á heildina litið er áreiðanleiki 5-15 listans hár. Áreiðanleikastuðlar eru þó hærri fyrir þættina 

átta heldur en hjá undirþáttunum. Búast mátti við þessum niðurstöðum en fleiri staðhæfingar 

tilheyra þáttunum og stjórnast þar af leiðandi minna af tilviljanabundnum áhrifum. Út frá 

rannsóknum á réttmæti listans má álykta að hugsmíðaréttmæti og aðgreiningar- og 

viðmiðsbundið réttmæti sé viðunandi. Vísar það til þess að hægt sé að álykta á réttilegan hátt 

út frá niðurstöðum prófsins, það er að listinn sé að meta taugasálfræðileg þroskafrávik hjá 

börnum.   
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1.6 Samantekt og markmið rannsóknarinnar. 

Rannsóknir sýna að fylgiraskanir eru algengar meðal barna með ADHD. Hátt hlutfall á við 

verulegan hegðunarvanda að stríða og uppfyllir greiningarskilmerki fyrir mótþróaþrjósku-

röskun og hegðunarröskun. Geðrænar fylgiraskanir eins og lyndis- og kvíðaraskanir eru 

einnig algengar sem og erfiðleikar í námi, málraskanir og Tourette heilkenni (APA, 2000). 

Auk þessara algengustu fylgikvilla eru ýmis önnur vandamál sem fylgja ADHD og geta þau 

haft áhrif á eðlilega þroskaframvindu barna. Má þar helst nefna frávik í framkvæmdastjórn 

heilans (Biederman o.fl., 2004; Martel o.fl., 2007; Willcut o.fl., 2005), skert tímaskyn 

(Barkley, 2001), erfiðleika með að nýta sér seinkaða styrki (Barkley, 2001; Sonuga-Barke, 

2002), heilstutengd vandamál (Mash og Wolfe, 2010) og skerta félagshæfni (Nijmeijer o.fl., 

2008; Solanto o.fl., 2009). Sökum þess hversu algengt er að ADHD fylgi ýmis vandamál og 

fylgiraskanir er nauðsynlegt að skimunartæki sem nota á við fyrsta mat nái yfir vítt svið 

einkenna. Matstækið verður að bera kennsl á öll hugsanleg hegðunar- og þroskafrávik meðal 

annars til að tryggja það að börn fái viðeigandi meðferð (Bohlin og Janols, 2004; Gillberg 

o.fl., 2004). 5-15 listinn var hannaður með það í huga að bera kennsl á einkenni og vandamál 

sem eru dæmigerð fyrir ADHD og fylgiraskanir (Kadesjö o.fl., 2004). 

Markmið rannsóknarinnr var að forprófa íslenska þýðingu 5-15 listans. Listinn hefur 

verið gefinn út á norsku, dönsku, sænsku, finnsku, ensku og nú íslensku. Próffræðilegar 

athuganir á listanum voru gerðar í Finnlandi og Svíþjóð en listinn er einnig notaður í klínískri 

vinnu í Danmörku og Noregi þó að ekki hafi verið gerðar neinar sérstakar athuganir á 

listanum í þeim löndum. Listinn er hannaður af norrænum fjölfaglegum rannsóknarhópi sem 

starfað hefur saman í fjölda ára (Øgrim, 2009). Rannsóknin felst í því að kanna próffræðilega 

eiginleika og þáttauppbyggingu listans. Nauðsynlegt er að afla upplýsinga af þessu tagi þar 

sem listinn er nú þegar notaður í klínískri vinnu. 

2 Aðferð 

2.1  Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru foreldrar barna á aldrinum 5-15 ára sem vísað var til 

sérfræðiþjónustu Þjónustumiðstöðvar Breiðholts á tímabilinu 24. febrúar til 30. september 

2010. Listanum var einnig dreift til foreldra 6-12 ára barna með ADHD sem sátu  fyrirlestur 

hjá ADHD- samtökunum. Foreldrarnir svöruðu listanum á staðnum. ADHD- samtökin héldu 

einnig fyrirlestur fyrir foreldra unglinga með ADHD, þar var einn sem svaraði og sendi 

listann í pósti á BUGL. Samtals bárust svör frá 40 foreldrum. 10 svör bárust frá foreldrum 

stúlkna (25%) og 30 frá foreldrum drengja (75%). Meðalaldur barna var 8,95 ár. Í 
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tölfræðilegri úrvinnslu undirþátta voru þátttakendur 38 talsins. 8 svör bárust frá foreldrum 

stúlkna (21,1%) og 30 frá foreldrum drengja (78,9%). Meðalaldur barna var 8,68. Ákveðið 

var að skipta þátttakendum upp í aldurshópa, 5-8 ára og 9-12 ára. Þátttakendur voru 

sjálfboðaliðar og því engin greiðsla fyrir þátttöku.  

2.2 Mælitæki 

Spurningalistinn 5-15 var gefinn út árið 2004 af norrænum fjölfaglegum rannsóknarhópi og er 

til á dönsku, sænsku, norsku, finnsku og ensku (Øgrim, 2009). Að þýðingu listans yfir á 

íslensku stóðu Málfríður Lorange, Matthías Kristjánsson, Gísli Baldursson og Hilmar 

Pétursson.  

Spurningalistinn er foreldramatskvarði sem metur þroska og hegðun barna. Hann 

inniheldur 181 spurningu og skiptast þær í átta mismunandi svið: Hreyfifærni (motor skills), 

framkvæmdastjórn (executive functions), skynjun (perception), minni (memory), málþroska 

(language), félags- og námshæfni (social skills and learning) og tilfinninga- og 

hegðunarerfiðleika (emotional and behavioural problems). Foreldrar eru beðnir um að krossa 

við að hve miklu eða litlu leyti hver staðhæfing á við um barnið þeirra almennt séð. Hægt er 

að merkja við: Á ekki við (0), á stundum/að nokkru leyti við (1) og á við (2). Fyrir hvert svið 

er hægt að reikna meðaltalsstigafjölda á bilinu 0 til 2 stig. Auk staðhæfinganna eru nokkrar 

opnar spurningar þar sem foreldrar eru beðnir um að lýsa styrkleikum barna sinna. Í lok 

listans eru foreldrar beðnir um að tilgreina í stuttu máli þau svið vandamála sem þeim finnst 

einkum skipta máli í tilfelli síns barns. Það tekur um það bil 45 til 60 mínútur að svara 

listanum. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á listanum á Íslandi. 

 Erlendar rannsóknir á próffræðilegum eiginleikum listans hafa verið framkvæmdar í 

Svíþjóð og Finnlandi. Niðurstöður þeirra benda til þess að próffræðilegir eiginleikar listans 

séu viðunandi. Alfastuðull fyrir innri samkvæmni var á bilinu 0,78-0,96 fyrir þættina átta og 

0,69-0,94 fyrir undirþættina. Tölurnar gefa til kynna að listinn sé með hátt innri samkvæmni. 

Endurprófunaráreiðanleiki listans var talinn viðunandi en fylgni milli flokkana átta var frá 

0,67-0,85 og fyrir undirflokkana 0,44-0,85 þar af voru 16 undirflokkar með fylgni jafnt og eða 

hærra en 0,70. Á heildina litið er áreiðanleiki 5-15 listans hár. Áreiðanleikastuðlar eru þó 

hærri fyrir flokkanna átta heldur en hjá undirflokkunum (Kadesjö, o.fl., 2004; Korkman o.fl., 

2004; Trillingsgaard o.fl., 2004).  

 Réttmæti 5-15 listans var mælt með sýndarréttmæti, hugsmíðaréttmæti og 

aðgreiningar-og viðmiðsbundnu réttmæti. Listinn hefur hátt sýndarréttmæti, foreldrar álitu að 

staðhæfingarnar pössuðu vel við listann (Kadesjö o.fl., 2004). Hugsmíðaréttmæti listans var 
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mælt með því að bera saman samsvarandi þætti á 5-15 listanum við NEPSY 

(Neuropsychological Assessment) og CBCL (Child Behavior Checklist).  Niðurstöður sýndu 

að í flestum tilvikum var marktæk fylgni milli heildarstiga þátta á NEPSY og 5-15 listanum. 

Fjórir af fimm þáttum sem voru til athugunar á 5-15 listanum höfðu svipaðan 

heildarstigafjölda og samsvarandi þættir á NEPSY. Þátttakendum var einnig skipt í tilrauna- 

og samanburðarhóp. Hóparnir voru bornir saman við heildarstig þátta á NEPSY og kom í ljós 

að fjórir af fimm þáttum sem voru til athugunar á 5-15 listanum höfðu svipaðan 

heildarstigafjölda og samsvarandi þættir á NEPSY. Út frá niðurstöðum má álíta sem svo að 5-

15 listinn greini ekki nægilega mikið á milli ólíkra gerða af þroskafrávikum. Hinsvegar getur 

listinn vel metið samslátt raskana (Korkman o.fl., 2004). Í rannsókn Bohlin og Janols (2004) 

var mæld fylgni milli samsvarandi flokka á 5-15 listanum og CBCL. Undirþættirnir athygli, 

hreyfiofvirkni/hvatvísi, vanvirkni og áform/skipulagning höfðu hæstu fylgni við þáttinn 

athygli á CBCL. Félagshæfni á 5-15 listanum hafði hæstu fylgni við félagshæfni á CBCL, 

undirþátturinn innhverfa hafði hæstu fylgni við innhverfu á CBCL og úthverfa hæstu fylgni 

við úthverfu á CBCL. Hæsta fylgni var á milli heildarstiga á CBCL og þáttarins tilfinninga- 

og hegðunarerfiðleikar. Niðurstaða rannsóknarinnar ýtir undir réttmæti 5-15 listans (Bohlin 

og Janols, 2004). Aðgreiningarréttmæti listans var mælt með því að bera saman mismunandi 

greiningarhópa og samanburðarhóp. Alls voru þetta sjö greiningarhópar: Einhverfa (Autism 

Spectrum Disorders), þroskahömlun (Mental Retardation), Tourette heilkenni, ADHD, 

tilfinningaröskun með kvíða, þunglyndi og áráttu- og þráhyggja (Emotional Disorder 

containing Anxiety, Depression and OCD, hegðunarröskun og sértækir námserfiðleikar. 

Niðurstöður voru á þá vegu að allir greiningarhóparnir höfðu að meðaltali hærri stigafjölda en 

viðmiðunarhópurinn á öllum átta þáttum 5-15 listans. Einnig var marktækur munur á milli 

greiningarhópanna á fimm af átta þáttum listans (Trillingsgaard o.fl., 2004). Viðmiðsbundið 

réttmæti var skoðað með því að mæla fylgni milli samsvarandi hluta á 5-15 og WISC-III 

(Wechsler Intelligence Scale for Children, Third Edition). Marktæk fylgni var á milli 

flokksins málþroski á 5-15 og munnlega þáttarins (verbal IQ) og málstarfi (verbal 

comprehension) á WISC-III. Lítil en marktæk fylgni var á milli þáttarins skynjunar á 5-15 og 

verklega þáttarins (performance IQ) og sjónskipulagi (perceptual organization index) á 

WISC-III. Þátturinn námshæfni á 5-15 hafði marktæka fylgni við heildartölu greindar (total 

IQ) á WISC-III (Trillingsgaard o.fl., 2004). Rannsóknir á listanum hafa allar gefið til kynna 

að réttmæti hans sé viðunandi og má álykta sem svo að listinn sé að meta frávik í taugaþroska 

hjá börnum á þessu aldursbili.  
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2.3 Rannsóknarsnið 

Rannóknin er forrannsókn á próffræðilegum eiginleikum 5-15 spurningalistans í klínísku þýði 

og eru niðurstöðurnar bornar saman við svipaðar rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á 

Norðurlöndunum (millihópa samanburður).  

2.4 Framkvæmd 

Þau börn, sem var vísað til sérfræðiþjónustu Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, fengu listann 

sendan heim til foreldra sinna í umslagi sérmerktu rannsókninni og foreldrar beðnir um að 

svara listanum og koma með hann í fyrsta viðtal á þjónustumiðstöð Breiðholts. 

Upplýsingablað fylgdi með listanum þar sem foreldrar barnanna fengu helstu upplýsingar um 

framkvæmd og tilgang rannsóknarinnar. Að auki var þeim sagt frá því að þeim bæri engin 

skylda til að taka þátt í rannsókninni og að þau gætu hætt þátttöku hvenær sem er án 

útskýringa og að það myndi ekki hafa nein áhrif á þjónustu þeirra í framtíðinni. Foreldrar sem 

sátu fyrirlestur hjá ADHD- samtökunum fengu kynningu á innihaldi upplýsingablaðsins og 

gátu borið upp spurningar ef einhverjar voru. Hins vegar fengu þeir ekki sjálft 

upplýsingablaðið í hendurnar.  

Þátttaka í rannsókninni fólst í því að fylla út 5-15 listann. Svörin voru auðkennd með 

aldri og kyni barns og ekki hægt að rekja þau til einstakra þátttakenda. Skráning gagna var því 

ónafngreinanleg. Rannsóknin var gerð með leyfi vísindasiðanefndar og tilkynnt til 

Persónuverndar. 

2.5 Tölfræði úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna fólst fyrst og fremst í próffræðilegum upplýsingum. Við framkvæmd 

þáttagreiningar voru notuð svör frá öllum þátttakendum en þegar gerð var lýsandi tölfræði 

fyrir meðaltalsskor á undirþáttum voru svör frá tveimur þátttakendum ekki höfð með í 

úrvinnslunni. Ástæðan var að einungis tveir þátttakendur voru eldri en 12 ára, en þeir voru 13 

og 15 ára. Að teknu tilliti til aldurs voru þeir taldir útlagar. Byrjað var á því að þáttagreina 

allar spurningar 5-15 listans og gaf niðurstaðan 22 þætti. Þó að forritið hafi framkvæmt 

skipunina komu einnig fram mikið af villuboðum og má rekja það til of fámenns úrtaks. Að 

auki sýndi fylgnifylkið mjög lága fylgni milli spurninga og gefur það til kynna að ekki sé að 

finna stöðuga þætti. Í framhaldinu var ákveðið að þáttagreina undirþætti 5-15 listans. Horft 

var til rannsóknar Bohlin og Janols (2004) en í henni voru undirþættir listans þáttagreindir. 

Skor á atriðum sem tengdu saman þættina voru lögð saman og fundið meðaltal. Þetta var gert 

vegna þess að mismunandi mörg atriði tilheyrðu hverjum undirþætti. Með því að sameina 

atriðin í undirþætti var gert ráð fyrir því að tiltekin atriði tilheyrðu undirþáttunum án þess að 
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hafa niðurstöður þáttagreiningar því til staðfestingar. Ekki var hægt að framkvæma 

þáttagreiningu ef hafðir voru með allir þeir undirþættir sem fyrri rannsóknir á 5-15 listanum 

höfðu fundið. Sameina þurfti undirþættina innhverf vandamál og úthverf vandamál í 

undirþáttinn geðræn einkenni. Undirþættirnir innhverf og úthverf vandamál falla undir 

yfirþáttinn tilfinninga- og heðgunarvandamál ásamt undirþættinum sjálfráð hegðun/hugsun. Í 

íslenskri útgáfu listans eru spurningar sem falla undir innhverf og úthverf vandamál nefnd 

geðræn einkenni. Vegna þess að ekki var hægt að framkvæma þáttagreiningu án þess að fella 

saman þessa tvo undirþætti var ákveðið að nefna sameinaða undirþáttinn geðræn einkenni. 

Fyrir utan þennan eina þátt voru undirþættir eins og í fyrri rannsókn. Brottfallsgildi voru 

meðhöndluð á þá leið að einungis var þeirri breytu sleppt sem vantaði hjá einstaklingi. Áður 

en þáttagreiningin var gerð var athugað hvort gögnin uppfylltu skilyrði þáttagreiningar. 

Bartlettspróf (Bartlett´s test of sphericity) var marktækt (p < 0,0001) og bendir það til þess að 

gögnin henti til þáttagreiningar. KMO- prófið var 0,38 en iðulega er miðað við að prófið eigi 

að vera hærra en 0,50 (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). KMO- prófið gefur 

því til kynna að úrtakið sé ekki nægilega stórt. Varkárni verður gætt við túlkun á niðurstöðum 

vegna lítils úrtaks. Við þáttagreiningu var notuð meginásagreining (principal axis factoring) 

með hornskökkum snúningi (direct oblimin). Öll úrvinnsla var gerð í tölfræðiforritinu SPSS. 

3 Niðurstöður 

3.1 Þáttagreining 

Undirþættir 5-15 listans voru þáttagreindir með meginásagreiningu (principal axis factoring) 

og gaf lausnin fimm þætti með eigingildi yfir einum. Í framhaldinu var ákveðið að 

framkvæma meginásagreiningu með hornskökkum snúningi (direct oblimin) þar sem gert var 

ráð fyrir að tengsl væru á milli þátta. Eftir að búið var að snúa lausninni var fimmti þátturinn 

með eigingildi undir einum. Samkvæmt viðmiði Kaiser eiga þættir sem hafa eigingildi undir 

einum ekki að vera með í lausninni. Eigingildi er jafnt og fjöldi breyta en þættir sem hafa 

eigingildi undir einum skýra þar af leiðandi minna en ein breyta (Field, 2009). Að auki þótti 

fimmti þátturinn illa skilgreindur og því var ákveðið að athuga aðrar mögulegar lausnir. 

Skoðaðar voru fjögurra til tveggja þátta lausnir. Fylgnifylki fjögurra þátta lausnar þótti sýna 

að tiltölulega mörg atriði eru með háa eða miðlungs fylgni sem gefur það til kynna að hægt er 

að draga út þætti (sjá töflu 2). Sem dæmi hafa Fínhreyfingar fylgni upp á 0,76 við 

Grófhreyfingar og líklega myndu þessir tveir undirþættir raðast saman í þátt. Úr töflunni má 

einnig lesa að Málskilningur hefur fylgni upp á 0,58 við Máltjáningu og 0,41 við Málnotkun. 

Þessir þrír undirþættir eru líklegir til að mynda annan þátt og þátt sem e.t.v. er ólíkur fín- og 
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grófhreyfingum. Í framhaldinu var ákveðið að draga fjóra þætti þar sem lausnin var 

auðtúlkanleg og niðurstaðan hafði einfaldari formgerð en hinar lausnirnar. Einföld formgerð 

auðveldar túlkun og gefur einfalda mynd af tengslum þátta og breyta (Kline, 2008). Tveggja 

þátta lausnin var svipuð og fjögurra þátta lausnin en einum þætti var skipt niður í þrjá þætti í 

fjögurra þátta lausninni. Fjórar eða fleiri breytur vógu á hvern þátt í fjögurra þátta lausninni 

og allar þáttahleðslur voru yfir 0,30. Til að fá vel skilgreinda þætti er venjulega miðað við að 

þrjár eða fleiri breytur vegi á einn þátt (Kline, 2008). Út frá leifinni má sjá mun milli 

raunverulegrar fylgni milli atriða og spáfylgni út frá þáttunum fjórum og kom í ljós að 37% 

leifanna voru hærri en 0,05 í úrtaki. Ef leifin er í 50% tilfella hærri en 0,05 þá er þetta ekki 

talin góð þáttalausn (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Þó niðurstöður 

skriðuprófs sýni að draga ætti fimm til sex þætti (sjá viðauka I) sýna niðurstöður 

meginásagreiningar með hornskökkum snúningi að fjórir þættir eru með eigingildi yfir einum. 

Stuðst var við viðmið Kaiser. Enn frekari stuðningur fyrir því að draga fjóra þætti en ekki 

fleiri eða færri  er að þáttalausnin gefur einfaldari formgerð og þættirnir eru auðtúlkanlegri. 



 

33 

 

 

T
a

fla
 2

 F
y

lg
n

ify
lk

i u
n

d
irþ

á
tta

 5
-1

5
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n
s. 

Gróf- 

hreyfingar

Fín-

hreyfingar Athygli

Hreyfiofvirkni/ 

hvatvísi Vanvirkni

Áform/   

skipulag

Rúm-

skynjun Tímaskyn

Líkams-

skynjun

Sjón-

skynjun Minni

Mál-

skilningur

Mál-

tjáning

Mál-

notkun

Lesa/stafa/       

skrifa Reikningur 

Náms-og               

hugræn færni

Lausnamiðað        

nám

Félags-

færni

Ósjálfráð 

hegðun/        

hugsun

Geðræn 

einkenni

Grófhreyfingar ___

Fínhreyfingar 0,76 ___

Athygli 0,47 0,56 ___

Hreyfiofvirkni/ 

hvatvísi 0,59 0,54 0,57 ___

Vanvirkni 0,47 0,54 0,69 0,49 ___

Áform/skipulag 0,38 0,50 0,69 0,40 0,59 ___

Rúmskynjun 0,61 0,61 0,50 0,58 0,49 0,56 ___

Tímaskyn 0,27 0,22 0,34 0,46 0,50 0,43 0,48 ___

Líkamsskynjun 0,62 0,57 0,49 0,57 0,42 0,47 0,58 0,32 ___

Sjónskynjun 0,43 0,59 0,14 0,25 0,17 0,14 0,51 0,35 0,18 ___

Minni 0,18 0,35 0,35 0,25 0,48 0,49 0,31 0,37 0,23 0,37 ___

Málskilningur 0,31 0,38 0,34 0,23 0,52 0,48 0,48 0,62 0,44 0,34 0,52 ___

Máltjáning 0,36 0,48 0,20 0,25 0,37 0,28 0,41 0,33 0,26 0,65 0,60 0,58 ___

Málnotkun 0,54 0,37 0,28 0,37 0,28 0,38 0,44 0,31 0,54 0,30 0,40 0,41 0,55 ___

Lesa/stafa/skrifa 0,12 0,36 0,24 0,14 0,41 0,24 0,07 0,16 0,21 0,10 0,52 0,46 0,46 0,29 ___

Reikningur -0,04 0,05 0,11 -0,14 0,24 0,25 0,05 0,39 -0,01 0,09 0,31 0,46 0,17 0,13 0,11 ___

Náms-og hugræn 

færni 0,46 0,41 0,31 0,29 0,44 0,53 0,36 0,48 0,40 0,26 0,50 0,49 0,49 0,71 0,13 0,46 ___

Lausnamiðað nám 0,23 0,34 0,76 0,37 0,72 0,78 0,50 0,50 0,35 0,12 0,53 0,54 0,30 0,29 0,28 0,51 0,45 ___

Félagsfærni 0,44 0,32 0,30 0,60 0,50 0,48 0,31 0,28 0,45 0,01 0,42 0,19 0,22 0,48 0,27 0,0 0,51 0,43 ___

Ósjálfráð hegðun/ 

hugsun 0,46 0,45 0,18 0,56 0,29 0,06 0,29 0,11 0,41 0,33 0,24 0,17 0,40 0,32 0,08 -0,1 0,34 0,09 0,53 ___

Geðræn einkenni 0,21 0,14 0,31 0,48 0,29 0,29 0,08 0,06 0,51 -0,20 0,25 0,10 0,01 0,27 0,23 0,0 0,16 0,24 0,75 0,53 ___

Meðaltal 0,39 0,43 0,39 0,39 0,45 0,42 0,41 0,35 0,40 0,26 0,38 0,40 0,37 0,38 0,24 0,15 0,41 0,42 0,38 0,29 0,23
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Í töflu 3 er niðurstaða meginásagreiningar á undirþáttum 5-15 listans. Hornskakkur 

snúningur gaf skýra niðurstöðu. Eins og sést í töflunni eru allir undirþættir með hleðslu á þá 

þætti sem þeir tilheyra yfir 0,37. Samkvæmt Kline (2008) er iðulega miðað við að þáttahleðsla 

yfir 0,6 sé há og þáttahleðsla yfir 0,3 sé miðlungshá. Hleðslur atriða sem tilheyra fyrsta þætti 

eru allar 0,60 eða hærri (meðaltal hleðslna er 0,75). Öll atriði hafa hæstu hleðslu á þann þátt 

en hleðsla á aðra þætti er á bilinu -0,22 til 0,35. Hæstu hleðslur annarra atriða, það er atriða 

sem tilheyra ekki þætti eitt tilheyra þætti þrjú og fjögur. Inntak fyrsta þáttar vísar til 

hegðunarstjórnar. Fimm atriði mynda þátt tvö. Hleðslur atriðanna eru allar 0,40 eða hærri 

(meðaltal hleðslna er 0,64). Atriðin sem tilheyra þætti tvö hafa hæstu hleðslu á þann þátt en 

hleðsla á aðra þætti er á bilinu -0,32 til 0,41. Líkamsskynjun hefur ekki markverða hleðslu á 

þátt tvö heldur hleðst næstum jafn mikið á þætti eitt, tvö og þrjú. Hreyfiofvirkni/hvatvísi hefur 

einnig háa hleðslu á þátt eitt þó hann tilheyri þætti tvö. Hæstu hleðslur annarra atriða tilheyra 

þætti eitt og þrjú. Inntak annars þáttar vísar til félags-og tilfiningalegrar stöðu. Fjögur atriði 

mynda þátt þrjú. Hleðslur atriðanna eru allar 0,55 eða hærri (meðaltal hleðslna er 0,65). 

Hleðslur atriðanna á aðra þætti eru á bilinu -0,22 til 0,53. Rúmskynjun hefur hleðslu upp á 

0,53 við þátt eitt en 0,55 við þátt þrjú og getur því tilheyrt báðum þessum þáttum. Inntak 

þriðja þáttar vísar til hreyfifærni. Hleðslur átta atriða sem tilheyra þætti fjögur eru allar 0,37 

eða hærri (meðaltal hleðslna er 0,54). Öll atriðin hafa hæstu hleðslu á þann þátt en Tímaskyn 

hefur jafn háa hleðslu á þátt eitt og fjögur. Hleðslur atriðanna á aðra þætti eru á bilinu -0,22 til 

0,50. Inntak fjórða þáttar vísar til náms- og málfærni. 

Þættirnir fjórir skýra frá 0,25 til 0,84 af dreifingu skora á undirþáttum. Þáttaskýringin 

lýsir því hversu stóran hluta af dreifingu einstakra atriða þættirnir skýra. Þættirnir skýra 

63,3% af heildardreifingu atriðanna. Þáttur eitt skýrir 38,8%, þáttur tvö 10,0%, þáttur þrjú 

8,4% og þáttur fjögur 6,1%.   
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Tafla 3. Meginásagreining (principal axis factoring) undirflokka 5-15 listans (N=40). Hornskakkur 

snúningur þátta (direct oblimin). 

 
 Þættir   

 
 I II III IV Þáttaskýring 

Athygli 0,84 0,06 0,08 -0,09 0,73 

Lausnamiðað nám 0,82 -0,05 -0,22 0,35 0,70 

Áform/skipulag 0,72 0,06 -0,02 0,20 0,70 

Vanvirkni 0,60 0,15 0,05 0,24 0,64 

Geðræn einkenni 0,07 0,92 -0,32 0,02 0,84 

Félagsfærni 0,14 0,81 -0,12 0,21 0,79 

Ósjálfráð hegðun/hugsun -0,16 0,61 0,35 0,07 0,56 

Hreyfiofvirkni/hvatvísi 0,41 0,47 0,33 -0,17 0,68 

Líkamsskynjun 0,36 0,40 0,30 -0,03 0,57 

Sjónskynjun -0,08 -0,22 0,76 0,27 0,66 

Fínhreyfingar 0,35 0,10 0,64 0,02 0,67 

Grófhreyfingar 0,30 0,26 0,63 -0,11 0,71 

Rúmskynjun 0,53 -0,04 0,55 -0,01 0,68 

Máltjáning -0,21 0,03 0,50 0,69 0,78 

Minni 0,08 0,16 0,02 0,69 0,59 

Málskilningur 0,26 -0,09 0,16 0,62 0,63 

Reikningur 0,18 -0,22 -0,22 0,56 0,42 

Náms-og hugræn færni 0,13 0,20 0,14 0,55 0,54 

Lesa/stafa/skrifa 0,02 0,16 -0,02 0,44 0,25 

Málnotkun -0,01 0,33 0,29 0,41 0,49 

Tímaskyn 0,37 -0,07 0,13 0,37 0,41 

 

Tafla 4 sýnir fylgni þátta en eins og sést er fylgnin milli þátta eitt og fjögur hæst eða 0,38. 

Inntak fyrsta þáttar vísar til hegðunarstjórnar á meðan inntak fjórða þáttar vísar til náms- og 

málfærni. Ljóst er að atriðin sem falla undir þessa þætti tengjast. Vandi við hegðunarstjórn 

hefur áhrif á frammistöðu í námi og því kemur ekki á óvart að fylgni sé á milli þessara þátta. 

Þrátt fyrir að tenging sé þarna á milli er fylgnin samt sem áður ekki mjög há. Fylgni milli 

þátta tvö og þrjú er 0,26. Þáttur tvö vísar til félagslegrar og tilfinningalegrar stöðu og þáttur 

þrjú til hreyfifærni. Vandi við hreyfigetu virðist því hafa fylgni við félagslega og 

tilfinningalega stöðu. Lægsta fylgni var á milli þátta tvö og fjögur.  
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Tafla 4. Fylgni undirþátta. 

  I II III IV 

II __   
 

II -0,30 __   

III 0,23 -0,26 __ 
 

IV 0,38 -0,13 0,22 __ 

 

3.2 Innri samkvæmni 

Tafla 5 sýnir alfastuðul fyrir undirþætti 5-15 listans. Alfastuðlar fyrir undirþættina voru á 

bilinu 0,16 (Sjónskynjun) - 0,92 (Geðræn einkenni) þar af voru 15 (71%) undirþættir með 

fylgni hærri en 0,70. Talið er að alfastuðull yfir 0,70 sé ásættanlegur (Kline, 2008) en iðulega 

er miðað við að alfastuðull yfir 0,8 sé hár. Þó eru ekki til neinar algildar reglur um það hversu 

hár áreiðanleikastuðull á að vera (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).   

Tafla 5. Alfastuðull fyrir undirþættina.  

  Alfastuðull 

Grófhreyfingar 0,83 

Fínhreyfingar 0,84 

Athygli 0,90 

Hreyfiofvirkni/hvatvísi 0,88 

Vanvirkni 0,81 

Áform/skipulag 0,60 

Rúmskynjun 0,62 

Tímaskyn 0,69 

Líkamsskynjun 0,51 

Sjónskynjun 0,16 

Minni 0,84 

Málskilningur 0,65 

Máltjáning 0,90 

Málnotkun 0,78 

Lesa, stafa og skrifa 0,88 

Reikningur 0,89 

Náms- og hugræn færni 0,78 

Lausnamiðað nám 0,88 

Félagsfærni 0,90 

Geðræn einkenni 0,92 

Ósjálfráð hegðun/hugsun 0,72 
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3.3 Meðaltöl og staðalfrávik 

Í töflu 6 má sjá öll meðaltalsskor á undirþáttum 5-15 listans. Undirþátturinn Athygli er með 

hæsta meðaltalsskor 1,49 (SD=0,48) en Sjónskynjun lægsta 0,17 (SD=0,23). Önnur meðaltöl 

eru á bilinu 0,29-1,22. Kvarðinn er þriggja punkta og því er dreifing svara frekar mikil. Fimm 

undirþættir eru með meðaltal hærra en 1,0 en það merkir að barn eigi stundum eða að nokkru 

leyti við vanda að stríða. Undirþættir sem eru með meðaltalsskor undir 1,0 eru 16 talsins. 

Breytileikinn er svipaður á flestum undirþáttum eða um hálft stig. Verður það að teljast frekar 

hátt þar sem kvarðinn er einungis þriggja punkta.  

Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrir undirþætti 5-15 listans.  

Heiti þáttar Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Grófhreyfingar 39 0,44 0,46 

Fínhreyfingar 39 0,50 0,43 

Athygli 40 1,49 0,48 

Hreyfiofvirkni/hvatvísi 40 0,97 0,52 

Vanvirkni 40 1,06 0,60 

Áform/skipulag 39 1,09 0,54 

Rúmskynjun 39 0,37 0,39 

Timaskyn 39 1,17 0,57 

Líkamsskynjun 39 0,42 0,39 

Sjónskynjun 38 0,17 0,23 

Minni 33 0,74 0,44 

Málskilningur 39 0,80 0,47 

Máltjáning 38 0,38 0,45 

Málnotkun 40 0,68 0,60 

Lesa/stafa/skrifa 39 0,68 0,58 

Reikningur 36 0,63 0,63 

Náms- og hugræn færni 39 0,73 0,55 

Lausnamiðað nám 37 1,22 0,50 

Félagsfærni 36 0,55 0,36 

Ósjálfráð hegðun/hugsun 39 0,29 0,33 

Geðræn einkenni 38 0,57 0,41 

 

Á mynd 1 má sjá lýsandi tölfræði fyrir aldurshópana 5-8 ára (N=19) og 9-12 ára (N=19). Enn 

er miðað við meðaltalsskor á undirþáttum listans. Meðaltöl aldurshópanna tveggja eru há á 

sumum atriðum, lág á öðrum en fylgjast þó að í flestum tilvikum. Mesti munur á 

meðaltalsskorum milli aldurshópa kemur fram á undirþættinum Lestur, stafsetning og skrift. 

Einnig er mikill munur á meðaltalsskorum á undirþættinum Reikningur. Atriðin vísa til 

námsfærni. Mikill munur er á meðaltalsskorum á undirþættinum Vanvirkni. Svo virðist sem 
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foreldrar séu að meta eldri aldurshópinn sem óvirkari en þann yngri. Að auki er munur á 

meðaltalsskorum milli hópa þegar kemur að undirþættinum Geðræn einkenni. Svo virðist sem 

fleiri geðræn einkenni séu til staðar hjá eldri aldurshópnum. Lágu meðaltölin benda líklegast 

til þess að vandinn sé sjaldgæfur, jafnvel þó að um klínískt úrtak sé að ræða.  

 

 

Mynd 1. Samanburður á meðaltalsskori undirþátta 5-15 listans miðað við aldurshópana 5-8 ára og 9-12 

ára. 

4 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga próffræðilega eiginleika íslenskrar útgáfu 5-15 

listans, sér í lagi þáttauppbyggingu og áreiðanleika. Niðurstöður eru á margan hátt 

sambærilegar fyrri rannsóknum á 5-15 listanum.  

4.1 Þáttagreining 

Í rannsókn Bohlin og Janols (2004) voru undirflokkar 5-15 listans þáttagreindir og gaf lausnin 

tvo þætti. Fyrsta þættinum var gefið heitið almenn námsfærni og þeim síðari úthverf 

vandamál. Við fyrstu athugun gaf íslenska útgáfa 5-15 listans fimm þætti en sú lausn þótti 

ekki gefa nægilega auðtúlkanlega þætti. Að auki útskýrði fimmti þátturinn minna en 

samsvarar einni breytu þegar búið var að snúa lausninni. Ákveðið var að keyra fjögurra, 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

G
ró

fh
re

yf
in

ga
r

Fí
n

h
re

yf
in

ga
r

A
th

yg
li

H
re

yf
io

fv
ir

kn
i/

h
va

tv
ís

i

V
an

vi
rk

n
i

Á
fo

rm
/s

ki
p

u
la

g

R
ú

m
sk

yn
ju

n

Tí
m

as
ky

n

Lí
ka

m
ss

ky
n

ju
n

Sj
ó

n
sk

yn
ju

n

M
in

n
i

M
ál

sk
iln

in
gu

r

M
ál

tj
án

in
g

M
ál

n
o

tk
u

n

Le
sa

/s
ta

fa
/s

kr
if

a

R
ei

kn
in

gu
r

N
ám

s-
o

g 
h

u
gr

æ
n

 f
æ

rn
i

La
u

sn
am

ið
að

 n
ám

Fé
la

gs
fæ

rn
i

G
eð

ræ
n

 e
in

ke
n

n
i

Ó
sj

ál
fr

áð
 h

eg
ð

u
n

/h
u

gs
u

n

5-8 ára 

9-12 ára



 

39 

þriggja og tveggja þátta lausn. Niðurstöðurnar voru að fjögurra og tveggja þátta lausnir komu 

til greina. Aftur á móti þótti fjögurra þátta lausnin með einfaldari formgerð (sjá töflu 3). Ef 

þættir eitt, þrjú og fjögur yrðu felldir saman mynduðu þeir einn þátt sem samsvarar þættinum 

almenn námsfærni. Þáttur tvö í núverandi rannsókn samsvarar þættinum úthverf vandamál í 

erlendu rannsókninni (Bohlin og Janols, 2004). Ef til vill hefðu niðurstöðurnar verið 

sambærilegri ef úrtakið hefði verið stærra.  

Þáttunum var gefið heiti eftir eiginleikum atriðanna sem þeir stóðu saman af. Fyrsti 

þátturinn var nefndur hegðunarstjórn en á hann hlóðust undirþættir sem taldir voru 

endurspegla vandkvæði á þessu sviði. Undirþættirnir voru: Athygli, Lausnamiðað nám, 

Áform/skipulag og Vanvirkni. Hreyfiofvirkni/hvatvísi hafði einnig fylgni upp á 0,41 við þátt 

eitt þó hann tilheyri þætti tvö en þar var hleðslan upp á 0,47. Hreyfiofvirkni/hvatvísi er hugtak 

sem fellur undir vanda við hegðunarstjórn þó það komi einnig við sögu á fleiri sviðum. Fyrsti 

þátturinn skýrir 38,8% af heildardreifingu undirþátta.  

Annar þáttur vísar til félags- og tilfinningalegrar stöðu. Undirþættir sem tengjast 

vandkvæðum á þessu sviði eru: Geðræn einkenni, Félagsfærni, Ósjálfráð hegðun/hugsun, 

Hreyfiofvirkni/hvatvísi og Líkamsskynjun. Undirþátturinn Líkamsskynjun hlóð einnig mjög 

hátt á þátt eitt og hafði því ekki markverða hleðslu á þætti sama og átti sér stað í rannsókn 

Bohlin og Janols (2004). Áhugavert þótti að undirþættirnir Athygli og Hreyfiofvirkni/hvatvísi 

hlóðust hvor á sinn þátt en þetta eru talin vera kjarnaeinkenni röskunarinnar. Umræðan um 

tvær víddir atferlis fær sterkari hljómgrunn með þessari niðurstöðu (Barkley, 2006). Annar 

þátturinn skýrir 10,0% af heildardreifingu undirþátta.  

Inntak þriðja þáttar vísar til hreyfifærni. Undir þáttinn falla hugtökin Fínhreyfingar, 

Grófhreyfingar, Rúmskynjun og Sjónskynjun. Rúmskynjun hefur ekki markverða hleðslu á 

þriðja þáttinn. Við fyrstu sýn virðist þessi þáttur ef til vill vera óskýr, sérstaklega ef horft er til 

þeirra undirþátta sem falla undir hann. Aftur á móti ef skoðaðar eru spurningar sem tilheyra 

undirþáttunum Rúmskynjun og Sjónskynjun kemur í ljós að þeir geta að einhverju leyti átt 

heim með fín- og grófhreyfingum. Dæmi um spurningar sem falla undir Sjónskynjun eru „á 

erfitt með að teikna eftir fyrirmynd, t.d. bíl, húsi o.s.frv.“ og „á erfitt með að púsla“. Ekki er 

ólíklegt að foreldrar túlki spurningarnar á þann hátt að spurt sé um fínhreyfigetu barnsins. Ef 

barnið á t.d. í vanda með fínhreyfingar er hugsanlegt að foreldri merki einnig við þessar 

spurningar þó þær snúi í raun að skynjun. Undir þessum sama undirþætti er spurning sem 

greinilega snýst um skynjun, „rangtúlkar oft myndir, les annað út úr þeim en til er ætlast og 

sér t.d. blóm úr mynd af eggi“. Aftur á móti er líklegt að tiltekinn vandi sé sjaldgæfur og þar 

af leiðandi eru fáir sem svara spurningunni þannig að einhver vandi sé til staðar og þess vegna 
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hlóðst þessi undirþáttur eins hátt á þátt tvö og raun bar vitni. Sama á við um undirþáttinn 

Rúmskynjun en möguleiki er á að foreldrar tengi spurningar sem falla undir þennan þátt við 

grófhreyfigetu. Dæmi um spurningar sem falla undir þennan þátt eru „rekst á annað fólk á 

göngu eða þar sem þröngt er“ og „fyllist óöryggi við hæðarbreytingar eins og að ganga í 

tröppum, rekst í handrið, veggi o.fl.“. Mögulegt er að foreldrar tengi spurningarnar við 

erfiðleika með hreyfifærni en ekki skynjun. Önnur skýring á tengslunum gæti verið sú að í 

rannsókn Bohlin og Janols (2004) falla öll þessi atriði undir almenna námsfærni. Þriðji 

þátturinn skýrir 8,4% af heildardreifingu undirþátta.  

Fjórði og síðasti þátturinn var nefndur náms- og málfærni. Undirþættirnir sem falla 

undir fjórða þáttin eru: Máltjáning, Minni, Málskilningur, Reikningur, Náms-og hugræn 

færni, Lesa, stafa og skrifa, Málnotkun og Tímaskyn. Talið er að þessir undirþættir 

endurspegli spurningar sem snúa að námserfiðleikum. Allir undirþættirnir nema Tímaskyn 

hlaðast mjög skýrt á þátt fjögur. Tímaskyn hleðst jafn mikið á þátt eitt og fjögur og hefur því 

ekki markverða hleðslu á þann þátt. Fjórði þátturinn skýrir 6,1% af heildardreifingu 

undirþátta. Þeir undirþættir sem hafa ekki afgerandi hleðslur á þætti eru Líkamsskynjun, 

Rúmskynjun, Tímaskyn og Hreyfiofvirkni/hvatvísi. Í fyrri rannsókn voru það þættirnir 

Líkamsskynjun og Grófhreyfingar. Niðurstaða þáttagreiningar á undirþáttum listans sýnir þá 

miklu breidd frávika sem börn með röskunina geta haft.  

Hæsta fylgni var á milli þátta eitt og fjögur (sjá töflu 4). Þættirnir vísa til 

hegðunarstjórnar og náms- og málfærni. Ef skoðaðar eru spurningar sem falla undir þessa 

þætti sést tengingin á milli þeirra. Athygli fellur t.d. undir hegðunarstjórn og eru dæmi um 

spurningar „Á erfitt með að fylgja fyrirmælum og ljúka verkefnum“ og „Tekur illa eftir 

smáatriðum og gerir fljótfærnisvillur“. Barn sem á í erfiðleikum á þessu sviði mun að öllum 

líkindum ganga verr í skóla samanborið við jafnaldra sem á í engum erfiðleikum. Þrátt fyrir 

að tenging sé þarna á milli er fylgnin samt sem áður ekki mjög há. Þáttur tvö og þrjú hafa 

töluverða fylgni sín á milli en þáttur tvö vísar til félags- og tilfinningalegrar stöðu og þáttur 

þrjú til hreyfifærni. Við fyrstu sýn er ekki ljóst af hverju þessir þættir ættu að tengjast en við 

nánari athugun er líklegt að barn sem á t.d. erfitt með að grípa eða kasta bolta eða er 

klunnalegt í hreyfingum, rekst á hluti o.s.frv. eigi erfitt félagslega séð. Ef til vill dregur barnið  

sig í hlé af sjálfsdáðum eða jafnaldrar þess vilja ekki leika við viðkomandi vegna þess  að það 

á erfitt með að vera í leikjum. Lægsta fylgni var á milli þátta tvö og fjögur. Félagsleg- og 

tilfinningaleg vandamál virðast ekki hafa eins mikil áhrif á frammistöðu í námi og vandi við 

hegðunarstjórn. Rannsókn Bohlin og Janols (2004) sýndi ekki fylgni milli þátta og því var 

ekki hægt að bera saman niðurstöður þessara tveggja rannsókna.  
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4.2 Innri samkvæmni 

Áreiðanleiki íslenskrar útgáfu 5-15 listans reyndist heldur lakari á flestum undirþáttum listans 

samanborið við áreiðanleika undirþátta í fyrri rannsókn. Á flestum undirþáttum var þó ekki 

um verulegan mun að ræða. Eina undantekningin var áreiðanleiki undirþáttarins Sjónskynjun,  

reyndist hann vera 0,16 sem er mun lægri áreiðanleikastuðull en mældist í rannsókn Kadesjö 

o.fl., (2004). Lágur áreiðanleikastuðull gefur til kynna að þátturinn sé óstöðugur. Alfastuðull 

fyrir innri samkvæmni var frá 0,69-0,94 fyrir undirþættina á meðan alfastuðull íslenskrar 

útgáfu listans var á bilinu 0,16-0,92, þar af voru 15 (71%) undirþættir með fylgni hærri en 

0,70 (sjá töflu 4). Í erlendu rannsókninni voru 16 (73%) undirþættir með fylgni hærri en 0,70. 

Í fimm tilfellum var áreiðanleikinn örlítið hærri en í erlendu rannsókninni og átti það við um 

undirþættina Grófhreyfingar, Fínhreyfingar, Vanvirkni, Máltjáning og Málnotkun (Kadesjö 

o.fl., 2004). Heilt á litið er áreiðanleiki íslenskrar útgáfu listans viðunandi þó hann hefði mátt 

vera hærri á sumum undirþáttum. Ekki er ólíklegt að áreiðanleikinn muni hækka við stærra 

úrtak.  

4.3 Meðaltöl og staðalfrávik 

Reiknað var meðaltalsskor og staðalfrávik þátttakenda á undirflokkum 5-15 listans (sjá töflu 

5). Meðaltalsskor undirþátta voru í flestum tilvikum í samræmi við eða örlítið hærri en 

meðaltalsskor yfirþátta úr fyrri rannsóknum (Kadesjö o.fl., 2004; Korkman o.fl., 2004). 

Mögulega er munurinn á meðaltalsskorum að endurspegla meiri breidd innan yfirþátta en hver 

yfirþáttur hefur að geyma einn til fjóra undirþætti. Undirþættirnir taka á mun afmarkaðri 

vandamálum og því er líklegra að meðaltalsskorið verði örlítið hærra á þeim þáttum ef barnið 

á við vanda að stríða innan þess sviðs. Sum vandamál eru algengari en önnur og því er ekki 

ólíklegt að spurt sé um algengan og óalgengan vanda á yfirþáttum og það getur haft áhrif á 

meðaltalsskorið. Erlendar rannsóknir hafa að mestu leyti tekið mið af yfirþáttum listans. 

Niðurstöður fyrir lýsandi tölfræði komu þó ekki á óvart þar sem um klínískt úrtak var að 

ræða. Leiða má líkum að því að vandi sé til staðar á öllum sviðum þó mismikill sé. Ef horft er 

á mismun meðaltalsskora undirþátta listans gefa niðurstöðurnar til kynna að lágu 

meðaltalsskorin séu að endurspegla vanda sem er tiltölulega sjaldgæfur, jafnvel þó að um 

klínískt úrtak sé að ræða. Háu meðaltalsskorin eru þá líklegast að endurspegla vanda sem er 

tiltölulega algengur. Á þetta sama við í erlendum rannsóknum á listanum þó að meðaltalsskor 

yfirþátta séu, eins og áður hefur verið bent á, í sumum tilvikum lægri (Bohlin og Janols, 2004; 

Kadesjö o.fl., 2004: Korkman o.fl., 2004).  
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  Mikill breytileiki var í svörum þátttakenda og má ef til vill rekja það til stærðar 

úrtaksins. Líklegt er að tilviljanabundnar villur hafi haft áhrif á niðurstöðurnar þar sem úrtakið 

var lítið. Annar ókostur rannsóknarinnar felur í sér að ekki var neinn viðmiðunarhópur og þar 

af leiðandi ekki hægt að bera saman niðurstöður ólíkra hópa. Ekki er hægt að vita með vissu 

hvort tiltekinn vandi sé eðlilegur og ef til vill algengur ef miðað er við heilbrigð íslensk börn. 

Fyrri rannsóknir á listanum hafa borið saman niðurstöður við heilbrigð börn sem og aðra 

greiningarhópa og hafa niðurstöður þeirra gefið til kynna að aðgreiningarréttmæti listans sé 

hátt (Trillingsgaard o.fl., 2004). Nauðsynlegt er að afla þesskonar upplýsinga um íslenska 

útgáfu listans.  

Í rannsókn Kadesjö o.fl., (2004) var þátttakendum skipt upp í þrjá aldurshópa og 

athugað var hvernig meðaltalsskor dreifðist eftir aldri á mismunandi yfirþáttum. Núverandi 

rannsókn skipti þátttakendum upp í tvo hópa, 5-8 ára og 9-12 ára og athugaði hvernig 

meðaltalsskor dreifðist eftir aldri á undirþáttum listans (sjá mynd 1). Niðurstöður þessara 

rannsókna voru sambærilegar þó að meðaltalsskor hafi verið örlítið hærri í íslensku 

rannsókninni. Eins og áður voru meðaltalsskorin há á sumum undirþáttum, lág á öðrum en 

fylgdust þó að í flestum tilvikum. Sama átti við í rannsókn Kadesjö o.fl., (2004).  

Eldri aldurshópurinn virðist sýna fleiri einkenni athyglisbrests en hann er með hærra 

meðaltalsskor en yngri hópurinn á undirþættinum Athygli. Niðurstaðan er í samræmi við fyrri 

rannsóknir (Barkley, 2006; Bohlin og Janols, 2004). Svipuð meðaltalsskor voru hjá 

aldurshópunum tveimur þegar kom að Hreyfiofvirkni/hvatvísi og passar það við fyrri rannsókn 

Bohlin og Janols (2004) en oft fer ekki að draga úr þessum einkennum fyrr en um 

unglingsaldur (APA, 2000). 

Mikill munur var á meðaltalsskorum á undirþáttunum Lestur, stafsetning og skrift 

annarsvegar og Reikningur hinsvegar eftir aldurshópunum tveimur. Undirþættirnir vísa til 

námsfærni og ef miðað er við aldur barnanna verður að teljast eðlilegt að eldri hópurinn hafi 

meiri frávik á þessu sviði. Skólaumhverfið er meira krefjandi hjá eldri börnunum. Munurinn 

var ekki svona mikill á yfirþættinum í erlendu rannsókninni þó hann hafi verið töluverður 

(Kadesjö o.fl., 2004). Að auki var munur á meðaltalsskori á undirþáttunum Vanvirkni og 

Geðræn einkenni. Svo virðist sem foreldrar séu að meta meiri vanvirkni hjá eldri börnunum. 

Eins og til dæmis að þau eigi erfiðara með að byrja á verkefnum, ljúka þeim, séu í sínum eigin 

heimi o.s.frv. Niðurstaðan er í ósamræmi við fyrri rannsókn en þar var yngri aldurshópurinn 

að sýna minni virkni þó að munurinn þar á milli hafi ekki verið mikill. Fleiri geðræn einkenni 

virðast vera til staðar hjá eldri aldurshópnum en það er í samræmi við yfirþáttinn tilfinninga- 

og hegðunarerfiðleikar í erlendu rannsókninni þó munurinn hafi ekki verið eins mikill og í 
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núverandi rannsókn (Kadesjö o.fl., 2004). Aftur á móti verður að teljast eðlilegt að eldri 

hópurinn sé með fleiri geðræn einkenni þar sem börnin eru meira virk félagslega og einnig 

geta ýmis tilfinningavandamál haft veruleg áhrif á þau. Ekki var tekið mið af elsta 

aldurshópnum þar sem einungis tveir þátttakendur voru eldri en 12 ára. 

4.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Fara þarf gætilega þegar dregnar eru ályktanir um niðurstöður þessarar rannsóknar. Fyrst og 

fremst vegna þess að úrtak rannsóknarinnar var svo fámennt og þar af leiðandi er hugsanlegt 

að það sé ekki nægilega lýsandi fyrir aðra klíníska hópa. Hleðslur undirþátta á þætti og milli 

þátta geta til að mynda verið óstöðugar og breyst milli úrtaka. Einnig hefur svo fámennt úrtak 

áhrif á áreiðanleikastuðla. Að auki vantaði samanburðarhóp og því er ekki hægt að vita með 

vissu hvort að listinn greini á milli almenns og klínísks úrtaks svo sem barna með ADHD og 

heilbrigðra jafnaldra.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að þetta er fyrsta athugunin á listanum á Íslandi. 

Niðurstöður voru í mörgum tilfellum í samræmi við þær rannnsóknir sem framkvæmdar hafa 

verið á Norðurlöndunum og er það góðs viti. Einnig var kynjahlutfallið jafnt en oftar en ekki 

eru mun fleiri strákar en stúlkur í úrtaki.  

4.5 Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa tilefni til frekari athugana. Gott væri að leggja listann 

fyrir á ný og athuga hvort þáttauppbygging haldist og þá í stærra úrtaki. Sama á við um 

áreiðanleika. Hvað framtíðarrannsóknir snertir er nauðsynlegt að afla upplýsinga um réttmæti 

listans. Áhugavert væri að athuga réttmæti atriðanna á listanum með því að bera saman svör 

foreldra við svör þeirra á hefðbundnum matslistum sem meta einkenni ADHD. Einnig er 

nauðsynlegt að bera saman niðurstöður við samanburðarhóp. Með því  að afla upplýsinga um 

réttmæti listans er hægt að skera úr um það hvort prófið sé að greina á milli þeirra sem eiga 

við vandamál að stríða og þeirra sem eiga ekki við vandamál að stríða. Einnig væri áhugavert 

að skoða mun milli kynja og hvernig þau eru að skora á undirþáttum listans.  

4.6 Samantekt 

Samkvæmt niðurstöðum þáttagreiningar á undirþáttum íslenskrar útgáfu er lausnin fjögurra 

þátta og áreiðanleiki í flestum tilfellum áþekkur þeim áreiðanleika sem mælst hefur á 

Norðurlöndunum. Að auki voru meðaltalsskor undirþátta í flestum tilfellum sambærileg 

meðaltalsskorum fyrri rannsókna (Bohlin og Janols, 2004; Kadesjö o.fl., 2004; Korkman o.fl., 
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2004). Þessi rannsókn hefur leitt í ljós að niðurstöður íslenskrar útgáfu 5-15 listans eru 

hliðstæðar og sambærilegar niðurstöðum annarra rannsókna á 5-15. Má álykta sem svo að 

íslensk þýðing listans virki vel og hægt sé að nota mælitækið hér á landi við að meta frávik í 

taugaþroska sem oft er fylgifiskur ADHD og tengdra raskana. Mikilvægt er að skimað sé fyrir 

öllum hugsanlegum vandamálum sem geta haft áhrif á barnið meðal annars til að tryggja 

viðeigandi áherslur í meðferð (Gillberg o.fl., 2004). Áður en hægt er að fullyrða um notagildi 

listans er þó nauðsynlegt að afla upplýsinga um réttmæti hans.  
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                         Viðauki II   

 

                              Athugun á próffræðilegum eiginleikum íslenskrar 

útgáfu 5-15 listans 

Kæru foreldrar og forráðamenn 
 
Foreldrar/forráðamenn barna á aldrinum 5-15 ára sem vísað hefur verið til sérfræðiþjónustu 
Þjónustumiðstöðvar Breiðholts er boðið að taka þátt í rannsókn á próffræðilegum eiginleikum 
íslenskrar útgáfu 5-15 listans. Rannsóknin er hluti af BS-verkefni í Sálfræði við Háskóla Íslands. 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða þáttauppbyggingu og aðra próffræðilega eiginleika listans. 
Nauðsynlegt er að afla þesskonar upplýsinga þar sem listinn er nú þegar notaður í klínískri vinnu. 
Niðurstöður munu nýtast við greiningarferli athyglisbrests með ofvirkni og tengdum röskunum og 
veita mikilvægar upplýsingar um réttmæti hans á Íslandi.  
  
Ábyrgðarmaður verkefnisins er Málfríður Lorange, sálfræðingur við Barna- og unglingageðdeild 
Landsspítalans, Dalbraut 12, 105 Reykjavík, tölvupóstfang: fridalor@lsh.is, vinnusími: 543-4300. Aðrir 
rannsakendur eru Urður Njarðvík, lektor við sálfræðideild Háskóla Íslands, Haukur Örvar Pálmason, 
sálfræðingur við Barna-og unglingageðdeild Landsspítalans, Linda Hrönn Ingadóttir, nemandi í 
sálfræði við Háskóla Íslands, tölvupóstfang: lhi1@hi.is. 
 
Þátttaka í rannsókninni felur í sér að svara spurningalistanum 5-15, sem metur þroska og hegðun 
barna frá 5-15 ára. Það tekur um það bil 45 til 60 mínútur að svara listanum. Listinn er sendur heim til 
foreldra í umslagi sérmerktu rannsókninni og þeir beðnir um að svara listanum og koma með hann í 
fyrsta viðtal á þjónustumiðstöð Breiðholts. Ekki er beðið um neinar persónuupplýsingar. Útfylltir 
listar eru einungis auðkenndir með aldri og kyni barns. Svör eru því ekki rekjanleg til einstakra 
þátttakenda. Rannsóknin er gerð með leyfi Vísindasiðanefndar og hefur verið tilkynnt til 
Persónuverndar. Öllum rannsóknargögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu þeirra.   

Þér ber að sjálfsögðu engin skylda til að taka þátt í þessari rannsókn og þú getur hætt þátttöku 
hvenær sem er án útskýringa og án skerðinga á frekari þjónustu í framtíðinni. Þér er einnig frjálst að 
sleppa því að svara einstaka spurningum á listanum. Eftir því sem fleiri og ítarlegri svör berast því 
marktækari verður rannsóknin og 5-15 listinn betur til þess fallinn að veita meðferðaraðilum yfirlit 
yfir ýmis frávik í taugaþroska sem oft eru fylgifiskar athyglisbrests með ofvirkni og tengdum 
röskunum.  
 
Aðeins rannsóknaraðilar munu hafa aðgang að rannsóknargögnum á meðan á rannsókn stendur, 
rannsóknaraðilar hafa ekki aðgang að upplýsingum um nöfn þátttakenda. Ef einhverjar spurningar 
vakna þá er þér velkomið að hafa samband við rannsakendur. 
 
Með fyrirfram þökk, 
 
                                                                                       

Málfríður Lorange 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 

108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444, tölvupóstfang: visindasidanefnd@vsn. 
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Viðauki III 
 

5-15  
Norrænn spurningalisti fyrir foreldra 

um þroska barns og hegðun  

 

 

 

Í þessu eyðublaði er færni og hegðun af ýmsu tagi hjá börnum lýst ítarlega. Börn eru hvert öðru ólík. 

Það leiðir til þess að mikill munur getur verið á getu þeirra og því hvernig þau bregðast við og hegða 

sér. 

 

Fylltu vinsamlegast þetta eyðublað út í heild svo við fáum sem besta mynd af barni þínu. Komdu 

gjarna með þínar eigin athugasemdir! 

 

Börn hegða sér vitanlega á mismunandi hátt eftir því á hvaða aldri þau eru. Tilgreindu hvernig barni 

þínu vegnar þegar það er borið saman við börn á sama aldri. 

 

Krossaðu við að hve miklu eða litlu leyti spurningin á við um barnið (Á ekki við – Á stundum/að 

nokkru leyti við – Á við). Gættu þess að fullyrðingin lýsi því hvernig þú skynjar barn þitt almennt séð 

eða tilgreindu vinstra megin við að fullyrðingin sé „óviðkomandi” ef þér finnst að hún snerti ekki 

barnið vegna aldurs þess. 

 

 

Aldur barns í árum (6 ára, 12 ára) ....................………………… 

Kyn barns  ( ) stúlka 

  ( ) drengur 

 

 

Þekking á eðlilegri hegðun og frávikshegðun barna og grunnþekking á mælifræði er forsenda þess að 

mega nota þetta eyðublað. Eyðublaðinu er ætlað að varpa ljósi á skynjun foreldra á sterkum og veikum 

hliðum barna sinna á mörgum þroskasviðum. Það má ekki nota það eitt og sér til að komast að 

greiningarniðurstöðu. 

 

Höfundarréttur:  
Björn Kadesjö, Gautaborg, Lars-Olof Janols, Uppsala, Marit Korkman, Helsingfors, Katarina 

Mickelsson, Helsingfors, Gerd Strand, Ósló, Anegen Trillingsgaard, Árósum, Christopher Gillberg, 

Gautaborg. 

Íslensk þýðing: Málfríður Lorange, Matthías Kristiansen, Gísli Baldursson og Hilmar Pétursson. 

Þýðingin er styrkt af Eli Lilly.
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                                                                                                       Á ekki við  Á stundum/   Á við    

                                                                                                                  að nokkru  

                                                                                                                          leyti við 

Grófhreyfingar;  hvernig barnið beitir líkamanum við hreyfingar  

af ýmsu tagi: 

                                                                                                    

1.       Á erfitt með að tileinka sér nýja hreyfifærni á borð við það      

           að hjóla, skauta eða synda. 

2.      Á erfitt með að grípa eða kasta bolta.      

3.      Á erfitt með að hlaupa hratt og lipurlega.       

4.      Á erfitt með eða vill ekki taka þátt í hópleikjum, t.d. fótbolta eða körfubolta.       

5.      Á í erfiðleikum með jafnvægi, t.d. að standa á öðrum fæti.     

6.      Hrasar oft og dettur.        

7.       Er klunnalegt í hreyfingum, rekst á hluti, húsgögn o.s.frv..                                       

 

Fínhreyfingar; það sem barnið gerir með höndunum: 

 

8.       Finnst ekki gaman að teikna, á í erfiðleikum með að teikna eftir fyrirmynd.        

9.   Á erfitt með að tína saman, setja saman og fást við smáhluti.    

10.  Á erfitt með að hella vatni í glas án þess að hella niður.    

11.     Sóðar oft við matborðið og missir mat niður á sig.    

12.    Á erfitt með að beita hníf og gaffli.    

13.      Á erfitt með að hneppa tölur og hnýta skóreimar.    

14.      Á erfitt með að nota penna (skrifar of fast, höndin titrar).    

15.      Hvorug höndin er hinni yfirsterkari, það er að barnið gerir sér ekki    

           grein fyrir hvort það er rétthent eða örvhent.    

16.      Skrifar hægt og illa og þreytist við það.     

17.      Hefur vanþroskað eða barnalegt pennagrip,     

          heldur óeðlilega um ritfæri. 

  

Gott er að nefna dæmi um gróf- eða fínhreyfingar sem þér finnst barnið ráða vel við:................................................. 

 

...................................................................................................................................................................…………….. 

 

...................................................................................................................................................................………………. 
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  Á ekki við  Á stundum/   Á við    

                                                                                                                   að nokkru  

                                                                                                                           leyti við 

Geta barnsins til að taka eftir eða einbeita sér  

að mismunandi verkefnum eða starfi:  
 

18. Tekur illa eftir smáatriðum og gerir fljótfærnisvillur.       

 

19. Á erfitt með að halda athyglinni vakandi við verkefni.       

 

20. Virðist oft ekki hlusta á það sem sagt er við barnið.       

 

21. Á erfitt með að fylgja fyrirmælum og ljúka verkefnum.      

 

22.      Á oft erfitt með að skipuleggja sig við verkefni.      

 

23.      Þreytist fljótt eða forðast verkefni sem krefjast einbeitingar.      

 

24.  Týnir oft hlutum.     

 

25. Missir einbeitingu eða lætur auðveldlega truflast  (t.d. af tali, 

 bílum sem aka hjá o.s.frv.).          

  

26. Er oft „gleymið” í daglegu lífi.         

 

 

Einbeitningargeta barna getur oft verið mjög breytileg. Lýstu einnig  

aðstæðum eða umhverfi þar sem barnið á auðvelt með að einbeita sér: 

 

....................................................................................................……………………………………………………………  

 

....................................................................................................…………………………………………………………… 

 

       

Hvatvísi barnsins og tilhneiging til þess að vera allt of virkt eða allt of óvirkt: 
 

27.  Er á stöðugri hreyfingu (er á iði,      

            trommar með fingrum, fiktar o.s.frv.). 

 

28.  Á erfitt með að sitja kyrr á stól (er á iði, snýr sér við, stendur á fætur).      

 

29.  Hleypur mikið um, klifrar og prílar meira en viðeigandi er.       

 

30. Á erfitt með að leika sér rólega og hljóðlega.     



31.      Er stöðugt á „fullri ferð” eða fljótt verður allt of mikill      

 fyrirgangur í því sem verið er að gera. 

 

32.  Talar stöðugt.      

 

33.      Svarar óðamála áður  en spurningu hefur verið lokið.       

  

34.  Á oft erfitt með að bíða eftir að röðin komi að sér  

 (t.d. í spilum, á matmálstímum o.s.frv.).     
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                                                                                                                  að nokkru  

                                                                                                                          leyti við 
 

35.  Grípur oft fram í fyrir öðrum eða truflar aðra 

  (t.d. leik eða samræður).      

 

36.      Á erfitt með að byrja á verkefnum.      

 

37.      Á erfitt með að ljúka verkefnum.      

 

38.  Er oft í sínum eigin heimi, dreymir dagdrauma.      

 

39.      Sýnist vera hægfara, kraftlaust eða þreytt.      

 

 

 

Geta barnsins til að gera áætlanir og skipuleggja það sem það á að gera: 
 

 

40.     Á erfitt með að sjá fyrir afleiðingar gerða sinna, gerir sér ekki       

          grein fyrir til hvers þær geta leitt (t.d. að klifra á hættulegum stöðum). 

 

41.     Á erfitt með að gera áætlanir varðandi verkefni (t.d. að hafa með sér      

          allt það sem með þarf fyrir ferðalag eða skólann).  

 

42.     Á erfitt með að vinna samkvæmt margþættum fyrirmælum,      

         (t.d. að ung börn geti klætt sig í föt í réttri röð án leiðbeininga 

          eða að eldri börn geti unnið heimaverkefni ein síns liðs). 

 

 

 

Skynjun, það er hvernig barnið skynjar eða aflar sér þekkingar 

á umheiminum og sjálfu sér miðað við þann umheim:  
 

 

43. Á erfitt með að rata (líka þar sem það þekkir vel til).      

 

44.  Fyllist óöryggi við hæðarbreytingar eins og við að ganga í tröppum, 

 rekst í handrið, veggi o.s.frv.     

    

45.  Á erfitt með að meta fjarlægðir og stærð hluta.      

 

46.  Gerir sér illa grein fyrir hvernig hlutir eiga að snúa        

 (ung börn snúa fötum rangt,  skólabörn rugla saman 

 bókstöfum á borð við b, d, og p eða tölunum  6 og 9).  

 

47.      Rekst á annað fólk á göngu eða þar sem þröngt er.       
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                                                                                                                  að nokkru  

                                                                                                                          leyti við 

 

Geta barnsins til að skynja tíma: 
 

 

48.  Ber illa skynbragð á tímann, t.d. að giska á hve langur tími fimm mínútur       

           eða ein klukkustund er. Er ekki viss um hve langt er líðan eitthvað gerðist.   

 

49.      Gerir sér óljósa grein fyrir t.d. hvað klukkan sé um það bil, hvort það       

           sé árdegis eða síðdegis eða hvort tími sé kominn til að fara í skólann. 

 

50.  Spyr stöðugt um hvenær eitthvað muni gerast, t.d. hve  langt er þangað         

            til á að leggja af stað eða hvenær tími er kominn til að fara í skólann. 

 

51.     Kann á klukku en skilur ekki hvað tilgreindur tími þýðir.      

 

 

 

Geta barnsins til að skynja líkama sinn miðað við umhverfi sitt: 
 

 

52.  Er sama um hvernig fötin sitja á líkamanum,      

           lagfærir t.d. ekki sokka eða buxur sem síga niður. 

 

53.  Bregst undarlega lítið við kulda, sársauka o.s.frv.      

 

54. Skynjar líkama sinn illa (gerir sér illa grein fyrir stærð líkama síns miðað við       

           umhverfið, rekst t.d. í hluti eða veltir þeim án þess að ætla sér það). 

 

55.      Er mjög viðkvæmt fyrir snertingu (með snertifælni, þolir ekki      

 þröngan fatnað, skynjar létta snertingu sem fast átak o.s.frv.). 

 

56.      Á erfitt með að líkja eftir hreyfingum annarra, t.d. í hreyfileikjum.      

 

 

 

Geta barnsins til að skynja form og hlutbundnar myndir: 

 

 

57. Rangtúlkar oft myndir, les annað út úr þeim en til er ætlast,      

           sér t.d. blóm út úr mynd af eggi. 

 

58. Á erfitt með að sjá mun á áþekkum formum, myndum, orðum og mynstrum.       

 

59.     Á erfitt með að teikna eftir fyrirmynd, t.d. bíl, húsi o.s.frv.      

 

60.     Á erfitt með að púsla.      
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                                                                                                                  að nokkru  

                                                                                                                          leyti við 

                                                                                                                                

Geta barnsins til að muna: 
 

 

61.   Á erfitt með að muna persónulegar staðreyndir, t.d. afmælisdag sinn,      

           heimilisfang (götu, stað) o.s.frv..  

 

62.  Á erfitt með að muna nöfn fólks sem það umgengst,      

  (t.d. nöfn  leikskólakennara/kennara, bekkjarfélaga o.s.frv.). 

 

63.  Á erfitt með að muna nöfn á dögum, mánuðum og árstíðum.      

 

64.  Á erfitt með að muna ópersónulegar staðreyndir, t.d. sögulegar staðreyndir,       

           efnafræðiformúlur og annan skólalærdóm. 

 

65.  Á erfitt með að muna einstaka atburði sem það hefur átt aðild að,       

            t.d. atburði dagsins, hvað það borðaði í skólanum o.s.frv.  

 

66. Á erfitt með að muna atburði sem gerðust fyrir nokkru síðan,       

            t.d. atburði á ferðalagi, hvað það fékk í jólagjöf o.s.frv. 

 

67.      Á erfitt með að muna hvar það lagði frá sér hluti.      

 

68. Á erfitt með að muna samkomulag, t.d. að fara og hitta félaga                              

 eða að vinna heimaverkefni.    

 

69.      Á erfitt með að læra t.d. þulur, söngva og margföldunartöfluna utanbókar.     

 

70.      Á erfitt með að muna margþætt fyrirmæli.    

      

71.      Á erfitt með að tileinka sér nýja færni, t.d. nýtt spil, leik o.s.frv.      

 

 

 

Geta barnsins til að skilja mælt mál: 
 

 

72. Á erfitt með að skilja útskýringar og leiðbeiningar.      

 

73. Á erfitt með að fylgjast með upplestri.          

 

74.  Á erfitt með að skilja það sem sagt er (segir oft: „Hvað sagðir þú?”,      

 „Hvað áttu við?"). 

 

75. Á erfitt með að átta sig á óhlutbundnum hugtökum,  

 t.d. „ekki á morgun heldur hinn””.        

 

76.  Misheyrir oft og rangtúlkar orð.          
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Geta barnsins til að tala, segja orð eða tjá sig: 
 

 

77.     Er óöruggt á málhljóðum og ber orð oft rangt fram.      

 

78.     Á erfitt með að læra nöfn á litum, fólki, bókstöfum o.s.frv.       

 

79. Á erfitt með að finna orð eða umorðar hlutina og segir t.d.: „Þetta þarna.....!”        

 

80. Notar oft röng orð um hluti, segir t.d. „róur” í stað „ára” o.s.frv.     



81.     Á erfitt með að útskýra hvað það vill.      

 

82.  Á erfitt með að tala reiprennandi án þess að reka í vörðurnar.      

 

83. Á erfitt með að tjá sig í heildstæðum setningum,         

           að nota rétta setningaskipan, að beygja orð rétt o.s.frv. 

  

84.      Er með talgalla (er t.d. smámælt, skrollar eða er nefmælt).      

  

 

Lýstu mögulegum talgöllum: ..............................................................……………………………………………………. 

 

.............................................................................................................…………………………………………………… 

 

..............................................................................................................…………………………………………………… 

 

85.      Á erfitt með að bera fram snúin orð á borð við „rifrildi”.     

 

86.  Hefur hása rödd.                                

 

87.  Stamar.                                                                                           

 

88. Talar í belg og biðu og skilst illa.       

 

89 .    Talar ógreinilega.        

 

 

Lýstu:...................................................................................................…………………………………………………  

 

..............................................................................................................………………………………………………… 

 

..............................................................................................................………………………………………………… 
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Geta barnsins til að taka þátt í samræðum og tala við aðra: 
 

90.  Á erfitt með að segja frá reynslu sinni eða útskýra samhengi      

           (t.d. að segja frá því sem gerst hefur um daginn eða í sumarfríinu  

 þannig að viðmælandi skilji hvað var að gerast). 

 

91.  Á erfitt með að halda þræðinum í því sem verið er að segja frá.      

 

92.  Á erfitt með að halda samræðum gangandi, 

 t.d. að skiptast á að tala og hlusta á aðra.          

   

 

 

Geta barnsins til að tileinka sér lestur, reikning og skrift: 

(á bara við um börn á skólaaldri)  

 

Foreldrum getur reynst erfitt að svara spurningum um nám barna sinna 

án aðstoðar kennara þeirra. Reynið engu að síður að gera það 

á grundvelli þess sem þú veist eða kennarinn hefur sagt.  

 

93. Á erfiðara með að læra að lesa en búast má við       

 miðað við það sem barnið lærir á öðrum sviðum. 

 

94.  Á erfitt með að skilja það sem lesið er.      

 

95. Á erfitt með að lesa á eðlilegum hraða (les of hægt,      

 les of hratt eða lesturinn verður ójafn og höktandi). 

 

96.  Finnst ekki gaman að lesa (kemur sér t.d. undan lestri bóka).      

 

97.      Giskar oft þegar lesið er.      

 

98.  Á erfitt með að stafa.     

 

99. Á erfitt með að draga til stafs, skrifar illa.      

 

100.  Á erfitt með að tjá sig í ritmáli.      

 

101.  Á erfitt með að tileinka sér grundvallaraðferðir í reikningi,  

 (að leggja saman eða draga frá)       

 

102.  Á erfitt með að átta sig á tölum í rituðu máli, til dæmis í lesdæmum.      

 

103.  Á erfitt með að beita reikningsreglum.      

 

104.    Á erfitt með að læra að nota margföldunartöfluna       

 

105.    Á erfitt með hugarreikning.     



  

63 

                                                                                                       Á ekki við  Á stundum/   Á við    

                                                                                                                  að nokkru  

                                                                                                                          leyti við 

   

Geta barnsins til að læra og nýta sér það sem það hefur lært:  

(á líka við um forskólabörn) 
 

106.  Á erfitt með að skilja fyrirmæli eða átta sig á þeim.      

 

107.  Á erfitt með að skilja eða nota óhlutbundin hugtök      

           sem lýsa t.d. magni, stærð og stefnu. 

 

108.  Á erfitt með að taka þátt í hópumræðum.      

 

109.  Á erfitt með að tileinka sér staðreyndir eða þekkingu á umheimi sínum.      

 

110.  Hefur óvenju góða þekkingu á ákveðnu þröngu sviði eða sviðum.     

 

Nefndu dæmi..........................................................................................…………………………………………………  

 

..............................................................................................................………………………………………………… 

 

111.  Er bæði verklagin(n) og listræn(n)      

           (t.d. að leika tónlist, teikna, mála, smíða eða hanna).  

 

Nefndu dæmi:.............................................................................................…………………………………………………  

 

................................................................................................................…………………………………………………..  

 

 

 

Geta barnsins til að leysa vandamál af ýmsum toga  

og hvernig það tekst á við námið: 
 

 

112.  Á erfitt með að skipuleggja nám sitt, t.d. í hvaða röð      

           á að leysa verkefni og hve mikinn tíma þarf til að ljúka því 

 

113.  Á erfitt með að skipta um áætlun eða aðferð þegar með þarf      

           (t.d. að reyna að leita nýrra lausna þegar allt situr fast  

 eða að breyta um aðferð þegar verkefnið breytist). 

 

114.  Á erfitt með að tileinka sér útskýringar eða tilsögn fullorðinna.      

 

115.  Á erfitt með að leysa óhlutbundin verkefni      

           (þarf t.d. að hafa áþreifanlegt námsefni). 

 

116. Á erfitt með að halda sig að verki og ljúka því,      

 hleypur oft frá hálfkláruðu verki. 

 

117.  Er áhugalaust um skólastarfið og nám af þeim toga.      
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                                                                                                                  að nokkru  
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118. Er lengi að læra og stússar við það á ómarkvissan hátt.      

 

119.  Flýtir sér allt of mikið og vinnur illa.      

 

120.  Getur ekki tekið ábyrgð á verkefnum sínum, mikils eftirlits er þörf.      

 

121.  Er  ósjálfstætt, þarf stöðugt að fá hluti staðfesta og hvort verið sé að gera rétt.      

 

 

Félagsleg færni  barnsins, það er hvernig því gengur 

við ýmiskonar félagslegar aðstæður og að eiga samskipti við aðra: 
 

 

122. Skynjar ekki það sem annað fólk gefur til kynna með svipbrigðum,       

 látbragði, raddblæ eða líkamstjáningu. 

 

123.  Á erfitt með að átta sig og skilja hvernig öðrum líður.        

 

124. Á erfitt með að taka tillit til annarra.      

 

125.  Á erfitt með að tjá tilfinningar sínar með orðum, t.d. að segjast     

vera einmana, líða illa o.s.frv. 



126.    Talar með tilbreytingarlausri eða „skrýtinni” röddu.       

 

127. Á erfitt með að tjá tilfinningar sínar og viðbrögð með      

           svipbrigðum, látbragði eða líkamstjáningu. 

 

128. Virkar spekingsleg(ur).        



129.  Á erfitt með að hegða sér eins og „ætlast er til”.       

 

130. Á erfitt með að hegða sér rétt við hinar ýmsu félagslegu aðstæður,      

 t.d. í fjölskylduheimsóknum, hjá lækninum, í kvikmyndahúsi o.s.frv.. 

 

131.  Jafnöldrum finnst barnið vera undarlegt og öðruvísi.       

 

132.  Hegðar sér stundum óafvitandi svo óviðeigandi       

 að foreldrarnir skammast sín eða félagarnir hlæja. 

 

133.  Virðist stundum skorta almenna skynsemi.        

 

134.  Hefur lítt þroskaða kímnigáfu.         

 

135.  Segir ýmislegt sem ekki á við.               

 

136. Á erfitt með að skilja reglur, boð og bönn og fara eftir þeim.      
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137.  Lendir oft í útistöðum við jafnaldra.       

 

138.  Á erfitt með að skilja og virða rétt annarra, t.d. að yngri börn         

 geti þurft meiri aðstoð en eldri börn, að foreldrarnir eigi 

 að fá að vera í friði þegar þeir segjast vilja það o.s.frv. 

 

139.  Á erfitt með að taka þátt í hópstarfi eða hópspilum. Setur eigin reglur.     

 

140.  Á erfitt með að eignast vini.        

 

141.  Umgengst jafnaldra lítið.          

 

142.  Á erfitt með að taka þátt í hópleikjum.        

 

143. Er skilið útundan í leikjum.        

 

144.  Sýnir engan áhuga á líkamlegri snertingu, t.d. faðmlögum.     

 

145. Á fá eða jafnvel aðeins eitt áhugamál, sem allt lífið snýst um      

  og sem hefur líka áhrif á bæði ættingja og félaga. 

 

146. Endurtekur eða festist í að því er virðist tilgangslausu atferli eða verkum.      

                         

147. Fyllist áhyggjum yfir smávægilegum breytingum á daglegum athöfnum.      

 

148. Forðast greinilega að horfast í augu við fólk.      

 
 

 

Geðræn einkenni hjá barninu: 
 

 

149. Hefur lélegt sjálfstraust    

 

150. Sýnist vera óhamingjusamt, miður sín og niðurdregið    

 

151. Kvartar oft yfir því að vera einmana.    

 

152. Hefur reynt að gera sjálfu sér mein eða hótar því.    

 

153. Er með lélega matarlyst.    

 

154. Segist oft vera einskis virði eða standa öðrum að baki.    
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155. Kvartar oft yfir magapínu, höfuðverk, öndunarerfiðleikum    

   eða öðrum líkamlegum einkennum. 

 

156. Virðist vera spennt og órólegt eða kvartar yfir að vera taugaveiklað.    

 

157. Verður mjög órólegt eða miður sín við að fara að heiman, t.d. í skólann.    

 

158. Sefur yfirleitt verr en jafnaldrar.    

 

159. Fær oft martraðir.    

  

160. Gengur oft í svefni eða fyllist örvæntingu að næturlagi    

 þannig að ekki er hægt að ná sambandi við barnið og hugga það 

 

161. Skiptir oft skapi.    

 

162. Rífst við fullorðna.    

 

163. Neitar oft að fara eftir tilmælum fullorðinna.    

 

164. Angrar oft aðra í þeim meðvitaða tilgangi að  stofna til æsinga.   



165. Kennir oft öðrum um eigin mistök.    

 

166. Móðgast auðveldlega og lætur aðra æsa sig upp.    

 

167. Lendir oft í slagsmálum.   



168. Sýnir dýrum grimmd.    

 

169. Segir ósatt og blekkir.    

 

170. Hnuplar hlutum heima.    

 

171. Skemmir oft það sem aðrir í fjölskyldunni eða önnur börn eiga.   

 

172. Aftur og aftur koma nokkurra sólarhringa tímabil   

 með mikilli virkni og miklu hugmyndaflugi. 

 

173. Endurtekið tímabil þar sem barnið verður endurtekið pirrað.    
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Verknaðir eða hugsanir sem barnið sýnist ekki ráða við: 
 

 

174.  Endurtekur athafnir á þráhyggjukenndan hátt    

 eða hefur venjur sem mjög erfitt er að hrófla við. 

 

175. Fær þráhyggjuhugsanir.    

 

Lýstu nánar:.....................................................................………………………………………………………………  

 

.........................................................................................................………………………………………………………. 

 

176. Barnið er með kippi, grettur og svipbrigði sem það ræður ekki við.   



177. Endurtekur tilgangslausar hreyfingar eins og t.d. að hrista höfuðið,    

 rykkja líkamanum til eða tromma með fingrum. 

 

178. Gefur frá sér hljóð að ástæðulausu, ræskir sig, hóstar,    

 kyngir, geltir, gólar skyndilega o.s.frv. 

 

179. Er alltaf að láta til sín heyra, blístrar t.d., sönglar eða tuldrar.   

 

180. Endurtekur orð eða setningarhluta án samhengis.    

 

181. Er orðljótt og bölvar óeðlilega mikið.    

 

 

 

Í þessu eyðublaði er lýst tíðni örðugleika af ýmsu tagi hjá barni þínu. Það er einnig mikilvægt að vita 

um sterkar hliðar þess sem fyrir hendi eru. Lýstu þeim nánar: 
 

...................................................................................................................................................................……………….. 

 

...................................................................................................................................................................………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tilgreindu þau svið vandamála sem þér finnst einkum skipta máli hjá barni þínu: 
 

...................................................................................................................................................................……………….  

 

...................................................................................................................................................................………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

...........................................................................................................................................................................................
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