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ÁGRIP 

Í kjölfar faglegrar þróunar hafa iðjuþjálfar farið í meira mæli að beina sjónum sínum í átt að 

þátttöku og færni skjólstæðinga sinna við dagleg viðfangsefni. Í íhlutun með börnum er 

algengt að upplýsingum um færni þeirra sé safnað frá öðrum aðilum en þeim sjálfum. Fá 

matstæki eru til í íslenskri þýðingu þar sem börn svara sjálf spurningum um eigin iðju og eiga 

þannig kost á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Matstækið Child Occupational Self 

Assessment (COSA) er dæmi um slíkt matstæki. 

Tilgangur rannsóknarinnar er tvíþættur. Annars vegar að afla upplýsinga um hvernig börn 

sem njóta sérúrræða í grunnskóla meta eigin frammistöðu við iðju með COSA og hversu 

mikilvæg iðjan er þeim. Hins vegar að kanna notagildi íslenskrar þýðingar á matstækinu 

COSA fyrir þennan hóp barna. Notuð var megindleg rannsóknaraðferð og lýsandi tölfræði 

beitt við úrvinnslu gagna. Settar voru fram rannsóknarspurningarnar: Hvernig meta íslensk 

skólabörn á miðstigi, sem njóta sérúrræða, frammistöðu sína við eigin iðju samkvæmt 

matstækinu COSA og hversu mikilvæg er iðjan þeim? Og hvernig nýtist íslensk þýðing 

matstækisins COSA fyrir þennan hóp barna? Heildarniðurstöður úr COSA eru settar fram í 

tíðnitöflu. Upplýsinga um hvernig íslenska þýðingin nýtist var aflað með sérstöku 

athugunarblaði rannsakenda. Þátttakendur voru 34 börn, 13 stúlkur og 21 drengur. Skilyrði 

fyrir þátttöku voru að börnin væru með skilgreindar sérþarfir innan skólans samkvæmt lögum 

um grunnskóla. Notast var við hentugleikaúrtak við val á grunnskólum en nemendur skólanna 

voru síðan valdir með handahófsaðferð. Fyrirlögn fór fram í grunnskólum barnanna, einn 

rannsakanda var til staðar ef þátttakandi þarfnaðist einhverrar aðstoðar eða útskýringar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða meðal annars í ljós að þær athafnir sem börn sem njóta 

sérúrræða í skóla eiga erfiðast með en er þeim að sama skapi mikilvæg eru athafnir sem snúa 

að viðfangsefnum er tengjast skólanum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um 

að íslensk þýðing COSA nýtist vel fyrir þennan hóp barna.  
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COSA hefur mikið gildi fyrir iðjuþjálfafagið þar sem það byggist á hugmyndafræði um 

skjólstæðingsmiðaða nálgun með iðju barna í fyrirrúmi. COSA ætti því að nýtast vel við 

markmiðssetningu og við að mæla árangur íhlutunar. Þegar unnið er út frá þessari 

hugmyndafræði beinist íhlutunin að þeim markmiðum sem börnin sjálf kjósa að vinna að 

hvort sem hindranirnar birtast heima, í skóla eða annars staðar í samfélaginu.  

Lykilhugtök: Child Occupational Self Assessment, skjólstæðinsmiðuð nálgun, trú á eigin 

áhrifamátt, börn með sérþarfir. 
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ABSTRACT 

As a result of professional developments, most occupational therapists are focusing on the 

participation and abilities of their clients in daily tasks. In intervention with children it is 

common that information regarding their abilities is gathered from other sources than 

themselves. Few evaluation tools are available in Icelandic where the children themselves 

answer questions and have the chance to express their own opinions about their work. The 

Child Occupational Self Assessment (COSA) is an example of such an evaluation. 

The purpose of the study is dual. Firstly, to gather information on how children that utilize 

special resources in elementary school assess their own occupational performance with 

COSA and how important this occupation is to them, and secondly to survey the usefulness 

of the Icelandic translation of COSA for this group of children. The method of research was 

quantitative and descriptive statistics from processed data were employed. The following 

research questions were posed: How do Icelandic schoolchildren at the middle school level 

who utilize special resources assess their own occupational performance according to the 

COSA evaluation and how important is that occupation to them? And how does the Icelandic 

translation of the COSA evaluation for this group of children. The complete results from 

COSA are presented as frequency tables. Information on the functionality of the Icelandic 

translation was gathered by the researchers with a special observational form. 34 children 

participated, 13 girls and 21 boys. The requirements for involvement were that the children 

had specific special needs within the school setting according to laws regarding elementary 

education. The schools themselves were chosen according to suitability while the students 

were selected randomly. The survey took place at the child’s school with one researcher 

present to offer assistance and explanations for the students if necessary.  

Among other things, the results of the study identified that the activities that students with 

special needs in school find most difficult, and that are at the same time important to them, 
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are those concerning their curriculum. The results show that the Icelandic translation of 

COSA works well for this group of children.  

COSA has much relevance for the field of occupational therapy in that it is build upon the 

principle of a client-centered approach with primary focus on the child´s daily occupation. 

COSA should then be of practical use in defining goals and measuring the progress of 

interventions. When working from this principle, interventions are focused on the goals that 

the children themselves choose to work toward, though faced with challenges in the home, at 

school or in other areas of society. 

 

Key concepts: Child Occupational Self Assessment, client-centered approach, personal 

causation, children with special needs.  
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KAFLI I 

INNGANGUR 

Í inngangi er fjallað um bakgrunn viðfangsefnis ásamt því að farið er yfir tilgang og 

gildi rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningar eru settar fram og helstu hugtök skilgreind. Þá er 

fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar og hugmyndafræðin kynnt. Í lokin er farið yfir 

uppbyggingu rannsóknarskýrslunnar. 

 
Bakgrunnsupplýsingar viðfangsefnis 

Hin seinni ár hefur verið aukin áhersla á skjólstæðingsmiðaða nálgun innan 

iðjuþjálfunar þar sem stuðlað er að virkri þátttöku skjólstæðinga í ákvarðanatökum er varða 

þeirra eigin hagi og virðing er borin fyrir sjálfræði þeirra. Í iðjuþjálfun barna er áhersla á 

samvinnu iðjuþjálfa, barns og fjölskyldu þess með það að markmiði að mæta þörfum þeirra og 

efla þátttöku barnsins og færni þess við dagleg viðfangsefni. Litið er á hvert barn sem 

sjálfstæðan einstakling og sjálfræði og ákvarðanataka þess er höfð að leiðarljósi í 

íhlutunarferlinu (Basu, Jacobson, Keller, 2004; Canadian Association of Occupational 

Therapists, 2002).  

Í kjölfar þessarar faglegu þróunar hafa iðjuþjálfar farið í meira mæli að skoða þátttöku 

og frammistöðu skjólstæðinga sinna við daglega iðju. Dæmi um slíkt er þátttaka þeirra í námi 

og leik, tómstundaiðkun og að sjá um líkama sinn. Vettvangur iðju barna er á heimili þeirra, í 

skólanum eða úti í samfélaginu (Primeau og Ferguson, 1999). Í íhlutun með börnum er algengt 

að upplýsingum um færni þeirra sé safnað frá öðrum aðilum en þeim sjálfum til dæmis 

foreldrum, kennurum og öðrum umsjáraðilum (Basu, Jacobson, Keller, 2004). Nýlegar 

rannsóknir gefa þó vísbendingar um að börn séu áreiðanlegir matsmenn á frammistöðu sína við 

þau verk og athafnir sem þau fást við. Matstæki er meta færni og þátttöku við ýmsar daglegar 

athafnir og eru skjólstæðingsmiðuð gefa iðjuþjálfum kost á mikilvægum viðbótar upplýsingum 

sem nýtast við skipulagningu íhlutunar í samvinnu við barnið og fjölskyldu þess. Innan fagsins 
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hefur úrval slíkra matstækja er nýtast í vinnu með börnum aukist (Curtin, 2001; Sturgess, 

Rodger og Ozanne, 2002). Fá matstæki eru til í íslenskri þýðingu þar sem börn svara sjálf 

spurningum um eigin iðju og eiga þannig kost á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. 

Matstækið Child Occupational Self Assessment (COSA), nefnist á íslensku Mat barns á eigin 

iðju, er dæmi um slíkt matstæki. Til hagræðingar verður matstækið eftirleiðis í texta nefnt 

COSA (fylgiskjal A) (Keller, Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005). 

 

Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar er tvíþættur. Annars vegar að afla upplýsinga um hvernig 

börn sem njóta sérúrræða í grunnskóla meta eigin frammistöðu við iðju með COSA og hversu 

mikilvæg iðjan er þeim. Hins vegar að kanna notagildi íslenskrar þýðingar á matstækinu 

COSA. 

Þetta er fyrsta rannsóknin sem gerð er á matstækinu hér á landi en mikilvægt er að 

aðlaga erlend matstæki að íslenskum aðstæðum og skoða hvort þau henti til notkunar hér á 

landi. Kanna þarf hvort fyrirmæli með atriðum séu nógu skýr, hvort einstök atriði henti og að 

lokum að meta hvort reglur um fyrirgjöf fáist staðist við íslenskar aðstæður. Þessir þættir hafa 

áhrif á áreiðanleika og réttmæti matstækisins og eru mikilvægir þegar matstæki eru þróuð og 

stöðluð (Einar Guðmundsson, 1996). Niðurstöður rannsóknarinnar geta því gefið vísbendingu 

um notagildi matstækisins COSA hérlendis og íslenskrar þýðingar þess. 

COSA er matslisti sem barnið sjálft fyllir út og lætur þannig í ljós eigin upplifun af 

frammistöðu sinni við dagleg viðfangsefni en matslistinn samanstendur af 25 athöfnum sem 

börn taka sér fyrir hendur dags daglega. Niðurstöður matslistans nýtast vel við skipulagningu 

íhlutunar þar sem barnið er virkur þátttakandi í markmiðssetningu en einnig er það nytsamlegt 

þegar mæla á árangur íhlutunar (Keller, Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005). 
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Gildi verkefnisins 

Stærsta hluta þeirra matstækja sem nýtt eru í iðjuþjálfun í dag er ætlað að meta 

undirliggjandi hæfniþætti og eiginleika skjólstæðinga fremur en færni þeirra við iðju sína og á 

það bæði við um matstæki fyrir fullorðna og börn. Hins vegar er áherslan innan iðjuþjálfunar í 

meira mæli á þátttöku skjólstæðinganna sjálfra og hvernig þeim gengur að takast á við þau verk 

og athafnir sem þeir kljást við dags daglega. Í takt við nýjar áherslur innan fagsins er mikilvægt 

fyrir iðjuþjálfa sem vinna með börnum að hafa aðgang að matsækjum sem stuðla að 

skjólstæðingsmiðaðri nálgun þar sem dagleg viðfangsefni eru í brennidepli (Law og Baum, 

2001; Pollock og McColl, 1998). Í skjólstæðingsmiðaðri nálgun með börnum eru það börnin 

sjálf, foreldrar þeirra, systkini og aðrir fjölskyldumeðlimir ásamt jafnöldrum, kennurum og 

öðrum fullorðnum sem annast barnið, sem geta verið skjólstæðingar iðjuþjálfans (Primeau og 

Ferguson, 1999). Víða erlendis eru iðjuþjálfar farnir að færa sig frá hefðbundnum 

þjálfunarstöðum út í daglegt umhverfi barnanna. Rannsóknir sýna að ráðgjöf, kennsla og 

íhlutun iðjuþjálfa er meira í takt við þann raunveruleika sem börnin búa við og nýtist þeim 

betur ef fagmenn tengjast börnunum í því umhverfi sem þau eru í dags daglega (Pollock og 

Stewart, 1998). Með þeirri nálgun er mikilvægt byggja íhlutun á matstækjum þar sem börnin 

sjálf meta eigin frammistöðu við iðju sína og hve mikilvæg hún er þeim. Þannig má tryggja að 

börnin fái tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og að íhlutun taki mið af þeim 

þörfum er börnin sjálf hafa sett í forgang (Curtin, 2001). 

COSA hefur mikið gildi fyrir iðjuþjálfafagið þar sem það byggir á hugmyndafræði um 

skjólstæðingsmiðaða nálgun með iðju barna í fyrirrúmi. COSA ætti því að nýtast vel við 

markmiðssetningu og við að mæla árangur íhlutunar. Þegar unnið er út frá þessari 

hugmyndafræði beinist íhlutunin að þeim markmiðum sem börnin sjálf kjósa að vinna að hvort 

sem hindranirnar birtast heima, í skóla eða annars staðar í samfélaginu. Þannig fá börnin 
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tækifæri til að verða virkari þátttakendur og jafnframt ábyrgari fyrir eigin iðju (Keller, Kafkes, 

Basu, Federico og Kielhofner, 2005). 

 

Rannsóknarspurningar 

1. Hvernig meta íslensk skólabörn á miðstigi, sem njóta sérúrræða, frammistöðu sína 

við eigin iðju samkvæmt matstækinu COSA og hversu mikilvæg er iðjan þeim? 

2. Hvernig nýtist íslensk þýðing matstækisins COSA fyrir þennan hóp barna? 

 

Skilgreiningar hugtaka  

Börn á miðstigi: Börn í 5. 6. og 7. bekk í almennum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Börn sem njóta sérúrræða: Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 66/1995 37. gr. eru 

börn sem njóta sérúrræða þeir nemendur sem fá sérstakan stuðning í skóla vegna sértækra 

námsörðugleika, tilfinninga- eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar (lög um grunnskóla, 

1995). 

Iðja barna: Þær athafnir sem börn taka sér fyrir hendur dags daglega. Við leik, við eigin 

umsjá, í námi og skipulögðu tómstundastarfi, við launaða eða ólaunaða vinnu, í félagslegu 

sampili við aðra og við að komast um í umhverfi sínu. Vettvangur iðju barna er á heimili 

þeirra, í skólanum eða úti í samfélaginu (Primeau og Ferguson, 1999).  

 

Takmarkanir  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að úrtakið er lítið og matstækið er aðeins 

lagt fyrir börn á aldrinum 10-13 ára en ekki fyrir allan þann aldurshóp sem matstækinu er ætlað 

að þjóna. Skólarnir voru valdir með hentugleikaúrtaki meðal skóla á höfuðborgarsvæðinu og 

má því ætla að úrtakið gefi nokkra mynd af börnum á því svæði en hins vegar er ekki hægt að 

alhæfa um allt þýði barna sem njóta sérúrræða. 
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Hugmyndafræði 

COSA byggir á Líkaninu um iðju mannsins (A Model of Human Occupation) en 

samkvæmt því deilir iðjuþjálfinn rökleiðslunni með skjólstæðingnum og áhersla er lögð á 

sérstöðu hvers skjólstæðings til að framkvæma iðju sína (Keller, Kafkes, Basu, Federico og 

Kielhofner, 2005). Líkanið um iðju mannsins beinir sjónum að daglegum viðfangsefnum sem 

verða til vegna samspils einstaklings og umhverfis. Maðurinn er í stöðugum samskiptum við 

umhverfi sitt og í faglíkaninu er leitast við að útskýra áhrif umhverfis á færni einstaklingsins til 

að sinna þeim viðfangsefnum sem hann tekst á við dags daglega og hvaða þættir hafa áhrif á 

hvernig til tekst. Sjónum er beint að vilja einstaklingsins til að sinna iðju sinni og að hvaða 

marki hún er vanabundin og fylgir þeim hlutverkum sem einstaklingurinn gegnir. Áhersla er 

lögð á að efla trú einstaklingsins á eigin áhrifamátt og getu til að stjórna sínum daglegu 

viðfangsefnum og framkvæma það sem hann vill. Einnig er horft til umhverfisins og hvernig 

þættir í umhverfinu ýmist letja eða hvetja einstaklinginn til þátttöku í daglegum athöfnum 

(Kielhofner, 2002). 

 

Uppbygging skýrslu 

Rannsóknarskýrslan skiptist í fimm kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur að verkefninu. Í 

öðrum kafla er greint frá fræðilegum heimildum sem rannsóknarefnið byggist á. Í þriðja kafla 

er aðferðarfræði rannsóknarinnar gerð skil og í fjórða kafla eru niðurstöður kynntar. Að lokum, 

í fimmta kafla, eru umræður byggðar á niðurstöðum. 

 



6

KAFLI II 

FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Í kaflanum er í fyrstu fjallað um skjólstæðingsmiðaða nálgun, þá er umfjöllun um iðju 

barna, iðjuþjálfun og börn og þau iðjumiðuðu matstæki sem helst eru nýtt í starfi með börnum 

hér á landi. Þá er matstækið COSA kynnt, sagt frá þeirri hugmyndafræði er liggur að baki 

matstækinu auk ávinningi af notkun þess. Í lokin er stutt samantekt. Helstu heimilda og gagna 

var aflað í fræðibókmenntum er tengjast efninu ásamt rannsóknum og greinum úr ritrýndum 

tímaritum. Efni var einnig sótt á veraldarvefinn. 

 

Skjólstæðingsmiðuð nálgun 

Innan iðjuþjálfunar hefur á síðustu árum verið aukin áhersla á skjólstæðingsmiðaða 

nálgun. Með því er átt við að þjónustan sé sveigjanleg og taki mið af þörfum hvers 

skjólstæðings. Skjólstæðingsmiðuð iðjuþjálfun vísar til samvinnu iðjuþjálfa og barns í þeim 

tilgangi að efla þátttöku þess og færni við dagleg viðfangsefni. Litið er á hvert barn sem 

sjálfstæðan einstakling og ákvarðanataka þess er höfð að leiðarljósi í íhlutunarferlinu. 

Iðjuþjálfa ber því að gera sér far um að kynnast reynsluheimi barnsins, skilja sjónarmið þess, 

langanir og upplifun þess á eigin færni og þannig virkja það til ákvarðanatöku er varðar eigin 

hagi. Á þann hátt fær barnið tækifæri til að hafa áhrif á eðli og innihald þjónustunnar sem það 

fær þar sem markmiðssetning tengist því sem barninu þykir mikilvægt (Basu, Jacobson, Keller, 

2004; Canadian Association of Occupational Therapists, 2002).  

Einnig ber að horfa til þess þegar börn og ungmenni eiga í hlut að þjónustan sé 

fjölskyldumiðuð. Slík þjónusta krefst þess að fagmenn gefi fjölskyldunni færi á að vera virkir 

þátttakendur í þjónustuferlinu. Að styrkleikar fjölskyldunnar séu nýttir, að fagmenn mæti 

hverri fjölskyldu þar sem hún er stödd og aðlagi þjónustuna að þörfum barnsins og 
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fjölskyldunnar. Slík samvinna fagmanna, foreldra og barna er til hagsbóta fyrir börnin og 

eykur líkur á árangri íhlutunar (Law, o.fl., 2003). 

Í kjölfar hinnar faglegu þróunar í átt að skjólstæðingsmiðaðri þjónustu með börnum 

hafa iðjuþjálfar farið í meira mæli að nýta iðjumiðuð matstæki þar sem horft er á þátttöku við 

dagleg verk og athafnir í stað undirliggjandi hæfniþátta og eiginleika (Law og Baum, 2001; 

Pollock og McColl, 1998). Matstæki sem þessi gera fagmönnum kleift að mæla árangur 

íhlutunar þegar horft er til þátttöku barnanna við dagleg viðfangsefni (Coster, 1998; Missiuna 

og Pollock, 2000). Nánar verður fjallað um iðjumiðuð matstæki síðar í kaflanum. Þessi þróun 

innan fagsins er í góðum tengslum við nýja sýn ICF flokkunarkerfis 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) eða International Classification of 

Functioning, Disability and Health sem samþykkt var af WHO í maí árið 2001 (World Health 

Organisation, 2001). Þar er sjónum ekki beint að orsökum sjúkdóma eða að undirliggjandi 

hæfniþáttum heldur fremur að því að aðlaga umhverfið að einstaklingnum svo hann nái að 

taka virkan þátt og nýta færni sína á sem bestan hátt. ICF flokkunarkerfið varð til við 

endurskoðun á ICIDH-2 flokkunarkerfinu sem var mun læknisfræðilegra. Flokkunarkerfið 

hefur því þróast frá því að vera listi yfir afleiðingar sjúkdóma yfir í að spanna þá þætti sem 

skapa heilsu. Megin áherslan er á færni og að lýsa heilsu en ekki fötlun eða skerðingu. 

Flokkunarkerfið á ekki lengur aðeins við um þá sem eru sjúkir eða fatlaðir heldur á það við 

um alla (Valgerður Gunnarsdóttir, 2003). 

Frá árinu 2002 hefur verið virkur starfshópur í Svíþjóð sem unnið hefur að aðlögun 

ICF flokkunarkerfisins að börnum og ungmennum (ICF-Children/Youth). Þekkt er að þarfir 

barna eru aðrar en fullorðinna og því hafa fagmenn gagnrýnt að ICF flokkunarkerfið henti 

ekki í starfi með börnum. Þroski barna hefur áhrif á færni þeirra og því mikilvægt að sýna 

sveigjanleika þegar kemur að aðlögun flokkunarkerfisins fyrir börn, svo unnt sé að koma til 
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móts við aðstæður þeirra, ekki síst svo forvarnarstarf og snemmtæk íhlutun takist sem best 

(Simeonsson og Leonardi, 2003; Simeonsson og fleiri, 2003). 

 

Iðja barna 

Iðja barna eru þær athafnir sem börn taka sér fyrir hendur dags daglega hvort heldur 

sem er í leik, við eigin umsjá, í námi og í skipulögðu tómstundastarfi, við launaða eða ólaunaða 

vinnu, í félagslegu sampili við aðra og við að komast um í umhverfi sínu. Vettvangur iðju 

barna er á heimili þeirra, í skólanum eða úti í samfélaginu (Primeau og Ferguson, 1999). Þau 

viðfangsefni sem börn takast á við þróast í samræmi við vöxt þeirra og þroska í samspili við 

það umhverfi sem þau alast upp í. Iðjan veitir þeim ánægju og tilgang og hefur gildi fyrir 

þroska og aðlögun allt lífið (Kielhofner, 2002).  

Líkan Kielhofners (2002), um iðju mannsins tekur til þeirrar hvatar eða áhuga sem 

liggur að baki iðju mannsins, lífshátta hans og venja auk þeirra þátta sem iðjan grundvallast á 

og þeim umhverfisþáttum sem hafa áhrif á hin daglegu viðfangsefni sem maðurinn tekst á við. 

Í daglegu amstri er maðurinn með iðju sinni í stöðugum samskiptum við umhverfi sitt og með 

líkaninu er reynt að útskýra hvaða þættir hafa áhrif á færni hans við þau ólíku verk og athafnir 

sem hann glímir við. Umhverfið er skilgreint sem bæði efnislegt og félagslegt. Efnislegt 

umhverfi skiptist í rými og hluti sem hafa áhrif á einstaklinginn til þátttöku í daglegum 

athöfnum. Félagslegt umhverfi samanstendur af hópi einstaklinga sem kemur saman og tekur 

þátt í iðju. Umhverfið getur bæði verið hvetjandi en einnig geta verið tilteknir þættir sem draga 

úr frammistöðu og færni og geta þar með haft áhrif á möguleika mannsins til þátttöku. 

Menning, umhverfið og einstaklingurinn hafa gagnkvæm áhrif hvort á annað (Keller, Kafkes, 

Basu, Federico og Kielhofner, 2005; Kielhofner, 2002). 

Kielhofner (2002) skilgreinir iðjutengda aðlögun sem samsetta af tveimur þáttum. 

Þessir þættir eru jákvæð iðjutengd sjálfsmynd og færni við iðju. Iðjutengd sjálfsmynd myndast 
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af því sem einstaklingurinn er og vill verða sem iðjuvera. Vilji, vani og reynsla er hluti af 

iðjutengdri sjálfsmynd. Færni barna við daglegar athafnir tekur að mótast strax í barnæsku og 

vani festir athafnirnar í sessi. Vilji og áhugi barna til að takast á við dagleg viðfangsefni mótast 

einnig snemma. Þær breytingar sem eiga sér stað gera það að verkum að barnið þróast sem 

iðjuvera sem býr yfir eigin leiðum til að framkvæma, hugsa og upplifa. Iðja barna er 

grundvöllur fyrir seinni tíma færni (Kielhofner, 2002). 

Vilji grundvallast á hugsunum og tilfinningum sem eiga það sammerkt að vekja áhuga 

einstaklingsins og gera honum kleift að taka þátt, velja, upplifa og túlka atferli. Vilji inniber 

gildi, áhuga og trú á eigin áhrifamátt. Vilji þroskast með einstaklingum með árunum. Börn hafa 

þörf fyrir að starfa og að reyna á sig. Þau laðast að hlutum sem þau geta rannsakað og hlutum 

sem kalla eftir samspili við fólk í umhverfi þeirra. Í barnæskunni snýst vilji oftast um val á 

milli athafna. Börn heillast af athöfnum sem fela í sér æfingu á færni og bjóða upp á nýja 

reynslu sem veitir þeim ánægju og viðheldur þar með áhuga þeirra. Þegar börn öðlast færni í 

nýrri athöfn vekur það áhuga þeirra á athöfnum sem gefur þeim tækifæri á að takast á við 

færniþætti sem eru að þróast. Í samspili við fullorðna öðlast börnin aukinn skilning á 

félagslegum gildum. Þau læra hversu mikils virði það er að upplifa ábyrgðarkennd og þau 

hljóta aukna viðurkenningu þegar þau framkvæma iðjutengdar athafnir eins og skylduverk eða 

heimanám. Reynslan kennir börnunum hvernig þau hafa áhrif á umhverfi sitt og hvað öðrum 

finnst um þau. Upplifun barna á eigin getu styrkist þannig í samskiptum þeirra við umhverfið 

og við þau viðfangsefni sem þau sinna, hvort heldur sem þeim tekst vel upp eða verður á í 

messunni. Vegna þekkingar á eigin færni og upplifun á árangri öðlast þau aukna trú á eigin 

áhrifamætti (Kielhofner, 2002). 

Vani er innra viðbragð byggt á venjum einstaklingsins og hlutverkum hans. Venjur hafa 

áhrif á dagleg viðfangsefni og myndast af endurtekinni hegðun í ákveðnu umhverfi. Daglegt 

skipulag einstaklingsins og það að framkvæma kunnuglegar athafnir eru dæmi um venjur. 
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Hlutverk einstaklingsins endurspeglar stöðu hans í félagslegu umhverfi. Helstu hlutverk barna 

eru að vera leikfélagar og fjölskyldumeðlimir. Foreldrar og aðrir sjá leikinn sem eðlilegt 

viðfangsefni barna. Í gegnum leikinn fá börn tækifæri til að prófa mismunandi hlutverk sem 

efla félagsþroska þeirra. Hlutverk skapa bæði sjálfsmynd og væntingar til hegðunar. Hlutverk 

barna sem fjölskyldumeðlima þróast í takt við auknar væntingar foreldra sem meta aukna 

þátttöku þeirra í daglegu skipulagi fjölskyldulífsins og þau verða sjálfstæðari í hlutverkum 

sínum til dæmis við að taka saman dótið sitt, gera skylduverkin og við hlutverk sem tengjast 

eigin umsjá. Börn upplifa venjubundið mynstur fjölskyldunnar meðal annars í tengslum við 

svefntíma, matmálstíma, daggæslu eða skólatíma. Á uppvaxtarárum barna aukast hlutverk 

þeirra og við bætast til dæmis nemahlutverk og vinahlutverk ásamt því að vera félagar í 

mismunandi hópum (Keller, Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005; Kielhofner, 2002). 

Færni við iðju vísar til þess að börnin uppfylli væntingar í hlutverkum sínum, gildum og 

framkvæmdarkröfum með þátttöku í daglegum athöfnum sem viðhalda vanabundnu mynstri 

sem gerir þeim kleift að taka ábyrgð (Kielhofner, 2002). Sú færni eða þeir eiginleikar sem 

börnin búa yfir, leiða gjarnan til þróunar á færni við iðju (Fisher og Kielhofner 1995).  

 

Iðjuþjálfun barna 

Iðjuþjálfun barna hefur eins og áður sagði verið í mikilli mótun undanfarin ár og þróast 

í takt við samfélagslegar breytingar. Áherslur iðjuþjálfa sem vinna með börnum beinast að 

færni barna við daglegar athafnir, það er færni þeirra við að takast á við mismunandi athafnir í 

fjölbreyttu umhverfi. Ef samspil milli vilja, vana og umhverfisþátta raskast getur það leitt til 

þess að færni barna við iðju sína bíður hnekki og börnin verði ófær um að taka þátt í athöfnum, 

sem veita þeim ánægju og styðja við vöxt þeirra og þroska (Primeau og Ferguson, 1999). 

Umhverfisþættir hafa áhrif á einstaklinga og færni þeirra. Frammistaða barna er misjöfn í ólíku 

umhverfi. Því er mikilvægt fyrir iðjuþjálfa að skoða umhverfisþætti með tilliti til hvort þeir ýti 
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undir eða torveldi þátttöku og virkni barna til dæmis í fjölskyldunni, skólanum eða í 

samfélaginu. Ráðgjöf um breytingar og aðlögun á umhverfi og ráðgjöf um vinnulag og 

hagræðingu er því hluti af íhlutun iðjuþjálfa. Iðjuþjálfar verða að taka tillit til þeirrar 

menningar sem börnin lifa og hrærast í. Menning skapar ekki síður umhverfi íhlutunarinnar og 

verður að hafa hana til hliðsjónar hjá hverju barni fyrir sig (Kramer og Hinojosa, 1999). 

Færniþættir barna samanstanda af skynhreyfifærni, vitrænni færni, félagslegum og 

sálrænum eiginleikum. Þessir þættir hver fyrir sig eru einstakir og iðjuþjálfi þarf að taka tillit til 

þeirra við skipulagningu íhlutunar. Þó ber að taka mið af einstaklingnum í heild sinni, en ekki 

aðeins einstaka færniþáttum. Nauðsynlegt getur þó verið að skoða sérstaklega undirliggjandi 

þætti svo sem skynjun og hreyfingar, handbeitingu og verkgetu til að skýra mögulegar ástæður 

fyrir erfiðleikum við færni við iðju (Coster, 1998; Kramer og Hinojosa, 1999). Iðjuþjálfar hafa 

góða undirstöðuþekkingu á þroska barna en einnig er mikilvægt að þeir séu næmir á 

menningarlegan og félagslegan bakgrunn barnsins og fjölskyldu þess þar sem þessir þættir hafa 

mikil áhrif á daglegt líf barnsins og dagsskipulag. Væntingar foreldra sem og samfélagslegar 

væntingar hafa áhrif á stöðu barnsins og taka þarf mið af þeim við skipulagningu íhlutunar. Því 

ber iðjuþjálfa að kynna sér hvern og einn þessara áhrifaþátta svo skjólstæðingsmiðuð 

iðjuþjálfun sé höfð að leiðarljósi og tryggt sé að samvinna iðjuþjálfa og skjólstæðings sé eins 

og best verður á kosið en það skilar sér í árangri íhlutunar (Kramer og Hinojosa, 1999). 

Starfsvettvangur iðjuþjálfa sem vinna með börnum á Íslandi einskorðaðist lengi vel 

við stofnanir á borð við Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, Greiningar- og ráðgjafastöð 

ríkisins og sjúkrastofnanir. Undanfarin ár hefur starfsstéttin þó verið að sækja í auknum mæli 

út í umhverfi barna til dæmis eru iðjuþjálfar starfandi á vegum nokkurra skóla landsins og 

einnig á skólaskrifstofum sveitarfélaga (Sigríður Kr. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2003). 

Erlendis hefur tíðkast í þó nokkurn tíma að iðjuþjálfar vinni inni í skólum þar sem 

íhlutun iðjuþjálfa fer fram í daglegu umhverfi barnsins. Í Bandaríkjunum er löng hefð fyrir 
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þessum vinnubrögðum og árið 1996 voru tæp 19% bandarískra iðjuþjálfa starfandi í 

skólakerfinu (Rourk, 1996). Foreldrar og kennarar hafa oft miklar væntingar til þjónustu 

iðjuþjálfa og vilja sjá íhlutun í formi hæfingar en hlutverk iðjuþjálfa í skólakerfinu er fyrst og 

fremst að styðja við þátttöku barna í námi og félagslegum aðstæðum innan skólans. Þegar 

barnið getur tekist á við daglega iðju í skólaumhverfinu, hvort sem það er vegna aukinnar 

færni, aðlögunar á umhverfi eða aðstoðar, er þjónustu iðjuþjálfans ekki lengur þörf (Long, 

2003). 

Síðustu árin hefur skólastefnan Skóli án aðgreiningar verið tekin upp víða þannig að 

börn með sérþarfir sækja nú oftar skóla í sínu heimahverfi. Skólastefnan Skóli án aðgreiningar 

tryggir þó ekki að þörfum barna með sérþarfir sé mætt að fullu. Í niðurstöðum rannsóknar 

Doubt og McCall (2003) og Snæfríðar Þóru Egilson (2003) eru vísbendingar um að þörfum 

barna og ungmenna með hreyfihömlun sé ekki nógu vel mætt í skólanum og kemur það niður á 

félagslegri aðlögun þeirra og tækifærum til þátttöku í þeim viðfangsefnum sem jafnaldrarnir 

fást við í skólanum. Þó aðeins sé um afmarkaðan hóp að ræða í þessum rannsóknum styðja 

fleiri rannsóknir að sama eigi við um börn með aðrar sérþarfir (Chen og Cohn, 2003). 

Samfélagslegar kröfur til barna sem búa við sérþarfir eru á þá leið að börnin aðlagi sig að 

umhverfinu og þau hvött til að reyna eins og frekast er unnt að nema og framkvæma daglegar 

athafnir eins og jafnaldrar þeirra. Ekki er tekið mið af þeim athöfnum sem börnin sjálf vilja 

gera og einstaklingsbundnum eiginleika barnanna (Muhlenhaupt, 2003; Simeonsson, 2003). 

Á málþingi félags íslenskra sérkennara haustið 2004 fjallaði Hanna Hjartardóttir 

skólastjóri um skólastefnuna Skóli án aðgreiningar. Hún nefndi að kennarar þurfi að sinna 

nemendum með ýmiss frávik og til þess að kennarar geti sinnt einstaklingum í svo 

getublönduðum hópum þurfi frekari stuðning frá mismunandi sérfræðihópum og nefndi 

Hanna þar sérkennara, iðjuþjálfa, þroskaþjálfa ásamt fleirum (Hanna Hjartardóttir, 2004). Þá 

nefndi Málfríður Gísladóttir á sama málþingi að enn væri langt í land til að ná markmiðum 
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um skóla án aðgreiningar. Hún lagði áherslu á að styrkleikar einstaklinga yrðu að fá að njóta 

sín og nauðsynlegt væri því að greina styrkleika og veikleika nemenda ásamt náms- og 

tilfinningalegum þörfum þeirra (Málfríður Gísladóttir, 2004). Þá kom fram á ráðstefnu á 

vegum Heilbrigðisráðuneytis í febrúar 2005 að grunnskólinn ætti erfitt með að mæta þörfum 

barna er búa við geðraskanir eða hegðunarerfiðleika. Aðgerða væri þörf til að breyta tilhögun 

stoðþjónustu skóla, sem og annarra úrræða í samfélaginu (Kristján M. Kristjánsson, 2004). 

 

Iðjumiðuð matstæki 

Við mat á færni og þátttöku við dagleg viðfangsefni nýta iðjuþjálfar matstæki er beina 

sjónum að iðju. Með slíkum matstækjum er upplýsinga aflað um frammistöðu við ýmsar 

athafnir sem barnið þarf að gera, vill gera eða ætlast er til að það geri í daglega lífinu. Einnig er 

umhverfið metið með tilliti til þess hvort það styðji við eða feli í sér hindranir og dragi þannig 

úr frammistöðu og færni barna (Coster, 1998; Sigríður Kr. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 

2003; Stewart, 2001). Horft er til þeirra hlutverka sem barnið tekst á við og þeirra verka og 

athafna er þeim fylgja. Íhlutun iðjuþjálfa beinist þannig að þeim vanda sem börnin upplifa 

hvort sem hann birtist heima, í skóla eða í tómstundum með það að markmiði að varpa ljósi á 

styrkleika barnanna og hvaða hindranir þau glíma helst við. Íhlutun ætti að stuðla að því að þau 

verði virkari þátttakendur en ella í þjónustuferlinu og jafnframt ábyrgari fyrir eigin iðju 

(Sigríður Kr. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2003; Sturgess, Rodger og Ozanne, 2002). 

Algengt er í vinnu iðjuþjálfa með börnum að upplýsingum sé safnað með mælitækjum 

sem lögð eru fyrir aðra en börnin sjálf dæmis foreldra, kennara og aðra umsjáraðila. Þar er ekki 

gert ráð fyrir að börnin sjálf gefi upplýsingar um eigin færni og hvað þeim þykir mikilvægt að 

vinna með í íhlutunarferlinu. Fagmenn álíta oft á tíðum að börnin séu of ung eða skorti vitræna 

getu til að hafa áhrif á ákvarðanatöku er varðar áherslu í íhlutun. Álit fullorðinna á hver vandi 

barnanna er og hver æskileg markmið íhlutunar ættu að vera, hvetur ekki börnin sjálf til 
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ákvarðanatöku. Þau fá þannig ekki tækifæri til að forgangsraða gildum sínum og eflir það ekki 

sjálfræði þeirra (Basu, Jacobson og Keller, 2004).  

Samkvæmt rannsóknum Curtin (2001) og Sturgess, Rodger og Ozanne (2002) er mat 

barna á eigin frammistöðu áreiðanlegt og stöðugt yfir tíma en jafnframt eru börnin traustir 

upplýsingagjafar og nákvæm í frásögn sinni um eigin upplifun. Börn hafa í gegnum tíðina 

sjaldan verið spurð álits, en það að fá að segja sína skoðun og upplifun gefur börnunum 

talsverða reynslu og þjálfun í að taka ákvörðun sem og tilfinningu fyrir ábyrgð á eigin 

athöfnum í stað þess að vera hlutlaus varðandi það sem gerist í kringum þau. Það að fá að segja 

sínar skoðanir eykur trú barna á eigin getu, eigin áhrifamátt og sjálfsmynd þeirra styrkist 

(Curtin, 2001; Sturgess, Rodger og Ozanne, 2002).  

Samkvæmt 12. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna skulu aðildaríki tryggja barni 

sem myndað getur eigin skoðanir, rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það 

varðar og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska 

(Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Engar fastmótaðar reglur eru til um hönnun á eiginleikum spurninga og 

svarmöguleikum í sjálfsmati fyrir börn heldur fer breytileiki þeirra eftir aldri barnsins, hvaða 

upplýsingum verið er að sækjast eftir og í hvaða samhengi þeim er safnað. Fagmönnum ber að 

fylgja vel reglum um fyrirlögn og gæta að því að hvatning þeirra til barnsins um svörun þarf að 

styðja við sjálfsmatið svo ekki sé dregið úr réttmæti svara barnsins (Sturgess, Rodger og 

Ozanne, 2002). 

Hér á landi hafa aðallega verið notuð tvö matstæki í iðjuþjálfun þar sem börn eru spurð 

um eigin skoðanir og upplifun. Það eru Kanadíska færnimatið, ,,Canadian Occupational 

Performance Measure” (COPM) (Law o.fl., 1998) og Upplifun nemenda af skólaumhverfi 

(UNS), ,,School Setting Interview” (Hoffman, Hemmingsson og Kielhofner, 1999). 
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COPM er hálfbundið viðtal sem hægt er að nýta með börnum, foreldrum og kennurum. 

Mæld er færni við ýmis dagleg viðfangsefni og fengnar upplýsingar frá skjólstæðingi um 

frammistöðu, ánægju og mikilvægi þess sem hann fæst við. Matstækið nýtist vel við að 

skilgreina færnivanda og skjólstæðingur forgangsraðar því sem hann vill breyta. Matstækið 

hentar einnig vel við að mæla árangur íhlutunar. Það hentar öllum einstaklingum óháð aldri og 

fötlun (Law o.fl., 1998). COPM hefur verið þýtt og staðfært af íslenskum iðjuþjálfum. 

UNS var hannað til að afla upplýsinga um þarfir nemenda með hreyfihömlun fyrir 

aðlögun á skólavettvangi. Einnig til að fá fram reynslu þeirra og upplifun á efnislegu og 

félagslegu umhverfi skólans. Þannig eru metin áhrif umhverfis á þátttöku þeirra við ýmis verk 

og aðstæður í skólanum. UNS er hannað fyrir nemendur með hreyfihömlun en sýnt hefur verið 

fram á notagildi þess fyrir nemendur með tilfinningalega-, og geðræna erfiðleika og 

þroskafrávik. Matstækið er hægt að nota fyrir nemendur á öllum skólastigum fyrir utan 

leikskóla. UNS er í hálfbundnu viðtalsformi (Hemmingsson, 1998; Hoffman, Hemmingsson og 

Kielhofner, 1999). Forrannsókn var gerð á íslenskri þýðingu UNS árið 2002 (Antonía M. 

Gestsdóttir, Erla Björnsdóttir og Inga Dís Árnadóttir, 2002). 

Með þýðingu og staðfæringu á matstækinu COSA hér á landi fá iðjuþjálfar sem vinna 

með börnum nýtt verkfæri sem styður við iðju- og skjólstæðingsmiðaða nálgun og raddir barna 

fá þar að hljóma. 

 

Matstækið COSA 

Árið 1985 hönnuðu Kathi Baron og Claire Curtain matslistann ,,My strengths and 

goals” sem var byggður á hugmyndafræði Kielhofners á líkaninu um iðju mannsins. 

Matslistinn var endurbættur og gefinn út í nýju formi árið 1990 og kallaðist þá ,,Childrens Self 

Assessment of Occupational Functioning”. Þessi matstæki ásamt matstækinu ,,Occupational 

Self Assessment” (OSA) eru fyrirmyndin að COSA. COSA og OSA byggja á sömu 
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hugmyndafræði, OSA er hannað fyrir fullorðna en COSA fyrir börn (Keller, Kafkes, Basu, 

Federico og Kielhofner, 2005). 

COSA (fylgiskjal A) er ætlað börnum á aldrinum 8-17 ára. Matstækið var hannað fyrir 

breiðan aldurshóp barna og ungmenna sem njóta þjónustu iðjuþjálfa óháð sjúkdómsgreiningu. 

Markmið matstækisins er að fanga upplifun barna á eigin iðju og hvernig umhverfið hefur áhrif 

á daglegar athafnir þeirra. COSA er sjálfsmat barna sem hannað er með það í huga að gera 

börnum kleift að láta í ljós skoðanir sínar á athöfnum er tengjast því sem þau fást við dags 

daglega. Þannig velja þau sjálf hvað þau vilja setja í forgang í íhlutunarferlinu og taka virkan 

þátt við markmiðssetningu í samvinnu við iðjuþjálfann. Hér er átt við það að gera börnum 

kleift að byggja upp jákvæða sjálfsmynd, gera sér grein fyrir styrkleikum sínum og veikleikum. 

Börnin auka þannig smám saman færni sína eða umhverfið er aðlagað til að mæta þörfum 

þeirra. Þannig aukast möguleikar þeirra til að taka þátt í athöfnum sem eru þeim mikilvægar og 

í tengslum við nánasta umhverfi þeirra. Matstækið nýtist vel við að skilgreina þörf fyrir 

þjónustu og er næmt á að mæla árangur af íhlutun (Keller, Kafkes, Basu, Federico og 

Kielhofner, 2005). 

 

Hugmyndafræði COSA  

COSA er byggt á líkaninu um iðju mannsins (Kielhofner, 2002). Matstækið 

endurspeglar fjölmörg þeirra hugtaka sem felast í líkaninu um iðju mannsins og lýsir bæði iðju 

barna og upplifun þeirra á þátttöku í iðjutengdum athöfnum. Þátttaka í daglegum athöfnum er 

bæði einstaklingsbundin og bundin af félagslegu og menningarlegu samhengi. Það sem lýtur að 

persónulegum þáttum barnanna er vilji þeirra, vani, geta og takmarkanir. Forsenda þess að 

COSA nýtist í íhlutun er að unnið sé út frá skjólstæðingsmiðaðri nálgun sem tekur mið af 

sérstöðu einstaklingsins (Keller, Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005; Kielhofner, 

2002). 
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COSA er hannað með það í huga að fanga þá þætti hjá börnum sem lúta að 

frammistöðu og þátttöku þeirra í ýmsum daglegum athöfnum. Atriðin endurspegla einnig þá 

nálgun að tekið er mið af vilja barna við dagleg viðfangsefni og getu þeirra til að viðhalda 

fullnægjandi og skapandi mynstri í hlutverkum sínum. Niðurstöður matstækisins leiða í ljós 

hvernig börn meta færni sína og frammistöðu við ýmsar daglegar athafnir og endurspegla þá 

grundvallar þætti er liggja að baki iðjutengdri aðlögun á þann hátt að barn tjáir sig um hvaða 

athafnir eru því mikilvægastar og skipta mestu máli varðandi upplifun á iðjutengdri sjálfsmynd 

þess (Kielhofner, 2002). Með því að varpa ljósi á færni og þau gildi er varða það sem barnið er 

að fást við getur matstækið stutt það við að bera kennsl á og ná markmiðum sínum. Eftir að 

barnið hefur fyllt út COSA fara fagmaður og barnið í sameiningu yfir svörun þess og ræða 

nánar þær athafnir sem barnið upplifir að eiga erfitt með að framkvæma. Að lokum ræða 

fagmaður og barn þau atriði sem barnið vill vinna með. Þannig setur barnið sér markmið með 

íhlutun (Basu, Jacobson og Keller, 2004; Keller, Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005). 

 

Þróun og rannsóknir á matstækinu COSA  

Í handbók COSA (2005) eru kynntar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

próffræðilegum eiginleikum á fyrri útgáfum COSA. Í fyrstu útgáfu COSA voru valkostir 

kvarða matstækisins þriggja stiga. Rannsókn leiddi hins vegar í ljós að matslistinn var ekki 

nógu næmur með þriggja stiga kvarða. COSA var því aðlagað og valkostunum breytt í fjögurra 

stiga kvarða (Keller, Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005). 

Frekari rannsóknir á næmni kvarðanna leiddu meðal annars í ljós að kvarðarnir tveir, 

þar sem annars vegar er metin færni við daglegar athafnir og hins vegar mikilvægi þeirra, vinna 

vel saman. Niðurstöður sýndu einnig að þessir tveir fjögurra stiga kvarðar væru það næmir að 

þeir sýna marktækan mun, ekki aðeins á milli einstakra efnisatriða heldur líka milli hópa 
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skjólstæðinga. Þessi næmni bendir til þess að notagildi COSA við að mæla árangur íhlutunar sé 

mikið (Keller, Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005). 

Jafnframt var gerð rannsókn á notagildi COSA meðal iðjuþjálfa og barna er nutu 

þjónustu þeirra. Þátttakendur í rannsókninni voru börn á aldrinum 8-17 ára með mismunandi 

þroskaraskanir eða sjúkdómsgreiningar eins og hvítblæði, hegðunarerfiðleika, athyglisbrest 

með eða án ofvirkni, Asperger heilkenni, erfiðleika við skynúrvinnslu, námserfiðleika, 

heilalömun eða áunninn heilaskaða. Niðurstöður leiddu í ljós að COSA hafði mikla þýðingu 

fyrir þennan breiða hóp skjólstæðinga og fannst þátttakendum COSA bæði skiljanlegt og 

gagnlegt. Einnig kom fram að matstækið gaf þeim tækifæri til að koma skoðunum sínum á 

framfæri og jafnframt möguleika á að ræða upplifanir sínar við iðjuþjálfa sinn. Iðjuþjálfarnir 

sem tóku þátt í rannsókninni lýstu COSA sem nytsamlegu matstæki sem endurspegli mikilvægi 

skjólstæðingsmiðaðra nálgunar og sérstöðu iðjuþjálfunar. Jafnframt fannst þeim COSA gefa 

þeim tækifæri til að kynnast skjólstæðingum sínum nánar (Keller, Kafkes, Basu, Federico og 

Kielhofner, 2005). 

Þá hefur verið gerð rannsókn á próffræðilegum eiginleikum COSA sem styðja fyrri 

rannsóknir varðandi notagildi og áreiðanleika matstækisins (Keller, 2004). 

Rannsóknir standa nú yfir á áreiðanleika áður nefndra fjögurra stiga kvarða COSA. Í 

sömu rannsókn er einnig skoðað hvort sömu niðurstöður fást með COSA þegar notast er við 

einfaldara form þess heldur en hið hefðbundna matseyðublað sem börnin merkja sjálf inn á. 

Einfaldara formið er sett fram á þann hátt að fagmaður les hin 25 atriði COSA upp fyrir barnið 

sem bendir á myndir af broskörlum eða stjörnur eftir því sem því finnst eiga við (MOHO 

Clearinghouse, e.d.). 
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Ávinningur af notkun COSA  

COSA hefur mikið gildi fyrir börn þar sem það grundvallast á skjólstæðingsmiðaðri 

nálgun og horft er til þeirra viðfangsefna sem börn takast á við í daglega lífinu. Matstækið er 

hannað til að nota við markmiðssetningu og til að mæla árangur íhlutunar. Íhlutunin beinist að 

þeim iðjuvanda sem barnið upplifir og veitir því möguleika á að vera virkari þátttakandi í 

íhlutunarferlinu og taka þannig aukna ábyrgð á eigin iðju. Sjónum er beint að iðjuvanda 

barnsins hvort sem hann birtist heima, í skóla eða úti í samfélaginu. Þannig gefa niðurstöður 

COSA tilefni til að mæta þörfum barnsins til dæmis við gerð einstaklingsnámskrár í skólum. 

Rannsóknir sýna að með notkun matstækja sem taka mið af óskum og upplifun barna má gera 

ráð fyrir árangursríkari íhlutun. Stuðningur við barnið nýtist betur við að efla færni við þær 

athafnir sem það hefur sjálft sett á oddinn (Keller, Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005; 

Sturgess, Rodger og Ozanne, 2002).  

 
Samantekt 

Þróun innan iðjuþjálfunar er á þá leið að sjúkdómsgreiningar og undirliggjandi 

hæfniþættir ættu ekki að leiða íhlutun iðjuþjálfa. Í iðjuþjálfun er sjónum fremur beint að þeim 

athöfnum sem börn fást við dags daglega og eru þeim mikilvægar. Áhersla er því á að skoða 

hver iðja barna er og á hvaða vettvangi þau stunda iðju sína. 

Iðjuþjálfun barna á Íslandi hefur enn sem komið er færst að litlu leyti út í skólakerfið. 

Rannsóknir sýna að íhlutun sem fer fram í daglegu umhverfi barnsins er líklegri til að efla 

færni í þeim athöfnum sem eru barninu erfiðar og yfirfærist frekar yfir á aðrar athafnir. Með 

tilkomu skólastefnunnar Skóli án aðgreiningar hefur starfsfólk grunnskóla landsins kallað í 

auknum mæli eftir þverfaglegri nálgun. 

Iðjuþjálfar sem starfa með börnum nýta í auknu mæli iðjumiðuð matstæki við að meta 

færni barna við dagleg viðfangsefni. Reynt er að sníða þjónustuna að þörfum hvers barns og 
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fjölskyldu þess þannig að íhlutun verði skjólstæðingsmiðuð og beinist að þeim iðjuvanda sem 

börnin upplifa. Foreldrar eða aðrir sem tengjast barninu eru oftast helstu upplýsingagjafarnir 

um hagi barnsins og fá matstæki veita börnum sjálfum tækifæri til að gefa upplýsingar um 

eigin færni og hvað þeim þykir mikilvægt. COSA er matstæki sem börn svara sjálf og gefa 

þannig upplýsingar um frammistöðu sína við ýmis viðfangsefni sem þau fást við og hversu 

mikilvæg viðfangsefnin eru þeim. Sú hugmyndafræði er liggur til grundvallar matstækinu 

endurspeglar þá sýn að hvert barn er einstakt og ber að virða skoðanir þess. COSA hjálpar 

barni og fagmanni að gera grein fyrir styrkleikum og veikleikum barnsins út frá því hvernig 

það sjálft hefur metið frammistöðu sína við iðju og hversu mikilvæg hún er því. Barnið er 

þannig hvatt til þess að forgangsraða og setja sér markmið í íhlutunarferlinu í samstarfi við 

fagmann. COSA er mikilvæg viðbót við þau matstæki sem iðjuþjálfar hér á landi nýta með 

börnum. Þessi rannsókn er sú fyrsta sem gerð er á matstækinu hér á landi. 
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem beitt var við 

rannsóknina. Uppbygging matstækisins COSA er kynnt ásamt fyrirlögn og úrvinnslu sem 

nýtt er í rannsókninni. Greint verður frá vali á þátttakendum, gagnasöfnun og greiningu 

gagna. Auk þess verður umfjöllun um siðfræðilega þætti er snúa að rannsókninni. 

 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin byggir á megindlegri aðferðarfræði þar sem unnið er með mælanlegar 

stærðir en megindleg aðferðafræði hentar vel við úrvinnslu gagna eins og fást með matsækinu 

COSA. Þátttakendur meta eigin frammistöðu á tveimur fjögurra stiga raðkvörðum. 

Niðurstöður COSA eru ekki tölulegar og hafa engin ytri viðmið en við úrvinnslu voru sett 

töluleg gildi á kvarða matslistans og tölfræðilegum aðferðum beitt til þess að skoða tíðni 

svara og dreifingu (Bailey, 1997; Guðrún Pálmadóttir, 2003; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Ekki var reynt að hafa áhrif á breytur og því var einungis lýsandi tölfræði beitt við úrvinnslu 

gagna. 

 

Uppbygging COSA 

COSA er sjálfsmat sem samanstendur af 25 atriðum sem lýsa á einfaldan hátt því sem 

börn gera dags daglega. Þessum atriðum er ætlað að spanna færni og þátttöku barna í 

skólastarfi, á heimili og úti í samfélaginu. 

Í hverju atriði fyrir sig merkir barnið við tvo kvarða. Kvörðunum er síðan skipt í fjögur 

stig. Á fyrri kvarðanum, er varðar færni við athafnir, metur barnið hversu vel því gengur að 

framkvæma tiltekna athöfn en á þeim seinni metur barnið hversu mikilvæg athöfnin er (sjá 

mynd 1). 
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Mynd 1 

Á fyrri kvarðanum velur barnið á milli eftirfarandi valkosta: Á mjög erfitt með að gera 

þetta, á svolítið erfitt með að gera þetta, á frekar auðvelt með að gera þetta, á mjög auðvelt 

með að gera þetta. Á seinni kvarðanum velur barnið á milli: Þetta er ekki mikilvægt fyrir mig, 

þetta er mikilvægt fyrir mig, þetta er mjög mikilvægt fyrir mig, þetta er mikilvægast fyrir mig.

Til að auðvelda barninu skilning á blæbrigðamun þeirra tilfinninga sem það velur á milli eru 

notuð einföld sjónræn tákn fyrir hvert atriði. Sem dæmi um það eru tvö fýld andlit sem tákna  

,,á mjög erfitt með að gera þetta” og fjórar stjörnur sem tákna ,,þetta er mikilvægast fyrir mig” 

(sjá mynd 1) (Keller, Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005).  

Fyrir utan kvarðana tvo er meta færni og mikilvægi, eru opnar spurningar í lok COSA 

þar sem barnið er spurt: ,,Er eitthvað annað sem þér gengur vel að gera sem við töluðum ekki 

um í dag?”, ,,Er eitthvað annað sem þú átt erfitt með að gera sem við töluðum ekki um í dag?” 

og að síðustu: ,,Er eitthvað annað sem er mikilvægt fyrir þig sem við höfum ekki talað um?”
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(fylgiskjal A). Uppsetning matseyðublaðs COSA er skýr, texti einfaldur og kvarðarnir sem 

barnið merkir við eru með kunnuglegum sjónrænum táknum. Matstækið býður upp á 

möguleika til að mæta börnum á mismunandi þroska- og aldursstigi. Þannig má nýta einfaldara 

form COSA þar sem fagmaðurinn les setningarnar en barnið nýtir sjónræn spjöld til að meta 

frammistöðu sína og mikilvægi athafna (Keller, Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005). 

 

Fyrirlögn og úrvinnsla 

Áður en COSA er lagt fyrir þarf fagmaður að kynna sér handbók matstækisins og 

eyðublöð er því fylgja. Til að tryggja árangursríka og rétta notkun á COSA, verður að ákveða 

hvort matstækið henti viðkomandi skjólstæðingi og hafa yfirsýn yfir matsferlið. Það tekur um 

20 mínútur að fylla út COSA. Niðurstöður matslistans eru ekki tölulegar. Fagmaður skoðar 

svör barnsins og tekur upp í samtali við það þann iðjuvanda sem matslistinn leiðir í ljós. Í 

framhaldi af því setur barnið sér markmið með íhlutun í samvinnu við fagmanninn (Keller, 

Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005). 

Við fyrirlögn er mikilvægt að fagmaður sé til staðar þegar barnið fyllir út matslistann til 

að aðstoða það ef þörf er á. Þá skal fyrirlögn fara fram í umhverfi sem barninu líður vel í og 

verður ekki fyrir truflun Ef barn skilur illa einhver atriði COSA má nýta leiðbeiningar um 

fyrirlögn þar sem einstök atriði eru útskýrð nánar (fylgiskjal A). Ef barni reynist erfitt að ljúka 

við að svara matslistanum er mögulegt að gera hlé og ljúka við að svara listanum við annað 

tækifæri (Keller, Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005). 

 

Gagnasöfnun 

COSA hefur enn ekki verið gefið út í Bandaríkjunum. Rannsakendur fengu leyfi til 

þýðingar frá útgefendum COSA, MOHO Clearinghouse (fylgiskjal B) ásamt eintaki af 

matstækinu sér að kostnaðarlausu, gegn þátttöku í frekari rannsóknum á matstækinu er fara 
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fram við MOHO Clearinghouse. Frumgögn rannsóknarinnar verða því send til útgefenda að 

gagnasöfnun lokinni.  

Rannsakendur þýddu og staðfærðu COSA á íslensku. Að því loknu voru tveir 

starfandi iðjuþjálfar fengnir til að lesa yfir þýðinguna ásamt Rúnari Sigþórssyni lektor við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Þannig fengust gagnlegar ábendingar varðandi málfar og 

annað sem betur mátti fara. Áður en gagnaöflun hófst var COSA lagt fyrir sex börn á 

aldrinum 8-14 ára til að prófa þýðinguna.  

Útbúið var sérstakt athugunarblað rannsakenda til að nota í þessari rannsókn. Með því 

var safnað upplýsingum um COSA og þær athugasemdir sem fram komu við gagnaöflun 

skráðar (fylgiskjal C). 

Sótt var um leyfi til rannsóknarinnar hjá Vísindasiðanefnd (fylgiskjal D) og var 

rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (fylgiskjal E). Þá var sótt um leyfi til 

Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur (fylgiskjal F). Að auki var fengið skriflegt samþykki hjá 

skólastjórum þeirra skóla sem rannsakendur völdu til samstarfs (fylgiskjal G). Eins og sjá má 

á fylgiskjölum þeim sem vísað er til hér hafa rannsakendur afmáð allar þær upplýsingar er 

geta gefa til kynna hvaða skólar valdir voru til samstarfs til að tryggja að 

rannsóknarniðurstöður séu á engan hátt rekjanlegar. Vísindasiðanefnd gerði nokkrar 

athugasemdir við fyrstu umsókn rannsakenda en eftir að hafa sent frekari gögn fékkst 

rannsóknaráætlunin samþykkt. Að fengnum leyfum hófst gangaöflun með íslenskri þýðingu á 

matstækinu COSA. Öflun gagna fór fram í febrúar 2005. 

Fimm skólar á höfuðborgarsvæðinu tóku þátt í rannsókninni. Rannsakendur fengu 

deildastjóra sérkennslu og námsráðgjafa skólanna til samstarfs við val á úrtaki nemenda. 

Samstarfsaðilarnir tóku saman lista yfir nemendur á miðstigi sem njóta sérúrræða samkvæmt 

lögum um grunnskóla (lög um grunnskóla, nr.66/1995) og gáfu þeim númer. Rannsakendur 
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mættu svo í hvern skóla og drógu tólf númer upp úr potti með handahófsaðferð. Númerin 

voru síðan pöruð við listana og fengust nöfn 60 barna í úrtak rannsóknarinnar. 

Í lok janúarmánaðar afhentu umsjónarkennarar barnanna í úrtakinu þeim 

kynningarbréf (fylgiskjal H) þar sem markmiði rannsóknarinnar var lýst og fengu börnin 

einnig samþykkisbréf (fylgiskjal I) til undirritunar en upplýsts samþykkis var krafist bæði frá 

foreldrum og börnunum sjálfum. Börnin fóru heim með bréfin ásamt tómu umslagi sem 

fylgdi með til að setja samþykkisbréfið í aftur. Börnin skiluðu samþykkisyfirlýsingu til 

umsjónarkennara. Ef samþykkisyfirlýsing barst ekki innan tveggja daga var svörun fylgt eftir 

með símtali. Alls skiluðu 29 börn inn samþykkisyfirlýsingu til umsjónarkennara. 

Rannsakendur fylgdu bréfunum eftir með símtali og skilaði það fimm þátttakendum til 

viðbótar. Svarhlutfallið var alls 56.7% og varð ekkert brottfall eftir að rannsóknin hófst. 

Rannsakendur hittu þátttakendur í grunnskóla þeirra á skólatíma. Þar fylltu þátttakendur út 

COSA og einn rannsakanda var viðstaddur. 

 

Þátttakendur 

COSA var lagt fyrir 34 börn á miðstigi grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Samtals tóku 

34 börn, 13 stúlkur og 21 drengur á aldrinum 10-13 ára, þátt í rannsókninni eins og fram kemur 

í töflu 1.  

Tafla 1 Einkenni þátttakenda  
Kyn 10 ára 11 ára 12 ára 13 ára Samtals
Stúlkur 4 3 6 0 13
Drengir 4 10 6 1 21
Samtals 8 13 12 1 34

Skilyrði fyrir þátttöku voru að börnin væru með skilgreindar sérþarfir innan skólans 

samkvæmt lögum um grunnskóla (lög um grunnskóla, nr.66/1995). Úrtak nemenda var eins og 

áður sagði valið úr fimm grunnskólum, 12 nemendur úr hverjum skóla. Notast var við 

hentugleikaúrtak við val á grunnskólunum. Það sem réði vali var landfræðileg lega skólanna og 
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að skólarnir væru heildstæðir þ.e. allt miðstig skólanna væri innan sömu byggingar. Nemendur 

skólanna voru síðan valdir með handahófsaðferð.  

 

Greining gagna 

Gögnin voru skráð í tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

12.0 Inc., 2004) og var lýsandi tölfræði notuð til að greina niðurstöður rannsóknarinnar. 

Lýsandi tölfræði þykir henta vel til að setja fram og draga saman tölur og 

rannsóknarniðurstöður (Amalía Björnsdóttir, 2003). Notaðar voru tíðnitöflur til að skoða 

dreifingu svara og valin voru einstök atriði úr COSA sem skoðuð voru nánar. Þá var skoðuð 

dreifing svara einstakra atriða með tilliti til kynjamismunar. 

Til að meta íslenska þýðingu COSA var notast við athugunarblað rannsakenda 

(fylgiskjal C). Þar kom fram sá tími sem það tók þátttakendur að fylla út matslistann ásamt 

því að skráð voru þau atriði sem börnin áttu erfitt með að skilja og þurftu nánari útskýringar 

við. Einnig var skráð hvort barnið hefði þurft aðlögun að einhverju tagi við útfyllingu COSA 

og í hvaða formi COSA var nýtt (matslisti eða spjöld sem er einfaldara form matstækisins). 

Einnig var skráð hvort svör komu við opnum spurningum COSA. 

 

Siðfræðilegir þættir 

Réttur þátttakenda var tryggður á þann hátt að leyfi var fengið frá Vísindasiðanefnd 

og tilkynning send til Persónuverndar (fylgiskjöl D og E). Eins og áður sagði var einnig 

fengið leyfi frá fræðsluyfirvöldum og skólastjórar viðkomandi skóla gáfu skriflegt leyfi fyrir 

því að rannsóknin mætti fara fram innan skólanna. Forráðamenn og börnin sjálf voru upplýst 

um rétt sinn varðandi þátttöku í rannsókninni í kynningarbréfi (fylgiskjal H) sem fylgdi með 

samþykkisyfirlýsingu þar sem krafist var undirskriftar bæði forráðamanna og barnanna sjálfra 

(fylgiskjal I). Í rannsóknarútgáfu COSA kom einungis fram aldur, dagsetning, nafn fagmanns 
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og kóðunarnúmer barns. Nöfn barnanna koma því hvergi fram í rannsóknargögnum og ekki 

er hægt að rekja svör COSA til ákveðins barns. Öllum gögnum verður eytt að fimm árum 

liðnum. 
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og leitað svara við 

rannsóknarspurningunum: 

1. Hvernig meta íslensk skólabörn á miðstigi, sem njóta sérúrræða, frammistöðu sína 

við eigin iðju samkvæmt matstækinu COSA og hversu mikilvæg er iðjan þeim? 

2. Hvernig nýtist íslensk þýðing matstækisins COSA fyrir þennan hóp barna? 

 

Mat barna á frammistöðu við iðju og mikilvægi hennar 

Heildarniðurstöður úr COSA eru settar fram í töflu 2 þar sem sjá má tíðni svara allra 

þátttakenda á hinum 25 atriðum COSA. Einnig eru birtar niðurstöður hvors kyns fyrir sig í 

töflum 3 og 4. Öll svör þátttakenda voru gild. 
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Tafla 2 

Tíðni svara hjá báðum 
kynjum 

Á
m

jö
g

er
fit

tm
eð

að
ge

ra
þe

tta

Á
sv

ol
íti

ð
er

fit
tm

eð
að

ge
ra

þe
tta

Á
fr

ek
ar

au
ðv

el
t

m
eð

að
ge

ra
þe

tta

Á
m

jö
g

au
ðv

el
tm

eð
að

ge
ra

þe
tta

Þe
tt

a
er

ek
ki

m
ik

ilv
æ

gt
fy

ri
r

m
ig

Þe
tt

a
er

m
ik

ilv
æ

gt
fy

ri
r

m
ig

Þe
tt

a
er

m
jö

g
m

ik
ilv

æ
gt

fy
ri

r
m

ig

Þe
tt

a
er

m
ik

ilv
æ

ga
st

fy
ri

r
m

ig

1. Halda mér hreinum 1 5 11 17 2 10 12 10 
2. Klæða mig 0 1 8 25 1 4 11 18 
3. Borða án hjálpar 0 2 2 30 1 4 8 21 
4. Borga með peningum 
þegar ég kaupi eitthvað 

1 3 9 21 3 9 14 8 

5. Klára skylduverkin mín 3 10 12 9 4 7 10 13
6. Sofa nóg 3 7 15 9 0 4 7 23
7. Hafa nægan tíma til að 
gera það sem mér finnst 
skemmtilegt 

2 3 17 12 3 8 14 9 

8. Passa eigur mínar 1 4 12 17 0 4 11 19 
9. Hreyfa mig frá einum stað 
til annars 

0 1 8 25 0 4 18 12 

10. Ákveða hvað mig langar 
til að gera 

2 10 14 8 1 10 14 9

11. Einbeita mér 2 16 12 4 1 8 12 13
12. Gera eitthvað með 
fjölskyldu minni 

1 2 10 21 0 1 16 17 

13. Gera eitthvað með vinum 
mínum 

1 3 13 17 0 5 16 13 

14. Gera eitthvað með 
bekkjarfélögum mínum 

0 8 13 13 3 9 14 8 

15. Fara eftir reglum 
bekkjarins 

2 7 10 15 2 11 9 12 

16. Ljúka verkefnum í 
skólanum á réttum tíma 

5 11 13 5 2 5 14 13

17. Ljúka við heimanámið 6 5 16 7 1 3 10 20
18. Spyrja kennarann þegar 
ég þarf 

0 7 12 15 1 9 8 16 

19. Úrskýra hugmyndir 
mínar þannig að aðrir skilji 

2 11 13 8 5 6 13 10

20. Finna nýjar lausnir þegar 
ég lendi í vandræðum 

7 6 11 10 2 5 12 15 

21. Gefast ekki upp þótt 
verkefnin séu erfið 

4 4 20 6 1 6 12 15

22. Róa mig niður þegar ég 
verð æst/æstur 

5 8 11 10 1 3 11 19 

23. Hafa stjórn á hreyfingum 
mínum 

2 2 10 20 0 2 13 19 

24. Nota hendurnar við ýmis 
verk 

0 1 10 23 0 5 11 18 

25. Ljúka verkefnum án þess 
að þreytast of fljótt 

4 5 12 13 1 9 8 16 
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Tafla 3  
 
Tíðni svara: Stúlkur 
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1. Halda mér hreinum 0 1 3 9 0 2 5 6
2. Klæða mig 0 0 4 9 0 2 4 7
3. Borða án hjálpar 0 1 1 11 0 1 4 8 
4. Borga með peningum 
þegar ég kaupi eitthvað 

0 2 3 8 0 5 7 1

5. Klára skylduverkin mín 0 5 4 4 1 4 6 2
6. Sofa nóg 0 3 7 3 0 0 4 9
7. Hafa nægan tíma til að 
gera það sem mér finnst 
skemmtilegt 

1 0 7 5 2 3 7 1

8. Passa eigur mínar 1 2 4 6 0 1 6 6
9. Hreyfa mig frá einum stað 
til annars 

0 0 4 9 0 0 10 3

10. Ákveða hvað mig langar 
til að gera 

1 4 5 3 0 4 6 3

11. Einbeita mér 0 5 7 1 0 2 9 2
12. Gera eitthvað með 
fjölskyldu minni 

1 1 4 7 0 0 7 6

13. Gera eitthvað með vinum 
mínum 

1 1 4 7 0 2 7 4

14. Gera eitthvað með 
bekkjarfélögum mínum 

0 3 5 5 0 3 8 2

15. Fara eftir reglum 
bekkjarins 

0 1 3 9 0 3 5 5

16. Ljúka verkefnum í 
skólanum á réttum tíma 

1 4 6 2 0 2 7 4

17. Ljúka við heimanámið 1 3 5 4 0 1 5 7

18. Spyrja kennarann þegar 
ég þarf 

0 4 7 2 0 2 4 7

19. Úrskýra hugmyndir 
mínar þannig að aðrir skilji 

1 3 4 5 0 2 8 3

20. Finna nýjar lausnir þegar 
ég lendi í vandræðum 

3 3 4 3 0 3 6 4

21. Gefast ekki upp þótt 
verkefnin séu erfið 

2 1 8 2 0 1 8 4

22. Róa mig niður þegar ég 
verð æst/æstur 

1 3 5 4 0 0 7 6

23. Hafa stjórn á hreyfingum 
mínum 

1 2 1 9 0 0 6 7

24. Nota hendurnar við ýmis 
verk 

0 1 5 7 0 1 9 3

25. Ljúka verkefnum án þess 
að þreytast of fljótt 

1 1 4 7 0 4 6 3
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Tafla 4 
 
Tíðni svara: Drengir 
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1. Halda mér hreinum 1 4 8 8 2 8 7 4

2. Klæða mig 0 1 4 16 1 2 7 11 

3. Borða án hjálpar 0 1 1 19 1 3 4 13 

4. Borga með peningum 
þegar ég kaupi eitthvað 

1 1 6 13 3 4 7 7 

5. Klára skylduverkin mín 3 5 8 5 3 3 4 11

6. Sofa nóg 3 4 8 6 0 4 3 14

7. Hafa nægan tíma til að 
gera það sem mér finnst 
skemmtilegt 

1 3 10 7 1 5 7 8

8. Passa eigur mínar 0 2 8 11 0 3 5 13 

9. Hreyfa mig frá einum stað 
til annars 

0 1 4 16 0 4 8 9 

10. Ákveða hvað mig langar 
til að gera 

1 6 9 5 1 6 8 6

11. Einbeita mér 2 11 5 3 1 6 3 11

12. Gera eitthvað með 
fjölskyldu minni 

0 1 6 14 0 1 9 11 

13. Gera eitthvað með vinum 
mínum 

0 2 9 10 0 3 9 9 

14. Gera eitthvað með 
bekkjarfélögum mínum 

0 5 8 8 3 6 6 6

15. Fara eftir reglum 
bekkjarins 

2 6 7 6 2 8 4 7

16. Ljúka verkefnum í 
skólanum á réttum tíma 

4 7 7 3 2 3 7 9

17. Ljúka við heimanámið 5 2 11 3 1 2 5 13

18. Spyrja kennarann þegar 
ég þarf 

0 3 5 13 1 7 4 9 

19. Úrskýra hugmyndir 
mínar þannig að aðrir skilji 

1 8 9 3 5 4 5 7

20. Finna nýjar lausnir þegar 
ég lendi í vandræðum 

4 3 7 7 2 2 6 11

21. Gefast ekki upp þótt 
verkefnin séu erfið 

2 3 12 4 1 5 4 11

22. Róa mig niður þegar ég 
verð æst/æstur 

4 5 6 6 1 3 4 13

23. Hafa stjórn á hreyfingum 
mínum 

1 0 9 11 0 2 7 12 

24. Nota hendurnar við ýmis 
verk 

0 0 5 16 0 4 2 15 

25. Ljúka verkefnum án þess 
að þreytast of fljótt 

3 4 8 6 1 5 2 13
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Samkvæmt niðurstöðum sem birtar eru í töflu 2 meta flestir þátttakendur að þeir eigi 

erfiðast með að finna nýjar lausnir þegar þeir lenda í vandræðum eða alls sjö börn. Flest börn 

nefna að mikilvægast fyrir þau sé að sofa nóg, alls 23 börn. Þegar skoðuð eru svör stúlkna og 

drengja hvors um sig í töflum 3 og 4 má sjá að atriðið að sofa nóg er báðum kynjum 

mikilvægast, sama gildir um atriðið að borða án hjálpar. 

Hér á eftir er fjallað nánar um niðurstöður einstakra atriða sem þátttakendur nefndu að 

þeir eigi erfitt með að gera, auk þeirra atriða sem þátttakendur telja mikilvægust. Að lokum 

eru dregnar fram og kynntar niðurstöður einstakra þátttakenda. Til að gefa sem besta mynd af 

niðurstöðum eru þær settar fram myndrænt. 

 

Atriði COSA sem þátttakendur telja sig eiga erfitt með að gera. 

Til að fá fram þann fjölda þátttakenda sem telja sig eiga í erfiðleikum með 

framkvæmd einstakra atriða eru lögð saman svör þátttakenda á kvörðunum ,,á svolítið erfitt 

með að gera þetta” og ,,á mjög erfitt með að gera þetta”. Hér eru birt þau sex atriði sem 

þátttakendur telja sig eiga erfiðast með að gera. 

Alls 18 þátttakendur meta að þeir eigi í erfiðleikum með einbeitingu en 16 börn töldu 

sig hinsvegar eiga auðvelt með þetta atriði (sjá mynd 2). 
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Alls voru 16 þátttakendur sem töldu sig eiga í erfiðleikum með að ljúka verkefnum í 

skólanum á réttum tíma en 18 þátttakendur töldu sig ekki eiga í neinum vanda með það (sjá 

mynd 3). 
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Alls voru 13 þátttakendur sem töldu sig eiga í erfiðleikum með að klára skylduverkin 

sín, útskýra hugmyndir sínar svo að aðrir skilji þær, finna nýjar lausnir þegar þeir lenda í 

vandræðum og róa sig niður þegar þeir verða æstir en 21 þátttakandi taldi þetta auðvelt (sjá 

myndir 4-7). 
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Atriði COSA sem þátttakendur telja sig eiga auðvelt með að gera. 

Til að setja fram sem skýrasta mynd af þeim atriðum sem þátttakendur töldu sig eiga 

auðveldast með að gera eru svör þátttakanda á kvörðunum ,,á frekar auðvelt með að gera þetta” 

og ,,á mjög auðvelt með að gera þetta” lögð saman. Alls töldu 33 þátttakendur að þeir ættu 

auðveldast með atriði er varða klæðnað, nota hendurnar við ýmis verk og að hreyfa sig frá 

einum stað til annars. Alls svöruðu 32 þátttakendur að þeir ættu auðveldast með að borða án 

hjálpar og 31 þátttakandi svaraði að þeir ættu auðveldast með að gera eitthvað með fjölskyldu 

sinni (sjá myndir 8-12). 
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Atriði COSA sem þátttakendur telja mikilvægust fyrir sig.  

Lítil dreifing kom fram í svörun á kvarðanum er metur mikilvægi athafna, sem er eins 

og áður sagði fjögurra stiga. Flestir þátttakendur merktu við þrjú efstu stig kvarðans: ,,Þetta er 

mikilvægt fyrir mig”, ,,þetta er mjög mikilvægt fyrir mig” og ,,þetta er mikilvægast fyrir mig”. 

Fáir svara á fyrsta stigi kvarðans ,,þetta er ekki mikilvægt fyrir mig”. Þar af leiðandi kemur 

fram bjögun á dreifingu svara. Til að fá mynd af því hvaða atriði þátttakendur töldu 

mikilvægust eru svör þeirra á tveimur efstu stigum kvarðans lögð saman. Hér eru birt þau sex 

atriði sem þátttakendur telja mikilvægust. 

Alls 33 þátttakendur telja það mjög mikilvægt eða mikilvægast fyrir sig að gera 

eitthvað með fjölskyldu sinni (sjá mynd 13). 
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Alls voru 32 þátttakendur sem telja mjög mikilvægt eða mikilvægast fyrir sig að hafa 

stjórn á hreyfingum sínum (sjá mynd 14). 
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Alls 30 þátttakendur telja mjög mikilvægt eða mikilvægast fyrir sig að sofa nóg, hreyfa 

sig frá einum stað til annars, ljúka við heimanámið og róa sig niður þegar þeir verða æstir en 

fjórir þátttakendur töldu þessi atriði ekki mikilvæg eða mikilvæg (sjá myndir 15-18). 
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Svör stúlkna og drengja. 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar með tilliti til svara kynja kemur í ljós að það atriði sem 

fékk oftast svörunina: ,,Þetta er mikilvægast fyrir mig” er að sofa nóg. Alls voru það 69% 

(n=9) stúlkna og 67% (n=14) drengja sem telja það mikilvægast. Þá telja 67% (n=14) drengja 

það mikilvægast fyrir sig að ljúka við heimanámið og 62% (n=8) stúlkna telja einnig þá athöfn 

mikilvægasta. Þannig má sjá að sama athöfn var báðum kynjum mikilvægust (sjá töflu 5). 

N= 34 Stúlkur Drengir 

Sofa nóg 69% (n=9) 67% (n=14) 

Ljúka við heimanámið 62% (n=8) 67% (n=14) 

Tafla 5 
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Atriði COSA sem þátttakendur eiga í erfiðleikum með en telja jafnframt mikilvæg. 

Þegar niðurstöður einstakra þátttakenda eru skoðaðar má sjá að 15 þátttakendur eru 

með fleiri en eitt atriði sem þeir meta sem mikilvægast fyrir sig en meta jafnframt að þeir eigi 

svolítið erfitt eða mjög erfitt með að gera, sjá dæmi á mynd 19. 

Ég sjálf/ur 

Á MJÖG 
ERFITT MEÐ 

AÐ GERA 
ÞETTA 

Á
SVO-
LÍTIÐ 

ERFITT 
MEÐ AÐ 

GERA 
ÞETTA 

Á FREKAR 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 

GERA 
ÞETTA 

Á MJÖG 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 

GERA ÞETTA 

ÞETTA 
ER EKKI 
MIKIL-
VÆGT 
FYRIR 
MIG 

ÞETTA 
ER 

MIKIL-
VÆGT 
FYRIR 
MIG 

ÞETTA ER 
MJÖG 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG 

ÞETTA ER 
MIKIL-

VÆGAST 
FYRIR MIG 

Ljúka  
við heima-

námið 
 

Mynd 19 

Samanburður á mati barnsins á því sem það telur erfitt en jafnframt mikilvægast gefur 

vísbendingu um mikilvæga iðju sem barnið á í erfiðleikum með og tilefni til að setja í forgang 

þegar kemur að samvinnu iðjuþjálfa og barnsins. Þau atriði þar sem þetta kom fram hjá báðum 

kynjum eru: Ljúka við heimanámið (n=8), ljúka verkefnum í skólanum á réttum tíma (n=7), 

finna nýjar lausnir þegar ég lendi í vandræðum (n=6), sofa nóg (n=5), róa mig niður þegar ég 

verð æst/æstur (n=5) og gefast ekki upp þótt verkefnin séu erfið (n=4). Þegar svör voru skoðuð 

hjá hvoru kyni fyrir sig má sjá vísbendingar um að drengir eigi í vanda með: Einbeita mér 

(n=7), fara eftir reglum bekkjarins (n=3) og klára skylduverkin mín (n=3). Svör stúlkna gáfu 

vísbendingar um vanda við athafnirnar: Gera eitthvað með fjölskyldu minni (n=2) og ákveða 

hvað mig langar til að gera (n=2). 

 

Svör við opnum spurningum COSA. 

Við opnu spurningunum í lok COSA komu þátttakendur með fjölbreytt svör en alls 

svöruðu 25 þátttakendur þeim spurningum. Hinir níu þátttakendur sem eftir standa höfðu engu 

við að bæta eftir að hafa fyllt út matslistann. Við spurningunni: ,,Er eitthvað annað sem þér 

gengur vel að gera sem við töluðum ekki um í dag?” Eru eftirfarandi dæmi um svör 
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þátttakenda: ,,Spila fótbolta, passa systur mína, passa hundinn minn, hugsa um fuglana mína, 

að treysta öðrum, að vinna (aðallega ef ég fæ borgað fyrir það), fimleikar, borðtennis, íþróttir, 

teikna, nám og hlaupa”. 

Við spurningunni: ,,Er eitthvað annað sem þú átt erfitt með að gera sem við töluðum 

ekki um í dag?” Fengust til dæmis eftirfarandi svör: ,,Á stundum erfitt með að hlusta, ofvirkni, 

stærðfræði, skrift, að taka próf, er viðkvæm (þegar krakkar eru leiðinlegir við mig eða aðra), 

erfitt að hafa hljóð, að lyfta þungum hlut, að svara fyrir mig og að eignast vini”.  

Að lokum var spurt: ,,Er eitthvað annað sem er mikilvægt fyrir þig sem við höfum ekki 

talað um?” Hér eru dæmi um svör þátttakenda: ,,Að leiðast ekki, að fara á klósettið, að fá hærri 

einkunn í íslensku, fjölskyldan, að trufla ekki í tímum, að eiga vini, að fá frið til að læra, að 

ganga vel í náminu, að stunda íþróttir, að vera með vinum mínum, að geta klætt mig eins og 

stelpurnar og að leiðast ekki”. 

 

Samantekt 

Hér á undan voru settar fram niðurstöður sem svara rannsóknarspurningunni: 

1. Hvernig meta íslensk skólabörn á miðstigi, sem njóta sérúrræða, frammistöðu sína 

við eigin iðju samkvæmt matstækinu COSA og hversu mikilvæg er iðjan þeim? 

Það var gert með því að skoða svör þátttakenda á COSA í tíðnitöflum þar sem sjá má að 

þau daglegu viðfangsefni sem reynast þátttakendum erfiðust eru: Einbeiting og ljúka 

verkefnum í skólanum á réttum tíma. Þær athafnir sem reynast þátttakendum auðveldastar eru: 

Klæða sig og hreyfa sig frá einum stað til annars. Atriði COSA sem þátttakendur telja 

mikilvægust fyrir sig eru: Gera eitthvað með fjölskyldu sinni og hafa stjórn á hreyfingum 

sínum. Einnig voru skoðaðar sérstaklega niðurstöður svara stúlkna og drengja og þær bornar 

saman. Niðurstöður leiddu í ljós að atriðið að sofa nóg var báðum kynjum mikilvægast. Þá 

voru svör einstakra þátttakenda skoðuð með tilliti til atriða sem gefa vísbendingu um 
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iðjutengda erfiðleika. Þar kom fram að þátttakendur upplifa mesta hindrun í athöfnum sem 

snúa að viðfangsefnum sem tengjast skólanum. Að lokum voru svör við opnum spurningum 

COSA kynnt. 25 þátttakendur völdu að svara þeim spurningum og voru svör þeirra fjölbreytt. 

 

Notagildi íslenskrar þýðingar COSA 

Hér verður leitað svara rannsóknarspurningunni: 

2. Hvernig nýtist íslensk þýðing matstækisins COSA fyrir íslensk skólabörn á 

miðstigi, sem njóta sérúrræða? 

Við gagnaöflun var notað athugunarblað rannsakenda (fylgiskjal C) þar sem safnað var 

upplýsingum um COSA og athugasemdir sem fram komu skráðar. Hér á eftir eru kynntar þær 

niðurstöður. 

Rannsakendur skráðu þann tíma sem það tók hvern þátttakanda að ljúka við COSA. 

Tímalengd var frá 5-40 mínútur en að meðaltali tók það þátttakendur 12 mínútur að fylla út 

matslistann. Matslistinn COSA var nýttur fyrir alla þátttakendur við gagnaöflun og enginn 

þátttakenda hafði þörf fyrir að nýta einfaldara form COSA þar sem fagmaður les upp 

setningarnar og barnið nýtir sjónræn spjöld til að meta færni og mikilvægi athafnanna. 

Þær athugasemdir sem rannsakendur skráðu hjá sér varðandi aðlögun við fyrirlögn 

COSA varðaði þörf þátttakenda fyrir munnlega hvatningu til þess að halda einbeitingu svo 

þeir næðu að klára að fylla út matslistann. Alls voru það fjórir þátttakendur sem þurftu á slíku 

að halda. Þá kom það fram að sex þátttakendur virtust eiga erfitt með að greina á milli 

stigbreytinga, á kvarðanum er varðar mikilvægi athafna, ,,þetta er mjög mikilvægt fyrir mig” 

og ,,þetta er mikilvægast fyrir mig” og leituðu þeir eftir útskýringum á þeim mun sem liggur 

að baki þessu orðalagi. Alls níu þátttakendur þurftu útskýringar á einhverjum atriðum COSA 

en í það heila voru það 11 atriði sem þurftu nánari útskýringar við. Þrír þátttakendur óskuðu 

eftir útskýringum á fjórum atriðum við útfyllingu COSA, annars voru það færri atriði sem 
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hver þátttakandi þurfti útskýringar við. Fjórir þátttakenda þurftu nánari útskýringar við 

atriðin: Klára skylduverkin mín og borga með peningum þegar ég kaupi eitthvað. Þrír 

þátttakenda þurftu nánari útskýringar við atriðin: Hreyfa mig frá einum stað til annars og 

útskýra hugmyndir mínar þannig að aðrir skilji. Einn til tveir þátttakenda þurftu nánari 

útskýringar við atriðin: Ljúka verkefnum án þess að þreytast of fljótt, nota hendurnar við 

ýmis verk, sofa nóg, ákveða hvað mig langar til að gera, borða án hjálpar, passa eigur mínar 

og hafa stjórn á hreyfingum mínum. Til að koma til móts við spurningar þátttakenda nýttu 

rannsakendur leiðbeiningar með fyrirlögn og sú aðlögun nýttist þátttakendum á þann veg að 

þeir gátu lokið við að fylla út COSA (fylgiskjal A). 

 

Samantekt 

Hér á undan voru settar fram niðurstöður sem svara rannsóknarspurningunni: 

2. Hvernig nýtist íslensk þýðing matstækisins COSA fyrir íslensk skólabörn á 

miðstigi, sem njóta sérúrræða?  

Við fyrirlögn COSA voru skráðar niður upplýsingar og athugasemdir rannsakenda á 

sérstakt athugunarblað (fylgiskjal C). Fram kom að fjórir þátttakendur þurftu á munnlegri 

hvatningu að halda þar sem einbeitingu þeirra var ábótavant við svörun COSA. Þá kom í ljós 

að sex þátttakendur áttu erfitt með að greina á milli stigbreytinga á kvarðanum er varðar 

mikilvægi athafna. Alls voru það 11 atriði sem þátttakendur þurftu að fá nánari útskýringar 

við og til að mæta þeim þörfum nýttu rannsakendur leiðbeiningar með fyrirlögn. Að meðaltali 

tók það þátttakendur 12 mínútur að svara matslistanum. 
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KAFLI V 

UMRÆÐA 

Í þessum kafla eru dregnar fram og ræddar helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað 

er á að fjalla um hvernig börn á miðstigi í íslenskum grunnskólum, sem njóta sérúrræða, meta 

frammistöðu sína við iðju samkvæmt matstækinu COSA og hversu mikilvæg hún er þeim. Þá 

er farið yfir það hvernig íslensk þýðing rannsakenda á COSA nýttist og settar fram tillögur til 

úrbóta. Sagt verður frá takmörkunum rannsóknarinnar þá er stutt umfjöllun um siðfræðilega 

þætti er snúa að rannsókninni. Fjallað er um hagnýtt gildi rannsóknarinnar fyrir iðjuþjálfun á 

Íslandi og að lokum eru settar fram hugmyndir að rannsóknum á tengdu efni.  

 

Umræða um niðurstöður 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir að þær iðjutengdu athafnir sem flest barnanna töldu 

sig eiga erfitt með er að einbeita sér og ljúka verkefnum sínum í skóla á réttum tíma. 

Kvarðinn sem metur mikilvægi athafna gefur ekki miklar upplýsingar um það hvaða 

athafnir eru mikilvægari en aðrar, flestum börnunum fannst meginþorri athafnanna sem taldar 

eru upp í matslistanum mikilvægar. Kvarðinn um mikilvægi athafna nýtist hins vegar í 

samvinnu iðjuþjálfa og barns. Þegar skoðað er hjá hverju barni um sig hversu erfiða eða 

auðvelda barnið telur athöfnina vera annars vegar og hins vegar hve mikilvæg sama athöfn er 

barninu, gefur það vísbendingu um mikilvæga iðju sem barnið á í erfiðleikum með og tilefni 

til að setja í forgang þegar kemur að samvinnu iðjuþjálfa og barnsins. Fimmtán börn töldu sig 

eiga mjög erfitt með eitt eða fleiri atriði sem þau gáfu hæstu einkunn í mikilvægi. Bæði 

stúlkur og drengir nefndu viðfangsefni sem tengjast skólastarfi eins og að ljúka við 

heimanámið, ljúka verkefnum í skóla á réttum tíma, og að gefast ekki upp þó verkefnin séu 

þeim erfið. Þá nefndu þátttakendur atriði sem skipta þau máli en það er að finna nýjar lausnir 

þegar þau lenda í vandræðum og að sofa nóg. 
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Niðurstöður rannsóknar okkar leiða þannig í ljós að athafnir sem snúa að 

viðfangsefnum í skólanum eru börnunum hugleikin og telja þau sig oftast eiga í erfiðleikum 

með slík verkefni og finnst þau einnig mikilvægust. 

Síðustu árin hefur orðið þróun í átt að skólastefnunni Skóli án aðgreiningar sem felur 

það í sér að börn með sérþarfir sækja oftar sinn heimaskóla en áður tíðkaðist. Niðurstöður 

okkar benda til þess að börn á miðstigi sem hafa sérþarfir sem skólinn mætir með námsaðstoð 

og/eða sérkennslu eigi einnig við iðjutengdan vanda að stríða. Samkvæmt niðurstöðum okkar 

og heimildum er mikil þörf á þverfaglegri vinnu innan skólakerfisins til að mæta þörfum 

þessara barna. Börn með mismunandi styrkleika og veikleika eiga rétt á aðstoð við hæfi 

(Chen og Cohn, 2003; Doubt og McCall, 2003; Hanna Hjartardóttir, 2004; Málfríður 

Gísladóttir, 2004). Erlendis, þá sérstaklega í Bandaríkjunum, hafa iðjuþjálfar verið starfandi 

um langt skeið innan skólakerfisins. Þar er markmiðið að koma til móts við þarfir barnanna í 

daglegu umhverfi þeirra en sýnt hefur verið fram á að slík nálgun skilar bestum árangri 

(Rourk, 1996). Mikilvægt er að ráðgjöf iðjuþjálfa innan skóla sé markviss og hagnýt svo 

kennarinn geti nýtt hana í almennri bekkjardeild. Þrýstingur á einstaklingsmiðaða kennslu 

hefur leitt til þess að fleiri stuðningsaðilar eru inni í bekkjum og það virðist oft á tíðum 

krefjast meiri vinnu fyrir kennarann því þörf er á aukinni samhæfingu á vinnulagi (Long, 

2003). Við teljum að þörf sé á að þjónusta iðjuþjálfa á Íslandi færist í mun meira mæli út í 

samfélagið að þeim vettvangi þar sem börnin stunda iðju sína, þá sérstaklega innan skólanna 

en eins og áður sagði gefa niðurstöður okkar vísbendingu um að sú þörf sé fyrir hendi. 

Eins og staðan er á Íslandi í dag mega iðjuþjálfar sem starfa á vegum fræðsluskrifstofa 

einungis framkvæma athugun og veita ráðgjöf (Lög um grunnskóla nr.66/1995). Við teljum 

að það umhverfi sem stoðþjónusta grunnskóla starfar eftir hefti möguleika á þjónustu 

iðjuþjálfa við þau börn sem þurfa á slíkri þjónustu að halda. Með fjárhagslegu sjálfstæði 

grunnskólanna má sjá fyrir sér möguleika á að vinna nýjar lendur með möguleika á ráðningu 
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iðjuþjálfa innan einstaka skóla. Einnig má sjá færi á þjónustu iðjuþjálfa innan grunnskólanna 

í formi skólaheilsugæslu þar sem iðjuþjálfar starfa eftir lögum um heilbrigðisþjónustu í stað 

laga um stoðþjónustu skóla. 

Með stefnu um skóla án aðgreiningar er mikil þörf á fleiri starfséttum innan 

grunnskólanna og á málþingi félags íslenskra sérkennara síðastliðið haust kom sterkt fram 

ákall kennara eftir þverfaglegri samvinnu innan grunnskólans vegna þeirra barna sem eiga 

erfitt með að stunda nám sitt í því umhverfi sem skólastofnunin býður uppá. (Hanna 

Hjartardóttir, 2004; Málfríður Gísladóttir, 2004). Þetta styður enn fremur að iðjuþjálfa er þörf 

innan grunnskólakerfisins. Kristján Már Magnússon sálfræðingur benti á, í skýrslu sinni sem 

hann vann fyrir Heilbrigðismálaráðuneytið, að breyta þyrfti lýsingu á hlutverki stoðþjónustu 

skóla þannig að henni verði aftur ætlað að sinna greiningu og íhlutun í málefnum barna og 

unglinga með vægari geðraskanir. Nauðsyn væri á að styrkja starfsfólk stoðþjónustunnar enda 

væri þáttur þess í fyrirbyggjandi starfi og snemmtækri íhlutun grunnþjónustunnar mikilvægur 

í samstarfi grunnskóla og skólaheilsugæslu. Með breytingu á þjónustunni mætti ýta enn 

frekar undir félags- og tilfinningalegan þroska barna og draga þannig úr þörf á ýtarþjónustu. 

Til þess að þetta gæti átt sér stað þyrfti að breyta lýsingum á hlutverki sérþjónustunnar í 

lögum og reglugerðum um grunnskóla (Kristján M. Kristjánsson, 2004). 

Í niðurstöðum okkar er einnig áhugavert að sjá að þau atriði sem fá flest svör varðandi 

mikilvægi hjá báðum kynjum er að sofa nóg og ljúka við heimanámið. Þannig má sjá að sama 

iðja var báðum kynjum mikilvægust. Þetta eru áhugverðar niðurstöður í ljósi þess að rannsókn 

Jessicu Keller sem gerð var í Bandaríkjunum 2004 leiddi í ljós mismun milli kynja á mikilvægi 

athafna (Keller, 2004). Við veltum því fyrir okkur hvort menningarbundinn munur hafi áhrif 

þarna á eða hvort það sé ólíkt úrtak sem leiði í ljós mismunandi þarfir og upplifanir 

þátttakenda. Einnig gæti það átt við að um tilviljun sé að ræða þar sem úrtak rannsóknar okkar 

er lítið. 
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Við fyrirlögn COSA skráðum við ýmsar athugasemdir á sérstakt eyðublað til að varpa 

ljósi á hvernig íslenska þýðing matstækisins nýtist fyrir íslensk skólabörn á miðstigi sem njóta 

sérúrræða. Niðurstöðurnar gefa til kynna að íslenska þýðingin hafi reynst vel. Fram komu 

nokkur atriði sem þátttakendur þurftu útskýringar við og gripum við í þeim tilfellum til 

leiðbeiningarblaðs um fyrirlögn sem nægði til að þátttakendur gætu klárað COSA. Eftir 

þýðingu, fyrirlögn og greiningu gagna á COSA teljum við þó þörf á að rannsaka nánar þann 

blæbrigðarmun sem nokkrir þátttakendur áttu erfitt með að átta sig á, á kvarðanum er mælir 

mikilvægi. Hér er átt við stigbreytinguna ,,þetta er mikilvægt fyrir mig” og ,,þetta er 

mikilvægast fyrir mig”. Þetta atriði var meðal annars rætt í stórum hópi iðjuþjálfa sem eru 

sammála rannsakendum hvað þetta varðar. 

Þá er það upplifun okkar að matstæki sem þetta reyni töluvert á viðtalstækni. Börn eru 

ekki vön því að vera spurð um eigin upplifun og leituðu talsvert eftir samþykki okkar fyrir 

svörun. Því þurfa fagmenn sem nota COSA að fylgja vel leiðbeiningum um fyrirlögn og varast 

að leiða barnið áfram í svörun (Sturgess, Rodger og Ozanne, 2002). 

Opnu spurningar COSA leiddu í ljós fjölbreytt svör þátttakenda. Við teljum að það gefi 

til kynna hversu yfirgripsmikill matslistinn er og að hann spanni þær athafnir sem börn taka sér 

fyrir hendur dags daglega. Opnu spurningarnar gefa börnunum færi á að segja frá eigin brjósti 

upplifanir sínar og eigin hugðarefni. Þetta gefur fagmanni tækifæri á að fara með umræðuna á 

næsta stig og ræða markmið með íhlutun. COSA gefur mikla möguleika á að ræða betur þær 

athafnir sem barnið upplifir að það eigi erfitt með. Við teljum að það væri kostur ef á 

samantektarblaði um niðurstöður væri einnig staður þar sem skráð væru þau markmið sem sett 

eru í samvinnu við barnið. Þar væri einnig hægt að skrá hvernig staðið skuli að framkvæmd 

markmiða og hvenær endurmat er áætlað. 

Þátttakendur í rannsókninni voru þröngur hópur barna hvað varðar aldur og búsetu auk 

þess njóta þau öll sérúrræða í skólanum. Í niðurstöðum okkar má sjá að mestir erfiðleikar koma 
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fram við skólatengda iðju og veltum við því fyrir okkur hvort það sama eigi við um nemendur 

almennt. Þá voru skólarnir allir staðsettir á höfuðborgarsvæðinu. Skoða þyrfti hvort einhver 

menningarbundinn munur kæmi fram ef rannsóknin væri framkvæmd í dreifbýli eða þéttbýli 

utan þessa svæðis. Niðurstöður rannsóknarinnar er því ekki hægt að alhæfa á allan þann 

aldurshóp sem matstækið er hannað fyrir en þessir annmarkar eru samt styrkur rannsóknarinnar 

þar sem við vitum nú mikið um hagi þessa þrönga hóps.  

Í upphafi rannsóknar var sótt um tilskilin leyfi til Vísindasiðanefndar og 

fræðsluskrifstofa í þeim sveitarfélögum þar sem rannsóknin fór fram. Rannsóknin var tilkynnt 

til Persónuverndar. Eftir að gagnaöflun hófst barst óformleg athugasemd til Persónuverndar 

sem óskaði í kjölfarið eftir frekari skýringum varðandi val á úrtaki. Við skrifuðum 

Persónuvernd greinargóða lýsingu á vali á úrtaki. Hjá Persónuvernd fengum við upplýsingar 

um að til að tryggja fullan rétt þátttakenda varðandi persónuupplýsingar væri hyggilegra að fá 

aðila frá þeim skólum sem völdust í úrtakið til að hafa samband við foreldra og fá samþykki 

þeirra fyrir því að barnið sé hluti af þýði sem valið er í rannsókn. Eftir að slíkt samþykki er 

fengið er skólanum heimilt að gefa upp nafn barnsins og símanúmer. Það væri leið til að 

fyrirbyggja að gefnar séu persónulegar upplýsingar án þess að fyrir liggi vilji einstaklingins til 

þátttöku. 

 

Hagnýtt gildi fyrir iðjuþjálfun 

Við teljum COSA vera öfluga viðbót við þau matstæki sem iðjuþjálfar, sem vinna með 

börnum, nýta hér á landi. Sérstaklega nýtist það vel innan skólakerfis þar sem spurt er um 

upplifanir barnanna sjálfra og þannig fást mikilvægar upplýsingar um líðan barna og 

iðjutengda sjálfsmynd þeirra þegar kemur að daglegum athöfnum. Brotin sjálfsmynd hvetur 

ekki til áframhaldandi framkvæmdar við iðju. Börn þurfa að fá tækifæri til þess að skynja og 

setja orð á eigin getu, hvað þau geta vel og hvað þau þurfa aðstoð við. Það getur verið 
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sársaukafullt að gera sér grein fyrir vanmætti sínum og sum börn forðast að lenda í aðstæðum 

sem geta gefið tilefni til að þeim mistakist (Kielhofner, 2002). COSA er verkfæri sem gefur 

fagmönnum færi á að koma auga á hvaða athafnir það eru sem börnin upplifa að þau eigi erfitt 

með að framkvæma en finnst jafnframt mikilvægar. Með notkun COSA er íhlutun því sniðin að 

hverju barni, miðuð að þörfum þess og þeirri iðju sem er því mikilvægust. 

Hingað til hafa iðjuþjálfar hér á landi að mestu leyti notað matstæki sem meta 

undirliggjandi hæfniþætti en með COSA fá börnin tækifæri til að láta í ljós skoðanir sínar og 

setja sér persónuleg markmið með íhlutun. Að gefa börnum tækifæri á að segja sína skoðun og 

upplifun þjálfar þau í að taka ákvarðanir og eykur ábyrgðarkennd þeirra (Curtin, 2001; 

Sturgess, Rodger og Ozanne, 2002). Með notkun COSA tryggir fagmaður enn fremur rétt 

barnsins til að láta óhindrað í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða það sjálft (Barnahjálp 

Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Rannsókn okkar leiðir í ljós mikilvægi þess að iðjuþjálfar hugi að 

nýjum lendum varðandi aðgengi að þjónustu þar sem niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að börn sem njóta sérúrræða í skóla eigi við iðjutengda erfiðleika að stríða sem iðjuþjálfar 

geta komið til móts við í vinnu sinni með skjólstæðingsmiðaða þjónustu að leiðarljósi. 

Rannsókn okkar á COSA er fyrsta rannsóknin sem gerð hefur verið á matstækinu 

hérlendis. Mikilvægt er að rannsaka matsækið frekar með tilliti til menningarbundins munar. 

Þar sem rannsóknin er unnin í samvinnu við MOHO Clearinghouse munum við fá gerða 

RASCH greiningu á íslensku gögnunum. Von er á þeim niðurstöðum haustið 2005. Þetta mun 

styrkja íslensku þýðinguna enn frekar. 

Áhugavert væri að flokka hinar mismunandi tegundir iðju (eigin umsjá, störf/nám og 

tómstundaiðju) og skoða nánar hvort munur sé á hversu mikilvæg hver tegund er börnum á 

mismunandi aldri. Rannsókn á því efni gæfi iðjuþjálfafaginu mikið gildi þar sem ekki hefur 

verið rannsakað, að okkur vitandi, hvernig börn í raun meta hvaða iðja er þeim mikilvæg á 
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mismunandi aldursstigum. Slíkar upplýsingar væru dýrmætar fyrir iðjuþjálfa í daglegu starfi 

með börnum þó að sjálfsögðu þurfi alltaf að taka mið að þörfum hvers einstaklings í íhlutun. 

Rannsókn okkar var eingöngu miðuð við miðstig grunnskóla en mjög áhugavert væri að 

skoða allan þann aldurshóp sem matstækið er hannað fyrir. Þá væri áhugavert að skoða frekar 

áreiðanleika svara hjá yngsta aldurshópnum en matstækið er hannað fyrir börn allt niður í átta 

ára aldur. 

Okkur þykir einnig áhugavert að gera samanburðarrannsókn á íslenskum börnum með 

mismunandi greiningarviðmið svo sem, athyglisbrest, ofvirkni, kvíða, Asperger heilkenni, börn 

með áunnin heilaskaða og svo framvegis. Áhugavert er að skoða hvernig mismunandi hópar 

barna meta frammistöðu sína við iðju og hversu mikilvæg hún er þeim. 
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COSA - MAT BARNS Á EIGIN IÐJU 
 

Nafn barns:_____________________        Kyn: kk kvk         Kennitala: ___________-_____                     

Bekkur:__________         

Nafn fagmanns:____________________________                  Dagsetning:_______________ 

Leiðbeiningar: 
Hér eru nokkrar setningar sem lýsa því sem börn gera dags daglega.  Við hverja setningu eru nokkrar 
fullyrðingar sem lýsa því hversu erfitt eða auðvelt þú átt með að gera það sem setningin segir.  Þú átt að meta 
hversu erfitt eða auðvelt þetta er með því að merkja við það andlit sem þér finnst passa best við þig. 

 Þú átt líka að meta hversu mikilvægt, það sem hver setning segir, er fyrir þig og merkja við þann  
 fjölda stjarna sem passar best.  Þú átt að hugsa um hvað þér sjálfum eða sjálfri finnst mikilvægt en  
 ekki það sem foreldrum þínum eða kennara finnst.          

Þetta er ekki próf og það eru engin rétt eða röng svör.  Prófum eitt dæmi: 
 

Ég sjálf/ur 

Á MJÖG  
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á
SVOLÍTIÐ 
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á FREKAR 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 

GERA ÞETTA 

Á MJÖG 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

ÞETTA ER 
EKKI 

MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG 

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGT 
FYRIR 
MIG 

ÞETTA ER 
MJÖG 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGAST 

FYRIR MIG 

Horfa á bíómynd 

Ég sjálf/ur 

Á MJÖG 
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á
SVOLÍTIÐ 
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á FREKAR 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á MJÖG 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

ÞETTA ER 
EKKI 

MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG 

ÞETTA ER 
MJÖG 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGAST 

FYRIR MIG 

Halda mér 
hreinum/hreinni 

Klæða mig 

 
Borða án 
hjálpar 

 

Borga með 
peningum þegar 

ég kaupi 
eitthvað 

 

Klára 
skylduverkin mín
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Ég sjálf/ur 

Á MJÖG 
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á
SVOLÍTIÐ 
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á FREKAR 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á MJÖG 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

ÞETTA ER 
EKKI 

MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG 

ÞETTA ER 
MJÖG 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGAST 

FYRIR MIG 

Sofa nóg 

Hafa nægan 
tíma til að 

gera það sem 
mér finnst 

skemmtilegt 
Passa 

eigur mínar 
 

Hreyfa mig 
frá einum     

stað til annars 
 

Ákveða hvað 
mig langar til að 

gera 
 

Ég sjálf/ur 

Á MJÖG 
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á
SVOLÍTIÐ 
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á FREKAR 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á MJÖG 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

ÞETTA ER 
EKKI 

MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG 

ÞETTA ER 
MJÖG 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGAST 

FYRIR MIG 

Einbeita mér 
 

Gera eitthvað 
með 

fjölskyldu 
minni 

 

Gera eitthvað 
með vinum 

mínum 
 

Gera eitthvað 
með 

bekkjarfélögum 
mínum 

Fara eftir 
reglum 

bekkjarins 
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Ég sjálf/ur 

Á MJÖG 
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á
SVOLÍTIÐ 
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á FREKAR 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á MJÖG 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

ÞETTA ER 
EKKI 

MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG 

ÞETTA ER 
MJÖG 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGAST 

FYRIR MIG 

Ljúka  
verkefnum í 
skólanum á 

réttum tíma 
Ljúka við 

heimanámið 
 

Spyrja 
kennarann þegar 

ég þarf 
 

Útskýra 
hugmyndir mínar  
þannig að aðrir 

skilji 
 

Finna nýjar 
lausnir þegar ég 

lendi í 
vandræðum 

 

Ég sjálf/ur 

Á MJÖG 
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á
SVOLÍTIÐ 
ERFITT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

Á FREKAR 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA  

Á MJÖG 
AUÐVELT 
MEÐ AÐ 
GERA 
ÞETTA 

ÞETTA ER 
EKKI 

MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG 

ÞETTA ER 
MJÖG 
MIKIL-
VÆGT 

FYRIR MIG

ÞETTA ER 
MIKIL-
VÆGAST 

FYRIR MIG 

Gefast ekki upp 
þótt verkefnin 

séu erfið 

Róa mig niður 
þegar ég verð 
æst/æstur 

Hafa stjórn á 
hreyfingum 

mínum 
 

Nota hendurnar 
við ýmis verk 

 

Ljúka verkefnum  
án þess að 

þreytast of 
fljótt 
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Er eitthvað fleira sem þér gengur vel að gera sem við töluðum ekki um í dag?  Nefndu tvennt.
1)_____________________________________________________ 
 
2)_____________________________________________________ 
 
Er eitthvað fleira sem þú átt erfitt að gera sem við töluðum ekki um í dag?  Nefndu tvennt. 
1)______________________________________________________ 
 
2)______________________________________________________ 
 
Er eitthvað fleira sem er mikilvægt fyrir þig sem við höfum ekki talað um? Viltu segja mér frá því?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Leiðbeiningar með fyrirlögn  
COSA - Mat barns á eigin iðju. 

Í töflunni hér að neðan er að finna ítarlegri útskýringar á því sem fram kemur í setningunum á 
matseyðublaðinu. Ef barn á erfitt með að átta sig hvað átt er við má nýta útskýringarnar til 
þess að auka skilning þess. 
 
Umræðuefni á matseyðublaði Nánari útskýringar 

Halda mér hreinni/hreinum. 

Þú ræður við að þvo og þurrka þér um 
hendur og andlit. Þú getur farið í sturtu eða 
bað án þess að fá hjálp og ræður við að 
bursta tennur og greiða hár.   

Klæða mig. 

Þú getur valið hjálparlaust þau föt sem þú 
ætlar að vera í og ræður við að klæða þig 
sjálf/ur án hjálpar. 

Borða án hjálpar. 

Þú getur notað hníf, gaffal og skeið þegar þú 
borðar og getur drukkið úr glasi eða bolla án 
þess að sulla niður eða fá hjálp. 

Borga með peningum þegar ég kaupi 
eitthvað. 
 

Þú getur valið það sem þú vilt kaupa og veist 
hversu mikla peninga þú þarft að láta 
afgreiðslufólk hafa. Ef þú ættir t.d. 100 
krónur þá veistu hvað þú getur keypt af því 
sem þig langar í eða vantar. Innkaupin geta 
farið fram t.d. í skólanum eða verslunum. 

Klára skylduverkin mín. 

Þú klárar hjálparlaust þau skylduverk sem 
ætlast er til af þér. Skylduverk gætu verið 
verk sem þú átt að gera heima, í skólanum 
eða annars staðar.  

Sofa nóg.  
Þú sefur nóg og hefur næga orku til að gera 
það sem þú þarft að gera eða vilt gera.  

Hafa nægan tíma til að gera það sem mér 
finnst skemmtilegt. 

Þú lýkur því sem þú þarft að gera þannig að 
þú hafir nægan tíma til þess sem þig langar 
til.  

Passa eigur mínar. 

Þú passar fötin þín, bækurnar og önnur 
leikföng vel og finnur auðveldlega það sem 
þig vantar.  

Hreyfa mig frá einum stað til annars. 

Þú getur hreyft líkama þinn þannig að þú 
komist á milli staða. (Hér er átt við færni 
barnsins til að hreyfa sig og komast um í 
umhverfi sínu fremur en grófhreyfifærni). 
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Umræðuefni á matseyðublaði Nánari útskýringar 

Ákveða hvað mig langar til að gera. 
 

Þú getur ákveðið hvað þig langar til og hefur 
gaman af að gera. Hér er ekki átt við að 
ákveða að klára ekki skólaverkefnin heldur 
að þú getur valið að gera eitthvað eitt fram 
yfir annað sem þig langar til að gera í frítíma 
þínum. 

Einbeita mér. 

Þú getur einbeitt þér að því sem þú ert að 
gera og þarft ekki aðra til að minna þig á að 
ljúka verkinu. 

Gera eitthvað með fjölskyldu minni. 
Þú getur unnið með öðrum í fjölskyldunni og 
leikið við þá. 

Gera eitthvað með vinum mínum. 
Þú átt vini á þínum aldri sem þér finnst 
gaman að vera með. 

Gera eitthvað með bekkjarfélögum mínum. 
Þú leikur þér við aðra í bekknum eða vinnur 
vel með öðrum úr bekknum. 

Fara eftir reglum bekkjarins. 
Þú skilur bekkjarreglur og ferð eftir þeim og 
stundatöflu bekkjarins. 

Ljúka verkefnum í skólanum á réttum tíma. 

Þú getur byrjað á verkefnum þegar kennari 
segir þér og heldur áfram að vinna þannig að 
þú ljúkir þeim á réttum tíma. 

Ljúka við heimanámið. 
 
Þú getur klárað heimanámið á réttum tíma. 

Spyrja kennarann þegar ég þarf. 

Þú getur spurt kennarann þegar þig vantar 
hjálp eða þegar það er eitthvað sem þú skilur 
ekki. 

Útskýra hugmyndir mínar þannig að aðrir 
skilji. 

Þú getur útskýrt hugsanir þínar og 
tilfinningar þannig að aðrir skilji þig.  

Finna nýjar lausnir þegar ég lendi í 
vandræðum. 

Þú reynir nýjar leiðir þegar þú átt í 
erfiðleikum. 

Gefast ekki upp þótt verkefnin séu erfið. 
Þú heldur áfram að vinna þótt verkefnið sé 
erfitt. 

Róa mig niður þegar ég verð æst/æstur 

Þú getur róað þig niður og hætt að vera 
reiður, leiður eða pirraður þegar eitthvað 
slæmt gerist. Þú veist hvað þú átt að gera til 
að það takist 
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Umræðuefni á matseyðublaði Nánari útskýringar 

Hafa stjórn á hreyfingum mínum. 

Þú getur hreyft líkama þinn þannig að þú 
getir leikið þér, unnið eða gert annað sem þú 
vilt gera. (Hér er átt við grófhreyfifærni). 

Nota hendurnar við ýmis verk. 

Þú getur látið hendurnar og fingurna hreyfast 
þegar þú leikur þér, gerir skólaverkefni eða 
handleikur hluti. 

Ljúka verkefnum án þess að þreytast of 
fljótt. 

Þú getur lokið við það sem þú ert að gera án 
þess að þurfa að hvíla þig. 

Fagmanni er heimilt að umorða skilgreiningar á umræðuefnum en forðast ber að gefa frekari 

upplýsingar sem gætu haft áhrif á svör barnsins.   

 

Hér á eftir fara dæmi um það hvernig leiðbeiningar fagmanns gætu dregið úr réttmæti og 

jafnvel ógilt sjálfsmat barnsins.  

• Barnið útskýrir líðan sína við tiltekið umræðuefni og spyr fagmann álits á því hvort það 

myndi flokkast sem ,,mjög erfitt” eða ,,svolítið erfitt” og fagmaðurinn bendir á það svar 

sem barnið ætti að merkja við. 

• Barnið spyr hversu margar setningar ætti að merkja sem ,,mjög erfitt” og fagmaður gefur 

upp ákveðinn fjölda setninga sem ætti að merkja þannig.   

• Barnið biður fagmann um að segja sér hvað væri ,,rétt” svar við ákveðnu umræðuefni. 

 

Eftirfarandi eru dæmi um hvernig viðbrögð eða svör fagmanns við spurningum barnsins eða 

ósk þess um aðstoð geta stutt við sjálfsmat þess og þar með aukið áreiðanleika í svörun 

barnsins. 

• Barnið biður um dæmi um hvað er átt við með að ,, Gera eitthvað með bekkjarfélögum 

mínum” og fagmaður gefur almenn dæmi um hvað það gæti verið; leika saman í frítíma, 

samvera í hádegishlé eða vinna saman að verkefnum í kennslustund. 

• Barnið spyr hvað átt sé við með að ,,Einbeita mér” og fagmaður lýsir aðstæðum sem hann 

hefur orðið vitni að hjá barninu þar sem það annars vegar átti auðvelt með að halda 

einbeitingu og hins vegar þar sem það átti í erfiðleikum. 

• Barnið segir frá atviki sem tengist umræðuefninu um að ljúka við skólaverkefni og 

fagmaður styður barnið í frásögninni, hvetur það til ákvarðanatöku á hlutlausan máta t.d. 

,,Hvað sagði kennarinn?”, ,,Hvaða einkunn fékkstu?” eða ,,Hvaða reglur giltu um 

verkefnaskil?”. 
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FYLGISKJAL C: ATHUGASEMDIR RANNSAKENDA 
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Athugasemdir rannsakenda 
 

Nafn rannsakanda:____________________________ 
Númer barns:_________________________________ 
Aldur barns:__________________________________ 
Kyn:_________________________________________ 
Þjóðerni barns:________________________ 

 
• Við svörun notaði barnið:      Matseyðublaðið         eða       Spjöldin 
 

• Þurfti að gera einhverjar breytingar eða aðlögun svo barnið gæti lokið við COSA?  
Ef svarið er já, hvers kyns? 
 

• Hversu langan tíma tók það barnið að ljúka við að svara COSA? 
 

• Komu fram viðbótarsvör við opnu spurningunum í lok COSA? 
 

• Voru einhverjar fullyrðingar sem barnið skildi ekki á COSA? 
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FYLGISKJAL D: LEYFI VÍSINDASIÐANEFNDAR 
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FYLGISKJAL E: TILKYNNING TIL PERSÓNUVERNDAR  

 



70



71



72



73

FYLGISKJAL F: LEYFI FRÆÐSLUMIÐSTÖÐVAR REYKJAVÍKUR 
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FYLGISKJAL G: STAÐLAÐ LEYFI TIL UNDIRRITUNAR AF SKÓLASTJÓRUM 
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15. desember 2004. 
 

Kæri skólastjóri, 
 

Við, Erla Björk Sveinbjörnsdóttir, Hrönn Birgisdóttir, Kristjana Ólafsdóttir og 
ábyrgðarmaður rannsóknarinnar Margrét Ólafsdóttir, höfum óskað eftir samstarfi við skólann 
vegna rannsóknar okkar á matstækinu ,, Mat barns á eigin iðju” og fengið jákvæð viðbrögð. 
Að fenginni ábendingu frá Vísindasiðanefnd óskum við hér með eftir formlegri 
samþykkisyfirlýsingu þessa efnis.  
 

Ég undirritaður, skólastjóri, gef hér með fullt samþykki mitt fyrir því að Erla Björk 
Sveinbjörnsdóttir, Hrönn Birgisdóttir og Kristjana Ólafsdóttir iðjuþjálfar, framkvæmi 
rannsókn sína á matstækinu ,,Mat barns á eigin iðju” hér í skólanum. Ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar er Margrét Ólafsdóttir. Öflun gagna, sem felst í fyrirlögn á matstækinu, fer 
fram á tímabilinu janúar-febrúar 2005. 
 

____________________________________               
 skólastjóri 
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FYLGISKJAL H: KYNNINGARBRÉF TIL FORRÁÐAMANNA OG BARNA 
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Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður verkefnisins er: 
Margrét Ólafsdóttir sálfræðingur 

við Kennaraháskóla Íslands 
Sími: 5634895 

Netfang: margreto@khi.is 
 

Janúar 2005 

Kæri foreldri/forráðamaður. 

 
Við undirritaðar, starfandi iðjuþjálfar, erum í sérskipulögðu námi til BSc-gráðu innan 
heilbrigðisdeildar Háskólans á Akureyri. Hluti af lokaverkefni okkar er rannsókn sem mun fara fram 
á tímabilinu janúar-maí 2005. 
Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um notagildi íslenskrar þýðingar og staðfæringar á 
matstækinu ,,Child Occupational Self Assessment” sem við höfum kosið að kalla  ,,Mat barns á eigin 
iðju” á íslensku. Þetta er fyrsta rannsóknin sem gerð er á matstækinu hér á landi en mikilvægt er að 
aðlaga þýdd matstæki að íslenskum aðstæðum og skoða hvort þau henti til notkunar hér á landi. 
Matstækið er ætlað börnum á aldrinum 8-17 ára og lýsir á einfaldan hátt athöfnum sem börn gera 
dags daglega. Börnin merkja við hversu vel þeim gengur við framkvæmd athafnanna og einnig 
hversu mikilvæg athöfnin er. Uppsetning matseyðublaðsins er skýr, texti er einfaldur og skalarnir 
sem barnið merkir við eru með einföldum sjónrænum táknum. 
 
Barnið mun fylla út spurningalistann með aðstoð undirritaðra og er áætlaður tími sem það tekur um 
20 mínútur.  Rannsóknin fer fram í samvinnu við skólayfirvöld og við munum hitta nemendur á 
skólatíma. 
Forsenda þátttöku er skrifleg yfirlýsing/samþykki forráðamanna og barnsins sjálfs. Mikilvægt er því 
að forráðarmaður og barnið undirriti meðfylgjandi samþykkisyfirlýsingu og sendi barnið með það 
útfyllt til umsjónarkennara innan tveggja daga frá því að bréfið barst. Ef samþykkisyfirlýsingin skilar 
sér ekki til baka munum við hafa samband. Til að niðurstöður rannsóknarinnar verði sem 
marktækastar skiptir það öllu máli að sem flestir sjái sér færi að taka þátt. Taka skal fram að heimilt 
er að hafna þátttöku og að frjálst er að hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er, án 
nokkurra skýringa.   
 
Rannsóknin hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd. Valdir voru fimm grunnskólar á 
höfuðborgarsvæðinu. Þáttakendur eru nemendur á miðstigi í grunnskóla, 5. 6. og 7. bekk, sem njóta 
sérúrræða í skóla. Nöfn nemendanna voru valin með handahófsaðferð í samvinnu við skólana. 
Hverjum nemanda og skóla var gefið númer til að tryggja nafnleynd og að ekki verði á nokkurn hátt 
unnt að rekja svör einstakra þátttakenda. Í úrvinnslu verða svörin því hvorki tengd nafni né 
kennitölu. Niðurstöður munu verða sendar til Bandaríkjanna sem hluti af stærri rannsókn á 
matstækinu, en nöfn barnanna í rannsókninni koma þar hvergi fram. Ef einhverjar spurningar vakna í 
tengslum við matstækið eða rannsóknina sjálfa er velkomið að hafa samband við okkur eða 
ábyrgðarmann rannsóknarinnar, Margréti Ólafsdóttur. 
 
Með ósk um jákvæðar undirtektir, 
Erla Björk Sveinbjörnsdóttir, sími 6996372 ____________________________       
Hrönn Birgisdóttir, sími 6901891 ____________________________________ 
Kristjana Ólafsdóttir, sími 8625980 ___________________________________ 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú 
snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúli 3, 108 Reykjavík.  Sími 551-7100 
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Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður verkefnisins er: 
Margrét Ólafsdóttir sálfræðingur 
við Kennaraháskóla Íslands 
Sími: 5634895 
Netfang: margreto@khi.is 

 
Janúar 2005 

 

Samþykkisyfirlýsing foreldra/forráðamanna og barnsins. 
 
Við undirrituð foreldri/forráðamaður og barnið sjálft veitum hér með samþykki  til þátttöku í 
rannsókn á matstækinu ,,Mat barns á eigin iðju”.  
 
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Rannsóknin hefur verið samþykkt af 
Vísindasiðanefnd og tryggt er að ekki verði á nokkurn hátt unnt að rekja svör einstakra 
þátttakenda. Frumgögnum og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni og eigi síðar en 
að fimm árum liðnum. 
 
Okkur er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er. 
 

_____________________________________________ 
 (Nafn foreldris/forráðamans og dagsetning). 
 

_____________________________________________ 
 (Nafn barnsins og dagsetning). 
 

_________________________           _______________________ 
 Erla Björk Sveinbjörnsdóttir    Hrönn Birgisdóttir 
 

____________________________ 
 Kristjana Ólafsdóttir 
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