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ÁGRIP 

Margir fræðimenn hafa rannsakað skynúrvinnslu og hafa sýnt fram á hvernig 

einstaklingar upplifa umhverfi sitt í gegnum skynjun það er; snertingu, hreyfingu, 

líkamsstöðu, sjón, heyrn, lykt og bragð. Góð skynúrvinnsla er grundvallaratriði þess að 

einstaklingar nái færni við iðju. Tilgangur rannsóknarinnar var þríþættur: Að athuga 

frammistöðu íslenskra unglinga og fullorðinna á aldrinum 11-64 ára á matstækinu 

Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna, í íslenskri þýðingu. Að bera frammistöðu 

íslensku þátttakendanna saman við bandaríska staðla og að lokum að kanna hvort innri 

áreiðanleiki íslenskrar þýðingar matstækisins sé sambærilegur við bandaríska 

stöðlunarúrtakið. Megindleg rannsóknaraðferð var notuð við framkvæmd 

rannsóknarinnar og niðurstöður settar fram með lýsandi tölfræði. Þátttakendur í 

rannsókninni voru 96 einstaklingar, 20 nemendur úr Brekkuskóla og Menntaskólanum á 

Akureyri og 76 starfsmenn frá Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri, Háskólanum á 

Akureyri og Útgerðarfélagi Akureyringa. Þegar innri áreiðanleiki íslenskrar þýðingar 

matstækisins var borinn saman við bandaríska stöðlunarúrtakið kom í ljós að hann var  

sambærilegur en innri áreiðanleiki matstækisins er almennt of lár í öllum flokkum þess.

Frammistaða unglinga var sambærileg bandarísku stöðlunum í þremur af fjórum flokkum 

matstækisins sem bendir til að tíðni hegðunar hjá þeim samsvari dæmigerðu 

skynúrvinnslumynstri. Í einum flokknum reyndist meðaltalið talsvert hærra hjá íslensku 

unglingunum. Frammistaða fullorðinna var sambærileg í tveimur flokkum matstækisins. Í 

öðrum þeirra var meðaltalið hærra en í hinum var það lægra. Niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa vísbendingu um notagildi íslenskrar þýðingar matstækisins en benda einnig til að 

þörf sé á frekari rannsóknum og aðlaga verði matstækið betur að íslenskum aðstæðum.  

 

Lykilhugtök: Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna, skynúrvinnsla, frammistaða. 
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ABSTRACT 

Many scholars have researched sensory processing showing how individuals experience 

their environment through the senses of touch, movement, posture, vision, hearing, smell 

and taste. Good sensory processing is the basis for an individual’s functional 

performance. The purpose of the study was three fold: To review the performance of 

Icelandic adolescents and adults between 11 and 64 years on the Icelandic translation of 

the Adolescent/Adult Sensory Profile; To compare the performance of Icelandic 

participants with the American standard and finally, to assess if the internal consistency 

of the translated version is comparative to the American standard sample. Quantitative 

research methods were used and the outcomes put forward with descriptive statistics. 

There were 96 participants in the study, 20 students from two schools in Akureyri and 76 

workers or staff from the hospital, university and a fish factory, also in Akureyri. Internal 

consistency of the translated version of the assessment proved comparable to the 

American version but the internal consistency of the assessment is generally too low in 

all of four quadrants. The adolescents’ performance was comparable with American 

standards in three of four quadrants of the assessment, which indicates that their 

behavioral frequency is congruent with typical sensory processing patterns. In one 

quadrant the mean among Icelandic adolescents was considerably higher. Performance of 

the adults was comparable on two quadrants of the assessment. The mean was higher in 

one and lower in the other. The outcome of the study signifies the applicability of the 

Icelandic version but also suggests the need for further research on adapting the 

assessment better to an Icelandic context.  

 

Key words: Adolescent/Adult Sensory Profile, sensory processing, performance. 
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KAFLI I  

INNGANGUR 

Í þessum kafla er skýrt frá bakgrunnsupplýsingum, tilgangi og gildi verkefnisins. 

Fjallað er um hugmyndafræðina sem liggur til grundvallar rannsókninni og 

rannsóknarspurningar settar fram. Að lokum eru helstu hugtök skilgreind og greint frá 

uppbyggingu skýrslunnar.  

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Margir fræðimenn hafa rannsakað skynúrvinnslu og hafa sýnt fram á hvernig 

einstaklingar upplifa umhverfi sitt í gegnum skynjun. Góð skynúrvinnsla er 

grundvallaratriði þess að einstaklingar nái færni við iðju í daglegu lífi. Einstaklingurinn 

skynjar umhverfi sitt í gegnum snertingu, hreyfingu, líkamsstöðu, sjón, heyrn, lykt og 

bragð (Dunn, 2001). Samkvæmt Kohlmeyer (1998) er skynúrvinnsla talinn mikilvægur 

þáttur innan iðjuþjálfunar til að meta hvernig einstaklingur bregst við mismunandi 

skynáreitum í umhverfinu (Brown, Tollefson, Dunn, Cromwell og Filion, 2001). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið af Baranek, 1999, Dunn, 1997, 2000, Rothbart & 

Jones, 1999; Zuckerman 1994, hafa sýnt fram á að samband er milli úrvinnslu skynjunar 

og skapgerðar einstaklingsins og persónuleika hans. Bæði erfðir og umhverfi hafa áhrif á 

það hvernig einstaklingar vinna úr skynupplýsingum, þær geta ýmist verið ýktar eða 

bældar. Einstaklingar hafa mismunandi skynþröskuld hvað varðar eftirtekt, viðbrögð og 

þol gagnvart áreitum frá umhverfi sínu. Þetta hefur áhrif á líf þeirra og endurspeglar 

skapferli, hvernig þeir bregðast við áreitum og skipuleggja daglegt líf sitt (vitnað til í 

Dunn, 2001). Matstækið Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna var þróað til að 

auðvelda einstaklingum 11 ára og eldri að meta hvernig þeir svara daglegu skynáreiti og 
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hvaða áhrif skynúrvinnsla þeirra hefur á daglega færni. Það byggir á matstækinu Sensory 

Profile sem var gert fyrir börn á aldrinum 3–10 ára. Atriðin voru aðlöguð þannig að 

unglingar og fullorðnir gætu svarað staðhæfingum sem matstækið inniheldur (Brown og 

Dunn, 2002). 

 

Tilgangur og gildi 

Tilgangur rannsóknarinnar er að forprófa matstækið Sensory Profile fyrir unglinga 

og fullorðna (fylgiskjal A). Kanna notagildi þess og íslenska þýðingu ásamt því að bera 

niðurstöður saman við bandaríska staðla sem gefnir eru upp í handbók matstækisins 

(Brown og Dunn, 2002). Með því er stigið fyrsta skrefið í að rannsaka matstæki sem í 

framtíðinni gæti nýst í starfi hér á landi. Sensory Profile er eitt af fáum matstækjum sem 

meta skynúrvinnslu hjá unglingum og fullorðnum. Þegar matstækið hefur verið þýtt yfir á 

íslensku geta ýmsir fagaðilar nýtt sér það svo sem iðjuþjálfar, kennarar, sálfræðingar, 

félagsráðgjafar, atvinnuráðgjafar og læknar. Með notkun matstækisins geta þeir öðlast 

mynd af því hvernig einstaklingur bregst við skynáreiti í daglegu lífi (Brown og Dunn, 

2002). Mikilvægt er að aðlaga matstækið að íslenskum aðstæðum til að kanna hvort það 

hentar til notkunar hér á landi. Annars getur það gefið ranga mynd af færni 

einstaklingsins og getur leitt til þess að rangar ályktanir verða dregnar af niðurstöðum 

(Behling og Law, 2000). Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna auðveldar 

skjólstæðingum 11 ára og eldri að meta hvernig þeir svara daglegu skynáreiti og hvaða 

áhrif skynúrvinnsla þeirra hefur á daglega færni (Brown og Dunn, 2002).  

Niðurstöður sem fengnar eru með fyrirlögn matstækisins auka skilning á því hvers 

vegna viðkomandi hegðar sér eins og hann gerir og hvers vegna hann kýs ákveðið 

umhverfi og aðstæður fram yfir aðrar. Upplýsingarnar koma sér ekki eingöngu vel fyrir 

einstaklinginn sjálfan heldur líka fyrir meðferðaraðila, teymismeðlimi, fjölskyldu og aðra 
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sem honum tengjast. Niðurstöðurnar auka nákvæmni við greiningu á 

skynúrvinnsluerfiðleikum skjólstæðinga og auðvelda skipulagningu íhlutunar. Í framhaldi 

af nákvæmu mati verður íhlutun fagmanna mun markvissari. Í handbók matstækisins eru 

hentugar íhlutunarleiðir gefnar upp allt eftir því hvernig skynúrvinnslumynstur 

einstaklingsins er. Matstækið nýtist breiðum hópi skjólstæðinga bæði þeim sem eiga við 

líkamlega og/eða andlega færniskerðingu að stríða. Niðurstöður úr matstækinu auðvelda 

einstaklingum að vera meðvitaðri um eigin skynúrvinnslu og hvernig hún hefur áhrif á 

daglegt líf. Þannig geta upplýsingarnar komið að gagni þrátt fyrir að einstaklingurinn hafi 

ekki hlotið sérstaka greiningu. (Brown og Dunn, 2002). 

Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

1. Hver er frammistaða íslenskra unglinga 11-17 ára á matstækinu Sensory Profile í 

íslenskri þýðingu? 

2. Hver er frammistaða fullorðinna Íslendinga á aldrinum 18-64 ára á matstækinu 

Sensory Profile í íslenskri þýðingu? 

3. Er frammistaða þessara hópa sambærileg við bandaríska staðla sem gefnir eru upp í 

handbók matstækisins? 

4. Er innri áreiðanleiki íslenskrar þýðingar matstækisins sambærilegur við bandaríska 

stöðlunarúrtakið?  

 

Hugmyndafræði 

Matstækið byggir á hugmyndafræði og kenningum Winnie Dunn um skynúrvinnslu 

(Model of sensory processing) og nýtir hún líkanið The ecology of human performance 

(EHP) sem sett var fram af Dunn, Brown og McGuigan árið 1994 sem grunn að túlkun og 

íhlutun. Kenningar Dunn um skynúrvinnslu leggja áherslu á taugafræðilega þröskulda og 
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svörun tengda hegðun sem samfelldan ás sem hefur áhrif í báðar áttir. Á öðrum enda 

ássins er þröskuldurinn mjög hár, það þýðir að mikið áreiti þarf til að ná þröskuldinum og 

koma taugaboðum af stað. Á hinum enda ássins er þröskuldurinn mjög lár sem þýðir að 

mjög lítið áreiti þarf til að ná honum og koma taugaboðum af stað. Svörun tengd hegðun 

vísar hins vegar til þess á hvern hátt einstaklingar bregst við í tengslum við eigin 

þröskuld. Á öðrum enda ássins bregðast þeir við á óvirkan (passivan) hátt í samræmi við 

eigin þröskuld. Einstaklingar með háan þröskuld taka ekki eftir áreiti á meðan þeir sem 

hafa lágan verða varir við mikið áreiti án þess að bregðast við eða vinna á móti því. Á 

hinum enda ássins bregðast einstaklingar við á virkan (aktivan) hátt og vinna þannig á 

móti eigin þröskuldi. Þeir sem eru á þessum enda ássins leitast við að ná jafnvægi með 

því sækja í eða forðast áreiti (Brown og Dunn, 2002). Enn fremur setur Dunn (2001) fram 

þá tilgátu að samsvörun sé milli hegðunarmynsturs einstaklinga og hvernig það birtist í 

fjórum flokkum matstækisins (Dunn, 2002).  

Líkanið The ecology of human performance leggur áherslu á að samspil sé milli 

virkni einstaklings og umhverfis og þeim áhrifum sem það hefur á færni hans við iðju. 

Niðurstaða rannsóknar frá 1994 sýndi að samband er á milli skynúrvinnslu og 

framkvæmdar iðju í þekktu umhverfi. Líkanið byggir á þessu samspili og leggur áherslu á 

að fagmenn afli upplýsinga um hæfni einstaklingsins og skilgreini á skýran hátt það sem 

hann vill og þarf að gera og hvar hann framkvæmir verkið. Dæmi um skynúrvinnslu og 

framkvæmd iðju í þekktu umhverfi getur verið að þvo hendur sínar áður en maður borðar. 

Það getur verið mismunandi upplifun eftir því hvort þú ert heima eða á veitingastað þar 

sem fleiri eru samtímis að þvo sér um hendurnar (Brown og Dunn, 2002; Dunn, Brown, 

McGuigan, 1994).  
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Forsendur 

Í upphafi rannsóknarinnar er gengið út frá því að Íslendingar séu einsleitur hópur og 

þess vegna geti staðbundið úrtak gefið vísbendingar um frammistöðu unglinga og 

fullorðinna einstaklinga á aldrinum 11-64 ára sem búa á Íslandi. Einnig er gengið út frá 

að skynúrvinnsluerfiðleikar hafi áhrif á færni við daglega iðju.  

 

Skilgreining meginhugtaka 

Fullorðnir: Einstaklingar á aldrinum 18-64 ára sem starfa á Fjórðungssjúkrahúsinu á 

Akureyri, Útgerðarfélagi Akureyringa og Háskólanum á Akureyri. 

Færni: Hæfileiki hvers einstaklings til að velja, skipuleggja og stunda þá iðju sem 

hefur þýðingu fyrir hann, tilheyrir þeim menningarheimi sem hann býr í og er hluti af því 

að sjá um sig sjálfur, njóta lífsins og gera samfélagslegt gagn (Canadian Association of 

Occupational Therapists, 1999).  

Iðja: Allar þær athafnir og verk sem tilheyra daglegu lífi og hafa gildi og þýðingu 

fyrir einstaklinginn sjálfan og fyrir samfélagið sem heild. Iðja er allt það sem 

einstaklingur tekur sér fyrir hendur í þeim tilgangi að annast sjálfan sig (eigin umsjá), 

njóta lífsins (leikir og tómstundaiðja) og leggja sitt af mörkum til samfélagsins (störf, 

nám) (Canadian Association of Occupational Therapists,1999).  

Íhlutun: Samvinna milli einstaklings, fjölskyldu hans og iðjuþjálfa sem beinist að því 

að auka færni einstaklingsins við iðju (Dunn, McClain, Brown og Yongstrom, 1998). 

Matstæki: Vísar til sértækra verkfæra, mælitækja eða samskipta sem notuð eru í 

matsferli. Það lætur í té kerfisbundna aðferð til að skoða fyrirbæri og lýsa þeim á 

megindlegan hátt eða með ákveðnu flokkunarkerfi. Matstækið er lagt fyrir þann sem á að 

meta, einkunn er gefin fyrir frammistöðu hans eða viðbrögð og í lokin eru niðurstöður 

teknar saman og túlkaðar (Guðrún Pálmadóttir, 2001). 
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Skynúrvinnsla (Perception): Eiginleiki til að túlka og vinna úr skynhrifum frá 

mismunandi skilningarvitum þannig að þau nýtist í samskiptum við umhverfið (Guðrún 

Árnadóttir, 2000; Unsworth, 1999). 

Taugafræðilegur þröskuldur: Magn áreitis sem taug eða taugakerfi þarf til að 

bregðast við (Brown og Dunn, 2002).  

Umhverfi: Allar aðstæður þar sem einstaklingur á persónuleg samskipti. Nær yfir 

menningu, stjórnsýslu, efnisheim og samfélag (Canadian Association of Occupational 

Therapists, 1999). 

Unglingar: Grunnskólanemar úr 6.-10. bekk Brekkuskóla og framhaldsskólanemar 

fæddir árið 1986 og 1987 úr Menntaskólanum á Akureyri.  

 

Uppbygging skýrslu 

Rannsóknarskýrslan skiptist í fimm kafla. Fyrsti kafli er inngangur að skýrslunni. 

Annar kafli er heimildasamantekt, í þriðja kafla er fjallað um aðferðafræði 

rannsóknarinnar og í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum. Í fimmta og síðasta kafla 

skýrslunnar er umræða um niðurstöður.  
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KAFLI II  

HEIMILDASAMANTEKT 

Heimildaleit var framkvæmd með notkun gagnasafna, lestri handbókar matstækisins 

Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna, ásamt lestri ýmissa bóka og tímaritsgreina. Í 

upphafi er fjallað um skynjun og skynúrvinnslu. Þá er umfjöllun um matstækið; 

hugmyndafræði þess, uppbyggingu og úrvinnslu auk rannsókna sem á því hafa verið 

gerðar. Greint er frá mati á færni við iðju , menningarbundnum mun og að lokum er 

samantekt. 

 

Skynjun og skynúrvinnsla 

Hugtökin skynúrvinnsla (perception) og vitræn starfsemi (cognition) eru hluti af 

úrvinnsluferlum sem eiga sér stað í miðtaugakerfi og heila. Þau eru oftast skilgreind hvort 

í sínu lagi en sumir telja að þessi starfsemi sé óaðskiljanleg. Samkvæmt Unsworth 1999 

eru bæði hugtökin huglæg og krefjast móttöku skynboða, vinnslu þeirra og túlkunar 

(vitnað til í Guðrún Árnadóttir, 2000). Fari eitthvað úrskeiðis í úrvinnslunni getur það 

orsakað til dæmis klaufaskap, hegðunarvandamál og námsörðugleika (Guðrún Árnadóttir, 

1992). Skynúrvinnsla er eiginleikinn til að túlka og vinna úr skynhrifum frá hinum 

mismunandi skilningarvitum þannig að þau nýtist í samskiptum við umhverfið. Áherslan 

er ekki á skynjunina sem slíka heldur túlkun upplýsinganna og svörun (Unsworth, 1999). 

Skynjun og skynúrvinnsla hefur áhrif á færni einstaklings við daglega iðju. Heilinn 

býr yfir árvekni til að fylgjast stöðugt með þeim breytingum sem verða á líkamsvitund 

mannsins og umhverfi hans. Stöðugt og síbreytilegt samspil einstaklings og umhverfis 

hefur áhrif á hegðun hans og hvernig hann vinnur úr skynáreitum (Damasio, 1999). 

Mismunandi er hvernig umhverfi og aðstæður einstaklingar kjósa sér. Sumir vilja vinna í 
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hljóðlátu umhverfi aðrir kjósa að vinna með rólega tónlist í bakgrunni og enn aðrir vilja 

hafa heyrnatól með háværri tónlist (Dunn, 2001).  

Skynjun og skynúrvinnsla breytist með hækkandi aldri. Hæfnin til að taka á móti 

skynáreitum minnkar vegna líkamlegrar hrörnunar. Skerðing á skynúrvinnslu getur 

komið í veg fyrir þátttöku einstaklingsins í daglegum athöfnum og þar af leiðandi haft 

áhrif á lífsgæði hans (Pohl, Dunn og Brown, 2003). Aldurstengdar breytingar á 

skynúrvinnslu geta stafað af hrörnun á skynúrvinnslusvæðum í heilaberki (Golob, 

Miranda, Johnson og Starr, 2001).  

 

Matstækið Sensory Profile 

Sensory Profile er matstæki fyrir unglinga og fullorðna 11 ára og eldri sem metur 

skynjun og skynúrvinnslu. Höfundar þess eru Catana E. Brown og Winnie Dunn en þær 

eru báðar prófessorar í iðjuþjálfun. Matstækið var gefið út árið 2002 af Psychological 

Corporation og var þróað út frá Sensory Profile fyrir börn á aldrinum 3-10 ára (Dunn, 

1999). Matstækið er einnig til fyrir börn frá fæðingu að 36 mánaða aldri (Dunn, 2002). 

Ýmsir fagaðilar svo sem iðjuþjálfar, kennarar, sálfræðingar, félagsráðgjafar, 

atvinnuráðgjafar og læknar geta nýtt sér Sensory Profile til að öðlast mynd af því hvernig 

einstaklingur bregst við skynáreiti í daglegu lífi (Dunn, 1999).  

 

Hugmyndafræði  

Matstækið byggir á hugmyndafræði og kenningum Dunn um skynúrvinnslu (Model 

of sensory processing). Hún nýtir einnig líkanið The ecology of human performance sem 

þróað var af iðjuþjálfum en það leggur áherslu á mikilvægi umhverfisins við framkvæmd 

iðju (Dunn, Brown og McGuigan, 1994). 

 



9

Mynd 1 Skynúrvinnslulíkan Winnie Dunn1

Kenningar Dunn um skynúrvinnslu leggja áherslu á taugafræðilega þröskulda og 

svörun tengda hegðun sem samfelldan ás sem hefur áhrif í báðar áttir. Taugafræðilegir 

þröskuldar vísa til þess magns áreitis sem þarf fyrir taug eða taugakerfi til að bregðast 

við. Á öðrum enda ássins er þröskuldurinn mjög hár, það þýðir að mikið áreiti þarf til að 

ná honum og koma taugaboðum af stað. Á hinum enda ássins er þröskuldurinn mjög lár 

sem þýðir að mjög lítið áreiti þarf til að ná honum og koma taugaboðum af stað. 

Einstaklingar með háan þröskuld taka ekki eftir áreiti á meðan þeir sem hafa lágan 

þröskuld verða varir við mikið áreiti án þess að bregðast við eða vinna á móti því. Sami 

einstaklingur getur bæði haft lágan og háan taugafræðilegan þröskuld (Brown og Dunn, 

2002). Svörun tengd hegðun vísar hins vegar til þess á hvern hátt einstaklingar bregðast 

við í tengslum við eigin þröskuld. Á öðrum enda ássins bregðast þeir við á óvirkan 

(passivan) hátt. Þeir sem eru á þessum enda ássins eru með Lága skráningu skynboða og 

 
1 Frá The impact of sensory processing abilities on the daily lives of young children and their families: A 
conceptual model, eftir W. Dunn, 1997, Infants and Young Children, 9 (4), bls. 24. útgáfuréttur 1997 © 
Lippincott Williams and Wilkins. Birt og aðlagað með leyfi rétthafa. 
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Skynnæmi. Á hinum enda ássins bregðast þeir við á virkan (aktivan) hátt og vinna þannig 

á móti eigin þröskuldi. Þeir sem eru á þessum enda ássins leitast við að ná jafnvægi með 

Sókn í skynáreiti eða Frávísun skynáreita. Sami einstaklingur getur haft bæði brugðist við 

áreitum á virka og óvirka hátt (Brown og Dunn, 2002).  

Matstækinu er skipt í fjóra mismunandi flokka sem eru; Lág skráning skynboða 

(Low registration), Sókn í skynáreiti (Sensation seeking), Skynnæmi (Sensory sensitivity) 

og Frávísun skynáreita (Sensation avoiding) (Brown og Dunn, 2002).  

Þeir sem eru með Lága skráningu skynboða eru með háan taugafræðilegan þröskuld 

og taka oft ekki eftir skynáreitum í umhverfinu sem aðrir taka auðveldlega eftir (óvirk 

svörun). Hugsanlega taka þeir ekki eftir því ef matur eða önnur óhreinindi eru á höndum 

þeirra eða andliti, fólk getur þurft að kalla nafn viðkomandi margsinnis eða nota aðrar 

aðferðir eins og snertingu til að ná athygli þess (Brown og Dunn, 2002).  

Einstaklingar sem Sækja í skynáreiti eru með háan taugafræðilegan þröskuld finna 

leiðir til að auka lengd og magn skynáreita í daglegu lífi (virk svörun). Þeir sækja í og 

njóta viðbótar skynupplifunar til dæmis að raula, flauta, snerta hluti, lykta af blómum og 

líkamlegrar áreynslu (Brown og Dunn, 2002).  

Einstaklingar sem eru Skynnæmari en flestir hafa lágan taugafræðilegan þröskuld og

taka mjög auðveldlega eftir skynáreitum. Þeir láta auðveldlega truflast af hreyfingu, 

hljóðum eða lykt þegar þeir eru í hópi fólks og taka frekar eftir bragði, áferð og hitastigi 

matar en aðrir. Þeim getur fundist óþægilegt að finna fyrir merkimiðum innan í fötum eða 

sérstakri efnisáferð. Þrátt fyrir að einstaklingarnir taki eftir þessum áreitum bregðast þeir 

ekki við þeim (óvirk svörun) (Brown og Dunn, 2002).  

Einstaklingar sem Forðast skynáreiti (frávísun skynáreita) eru með lágan 

taugafræðilegan þröskuld og finna leiðir til að draga úr skynáreitum (virk svörun). Þeir 

forðast umhverfi sem hefur truflandi áhrif til dæmis margmenni, að standa í röð og að 
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versla í stórmörkuðum. Til að komast í gegnum daginn þurfa þeir að koma sér upp 

ákveðnum vana, allt þarf að vera í föstum skorðum og fyrirsjáanlegt annars veldur það 

truflun og hindrar þá við daglega iðju (Brown og Dunn, 2002).  

 

Uppbygging matstækis og fyrirlögn 

Matstækið er auðvelt og fljótlegt í fyrirlögn. Einstaklingur fyllir það sjálfur út og 

tekur það hann um það bil 10-15 mínútur. Matstækið samanstendur af 60 atriðum sem 

tengjast daglegu lífi. Atriðin skiptast í sex skynúrvinnsluflokka A-F. Í hluta A eru Bragð 

og lykt þar eru staðhæfingar eins og ,,ég bæti kryddi í matinn minn” og ,,ég finn ekki lykt 

sem annað fólk segist finna”. Í hluta B Hreyfing; ,, ég er lofthræddur”og ,,ég forðast 

lyftur og rúllustiga af því mér líkar ekki slík hreyfing”. Í hluta C er Sjón; ,,mér finnst 

gaman að fara á bjarta og litríka staði” og ,,ég hef dregið fyrir gluggana á daginn þegar ég 

er heima”. Í hluta D er Snerting; ,,ég færi mig þegar fólk kemur of nálægt mér” og ,,mér 

finnst gott að ganga berfætt/ur”. Í hluta E er Virknistig; ,,ég næ ekki bröndurum eins fljótt 

og aðrir” og ,,ég vinn að tveimur eða fleiri verkefnum á sama tíma”. Í hluta F er Heyrn 

þar eru eftirfarandi dæmi; ,,ég missi einbeitinguna ef læti eru í kringum mig” og ,,ég 

raula, blístra, syng eða framkalla önnur hljóð” (Brown og Dunn, 2002). Matstækið byggir 

á fimm þrepa Likert kvarða; nánast aldrei, sjaldan, stundum, oft eða nánast alltaf og

merkir einstaklingurinn við tíðni hvers atriðis (Brown og Dunn, 2002; Þorlákur Karlsson, 

2001).  

 

Úrvinnsla 

Við samantekt sem framkvæmd er af fagaðila fær einstaklingurinn 1 stig fyrir nánast 

aldrei, 2 stig fyrir sjaldan, 3 stig fyrir stundum, 4 stig fyrir oft og 5 stig fyrir nánast alltaf.

Í samantektinni falla 15 staðhæfingar úr skynúrvinnsluflokkunum sex undir hvern af 
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flokkunum fjórum; Lág skráning skynboða, Sókn í skynáreiti, Skynnæmi og Frávísun 

skynáreita. Stig fyrir hvert atriði er fært þar inn. Síðan eru hrátölurnar í hverjum flokki 

lagðar saman til að fá út samtölu. Samtölurnar eru færðar inn í töflu fyrir mismunandi 

aldursflokka (Brown og Dunn, 2002). 

Flokkunin lýsir tilhneigingu einstaklings til hegðunar. Flokkunarreitirnir dreifast 

samkvæmt normalkúrfu og skiptast í Miklu minna en flestir. Í þeim hópi lenda 

einstaklingar sem hafa að einhverju leiti frábrugðið skynúrvinnslumynstur í samanburði 

við aðra innan sama aldurshóps. Í þessum flokkunarreit lenda innan við 2%. Í 

flokkunarreitnum Minna en flestir lenda þeir sem hafa að mjög litlu leyti frábrugðið 

skynúrvinnslumynstur í samanburði við aðra innan sama aldurshóps. Þarna lenda um það 

bil 14%. Í flokkunarreitnum Svipað og flestir lenda þeir sem hafa dæmigert 

skynúrvinnslumynstur í samanburði við aðra innan sama aldurshóps. Í þessum 

flokkunarreit lenda um það bil 68%. Í flokkunarreitnum Meira en flestir lenda þeir sem 

hafa að mjög litlu leyti frábrugðið skynúrvinnslumynstur. Þarna lenda um það bil 14%. 

Þeir sem lenda í flokkunarreitnum Miklu meira en flestir hafa að einhverju leyti 

frábrugðið skynúrvinnslumynstur í samanburði við aðra innan sama aldurshóps. Í þessum 

flokkunarreit lenda innan við 2%. Íhlutun umfram það að veita einstaklingi upplýsingar 

um sjálfan sig er aðeins talin þörf ef hann lendir utan við Svipað og flestir í kúrfunni og 

skynúrvinnsla hans hindrar hann í að lifa fullnægjandi lífi (Brown og Dunn, 2002). 

 

Rannsóknir á próffræðilegum eiginleikum 

Matstækið Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna var þróað út frá matstækinu 

Sensory Profile sem gert var fyrir börn á aldrinum 3–10 ára. Fyrst var það aðlagað þannig 

að fullorðnir gætu svarað staðhæfingum sem það inniheldur. Þessar staðhæfingar ásamt 
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staðhæfingum úr matstækinu fyrir 3-10 ára voru endurskoðaðar með það í huga hvort þær 

hentuðu einnig unglingum (Brown og Dunn, 2002). 

Á tímabilinu 1997-2001 voru gerðar ýmsar rannsóknir á matstækinu til að sannreyna 

notagildi þess. Rannsóknirnar voru framkvæmdar af útskriftarnemum í iðjuþjálfun í The 

University of Kansas undir stjórn höfunda matstækisins Catana Brown og Winnie Dunn 

(Brown og Dunn, 2002).  

Forprófun var gerð á matstækinu, þátttakendur voru frá sálfræði- og iðjuþjálfadeild í 

The University of Kansas og af póstlista yfir einstaklinga sem höfðu sýnt matstækinu 

áhuga. Í úrtakinu voru 615 einstaklingar á aldrinum 17-79 ára, þar af voru 38,8% karlar 

og 61,2% konur, um það bil 92% voru hvítir, félagsleg staða þeirra var ekki tilgreind 

(Brown og Dunn, 2002). Forprófun á matstækinu var einnig gerð á 18 unglingum 11, 12 

og 13 ára til að athuga hvort þeir skildu staðhæfingarnar. Sex unglingar úr hverjum 

árgangi, tíu drengir og átta stúlkur. Eftir því sem unglingarnir voru eldri jókst skilningur 

þeirra á staðhæfingunum, ef þeir skildu ekki eitthvert atriðanna þá fengu þeir útskýringu á 

þeim. Þar sem 13 ára unglingarnir áttu ekki í erfiðleikum með að skilja staðhæfingarnar 

var ekki talin nauðsyn á að gera forprófun á þeim sem voru eldri það er 14, 15 og 16 ára 

(Brown og Dunn, 2002; Harcourt, 2004).  

Rannsóknir voru gerðar á 615 manna úrtakinu til að kanna áreiðanleika og réttmæti 

matstækisins. Áreiðanleiki atriða matstækisins og þáttagreining var gerð til að ákveða 

hvort atriði samsvöruðu hverjum flokki, Lágri skráningu skynboða, Sókn í skynáreiti, 

Skynnæmi og Frávísun skynáreita. Alfastuðullinn fyrir innri áreiðanleika var fyrir; Lága 

skráningu skynboða .82, fyrir Sókn í skynáreiti  .79, fyrir Skynnæmi .81 og fyrir Frávísun 

skynáreita .66. Innri áreiðanleiki í flokknum Frávísun skynáreita var of lár og þarfnast 

nánari rannsókna. Prófun sem gerð var á sambandi milli stiga á matstækinu Sensory 
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Profile fyrir unglinga og fullorðna og skynleiðnimælingum studdu hugtakaréttmæti 

matstækisins (Brown o.fl., 2001; Brown og Dunn, 2002).  

Rannsókn til að staðalbinda matstækið var gerð á 950 manna úrtaki. Unglingar og 

fullorðnir án fötlunar tóku þátt í rannsókninni. Þátttakendur sem þjáðust af athyglisbresti, 

áráttuhegðun og þráhyggju eða átröskun voru útilokaðir frá henni. Eins og í forprófuninni 

var 92% úrtaksins hvítir einstaklingar frá miðvesturríkjum Bandaríkjanna, 

þjóðfélagsstaða var ekki tilgreind. Úrtakinu var skipt í þrjá aldurshópa þar sem 193 

þátttakendur voru á aldrinum 11-17 ára, 496 þátttakendur voru á aldrinum 18-64 ára og 

þátttakendur 65 ára og eldri voru 261. Niðurstöður sýndu að unglingar höfðu lægri stig í 

Frávísun skynáreita en hærri í Lágri skráningu skynboða miðað við fullorðna. 

Einstaklingar 65 ára og eldri voru með fleiri stig í Lágri skráningu skynboða og færri stig 

í Sókn í skynáreiti samanborið við fullorðna. Vegna mismunar á svörun aldurshópa var 

nauðsynlegt að hafa mismunandi stig (cut scores) fyrir hvern þeirra innan hvers 

flokkunarreits í töflum (Brown og Dunn, 2002; Harcourt, 2004).  

Þegar matstækið Sensory Profile fyrir börn var aðlagað fyrir unglinga og fullorðna 

jókst innihaldsréttmæti atriðanna á kvarðanum varðandi Frávísun skynáreita (sensation 

avoiding). Þó niðurstöðurnar úr þessari rannsókn hafi stutt áreiðanleika og réttmæti er 

þörf frekari rannsókna á þessum aðlagaða mælikvarða. Einnig er þörf á ítarlegri 

rannsóknum á sérstöku úrtaki en það gæfi viðbótar upplýsingar varðandi klíníska notkun 

(Brown o.fl., 2001). 

Höfundur Sensory Profile telur að það sé samband á milli úrvinnslu skynjunar og 

skapgerðar og persónuleika einstaklings (Dunn, 2001). Gerð var rannsókn á samleitni 

matstækisins til að athuga hvort fylgni væri milli flokka Sensory Profile fyrir unglinga og 

fullorðna og samsvarandi flokka á matstækinu The New York Longitutinal Scales 

(NYLS) adult temperament questionnaire (Chess og Thomas, 1998) en það metur níu 
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skapgerðareinkenni. Niðurstöður sýndu að það reyndist vera miðlungs fylgni milli þriggja 

flokka Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna og nokkurra skapgerðarþátta NYLS 

(Brown og Dunn, 2002).  

 

Rannsóknir á notagildi 

Matstækið var notað í samanburðarrannsókn sem gerð var af Brown árið 1999 til að 

mæla mun á skynúrvinnslu einstaklinga með geðklofa (schizophrenia), lyndisraskanir 

(bipolar disorder) og fólks sem þjáðist ekki af geðröskun. Þessi rannsókn gaf til kynna að 

einstaklingar með geðklofa hafi tilhneigingu til að Forðast skynáreiti og hafi Lága 

skráningu skynboða. Niðurstöður sýndu að einstaklingar með lyndisraskanir höfðu einnig 

tilhneigingu til að Forðast skynáreiti. Í ljós kom að hegðun einstaklinga sem ekki þjáðust 

af geðröskun einkenndist aðallega af Sókn í skynáreiti (Brown o.fl. 2001). 

Gerð var samanburðarrannsókn í Bandaríkjunum árið 2003 á þremur aldurshópum; 

19-34 ára, 35-64 og 65 ára og eldri til að athuga hvort skynúrvinnsla í daglegu lífi 

breyttist með hækkandi aldri. Fram kom að bæði miðaldra einstaklingar og aldraðir sóttu 

síður í skynáreiti heldur en yngra fólk. Viðbótarupplýsingar voru fengnar með því að 

skipta elsta aldurshópnum í fjóra hópa; 65-69 ára, 70-74 ára, 75-79 ára og 80 ára og eldri. 

Aldurstengdur munur kom í ljós milli þessara hópa. Sjötíu og fimm ára og eldri urðu 

síður varir við skynáreiti en þeir sem yngri voru. Þar að auki kom fram að 80 ára og eldir 

sóttu einnig síður í skynupplifanir en þeir sem yngri voru (Pohl, Dunn og Brown, 2003).  

 

Mat á færni við iðju 

Samkvæmt Law 1987 og Polgar 1998 hafa matstæki þrenns konar tilgang; að lýsa 

einstaklingum, að mæla árangur eða breytingu og spá fyrir um hæfni fólks eða möguleika 

síðar meir (vitnað til í Guðrún Pálmadóttir, 2001). Þegar færni við iðju er metinn safnar 
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iðjuþjálfinn upplýsingum um viðkomandi skjólstæðing með áhorfi, skimun, viðtölum og 

fyrirlögn matstækja. Tekið er mið af þátttöku einstaklingsins í daglegum athöfnum sem 

eru að annast sjálfan sig, sinna störfum og stunda tómstundaiðju (Neistadt, 1998). 

Hér á landi eru notuð ýmis matstæki til að meta færni við iðju. Þessi matstæki geta 

meðal annars gefið vísbendingar um að færnivandann megi rekja til 

skynúrvinnsluerfiðleika. Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna er því mikilvæg 

viðbót við önnur matstæki þar sem það gefur upplýsingar um skynúrvinnslumynstur 

einstaklingsins. Í handbók matstækisins eru auk þess tillögur að hentugum 

íhlutunarleiðum (Brown og Dunn, 2002). Hér á eftir verður fjallað um nokkur iðjumiðuð 

matstæki sem notuð eru af iðjuþjálfum. 

Assessment of Communication and Interaction Skills (ACIS) byggir á hugmyndafræði 

líkansins um iðju mannsins (MOHO). Það metur samskipti og boðskipti fólks. Gögnum 

er safnað með áhorfi til að meta framkvæmdaþætti sem eru sýnilegir hjá einstaklingum 

meðan þeir takast á við viðfangsefni í hópi sem þeir eru hluti af. Matstækið skiptist í 

Líkamleg boð, Upplýsingaskipti og Tengsl (Forysth, 1998). 

Occupational Self Assessment (OSA) byggir á líkaninu um iðju mannsins (MOHO) 

og skiptist í tvo hluta. Í fyrri hluta, þrepi 1 eru fullyrðingar varðandi þá iðju sem 

einstaklingurinn þarf að takast á við daglega. Hann merkir við á raðkvarða hvort hann 

eigi í miklum erfiðleikum með ákveðið verk, eigi í einhverjum erfiðleikum, gangi vel eða 

gangi mjög vel. Í þrepi 2 eru sömu fullyrðingar, þar er merkt við mikilvægi. Í þrepi 3 

velur einstaklingurinn úr fjögur atriði sem hann langar til að breyta. Í seinni hlutanum, 

þrepi 1 eru fullyrðingar varðandi daglegt umhverfi einstaklingsins og upplifun hans á því 

og í þrepi 2 eru sömu fullyrðingar en þar er gefið fyrir hversu mikilvægt umhverfið er 

einstaklingnum. Í þrepi 3 velur einstaklingurinn úr atriði sem hann vill breyta (Fearing og 
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Clark 2000; Kielhofner og Forsyth, 2001; Kielhofner, 2002; The Occupational Self 

Assessment: A user's manual (OSA), 2003).

Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) byggir á endurhæfingarlíkani Ann 

Fisher. Það metur gæði framkvæmda við eigin umsjá og heimilishald. Það hentar 

skjólstæðingum fimm ára og eldri með mismunandi sjúkdómsgreiningar. Við fyrirlögn er 

fylgst með framkvæmdinni og skjólstæðingi gefinn stig á tveimur raðkvörðum. 

Kvarðarnir ná yfir færniþætti er varða hreyfingu (motor skills) og framkvæmd (process 

skills). Matstækið er staðlað og niðurstöður eru fengnar á jafnbilakvarða en stig eru gefin 

frá 1-4 (4 stig þýðir að hæfni til verks er til staðar en 1 stig þýðir að framkvæmd þess sé 

ófullnægjandi (Asher, 1996). 

Mæling á færni við iðju (COPM) byggir á kanadíska iðjulíkaninu (CMOP). 

Upplýsingar eru fengnar með hálfopnu viðtali til að bera kennsl á erfiðleika við 

framkvæmd iðju en hún skiptist í eigin umsjá, störf, leiki og tómstundaiðju. Þegar 

skjólstæðingur hefur tilgreint iðjuvanda þá er hann beðinn um að meta hversu mikilvægt 

það er fyrir hann að geta stundað tiltekna iðju. Næst er hann beðinn um að velja einn til 

fimm iðjuvanda sem hann vill auka færni sína við. Skjólstæðingur er síðan beðinn um að 

gefa sér stig fyrir frammistöðu sína við þá iðju og hversu ánægður hann er með þá 

frammistöðu (Law o.fl., 1998). 

Upplifun nemenda á skólaumhverfi (UNS) byggir á líkaninu um iðju mannsins 

(MOHO) og kanadíska líkaninu um eflingu iðju (CMOP). Það er viðtal með bæði opnum 

og lokuðum spurningum. Tilgangur þess er að afla upplýsinga um þarfir nemenda með 

hreyfihömlun fyrir aðlögun á skólavettvangi en getur einnig gefið góðar upplýsingar um 

annarskonar vanda. Áhrif umhverfis á þátttöku nemenda við ýmis verk og aðstæður er 

metin og reynsla þeirra fengin fram. Upplýsingar um áhrif bæði líkamlegra þátta og þá 

þætti sem tengjast umhverfi skjólstæðings og hafa áhrif á iðju er aflað með fyrirlögn 
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matstækisins. UNS gefur upplýsingar um 14 þætti sem hafa með þátttöku nemenda að 

gera í skólastarfinu einnig gefur það iðjuþjálfanum mynd af skólaumhverfi barnsins í 

heild (Hoffman, Hemmingsson og Kielhofner, 1999). Matstækið var þýtt á íslensku í 

tengslum við lokaverkefni til B.Sc prófs í iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri 

(Antonía María Gestsdóttir, Erla Björsdóttir og Inga Dís Árnadóttir, 2002). 

Gátlisti um streitu og bjargráð (SMQ) byggir á sálfélagslegri nálgun og er ætlaður 

fyrir 18 ára og eldri. Íslensk þýðing var gerð og aðlöguð fyrir unglinga í tengslum við 

lokaverkefni til B.Sc prófs í iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri af Ásbjörgu 

Magnúsdóttur, Svanhildi Pálu Pétursdóttir og Valdísi Guðbrandsdóttur (2002). Gátlistinn 

er notaður til að skoða aðstæður sem valda streitu og streitueinkennum. Hann geta 

iðjuþjálfar notað til að fá upplýsingar um einkenni streitu og bjargráð við henni. Listinn 

hefur verið mikið notaður með fólki sem á við geðræna erfiðleika að stríða svo sem 

geðklofa, þunglyndi og vandamál tengd vímuefnaneyslu (Stein og Cutler, 1998). 

 

Menningarbundinn munur 

Þegar matstæki er þýtt og ætlað til notkunar meðal annarra þjóða er mikilvægt að 

gæta þess að mismunandi túlkun er milli menningarheima (Polgar, 1998). Nauðsynlegt er 

að einstaklingar leggi sama skilning í hugmyndir og hugtök til dæmis getur hugtakið 

virkni haft ólíka merkingu eftir menningarheimum. Þess vegna skiptir máli að hugtök séu 

skilgreind í hverju landi og merking þeirra komist til skila frekar en að þýtt sé orðrétt 

(International Physical Activity Questionnaire, 2004). Munur getur einnig verið milli 

menningarheima hvað varðar hugsun, viðhorf og hegðunarmynstur svo dæmi séu nefnd. 

Við þýðingu og aðlögun matstækja er nauðsynlegt að hafa fyrrgreinda þætti í huga til að 

komist verði hjá mistúlkun sem leitt getur til þess að rangar ályktanir verði dregnar af 

niðurstöðum (Behling og Law, 2000).  
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Samantekt 

Þrátt fyrir að mikið sé til af iðjumiðuðum matstækjum sem meta skynúrvinnslu er 

meirihluti þeirra ætlaður börnum (Brown o.fl., 2001; Brown og Dunn, 2002). Sensory 

Profile fyrir unglinga og fullorðna er eitt af fáum iðjumiðuðum matstækjum sem meta 

skynúrvinnslu fyrir þennan aldurshóp. Matstækið var þróað til að auðvelda einstaklingum 

11 ára og eldri að meta hvernig þeir svara daglegu skynáreiti og hvaða áhrif 

skynúrvinnsla þeirra hefur á daglega færni. Niðurstöður matstækisins auka skilning á því 

hvers vegna viðkomandi hegðar sér eins og hann gerir og hvers vegna hann kýs ákveðið 

umhverfi og aðstæður fram yfir aðrar. Upplýsingarnar koma sér ekki eingöngu vel fyrir 

einstaklinginn sjálfan heldur líka fyrir meðferðaraðila, teymismeðlimi, fjölskyldu og aðra 

sem honum tengjast. Þær auka nákvæmni við greiningu á skynúrvinnsluerfiðleikum 

einstaklinga og auðvelda skipulagningu íhlutunar. Í framhaldi af nákvæmu mati verður 

íhlutun fagmanna mun markvissari (Brown og Dunn, 2002).  

Matstækið nýtist breiðum hópi einstaklinga sem eiga við líkamlega og/eða andlega 

færniskerðingu að stríða sem hefur áhrif á þátttöku þeirra við daglega iðju. Niðurstöður 

sem fást með fyrirlögn matstækisins auðvelda einstaklingum að vera meðvitaðri um eigin 

skynúrvinnslu og hvernig hún hefur áhrif á daglega iðju. Niðurstöðurnar geta örvað 

einstaklinga til að vera virkir í að finna leiðir ásamt iðjuþjálfanum til að aðlaga umhverfi 

sitt svo það styðji þá til fullrar þátttöku í daglegu lífi. Á sama hátt getur matstækið einnig 

nýst einstaklingum sem ekki hafa hlotið sérstaka greiningu (Brown og Dunn, 2002).  
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í kaflanum er greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem beitt var í rannsókninni, kostum 

hennar og göllum. Greint er frá vali á þátttakendum, aðferð við gagnasöfnun og greiningu 

gagna. Að lokum er fjallað um siðfræðilega þætti rannsóknarinnar.  

 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin byggir á megindlegri rannsóknaraðferð (quantitative method) þar sem 

notaðar eru mælanlegar stærðir. Aðferðin er notuð til að sýna fram á tengsl milli breyta 

en jafnframt gerir hún rannsakendum kleift að spá fyrir um, gefa vísbendingar og alhæfa 

um rannsóknarefnið. Gögnin eru áþreifanleg og mælanleg og meðhöndluð á ákveðin hátt. 

Leitað var svara við ákveðnum rannsóknarspurningum og niðurstöður sýndar á 

tölfræðilegan hátt. Lýsandi megindleg rannsóknaraðferð var notuð til þess að safna og 

flokka upplýsingar sem lýsa aðstæðum, einstaklingum eða hópum (Ásrún, Matthíasdóttir, 

Sveinn Sveinsson og Sefán Árnason, 2000; Bailey, 1997). Þessi aðferð var notuð þar sem 

hún var talin henta rannsókn á matstækinu og notkunarmöguleikum þess.  

 

Kostir og gallar rannsóknaraðferðarinnar 

Kostir eru meðal annars þeir að unnið er óhlutdrægt með gögnin, niðurstöður settar 

fram á sannfærandi hátt og aðrar mögulegar skýringar á niðurstöðum eru útilokaðar. 

Túlka má niðurstöður á tölfræðilegan hátt og þannig sýna fram á ákveðnar staðreyndir 

með töflum og gröfum og gera samanburð við niðurstöður annarra rannsókna. Hægt er að 

ná til margra einstaklinga á stuttum tíma og fá miklar upplýsingar. Helstu gallar er þeir að 

upplýsingar eru ekki tæmandi þar sem þátttakendur eru bundnir af ákveðnum 
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svarmöguleikum og þeir geta einnig lagt mismundandi skilning í spurningarnar. 

Svarhlutfall getur mögulega verið lélegt sem leiðir til þess að niðurstöður 

rannsóknarinnar verða ómarktækar (Bailey, 1997; Rúnar Helgi Andrason, 2001). 

 

Þátttakendur 

Úrtak rannsóknarinnar var 200 einstaklingar á aldrinum 11- 64 ára sem búa og/eða 

starfa á Akureyri. Matstækið Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna var lagt fyrir 50 

unglinga á aldrinum 11 – 17 ára og 150 fullorðna á aldrinum 18 – 64 ára. Ákveðið var að 

rannsaka einungis þessa tvo aldurshópa en ekki hópinn 65 ára og eldri. Úrtak var valið úr 

einum grunnskóla, Brekkuskóla og einum framhaldsskóla, Menntaskólanum á Akureyri 

og þremur fyrirtækjum, Háskólanum á Akureyri (starfsfólk), Útgerðarfélagi Akureyringa 

(landvinnslufólk) og Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (starfsfólk hand- og 

lyflækningdeildar). Hentugleikaúrtak var notað við val á skólunum, einnig var 

hentugleikaúrtak notað við val á þátttakendum í Menntaskólanum á Akureyri, 20 

einstaklingar úr tveimur árgöngum, tíu úr hvorum. Handahófsúrtak var notað við val á 

þátttakendum í Brekkuskóla, 30 einstaklingar úr 6.-10. bekk, sex úr hverjum bekk. Við 

val á fyrirtækjum var einnig notast við hentugleikaúrtak. Ákveðin fjölbreytni fékkst í 

úrtakið þar sem þetta eru þrjú stór og mannmörg fyrirtæki sem starfa á mismunandi 

sviðum. Handahófsúrtak var notað við val á þátttakendum fyrirtækjanna, 50 frá hverju 

þeirra. Leyfi til að taka úrtak lágu fyrir frá fyrrgreindum skólum og fyrirtækjum. Ekki var 

mögulegt að hafa jafna kynjaskiptingu í úrtakinu en leitast var við að hafa aldursdreifingu 

sem jafnasta. 
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Ferli gagnasöfnunar 

Undirbúningur gagnasöfnunar 

Frumdrög að þýðingu á fyrri hluta matstækisins lágu fyrir. Þegar fengist hafði leyfi 

frá Psychological Corporation (fylgiskjal B), útgefanda matstækisins til þýðingar, luku 

rannsakendur við hana og uppsetningu á matstækinu. Þeim til aðstoðar var nemi í 

Upplýsingartæknideild Háskólans á Akureyri. Þrír iðjuþjálfar lásu yfir þýðinguna og 

komu með tillögur að breytingum einnig annaðist iðjuþjálfi bakþýðingu (fylgiskjal C) 

matstækisins. Íslenskufræðingur og nemi í ensku við Háskóla Íslands lásu einnig yfir og 

komu með ganglegar ábendingar varðandi málfar og flæði í texta.  

Bréf voru send til skólastjóra Brekkuskóla og Menntaskólans á Akureyri (fylgiskjal 

H). Einnig voru send bréf til framkvæmdastjóra Útgerðarfélags Akureyringa, 

skrifstofustjóra Háskólans á Akureyri og starfsmannastjóra Fjórðungssjúkrahússins á 

Akureyri (fylgiskjal H) til að fá leyfi til að leggja matstækið fyrir þátttakendur. Þegar 

leyfi (fylgiskjal L) frá fyrirtækjum og skólum lágu fyrir var sótt um leyfi til 

Vísindasiðanefndar fyrir rannsókninni (fylgiskjal D) og hún tilkynnt til Persónuverndar 

(fylgiskjal E). Þegar leyfi hafði borist frá Vísindasiðanefnd (fylgiskjal F) voru 

skólastjórnendur og stjórnendur fyrirtækja/stofnanna beðnir um lista yfir 

nemendur/starfsfólk.  

 

Gagnasöfnun 

Gögnum var safnað í febrúar og mars 2004. Fullorðnu þátttakendurnir sem lentu í 

úrtakinu fengu matstæki ásamt kynningarbréfi (fylgiskjal J) um rannsóknina í lokaðu 

umslagi. Rannsakendur leituðu eftir aðstoð yfirmanna fyrirtækjanna við að koma 

umslaginu til viðkomandi aðila og eins að taka aftur við því frá þátttakendum í lokuðu 

umslagi fyrir tilskilinn tíma. Foreldrum var sent kynningarbréf (fylgiskjal I) ásamt 
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matstæki og samþykkisyfirlýsingu (fylgiskjal K) sem þeir voru beðnir að skrifa undir ef 

þeir samþykktu þátttöku unglingsins. Meðfylgjandi var frímerkt umslag til að endursenda 

útfyllt gögn þannig að þátttakendur báru engan kostnað af rannsókninni. Þegar gögnum 

var safnað saman kom í ljós að einungis 43 % þátttakanda hafði svarað. Ákveðið var að 

ítreka beiðni um þátttöku. Send voru bréf (fylgiskjal M) til foreldra og forráðamanna 

unglinganna og einnig til starfsfólks Háskólans á Akureyri. Auglýsingar voru settar upp á 

áberandi stöðum á handlæknis- og lyflæknisdeild Fjórðungssjúkrahúss Akureyrar og í 

Útgerðarfélagi Akureyringa, þar sem þátttakendur voru minntir á rannsóknina og beðnir 

um að svara henni. Tveimur vikum síðar var þeim gögnum safnað saman og reyndist 

endanlegt svarhlutfall vera 49,5%.  

Áður en úrvinnsla gagna hófst ákváðu rannsakendur í samráði við leiðbeinanda að 

bæta við tveimur rannsóknarspurningum til að dýpka rannsóknina.  

 

Greining gagna 

Tölfræðiforritin Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (SPSS Inc., 2001) 

og töflureiknirinn Microsoft Excel (Microsoft Corporation, 1985-2001) voru notuð við 

greiningu gagna. Lýsandi tölfræði (descriptive statistics) var notuð til að greina frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar en alls kyns töflur og myndir gegna lykilhlutverki þegar sú 

aðferð er notuð (Amalía Björnsdóttir, 2001). Innri áreiðanleiki flokka matstækisins í 

íslenskri þýðingu var fundinn með því að reikna út alfastuðul einnig var fundið út 

meðaltal, miðgildi, staðalfrávik og spönn á flokkum matstækisins. Gert var 

marktæknipróf (t-próf) til að kanna mismun á meðaltölum íslenska úrtaksins miðað við 

bandaríska staðla. Frammistaða íslenskra þátttakenda var síðan borin saman við 

bandaríska staðla sem fengnir voru úr handbók matstækisins.  
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Siðfræðilegir þættir 

Þegar framkvæma á rannsókn er nauðsynlegt að fylgja ákveðnum siðfræðilegum 

þáttum. Rannsakendur þurfa að sýna þátttakendum heiðarleika og virðingu, upplýsa þá 

um réttindi þeirra og virða trúnað við þá. Tilgangurinn með þessu er að hafa velferð 

þeirra í huga og tryggja að þeim sé enginn hætta búin við þátttöku í rannsókninni (Bailey, 

1997; Sigurður Kristinsson, 2001). 

Til þess að tryggja framangreinda þætti var leyfi fengið frá Vísindasiðanefnd 

(fylgiskjal F) en samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga (nr. 74/1997, 2.gr.) falla 

rannsóknir sem við koma heilsu fólks og vellíðan undir þá nefnd. Persónuvernd 

(fylgiskjal E) var tilkynnt um rannsóknina sem samræmist lögum um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000, 31. gr.). Þátttakendur voru upplýstir um rétt 

sinn í kynningarbréfi (fylgiskjal I og J) sem fylgdi matstækinu og foreldrar voru beðnir 

um að fylla út samþykkisyfirlýsingu fyrir þátttöku unglingsins. Á matstækinu kom 

einungis fram aldur og kyn til að upplýsingarnar væru ekki rekjanlegar. Gögnum verður 

eytt í votta viðurvist eigi síðar en í lok júní 2004.  
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum: 

1. Hver er frammistaða íslenskra unglinga 11-17 ára á matstækinu Sensory Profile í 

íslenskri þýðingu? 

2. Hver er frammistaða fullorðinna Íslendinga á aldrinum 18-64 ára á matstækinu 

Sensory Profile í íslenskri þýðingu? 

3. Er frammistaða þessara hópa sambærileg við bandaríska staðla sem gefnir eru upp 

í handbók matstækisins? 

4. Er innri áreiðanleiki íslenskrar þýðingar matstækisins sambærilegur við 

bandaríska stöðlunarúrtakið?  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 96 einstaklingar á aldrinum 11-64 ára, tuttugu 

unglingar 11-17 ára og 76 fullorðnir 18-64 ára eins og fram kemur á mynd 2. Hundrað og 

þrjú svör bárust eða 51,5%. Af þeim reyndust sjö eintök ógild þannig að endanlegt 

svarhlutfall var 49,5%. Ekki var mögulegt að hafa jafna kynjaskiptingu í úrtakinu en 

leitast var við að hafa aldursdreifingu sem jafnasta. Niðurstöður voru settar fram með 

lýsandi tölfræði og útskýring fylgir hverri töflu/mynd. 

Mynd 2 Aldur og kyn þátttakenda. 
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Frammistaða íslenskra unglinga og fullorðinna 

Með rannsóknarspurningunum var leitast við að fá svör við hver frammistaða 

Íslendinga á aldrinum 11-64 ára væri á matstækinu. Í töflu 1 eru niðurstöður sýndar á 

skynúrvinnsluflokkunum sex og í töflu 2 á fjórum flokkum matstækisins. Greint verður 

frá meðaltali, miðgildi, staðalfráviki og spönn.  

 

Tafla 1 Frammistaða Íslendinga á sex skynúrvinnsluflokkum matstækisins 

Skynúrvinnslu-
flokkar 

 N Meðaltal Miðgildi Staðal- 
frávik 

Spönn Lægsta og hæsta  
mögulega samtala 

A Bragð og lykt  Unglingar 20 17,90 
 

18 
 

3,16 
 

12-23 
 

8-40 
Fullorðnir 72 21,06 21 3,85 12-30 8-40 

B Hreyfing Unglingar 20 19,05 
 

19 
 

3,75 
 

12-26 
 

8-40 
 Fullorðnir 75 19,08 19 3,89 9-28 8-40 

C Sjón Unglingar 19 26,58 
 

24 
 

6,17 
 

19-41 
 

10-50 
 Fullorðnir 74 25,12 25 4,42 15-39 10-50 

D Snerting  Unglingar 17 31,41 
 

29 
 

4,93 
 

24-40 
 

13-65 
 Fullorðnir 74 32,01 31 5,61 23-49 13-65 

E Virknistig Unglingar 20 25,85 
 

24 
 

5,36 
 

17-37 
 

10-50 
 Fullorðnir 76 22,80 23 3,60 15-29 10-50 

F Heyrn  Unglingar 20 30,15 
 

29 
 

5,24 
 

23-38 
 

11-55 
 Fullorðnir 76 27,99 28 5,55 17-40 11-55 

Í töflunni má sjá að meðaltalstíðni hegðunar hjá unglingum og fullorðnum. Hjá 

unglingum er meðaltal og miðgildi svipað í öllum skynúrvinnsluflokkunum. 

Staðalfrávikið gefur hugmynd um dreifinguna í kringum meðaltalið. Dreifingin var mest 

innan skynúrvinnsluflokksins C Sjón og spönnin var víðust þar en hún sýnir á hvaða bili 

svörunin dreifðist. Hjá fullorðnum er meðaltal og miðgildi einnig svipað. Staðalfrávikið 

er hæst í skynúrvinnsluflokknum D Snerting en þar var spönnin víðust.  

Í töflu 2 sést frammistaða unglinga og fullorðinna á flokkunum fjórum. Flokkunin 

lýsir tilhneigingu einstaklingsins til hegðunar sem byggir á normaldreifingu. 
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Normaldreifingin lýsir því hvar viðkomandi lendir miðað við aðra á normalkúrfunni, það 

er; Miklu minna en flestir, Minna en flestir, Svipað og flestir, Meira en flestir og Miklu 

meira en flestir.

Tafla 2 Frammistaða Íslendinga á fjórum flokkum matstækisins 

Flokkar  N Meðaltal Miðgildi Staðal- 
frávik 

Spönn 

1. Lág skráning skynboða Unglingar 20 33,30 
 

32 
 

7,68 
 

21-48 
Fullorðnir 73 30,26 29 6,49 16-43 

2. Sókn í skynáreiti Unglingar 20 48,35 
 

51 
 

8,85 
 

31-60 
 Fullorðnir 74 48,19 49 5,77 27-59 

3. Skynnæmi Unglingar 16 36,44 
 

34 
 

8,54 
 

26-54 
 Fullorðnir 75 35,37 35 7,64 20-52 

4. Frávísun skynáreita Unglingar 20 33,60 
 

31 
 

9,25 
 

23-56 
 Fullorðnir 73 34,38 35 7,48 17-53 

Í öllum flokkum er lægsta mögulega samtala 15 og hæsta 75. Meðaltal í flokkunum 

bæði hjá unglingum og fullorðnum lenti innan flokkunarreitsins Svipað og flestir. Í Lágri 

skáningu skynboða liggur samtalan í þeim reit á bilinu 27-40 hjá unglingum en hjá 

fullorðnum á bilinu 24-35. Í Sókn í skynáreiti liggur samtalan á bilinu 42-58 hjá 

unglingum og 43-56 hjá fullorðnum. Í Skynnæmi liggur samtalan á bilinu 26-40 hjá 

unglingum og 26-41 hjá fullorðnum. Í Frávísun skynáreita liggur samtalan á bilinu 26-40 

hjá unglingum og 27-41 hjá fullorðnum. Staðalfrávikið hjá unglingum var lægst í Lágri 

skráningu skynboða og hæst í Frávísun skynáreita. Hjá fullorðnum var staðalfrávikið 

lægst í Sókn í skynáreiti og hæst í Skynnæmi.
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Frammistaða Íslendinga samanborin við bandarískra staðla 

Hér verður greint frá samanburði á frammistöðu íslensku þátttakendanna í 

rannsókninni miðað við bandaríska staðla sem gefnir eru upp í handbók matstækisins. 

Mismunur á meðaltölum tveggja hópa er kannaður með marktækniprófi (t-próf). Þegar 

95% öryggi er valið er tölfræðilega marktækur munur á meðaltölunum ef p er minna en 

0,05 (p < 0,05) (Ásrún Matthíasdóttir, Sveinn Sveinsson og Stefán Árnason, 2000). Gert 

var t-próf með 95% öryggi (p = 0,05) til að bera saman meðaltal íslenska úrtaksins við 

bandaríska stöðlunarúrtakið. Í töflu 3 sést samanburður á meðaltali og staðalfráviki í 

báðum aldurshópum og innan hvaða flokks reyndist tölfræðilega marktækur munur.  

 

Tafla 3 Frammistaða Íslendinga á flokkum matstækisins samanborin við bandaríska 
staðla 

 Ísland Bandaríkin  

Flokkar   N Meðaltal  Staðalfrávik Meðaltal  Staðalfrávik  

1. Lág skráning skynboða Unglingar  20 33,30            7,68 33,57        7,66 
Fullorðnir  73 30,26            6,49 30,29        6,25 

2. Sókn í skynáreiti Unglingar  20 48,35            8,85 49,42        8,98 
 Fullorðnir * 74 48,19            5,77 49,91        6,83 

3. Skynnæmi Unglingar  16 36,44            8,54 33,98        7,39 
 Fullorðnir  75 35,37            7,67 33,71        7,63 

4. Frávísun skynáreita Unglingar  20 33,60             9,25 33,02        7,06 
 Fullorðnir  73 34,38             7,48 34,57        7,34 
* p < 0,05

Niðurstöður sýndu að hjá unglingum var ekki marktækur munur í neinum flokki það 

er í Lágri skráningu skynboða t (19 )= -0,157, p > 0,05, Sókn í skynáreiti t (19) = -0,541, 

p > 0,05, Skynnæmi  t (15) = 1.151, p > 0,05 og Frávísun skynáreita t (19) = 0,280, p >

0,05. Hjá fullorðnum kom í ljós að ekki var marktækur munur í Lágri skráningu 

skynboða t (72) = -0,039, p > 0,05, Skynnæmi t (74) = 1,878, p > 0,05 og Frávísun 

skynáreita t (72) = - 0,213, p > 0,05. Í Sókn í skynáreiti reyndist tölfræðilega marktækur 
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munur á meðaltali hópanna t (73) = -2,566, p < 0,05 en þar var meðaltal Íslendinga lægra 

miðað við bandaríska staðla.  

Frammistaða Íslendinga bæði hjá unglingum og fullorðnum innan flokkanna var 

sambærileg bandarísku stöðlunum. Meðal unglinga í flokkunum Lág skráning skynboða,

Sókn í skynáreiti og Frávísun skynáreita var munur á meðaltali lítill. Í flokknum 

Skynnæmi reyndist meðaltalið hærra hjá íslensku unglingunum. Staðalfrávikið var svipað 

í flokkunum nema í Frávísun skynáreita þar var það mun hærra hjá íslenskum unglingum 

miðað við bandaríska staðla.  

Meðal fullorðinna í flokkunum Lág skráning skynboða og Frávísun skynáreita var 

nánast enginn munur á meðaltalinu. Munurinn reyndist meiri í Sókn í skynáreiti en þar 

voru Íslendingar lægri. Í Skynnæmi reyndist munurinn einnig meiri en meðaltalið þar var 

hærra hjá Íslendingum. Staðalfrávikið var svipað í öllum flokkum samanborið við 

bandaríska staðla.  

 

Innri áreiðanleiki 

Innri áreiðanleiki er mælikvarði á einsleitni atriða matstækisins (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2000). Hann var kannaður fyrir íslenska þýðingu Sensory Profile fyrir 

unglinga og fullorðna með því að reikna út alfastuðul (coefficient alpha) fyrir atriðin 60 

sem flokkarnir byggja á. Alfastuðull mælist frá 0 (enginn áreiðanleiki) til 1 (fullkominn 

áreiðanleiki) (Asher, 1996; Brown og Dunn, 2002). Áreiðanleikastuðull upp á 0,90 eða 

meira er álitinn hár, 0,80 í meðallagi, 0,70 frekar lár en samt vel nothæfur í 

hóprannsóknum en 0,60 óásættanlegur (Polgar,1998). Kröfur til áreiðanleika eru 

misjafnar allt eftir þeim þáttum sem skoðast hverju sinni og fara þær eftir því hversu 

miklum breytingum þættirnir geta tekið. Áreiðanleikastuðull ætti að vera að minnsta kosti 

0,90 ef þættirnir eru ekki breytilegir eins og vinnusaga í fortíð einstaklings. Raunhæft er 
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að gera kröfur um áreiðanleikastuðul upp á 0,80-0,85 á þáttum sem breytast lítið. Á 

þáttum sem eru breytilegir eins og áhugi eða viðhorf fólks ætti áreiðanleikastuðullinn að 

vera að minnsta kosti 0,70 (Asher, 1996).  

Áreiðanleiki flokkanna hjá íslensku unglingunum var á bilinu 0,545 til 0,752 og 

hjá fullorðnum á bilinu 0,545 til 0,733 eins og fram kemur í töflum 4 og 5. 

Tafla 4 Innri áreiðanleiki flokka matstækisins: Unglingar 

 
Flokkur 

 
N Íslenskir 

unglingar 

 
Bandaríska 

stöðlunarúrtakið 
 

1. Lág skráning skynboða  
 

20 
 

0,695 
 

0,712 

2. Sókn í skynáreiti 
 

20 
 

0,691 
 

0,748 
 
3. Skynnæmi  

 
16 

 
0,752 

 
0,646 

 
4. Frávísun skynáreita 

 
20 

 
0,545 

 
0,678 

Tafla 5 Innri áreiðanleiki flokka matstækisins: Fullorðnir 

 
Flokkur 

 
N Fullorðnir 

Íslendingar 

 
Bandaríska 

stöðlunarúrtakið 
 
1. Lág skráning skynboða  

 
73 

 
0,641 

 
0,692 

2. Sókn í skynáreiti 
 

74 
 

0,545 
 

0,639 
 
3. Skynnæmi  

 
75 

 
0,728 

 
0,657 

 
4. Frávísun skynáreita 

 
73 

 
0,733 

 
0,699 

Þegar innri áreiðanleiki íslenskrar þýðingar matstækisins var borinn saman við 

bandaríska stöðlunarúrtakið kom í ljós að hann var sambærilegur. Í flokki 3 Skynnæmi 

var hann hærri bæði hjá íslenskum unglingum og fullorðnum, einnig var hann hærri í 
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flokki 4 Frávísun skynáreita hjá fullorðnum. Innri áreiðanleiki matstækisins var undir 0,6 

í tveimur flokkum það er í flokki 4 Frávísun skynáreita hjá unglingum og flokki 2 Sókn í 

skynáreiti hjá fullorðnum og er því ekki ásættanlegur. Innri áreiðanleiki matstækisins er í 

heildina of lár í öllum flokkum þess bæði í íslensku þýðingunni og í bandaríska 

stöðlunarúrtakinu.  

 

Samantekt 

Fyrstu tveimur rannsóknarspurningunum var svarað með úrvinnslu gagna sem fram 

koma í töflu 1 og 2. Niðurstöður í töflu 1 sýndu að meðaltöl og miðgildi í 

skynúrvinnsluflokkunum voru svipuð hjá unglingum og fullorðnum. Í töflu 2 kom fram 

að frammistaða Íslendinga á aldrinum 11-64 ára var innan flokkunarreitsins Svipað og 

flestir. Það gefur til kynna að skynúrvinnsla þeirra er ekki frábrugðin því sem almennt 

gerist í Bandaríkjunum. Þessar niðurstöður voru síðan bornar saman við bandaríska staðla 

í töflu 3 til að svara þriðju rannsóknarspurningunni. Marktektarpróf var einnig gert með 

samanburði á meðaltölum íslensku hópanna og bandarísku staðlanna til að leita svara 

þeirri spurningu. Í töflu 3 kom fram að frammistaða beggja íslensku hópanna var 

sambærileg við bandarísku staðlanna sem gefnir eru upp í handbók matstækisins. 

Tölfræðilega marktækur munur reyndist einungis vera í einum flokki af fjórum, Sókn í 

skynáreiti. Þar var meðaltal fullorðinna einstaklinganna lægra en meðaltal 

viðmiðunarhópsins. Svar við fjórðu rannsóknarspurningunni var sett fram í töflum 4 og 5. 

Þar kemur fram að innri áreiðanleiki íslensku þýðingar matstækisins var sambærilegur 

við bandaríska stöðlunarúrtakið en hann er í heildina of lár í öllum flokkum þess bæði í 

íslenskri þýðingu þess og bandaríska stöðlunarúrtakinu. 
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KAFLI V 

UMRÆÐA 

Í þessum kafla er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Fjallað er um 

frammistöðu íslenskra unglinga og fullorðinna á matstækinu og hún síðan borin saman 

við bandaríska staðla sem gefnir eru upp í handbók matstækisins. Þá er innri áreiðanleiki 

matstækisins borinn saman við bandaríska stöðlunarúrtakið. Greint er frá takmörkunum 

rannsóknarinnar og sagt  frá  hagnýtu gildi hennar fyrir iðjuþjálfun. Að lokum eru settar 

fram hugmyndir að framtíðarrannsóknum á tengdu viðfangsefni. 

 

Frammistaða íslenskra unglinga og fullorðinna 

Með rannsóknarspurningunum var leitast við að svara hver frammistaða Íslendinga á 

aldrinum 11-17 ára og 18-64 ára væri á matstækinu Sensory Profile. Þegar frammistaðan 

er skoðuð þarf að hafa í huga að mikill munur er á fjölda unglinga og fullorðinna. Þegar 

frammistaða Íslendinga á skynúrvinnsluflokkunum sex var skoðuð kom í ljós að 

meðaltalstíðni hegðunar hjá unglingum og fullorðnum var svipuð í þeim öllum. Í töflu 1 

má sjá að meðaltal og miðgildi eru svipuð sem bendir til að enginn þátttakandi skeri sig 

úr hópnum. Spönnin sýnir að svörin dreifast nokkuð jafnt og eðlilega miðað við hæstu og 

lægstu mögulegu samtölu. Þar sem stutt er síðan matstækið var gefið út hafa fáar 

rannsóknir verið gerðar á því enn sem komið er. Einungis hafa verið gerðar rannsóknir á 

frammistöðu á fjórum flokkum matstækisins en ekki á skynúrvinnsluflokkunum og eru 

enginn viðmið í handbók matstækisins hvað þá varðar.  

Upplýsingar í töflu 1 geta auðveldað iðjuþjálfum og öðrum fagaðilum sem munu nota 

matstækið í framtíðinni að sjá hvort skjólstæðingar þeirra eru með hugsanleg frávik í 



33

hegðun innan hvers skynúrvinnsluflokks. Þegar hver skynúrvinnsluflokkur fyrir sig er 

kortlagður samkvæmt sérstökum töflum í handbókinni (fylgiskjal N) er hægt að bera 

saman summuna úr hverri töflu við meðaltalsframmistöðu í töflu 1 í rannsókninni. 

Samanburðurinn getur gefið vísbendingar um hvort meðaltalstíðni hegðunar sé svipuð og 

hvort íhlutunar sé þörf.  

Í töflu 2 sést frammistaða unglinga og fullorðinna á flokkunum fjórum. Flokkunin 

lýsir tilhneigingu einstaklings til hegðunar sem byggir á normaldreifingu. 

Normaldreifingin lýsir því hvar viðkomandi lendir miðað við aðra á normalkúrfunni, það 

er; Miklu minna en flestir, Minna en flestir, Svipað og flestir, Meira en flestir og Miklu 

meira en flestir.

Fram kom að frammistaða beggja hópanna féll innan flokkunarreitsins Svipað og 

flestir en samkvæmt Brown og Dunn (2002) lýsir það því hvar á normalkúrfunni 

viðkomandi lendir miðað við aðra innan sama aldurshóps. Þeir sem hafa dæmigert 

skynúrvinnslumynstur lenda innan þessa reits. Í öllum flokkum matstækisins er lægsta 

mögulega samtala 15 og hæsta 75. Þegar borin voru saman meðaltöl aldurshópanna þá 

var nánast enginn munur á þeim nema í Lágri skráningu skynboða þar var meðaltal 

unglinganna mun hærra en hjá fullorðnum en hugsanleg skýring á því er að mun færri eru 

í hópi unglinga. 

Staðalfrávikið hjá unglingum var lægst í Lág skráning skynboða og hæst í Frávísun 

skynáreita. Hjá fullorðnum var staðalfrávikið lægst í Sókn í skynáreiti og hæst í 

Skynnæmi. Staðalfrávikið hjá unglingunum var hærra en hjá fullorðnum í öllum 

flokkunum. Spönnin reyndist svipuð bæði hjá unglingum og fullorðnum innan flokkanna 

en hún var samt alls staðar þrengri hjá unglingum en fullorðnum nema í Lágri skráningu 

skynboða þar var hún jöfn. Hugsanleg ástæða fyrir því að spönnin er víðari gæti verið sú 

að aldursdreifingin er miklu meiri hjá fullorðnum en unglingum. Með hækkandi aldri 
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verður skráning skynboða lægri hjá einstaklingum og þeir sækja síður í skynáreiti en það 

á einkum við þá sem komnir eru yfir 65 ára aldur (Pohl, Dunn og Brown, 2003). Þetta 

styður að meðaltal unglinga var hærra en hjá fullorðnum innan flokksins Lág skráning 

skynboða og einnig að spönnin liggur nær lægstu mögulegu samtölu hjá fullorðnum. Þrátt 

fyrir það virðist áhrifa þess ekki gæta á meðaltal og miðgildi sem bendir til að ekki sé um 

einfara að ræða. Hins vegar benda niðurstöður rannsóknarinnar ekki til þess að fullorðnir, 

það er 18-64 ára, sæki minna í skynáreiti eins og vill gerast hjá 65 ára og eldri.    

 

Frammistaða Íslendinga samanborin við bandaríska staðla 

Frammistaða unglinga 

Frammistaða íslenskra unglinga var svipuð bandarísku stöðlunum. Í flokkunum Lág 

skráning skynboða, Sókn í skynáreiti og Frávísun skynáreita var munur á meðaltali lítill. 

Það bendir til að tíðni hegðunar íslensku unglinganna sé svipuð og þegar um dæmigert 

skynúrvinnslumynstur er að ræða. Í flokknum Skynnæmi reyndist meðaltalið talsvert 

hærra hjá íslensku unglingunum. Einstaklingar með meira skynnæmi en flestir hafa lágan 

taugafræðilegan þröskuld, það er að segja, þeir verða varir við mikið af áreitum og 

truflast auðveldlega af þeim. Viðkomandi virðist því oft vera utan við sig og líða illa. 

Þessir einstaklingar eiga einnig oft í erfiðleikum með að halda einbeitingu. Hins vegar 

getur það líka haft kosti í för með sér því einstaklingar sem eru skynnæmir eru vel 

vakandi fyrir því sem er að gerast í umhverfinu og taka þar af leiðandi erftir smáatriðum 

(Brown og Dunn, 2002).  

 

Frammistaða fullorðinna 

Í flokkunum Lág skráning skynboða og Frávísun skynáreita var frammistaða 

fullorðinna Íslendinga svipuð og bandarísku staðlanna en í flokkunum Sókn í skynáreiti 
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voru Íslendingar aðeins lægri. Það þarf ekki að benda til þess að þeir forðist skynáreiti 

heldur að þeir vinni ekki á virkan hátt í því að auka skynjun sína eins og til dæmis að 

hlusta á tónlist meðan þeir vinna eða læra. Í flokknum Skynnæmi var meðaltalið hærra hjá 

Íslendingum. Kostirnir við það eru að þeir eru vel vakandi fyrir því sem er að gerast í 

umhverfinu og taka þar af leiðandi eftir smáatriðum. Þar sem þessir einstaklingar verða 

varir við mikið af áreitum er hætta á að þeir truflist auðveldlega af þeim en það getur 

orsakað erfiðleika við einbeitingu.   

Þar sem tölfræðilega marktækur munur reyndist vera í flokknum Sókn í skynáreiti er 

nauðsyn að rannsaka þann flokk nánar þar sem ekki er augljóst hvað veldur því að 

meðaltal íslenska úrtaksins er lægra en bandaríska úrtaksins. Staðhæfingar innan þessa 

flokks innihalda engar tvöfaldar neitanir þannig að þær eru ekki orsökin fyrir þessum 

mun. Því er spurning hvort um menningarbundinn mun sé að ræða eða íslenska úrtakið sé 

of lítið.  

 

Innri áreiðanleiki matstækisins 

Innri áreiðanleiki íslenskrar þýðingar matstækisins var fundinn með því að reikna út 

alfastuðul fyrir atriðin 60 sem flokkarnir byggja á. Þegar hann var borinn saman við 

bandaríska stöðlunarúrtakið var hann sambærilegur innan allra flokkanna, bæði hjá 

unglingum og fullorðnum. Þetta bendir til að íslensk þýðing atriða matstækisins sé nothæf 

og samkvæmni sé milli atriðanna þannig að þau eru að mæla sama fyrirbærið. Innri 

áreiðanleiki matstækisins er of lár bæði í íslensku þýðingunni og í bandaríska 

stöðlunarúrtakinu. Það bendir til að þörf sé á frekari rannsóknum á innri áreiðanleika 

matstækisins. 
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Atriði matstækisins 

Matstækið samanstendur af 60 atriðum sem innihalda staðhæfingar sem 

einstaklingurinn svarar. Við úrvinnslu gagna kom í ljós að staðhæfingar með tvöfaldri 

neitun vöfðust fyrir þátttakendum og margir áttu erfitt með að svara þeim og gerðu 

athugasemdir við þær. Staðhæfingar sem fólu í sér tvöfalda neitun voru: Atriði 3 „Ég finn 

ekki lykt sem annað fólk segist finna”, atriði 7 „Mér líkar ekki bragðsterk mynta eða 

sælgæti (t.d. kanill, sterkt eða súrt sælgæti)”, atriði 21 „Ég tek ekki eftir götum, 

byggingum eða merkingum á herbergjum þegar ég reyni að fara á nýja staði”, atriði 23 

„Ég tek ekki eftir því þegar fólk kemur inn í herbergið”, atriði 27 „Mér líkar ekki að láta 

nudda á mér bakið”, atriði 34 „Mér líkar ekki áferð sumra fæðutegunda (t.d. ferskjur með 

hýði, eplamauk, kotasæla eða gróft hnetusmjör)”, atriði 36 „Ég veiti því ekki athygli 

þegar andlit mitt eða hendur óhreinkast”, atriði 39 „ Ég veiti því ekki athygli þegar 

einhver snertir á mér handlegginn eða bakið”, atriði 45 „Ég næ ekki bröndurum eins fljótt 

og aðrir” og atriði 55 „Ég tek ekki eftir þegar nafn mitt er nefnt”. Þar sem 

svarmöguleikarnir Nánast aldrei, gefa eitt stig, Sjaldan, tvö stig, Stundum, þrjú stig, Oft,

fjögur stig og Nánast alltaf fimm stig, orsakar það að einstaklingur sem til dæmis finnur 

Nánast alltaf lykt sem annað fólk segist ekki finna fær fimm stig. Ef neitunin yrði tekin úr 

staðhæfingunni breyttist stigagjöfin og viðkomandi fengi eitt stig í stað fimm þar sem 

hann finnur nánast aldrei lykt sem annað fólk segist finna.  

Einn þátttakandi benti á að í atriði 7 „Mér líkar ekki bragðsterk mynta eða sælgæti 

(t.d. kanill, sterkt eða súrt sælgæti)” væri mótsögn í orðalagi staðhæfingar og 

svarmöguleikum. Hann sagði að ef fólki líkaði ekki bragðsterk mynta þá væri það ekki 

neitt álitamál. Hann vildi meina að verið væri að spyrja um smekk, ekki bragð eða lykt og 

smekkur sveiflast ekki á þann hátt sem gert er ráð fyrir í svarmöguleikunum það er; 

aldrei, stundum, oft, sjaldan eða annað. Annar þátttakandi benti á misræmi í atriði 42 „Ég 
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framkvæmi fyrirvaralaust það sem mér dettur í hug (þ.e. ég skipulegg ekki fram í 

tímann)”. Honum fannst þetta tvennt ólíkt, það er að framkvæma fyrirvaralaust eða 

skipuleggja ekki fram í tímann. Hugsanlega þarf að endurskoða þýðingu þessara atriða 

þannig að fólk misskilji ekki í hverju staðhæfingarnar felast.  

Á titilblaði matstækisins gafst þátttakendum kostur á að svara opinni spurningu „Er 

eitthvað sem þér finnst ófullnægjandi í daglegu lífi þínu? Ef svo er, útskýrðu það.” 

Margir svöruðu spurningunni og algengasta svarið var að fólk hefði ekki nægan tíma til 

að gera það sem það langaði til að geta gert. Nokkrir minntust á erfiðleika tengda 

vinnustað bæði hvað varðar lélega vinnuaðstöðu og samskipti, sérstaklega við yfirmenn. 

Fram kom skortur á sjálfsáliti og lítil von um framtíðarmöguleika ásamt erfiðleikum að 

vera innan um aðra sem gæti hugsanlega tengst skynúrvinnslu.  

 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að rannsakendur voru að gera sína fyrstu 

rannsókn og höfðu því takmarkaða reynslu. Notast var við hentugleikaúrtak við val á 

opinberum fyrirtækjum, grunnskóla og framhaldsskóla. Úrtakið var takmarkað við 

ákveðið svæði og erfitt að fullyrða um hvort hægt sé að yfirfæra niðurstöðurnar á alla 

Íslendinga á aldrinum 11-64 ára. Vegna lélegrar þátttöku í rannsókninni eru niðurstöður 

hennar ekki marktækar heldur gefa einungis ákveðnar vísbendingar. 

 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Sensory Profile er eitt af fáum iðjumiðuðum matstækjum sem meta skynúrvinnslu 

hjá unglingum og fullorðnum. Íslensk þýðing þess er því mikilvæg viðbót við þau 

matstæki sem iðjuþjálfar nota í starfi sínu til að öðlast mynd af því hvernig einstaklingur 
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bregst við skynáreiti í daglegu lífi, óháð skerðingu. Upplýsingarnar sem fást með 

fyrirlögn matstækisins auðvelda einnig einstaklingum að vera meðvitaðri um eigin 

skynúrvinnslu og hvernig hún getur haft áhrif á daglegt líf.  

Rannsóknin sýndi fram á sambærilegar niðurstöður á frammistöðu Íslendinga á 

aldrinum 11-64 ára miðað við bandaríska staðla og styður það notagildi matstækisins hér 

á landi. Upplýsingar sem fengnar eru með fyrirlögn matstækisins auka nákvæmni við 

greiningu á skynúrvinnsluerfiðleikum einstaklinga og auðvelda skipulagningu íhlutunar 

sem í framhaldi verður mun markvissari. Það er þáttur í því að stuðla að gagnreyndri 

þjónustu við skjólstæðinga og styrkir það stöðu iðjuþjálfunar sem fag- og fræðigreinar. 

 

Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Þar sem matstækið er nýlega komið á markaðinn hafa fáar rannsóknir verið gerðar á 

því enn sem komið er. Þessi rannsókn er sú fyrsta sem gerð er hér á landi og nauðsynlegt 

er að gera fleiri til dæmis á réttmæti íslenskrar þýðingar matstækisins svo sem 

hugtakaréttmæti (construct validitiy) og innihaldsréttmæti (content validity). Þar að auki 

þarf að rannsaka innri áreiðanleika þess þar sem hann reyndist frekar lár. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa vísbendingu um notagildi íslenskrar þýðingar matstækisins en 

benda einnig til að þörf sé á frekari rannsóknum og aðlaga verði matstækið betur að 

íslenskum aðstæðum. Rannsakendur urðu varir við að þátttakendur áttu erfitt með að 

svara staðhæfingum sem innihéldu tvöfalda neitun. Auk þess kom fram að nokkrir 

þátttakendur lögðu mismunandi skilning í einstaka staðhæfingar.  

Þar sem úrtak rannsóknarinnar var lítið er verðugt verkefni að gera rannsókn með 

stærra og breiðara úrtaki. Matstækið er fyrir þrjá aldurshópa en rannsóknin náði einungis 

yfir tvo þeirra, unglinga og fullorðna. Áhugavert væri því að rannsaka elsta aldurshópinn 

það er 65 ára og eldri. Rannsakendur mæla einnig með að gerðar verði 
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samanburðarannsóknir á einstaklingum með mismunandi greiningar svo sem; geðklofa, 

lyndisraskanir (bipolar disorder), ýmsa taugasjúkdóma og nemendur með námsörðugleika 

svo eitthvað sé nefnt. Hægt væri að athuga hvort mismunur sé milli þessara hópa og 

einnig að bera þá saman við einstaklinga sem ekki hafa hlotið greiningu.  

Ljóst er að skynúrvinnsla hefur mikil áhrif á daglegt líf einstaklinga þess vegna er 

mikilvægt að matstækið Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna komist í notkun hér á 

landi og í framtíðinni verði gerðar fleiri rannsóknir tengdar því.   
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Self-administered questionnaire 
Name 
Age 
Date 
Social Security Number 
Gender 
Male 
Female 
 
Is there anything you find unsatisfactory in you daily life?  If so, please 
explain. 
 

Instructions 
Please indicate the box which best describes how often you exhibit the 
following behaviour. If you cannot indicate anything because of not having 
experienced such circumstances then place an X above the column of 
numbers. Please feel free to add comments after each section. 
 
Please respond to all statements. 
Use the following scale to indicate how you react 
 
Hardly ever – You hardly ever react this way (around 5% of the time or 
less) 
Seldom – You seldom react this way (around 25% of the time) 
Sometimes – You sometimes react this way (around 50% of the time) 
Often – You often react this way (around 75% of the time) 
Almost always – You almost always react this way (around 95% or more of 
the time) 
 

A. Taste and smell 
1. I leave or move to another department when I sense a strong smell in a                    

store (e.g. bath products, scented candles or perfumes). 
2. I add spices to my food. 
3. I do not detect smells that other people claim to smell. 
4. I like being around people who use perfume or after-shave. 
5. I only eat food that I know. 
6. I think a lot of food has little taste (i.e. the food is bland). 
7. I do not like strong mints or candy (e.g. cinnamon, strong or bitter candy). 
8. I go over and smell flowers when I see them. 
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Comments 
 

B. Movement 
 9. I am afraid of heights. 
10. I enjoy the sensation of movement (e.g. dancing, running). 
11. I avoid elevators and escalators because I dislike that kind of movement. 
12. I trip or run into things. 
13. I dislike the movement involved in travelling by car. 
14. I choose to participate in physically strenuous activities. 
15. I feel unsafe climbing or descending steps (e.g. I trip, loose my balance 

and/or need to hold on to the banister). 
16. I feel dizzy for little apparent reason (e.g. after bending down or standing 

up too fast). 
 
Comments 
 

C. Vision 
17. I like going to bright and colorful places. 
18. I have pulled the curtains during the day when I´m at home. 
19. I like wearing colorful clothes. 
20. I get irritated when I try to find something in a full drawer or in a messy 

room. 
21. I do not notice streets, buildings or signs for rooms when I try going to a 

new place. 
22. I dislike rapid or blurry scenes in movies or on television. 
23. I do not notice people entering the room. 
24. I choose to do my shopping in small shops since I find large stores 

overwhelming. 
25. I dislike seeing a lot of movement around me (e.g. in shopping malls, 

parades or festivals). 
26. I reduce distraction when I´m working (e.g. by closing the door or 

turning off the TV). 
 
Comments 

 
D. Touch 
27. I do not like getting a back rub. 
28. I like the sensation of having my hair cut. 
29. I avoid tasks, which soil my hands, or use gloves. 
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30. I touch people when I talk to them (e.g. put my hands on their shoulder 
or shake their hand). 

31. I dislike the sensation in my mouth as I wake up in the morning. 
32. I like walking bare feet. 
33. I dislike wearing certain fabrics (e.g. wool, silk, corduroy or clothes with 

tags on the inside). 
34. I don´t like the texture of certain foods (e.g. peaches with the skin, apple 

sauce, cottage cheese or coarse peanut butter). 
35. I move when people get too close. 
36. I don´t notice it when my face or hands get dirty. 
37. I get cuts and bruises without remembering how. 
38. I avoid standing in lines or standing too close to people because I don´t 

like being too close to others. 
39. I don´t notice it when someone touches my arm or my back. 
 
Comments 

 

E. Activity level 
40. I´m involved in two or more projects at a time. 
41. It takes me longer than other people to get up in the morning. 
42. I act spontaneously (e.g. I don´t organize things ahead of time). 
43. I allow myself time away from daily chores to be by myself. 
44. I appear slower than others when trying to imitate an action or carry out 

a task. 
45. I don´t get jokes as quickly as others. 
46. I avoid crowds. 
47. I seek out opportunities to perform (e.g. in music, sports, theatre, giving 

speeches or answering questions in class). 
48.  have a hard time concentrating the whole time during a long class or in a 

meeting. 
49. I avoid situations where unexpected things might happen (e.g. going to 

unfamiliar places or socializing with people I don´t know). 
 
Comments 
 

F. Hearing 
50. I hum, whistle, sing or make other noises. 
51. I get easily startled by unexpected or loud noises (e.g. a vacum cleaner, a 

dog barking, the phone ringing). 
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52. I have a hard time keeping up with what people are saying when they 
talk fast or talk about subjects I´m not familiar with. 

53. I leave the room when others are watching TV or I ask them to turn it 
down. 

54. I loose my concentration if there´s a lot of commotion around me. 
55. I don´t notice it when people mention my name. 
56. I use various ways of reducing environmental noises (e.g. close the door, 

close my ears or use ear plugs). 
57. I keep away from loud places. 
58. I enjoy attending events where there´s a lot of music. 
59. I need to ask people to repeat themselves. 
60. I find it hard to work if there are background noises (e.g. a fan, a radio) 
 
Comments 
 

Categories 
Instructions: Place raw scores for each of the sections within the categories 
(see instruction manual). Add the raw scores to obtain a total for each 
category. 
Category 1 
Low registration of sensory stimuli 
Category 2 
Seeking of sensory stimuli 
Category 3 
Sensitivity 
Category 4 
Avoidance of sensory stimuli 
 
Score 
Hardly ever 
Rarely 
Sometimes 
Often 
Almost always 
 
Signs 
Low registration of sensory stimuli 
Seeking of sensory stimuli 
Sensitivity 
Avoidance of sensory stimuli 
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Sum of Categories 
Instructions: Choose the age-appropriate table and place the sum from the 
previous page in the sum box. 
Chart the sums by placing an X in the appropriate box (a lot less than most, 
less than most, etc.). 
 
Table for ages 11-17 years 
Table for ages 18-64 years 
Table for 65 and older 
*Based on the performance of persons without disabilities (n=...) 
 

Cross Section of Categories  
Instructions: Transfer the information from the categories (which have been 
marked by an X) on to the scheme. Circle the sign, in each of the rectangles 
below, which represents each sum. Finally, be careful to indicate the right 
age group. 
 
The following signs are used to indicate grouping in the cross section of 
categories: 

--A lot less than most 
-Less than most 
=Similar to most 
+More than most 
++A lot more than most 

 
Further information on the interpretation of scores and on intervention can 
be found in chapter 5 of the instruction manual. 
 
Indicate the right age group 
11-17 years 
18-64 years 
65 and older  
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FYLGISKJAL D 

Umsókn til Vísindasiðanefndar 
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Umsókn til Vísindasiðanefndar 
 
1. HEITI RANNSÓKNAR.  Beðið er um fullt heiti rannsóknar, íslenskt eða erlent eftir atvikum. 

Frammistaða íslenskra unglinga og fullorðinna á aldrinum 11-17 og 18-64 ára á matstækinu 
Sensory Profile. 
 

2. TILGANGUR RANNSÓKNAR OG LÝSING Í HNOTSKURN. Útdráttur  úr rannsókninni,  þar sem 
fram koma m.a. upplýsingar um markmið, þátttakendur, framkvæmd, vísindalegt gildi og vísindalegan ávinning.  Útdrátturinn skal vera 
300 orð hið mesta og er m.a. ætlaður til birtingar á vefsíðu VSN  eftir að umsóknin hefur hlotið endanlegt samþykki.

Markmið rannsóknarinnar er að gera forprófun á matstækinu Sensory Profile og kanna 
notagildi þess og íslenska þýðingu (Fylgiskjal nr.1). Með því er stigið fyrsta skrefið í því að 
rannsaka matstækið sem í framtíðinni gæti nýst í starfi með unglingum og fullorðnum hér á 
landi. Lagt verður upp með tvær rannsóknarspurningar: Hver er frammistaða íslenskra unglinga 
11 – 17 ára samkvæmt matstækinu Sensory Profile? Hver er frammistaða fullorðinna 
Íslendinga á aldrinum 18 – 64 ára samkvæmt matstækinu Sensory Profile? Matstækið verður 
lagt fyrir 50 unglinga og 150 fullorðna. Þátttakendur rannsóknarinnar verða fengnir úr 
nemendahóp Menntaskólans á Akureyri (MA) og Brekkuskóla á Akureyri. Úr starfsmannahóp 
Útgerðarfélags Akureyringa (ÚA), Háskólans á Akureyri (HA) og Fjórðungssjúkrahússins á 
Akureyri (FSA). Hentugleikaúrtak var notað við val skóla og fyrirtækja. Þátttakendur verða 
valdir með handahófsúrtaki úr starfsmannahóp HA og ÚA og úr starfsmannahóp tveggja deilda 
á FSA. Einnig verður notast við handahófsúrtak við val nemenda úr 6.-10. bekk Brekkuskóla en 
í MA verður notast við þægindaúrtak við val nemenda úr tveimur árgöngum. Sensory Profile er 
eitt af fáum matstækjum sem meta skynúrvinnslu hjá unglingum og fullorðnum. Þegar 
matstækið hefur verið þýtt yfir á íslensku geta ýmsir fagaðilar, s.s iðjuþjálfar, kennarar, 
sálfræðingar, félagsráðgjafar, atvinnuráðgjafar og læknar nýtt sér það til að öðlast mynd af því 
hvernig einstaklingurinn bregst við skynáreiti í daglegu lífi. Sensory Profile fyrir unglinga og 
fullorðna auðveldar skjólstæðingum á aldrinum 11 ára og uppúr að meta hvernig þeir svara 
daglegu skynáreiti og hvaða áhrif skynúrvinnsla þeirra hefur á daglega færni. Niðurstöður 
matstækisins auka skilning á því hvers vegna viðkomandi hegðar sér eins og hann gerir og 
hvers vegna hann kýs ákveðið umhverfi og aðstæður fram yfir annað. Upplýsingarnar koma sér 
ekki eingöngu vel fyrir einstaklinginn sjálfan heldur líka fyrir meðferðaraðila, teymismeðlimi, 
fjölskyldu og aðra sem honum tengjast. 
 

Nr. umsóknar: Móttekin: Afgreidd: 
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3. ÁBYRGÐARMAÐUR RANNSÓKNAR. Rannsakendur skulu tilnefna einn ábyrgðarmann úr sínum hópi sem 
annast samskipti við Vísindasiðanefnd og sem ber jafnframt faglega ábyrgð á framkvæmd rannsóknarinnar. 
 
Nafn:  Ingibjörg Svava Ásgeirsdóttir Kennitala: 120649-7019 Staða: lektor í iðjuþjálfun 

Vinnustaður: Háskólinn á Akureyri V-Sími:4630553  Fax: 4630999 

Deild: Heilbrigðisdeild 

H-Sími : 5611058 
Heimilisfang  

vinnustaðar: Norðurslóð, 600 Akureyri GSM: 8682591 Netfang: isa@unak.is 

4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Tilgreina þarf nöfn og vinnustaði allra rannsakenda, þ.e. annarra en ábyrgðarmanns. 

Nafn: Hrefna Brynja Gísladóttir  Vinnustaður/Skóli: HA 

Staða: Iðjuþjálfanemi GSM: 8951174 

Nafn:  Jóhanna B. Bjarnadóttir Vinnustaður/Skóli: HA 

Staða: Iðjuþjálfanemi  GSM: 8652439 

Nafn: Ragna Valdís Elísdóttir Vinnustaður/Skóli: HA 

Staða: Iðjuþjálfanemi  GSM: 6907869 

5. AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR (þ.m.t. fjármögnunar- og styrktaraðilar). Hér skal t.d. greina 
frá þeim stofnunum og fyrirtækjum, innlendum eða erlendum, sem að rannsókninni koma hafi slíkar upplýsingar ekki þegar komið 
fram í liðum 2 og 3.  

Stofnun/fyrirtæki: Fjórðungssjúkrahús Akureyrar  Heimilisfang: Eyrarlandsvegur, 600 Akureyri 

Stofnun/fyrirtæki: Útgerðarfélag Akureyringa Heimilisfang:  Fiskitanga, 600 Akureyri 

Stofnun/fyrirtæki:  Háskólinn á Akureyri Heimilisfang: Norðurslóð, 6003 Akureyri 

Stofnun/fyrirtæki: Brekkuskóli Heimilisfang: Laugargötu, 600 Akureyri 

Stofnun/fyrirtæki: Menntaskólinn á Akureyri Heimilisfang: Eyrarlandsvegi 28, 600 Akureyri 

6. VERKASKIPTING SAMSTARFSAÐILA. Hér skal greina frá því hvaða aðilar hafa umsjón með 
einstökum verkþáttum rannsóknarinnar. Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarrar fjármögnunar vegna rannsóknarinnar 
þurfa einnig að koma fram upplýsingar um tengsl fjármögnunaraðila við rannsakendur. 

Á ekki við  
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7. ÞÁTTTAKENDUR. Tilgreinið fjölda þátttakenda svo og hvernig og á hvaða forsendum úrtakið verður valið. 

Matstækið verður lagt fyrir 200 einstaklinga á Akureyri á aldrinum 11-64 ára  

Þátttakendur: 50 unglingar á aldrinum 11 - 17 ára og 150 fullorðnir á aldrinum 18 - 64 ára. 
Ástæðan fyrir því að miðað er við þennan aldur er sú að matstækið miðar við þessa 
aldursflokka.Úrtak verður valið úr einum grunnskóla, Brekkuskóla og einum framhaldsskóla, 
Menntaskólanum og þremur fyrirtækjum, HA, ÚA og FSA. Hentugleikaúrtak var notað við 
val á skólum, þ. e. einn grunnskóli og einn framhaldsskóli, þannig næst til þessa tiltekna 
aldurshóps. Þægindaúrtak verður notað við val á þátttakendum í Menntaskólanum á Akureyri, 
20 einstaklingar úr tveimur árgöngum, 10 úr hvorum árgangi en handahófsúrtak við val á 
þátttakendum í Brekkuskóla, 30 einstaklingum úr 6.-10. bekk, sex úr hverjum bekk. Einnig 
var notast við hentugleikaúrtak við val á fyrirtækjum, þrjú stór og mannmörg fyrirtæki sem 
starfa á mismunandi sviðum, þannig fæst ákveðin fjölbreytni í úrtakið. Handahófsúrtak 
verður notað vil val þátttakenda fyrirtækjanna, 50 frá hverju fyrirtæki. Leyfi hefur fengist frá 
fyrrgreindum skólum og fyrirtækjum um að fá að taka úrtak (Fylgiskjal nr. 4). 

8. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA. Tilgreinið í hverju ávinningur jafnt sem áhætta þátttakenda í rannsókninni verður helst 
fólgin. 

Ávinningur þátttakanda er helst sá að fólk verður mögulega meðvitaðra um skynúrvinnslu sína 
og áhrif hennar á daglegt líf sitt. Engin sjáanleg áhætta fylgir þátttöku.  
 

9. ÖFLUN UPPLÝSTS SAMÞYKKIS. Tilgreinið hvernig upplýsts samþykkis þátttakenda verður aflað, þ.m.t. hvaða 
aðili muni leita til þeirra eftir slíku samþykki. Athugið að ef afla á upplýsinga eða sýna frá börnum þarf samþykki frá foreldri eða 
forráðamanni. Afrit af upplýsingum og samþykkisblöðum skulu fylgja umsókninni. 

Kynningarbréf hefur verið sent til yfirmanna fyrirtækjanna/stofnananna og skólastjóra 
skólanna (Fylgiskjal nr.4) þar sem rannsóknin var kynnt og svör hafa fengist til baka frá þeim  
(Fylgiskjal nr.4). Einnig verður sent kynningarbréf með hverju matseyðublaði til þátttakenda 
(Fylgiskjal nr.5) þar sem rannsóknin verður kynnt. Með því að fylla út matseyðublaðið og 
senda það til baka hafa fullorðnir þátttakendur samþykkt þátttöku sína. Foreldrum barna og 
unglinga verður einnig sent kynningarbréf (Fylgiskjal nr.6) og meðfylgjandi verður 
samþykkisyfirlýsing (Fylgiskjal nr.6) sem þeir undirrita og senda til baka ef þeir samþykkja 
þátttöku barna sinna.  

10. RANNSÓKNARGÖGN. Hvers konar gögnum (persónuupplýsingum, lífsýnum o.s.frv.) er fyrirhugað að safna vegna 
rannsóknarinnar? Hvaða aðilar  munu hafa aðgang að þeim gögnum? Hvaða öryggisráðstafanir verða gerðar? Hver hefur umráðarétt 
yfir gögnunum að rannsókn lokinni? Hvernig verður trúnaður við þátttakendur varðveittur? 

Safnað verður upplýsingum um skynúrvinnslu þeirra sem lenda í úrtakinu. Matseyðublöðin verða 
nafnlaus en aldur og kyn þarf að koma fram, sjá meðfylgjandi matstæki. Rannsakendur hafa einir 
aðgang að þessum upplýsingum og verður þeim eytt eftir þrjú ár (sjá nánar í lið 19). 
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11. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. Hér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga sem rannsóknina varða. 
Rannsakendur telja að ekki sé um nein sérstök siðferðileg álitamál að ræða.  
 

12. VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi talið er að verði af rannsókninni. 

Sensory Profile er eitt af fáum matstækjum sem meta skynúrvinnslu hjá unglingum og 
fullorðnum. Niðurstöður matstækisins auka skilning á því hvers vegna viðkomandi 
hegðar sér eins og hann gerir og hvers vegna hann kýs ákveðið umhverfi og aðstæður 
fram yfir annað. Upplýsingarnar koma sér ekki eingöngu vel fyrir einstaklinginn sjálfan 
heldur líka fyrir meðferðaraðila, teymismeðlimi, fjölskyldu og aðra sem honum tengjast. 
Matstækið er auðvelt og fljótlegt í fyrirlögn og skjólstæðingurinn fyllir sjálfur út 
spurningalistann sem samanstendur af 60 atriðum og tekur það hann um 10-15 mínútur. 
Atriðin tengjast daglegu lífi þannig að skjólstæðingurinn á auðvelt með að skilja og 
tengja spurningarnar við sitt eigið líf. Niðurstöðurnar auka nákvæmni við greiningu á 
skynúrvinnsluerfiðleikum skjólstæðinga og auðvelda skipulagningu íhlutunar 
(meðferðar). Í framhaldi af nákvæmu mati verður íhlutun (meðferð) fagmanna mun 
markvissari og árangurinn mælanlegur (sannreynd þjónusta). Matstækið nýtist breiðum 
hópi skjólstæðinga meðal annars þeim sem eiga við geðræn vandamál að stríða, þeim sem 
hafa hlotið taugaskaða vegna sjúkdóma eða slysa og nemendum með námsörðugleika 
(Brown og Dunn, 2002). 

13. FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal fræðilegri þekkingu á rannsóknarsviðinu og öðrum bakgrunni 
rannsóknarinnar, þ.m.t.  helstu niðurstöðum eldri rannsókna. Taka skal sérstaklega fram hvaða reynsla er af viðkomandi aðferðum 
og/eða meðferð í fyrri rannsóknum. Þessum lið má skila á sérblaði eða vísa í ýtarlegri rannsóknaráætlun sem þá skal fylgja umsókn. 

Sensory Profile er staðlað matstæki fyrir unglinga og fullorðna á aldrinum 11-64 ára. 
Einstaklingurinn fyllir sjálfur út spurningalista sem samanstendur af 60 atriðum. 
Tilgangur með notkun þess er að meta hversu vel unglingar og fullorðnir vinna úr 
skynáreitum og hver áhrif röskunar á færni og hegðun í daglegu lífi eru. Það byggir á 
matstækinu Sensory Profile sem var gert fyrir börn á aldrinum 3 - 10. Atriðin voru 
aðlöguð þannig að unglingar og fullorðnir gætu svarað staðhæfingunum sem það 
inniheldur (Brown og Dunn, 2002). Þegar matstækið Sensory Profile fyrir börn var 
aðlagað fyrir unglinga og fullorðna jókst innihaldsréttmæti atriðanna á kvarðanum 
varðandi það að forðast skynáreiti (sensation avoiding). Þó niðurstöðurnar úr þessari 
rannsókn hafi stutt áreiðanleika og réttmæti er þörf frekari rannsókna á þessum aðlagaða 
mælikvarða. Einnig er þörf á ítarlegri rannsóknum á sérstöku úrtaki en það gæfi viðbótar 
upplýsingar varðandi klíníska notkun (Brown, Tollefson, Dunn, Cromwell og Filion, 
2001). Höfundur matstækisins telur að það sé samband milli úrvinnslu skynjunar og 
skapgerðar og persónuleika einstaklingsins (Dunn, 2001). Matstækið var notað í rannsókn 
til að mæla mun á skynúrvinnslu einstaklinga með geðklofa (schizophrenia) og 
lyndisraskanir (bipolar disorder) og fólks sem þjáðist ekki af geðröskun. Þessi rannsókn 
gaf til kynna að fólk með geðklofa hafði tilhneigingu til að forðast skynáreiti (sensation 
avoiding) og hafði lága skráningu skynboða (low registration). Einstaklingar með 
lyndisraskanir höfðu einnig tilhneigingu til að forðast skynáreiti. Hegðun einstaklinga án 
geðraskanna einkenndist aðallega af sókn í skynáreiti (sensation seeking) (Brown, 2001). 
Niðurstöður hafa sýnt samsvörun milli hegðunarmynsturs hjá börnum og fullorðnum og 
þeirra fjóra flokka matsækisins Sensory Profile um birtingarform skynjunar (Dunn, 
2001). 
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14. RANNSÓKNARAÐFERÐIR. Gera skal grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Taka skal fram hvort ætlunin sé 
að afla upplýsinga annarsstaðar frá en frá þátttakendum sjálfum. Ef ætlunin er að notast við upplýsingar úr sjúkraskrám, gagnabönkum 
(s.s. Krabbameinsskrá)  eða sýnum úr lífsýnabanka þurfa afrit af tilskyldum leyfum að fylgja umsókninni (sbr. lið 23 hér á eftir). Koma 
þarf fram til hvers er ætlast af þátttakendum, s.s. hvers konar rannsóknir verði gerðar á þeim,  hversu oft þeir munu koma í eftirlit eða 
mat og hvers konar sýna og/eða upplýsinga verður aflað. Þessum lið má skila á sérblaði ef þörf krefur. 

Notast var við hentugleikaúrtak við val á skólum og fyrirtækjum. Send voru bréf til 
skólastjóra Brekkuskóla og MA. Einnig voru send bréf til framkvæmdastjóra ÚA, 
skrifstofustjóra HA og starfsmannastjóra FSA til að fá leyfi til að leggja matstækið fyrir 
þátttakendur. Þegar öll leyfi liggja fyrir verða skólastjórnendur og yfirmenn 
fyrirtækja/stofnana beðnir um lista yfir nemendur/starfsfólk. Notast verður við 
þægindaúrtak við að velja þátttakendur úr MA en handahófsúrtak verður notað við val á 
öðrum þátttakendum. Úrtakið samanstendur af 50 unglingum og 150 fullorðnum. Þeim 
verður skipt í hópa eftir aldri og fengnir verða 20 úr MA, 30 úr Brekkuskóla og 50 frá 
hverju fyrirtæki/stofnun þ.e. FSA, ÚA og HA. Varðandi fullorðnu þátttakendurna verður 
matseyðublað ásamt kynningarbréf um rannsóknina sett í lokað umslag og merkt þeim 
sem lenda í úrtaki. Rannsakendur munu leita eftir aðstoð yfirmanna fyrirtækjanna um að 
koma því til viðkomandi aðila og eins að taka aftur við því frá þátttakendum í lokuðu 
umslagi. Eftir tilskilinn tíma munu rannsakendur nálgast svarbréfin til yfirmanna. 
Foreldrum verður sent kynningarbréf ásamt matseyðublaði og samþykkisyfirlýsingu sem 
foreldrar verða beðnir að skrifa undir ef þeir samþykkja þátttöku barnanna/unglinganna 
sinna. Meðfylgjandi verður frímerkt umslag til að endursenda útfyllt matstæki og upplýst 
samþykki þannig að þátttakendur beri engan kostnað af rannsókninni. Engra annarra 
gagna verður aflað. Ef svör hafa ekki borist innan 3 vikna verða send ítrekunarbréf. 

15. ÚRVINNSLA GAGNA. Tilgreinið hvers konar  úrvinnsla (t.d. tölfræðileg) verður gerð og hvort stuðst hefur verið við 
“power analysis” eða aðrar  hliðstæðar aðferðir við undibúning rannsóknar. 

 
Við greiningu gagna verða tölfræðiforritin Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) (SPSS Inc., 2001) og Microsoft Excel (Microsoft Corporation, 1985-1999) notuð. 
Lýsandi tölfræði er notuð til að greina frá niðurstöðum rannsóknarinnar s.s. meðaltöl, 
fylgni, öryggisbil, hlutföll og staðalfrávik. Niðurstöðurnar verða settar fram í myndrænu 
formi, texta og töflum.  

16. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og muni ljúka. 

Áætlaður rannsóknartími er janúar og febrúar 2004. Úrvinnsla gagna fer fram í febrúar, mars og 
apríl 2004. 

17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/eða birtingu / kynningu  á 
niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Haldinn verður fyrirlestur á kynningardegi Heilbrigðisdeildar HA þar sem niðurstöður 
rannsóknarinnar verða kynntar. Einnig verður skrifuð tímaritsgrein sem er hluti af 
lokaverkefni, ekki liggur ljóst fyrir hvort eða hvar hún mun birtast. 
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18. FLUTNINGUR GAGNA. Ef fyrirhugað er að flytja gögn rannsóknarinnar (t.d. lífsýni  eða persónuupplýsingar) úr 
landi verður að tilgreina í hvaða tilgangi og formi það verði gert, svo og til hvaða stofnunar og lands gögnin verði flutt. Jafnframt ber að 
tilgreina hver á viðkomandi stofnun fái umráðarétt yfir gögnunum og/eða beri ábyrgð á þeim. 
 

Á ekki við X

19. VARÐVEISLA OG EYÐING GAGNA. Hvar verða rannsóknargögnin varðveitt? Hvenær og hvernig verður 
þeim eytt? 

Að þremur árum liðnum verður öllum gögnum eytt í pappírstætara í votta viðurvist. Gögnin 
verða geymd í læstri hirslu leiðbeinanda.  

20. SAMNÝTING GAGNA. Tilgreinið hvort fyrirhugað sé að samkeyra upplýsingar rannsóknarinnar við aðrar skrár eða 
samnýta upplýsingar og/eða sýni við aðrar rannsóknir. Ef svo er, greinið þá frá heiti viðkomandi rannsóknar og ábyrgðarmanni. 
 

Á ekki við X

21. EFTIRLIT OG TRYGGINGAR. Hver  mun annast  eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda og hvernig verður 
eftirliti háttað? Með hvaða hætti og hjá hvaða aðila eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða? 

 
Á ekki við X 

22. GREIÐSLUR VEGNA ÞÁTTTÖKU. Tilgreinið hvort greitt verði fyrir þátttöku í rannsókninni og þá 
jafnframt hvers eðlis og  hversu háar þær greiðslur verða. 

Á ekki við X

23. AÐRAR UMSÓKNIR EÐA LEYFI. Afrit af  leyfi  stjórnar lífsýnasafns vegna notkunar lífsýna, leyfi yfirlæknis/-
lækna vegna aðgangs að sjúkraskrám, leyfi annarra skráarhaldara (s.s. Krabbameinsskrár) og leyfi stofnunar fyrir framkvæmd 
rannsóknar skulu fylgja með umsókn, eftir því sem við á. Hafi umsóknin áður hlotið samþykki Siðaráðs Landlæknisembættisins eða 
annarrar siðanefndar skal afrit þess leyfis einnig fylgja. Hafi heimild leyfisveitenda ekki enn fengist, skal skrá dagsetningu umsóknar til 
viðkomandi aðila. 

JÁ___x___Persónuvernd, dags.  11. nóvember 2003 (Fylgiskjal nr.3) JÁ  Önnur siðanefnd, hver:   

JÁ  Lyfjastofnun, dags.             JÁ  Lífsýnasafn, hvaða:          

JÁ  Geislavarnir ríkisins, dags.            JÁ  Skráarhaldari, hvaða: 

JÁ     X       Stofnun, hvaða:  , MA og Brekkuskóli, HA, FSA og ÚA(Fylgiskjal nr.4) 
JÁ  Yfirlæknir/-nar, hver(jir):           
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24. FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN. Starfságrip/ritaskrá ábyrgðarmanns (þar sem birtingar í ritrýndum tímaritum 
eru sérstaklega tilgreindar), svo og upplýsinga- og samþykkisblöð vegna þátttöku í rannsókninni skulu ávallt fylgja umsókn til 
Vísindasiðanefndar.  ÖLL FYLGISKJÖL SKULU SEND Í ÞRÍRITI. 

X Starfsferilsskrá ábyrgðarmanns  Nákvæmari rannsóknarlýsing(ar) 

X Kynningarblað/-blöð    Spurningalistar, fjöldi ____ 

Upplýsingablað/-blöð   “Case Report Form” 

X Samþykkisblað/-blöð    

x Önnur fylgiskjöl (hver?)  Matseyðublöð (Fylgiskjal nr.1) 

X Afrit af leyfum , Rannsóknarleyfi  frá Psychological Corporation (Fylgiskjal nr.2) 

25. ATHUGASEMDIR UMSÆKJENDA. Hér er hægt að koma á framfæri athugasemdum eða skýringum sem ekki 
komust fyrir annarsstaðar  í umsókninni. 

VERÐI  EINHVERJAR BREYTINGAR Á RANNSÓKNARÁÆTLUNINNI BER ÁBYRGÐARMANNI AÐ 
TILKYNNA ÞÆR ÁN TAFAR TIL VÍSINDASIÐANEFNDAR. 

 

Staður:   Dagsetning:  Undirskrift ábyrgðarmanns: 
 
Akureyri __________________ _____________________________________ 

Vinsamlegast sendið umsókn í tólf eintökum en fylgiskjöl í þríriti. 
Grunnupplýsingar um rannsókn (eitt eintak) fylgi frumriti umsóknar. 

Utanáskrift Vísindasiðanefndar:  
Vísindasiðanefnd, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. 

Æskilegt er að umsóknin berist einnig, ásamt eins mörgum viðbótargögnum 
og mögulegt er, á rafrænu formi, annað hvort á disklingi 

eða verði send með tölvupósti á netfangið: visindasidanefnd@vsn.stjr.is.

Uppfært: 17.01.2003 
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26. GRUNNUPPLÝSINGAR UM RANNSÓKN 
Vinsamlegast fyllið út vegna skráningar á umsóknum til Vísindasiðanefndar 

1. HEITI RANNSÓKNAR 
Frammistaða íslenskra unglinga og fullorðinna á aldrinum 11-17 og 18-64 ára á matstækinu 
Sensory Profile. 
2. KOSTUNARAÐILI RANNSÓKNAR  

Á ekki við  X
Heiti:     Heimilisfang:     

3. TRYGGINGARAÐILI RANNSÓKNAR  
Á ekki við  X

Heiti:     Heimilisfang:     

4. GRUNNFLOKKUN RANNSÓKNAR: 
 
___ Samstarf við fyrirtæki (innlent eða erlent)  ___ Fjölþjóðleg rannsókn 

___ Samstarf við aðra innlenda stofnun    ___ Einyrkjarannsókn (einn rannsakandi) 

x Samstarf við erlenda stofnun ( Leyfi frá Psycological Corporation, fylgiskjal nr.2 

X Námsverkefni 

___ Annað: _________________________________________________________________________________ 

5. TEGUND RANNSÓKNAR (merkið við einn eða fleiri flokka sem verkefnið fellur helst undir) 
___ Erfðarannsókn      ___ Faraldsfræðileg rannsókn 

___ Lyfjarannsókn     ___ Spurningakönnun 

___ Klínísk rannsókn      ___ Viðtalskönnun 

___ Annað: Útfylling matseyðublaða 

6. RANNSÓKNARGÖGN (merkið við allar tegundir gagna sem notast verður við) 

 
___ Ný blóðsýni   ___ Upplýsingar úr sjúkraskrám þátttakenda 

___ Ný vefjasýni    ___ Upplýsingar úr spurninga- eða viðtalskönnunum 

___ Blóðsýni úr lífsýnasafni   ___ Upplýsingar úr gagnagrunnum (t.d. Krabbameinsskrá) 

___ Vefjasýni úr lífsýnasafni    
Annað: Upplýsingar sem fást úr útfylltum matseyðublöðum 

7. VÖRSLUAÐILI SÝNA EÐA ANNARRA GAGNA SEM VERÐA SEND ÚR LANDI 
Á ekki við _X

Heiti:     Heimilisfang:     
8.  AÐILD MENNTASTOFNANNA (þ.e. ef um námsverkefni er að ræða) 

Á ekki við ___ 

Heiti: Háskólinn á Akureyri   Heimilisfang: Sólborg við Norðurslóð 

Tegund námsverkefnis:           X BA/BS   ___  MA/MS ___  PhD 
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FYLGISKJAL E 

Persónuvernd  
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FYLGISKJAL F 

Leyfi frá Vísindasiðanefnd 
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FYLGISKJAL G 

Forsíða send þátttakendum 
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FYLGISKJAL H 

Bréf til skólastjóra og stjórnenda fyrirtækja 
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Akureyri 30. október 2003 
 

Kynningarbréf 
Rannsókn á matstækinu Sensory Profile 

 
Ábyrgðarmaður rannsóknar: Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri. 
Sími:8682591 
 
Ágæti skólastjóri  

 
Við undirritaðar erum að vinna að rannsókn sem er hluti af lokaverkefni til B.Sc gráðu í iðjuþjálfun 
við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Ingibjargar S. Ásgeirsdóttur lektors. 
Markmið rannsóknarinnar er að forprófa og kanna notagildi íslenskrar þýðingar matstækisins Sensory 
Profile við að greina skynjun og skynúrvinnslu íslenskra unglinga og fullorðinna. Með rannsókninni er 
leitað svara við eftirfarandi spurningum:  

1.   Hver er frammistaða íslenskra unglinga á aldrinum 11-17 ára samkvæmt matstækinu 
Sensory Profile? 

2.   Hver er frammistaða íslenskra fullorðinna einstaklinga á aldrinum  
18-64 ára samkvæmt matstækinu Sensory Profile? 

Með þessu er stigið fyrsta skrefið í því að rannsaka matstækið sem í framtíðinni gæti nýst í starfi með 
unglingum og fullorðnum hér á landi.  

Sensory Profile er staðlað matstæki fyrir unglinga og fullorðna á aldrinum 11-64 ára. Einstaklingurinn 
fyllir sjálfur út spurningalista sem samanstendur af 60 atriðum. Tilgangur með notkun þess er að meta 
hversu vel einstaklingar túlka og vinna úr skynáreitum og meta hver áhrif röskunar er á hegðun í 
daglegu lífi.  

Til að leita svara við fyrri rannsóknarspurningu okkar óskum við eftir að fá leyfi þitt til að velja 
handahófsúrtak úr 6. – 10. bekk, 6 nemendur úr hverjum bekk. Samþykkir þú þátttöku nemendanna 
óskum við eftir lista með nöfnum þeirra og heimilisföngum. Við munum senda matseyðublað ásamt 
kynningarbréfi og samþykkisyfirlýsingu til foreldra/forráðamanna þeirra barna sem lenda í úrtaki. 
Eyðublaðið fylla þátttakendur sjálfir út og senda okkur til baka í pósti. Rannsóknin er þátttakendum að 
kostnaðarlausu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar verður ekki hægt að þekkja þátttakendur með nokkrum 
hætti og munu nöfn þeirra ekki birtast undir neinum kringumstæðum. Rannsakendur eru bundnir 
þagnareið og munu þeir virða hann.  

Þér er velkomið að hafa samband við okkur ef þú óskar eftir nánari upplýsingum um matstækið eða 
rannsóknina.  

Við værum þakklátar fyrir skjót viðbrögð og biðjum þig vinsamlegast að svara beiðni okkar í 
tölvupósti eða skriflega. Við þurfum að ganga frá umsókn til Vísindasiðanefndar fyrir 15. nóvember 
2003. 

Virðingafyllst  
Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor í iðjuþjálfun. ____________________________________ 
S:8682591. Netf. isa@unak.is
Hrefna Brynja Gísladóttir, iðjuþjálfanemi. _______________________________________ 
S: 8951174. Netf. i0004@unak.is
Jóhanna B. Bjarnadóttir, iðjuþjálfanemi. _________________________________________ 
S: 8652439. Netf. i0005@unak.is
Ragna Valdís Elísdóttir, iðjuþjálfanemi. _________________________________________ 
S: 6907869. Netf. ragnav@mi.is

mailto:ragnav@mi.is
mailto:i0005@unak.is
mailto:i0004@unak.is
mailto:isa@unak.is
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Akureyri 30. október 2003 
 

Kynningarbréf 
Rannsókn á matstækinu Sensory Profile 

 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar: Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri. 
Sími: 8682591 

 
Ágæti skólastjóri  
 
Við undirritaðar erum að vinna að rannsókn sem er hluti af lokaverkefni til B.Sc gráðu í iðjuþjálfun 
við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Ingibjargar S. Ásgeirsdóttur lektors. 
Markmið rannsóknarinnar er að forprófa og kanna notagildi íslenskrar þýðingar matstækisins Sensory 
Profile við að greina skynjun og skynúrvinnslu íslenskra unglinga og fullorðinna. Með rannsókninni er 
leitað svara við eftirfarandi spurningum:  

1.   Hver er frammistaða íslenskra unglinga á aldrinum 11-17 ára samkvæmt matstækinu 
Sensory Profile? 

2.   Hver er frammistaða íslenskra fullorðinna einstaklinga á aldrinum  
18-64 ára samkvæmt matstækinu Sensory Profile? 

Með þessu er stigið fyrsta skrefið í því að rannsaka matstækið sem í framtíðinni gæti nýst í starfi með 
unglingum og fullorðnum hér á landi.  

Sensory Profile er staðlað matstæki fyrir unglinga og fullorðna á aldrinum 11-64 ára. Einstaklingurinn 
fyllir sjálfur út spurningalista sem samanstendur af 60 atriðum. Tilgangur með notkun þess er að meta 
hversu vel einstaklingar túlka og vinna úr skynáreitum og meta hver áhrif röskunar er á hegðun í 
daglegu lífi.  

Til að leita svara við fyrri rannsóknarspurningu okkar óskum við eftir að fá leyfi þitt til að velja 
þægindaúrtak úr nemendum sem fæddir eru árið 1986 og 1987, 10 nemendur úr hverjum árgangi. 
Samþykkir þú þátttöku nemendanna óskum við eftir lista með nöfnum þeirra og heimilisföngum. Við 
munum senda matseyðublað ásamt kynningarbréfi og samþykkisyfirlýsingu til foreldra/forráðamanna 
þeirra unglinga sem lenda í úrtaki. Eyðublaðið fylla þátttakendur sjálfir út og senda okkur til baka í 
pósti. Rannsóknin er þátttakendum að kostnaðarlausu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar verður ekki 
hægt að þekkja þátttakendur með nokkrum hætti og munu nöfn þeirra ekki birtast undir neinum 
kringumstæðum. Rannsakendur eru bundnir þagnareið og munu þeir virða hann. Þér er velkomið að 
hafa samband við okkur ef þú óskar eftir nánari upplýsingum um matstækið eða rannsóknina.  

Við værum þakklátar fyrir skjót viðbrögð og biðjum þig vinsamlegast að svara beiðni okkar í 
tölvupósti eða skriflega. Við þurfum að ganga frá umsókn til Vísindasiðanefndar fyrir 15. nóvember 
2003. 

Virðingafyllst  
Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor í iðjuþjálfun. ________________________________________ 
S:8682591. Netf. isa@unak.is
Hrefna Brynja Gísladóttir, iðjuþjálfanemi. ___________________________________________ 
S: 8951174. Netf. i0004@unak.is
Jóhanna B. Bjarnadóttir, iðjuþjálfanemi. _____________________________________________ 
S: 8652439. Netf. i0005@unak.is
Ragna Valdís Elísdóttir, iðjuþjálfanemi. _____________________________________________ 
S: 6907869. Netf. ragnav@mi.is

mailto:ragnav@mi.is
mailto:i0005@unak.is
mailto:i0004@unak.is
mailto:isa@unak.is
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FYLGISKJAL I 

Kynningarbréf til foreldra/forráðamanna 
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Akureyri 1. febrúar 2004 
 

Kynningarbréf 
Rannsókn á matstækinu Sensory Profile 

 
Ábyrgðarmaður rannsóknar: Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri. Sími: 
8682591 
 
Ágætu foreldrar/forráðamenn  

 
Við undirritaðar erum að vinna að rannsókn sem er hluti af lokaverkefni til B.Sc gráðu í iðjuþjálfun 
við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Ingibjargar S. Ásgeirsdóttur lektors. 
Markmið rannsóknarinnar er að forprófa og kanna notagildi íslenskrar þýðingar matstækisins Sensory 
Profile við að greina skynjun og skynúrvinnslu íslenskra unglinga og fullorðinna. Með rannsókninni er 
leitað svara við eftirfarandi spurningum:  

1. Hver er frammistaða íslenskra unglinga á aldrinum 11-17 ára samkvæmt  

matstækinu Sensory Profile? 

2. Hver er frammistaða íslenskra fullorðinna einstaklinga á aldrinum  

18-64 ára samkvæmt matstækinu Sensory Profile? 

Með þessu er stigið fyrsta skrefið í því að rannsaka matstækið sem í framtíðinni gæti nýst í starfi með 
unglingum og fullorðnum hér á landi.  

Sensory Profile er staðlað matstæki fyrir unglinga og fullorðna á aldrinum 11-64 ára. Einstaklingurinn 
fyllir sjálfur út spurningalista sem samanstendur af 60 atriðum og tekur það hann um 10-15 mínútur. 
Tilgangur með notkun þess er að meta hversu vel einstaklingar túlka og vinna úr skynáreitum og meta 
hver áhrif röskunar er á hegðun í daglegu lífi.  

Til að leita svara við fyrri rannsóknarspurningu okkar óskum við eftir aðstoð ykkar. Samþykkið þið 
þátttöku þá biðjum við vinsamlegast um að meðfylgjandi matseyðublað/spurningablað og 
samþykkisyfirlýsing verði fyllt út og sent til baka í pósti. Foreldra/forráðamenn biðjum við 
vinsamlegast um að vera barni sínu/unglingi til stuðnings við lestur bréfsins og spurninganna ef 
eitthvað reynist þeim óljóst. 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér afnot af þeim upplýsingum sem fram koma á matseyðublaðinu. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem í rannsókninni verður aflað og ekki verður 
hægt að þekkja þátttakendur í niðurstöðum hennar. Nafn barnsins/unglingsins kemur ekki fram á 
listanum, einungis kyn og aldur. 

Enginn beinn ávinningur er fyrir ykkur að taka þátt í rannsókninni en með því eruð þið að auðvelda 
rannsókn á matstæki sem seinna meir getur komið að gagni fyrir börn og unglinga sem eiga í 
erfiðleikum tengt skynjun og skynúrvinnslu. Ykkur er frjálst að hætta þátttöku á hvaða stigi hennar 
sem er. Engir þekktir áhættuþættir fylgja því að taka þátt í rannsókninni. Rannsóknin hefur hlotið 
samþykki Vísindasiðanefndar og verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Ef þið hafið spurningar varðandi rétt ykkar sem þátttakenda í rannsókninni eða viljið hætta þátttöku í 
henni getið þið snúið ykkur til Vísindasiðanefndar, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. Sími: 551-7100, 
fax: 551-1444.  

Ykkur er velkomið að hafa samband við okkur ef þið óskið eftir nánari upplýsingum um matstækið 
eða rannsóknina.  
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Virðingafyllst  
 
Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor í iðjuþjálfun._________________________________________ 
S:8682591 Netf.: isa@unak.is
Hrefna Brynja Gísladóttir, iðjuþjálfanemi.____________________________________________ 
S: 8951174. Netf.: i0004@unak.is
Jóhanna B. Bjarnadóttir, iðjuþjálfanemi. _____________________________________________ 
S: 8652439. Netf.: i0005@unak.is
Ragna Valdís Elísdóttir, iðjuþjálfanemi.______________________________________________ 
S: 6907869. Netf.: ragnav@mi.is

mailto:ragnav@mi.is
mailto:i0005@unak.is
mailto:i0004@unak.is
mailto:isa@unak.is
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FYGLISKJAL J 

Kynningarbréf til þátttakenda 
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Akureyri 30. október 2003 
 

Kynningarbréf 
Rannsókn á matstækinu Sensory Profile 

 
Ábyrgðarmaður rannsóknar: Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri. 
Sími: 8682591. 
 
Ágæti viðtakandi 
 
Við undirritaðar erum að vinna að rannsókn sem er hluti af lokaverkefni til B.Sc gráðu í iðjuþjálfun 
við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Ingibjargar S. Ásgeirsdóttur lektors. 
Markmið rannsóknarinnar er að forprófa og kanna notagildi íslenskrar þýðingar matstækisins Sensory 
Profile við að greina skynjun og skynúrvinnslu íslenskra unglinga og fullorðinna. Með rannsókninni 
er leitað svara við eftirfarandi spurningum:  

1.   Hver er frammistaða íslenskra unglinga á aldrinum 11-17 ára samkvæmt matstækinu 
Sensory Profile? 

2.   Hver er frammistaða íslenskra fullorðinna einstaklinga á aldrinum  
18-64 ára samkvæmt matstækinu Sensory Profile? 

Með þessu er stigið fyrsta skrefið í því að rannsaka matstækið sem í framtíðinni gæti nýst í starfi með 
unglingum og fullorðnum hér á landi.  

Sensory Profile er staðlað matstæki fyrir unglinga og fullorðna á aldrinum 11-64 ára. 
Einstaklingurinn fyllir sjálfur út spurningalista sem samanstendur af 60 atriðum og tekur það hann 
um 10-15 mínútur. Tilgangur með notkun þess er að meta hversu vel einstaklingar túlka og vinna úr 
skynáreitum og meta hver áhrif röskunar er á hegðun í daglegu lífi.  

Til að leita svara við seinni rannsóknarspurningu okkar óskum við eftir aðstoð þinni. Samþykkir þú 
þátttöku þá biðjum við þig vinsamlegast að fylla út meðfylgjandi matseyðublað og skila því í lokuðu 
umslagi til skrifstofustjóra/starfsmannastjóra/framkvæmdastjóra þíns. Rannsakendur munu nálgast 
það til hans.  

Þátttaka í rannsókninni felur í sér afnot af þeim upplýsingum sem fram koma á matseyðublaðinu. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem í rannsókninni verður aflað og ekki 
verður hægt að þekkja þátttakendur í niðurstöðum hennar. Nafn þitt þarf ekki að koma fram á 
listanum, einungis kyn og aldur. 

Enginn beinn ávinningur er fyrir þig að taka þátt í rannsókninni en með því ert þú að auðvelda rannsókn á 
matstæki sem seinna meir getur komið að gagni fyrir einstaklinga sem eiga í erfiðleikum sem tengjast 
skynjun og skynúrvinnslu. Þér er frjálst að hætta þátttöku á hvaða stigi hennar sem er. Engin þekktir 
áhættuþættir fylgja því að taka þátt í rannsókninni. Rannsóknin hefur hlotið samþykki Vísindasiðanefndar 
og verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Ef þið hafið spurningar varðandi rétt ykkar sem þátttakenda í rannsókninni eða viljið hætta þátttöku í henni 
getið þið snúið ykkur til Vísindasiðanefndar, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-
1444.  

Þér er velkomið að hafa samband við okkur ef þú óskar eftir nánari upplýsingum um matstækið eða 
rannsóknina.  

 

Virðingafyllst  
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Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor í iðjuþjálfun. ____________________________________ 
S:8682591. Netf.: isa@unak.is
Hrefna Brynja Gísladóttir, iðjuþjálfanemi. _______________________________________ 
S: 8951174. Netf.: i0004@unak.is
Jóhanna B. Bjarnadóttir, iðjuþjálfanemi. _________________________________________ 
S: 8652439. Netf.: i0005@unak.is
Ragna Valdís Elísdóttir, iðjuþjálfanemi. _________________________________________  
S: 6907869. Netf.: ragnav@mi.is

mailto:ragnav@mi.is
mailto:i0005@unak.is
mailto:i0004@unak.is
mailto:isa@unak.is
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Samþykkisyfirlýsing foreldra/forráðamanna 
 

Ég undirrituð/aður veiti samþykki mitt fyrir því að unglingurinn minn taki þátt í 
rannsókn á matstækinu Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna. Rannsóknin er 
lokaverkefni Hrefnu Brynju Gísladóttur, Jóhönnu B. Bjarnadóttur og Rögnu Valdísar 
Elísdóttur til B. Sc gráðu í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri (HA). Leiðbeinandi í 
rannsókninni og jafnframt ábyrgðarmaður hennar er Ingibjörg Svava Ásgeirsdóttir 
lektor í iðjuþjálfun við HA.  

 
Þátttaka í rannsókninni felur í sér að unglingurinn fylli út matstækið Sensory Profile. 
Með Sensory Profile er aflað upplýsinga um hversu vel einstaklingar túlka og vinna úr 
skynáreitum og hver áhrif röskunar er á hegðun í daglegu lífi.  

 
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki 
verði unnt að rekja þær. 

 
Unglingnum er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er. 

 

_________________________________________________ 
Nafn, staður og dagsetning 

 

Hér fyrir neðan kemur fram nafn skólans sem barnið er nemandi í 
 

__________________________________________________ 
Skóli 
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From: Ragna Valdís Elísdóttir
To: I0004@unak.is 
CC: 
Date: 04/21/04  10:52 pm 
Subject: Fw: Kveðja iðjuþjálfanemarnir úr HA  
Attachments: 

----- Original Message ----- 
From: <karle@akureyri.is>
To: "Ragna Valdís Elísdóttir" <ragnav@mi.is>
Sent: Thursday, November 06, 2003 1:17 PM 
Subject: Re: Kveðja iðjuþjálfanemarnir úr HA 
 

Sæl. Við tökum jákvætt í ykkar erindi. Það eru hins vegar margar 
rannsóknir 
í gangi akkúrat núna. Það væri því gott ef þessi færi ekki í gang alveg strax 
 
Kveðja 
 
Karl Erlendsson 
Skólastjóri Brekkuskóla 
600 Akureyri 
Sími: 462 2525, 899 3599 
 
Netfang: karle@akureyri.is

https://postur.unak.is/w?OR.DCU.Z-Cx3vw.EBsEw.C3RiJQ.L+karle@akureyri.is
https://postur.unak.is/w?OR.DCU.Z-Cx3vw.EBsEw.C3RiJQ.L+ragnav@mi.is
https://postur.unak.is/w?OR.DCU.Z-Cx3vw.EBsEw.C3RiJQ.L+karle@akureyri.is
https://postur.unak.is/w?.BQ.DF0.ZVOx2vw.EBsEw.C3RiJQ.L
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Original Message -----  
From: Sigurlaug Anna Gunnarsdóttir aðstoðarskólameistari
To: 'Ragna Valdís Elísdóttir'
Sent: Wednesday, November 05, 2003 9:15 AM 
Subject: RE: Kveðja frá iðjuþjálfanemum í HA  
 

Sælar.  

Við reynum yfirleitt að taka vel á móti háskólanemum sem þurfa að leggja fyrir kannanir vegna 
rannsókna sinna svo að sjálfsögðu reynum við að verða ykkur innanhandar. Skil ég það samt ekki 
rétt að þið finnið úrtakið og síðan látum við ykkur hafa heimilisföngin?  

En sem sagt, ykkur er heimilt að leggja þessa könnun fyrir.  

Kveðja,  

Sigurlaug Anna 

Sigurlaug A. Gunnarsdóttir 

aðstoðarskólameistari MA 

s: 455-1552 

http://www.ma.is

http://www.ma.is/
https://postur.unak.is/w?OR.DCU.ZTKR4vw.EB8Ew.CjaGHQ.L+ragnav@mi.is
https://postur.unak.is/w?OR.DCU.ZTKR4vw.EB8Ew.CjaGHQ.L+Didda@ma.is
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Original Message ----- 
From: "Þorsteinn Gunnarsson" <rektor@unak.is>
To: <i0004@unak.is>; <i0005@unak.is>; <ragnav@mi.is>; <isa@unak.is>
Cc: <laufey@unak.is>; <hugrun@unak.is>
Sent: Wednesday, November 05, 2003 3:55 PM 
Subject: Fwd: Rannsókn á matstækinu Sensory Profile 
 

Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor 
Hrefna Brynja Gísladóttir, nemi 
Jóhanna B. Bjarnadóttir, nemi 
Ragna Valdís Elísdóttir, nemi 
 
Varðandi bréf ykkar, dags. 31. október 2003 um rannsókn á matstækinu 
Sensory Profile. Hér með er ykkur veitt heimild til að leita svara hjá starfsfólki 
Háskólans á Akureyri vegna ofangreindrar rannsóknar sem er hluti af lokaverkefni til 
B.Sc gráðu í iðjuþjálfun við háskólann. Lista með nöfnum og heimilisföngum 
starfsmanna getið þið fengið hjá Hugrúnu Helgadóttur, launafulltrúa. 
 
Virðingarfyllst, 
Þorsteinn Gunnarsson 
rektor 

https://postur.unak.is/w?OR.DCU.ZTKR4vw.EB8Ew.CjaGHQ.L+hugrun@unak.is
https://postur.unak.is/w?OR.DCU.ZTKR4vw.EB8Ew.CjaGHQ.L+laufey@unak.is
https://postur.unak.is/w?OR.DCU.ZTKR4vw.EB8Ew.CjaGHQ.L+isa@unak.is
https://postur.unak.is/w?OR.DCU.ZTKR4vw.EB8Ew.CjaGHQ.L+ragnav@mi.is
https://postur.unak.is/w?OR.DCU.ZTKR4vw.EB8Ew.CjaGHQ.L+i0005@unak.is
https://postur.unak.is/w?OR.DCU.ZTKR4vw.EB8Ew.CjaGHQ.L+i0004@unak.is
https://postur.unak.is/w?OR.DCU.ZTKR4vw.EB8Ew.CjaGHQ.L+rektor@unak.is
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From: Guðbrandur Sigurðsson
To: I0005@unak.is 
CC: 
Date: 11/03/03  04:41 pm 
Subject: RE: Kynningarbréf 
Attachments: 

Sæl Jóhanna, 

Mér er það ljúft að tilkynna þér að við munum leyfa ykkur að gera verkefnið sem þið sögðuð 
okkur frá í kynningarbréfinu sem er vísað til hér að neðan. 
 

Varðandi frekari upplýsingar og aðstoð þá bið ég þig að snúa þér til Hallgríms Gíslasonar hjá 
ÚA. 

Kær kveðja, 

Guðbrandur Sigurðsson 
 

https://postur.unak.is/w?.BQ.DF0.Z2WZ4vw.EB-Ew.CWJ6HQ.L
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Akureyri, mars 2004 
 

Rannsókn á matstækinu Sensory Profile 
 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor við Háskólann á 
Akureyri. Sími: 8682591 
 
Ágætu foreldrar/forráðamenn  
 
Fyrir skömmu var ykkur sent matseyðublað ásamt kynningarbréfi vegna lokaverkefnis okkar 
í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri, varðandi rannsókn á Sensory Profile fyrir unglinga 
og fullorðna.  
Enn vantar nokkuð upp á nægilega svörun svo hægt sé að draga marktækar ályktanir af 
niðurstöðunum. Ef þið hafið áhuga á að unglingurinn ykkar verði þátttakandi í rannsókninni 
biðjum við ykkur að vera honum til stuðnings við að svara matseyðublaðinu og senda okkur 
fyrir 18. mars 2004.  
Hafi matseyðublaðið týnst þá biðjum við ykkur vinsamlegast að hafa samband símleiðis og 
munum við koma eintaki til ykkar.  
 
Mikilvægt er að hægt sé að byrja að vinna úr gögnum sem fyrst og er það von okkar að þið 
takið vel í þessa beiðni varðandi þátttöku.  

 

Við biðjumst velvirðingar ef þið hafið þegar svarað matseyðublaðinu.   
 
Með fyrirfram þökk 
 
Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor í iðjuþjálfun._____________________________________ 
S:8682591 Netf.: isa@unak.is

Hrefna Brynja Gísladóttir, iðjuþjálfanemi.________________________________________ 
S: 8951174. Netf.: i0004@unak.is

Jóhanna B. Bjarnadóttir, iðjuþjálfanemi._________________________________________ 
S: 8652439. Netf.: i0005@unak.is 
 
Ragna Valdís Elísdóttir, iðjuþjálfanemi.__________________________________________ 
S: 6907869. Netf.: ragnav@mi.is

mailto:ragnav@mi.is
mailto:i0004@unak.is
mailto:isa@unak.is
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Akureyri, mars 2004 
 

Rannsókn á matstækinu Sensory Profile 
 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor við Háskólann á 
Akureyri. Sími: 8682591 
 
Ágæti viðtakandi  
 
Fyrir skömmu var ykkur sent matseyðublað ásamt kynningarbréfi vegna lokaverkefnis okkar 
í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri, varðandi rannsókn á Sensory Profile fyrir unglinga 
og fullorðna.  
Enn vantar nokkuð upp á nægilega svörun svo hægt sé að draga marktækar ályktanir af 
niðurstöðunum. Ef þið hafið áhuga á að taka þátt í rannsókninni biðjum við þig að svara 
matseyðublaðinu og senda okkur fyrir 18. mars 2004.  
Hafi matseyðublaðið týnst þá biðjum við þig vinsamlegast að hafa samband símleiðis og 
munum við koma eintaki til þín.  
 
Mikilvægt er að hægt sé að byrja að vinna úr gögnum sem fyrst og er það von okkar að þú 
takir vel í þessa beiðni varðandi þátttöku.  

 

Við biðjumst velvirðingar ef þú hefur þegar svarað matseyðublaðinu.   
 
Með fyrirfram þökk 
 
Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor í iðjuþjálfun._____________________________________ 
S:8682591 Netf.: isa@unak.is

Hrefna Brynja Gísladóttir, iðjuþjálfanemi.________________________________________ 
S: 8951174. Netf.: i0004@unak.is

Jóhanna B. Bjarnadóttir, iðjuþjálfanemi._________________________________________ 
S: 8652439. Netf.: i0005@unak.is 
 
Ragna Valdís Elísdóttir, iðjuþjálfanemi.__________________________________________ 
S: 6907869. Netf.: ragnav@mi.is

mailto:ragnav@mi.is
mailto:i0004@unak.is
mailto:isa@unak.is
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