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Markmið rannsóknarinnar var að athuga próffræðilega eiginleika 

íslenskrar þýðingar FACES IV. Það fól í sér að athuga þáttabyggingu 

og áreiðanleika samanborið við bandaríska útgáfu listans. FACES IV er 

62 atriða spurningalisti, 42 atriði mæli samheldni og sveigjanleika 

fjölskyldu. Tveir tíu atriða kvarðar meta samskipti innan fjölskyldunnar 

og hversu ánægðir fjölskyldumeðlimir eru með fjölskyldu sína, Family 

Communication Scale og Family Satisfaction Scale. Þátttakendur voru 

335 foreldrar barna í 8 – 10 bekk úr tíu grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og nærliggjandi sveitarfélögum. Þáttagreining var 

gerð á 42 atriðum FACES IV. Sex þátta lausn kom best út sem er í 

samræmi við upprunalegu útgáfu listans, en þættirnir voru þó ekki þeir 

sömu. Þættir úr íslenskri þýðingu FACES IV voru: Samvera fjölskyldu, 

samheldni fjölskyldu, skipulag, reglur, sveigjanleiki og 

forysta/sveigjanleiki. Family Communication Scale og Family 

Satisfaction Scale komu vel út samanborið við upprunalegu útgáfu 

listans. Þar sem ekki komu fram sömu þættir í fyrirlögninni og í 

upprunalegu útgáfu listans eru frekari rannsóknir á listanum við hæfi til 

að ákvarða um notagildi hans í íslensku samfélagi.  
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The aim of this study was to examine the psychometric properties of the 

Icelandic translation of Family Adaptability and Cohesion Evaluation 

Scale IV (FACES IV). That included examining the factor structure and 

reliability compared to the original version of the scale. FACES IV is a 

62 item questionnaire, 42 items measure family cohesion and 

flexibility. Two ten item scales measure family satisfaction and family 

communication, Family Satisfaction Scale and Family Communication 

Scale. The participants in this study were 335 parents of 13 to 16 year 

old children from schools in Reykjavík and nearby communities. Factor 

analysis was conducted on the 42 items of FACES IV. A six item 

solution showed the best results which are in correspondence to the 

original version of the questionnaire, though the factors weren‟t the 

same. The six factors from the Icelandic version of FACES IV were: 

Fellowship within the family, cohesion, organization, rules, flexibility 

and leadership/flexibility.  Results from the Family Communication 

Scale and Family Satisfaction Scale were in correspondence to the 

original versions of the scales. Do to the fact that the six factors weren‟t 

the same between the original version and the Icelandic version further 

examination is needed to determine whether the questionnaire is 

useable in Iceland.  
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 Inngangur 

Heildarlíkan um hjóna- og fjölskyldugerð (Circumplex Model of 

Marital & Family Systems) byggir á þeirri hugmynd að jafnvægi á 

samheldni og sveigjanleika fjölskyldu sé mikilvægt fyrir eðlilega virkni 

fjölskyldu. Ójafnvægi á samheldni og sveigjanleika fjölskyldu sé merki 

um óeðlilega fjölskyldu virkni (Olson, 2010a). FACES (Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scale) er sjálfsmats kvarði sem 

byggður er á Heildarlíkani um hjóna- og fjölskyldugerð um virkni 

fjölskyldna. 

Samheldni fjölskyldu hefur verið skilgreind sem tilfinningaleg 

tengsl á milli fjölskyldumeðlima (Olson, 2010a). Rannsóknir á 

samheldni hafa sýnt tengsl á milli lítillar samheldni fjölskyldu og 

þunglyndis hjá unglingum (Cumsille og Epstein, 1994). Einnig hefur 

verið sýnt fram á að börn úr fjölskyldum þar sem samheldni er mikil 

áttu við færri hegðunarvandamál að stríða (Lucia og Berslau, 2006).  

Sveigjanleiki fjölskyldu á við um; gæði og birtingarmynd forystu 

og skipulags, samband hlutverka, reglna og málamiðlana. Sveigjanleiki 

fjölskyldu hefur einnig verið skilgreint sem aðlögunarhæfni fjölskyldu. 

Aðlögunarhæfni á við um þær breytingar sem verða á 

leiðtogahlutverkum í fjölskyldu, sambandi hlutverka og reglna (Olson, 

2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að mæður greini frá færri tilvikum 

hegðunarvandamála þegar samheldni og sveigjanleiki mælist hár í 

fjölskyldunni (Dreman og Ronan-Eliav, 1997). Jafnvægi á sveigjanleika 

fjölskyldu er mikilvægt til þess að fjölskylda geti tekist á við breytingar 

og stöðugleika á sem bestan hátt (Olson og Gorall, 2003).  
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Samheldni 

Samheldni (e. cohesion) fjölskyldu hefur verið skilgreind sem 

tilfinningaleg tengsl á milli fjölskyldumeðlima (Olson, 2010a). Þegar 

samheldni fjölskyldu er mjög mikil eru fjölskyldumeðlimir mjög háðir 

hver öðrum og ósjálfstæðir. Ef samheldni er mjög lítil eru 

fjölskyldumeðlimir ótengdir og sýna litla skyldurækni gagnvart 

fjölskyldunni. Mikilvægt er að jafnvægi sé á samheldni til þess að 

fjölskyldur geti tekist á við að vera í sitthvoru lagi og saman (Olson og 

Gorall, 2003).  

Samheldni fjölskyldu hefur verið tengd þunglyndi unglinga. 

Nniðurstöður úr rannsókn Cumsille og Epstein (1994) sýndu tengsl á 

milli lítillar samheldni fjölskyldu og þunglyndis hjá unglingum. Sýnt 

hefur verið fram á að því jákvæðar sem unglingur skynjar tengsl 

fjölskyldumeðlima því minni líkur eru á að unglingurinn leiðist út í 

vímuefnaneyslu (Anderson og Henry, 1994).  Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að samheldni fjölskyldu geti veitt vísbendingu um ýmis 

hegðunarvandamál hjá börnum.  Óæskileg hegðun unglinga eins og 

ofbeldi, að komast í kast við lögin og að hætta í skóla einkennir suma 

jafningjahópa en rannsókn Cashwell og Vacc (1996)  sýndi að gerð 

vinahóps sé besta forspáin um óæskilega hegðun unglinga. Niðurstöður 

Cashwell og Vacc (1996) sýndu einnig að samheldni fjölskyldu hefur 

mest áhrif á val barna á vinum og að vera hluti af samheldinni 

fjölskyldu dregur úr líkum á því að barn leiti í óæskilegan félagsskap.  

Lucia og Breslau (2006) athuguðu tengsl á milli samheldni 

fjölskyldu og hegðunarvandamála barna. Mæður 717 barna fylltu út 

Family Environment Scale (FES) sem er 90 atriða sjálfsmatskvarði með 

rétt/rangt spurningum. FES gaf upplýsingar um samheldni (skilgreint 

sem að hvaða leiti fjölskyldumeðlimir treysta sér til að tjá tilfinningar 
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sínar) og árekstur (að hvaða leiti fjölskyldumeðlimir tjá reiði sína) innan 

fjölskyldunnar. Hegðunarvandamál barna voru metin af mæðrum með 

Child Behavior Checklist (CBCL) og kennurum með Teacher Report 

Form (TRF).  Mat fór fram tvisvar, þegar börnin voru sex og ellefu ára, 

og í ljós kom að samræmi var þar á milli. Einnig var samræmi á mati 

mæðra og kennara á hegðunarvandamálum barna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að börn úr fjölskyldum þar sem samheldni var 

mikil áttu við færri hegðunarvandamál að stríða. Niðurstöður Lucia og 

Breslau (2006) renna stoðum undir niðurstöður fyrri rannsókna, að 

samheldni sé lykilþáttur í umhverfi fjölskyldna hvað varðar 

hegðunarvandamál barna.  

Sveigjanleiki fjölskyldu 

Sveigjanleiki fjölskyldu (e. family flexibility) á við um; gæði og 

birtingarmynd forystu og skipulags, samband hlutverka, reglna og 

málamiðlana (Olson, Gorall og Tiesel, 2007). Sveigjanleiki fjölskyldu 

hefur áður verið skilgreint sem aðlögunarhæfni (e. adaptability) 

fjölskyldu. Aðlögunarhæfni á við um þær breytingar sem verða á 

leiðtogahlutverkum í fjölskyldu, sambandi hlutverka og reglna (Olson, 

2011). Þar sem sveigjanleiki fjölskyldu er of lítill og mikill stöðugleiki 

er yfirleitt einn einstaklingur sem ræður og er mjög stjórnsamur. 

Leiðtoginn tekur ákvarðanir og lítið er um málamiðlanir, hlutverk innan 

fjölskyldunnar eru vel skilgreind og reglur breytast ekki. Þegar að 

sveigjanleiki fjölskyldu er of mikill er mikið er um breytingar, reikult 

hver er leiðtogi, ákvarðanatökur eru hvatvísar og hlutverk innan 

fjölskyldunnar óljós. Jafnvægi á sveigjanleika er mikilvægt til þess að 

fjölskylda geti tekist á við breytingar og stöðugleika á sem bestan hátt 

(Olson og Gorall, 2003).  
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Dreman og Ronan-Eliav (1997) athuguðu tengsl skynjun 

einstæðra mæðra á samheldni og aðlögunarhæfni fjölskyldu og 

hegðunarvandamála barna. Þátttakendur voru 119 einstæðar mæður í 

Ísrael. Skilyrði var að minnst væru 4 ár liðin frá skilnaði og að þær ættu 

börn á aldrinum ellefu til átján ára. Á hverju heimili var valið eitt barn 

sem miða átti við þegar greint var frá hegðun. Notast var við Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scale III (FACES III). FACES 

III er 20 atriða kvarði sem svarað er á fimm punkta Likert kvarða. Hann 

skiptist í tvo undirkvarða, samheldni og sveigjanleika fjölskyldu. Því 

fleiri stig sem skoruð eru á undirkvörðunum því betri er samheldni og 

sveigjanleiki fjölskyldu (Dreman og Ronan-Eliav, 1997). Til þess að 

meta hegðunarvandamál barnanna samkvæmt foreldrum var notast við 

foreldraútgáfuna af Child Behavior Checklist. Youth Self-Report for 

Ages 11-18 var notaður til þess að meta skynjun barnanna á 

hegðunarvandamálum sínum. Niðurstöður sýndu að mæður greindu frá 

færri tilvikum óæskilegrar hegðunar þegar að samheldni og 

aðlögunarhæfni mældust sem hæst. Mæður greindu frá hærri tíðni 

óæskilegarar hegðunar þegar samheldni og aðlögunarhæfni mældust lág 

(Dreman og Ronan-Eliav, 1997).  

Rannsókn Kashani, Suarez, Jones og Reid (1999) bar saman 

skynjun barna, með kvíðaraskanir annars vegar og hinsvegar barna sem 

þjást af þunglyndi, á fjölskylduaðstæðum. Þátttakendur voru 39 

unglingar vistaðir á geðdeild. 21 átti við þunglyndi án kvíðaröskunar að 

stríða (meðalaldur 14 ár) og 18 glímdu við kvíðaraskanir án 

þunglyndiseinkenna (meðalaldur 11 ár). Notast var við Family 

Strengths sem er 12 atriða sjálfsmatskvarði fyrir börn. Listinn mælir 

jákvæða eiginleika í fjölskyldu barns, listinn metur tvær 

fjölskylduvíddir, stolt (e. pride) og samlyndi (e. accord) og spurningum 

er svarað á fimm punkta kvarða. Family Adaptability and Cohesion 
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Evaluation Scale II (FACES II) var einnig lagður fyrir þátttakendur. 

FACES II er 30 atriða sjálfsmatskvarði sem metur upplifun 

fjölskyldumeðlima á samheldni og aðlögunarhæfni fjölskyldu. 

Staðhæfingar um samheldni og aðlögunarhæfni eru metnar á fimm 

punkta kvarða. Social Support Questionnaire-Revised (SSQS-R) var 

einnig lagt fyrir þátttakendur. SSQS-R er 6 atriða sjálfsmatskvarði sem 

metur tvær víddir félagslegs stuðnings, auðfáanleika og ánægju hvað 

varðar félagslegan stuðning. Tekið var Children‘s interview for 

psychiatric syndromes (ChIPS) greiningarviðtal við þátttakendur. 

Unglingar með þunglyndi voru minna ánægðir með þann stuðning sem 

fjölskyldumeðlimir veittu, upplifðu minna traust og virðingu. Unglingar 

með þunglyndi töldu fjölskyldu sína hafa minni aðlögunarhæfni í 

streituvaldandi aðstæðum en unglingar með kvíðaröskun. Fjölskyldur 

unglinga með kvíðaröskun tóku öðruvísi á streituvaldandi aðstæðum en 

fjölskyldur barna með þunglyndi (Kashani, Suarez, Jones og Reid, 

1999).  

Samskipti 

Góð samskipti eru nauðsynleg til þess að pör og fjölskyldur geti haft 

áhrif á samheldni og sveigjanleika. Jákvæð samskiptafærni gerir 

fjölskyldum kleift að breyta samheldni og sveigjanleika fjölskyldunnar 

til að takast á við nýjar aðstæður. Rannsóknir hafa sýnt að þar sem 

jafnvægi er á samheldni og sveigjanleika býr fjölskylda yfir góðri 

samskiptafærni (Olson, 2010a; Olson og Gorall, 2003). 

Rannsókn Jackson, Bijstra, Oostra og Bosma (1998) sýndi að þar 

sem jákvæð samskipti eru milli unglinga og foreldra, mælt með Parent-

Adolescent Comunication Scale, er líklegra að unglingar séu ánægðir 

með fjölskyldu sína, mælt með Family Satisfaction Scale og upplifi 
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færri ágreininga, mælt með Disagreement Scale  (Jackson, Bijstra, 

Oostra og Bosma, 1998).  

Með rannsókn sinni athuguðu Tulloch, Blizzard og Pinkus (1997) 

tengsl slæmra samskipta innan fjölskyldu og sjálfsskaðandi hegðunar 

unglinga. Þátttakendur voru 36 stelpur og 16 strákar á aldrinum 14 til 

19 ára. Unglingarnir voru valdir af hentugleika, þeir leituðu allir til 

bráðamóttöku spítala vegna áverka af völdum sjálfsskaðandi hegðunar. 

Samanburðarhópur samanstóð af 52 unglingum af sama aldri, kyni og 

samfélagsstöðu. Þátttakendur í úrtaki og einstaklingar í 

samanburðarhópi höfðu hvorki sögu um sjálfsskaðandi hegðun né önnur 

geðræn vandamál. Tekið var viðtal við alla þátttakendur og þeir fengnir 

til þess að svara spurningalistum (Tulloch, Blizzard og Pinkus, 1997). 

Parent-Adolescent Communication Scale (PACS) var lagður fyrir 

unglinga, listinn var þróaður til þess að meta hversu opin samskipti eru 

milli unglinga og foreldra um upplýsingar, hugmyndir og áhyggjur 

þeirra. Undirkvarðarnir „opin“ og „vandamál“  meta jákvæð og 

neikvæð samskipti. Því hærra skor á þessum undirkvörðum því betri 

samskipti milli foreldra og barna. Family Adaptalbility and Cohesion 

Evaluation Scale (FACES III) var einnig lagður fyrir sem og 

Adolescent-Family Inventory of Life Events and Change Scale en það er 

50 atriða kvarði  þar sem unglingur metur atburði sem fjölskyldan hefur 

gengið í gegnum síðastliðna 12 mánuði. Listinn skiptist í 6 kvarða sem 

meta mismunandi atburði. Children‘s Depression Index (CDI) var líka 

notaður en það er 27 atriða kvarði sem metur þunglyndiseinkenni barna. 

Að lokum var lagður fyrir Nowicki-Strickland Locus of Control (LOC) 

Scale sem er 40 atriða kvarði sem metur hvort atburðir séu skynjaðir 

sem afleiðing af eigin hegðun, sem afleiðing meðfæddra eiginleika eða 

afleiðing ytri þátta (Tulloch, Blizzard og Pinkus, 1997). Niðurstöður 

sýndu meðal annars að tengsl væru milli slæmra samskipta og 
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sjálfsskaðandi hegðunar unglinga, einnig komu fram sterk tengsl á milli 

þunglyndis unglinganna metið með CDI og sjálfsskaðandi hegðunar 

unglinga (Tulloch, Blizzard og Pinkus, 1997).  

 Niðurstöður Clark og Shields (1997) sýndu fram á tengsl 

samskipta innan fjölskyldu við óæskilega hegðun unglinga. 

Þátttakendur voru 339 unglingar á aldrinum 14 til 19 ára sem komu úr 

ólíkum fjölskyldum. Parent-Adolescent Communication Scale var 

lagður fyrir unglinga en listinn var þróaður til þess að meta hversu opin 

samskipti eru milli unglinga og foreldra. Til þess að meta óæskilega 

hegðun unglingana var notaður Self-Report Delinquency Scale. Sá 

kvarði samanstendur af 25 atriðum sem meta óæskilega hegðun. 

Hegðunin var allt frá litlum brotum eins og að skrópa í skólanum eða 

stela peningum undir $5 yfir í stærri brot eins og vopnaburð og 

bílaþjófnað. Þátttakendur voru flokkaðir í hóp þeirra sem sýndu sjaldan 

óæskilega hegðun ef að fjöldi afbrota var undir meðalfjölda afbrota sem 

unglingarnir í úrtakinu sögðu frá. Þátttakendur voru flokkaðir í hóp 

þeirra sem að sýndu oft óæskilega hegðun ef að heildarfjöldi afbrota  

var meiri en meðaltal úrtaksins. Í ljós kom að því lokaðri sem samskipti 

milli unglinga og foreldra voru, þvi hærri var tíðni óæskilegrar 

hegðunar. Sterk tengsl komu í ljós á milli góðra samskipta við foreldra 

og smávægilegri afbrota. Svipaðar niðurstöður komu einnig í ljós þegar 

tíðni óæskilegrar hegðunar var athuguð, en opin samskipti voru tengd 

lægri tíðni óæskilegrar hegðunar. Í heildina litið telja rannsakendur að 

góð samskipti innan fjölskyldu forði unglingum frá því að sýna 

óæskilega hegðun (Clark og Shields, 1997).  
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Fjölkerfameðferð 

Fjölkerfamerðferð (MST, e. Multisystematic Therapy) er öflug 

fjölskyldumeðferð sem snýr að unglingum með fjölþættan 

hegðunarvanda sem hefur komist á það stig að vistun utan heimilis 

kemur til greina. MST fer ávallt fram á heimilum fjölskyldu og er sú 

krafa gerð að unglingurinn búi á heimilinu (Henggeler, Schoenwald, 

Borduin, Rowland og Cunningham, 2009). Markhópurinn fyrir MST 

eru unglingar á aldrinum 12-18 ára (Barnaverndarstofa, e.d.). Inngrip í 

MST meðferðum eru veitt eftir ströngum viðmiðum frá 

upphafsmönnum MST. MST inngrip eru samt sem áður sveigjanleg og 

einstaklingsbundin til þess að mæta þörfum hverrar fjölskyldu  

(Henggeler, o.fl., 2009; Ogden og Halliday-Boykins, 2004). Árið 1994 

hófst innleiðing MST í Bandaríkjunum og eru nú MST teymi í  38 

fylkjum Bandaríkjanna. MST hefur einnig verið innleitt í 12 öðrum 

löndum; Ástralíu, Kanada, Danmörku, Englandi, Íslandi, Norður-

Írlandi, Hollandi, Nýja Sjálandi, Noregi, Svíþjóð, Sviss og Skotlandi 

(Henggeler, o.fl., 2009; MST Services, e.d.). 

Líkt og aðrar fjölskyldumeðferðir hefur MST meðferð það að 

sjónarmiði að klínísk vandamál unglings eigi rætur sínar að rekja til 

vandamála í fjölskyldunni. Litið er á fjölskylduna sem eina heild og er 

hún því kjarninn í meðferðinni (Kazdin, 1997). Foreldrar/forráðamenn 

taka fullan þátt í meðferðinni og eru mikilvægir til þess að koma á 

breytingum í hegðun unglingsins (Henggeler, o.fl., 2009). 

Meðferðarinngrip snúa að öllu nærumhverfi unglingsins, 

foreldrum, fjölskyldu, félagahópi og skóla. Með inngripum er reynt að 

efla bjargráð, hæfni og tengslanet foreldra til að takast á við aðsteðjandi 

hegðunarvandamál unglingsins (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Meðferðaraðilar eru hvattir til þess að koma auga á styrkleika 
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fjölskyldunnar og nýta þá til þess að koma á breytingum. Reynt er að 

bæta samheldni innan fjölskyldunnar, tengsl og samráð á milli foreldra 

og annarra í nánasta umhverfi. Mikilvægt er að meðferðaraðilar 

„stimpli“ ekki fjölskyldumeðlimi á neikvæðan hátt, kenni þeim um 

mistök, né gefist upp á þeim. MST meðferð þykir fullreynd eftir 3-5 

mánuði sem er að öllu jöfnu hámarkslengd meðferðarinnar (Henggeler, 

o.fl., 2009; Barnaverndarstofa, e.d.).  

Árangur fjölkerfameðferðar 

Inngrip notuð í MST hafa verið mikið rannsökuð (Henggeler, o.fl., 

2009). Sýnt hefur verið fram á að MST meðferð er árangursrík  til þess 

að meðhöndla ýmis hegðunarvandamál unglinga og nýlega hefur verið 

sýnt fram á árangur meðferðarinnar í meðhöndlun unglinga með 

alvarlegar tilfinningartruflanir (Curtis, Ronan og Borduin, 2004). Þrjár 

handahófskenndar tilraunir sýndu fram á skammtíma og langtíma 

árangur MST til þess að draga úr hegðunarvanda unglinga, handtökum 

og fangelsisvistum. Þátttakendur voru 400 unglingar með sögu um 

síendurtekin afbrot og fjölskyldur þeirra. Árangur MST var 25% – 70% 

minnkun á handtökum, til langtíma og 47% - 64% fækkun á dögum í 

vistun utan heimilis. Auk þess batnaði andleg heilsa og virkni 

fjölskyldu til muna (Rowland, Halliday-Boykins og Schoenwald, 2004; 

Ogden og Halliday-Boykins, 2004). 

Áframhaldandi endurmat á árangri MST hefur verið mikilvægur 

þáttur hvað varðar þróun á meðferðinni. Í núverandi rannsóknum hefur 

verið reynt að setja fram gæðakerfi til þess að tryggja að 

meðferðaraðilar haldi tryggð sinni við meðferðina í öllum aðstæðum 

(Curtis, Ronan og Borduin, 2004). 

Árið 2004 kom út fyrsta rannsókn á MST utan Bandaríkjanna. 

Rannsóknin var gerð í Noregi þar sem borin voru saman hefðbundin 
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barnaverndarúrræði (e. Childwelfare Services) og MST (Ogden og 

Halliday-Boykins, 2004). Hefðbundin barnaverndarúrræði voru 

mismunandi allt frá því að börn væru tekin útaf heimili og komið fyrir á 

viðeigandi stofnun eða sett í fóstur. Einnig kom til greina meðferð inná 

heimilinu undir eftirliti félagsráðgjafa, sem fól í sér einstaklingsviðtöl 

og foreldraþjálfun. Þátttakendur voru 100 unglingar sem sýndu 

andfélagslega hegðun (meðalaldur 14,95 ár) og fjölskyldur þeirra. 

Þátttakendum var tilviljunarkennt skipt í annað hvort MST eða 

hefðbundna meðferð. Gögnum var safnað fyrir og eftir meðferð frá 

unglingunum, foreldrum og kennurum. Niðurstöðurnar sýndu fram á 

árangur MST samanborið við þá þjónustu sem vanalega er í boði fyrir 

unglinga með alvarleg hegðunarvandamál í Noregi. Unglingar í MST 

hópnum þurftu síður á meðferð utan heimilis að halda. Einnig jókst 

félagsfærni unglinganna í MST hópnum og voru fjölskyldur almennt 

ánægðari með meðferðina. Niðurstöður benda því til þess að hægt sé að 

alhæfa um árangur MST í Bandaríkjunum yfir á Noreg, sveigjanleiki 

meðferðarinnar gerir það að verkum hægt er að nota MST fyrir 

unglinga með mismunandi bakgrunn (Ogden og Halliday-Boykins, 

2004).  

Fjölkerfameðferð á Íslandi 

Á Íslandi eru starfræk tvö MST teymi innan Barnaverndarstofu. Það 

fyrra hóf störf í nóvember 2008 og það síðara í mars 2010. 

Landsmarkmið MST á Íslandi eru að unglingur búi heima hjá sér, noti 

ekki vímuefni, komist ekki í kast við lögin, beiti hvorki hótunum né 

ofbeldi og stundi skóla eða vinnu (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Meðferðarinngrip sem notuð eru í MST eru skýr og reglulega er metið 

hvort þerapistar og teymisstjórar haldi sig við aðferðir MST. Árangur 

MST er mældur út frá hegðunarbreytingum unglinga í meðferðinni og 

er metinn út frá fyrrgreindum landsmarkmiðum. Mat fer fram þegar 

meðferð lýkur og eftir 6, 12 og 18 mánuði (Barnaverndarstofa, e.d.). 
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Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale 

FACES (Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale) er 

sjálfsmats kvarði (e. self-report) sem byggður er á Heildarlíkani um 

hjóna- og fjölskyldugerð (Circumplex Model of Marital & Family 

Systems) um virkni fjölskylda. Heildarlíkanið er eitt af þeim 

fjölskyldukerfum sem hefur verið mest rannsakað og árið 2003 höfðu 

yfir 700 rannsóknir verið birtar um líkanið með notkun FACES (Olson 

og Gorall, 2003). 

Í heildarlíkaninu er notast við þrjú lykilhugtök til þess að greina á 

milli mismunandi fjölskyldugerða. Þau eru samheldni, sveigjanleiki 

fjölskyldu og samskipti. Samheldni er skilgreind sem tilfinningaleg 

tengsl milli fjölskyldumeðlima. Sveigjanleiki fjölskyldu er skilgreint 

sem gæði og birtingamynd forystu og skipulags, samband hlutverka, 

reglur og málamiðlanir. Samskipti eru skilgreind sem jákvæð 

samskiptafærni notuð milli pars eða innan fjölskyldu. Heildarlíkanið 

byggir á þeirri hugmynd að jafnvægi á samheldni og sveigjanleika 

fjölskyldu sé mikilvægt fyrir eðlilega virkni fjölskyldu. Ójafnvægi á 

samheldni og sveigjanleika fjölskyldu sé merki um óeðlilega fjölskyldu 

virkni (Olson, 2010a).  

FACES mælitækið hefur verið mikið notað í Bandaríkjunum og 

hefur verið þýtt á mörg önnur tungumál (Kouneski, 2000), norsku 

(Ogden og Halliday-Boykins, 1994), þýsku (Kirchler, 1988), frönsku 

(Vandeleur, Preisig, Fenton og Ferrero, 1999), ítölsku (Scabini og 

Gamilberti, 1995), spænsku (Rivero, Martínez-Pampliega og Olson, 

2010), japönsku (Hasui, Kishida og Kitamura, 2004), kínversku 

(Phillips, West, Shen og Zheng, 1998), ungversku (Mirnics, Vargha, 

Tóth og Bagdy, 2010), hebresku (Mikulincer og Florian, 1999), sænsku 

og pólsku (Kouneski, 2000). 
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Saga FACES 

Sjálfsmatkvarðinn FACES hefur oft verið endurbættur síðastliðin 30 ár 

til þess að bæta áreiðanleika og réttmæti kvarðans (Olson og Gorall, 

2003). Fyrsta útgáfan af FACES var gerð af David Olson, Richard Bell 

og Joyce Portner árið 1978. Listinn innihélt 111 atriði og var breytt 

nokkrum sinnum til þess að bæta próffræðilega eiginleika hans. Úr varð 

önnur útgafa listans FACES II árið 1982 og síðar FACES III árið 1985 

(Kouneski, 2000). Þrátt fyrir að FACES II og III hafi verið mikið 

prófaðir og reynst áreiðanlegir og réttmætir er mælt með að nota þá í 

mismunandi tilgangi. FACES II er 30 atriða sjálfsmatskvarði og hentar 

betur fyrir rannsóknir. FACES III er 20 atriða sjálfsmatskvarði og 

hentar betur í klínísku starfi. FACES II hefur á heildina litið betri 

próffræðilega eiginleika en í FACES III er innri stöðugleiki er meiri og 

samtímaréttmæti hærra, sérstaklega hvað varðar mælingar á 

sveigjanleika fjölskyldu (Kouneski, 2000). Kostir við notkun FACES 

III eru að sterkari rök eru fyrir því að víddir séu óháðar hvorri annarri, 

ekki sé eins mikil fylgni á milli samheldni og sveigjanleika og að svör 

þátttakenda verði síður fyrir samfélagslegum áhrifum (e. social 

desirability). Bæði mælitækin aðgreina vel á milli klínískra og 

óklínískra úrtaka (Kouneski, 2000). 

FACES IV 

FACES IV er nýjasta útgáfan af Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scale. FACES IV mælir samheldni innan fjölskyldu, 

sveigjanleika fjölskyldunnar, samskiptahæfni og hversu ánægðir 

fjölskyldumeðlimir eru með eigin fjölskyldu. Þessi fjórða útgáfa listans 

var gerð með það í huga að bæta hæfni listans til mats og til þess að ná 

yfir víddir samheldni og sveigjanleika fjölskyldu að fullu (Olson og 

Gorall, 2006; Olson, Gorall og Tiesel, 2007). Fyrri útgáfur listans sýndu 
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fram á línulegt samband við virkni fjölskyldu, frekar en ólínulegt 

samband eins og heildarlíkanið gerir ráð fyrir (Olson og Gorall, 2003). 

 FACES IV er spurningalisti með 62 atriðum, af þeim skiptast 42 

atriði í sex undirkvarða. Við atriðin 42 bætast tveir 10 atriða kvarðar,  

Family Communication Scale (FCS) og Family Satisfaction Scale (FSS) 

FCS metur samskipti innan fjölskyldu og FSS hversu sáttir þátttakendur 

eru við samheldni, sveiginleika og samskipti fjölskyldu (Life 

Innovations, e.d; Olson, 2011). Af kvörðunum sex eru tveir línulegir 

kvarðar (e. balanced scales) sem meta samheldni og sveigjanleika 

fjölskyldu þar sem að fleiri stig þýða jákvæðara mat. Fjórir ólínulegir 

kvarðar (e. unbalanced scales) meta öfgar víddanna tveggja, lægstu 

gildi á samheldni víddinni merkir ósamheldna (e. disengaged) 

fjölskyldugerð en hæstu gildi flókna (e. enmeshed) fjölskyldugerð. 

Lægstu gildi á víddinni sveigjanleiki fjölskyldu merkja ósveigjanlega 

(e. rigid) fjölskyldugerð en hæstu gildin skipulagslausa (e. chaotic) 

fjölskyldugerð (Olson og Gorall, 2006; Life Innovations, e.d.).  

Með notkun klasagreiningar (e. cluster analysis) á kvörðunum 

sex í FACES IV eru skilgreindar sex fjölskyldugerðir, frá 

hamingjusömum til óhamingjusamra raðast þær á eftirfarandi hátt: 

Fjölskylda í jafnvægi (e. balanced), ósveigjanleg/samheldin 

fjölskyldugerð (e. rigidly cohesive), meðal fjölskyldugerð (e. 

midrange), ójafnvægi/sveigjanleg fjölskyldugerð (e. flexibly 

unbalanced), skipulagslaus/ójafnvægi fjölskyldugerð (e. chaotically 

unbalanced) og fjölskylda í ójafnvægi (e. unbalanced) (Olson og 

Gorall, 2006; Life Innovations, e.d.).   

Fjölskylda í jafnvægi einkennist af mörgum stigum á línulegu 

undirkvörðunum sem meta samheldni og sveigjanleika og fáum á öllum 

ólínulegu kvörðunum nema ósveigjanlega þar sem þau eru með því 

lægsta. Þessi stigasamsetning gefur til kynna fjölskyldu með heilbrigða 
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virkni og fá vandamál. Þessi fjölskyldugerð er í góðri aðstöðu til þess 

að kljást við streituvalda og er ólíklegt að fjölskyldan þarfnist 

meðferðar (Olson og Gorall, 2006)  

Fjölskylda sem flokkast sem ósveigjanleg/samheldin einkennist 

af mörgum stigum fyrir ósveigjanleika- og nándarbreytur, stig eru í 

meðallagi fyrir breytingabreytur og breytur sem snúa að flókinni 

fjölskyldugerð. Stig eru fá fyrir ósamheldnibreytur og breytur sem meta 

skipulagsleysi. Þessi fjölskyldugerð virkar stundum vel vegna þess hve 

nánir fjölskyldumeðlimir eru en gætu átt erfitt með að takast á við 

breytingar vegna þess hve ósveigjanleg hún er (Olson og Gorall, 2006).  

Meðal fjölskyldugerð einkennist af meðalstigum á öllum 

undirkvörðunum fyrir utan undirkvarðann ósveigjanleiki. Áætlað er að 

þessi fjölskyldugerð virki sæmilega þar sem fjölskyldan fær hvorki há 

stig á línulegu undirkvörðunum né ólínulegu undirkvörðunum (Olson 

og Gorall, 2006). 

Fjölskylda sem flokkast sem ójafnvægi/sveigjanleg einkennist af 

mörgum stigum á öllum undirkvörðum öðrum en samheldni, þar sem 

stig eru undir meðallagi. Af öllum fjölskyldugerðunum er erfiðast að 

skilgreina þessa. Ætla mætti að þessi fjölskyldugerð virki illa sökum 

fárra stiga á samheldni undirkvarðanum, en mörg stig á sveigjanleika 

undirkvarðanum gefa til kynna að þessi fjölskyldugerð sé hæf til þess 

aðlaga sig að breyttum aðstæðum ef nauðsyn krefur (Olson og Gorall, 

2006). 

 Fjölskylda sem flokkast sem skipulagslaus/ójafnvægi einkennist 

af fáum stigum á línulegu undirkvörðunum, fáum stigum á 

undirkvörðunum flókin og ósveigjanleg og mörgum stigum á 

undirkvörðunum skipulagslaus og ósamheldin. Þessi fjölskyldugerð er 

talin eiga við mörg vandamál að stríða vegna skorts á tilfinningalegri 

nánd vegna fárra stiga á nándarbreytum og margra á undirkvarðanum 
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ósamheldni. Þessi fjölskyldugerð á erfitt með að takast á við breyttar 

aðstæður vegna margra stiga á undirkvarðanum skipulagslaus en fárra 

stiga á breytingar breytunni (Olson og Gorall, 2006).  

Fjölskylda sem flokkast í ójafnvægi einkennist af mörgum stigum 

á öllum ólínulegu undirkvörðunum og fáum stigum á línulegu 

kvörðunum. Áætlað er að þessi fjölskyldugerð eigi við flest vandamál 

að stríða í heildina litið. Mörg stig á ólínulegu undirkvörðunum og fá á 

línulegu undirkvörðunum gefa til kynna lélega virkni fjölskyldunnar. 

Þessi fjölskyldugerð er líklegust til þess að þarfnast meðferðar (Olson 

og Gorall, 2006). 

Family Communication Scale 

Family Communication Scale er tíu atriða kvarði sem metur samskipti 

innan fjölskyldunnar á fimm punkta kvarða. Fleiri stig á kvarðanum 

merkir betri samskipti innan fjölskyldunnar (Olson, 2011).  

Þátttakendur geta fengið stig á bilinu 10 til 50 en stigin eru 

samanlögð stig úr svörum við spurningunum tíu. Stigagjöf skiptir 

fjölskyldum í fimm flokka. 10 til 28 stig er lægsti flokkurinn þar sem 

fjölskyldumeðlimir hafa miklar áhyggjur af gæðum samskipta innan 

fjölskyldunnar. Í flokknum 29 til 32 stig hafa fjölskyldumeðlimir 

áhyggjur af gæðum samskipta innan fjölskyldunnar. Í meðalflokknum, 

33 til 37 stig, eru fjölskyldumeðlimir sáttir með samskipti innan 

fjölskyldunnar, en hafa þó einhverjar áhyggjur. Ef fjölskyldumeðlimir 

mælast með 38-43 stig eru fjölskyldumeðlimir sáttir með samskipti 

innan fjölskyldunnar og hafa litlar áhyggjur. Í hæsta flokknum, 44 til 50 

stig, eru fjölskyldumeðlimir mjög jákvæðir gagnvart gæðum og magni 

samskipta innan fjölskyldunnar (Olson, 2010b). 
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Family Satisfaction Scale  

Family Satisfaction Scale er tíu atriða kvarði sem að mælir hversu 

ánægðir fjölskyldumeðlimir eru með fjölskylduna sína. Þátttakendur 

velja hversu sáttir þeir eru við einstaka atriði á 5 punkta skala (Olson, 

2011). 

 Þátttakendur geta fengið stig á bilinu 10 til 50 og stigin eru 

samanlögð stig úr svörum við spurningunum tíu. Stigagjöf skiptir 

fjölskyldum í fimm flokka. Í lægsta flokknum fá fjölskyldumeðlimir 10 

til 29 stig en í þeim flokki eru fjölskyldumeðlimir mjög óánægðir með 

fjölskyldu sína og hafa miklar áhyggjur af henni. Með 30 til 35 stig eru 

fjölskyldumeðlimir sem eru frekar óánægðir með fjölskyldu sína og 

hafa áhyggjur af henni. Í meðalflokknum, 36-39 stig, eru 

fjölskyldumeðlimir nokkuð ánægðir með fjölskyldu sína og njóta 

fjölskyldunnar að einhverju leiti. 40 til 44 stig merkja 

fjölskyldumeðlimi sem eru ánægðir með fjölskyldu sína að mestu leiti. Í 

hæsta flokknum, 45 til 50 stig, eru fjölskyldumeðlimir mjög ánægðir 

með fjölskyldu sína og virkilega njóta fjölskyldu sinnar (Olson, 2010b) 

Próffræðilegir eiginleikar FACES IV 

Þátttagreining  

Þáttagreining (e. factor analysis) er aðferð til þess að finna þætti sem 

lýsa eða skýra tengsl milli breyta (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). 

Þegar þætti er að finna í gagnasafni þýðir það að nokkrar eða margar 

breytur mæla það sama. Ef að breytur raðast saman á þætti er öflugra að 

nota þættina heldur en einstakar breytur, áreiðanleiki og réttmæti þátta 

er meiri heldur en einstakra atriða eða spurninga (Einar Guðmundsson 

og Árni Kristjánsson, 2005). Hægt er að nota leitandi þáttagreiningu (e. 

exploratory factor analysis) ef óljósar hugmyndir eru um formgerð 
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tengslanna. Ef tiltölulega skýrar kenningar liggja fyrir má nota 

staðfestandi þáttagreiningu (e. confirmatory factor analysis) til þess að 

prófa hvort að tiltekin þáttaformgerð sé til staðar (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006).  

Tvær algengar aðferðir við leitandi þáttagreiningu eru 

meginhlutagreining (e Principal Components Analysis) og 

meginásagreining (e. Principal Axis Factoring). Meginhlutagreining er 

lýsandi en meginásagreining er skýrandi. Í meginhlutagreiningu eru 

þættir þekktir og hægt að reikna þá þar sem fylgni milli nokkurra breyta 

er hlutuð niður í óháða þætti. Í meginásagreiningu er reynt að finna 

óþekkta þætti sem skýra fylgni milli upprunalegra breyta í þýði. Aðeins 

er hægt að álykta um tilvist og eiginleika þessara óþekktu þátta. Þetta er 

ólíkt meginhlutagreiningu þar sem þættir eru þekktir og því hægt að 

reikna þá á grundvelli upprunalegu breytanna (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006). Í þátttagreiningu er þáttum er snúið til þess að 

auðvelda túlkun þeirra. Ef ekki er fylgni á milli þátta er notast við 

hornréttan snúning (e. orthogonal rotation). Einfaldara er að túlka þætti 

þegar engin fylgni er á milli. Ef að fylgni er á milli þátta verða þættir 

óskýrari þar sem að hluti af dreifingu þeirra er sameiginlegur, þá er 

notast við hornskakkan snúning (e. oblique rotation) (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). 

Þáttagreining FACES IV 

Olson (2011) þáttagreindi atriðin 42 á FACES IV kvarðanum. Notast 

var við staðfestandi þáttagreiningu sem krefst þess að rannsakandi 

tilgreini takmarkaðan fjölda þátta sem að gefur til kynna nákvæmlega á 

hvaða þátt hvert atriði má hlaða. Þáttagreiningin sýndi hleðslu atriða á 

sex kvarða FACES IV, sjö atriði á hvern kvarða. Hleðsla atriða á kvarða 

í samheldni víddinni var eftirfarandi: Hleðsla atriða á kvarðann 
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samheldni (e. balanced cohesion) var að meðaltali 0,75 (spönn 0,69 til 

0,84), hleðsla atriða á kvarðann flókin (e. enmenished) var 0,54 að 

meðaltali (spönn 0,50 til 0,61) og hleðsla atriða á kvarðann ósamheldni 

(e. disengaged) var 0,70 að meðaltali (spönn 0,64 til 0,79). Álíka 

mynstur má sjá á sveigjanleika víddinni þar sem atriði hlóðust að 

meðaltali 0,65 (spönn 0,43 til 0,79) á kvarðann sveigjanleiki (e. 

balanced flexibility), hleðsla atriða á kvarðann skipulagsleysi (e. 

chaotic) var 0,69 að meðaltali (spönn 0,58 til 0,80) og hleðsla atriða á 

kvarðann ósveigjanleg (e. rigid) var að meðaltali 0,63 (spönn 0,41 til 

0,77) (Olson, 2011).  

 Kvarðinn samheldni hafði mikla neikvæða fylgni (r = -0,90) við 

kvarðann ósamheldni,en litla neikvæða fylgni við kvarðann flókin (r = -

0,15). Kvarðinn sveigjanleiki hafði mikla neikvæða fylgni við kvarðann 

skipulagsleysi (r = -0,70), en litla neikvæða fylgni við kvarðann 

ósveigjanlegur (r = -0,12). Öfgagildi á samheldni víddinni; flókin  og 

ósamheldni höfðu litla fylgni sín á milli (r = 0,34; sameiginleg dreifing 

= 0,11) og öfgagildi á sveigjanleika víddinni; skipulagslaus og 

ósveigjanlegur höfðu líka litla fylgni sín á milli (r = 0,15 og 

sameiginleg dreifing = 0,02). Þetta sýnir hversu sjálfstæðir þættirnir eru 

innan víddanna (Olson, 2011).  

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki (e. reliability) vísar til hversu nákvæm mæling er 

(Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Það hversu áreiðanleg og nákvæm 

mæling er segir til um hversu mikil samkvæmni er milli endurtekinna 

og jafngildra mælinga. Ef áreiðanleiki er lítill endurspeglar mælingin 

verr það hugtak sem ætlað er að mæla, vegna þess að tilviljunarbundnir 

þættir hafa áhrif á niðurstöðuna. Áreiðanleiki er yfirleitt gefinn til 

kynna með áreiðanleikastuðli (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Þrjár 
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gerðir áreiðanleikastuðla hafa verið mest notaðar; endurprófunar-

áreiðanleiki (e. test-restest reliability), helmingunaráreiðanleiki (e. 

split-half reliability) og innri áreiðanleiki (alfastuðull, e. coefficient 

alpha) (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). 

Endurprófunaráreiðanleiki segir til um ónákvæmni á milli mælinga, 

helmingunaráreiðanleiki segir til um hvernig prófatriði veljast í prófið 

og alfastuðull segir einnig til um hvernig prófatriði veljast í prófið og 

metur margbreytileika þeirra (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). 

Áreiðanleiki FACES IV 

Olson (2011) fann út alfastuðla kvarðanna sex til þess að meta innri 

stöðugleika þeirra. Þeir voru eftirfarandi: Flókin = 0,77, ósamheldni = 

0,87, samheldni = 0,89, skipulagsleysi = 0,86, jafnvægi/sveigjanleiki = 

0,84 og ósveigjanlegur = 0,82. Alfastuðlar fyrir alla sex kvarðana teljast 

því góðir og innri stöðugleiki kvarðanna mikill (Olson, 2011).  

Réttmæti 

Réttmæti (e. validity) segir til um hvort að próf mæli það sem það á að 

mæla. Munur er á ýmsum tegundum réttmætis; sýndarréttmæti (e. face 

validity), innihaldsréttmæti (e. content validity), viðmiðsbundið 

réttmæti (e. criterion related validity), samtímaréttmæti (e. concurrent 

validity) og hugtaksréttmæti (e. construct validity) (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006). Sýndarréttmæti segir til um hversu viðeigandi atriði 

prófsins virðast í tengslum við það sem prófið á að mæla. 

Innihaldsréttmæti byggir á nákvæmri skoðun á innihaldi prófatriða þar 

sem athugað er hversu vel atriðin eiga við hugsmíðina sem verið er að 

mæla. Viðmiðsréttmæti segir til um réttmæti niðurstaðna samanborið 

við einhver ytri viðmið þess sem mæla á. Ein tegund viðmiðsbundins 

réttmætis er samtíma réttmæti sem segir til um hversu mikil tengsl eru á 
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milli niðurstaðna prófs og mælinga sem fyrir liggja og prófið á að geta 

sagt fyrir um. Hugtaksréttmæti segir til um hvort að niðurstöður 

prófsins og tengsl þess við aðrar mælingar séu í samræmi við viðteknar 

hugmyndir eða fræðikenningar. Ein tegund hugtaksréttmætis er 

samleitniréttmæti (e. convergent validity) sem gefur til kynna fylgni 

milli tveggja ólíkra mælinga á sama hugtaki (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006; Reber, Allen og Reber, 2009). 

Réttmæti FACES IV 

Olson (2011) bar niðurstöður úr fyrirlögn FACES IV saman við aðra 

þekkta kvarða; Self-report Family Inventory (SFI), Family Satisfaction 

Scale (FSS) og Family Assessment Device (FAD). Fylgni á milli 

FACES IV og fjölskyldukvarðanna þriggja var metin til þess að ákvarða 

réttmæti FACES IV. 

Self-report Family Inventory er 36 atriða sjálfsmatskvarði sem 

metur hvernig einstaklingar skynja fjölskyldu sína þar sem þátttakendur 

velja hversu vel atriði eiga við fjölskyldu sína með fimm punkta skala 

(English, Marshall og Stewart, 2003). English, Marshall og Stewart 

(2003) greina frá fyrri rannsóknum á tölfræðilegri greiningu SFI. Innri 

stöðugleiki fyrir AFI er mikill og endurprófunaráreiðanleiki góður. Sýnt 

hefur fram réttmæti SFI með samanburði við FACES II og III, Family 

Assessment Device og Beavers Interactional Scales (English, Marshall 

og Stewart, 2003). Alfaáreiðanleiki listans er 0,73 (Olson, 2011). 

Family Assessment Device er kvarði sem inniheldur 60 

staðhæfingar um fjölskylduvirkni. Fjölskyldumeðlimir merkja við 

hversu vel hver staðhæfing á við fjölskyldu þeirra á fjögurra punkta 

skala (Miller, Ryan, Keitner, Bishop og Epstein, 2000). General 

Functioning Subscale er 12 atriða undirkvarði FAD og hefur verið sýnt 
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fram á línuleg tengsl undirkvarðans við fjölskylduvirkni. 

Alfaáreiðanleiki listans er 0,91 (Olson, 2011). 

 Í ljós kom há fylgni flestra kvarða í FACES IV við SFI, FAD og 

FSS. Réttmæti samheldni og sveigjanleika kvarðana var mikið (fylgni 

frá 0,89 til 0,99) sem og réttmæti kvarðanna ósamheldni og 

skipulagsleysi (fylgni frá -0,67 til -0,93). Minnsta réttmætið höfðu 

kvarðarnir ósveigjanleg og flókin (fylgni frá -0,11 til -0,31). 

Innihaldsréttmæti FACES IV fyrir kvarðana fjóra sem meta öfgar 

víddanna samheldni og sveigjanleika var metin af 

fjölskyldumeðferðaraðilum (frá American Association for Marrige and 

Family Therapy) sem töldu atriði endurspegla kvarðana fjóra. Sýnt var 

fram á hugtaksréttmæti með staðfestandi þáttagreiningu og sýnt var 

fram á samtímaréttmæti með því að nota fjölskyldukvarðana þrjá (SFI, 

FAD og FSS) (Olson, 2011).  

Próffræðilegir eiginleikar Family Communication Scale og Family 

Satisfaction Scale 

Family communication scale er með alfastuðulinn 0,90 og 

endurprófunaráreiðanleikann 0,86. Family Satisfaction Scale er með 

alfastuðulinn 0,92 og endurprófunaráreiðanleiki 0,85 (Olson, 2010b). 

Próffræðilegir eiginleikar þýðingar FACES IV  

FACES IV í spænskri þýðingu var lagður fyrir 455 háskólanema árið 

2010. Þátttakendur voru á aldrinum 18 til 25 ára og bjuggu heima hjá 

foreldrum alla vikuna eða um helgar. Einnig var lagður fyrir FACES II í 

spænskri þýðingu, FACES II mælir samheldni og sveigjanleika með 

tveimur 10 atriða kvörðum. Spænsk útgáfa FACES II hefur reynst hafa 

góða próffræðilega eiginleika og endurspeglað hugsmíðina sem listinn á 

að mæla. Einnig var lagður fyrir Family Satisfaction Scale sem metur 



  

28 

hversu sáttir þátttakendureru með fjölskyldu sína (Rivero, Martínez-

Pampliega og Olson, 2010). 

Gerð var staðfestandi þáttagreining með sex þáttum á 

niðurstöðum Rivero, Martínez-Pampliega og Olson (2010) líkt og 

hugsmíðin gerir ráð fyrir og þóttu niðurstöður ekki viðunandi. Því var 

gerð leitandi þáttagreining með hornréttum snúningi (e. orthogonal 

rotation) á öllum atriðum. Skriðupróf sýndi 5 þætti sem útskýrðu 

42,35% af heildardreifni atriða á kvarðanum. Þrátt fyrir það voru atriði 

flokkuð saman eftir hugmyndafræðilegri nálgun eftir því hvort þau ættu 

við samheldni eða sveigjanleika.  

 Þáttagreiningar voru gerðar fyrir alla sex kvarðana, það er atriði 

sem tilheyrðu línulegu kvörðunum tveimur og á atriðum sem tilheyrðu 

ólínulegu kvörðunum fjórum samkvæmt hugsmíðinni. Atriði sem hlóðu 

0,30 eða minna á þætti voru tekin út. Einnig voru tekin út atriði sem 

hlóðu á fleiri en einn þátt. Þegar þáttagreining var gerð á atriðum 

ólínulegra kvarða kom ekki fram fullnægjandi skipting á atriðum 

samkvæmt upprunalega listanum svo þættir voru hópaðir saman eftir 

víddum og atriði tekin út sem ekki áttu við (Rivero, Martínez-

Pampliega og Olson, 2010).  

 Í lokin enduðu Rivero, Martínez-Pampliega og Olson (2010) með 

fjögur atriði á sex þáttum eftir aðlögun að hugmyndarfræði 

Heildarlíkani um hjóna- og fjölskyldugerð en ekki sjö atriði á hverjum 

þætti eins og upprunalega útgáfan. Þættirnir sex reyndust með 

viðunandi áreiðanleika, fyrir utan þáttinn flókin. Samleitniréttmæti var 

athugað með samanburði á FACES II og FACES IV og sýndu 

niðurstöður samræmi á milli þátta, sem gefur til kynna að 

samleitniréttmæti sé gott. Þó með undartekningu fyrir kvarðann 

ósveigjanleg þar sem fylgni við FACES II var ekki marktæk. Einnig var 
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fylgni minni fyrir kvarðann flókin heldur en gert var ráð fyrir (Rivero, 

Martínez-Pampliega og Olson, 2010) 

 Fyrir ósveigjanleika þáttinn virðist vera sem fólk telji víddina 

ekki endurspegla eitthvað neikvætt. Þar sem að fjölskyldur metnar sem 

ósveigjanlegar/samheldnar (e. rigidly cohesive) voru sáttar við 

fjölskyldu sína. Rivero, Martínez-Pampliega og Olson (2010) benda á 

að þetta sýni að ekki sé nóg að þýða mælitæki heldur þurfi einnig að 

reikna með mun á menningu.  Einnig að úrtakið sé ekki nægjanlega 

lýsandi fyrir þýðið og því séu áframhaldandi rannsóknir á spænskri 

útgáfu FACES IV nauðsynlegar.  

Tilgangur rannsóknar 

Verkefnið er samstarf sálfræðideildar Háskóla Íslands og 

Barnaverndarstofu. Með stöðlun og staðfærslu FACES IV fengist 

mælitæki til þess að mæla árangur MST meðferðar á Íslandi. Nú er 

árangur MST mældur út frá hegðunarbreytingum unglinga í 

meðferðinni. Með FACES IV er hægt að bæta við mælingum á 

samheldni innan fjölskyldunnar, sveigjanleika fjölskyldunnar, 

samskiptum innan hennar og hversu ánægðir fjölskyldumeðlimir eru 

með eigin fjölskyldu. Það væri liður í að auka réttmæti árangursmats 

MST og auðvelda samanburð á árangri á Íslandi og í öðrum löndum.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga próffræðilega eiginleika 

íslenskrar þýðingar FACES IV. Það felur í sér að athuga þáttabyggingu 

og áreiðanleika samanborið við bandaríska útgáfu listans. 

Menningarlegur munur á Íslandi og Bandaríkjunum, til dæmis hvað 

varðar uppeldi og fjölskyldugerðir, gæti gert það að verkum að sömu 

þættir kæmu ekki fram og í upprunalegri útgáfu FACES IV líkt og í 

spænskri þýðingu þeirra Rivero, Martínez-Pampliega og Olson (2010). 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Í úrtakinu voru 1255 foreldrar unglinga í 8 – 10 bekk en svör bárust frá 

335 foreldrum (svarhlutfall 27%, spönn 16,7% – 43,1%). Svarendur 

voru 274 mæður (81,8%) og 58 feður (17,3%) og þrír þátttakendur 

tilgreindu ekki kyn sitt. Foreldrar voru á aldrinum 25 – 65 ára, einn 

þátttakandi tilgreindi ekki aldur sinn.  

  Þátttakendur voru foreldrar barna í 8 – 10 bekk í grunnskólum 

völdum af handahófi. Foreldrar barna í unglingadeild í Langholtsskóla í 

Reykjavík, Álftanesskóla á Álftanesi, Varmárskóla í Mosfellsbæ, 

Holtaskóla í Reykjanesbæ, Grunnskólanum í Hveragerði, Kársnesskóla, 

Vatnsendaskóla, Salaskóla, Snælandsskóla og Kópavogsskóla í 

Kópavogi, fengu listann sendan heim.  

Mælitæki 

Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale IV (FACES IV) 

mælir samheldni innan fjölskyldu, sveigjanleika fjölskyldunnar, 

samskiptahæfni og hversu ánægðir fjölskyldumeðlimir eru með eigin 

fjölskyldu. FACES IV er 62 atriða sjálfsmatskvarði sem að metur virkni 

fjölskyldna (Olson og Gorall, 2006).  Svör við spurningum á listanum 

eru gefin á 5 punkta Likert kvarða, þar sem gildi eru frá 1 (mjög 

ósammála) til 5 (mjög sammála) (sjá viðauka 3). Af 62 atriðum skiptast 

42 atriði í sex kvarða, hver samanstendur af 7 atriðum. Af kvörðunum 

sex eru tveir línulegir kvarðar (e. balanced scales) sem meta samheldni 

og sveigjanleika fjölskyldu þar sem að fleiri stig þýða jákvæðara mat. 

Fjórir ólínulegir kvarðar (e. unbalanced scales) meta öfgar víddanna 

tveggja, lægstu gildi á samheldni víddinni merkir ósamheldna (e. 

disengaged) fjölskyldugerð en hæstu gildi flókna fjölskyldugerð. 
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Lægstu gildi á víddinni sveigjanleiki fjölskyldu merkja ósveigjanlega 

fjölskyldugerð en hæstu gildin skipulagslausa fjölskyldugerð. Við 

kvarðana sex bætast við tveir tíu atriða kvarðar, annar metur samskipti 

innan fjölskyldu (Family Communication Scale) og hinn hversu sáttir 

þátttakendur eru við samheldni, sveiginleika og samskipti fjölskyldu 

(Family satisfaction Scale). Alfastuðlar sem meta innri stöðugleika 

kvarðanna sex eru á bilinu 0,77 til 0,89. Alfastuðlar Family 

Communication Scale og Family Satisfaction Scale eru 0,90 og 0,92. 

Áreiðanleika og réttmætisstuðlar eru góðir (Olson, 2011). 

 FACES IV var þýddur yfir á íslensku af Funa Sigurðssyni, 

Ingibjörgu Markúsdóttur og Halldóri Haukssyni, að þýðingu lokinni var 

listinn bakþýddur af Önnu Yates og var þýðingin fullnægjandi að mati 

útgefanda. 

Framkvæmd 

Tilkynnt var um fyrirlögn listans fyrir foreldra barna í 8 – 10 bekk í 

grunnskólum til Persónuverndar, engar athugasemdir bárust. Bréf með 

beiðni um þátttöku (sjá viðauka 1) og sýnishorn af FACES-IV var sent 

til skólastjóra nokkurra grunnskóla í Reykjavík og nærliggjandi 

sveitarfélögum. Beðið var um að fá að senda kynningarbréf til foreldra 

(sjá viðauka 2) og FACES-IV heim með börnum í unglingadeild. 

Skólastjórar í Langholtsskóla í Reykjavík, Álftanesskóla á Álftanesi, 

Varmárskóla í Mosfellsbæ, Holtaskóla í Reykjanesbæ, Grunnskólanum 

í Hveragerði, Kársnesskóla, Vatnsendaskóla, Salaskóla, Snælandsskóla 

og Kópavogsskóla í Kópavogi, voru tilbúnir til þátttöku.  

Spurningalistar og kynningarbréf voru keyrð út í skólana á þeim 

tíma sem þátttaka hentaði með tilliti til skólastarfs. Í kynningarbréfi til 

foreldra var útskýrt hvað listinn væri að mæla, tilgangi verkefnisins lýst 

og mikilvægi fyrirlagnarinnar. Fram kom að svör væru með öllu 
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órekjanleg og að þátttaka væri valfrjáls. Mismunandi var eftir skólum 

hvort þeir vildu að rannsakendur dreifðu listum til barnanna eða hvort 

að listunum væri dreift í kennslustund af starfsmönnum skólans. Börnin 

fengu í öllum skólum sömu fyrirmæli um að fara ætti með listann til 

foreldra og skila á skrifstofu skólans að svörun lokinni. Foreldrar fengu 

fimm daga til þess að senda listann til baka með börnunum í skólann, 

þar sem rannsakendur sóttu listana að þeim tíma loknum.  
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Sendir voru út listar til foreldra 1255 barna úr tíu grunnskólum af 

höfuðborgarsvæðinu og nærliggjandi sveitarfélögum. 335 listar skiluðu 

sér til baka til rannsakenda. Í töflu 1 eru birtar upplýsingar um úrtakið, 

fjölda svara eftir skólum, hlutfall af heildarsvörum og svarhlutfall, sem 

er frá 16,7% til 43,1% (meðalsvarhlutfall 27%). Þátttakendur voru 

einnig spurðir um aldur, kyn, fjölskyldugerð og fjölda barna á 

heimilinu. Þátttakendur voru á aldrinum 25 til 65 ára, flestir á bilinu 36 

til 45 ára (59,1%). Af 335 þátttakendum voru 274 mæður (81,8%) og 58 

feður (17,3%), einn þátttakandi tilgreindi ekki kyn sitt. Algengasta 

fjölskyldugerðin samanstóð af tveim líffræðilegum foreldrum barns eða 

72,8%. Á flestum heimilum voru tvö (37,9%) eða þrjú (36,4%) börn. 

 

Tafla 1. Upplýsingar um úrtak og lýðfræðilegar breytur. 

    Fjöldi Hlutfall af heild (%) Svarhlutfall (%) 

Skóli 

   

 
Álftanesskóli 42 12,5 35,0 

 
Grunnskólinn í Hveragerði 22 6,6 17,7 

 
Holtaskóli 33 9,9 30,0 

 
Kársnesskóli 22 6,6 16,7 

 
Kópavogsskóli 19 5,7 23,2 

 
Langholtsskóli 29 8,7 20,7 

 
Salaskóli 33 9,9 40,2 

 
Snælandsskóli 50 14,9 43,1 

 
Varmárskóli 68 20,3 25,0 

 
Vatnsendaskóli 17 5,1 23,6 

Aldur 

   

 
25 - 35 26 7,8 

 

 
36 - 45 198 59,1 

 

 
46 - 55 99 29,6 

 

 
56 - 65 11 3,3 

 

 
66 - 75 0 0 

 

 
Ótilgreint 1 0,3 
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Kyn 

   

 

Karl 58 17,3 

 

 

Kona 274 81,8 

 

 

Ótilgreint 3 9,0 

 Fjölskyldugerð 

   

 

Tveir líffræðilegir foreldrar 244 72,8 

 

 

Tveir foreldrar, stjúpfjölskylda 47 14,0 

 

 

Tveir foreldrar af sama kyni 0 0 

 

 

Tveir foreldrar, ættleidd barn/börn 4 1,2 

 

 

Eitt foreldri 36 10,7 

 

 

Ótilgreint 4 1,2 

 Fjöldi barna 

   

 

Eitt 49 14,6 

 

 

Tvö 127 37,9 

 

 

Þrjú 122 36,4 

 

 

Fjögur 24 7,2 

 

 

Fimm 8 2,4 

 

 

Sex eða fleiri 4 1,2 

   Ótilgreint 1 0,3 

 

Þáttagreining  

42 atriði íslenskrar útgáfa FACES IV voru þáttagreind. Við ákvörðun á 

fjölda þátta var stuðst við Kaiser viðmið og skriðupróf. Samkvæmt 

Kaiser viðmiðinu skal velja þætti með eigingildi (e. eigenvalues) 1 eða 

hærra (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Þrettán þættir 

uppfylltu skilyrði Kaiser viðmiðs.  

Skriðupróf sýnir samband eigingilda og þátta (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Skriðupróf studdi hugmynd 

um sex þætti þó þrír þættir væru einnig afgerandi (sjá viðauka 1). Þegar 

úrtak er viðunandi að stærð ætti KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) viðmið að 

vera yfir 0,50 (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).  KMO 

fyrir úrtakið var 0,82 og Bartlett próf var marktækt við <0,001. Þegar 

Bartlett próf er marktækt er óhætt að segja að breyturnar séu ekki 

ótengdar og hægt er að þáttagreina fylgnifylki (Einar Guðmundsson og 

Árni Kristjánsson, 2005).  
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 Eftir að hafa skoðað þriggja, fimm og sex þátta lausnir var 

ákveðið að draga sex þátta lausn. Við þáttagreiningu var notast við 

meginhlutagreiningu og þáttum snúið með hornréttum snúning, vegna 

lítillar fylgni milli atriða í fylgnifylki og að fordæmi Rivero, Martínez-

Pampliega og Olson (2010). Úr sex þátta lausn fengust skýrustu 

þættirnir. Sex þátta lausn er í samræmi við upprunalegu bandarísku 

útgáfu FACES IV (Olson, 2011). Ákveðið var að taka út breytur sem 

hlóðu minna en 0,30 á hvern þátt, að fordæmi Olson (2010). Atriði 40 

„fjölskyldumeðlimir fá samviskubit ef þeir vilja eyða tíma í burtu frá 

fjölskyldunni“ hlóð ekki á neinn þátt. Á töflu 2 má sjá hleðslu einstakra 

atriða við þættina sex.  
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Tafla 2. Þáttahleðsla atriða meginhlutagreining á FACES IV. 

Spurningar úr FACES IV 
Þættir 

1 2 3 4 5 6 

 27. Fjölskyldan okkar gerir sjaldan eitthvað saman ,695 ,059 ,157 ,101 -,033 ,057 

39. Fjölskyldumeðlimir aðhafast aðallega hver fyrir sig ,566 ,194 ,189 ,058 -,044 ,025 

26. Við skiptumst á að vinna heimilisstörf -,558 ,142 -,053 -,049 ,076 ,096 

25. Fjölskyldumeðlimir vilja eyða hluta af frítíma sínum með 

hver öðrum 

-,539 -,053 -,131 -,097 ,131 ,167 

31. Þó að fjölskyldumeðlimir hafi sín eigin áhugamál, taka þeir 

samt þátt í athöfnum og afþreyingu með fjölskyldunni 

-,518 -,099 -,098 ,059 ,048 ,211 

15. Fjölskyldumeðlimir vita mjög lítið um vini hvers annars ,510 ,274 ,106 -,008 ,162 ,129 

7. Fjölskyldumeðlimum finnst þeir vera mjög nánir hver öðrum -,495 -,179 -,064 ,077 ,264 ,234 

19. Fjölskyldumeðlimir ráðfæra sig við hvern annan þegar taka 

þarf mikilvægar ákvarðanir 

-,460 -,199 -,071 -,020 ,214 ,157 

9. Fjölskyldumeðlimir virðast forðast að eiga samskipti við 

hvern annan þegar þeir eru heima 

,444 ,269 ,108 -,012 -,026 ,118 

3. Okkur semur betur við fólk utan fjölskyldunnar en innan 

hennar 

,393 ,341 ,130 ,188 -,137 -,176 

10. Fjölskyldumeðlimum finnst þeir undir þrýstingi að eyða 

sem mestum frítíma hver með öðrum 

,388 ,330 ,293 ,116 -,225 ,133 

28. Okkur finnst við of tengt hvert öðru ,210 ,566 -,006 ,088 ,145 -,093 

4. Við eyðum of miklum tíma saman ,138 ,540 -,096 ,055 ,023 ,037 

14. Það er sanngjarn agi í fjölskyldunni okkar -,100 -,529 -,347 ,190 ,180 ,157 

16. Fjölskyldumeðlimir eru of háðir hver öðrum -,031 ,510 ,238 ,181 ,057 -,248 
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34. Okkur er illa við að fjölskyldumeðlimir geri hluti utan 

fjölskyldunnar 

,368 ,504 ,022 ,205 -,228 ,057 

13. Fjölskyldumeðlimir styðja hvern annan á erfiðum tímum -,016 -,504 -,073 ,108 ,116 ,102 

33.Fjölskyldumeðlimir stóla sjaldan hver á annan ,263 ,469 ,082 ,048 ,028 ,187 

21. Fjölskyldumeðlimir eru einir á báti þegar þarf að leysa 

vandamál 

,387 ,425 -,028 -,027 -,100 ,041 

37. Í fjölskyldunni okkar er gott jafnvægi milli þess að vera 

aðskilinn og náinn 

-,095 -,303 -,222 ,010 ,174 ,228 

22. Fjölskyldumeðlimir hafa litla þörf fyrir vini utan 

fjölskyldunnar 

-,057 ,301 ,125 -,060 ,004 ,286 

40. Fjölskyldumeðlimir fá samviskubit ef þeir vilja eyða tíma í 

burtu frá fjölskyldunni 

,094 ,294 ,115 ,036 -,294 -,072 

6. Við í fjölskyldunni virðumst aldrei ná að skipuleggja okkur ,268 ,084 ,660 -,099 -,100 -,099 

42. Fjölskyldan okkar virkar erilsöm og óskipulögð  ,062 ,062 ,650 -,136 -,101 ,008 

23. Fjölskyldan okkar er mjög skipulögð -,195 ,136 -,613 ,249 ,044 ,136 

36. Það er erfitt fyrir okkar fjölskyldu að hafa yfirsýn yfir hver 

gerir hvaða húsverk 

,156 ,219 ,527 ,153 -,025 -,052 

18. Fjölskyldan okkar kemur hlutunum ekki í verk ,291 -,002 ,509 ,067 ,117 -,053 

24. Í fjölskyldunni okkar er það óljóst hver ber ábyrgð á hlutum 

(heimilisverk, athafnir og afþreying) 

-,112 ,095 ,484 ,137 -,086 ,164 

12. Í okkar fjölskyldu er erfitt að átta sig á hver stjórnar ,159 ,124 ,446 ,034 ,096 ,238 

35. Það er mikilvægt að fara eftir reglunum í okkar fjölskyldu -,004 -,056 -,069 ,733 -,065 ,172 

11. Það eru skýrar afleiðingar þegar fjölskyldumeðlimur gerir 

eitthvað rangt 

,188 -,114 ,016 ,728 ,113 -,109 
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5. Í okkar fjölskyldu eru strangar afleiðingar ef reglur eru 

brotnar 

,151 ,070 ,161 ,644 -,021 -,193 

32. Við höfum skýrar reglur og hlutverk í okkar fjölskyldu -,167 -,009 -,332 ,599 ,110 ,103 

17. Okkar fjölskylda hefur reglur fyrir næstum því allar 

mögulegar aðstæður 

,013 ,249 -,006 ,502 -,196 -,062 

2. Okkar fjölskylda reynir nýjar leiðir við að leysa vandamál -,121 ,081 -,051 ,071 ,708 ,080 

1. Fjölskyldumeðlimir taka þátt í lífi hvers annars -,084 ,009 ,121 -,005 ,697 -,103 

41. Þegar ákvörðun hefur verið tekin er mjög erfitt að breyta 

þeirri ákvörðun 

,053 ,282 ,181 ,333 -,418 -,059 

29. Fjölskyldan verður pirruð ef það verða breytingar á plönum 

eða daglegri rútínu 

,193 ,275 ,269 ,277 -,415 ,097 

30. Það er enginn leiðtogi í fjölskyldunni okkar ,083 -,044 ,206 -,149 -,198 ,608 

38. Þegar upp koma vandamál notum við málamiðlanir -,259 ,006 -,237 ,020 ,279 ,424 

8. Í okkar fjölskyldu ráða foreldrarnir jafn miklu -,318 -,165 -,019 ,134 ,017 ,421 

20. Fjölskyldan mín getur lagað sig að breytingum þegar þess 

þarf 

-,235 -,214 -,200 -,044 ,302 ,384 

Taflan sýnir þáttahleðslur yfir 0,30 í feitletruðu. 
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Þættirnir sex skýrðu 40,1% af heildardreifingu listans. Þáttur 1 

Samvera/samheldni (eigingildi = 7,2) skýrir mest af heildardreifingu 

listans eða 17,2%. Á þáttinn hlaða 11 atriði um samveru, frítíma, 

áhugamál og samskipti innan fjölskyldunnar. Þáttur 2 Samheldni 

(eigingildi = 2,8) skýrir 6,8% af heildardreifingu listans. Á þáttinn hlaða 

10 atriði sem snúa að nánd og stuðning innan fjölskyldunnar. Þáttur 3 

Skipulag (eigingildi = 1,9) skýrir 4,4% af heildardreifingu listans. Á 

þátt 3 hlaða sjö atriði um skipulag og hlutverkaskiptingu innan 

fjölskyldunnar. Þáttur 4 Reglur/sveigjanleiki (eigingildi = 1,8) skýrir 

4,4% af heildardreifingu listans. Á þáttinn hlaða fimm atriði sem spyrja 

um reglur og afleiðingar innan fjölskyldunnar. Þáttur 5 Sveigjanleiki 

(eigingildi = 1,7) skýrir 4,0% af heildardreifingu listans. fjögur atriði 

hlaða á þátt 5 sem spyr hvernig fjölskyldan tekst á við breyttar 

aðstæður. Þáttur 6 Forysta/sveigjanleiki (eigingildi = 1,4) skýrir 3,3% af 

heildardreifingu listans. Á þátt 6 hlaða fjögur atriði sem snúa að 

leiðtogum innan fjölskyldunnar og málamiðlunum.  

Eins og sjá má á töflu 2 eru átta atriði sem hlaðast yfir 0,30 á tvo 

þætti. Mismunandi var hversu mikill munur var á hleðslum milli þátta 

þegar atriði hlóð á fleiri en einn þátt. Atriði sem hlóðu með litlum mun 

á tvo þætti og óskýrt hvorum þættinum þær tilheyra voru eftirfarandi: 

Atriði 3 „okkur semur betur við fólk utan fjölskyldunnar en innan 

hennar”, atriði 10 „fjölskyldumeðlimum finnst þeir undir þrýstingi að 

eyða sem mestum frítíma hver með öðrum”, atriði 21 

„fjölskyldumeðlimir eru eini á báti þegar þarf að leysa vandamál”, atriði 

41 „þegar ákvörðun hefur verið tekin er mjög erfitt að breyta þeirri 

ákvörðun“ og atriði 20 „fjölskyldan mín getur lagað sig að breytingum 

þegar þess þarf“. Einnig hlóðu tvær atriði mjög lágt á þátt 2, atriði 37 „í 

fjölskyldunni okkar er gott jafnvægi á milli þess að vera aðskilinn og 

náinn“ og atriði 22 „fjölskyldumeðlimir hafa litla þörf fyrir vini utan 

fjölskyldunnar“.  



  

40 

Áreiðanleiki  

Áreiðanleiki var reiknaður fyrir 42 atriði FACES IV, alfastuðull fyrir 

heildarkvarðann var 0,80. Alfastuðull metur innri samkvæmni, almennt 

er viðunandi alfastuðull 0,80 eða hærri. Því lægri sem alfastuðull er því 

meiri hætta er á því að dregnar verði rangar ályktanir út frá niðurstöðum 

(Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Alfastuðlar þáttanna 

sex voru á bilinu 0,04 – 0,80 eins og sjá má á töflu 3. Alfastuðlar voru 

hæstir fyrir þættina Samvera fjölskyldu, Skipulag og Reglur, sæmilegir 

fyrir Samheldni fjölskyldu og Sveigjanleika en nánast 0 fyrir þáttinn 

Forysta/sveigjanleiki sem gefur til kynna að villudreifing sé mikil. Eins 

og sjá má á töflu 3 var fylgni milli þátta lítil.  

Tafla 3. Fylgni á milli þátta og áreiðanleiki þátta. 

  Þættir   

  1 2 3 4 5 6 α 

1. Samvera fjölskyldu 1,00 
     

0,80 

2. Samheldni fjölskyldu 0,17 1,00 
    

0,64 

3. Skipulag 0,20 0,13 1,00 
   

0,70 

4. Reglur 0,10 0,20 0,05 1,00 
  

0,70 

5. Sveigjanleiki 0,15 0,20 0,23 0,18 1,00 
 

0,56 

6. Forysta/sveigjanleiki 0,06 -0,13 -0,29 0,10 -0,04 1,00 0,04 

Family Communication Scale 

Alfaáreiðanleiki var reiknaður fyrir Family Communication Scale, hann 

var 0,86 sem er í samræmi við bandaríska útgáfu listans (α = 90). Svör 

voru gefin á fimm punkta kvarða, meðalsvör og staðalfrávik fyrir hvert 

atriði má sjá á töflu 4.  
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Tafla 4. Meðalsvör og staðalfrávik svara FCS. 

 Meðaltal Staðalfrávik 

43. Fjölskyldumeðlimir eru sáttir við samskiptin sín á milli 4,24 0,75 

44. Fjölskyldumeðlimir eru mjög góðir hlustendur 4,04 0,74 

45. Fjölskyldumeðlimir sýna hver öðrum ástúð 4,55 0,70 

46. Fjölskyldumeðlimir geta beðið hvern annan um það sem þeir vilja 4,52 0,61 

47. Fjölskyldumeðlimir geta rætt rólega saman um vandamál 4,34 0,73 

48. Fjölskyldumeðlimir ræða hugmyndir sínar og skoðanir við hvern annan 4,47 0,61 

49. Þegar fjölskyldumeðlimir spyrja hvern annan að einhverju fá þeir 

heiðarleg svör 

4,50 0,59 

50. Fjölskyldumeðlimir reyna að skilja tilfinningar hvers annars 4,43 0,65 

51. Fjölskyldumeðlimir segja sjaldan neikvæða hluti um hvern annan þegar 

að þeir eru reiðir  

3,68 1,04 

52. Fjölskyldumeðlimir segja hver öðrum frá því hvað þeim raunverulega 

finnst um hvern annan 

4,15 0,70 

Meðaltal 4,29 0,93 

 Fjölskyldur eru metnar út frá stigum á bilinu 10-50 stig, stigin eru 

samanlögð stig úr fimm punkta kvörðunum fyrir atriðin tíu. Meðalstig 

úrtaksins eru 42,92 stig, sem er hærra en upprunaleg útgáfa listans 

(Olson, 2010b). 

Family Satisfaction Scale  

Alfaáreiðanleiki var reiknaður fyrir Family Satisfaction Scale, hann var 

0,90 sem er í samræmi við upprunalegu útgáfu kvarðans (α = 92). 

Svörin voru gefin á fimm punkta kvarða, meðalsvör og staðalfrávik 

fyrir hvert atriði má sjá á töflu 5.  

Tafla 5. Meðalsvör og staðalfrávik svara FSS. 

Hversu sátt/ur ertu við.. 
 

Meðaltal 
Staðalfr
ávik 

53. á hvaða stigi nálægðin er milli fjölskyldumeðlima 4,46 0,66 

54. getu fjölskyldu þinnar við að takast á við álag 4,35 0,61 

55. getu fjölskyldu þinnar til að vera sveigjanleg 4,42 0,60 

56. getu fjölskyldu þinnar til að deila jákvæðri reynslu 4,66 0,49 

57. gæði samskipta milli fjölskyldumeðlima 4,37 0,66 

58. getu fjölskyldu þinnar til að leysa ágreining 4,33 0,65 

59. hversu miklum tíma þið eyðið saman sem fjölskylda 4,23 0,78 

60. hvernig vandamál eru rædd  4,22 0,73 

61. sanngirni gagnrýninnar í fjölskyldu þinni 4,15 0,70 

62. áhyggjur fjölskyldumeðlima hver af öðrum 4,32 0,68 

Meðaltal 4,35 0,66 
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 Fjölskyldur eru metnar út frá stigum á bilinu 10-50 stig, stigin eru 

samanlögð stig úr fimm punkta kvörðunum fyrir atriðin tíu. Meðalstig 

úrtaksins eru 43,51 stig, sem er hærra en upprunaleg útgáfa listans 

(Olson, 2010b). 
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Umræða  

Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga próffræðilega eiginleika 

íslenskrar þýðingar FACES IV og bera saman við bandaríska útgáfu 

listans (Olson, 2011).  

Lýðfræðilegar upplýsingar 

Með FACES IV fylgdu spurningar um aldur og kyn 

foreldris/forráðamanns, fjölskyldugerð heimilis og fjölda barna á 

heimili. Aldur þátttakenda spannaði breitt aldursbil, 25 til 65 ár. Flestir 

þátttakendur voru konur eða 274 talsins og 58 þátttakendur voru karlar. 

Algengasta fjölskyldugerð heimilis var tveir líffræðilegir foreldrar. 

Fjöldi barna á heimili var í flestum tilvikum tvö eða þrjú börn (sjá töflu 

1).    

Það sem betur mætti fara í lýðfræðilegum spurningum er að bæta 

við valmöguleikum þegar spurt er um fjölskyldugerð. Þar sem að 

fjölskylda getur bæði verið með ættleitt barn og líffræðilegt barn beggja 

foreldra. Einnig gæti það átt við íslenskt samfélag að spyrja um hvernig 

umgengni er háttað hjá einstæðum foreldrum þar sem viku og viku 

fyrirkomulag er algengt á Íslandi.  

 Svarhlutfall við einstaka atriðum er mjög gott en slakast fyrir 

atriðið „í okkar fjölskyldu ráða foreldrarnir jafn miklu“, en 26 af 36 

einstæðum foreldrum svöruðu spurningunni. Áberandi voru 

athugasemdir við atriðið frá einstæðum foreldrum á borð við „á ekki 

við“. Það hversu margir einstæðir foreldrar svöruðu spurningunni gæti 

gefið til kynna að umgengni við barn sé skipt á milli foreldra og gott 

samstarf til staðar. Gæti því spurning um umgengni einstæðra foreldra 

verið við hæfi.  
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Þáttagreining 

Þegar þáttagreining var gerð á 42 atriðum FACES IV kom best út sex 

þátta lausn sem er í samræmi við upprunalegu útgáfu listans (Olson, 

2011). Þrátt fyrir það eru þættirnir ekki þeir sömu þar sem atriði hlóðust 

ekki eins á sex þætti. Þættir upprunalegu útgáfu FACES IV eru 

Samheldni, Sveigjanleiki, þættirnir Ósamheldin og Flókin endurspegla 

öfgagildi samheldni víddarinnar og þættirnir Ósveigjanleg og 

Skipulagslaus endurspegla öfgagildi sveigjanleika víddarinnar. Þættirnir 

sex sem dregnir voru úr íslenskri útgáfu FACES IV eru Samvera 

fjölskyldu, Samheldni fjölskyldu, Skipulag, Reglur, Sveigjanleiki og 

Forysta/sveigjanleiki.  

Á þáttinn Samvera fjölskyldu hlaða atriði sem tilheyra þáttunum 

Samheldni, Ósamheldni og Flókin í bandarískri útgáfu listans. Fyrir 

utan atriðið „við skiptumst á að vinna heimilisstörf“ sem fellur undir 

Sveigjanleika þáttinn í upprunalegu útgáfu listans. Þetta er eina atriðið á 

þættinum Samvera fjölskyldu sem fjallar ekki um samveru, frítíma, 

áhugamál og samskipti innan fjölskyldunnar (sjá töflu 2). Á þáttinn 

Samheldni fjölskyldu hlaða atriði sem tilheyra þáttunum Samheldni, 

Ósamheldni og Flókin í upprunalegu útgáfu listans. Fyrir utan atriðið 

„það er sanngjarn agi í okkar fjölskyldu“ sem hleður á þáttinn 

Sveigjanleiki í upprunalegu útgáfunni. Atriðið er  það eina í þættinum 

Samheldni fjölskyldu sem snýr ekki að nánd og stuðning innan 

fjölskyldunnar (sjá töflu 2). Á þáttinn Skipulag hlaða atriði sem hlaða 

öll á þáttinn Ósveigjanleg í upprunalegu útgáfunni nema eitt sem hleður 

á þáttinn Skipulagslaus. Atriðin snúa öll að skipulagi og 

hlutverkaskiptingu innan fjölskyldunnar og passar Skipulagslaus atriðið 

„fjölskyldan okkar er mjög skipulögð“ vel við hin atriðin (sjá töflu 2). 

Á þáttinn Reglur hlaða öll atriði á þáttinn Ósveigjanleg í upprunalegu 
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útgáfunni, nema „við höfum skýrar reglur og hlutverk í okkar 

fjölskyldu“ sem hleður á þáttinn Sveigjanleiki í upprunalegu útgáfunni 

en passar samt sem áður við hin atriðin sem fjalla öll um reglur og 

afleiðingar innan fjölskyldunnar (sjá töflu 2). Þátturinn Sveigjanleiki 

samanstendur af atriðum úr þáttunum Sveigjanleiki, Ósveigjanleiki og 

Samheldni úr upprunalegu útgáfu listans. Samheldni atriðið 

„fjölskyldumeðlimir taka þátt í lífi hvers annars“ passar ekki við önnur 

atriði þáttsins sem fjalla um hvernig fjölskyldan tekst á við breyttar 

aðstæður (sjá töflu 2). Þátturinn Forysta/sveigjanleiki samanstendur af 

þremur atriðum sem hlaða á þáttinn Sveigjanleiki í upprunalegu 

útgáfunni og einu atriði sem hleður á þáttinn Skipulagslaus í 

upprunalegu útgáfunni. Þættirnir snúa að leiðtogum innan 

fjölskyldunnar og málamiðlunum, þrátt fyrir að aðeins fjögur atriði 

hlaði á þáttinn þá er hann mjög blandaður (sjá töflu 2). 

 Þættirnir Skipulag, Reglur og Forysta/sveigjanleiki samanstanda 

allir af atriðum úr sveigjanleika þáttunum þremur á upprunalegu útgáfu 

listans.  Samheldni þættirnir úr upprunalegu útgáfunni koma fram í 

þáttunum Samvera fjölskyldu og Samheldni fjölskyldu þrátt fyrir að eitt 

atriði í hvorum þætti tilheyri sveigjanleika þáttum upprunalegu 

útgáfunnar. Nokkuð augljóst er hvað þættirnir Samvera fjölskyldu, 

Samheldni fjölskyldu, Skipulag og Reglur eru að mæla, fyrir utan 

einstaka atriði. Ekki er jafn skýrt hvað þættirnir Sveigjanleiki og 

Forysta/sveigjanleiki eru að mæla. 

Við endurbætur á listanum væri athugun á atriðinu 

„fjölskyldumeðlimir fá samviskubit ef þeir vilja eyða tíma í burtu frá 

fjölskyldunni“ viðeigandi þar sem að það hlóð ekki á neinn þátt. Einnig 

hlóðu atriðin „okkur semur betur við fólk utan fjölskyldunnar en innan 

hennar“ og „fjölskyldumeðlimum finnst þeir undir þrýstingi að eyða 

sem mestum frítíma hver með öðrum“ nokkuð jafnt á þættina Samvera 
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fjölskyldu og Samheldni fjölskyldu. Atriði á þáttunum tilheyra báðir að 

mestu leiti samheldni þáttum upprunalega listans sem gæti orsakað 

hleðslu á báða kvarða. Atriðið „fjölskyldumeðlimum finnst þeir undir 

þrýstingi að eyða sem mestum frítíma hver með öðrum“ ætti þó frekar 

heima á þættinum Samheldni fjölskyldu miðað við upprunalegu útgáfu 

listans. 

Family Communication Scale 

Family Communication Scale kom vel út samanborið við upprunalega 

útgáfu hans, áreiðanleiki listans er góður og ætti því íslensk þýðing hans 

að vera nothæf í sömu mynd og upprunalegi listinn. Þátttakendur voru 

almennt mjög sáttir með samskipti innan fjölskyldu sinnar og var 

meðaltalið nokkuð hærra heldur en í fyrirlögn upprunalegu útgáfu 

listans (sjá töflu 4; Olson, 2010b). Á skalanum einn til fimm (þar sem 

fimm merkir bestu samskiptin) var meðalsvar fyrir hverja spurningu 

yfir 4,0 nema fyrir spurninguna „fjölskyldumeðlimir segja sjaldan 

neikvæða hluti um hvern annan þegar þeir eru reiðir“. Að meðaltali 

flokkaðist úrtakið í fjórða flokk af fimm, sem gefur til kynna að 

fjölskyldumeðlimir séu ánægðir með samskipti fjölskyldunnar og hafi 

litlar áhyggjur af henni (Olson, 2010b). Það ber þó að hafa í huga slakt 

svarhlutfall og því gætu þessar tölur breyst í síðari fyrirlögnum, þar sem 

úrtakið í þessari fyrirlögn gæti verið einsleitt. 

Family Satisfaction Scale 

Samanborið við upprunalegu útgáfuna kom íslensk þýðing Family 

Satisfaction Scale vel út, áreiðanleiki er góður og ætti listinn því að vera 

nothæfur í sömu mynd og upprunalega útgáfan. Áhugavert er hversu há 

meðalsvörunin er líkt og í Family Communication Scale og var meðaltal 

nokkuð hærra en í fyrirlögn listans í Bandaríkjunum (sjá töflu 5; Olson, 
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2010b). Meðaltal svara við öllum spurningum var hærra en 4,1 og 

flokkaðist úrtakið að meðaltali í fjórða flokk af fimm, sem merkir að 

fjölskyldumeðlimir eru ánægðir með fjölskyldu sína að flestu leiti 

(Olson, 2010b). Hér þarf einnig að gæta þess að úrtakið gæti verið 

einsleitt sökum þess að svarhlutfall er slakt.  

Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki atriðanna 42 var góður (α = 0,80), áreiðanleiki þáttanna 

var ekki eins góður í heildina litið eða á bilinu α = 0,04 – 0,80. Fyrir 

kvarðann Forysta/sveigjanleiki var áreiðanleiki slakastur og innra 

samkvæmni því ekki til staðar og atriði á kvarðanum því mögulega ekki 

að mæla það sama (sjá töflu 3). Áreiðanleiki upprunalegu þáttanna í 

Olson (2011) var á bilinu α = 0,77 – 0,89, sem er þó ekki sambærilegt 

þar sem ekki fengust sömu þættir í þessari fyrirlögn. Áreiðanleiki 

Family Communication Scale og Family Satisfaction Scale er góður og 

í samræmi við upprunalegu útgáfu listanna.  

Réttmætisstuðlar voru ekki reiknaðir fyrir FACES IV í þessari 

fyrirlögn þar sem um fyrstu fyrirlögn íslenskrar útgáfu FACES er að 

ræða og ekki til listar sem mæla svipaða hugsmíð. Vafasamt er hvort 

hugtaksréttmæti sé til staðar þar sem að þáttagreining sýndi ekki sömu 

niðurstöður og upprunaleg útgáfa FACES IV.  

Að lokum 

Þessi fyrirlögn íslenskrar útgáfu FACES IV gefur vísbendingar um 

próffræðilega eiginleika listans. Úrtak í fyrirlögninni var stórt eða 

foreldrar 1255 unglinga í tíu grunnskólum af höfuðborgarsvæðinu og 

sveitarfélögum í kring. Heimtur voru 335 listar og svarhlutfall því lágt. 

Sökum þess hve svarhlutfall er lágt er takmarkað hversu mikið hægt er 

að alhæfa út frá niðurstöðunum. FACES IV er í heild 62 atriði svo 
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þátttakendur eru nógu margir fyrir tölfræði úrvinnslu ef miðað er við 

úrtak sé fimm sinnum stærra en fjöldi atriða (Einar Guðmundsson og 

Árni Kristjánsson, 2005). Eðli fyrirlagnar gæti orsakað slæmt 

svarhlutfall þar sem listar voru sendir heim með unglingum á aldrinum 

13 til 16 ára og þeir ef til vill ekki skilað sér til foreldra eða svaraðir 

listar ekki komist til skila í skólann. Einnig gæti umfang listans valdið 

því að foreldrar hafi síður tekið sér tíma til þess að svara honum. Í 

frekari fyrirlögnum gæti svarhlutfall verið betra ef lagt væri fyrir 

breiðara aldursbil, sem dæmi gæti betra svarhlutfall fengist ef listinn 

væri sendur heim með börnum í 12 ára bekk, þar sem foreldrar fylgist 

mögulega betur með því sem kemur heim úr skólanum. Einnig væri 

hægt að leggja fyrir eldri börn, þar sem MST vinnur með börnum á 

aldrinum 12 til 18 ára.  

Rivero, Martínez-Pampliega og Olson (2010) benda á að ekki sé 

nóg að þýða mælitæki heldur þurfi einnig að reikna með mun á 

menningu þegar mælitæki er staðlað í öðru landi. Menningarmunur gæti 

verið orsökin fyrir því að niðurstöður þáttagreiningar íslenskrar útgáfu 

FACES IV sé ekki í samræmi við upprunalegu útgáfu listans. 

Rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á að munur er á því hvaða 

uppeldisaðferðir íslenskum og bandarískum foreldrum finnst 

viðeigandi. Rannsókn Njarðvík og Kelley (2008) sýndi að íslenskir 

foreldrar noti frekar samræður en bandarískir foreldrar viðurlög, einnig 

mátu bandarískir foreldrar óæskilega hegðun tvisvar sinnum verr en 

íslenskir foreldrar. Þessar niðurstöður gefa til kynna að íslenskir 

foreldrar séu umburðarlyndari gagnvart óæskilegri hegðun en 

bandarískir foreldrar sem gæti útskýrt hvers vegna íslenskir foreldrar 

noti síður refsingu (Njarðvík og Kelley, 2008). Þessi munur í 

uppeldisaðferðum gæti þýtt að sumar spurningar FACES IV um aga og 

afleiðingar eigi ekki við um íslenskt samfélag. Einnig er möguleiki á 
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því að dreifni í svörun sé minni en í Bandaríkjunum vegna þess hve 

einsleitt íslenskt samfélag er (Njarðvík og Kelley, 2008). 

Menningarmunur þarf ekki að vera meginástæða þess að þáttagreining 

hafi ekki komið eins út og í upprunalegu útgáfunni en getur talist líkleg 

ástæða.   

Til skera úr um það hvort íslensk þýðing FACES IV sé nothæf 

þarf að leggja listann fyrir aftur. Með stærra og breiðara úrtaki fást 

jafnvel skýrari þættir og betra svarhlutfall, þar sem takmarkað er hægt 

að alhæfa út frá niðurstöðum í þessari rannsókn vegna þess hve lágt 

svarhlutfall er. Niðurstöður úr fyrirlögn Family Communication Scale 

og Family Satisfaction Scale gefa til kynna að hægt sé að nota listana 

hér á landi til þess að meta samskipti innan íslenskra fjölskyldna og 

hversu ánægðir íslendingar eru með fjölskyldur sínar.   
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Viðaukar 
Viðauki 1 

Reykjavík 27.01.2011 

Kæri skólastjóri, 

Við erum nemar við Háskóla Íslands að vinna BS verkefni í  sálfræði og okkur vantar 

þátttakendur. Verkefnið felst í því að athuga eiginleika íslenskrar útgáfu spurningalistans 

Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale IV (FACES-IV) og er unnið í samstarfi 

við Barnaverndarstofu. Þetta mælitæki mælir samheldni innan fjölskyldna, aðlögunarhæfni 

fjölskyldunnar, samskiptahæfni og hversu ánægðir fjölskyldumeðlimir er með eigin 

fjölskyldu. Við höfum áhuga á því að skoða hvernig niðurstöður úr fyrirlögn listans á Íslandi 

kemur út í samanburði við niðurstöður erlendis frá.  

MST  (fjölkerfameðferð) snýr að fjölskyldum unglinga með fjölþættan hegðunarvanda 

sem er orðin það alvarlegur að vistun utan heimilis kemur til greina. Markmið MST eru þau 

að unglingurinn geti búið heima hjá sér án þess að komast í kast við lögin, beiti ekki ofbeldi 

og stundi skóla eða vinnu. Meðferðin fer fram á heimili unglings og snýr að nánasta 

umhverfi hans, þ.e foreldrum, fjölskyldu, félagahópi, skóla og svo framvegis.  Með stöðlun 

og staðfærslu á FACES IV fengist enn eitt mælitækið til að meta árangur MST meðferðar 

og gæfi MST meðferðinni á Íslandi tækifæri til að mæla árangur á annan hátt. 

Mikilvægt er að fá svör við spurningalistanum frá foreldrum og forráðamönnum 

unglinga til samanburðar við heimili unglinga sem eiga við einhvers konar vanda að etja, 

gögn frá mörgum fjölskyldum hér á landi mun gera mælitækið gagnlegra fyrir MST.  

Til þess að gera athugunina þurfum við nauðsynlega á stóru úrtaki foreldra og 

forráðamanna unglinga á aldrinum 13-16 ára að halda. Þess vegna leitum við til ykkar og 

nokkurra annarra skóla. Ef að við fáum að leggja listann fyrir í unglingadeildinni í ykkar 

skóla þá myndum við mæta og dreifa listunum til nemenda, foreldrar hefðu nokkra daga til 

þess að svara listanum og senda hann aftur í skólann með nemandanum. Við myndum svo 

sækja listana til ykkar. 

Um er að ræða spurningalista sem tekur um 15 til 20 mínútur að svara. Ekki er spurt 

um persónuupplýsingar þar sem listinn er hvorki merktur barni né forráðamanni. Ekki er 

verið að biðja um upplýsingar um líðan barns eða foreldra heldur aðeins um samskipti og 

samheldni innan fjölskyldu.  

Meðfylgjandi er spurningalistinn,  ef að einhverjar spurningar vakna ekki hika við að 

hafa samband við okkur. 

 

Kærar þakkir, 

Aldís Guðbrandsdóttir, alg5@hi.is, s. 866-7666 

Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, sdb1@hi.is, s. 848-1817 

 

 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður verkefnisins er dr. Urður Njarðvík, lektor við sálfræðideild 

Háskóla Íslands (urdurn@hi.is).  
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Viðauki 2 

Reykjavík 22.02.2011 

Kæru foreldrar og forráðamenn, 

Allir unglingar í 8 – 10 bekk í grunnskóla barnsins þíns fá þennan lista sendan með sér 

heim. Verkefnið felst í því að athuga eiginleika íslenskrar útgáfu spurningalistans Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scale IV (FACES-IV) og er unnið í samstarfi við 

Barnaverndarstofu. Þetta mælitæki mælir samheldni innan fjölskyldna, aðlögunarhæfni 

fjölskyldunnar, samskiptahæfni og hversu ánægðir fjölskyldumeðlimir er með eigin 

fjölskyldu. Fyrirlögn listans er hluti af BS verkefni okkar í sálfræði við Háskóla Íslands.  

MST  (fjölkerfameðferð) snýr að fjölskyldum unglinga með fjölþættan hegðunarvanda 

sem er orðin það alvarlegur að vistun utan heimilis kemur til greina. Markmið MST eru þau 

að unglingurinn geti búið heima hjá sér án þess að komast í kast við lögin, beiti ekki ofbeldi 

og stundi skóla eða vinnu. Meðferðin fer fram á heimili unglings og snýr að nánasta 

umhverfi unglingsins, þ.e foreldrum, fjölskyldu, félagahópi, skóla og svo framvegis.  Með 

stöðlun og staðfærslu á FACES IV fengist enn eitt mælitækið til að meta árangur MST 

meðferðar og gæfi MST meðferðinni á Íslandi tækifæri til að mæla árangur á annan hátt.  

Mikilvægt er að fá svör við spurningalistanum frá foreldrum og forráðamönnum 

unglinga til samanburðar við heimili unglinga sem eiga við einhvers konar vanda að etja, 

gögn frá mörgum fjölskyldum hér á landi mun gera mælitækið gagnlegra fyrir MST.  

Þegar þú svarar listanum ertu beðin um merkja við hversu sammála  eða ósammála 

þú ert staðhæfingum um samskipti innan fjölskyldunnar, nóg er að einn forráðamaður svari 

listanum. Það tekur um 15 til 20 mínútur að svara listanum. Ekki er spurt um neinar 

persónuupplýsingar og eru svör með öllu órekjanleg þar sem listinn er hvorki merktur 

forráðamanni né barni.  

Þér ber engin skylda til þess að svara þessum lista og getur þú hætt þátttöku hvenær 

sem er. Einnig er frjálst að sleppa því að svara einstaka spurningum á listanum.  

Okkur þætti afar vænt um ef að þú gæfir þér tíma til þess að svara listanum og 

myndir senda hann til baka í skólann með barninu þínu fyrir 28.02.2011. Ef að einhverjar 

spurningar vakna ekki hika við að hafa samband. 

 

 

 

Kærar þakkir, 

Aldís Guðbrandsdóttir, alg5@hi.is  

Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, sdb1@hi.is  

mailto:alg5@hi.is
mailto:sdb1@hi.is
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Viðauki 3 

FACES IV: Spurningalisti 

Leiðbeiningar til fjölskyldumeðlima: 

1. Nóg er að einn forráðamaður svari listanum. 

2. Dragið hring utan um það svar sem á best við.  

Aldur svaranda:  

     25 – 35 ára 36 – 45 ára 46 – 55 ára  56 – 65 ára 66 – 75 ára 

Kyn svaranda: 

Karl          

     Kona 

Fjölskyldugerð heimilis: 

    Tveir líffræðilegir foreldrar barns/barna                      Tveir foreldrar (ættleitt barn/börn) 

     Tveir foreldrar (stjúp fjölskylda)     Eitt foreldri 

     Tveir foreldrar af sama kyni 

Fjöldi barna á heimilinu:  

   Eitt              Fjögur 

   Tvö            Fimm 

   Þrjú          Sex eða fleiri 

 

1. Fjölskyldumeðlimir taka þátt í lífi hvers annars. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

 

2. Okkar fjölskylda reynir nýjar leiðir við að leysa vandamál. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

 

 



  

58 

3. Okkur semur betur við fólk utan fjölskyldunnar en innan hennar. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

4. Við eyðum of miklum tíma saman. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

5. Í okkar fjölskyldu eru strangar afleiðingar ef reglur eru brotnar.  

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

6. Við í fjölskyldunni virðumst aldrei ná að skipuleggja okkur. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

7. Fjölskyldumeðlimum finnst þeir vera mjög nánir hver öðrum. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

8. Í okkar fjölskyldu ráða foreldrarnir jafnmiklu. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

9. Fjölskyldumeðlimir virðast forðast að eiga samskipti við hvern annan þegar þeir eru 

heima. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

10. Fjölskyldumeðlimum finnst þeir undir þrýstingi að eyða sem mestum frítíma hver með 

öðrum. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

11. Það eru skýrar afleiðingar þegar fjölskyldumeðlimur gerir eitthvað rangt. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 
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12. Í okkar fjölskyldu er erfitt að átta sig á því hver stjórnar. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

13. Fjölskyldumeðlimir styðja hvern annan á erfiðum tímum. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

14. Það er sanngjarn agi í fjölskyldunni okkar. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

15. Fjölskyldumeðlimir vita mjög lítið um vini hvers annars. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

16. Fjölskyldumeðlimir eru of háðir hver öðrum. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

17. Okkar fjölskylda hefur reglur fyrir næstum því allar mögulegar aðstæður 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

18. Fjölskyldan okkar kemur hlutunum ekki í verk. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

19. Fjölskyldumeðlimir ráðfæra sig við hvern annan þegar taka þarf mikilvægar ákvarðanir. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

20. Fjölskyldan mín getur lagað sig að breytingum þegar þess þarf. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

 



  

60 

21. Fjölskyldumeðlimir eru einir á báti þegar þarf að leysa vandamál. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

22. Fjölskyldumeðlimir hafa litla þörf fyrir vini utan fjölskyldunnar.  

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

23. Fjölskyldan okkar er mjög skipulögð. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

24. Í fjölskyldunni okkar er það óljóst hver ber ábyrgð á hlutum (heimilisverk, athafnir og 

afþreying). 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

25. Fjölskyldumeðlimir vilja eyða hluta af frítíma sínum með hver öðrum. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

26. Við skiptumst á að vinna heimilisstörf. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

27. Fjölskyldan okkar gerir sjaldan eitthvað saman. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

28. Okkur finnst við of tengd hvert öðru. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

29. Fjölskyldan verður pirruð ef það verða breytingar á plönum eða daglegri rútínu. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 
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30. Það er enginn leiðtogi í fjölskyldunni okkar. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

31. Þó að fjölskyldumeðlimir hafi sín eigin áhugamál, taka þeir samt þátt í athöfnum og 

afþreyingu með fjölskyldunni. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

32. Við höfum skýrar reglur og hlutverk í okkar fjölskyldu.  

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

33. Fjölskyldumeðlimir stóla sjaldan hver á annan. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

34. Okkur er illa við að fjölskyldumeðlimir geri hluti utan fjölskyldunnar. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

35. Það er mikilvægt að fara eftir reglunum í okkar fjölskyldu. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

36. Það er erfitt fyrir okkar fjölskyldu að hafa yfirsýn yfir hver gerir hvaða húsverk. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

37. Í fjölskyldunni okkar er gott jafnvægi milli þess að vera aðskilin og náin.  

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

38. Þegar upp koma vandamál notum við málamiðlanir. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 
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39. Fjölskyldumeðlimir aðhafast aðallega hver fyrir sig. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

40. Fjölskyldumeðlimir fá samviskubit ef þeir vilja eyða tíma í burtu frá fjölskyldunni. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

41. Þegar ákvörðun hefur verið tekin er mjög erfitt að breyta þeirri ákvörðun. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

42. Fjölskyldan okkar virkar erilsöm og óskipulögð.  

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

43. Fjölskyldumeðlimir eru sáttir við samskiptin sín á milli. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

44. Fjölskyldumeðlimir eru mjög góðir hlustendur. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

45. Fjölskyldumeðlimir sýna hver öðrum ástúð. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

46. Fjölskyldumeðlimir geta beðið hvern annan um það sem þeir vilja. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

47. Fjölskyldumeðlimir geta rætt rólega saman um vandamál. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 
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48. Fjölskyldumeðlimir ræða hugmyndir sínar og skoðanir við hvern annan. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

49. Þegar fjölskyldumeðlimir spyrja hvern annan að einhverju fá þeir heiðarleg svör. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

50. Fjölskyldumeðlimir reyna að skilja tilfinningar hvers annars. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

51. Fjölskyldumeðlimir segja sjaldan neikvæða hluti um hvern annan þegar þeir eru reiðir. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

52. Fjölskyldumeðlimir segja hver öðrum frá því hvað þeim raunverulega finnst um hvern 

annan. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

Hversu sátt/ur ertu við:  

53. Á hvaða stigi nálægðin er milli fjölskyldumeðlima. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

54. Getu fjölskyldu þinnar til að takast á við álag. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

55. Getu fjölskyldu þinnar til að vera sveigjanleg. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

56. Getu fjölskyldu þinnar til að deila jákvæðri reynslu. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 
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57. Gæði samskipta milli fjölskyldumeðlima. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

58. Getu fjölskyldu þinnar til að leysa ágreining. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

59. Hversu miklum tíma þið eyðið saman sem fjölskylda. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

60. Hvernig vandamál eru rædd. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

61. Sanngirni gagnrýninnar í fjölskyldu þinni. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

62. Áhyggjur fjölskyldumeðlima  hver af öðrum. 

1 2 3 4 5 

Mjög ósammála Frekar ósammála Óákveðin/n Frekar sammála Mjög sammála 

 

Takk fyrir samstarfið! 
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Viðauki 4 

 

 

 

 

 


