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Útdráttur 

Skortur á samstilltri athygli (joint attention) er eitt af aðaleinkennum ungra barna með 

einhverfu og hafa rannsakendur farið í auknum mæli að nota íhlutun sem byggir á aðferðum 

hagnýtrar atferlisgreiningar sem miðar að því að bæta þessa færni. Samstillt athygli felur í sér 

þá færni að samhæfa áhorf milli samskiptaaðila og hlutar, atburðar eða persónu.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort tíðni samstilltrar athygli hjá barni 

með grun um röskun á einhverfurófi, ykist samhliða beinni íhlutun á augnatilliti með 

aðferðum foreldraráðgjafarinnar Sunny Starts sem byggja á náttúrulegum aðferðum hagnýtra 

atferlisgreiningar. Þátttakendur rannsóknar voru 5 ára og 8 mánaða gamall drengur, móður 

hans og sérkennari á leikskóla drengsins. Sérfræðingur í hagnýtri atferlisgreiningu þjálfaði 

móðir og sérkennara í að beita aðferðum Sunny Starts. Rannsóknin var einliða A-B snið og 

mælitæki sem hannað var fyrir þessa rannsókn. Niðurstöður rannsóknarinnar voru nokkuð 

misvísandi. Íhlutun móður jók tíðni svars við samstilltri athygli en dró úr tíðni frumkvæðis að 

lýsandi samstilltri athygli hjá drengnum að undanskilinni síðustu mælingu. Drengurinn sýndi 

hærri tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli við íhlutun hjá sérkennara heldur en í 

grunnlínu, en tíðni svars var lægri við íhlutun. Möguleg skýring á misvísandi niðurstöðum er 

að drengurinn sýndi nokkuð virka samskiptahegðun og virtist hafa fá einkenni einhverfu. 
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Abstract  

Lack of joint attention is the main characteristic of young children with autism and 

investigators are increasingly using interventions based on the methods of applied behavior 

analysis which aims at improving this particular skill. Joint attention involves the 

coordination of person‘s interaction with another person and an object, event or another 

person. The main object of this study was to explore if a direct intervention of eye contact 

with Sunny Start‘s methods of approach, which are based on the natural methods of applied 

behavior analysis, would increase the frequency of joint attention with a child suspected to 

have autism. Participants in the study were a 5 years and 8 months old boy, his mother and 

special education teacher at his preschool. A specialist in applied behavioral analysis trained 

the mother and his teacher to apply Sunny Start‘s methods. A single subject A-B design and a 

measurement system specially designed for this study were used. The findings of the study 

were somewhat contradictory. The boy responded with higher frequency to joint attention 

during the mother´s intervention but the frequency of his initiation of joint attentions 

decreased, except in the last measurement. The frequency of the boy´s initiation of joint 

attention was higher during the teacher´s intervention then at baseline but the frequency of 

response was lower during intervention. A possible explanation of the contradictional findings 

is that the boy showed rather active communication behaviour and did not present but few 

autistic symtoms. 
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Áhrif íhlutunar á samstillta athygli hjá barni með einhverfu 

Virk samskiptafærni leiðir til félagslegra og persónulegra sambanda og hefur mikilvæg 

áhrif á hegðun, sjálfstjórn og nám í daglegu lífi. Skortur á félagslegri samskiptafærni er ein 

helsta undirliggjandi orsök einhverfu (American Psychiatric Association, 1994). Börn með 

einhverfu eiga í ýmsum erfiðleikum með félagsleg tengsl og samskipti eins og skynjun, 

þekkingu og skilning á eigin tilfinningum og þau skortir hvöt til að deila tilfinningum sínum 

með öðrum og tengjast öðrum (Hobson, 2002). Með öðrum orðum þau eiga erfitt með að 

deila ánægju, áhuga eða afrekum með öðrum á óyrtan hátt (Hoehl, Parise, Palumbo, Reid, 

Handl og Striano, 2009). Stór þáttur í félagslegum erfiðleikum barna með einhverfu er að 

mörg þeirra sýna sjaldan augnatillit (eye gaze) í samskiptum sínum við aðra (American 

Psychiatric Association, 1994).  

Augnatillit (eye gaze) eða að horfa á andlit annarrar manneskju er mikilvæg færni 

(Mirenda, Donnellan og Yoder, 1983) en þessi færni er stundum kölluð tvískipt athygli 

(dyadic attention). Vanalega er litið á óviðeigandi eða ófullnægjandi augnatillit sem skort, 

sem er undirliggjandi þáttur í mörgum fötlunum sem hrjá börn með skertan þroska (Mirenda 

o.fl., 1983). Strax við fjögurra vikna aldur má sjá gagnkvæmt augnatillit milli ungbarna með 

eðlilegan þroska og mæðra þeirra (Mirenda o.fl., 1983). Sennilega er helsti tilgangur 

augnatillits að stýra samskiptum milli einstaklinga (Leekam, Baron-Cohen, Perrett, Milders, 

og Brown, 1997), með því að gefa til kynna áhuga, koma upplýsingum til skila, fá 

upplýsingar frá öðrum, tjá tilfinningar og til að styrkja hegðun hjá öðrum (Vismara og Lyons, 

2007, Dawson o.fl., 2004). 

Annar tilgangur augnatillits sem er mögulega einstakur meðal mannkynsins, er að geta 

þróað með sér kenningar huga (Theory of mind) (Baron-Cohen, Campbell, Karmiloffsmith, 

Grant og Walker, 1995; Lee, Eskritt, Symons og Muir, 1998) sem er að hugsa um innihald 

huga síns og annarra, draga ályktanir um hugsanir, langanir eða ætlanir annarra og sínar eigin. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Vandamálið við að geta ekki hugsað um innihald huga síns og annarra er hugrænn 

kjarnaþáttur í einhverfu (Baron-Cohen, 2001).  

Samskiptafærni er mikilvægur liður í að öðlast aðgang að áhugaverðum hlutum eða 

athöfnum, sem og að biðja um aðstoð og upplýsingar í daglegu lífi (Cowan og Allen, 2000). 

Skortur á tjáningu í formi talaðs máls er eitt af aðaleinkennum barna með einhverfu ásamt 

röskun í félagslegri hegðun, þar á meðal í ímyndunarleik og samstilltri athygli (joint attention) 

(DSM-IV, 1994) sem er einnig nefnd þrískipt athygli (triadic attention) (Leekam, Lopez og 

Moore, 2000). Samband er á milli tvískiptrar og þrískiptrar athygli (triadic attention) og sú 

fyrrnefnda virðist vera undanfari hinnar (Clifford, Dassanayaek, 2007; Leekam o.fl., 2000; 

Leekam og Ramsden, 2006). Afleiðingar skerðingar á tvískiptri athygli eru m.a. þær að 

samstillt athygli þroskast seinna eða ekki hjá börnum með einhverfu (Mundy og Sigman, 

1989; Mundy, 1995).  

Samstillt athygli 

Samstillt athygli (joint attention) er þrískipt félagsleg athygli sem á við um getuna til að 

deila og samhæfa athygli á milli sín sjálfs, samskiptaaðila og hlutar, persónu eða atburða í 

félagslegu samhengi (Dawson o.fl., 2004; Leekam o.fl., 2000). Markmiðið með samstilltri 

athygli er að hafa samskipti við aðra manneskju (Bruinsma, Koegel og Koegel, 2004; Leekam 

o.fl., 2000). Í þrískiptri athygli þá gefur augntilit til kynna hvert verið sé að beina athygli að 

(Hoehl o.fl., 2009).  

Mikilvægt er að rannsaka samstillta athygli hjá börnum sem greind eru með einhverfu 

þar sem rannsóknir hafa sýnt að þau hafa skerta samstillta athygli (Clifford og Dissanayake, 

2009; Dawson o.fl., 2004; Leekam o.fl., 2000; Mundy og Crowson, 1997; Naber o.fl., 2007; 

Vismara o.fl., 2007; Whalen og Schreibman, 2003). Einnig er mikilvægt að komast að því 

hvort og hvers konar íhlutun getur aukið þessa færni. Samstillt athygli er mikilvæg færni til að 

börn geti náð fullum félagslegum þroska (Baron-Choen, 1995) og til að geta átt félagsleg 
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samskipti við aðra með ―eðlilegum‖ hætti (Wahlen o.fl., 2003). Hún gerir einstaklingum kleift 

að deila athygli og reynslu hans á árangursríkan hátt í félagslegum aðstæðum (Wahlen o.fl., 

2003) sem er mikilvæg færni til að geta myndað félagsleg tengsl (Trevarthen og Aitken, 2001; 

Vismara o.fl., 2007). Samstillt athygli er mikilvæg þar sem hún hefur áhrif á málþroska 

(Dawson o.fl., 2004; Leekman o.fl., 2000; Leekam o.fl., 2006) og færni í ímyndunarleik 

(preetend play) (Mundy o.fl., 1989). Einnig er ákjósanlegt að einstaklingar geti fylgt athygli 

annarra og geti stýrt hvert aðrir horfa (athygli annarra), því það gerir þeim fært að stofna til 

sameiginlegs umræðuefnis við samskiptafélagann og þannig geta einstaklingar lært að þekkja 

hluti og tala (Vismara o.fl., 2007). Samstillt athygli neyðir einnig einstaklinginn til þess að 

taka virkan þátt, taka eftir og leita að merkingu á félagslegum áreitum, eins og svipbrigðum, í 

hvaða átt augnatillitið er, tjáningu með andlitsdráttum o.s.frv. (Dawson o.fl., 2004).  

Samstillt athygli sem hér verður fjallað um felur í sér áhorf og kallast því sjónræn 

samstilltri athygli (joint visual attention) en hún á við um þá hegðun að fylgja áhorfi 

samskiptaaðila, sem er nokkuð þröng skilgreining. Víðari skilgreining felur í sér auk þess fyrr 

nefnda, að stýra áhorfi samskiptaaðila á það þriðja, þ.e.hlut, verknað eða atburði (Bruinsma 

o.fl., 2004; Holth, 2006). Að fylgja áhorfi samskiptaaðilans er skilgreint sem svar við 

samstilltri athygli en að stýra hvert annar horfir nefnist frumkvæði að samstilltri athygli. 

Frumkvæði að samstilltri athygli er mismunandi og getur verið lýsandi 

(protodeclerative) þá er verið að deila reynslu eða vitneskju um hlut, atburð eða persónu 

(Leekam o.fl., 2000) eða í formi beiðni ( protoimperative) til að öðlast hlut eða til að fá atburð 

framkvæmdan (Gernsbacher, Stevenson, Khandakar og Goldsmith, 2008; Bruinsma o.fl., 

2004) (sjá viðauka D). Loks getur það verið félagsleg tilvísun (social referencing) sem snýst 

um að fá upplýsingar um hvernig bregðast eigi við nýju áreiti (Holth, 2006; Mundy o.fl., 

1997;Vismara o.fl., 2007) (sjá viðauka C).  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Formgerð svars hjá samskiptaaðilanum við frumkvæði er að horfa þangað sem vísað er 

til, en sé hann nú þegar að horfa þangað sem vísað er til, þá getur samskiptaaðilinn svarað 

með ólíkri formgerð eins og með því að rétta hlutinn, tala um hann og svo framvegis (Goettl, 

2008) (sjá viðauka A). 

Rannsóknir á samstilltri athygli skoða fyrst og fremst tíðni lýsandi frumkvæðis og svars 

hjá börnum með skertan þroska, einhverfu og eðlilegan þroska en mæla síður frumkvæði sem 

felur í sér beiðni og svar við því. Mismunandi er eftir rannsóknum hvort verið sé að skoða 

svar (Leekam o.fl., 1997; MacDonalds o.fl., 2004), frumkvæði (Vismara o.fl., 2007) eða 

hvoru tveggja (Dawson o.fl.,2004; Clifford o.fl., 2007; Leekam o.fl., 2000; Naber o.fl., 2007) 

(sjá viðauka D).  

Breytilegt er hvernig fræðimenn flokka ólíkar formgerðir og tegundir af samstilltri 

athygli niður (sjá viðauka D). Sumir fræðimenn skipta samstilltri athygli niður í tvo flokka, 

samhæfða samstillta athygli (coordinaited joint attention) (Lewy og Dawson, 1992; Pierce og 

Schreibman, 1995) annars vegar og studda samstillta athygli (supported joint 

attention/passive joint attntion) hins vegar (Lewy o.fl., 1992; Pierce o.fl., 1995) (sjá viðauka 

C). Aðrir fræðingar skipta samstilltri athygli niður í undirstöðusamstillt athygli (basic joint 

attention) og tengda samstillt athygli (associated joint attention) (Naber o.fl., 2007) (sjá 

viðauka D). 

Sumir rannsakendur hafa skipt frumkvæði og svari við samstilltri athygli niður í lægra 

og hærra stig (level) (Mundy, Delgado, Block, Venezia, Hogan og Seibert, 2003) (sjá viðauka 

D). Svar á lægra stigi er að fylgja nálægri bendingu, t.d. ef foreldrið bendir á myndir í bók og 

barnið augljóslega fylgir bendingunum eftir. Svar á hærra stigi er að fylgja ákveðinni sjónlínu 

(following line of regard). Frumkvæði á lægra stigi er augnsamband (eye contact) sem á við 

þegar að barnið horfir í augu foreldris um leið og það handfjatlar eða snertir leikfang. Víxlun 

(alternate) er líka frumkvæði á lægra stigi og er þegar barnið horfir til skiptis á hlut og í augu 



SAMSTILLT ATHYGLI  8 

foreldris. Frumkvæði á hærra stigi er bending (pointing) þegar barnið bendir greinilega á 

hlut/atburð/persónu, t.d mynd í bók. Sýning (show) er líka frumkvæði á hærra stigi og á við 

þegar barnið lyftir t.d. leikfangi í áttina að andliti foreldrisins meðan að það horfir á foreldrið, 

og að síðustu er það tilboð (bid to caregiver) sem Mundy (2003) og félagar kalla aðra hegðun. 

Hún felur í sér hverja samstillta hegðun sem beint er að foreldri (eins og að sýna leikfang) svo 

lengi sem foreldrið átti ekki frumkvæðið að hegðuninni. 

Eins og áður hefur komið fram þá er mjög mismunandi hvaða formgerðir af svari og 

frumkvæði er verið að mæla í þessum áður nefndu athugunum en það getur mögulega útskýrt 

hvers vegna rannsóknir á þessu sviði eru oft misvísandi. Þrátt fyrir það eru mælingar á 

(skertri) samstilltri athygli hjá tveggja til þriggja ára börnum áreiðanlegasti vísirinn til að 

greina einhverfu (Leekam o.fl., 2000; Leekam ofl., 2006). Út frá skerðingu á samstilltri 

athygli einni og sér er hægt að greina réttilega 83% þeirra barna sem eru með einhverfu 

(Dawson o.fl., 2004).  

Rannsóknir þroskasálfræði og atferlisgreiningu á samstilltri athygli 

Atferlisgreining og þroskasálfræðin eru sammála því að frumkvæði að samstillt athygli 

skiptist í lýsandi frumkvæði, í formi beiðni og félagslegri tilvísun. Hins vegar greinir á um 

hvort meta eigi samstillta athygli út frá tilgangi hennar eða afleiðingum. Atferlisgreining 

athugar hvaða virkni samstillt athygli hefur á umhverfi einstaklingsins (Dube, MacDonald, 

Mansfield, Holcomb og Ahearn, 2004; Holth, 2006). Meðan að þroskasálfræði rannsakar 

afleiðingar þess að hafa skerta samstillta athygli og á hvaða aldri samstillt athygli þroskast hjá 

börnum með eðlilegan þroska (Dawson o.fl., 2004; Leekam o.fl., 2000; Naber o.fl., 2007). 

Atferlisgreining nýtir sér niðurstöður virknigreiningar á samstilltri athygli til að auka færni í 

samstilltri athygli (Whalen o.fl., 2003) meðan að þroskasálfræði hefur búið til viðmið til að 

greina einhverfu hjá börnum.  
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Innan þroskasálfræði er samstillt athygli skilgreind út frá fyrirbæri sem kallað er seinni 

innri huglægni (secondery intersubjectivity). Hún birtist við 9-12 mánaða aldurinn hjá 

ungabörnum og er talin marka tímamót í þroska ungbarna. Á þessum tímapunkti fer barnið að 

sýna aðra félagslega hegðun en það var vant, barnið fer að samhæfa og deila athygli, 

tilfinningum og áætlun með annarri manneskju gagnvart því þriðja þ.e. hlut, verknaði eða 

atburði. Þessi aukni þroski í félagslegri meðvitund barnsins leggur grunninn að fullum 

félagslegum þroska síðar á ævinni (Trevarthen og Hubley, 1978; Fogel og DeKoeyer- Laros, 

2007). Niðurstöður ýmsa rannsókna innan þroskasálfræði benda þó til þess að að samstillt 

athygli komi mun fyrr fram hjá ungabörnum heldur en við 9- 12 mánaða aldur (Dunham og 

Moore, 1995; Butterworth, 1998; Mundy o.fl., 1997). 

Þroskasálfræði skoðar samstillta athygli vegna tengsla á milli hennar og málþroska hjá 

ungabörnum (Eilan, 2005). Fagið rannsakar helst frumkvæði (joint attention initiation) hjá 

börnum með einhverfu þar sem þau sýna mesta skerðingu á henni. Þroskasálfræðin skoðar 

einnig svar (response to joint attention) við lýsandi samstilltri athygli þar sem sú hegðun 

virðist líka vera skert en þó í minna mæli. Sjaldgæfara er að samstillt athygli í formi beiðni sé 

skert hjá börnum með einhverfu og þ.a.l. er sú hegðun sjaldnar rannsökuð innan 

þroskasálfræði (Mundy, Sigman, Ungerer og Sherman, 1986; Leekam o.fl. 1997; Leekam 

o.fl., 2000). Sumir fræðimenn innan þroskasálfræði líkt og Grensbacher og félagar (2008) 

halda því fram að samstillt athygli sem felur í sér beiðni sé algjör andstæða við lýsandi 

samstilltri athygli. Aðrir fræðimenn ganga lengra þ.á.m. Clifford og félagar (2007) en þeir 

flokka ekki beiðni sem samstillta athygli í rannsókn sinni. 

Frumkvæði að lýsandi samstilltri athygli innan þroskasálfræði er skilgreind sem tilraun 

manneskju til að sækjast eftir athygli annarrar persónu til að deila reynslu með henni um hlut, 

atburð eða persónu (Grensbacher, 2008; Bruinsma o.fl., 2004). Svar við samstilltri athygli er 
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þegar barn fylgir áhorfi samskiptaaðilans eða horfir þangað sem samskiptaaðilinn vísar til 

(Clifford o.fl., 2007; Dawson o.fl., 2004; Mundy o.fl., 2003; Naber o.fl., 2007).  

Þroskasálfræði skilgreinir tegundir samstilltrar athygli eftir því hver tilgangurinn var 

með þeim (Dawson o.fl., 2004; Grensbacher o.fl., 2008; Leekam o.fl., 2000) hins vegar er 

samstillt athygli skilgreind eftir afleiðingum hennar innan atferlisgreiningar (Dube o.fl., 2004; 

Holth, 2006). 

Stutt er síðan að byrjað var að rannsaka samstillta athygli innan atferlisgreiningar og 

markaði athugun Wahlen og Schreibman (2003) upphafið en þeir sýndu fram á að hægt væri 

að kenna börnum með einhverfu færni í samstilltri athygli.  

Atferlisgreining telur að hægt sé að kenna færni í samstilltri athygli og þar með draga úr 

skerðingu hjá börnum með einhverfu. Með virknigreiningu á samstilltri athygli sé hægt að 

finna út hvað styrkir hana og fyrir vikið sé hægt að nota þær breytur við íhlutun til að auka 

tíðni samstilltrar athygli hjá börnum með einhverfu (Dube o.fl., 2004; Holth, 2006). Þessu til 

stuðnings eru m.a.niðurstöður rannsóknar Whalen og Schreibman (2003).  

Samkvæmt atferlisgreiningu er hugtakið samstillt athygli óljóst og gildishlaðið og gefur 

því færi á túlkun sem getur haft áhrif á hvernig fyrirbærið er rannsakað og áhrif á niðurstöður 

rannsókna (Dube o.fl., 2004). Hins vegar er þetta orð „samstillt athygli― alþjóðlegt orðalag 

sem hefur verið samþykkt af fræðimönnum þroskasálfræðinnar og því styðst atferlisgreining 

við hugtakið (Dube o.fl., 2004; Holth, 2006).  

Samkvæmt atferlisgreiningu er frumkvæði að samstilltri athygli óskylt svari við 

samstilltri athygli sem er ólíkt þroskasálfræðinni (Dube o.fl., 2004). Atferlisfræðingar líta svo 

á að svar við samstilltri athygli hafi aðra virkni en frumkvæði að samstilltri athygli og svar sé 

ekki hluti af skilmála greiningunni, þar sem afleiðingarnar tengjast hlýðni við skipun 

samskiptaaðilans um að horfa.  
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Skilgreining atferlisgreiningar á frumkvæði samstilltrar athygli samkvæmt Dube (2004) 

er sú að greinireiti í umhverfi einstaklings sem það vill deila reynslu sinni með kunnugum 

samskiptaaðila sem virkar þá eins og hvatabreyta (motivating operation). Áhrif greinireitis er 

til komin vegna fylgni við auknar líkur á styrkingu með ákveðinni hegðun (Cooper, Heron og 

Heward, 2007). Í frumkvæði að samstilltri athygli samkvæmt atferlisgreiningu, er það 

áhugaverður hlutur sem skapar tímabundin styrkingaráhrif áreita, sem Dube og félagar (2004) 

kalla „fullorðinn-horfir-áreiti,― sem er þá skilyrti styrkirinn. Það er fyrst og fremst sú sjónræn 

vísbending um að hinn fullorðni sé meðvitaður um áhugaverða atburðinn eða hlutinn. 

„Fullorðinn-horfir-áreiti― verður virkur sem skilyrtur styrkir þegar að barnið hefur lært að 

þeir hafa spáð áreiðanlega fyrir um að hinn fullorði muni bregðast við áhugaverða atburðinum 

eða hlutnum og/eða viðbrögð hins fullorðna hafa verið tengd við aukna styrkingu (Dube o.fl., 

2004). 

Samkvæmt Holth (2006) er núverandi virknigreining á samstilltri athygli á þessa leið: 

 Samstillt athygli á sér stað í félagslegum samskiptum sem fela í sér sjónræna samstillta 

athygli, þá er sjónrænt áhorf einstaklings undir stjórn greinireita frá samskiptaaðilanum. 

Formgerðir greinireita getar verið mismunandi, sá sem stjórnar getur stýrt áhorfi hins aðilans 

með því að færa áhorf sitt til, benda, gefa yrtar athugasemdir eða beinar leiðbeiningar og með 

svipbrigðum. Í umhverfinu eru margir ólíkir hlutir, atburðir eða eiginleikar hlutar eða atburða 

sem eru mögulega til staðar þar sem einhver annar horfir. Með því að bera kennsl á ákveðið 

áreiti sem að einhver annar beinir athygli sinni að, hlýtur að vera stjórnað í sameiningu með 

áhorfi og einhverju öðru. Að stjórna áhorfi annarra til að fá aðra til að fylgja eftir er háð 

afleiðingum sem slík hegðun hefur haft. Þegar stýringu annarra er fylgt þá getur nýstárlegt 

áreiti virkað sem styrkir. Styrkir geta orðið öflugir þar sem þeir eru undanfarar samstilltrar 

athygli og geta myndað annað tilvik þar sem önnur hegðun (t.d. yrt hegðun) er líkleg til að 

vera styrkt. 
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Samstillt athygli hjá börnum með einhverfu 

Rannsóknir á samstilltri athygli hjá börnum með einhverfu sýna að því fleiri einkenni 

einhverfu sem þau hafa og lægri vitsmunaþroska við tveggja ára aldur, þeim mun sjaldnar 

sýna þau frumkvæði og svar við samstilltri athygli (Naber o.fl., 2007). Í rannsókn Naber og 

félaga (2007) kom fram að þessi fylgni hyrfi þegar börnin væru orðin 42 mánaða gömul. 

Einnig kom í ljós að börn með einhverfu sýndu sjaldnar undirstöðu- (basic) og tengda 

samstillta athygli (associated joint attention) heldur en jafningjar þeirra sem höfðu annað 

hvort eðlilegan þroska eða skertan, við 24 mánaða aldurinn.Við 42 mánaða aldur sýna börn 

með einhverfu svipaða tíðni af svari og frumkvæði að samstilltri athygli líkt og börn með 

eðilegan þroska. Hins vegar verja þau styttri tíma í sjónræna samstillta athygli en jafningjar 

þeirra.  

Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós að börn með einhverfu eiga í litlum vandræðum með að 

sýna frumkvæði að samstilltri athygli ef hún felur í sér beiðni (protoimperative) heldur en 

frumkvæði að lýsandi (protodeclerative) samstilltri athygli (Charman, 2003; Bruinsma o.fl., 

2004; Mundy o.fl., 1997). Niðurstöður rannsókna Leekam, Baron-Cohen, Perett, Milders og 

Brown (1997) gefa til kynna að börn með einhverfu óháð aldri sýna sjaldan eða aldrei svörun 

við lýsandi frumkvæði að samstilltri athygli. Aftur á móti eru þau fullfær um að fylgja eftir 

áhorfi annara séu þau beðin um það (sjá viðauka D). Gernsbacher og félagar (2008) eru 

ósammála því að börn með einhverfu deili síður athygli sinni með öðrum, heldur sýni þau 

frumkvæði og svörun við samstilltri athygli á annan hátt en ―eðlilegt‖ er og því sé 

nauðsynlegt að framkvæma rannsóknir til að komast að því hvernig þau gera það.  

Samstillt athygli kemur fyrst fram um 6 mánaða aldur hjá ungabörnum með eðlilegan 

þroska en þá fara þau að fylgja áhorfi annarra sem er þá samstillt sjónræn athygli (Clifford 

o.fl., 2007). Samkvæmt Charman (2003) fara ungabörn að sýna samstillta hegðun áður en þau 

fara að reyna að tala eða um 6-12 mánaða aldur. Við 9 mánaða (Murfey og Messer, 1977) eða 
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um 10 mánaða (Butterworth, 1991) aldur eru ungabörn með eðlilegan þroska fær um að fylgja 

bendingum á nálægan hlut og þau eru fær um að fylgja bendingu á fjarlægan hlut um 14 

mánaða aldur (Murfy o.fl., 1977). Samstillt athygli hjá börnum með eðlilegan þroska verður 

stöðug á aldrinum 12 til 14 mánaða (Wahlen o.fl., 2003). Eftir að ungabörn eru farin að fylgja 

augnatilliti annarra þá fara þau að benda en þessar tvær tegundir af samstilltri athygli eru oft 

flokkaðar sem samstilltundirstöðu athygli (basic joint attention). Rannsóknir hafa sýnt að 

ungabörn allt niður í 2 mánaða aldur svara samstilltri athygli í allt að 15% tilfella. Þessi færni 

eykst jafnt og þétt og við 11-14 mánaða aldur er hún komin upp í 50% (Scaife og Buner, 

1975). Þegar börn eru fimm ára gömul sýna þau svar við samstilltri athygli í 75% tilfella 

(Leekam o.fl, 1997).  

Börn með einhverfu sýna óvenjulegt mynstur af deildri athygli þar sem samstillt athygli 

er annað hvort ekki til staðar eða mjög skert. Eitt af fyrstu og helstu einkennum einhverfu er 

að eiga erfitt með samstillta athygli, þ.e.a.s. að samhæfa áhorf sitt yfir á samskiptaaðila og 

hlut, atburð eða persónu, á öðru aldurs ári (Baron-Cohen, 1995; Clifford o.fl., 2007; Dawson 

o.fl., 2004; Leekam, Hunnisett og Moore, 1998; Leekam o.fl., 2000; Leekam o.fl., 2006). 

Ef samstillt athygli hjá börnum með einhverfu þroskar þá kemur hún seinna fram hjá 

þeim, ekki fyrr en barnið hefur náð vitsmunaþroska á við 17-30 mánaða og er þá oft af 

skornum skammti (Travis, Sigman og Ruskin, 2001). Börn með einhverfu sýna minni færni í 

samstilltri athygli samanborið við börn með eðlilegan þroska hvort sem þau eru með 

vitsmunaþroska á við 12 til 14 mánaða (Wahlen o.fl., 2003), á 24 mánaða aldri (Naber o.fl., 

2007) eða á 5 ára aldri (Dawson o.fl., 2004). Sérstaklega eiga þau erfitt með að hafa 

frumkvæði að samstilltri athygli (Dawson o.fl., 2004; Naber o.fl., 2007; Wahlen o.fl., 2003; 

Clifford o.fl., 2007).  

Börn með einhverfu fara að sýna „óeðlilegt― augnsamband við 6 mánaða aldur (Clifford 

o.fl., 2007). Færni í tvískiptri athygli (barn horfir í andlit félagans) er tengd frumkvæði að 
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samstilltri athygli hjá börnum með einhverfu, sem gefur til kynna að þessi vandamál haldist í 

hendur. Einnig eru tengsl á milli tvískiptrar athygli og svörunar við samstilltri athygli 

(Clifford o.fl., 2007; Leekam o.fl., 2000, Leekam o.fl., 2006).  

Færni í tvískiptri athygli tengist félagslegri tjáningu hvort sem hún er yrt eða óyrt, það 

er að segja því sjaldnar sem barn með einhverfu sýnir augnatillit, því takmarkaðri yrta og 

óyrta færni býr það yfir (Leekam o.fl., 2000). Ástæðan fyrir þessu sambandi er sennilega sú 

að börn með einhverfu sýna sjaldan augnatillit og tileinka sér því ekki þá félagsfærni sem 

almennt er að hinn samskiptaaðilinn sýnir, þar sem þau veita ekki hegðun samskiptaaðilans 

athygli (Leekam o.fl., 2000; Leekam o.fl, 2006). Þegar börn með einhverfu ná fimm ára aldri 

svara þau tvískiptri athygli oftar en fyrir þann aldur (Leekam o.fl., 2000). Börn með einhverfu 

sem hafa greindarskor yfir 70 sýna sterkustu tengslin á milli tvískiptrar athygli og núverandi 

málskilning. Dawson og félagar (2004) telja að getan til samstilltrar athygli sé besti vísirinn 

að núverandi málfærni barna með einhverfu.  

Mikilvægt er að kenna börnum með einhverfu æskilega hegðun og draga úr óæskilegri 

hegðun, til að auka lífsgæði þessara barna sem fellst m.a. í aukinni þátttöku þeirra í 

samfélaginu. Aðferðir sem byggja á hagnýtri atferlisgreiningu hafa borið árangur við að auka 

tíðni æskilegrar hegðunar. 

Áhrif íhlutunar á samstillta athygli hjá börnum með einhverfu  

Rannsóknir hafa sýnt að íhlutun getur aukið tíðni samstillta athygli, bæði svörun og 

frumkvæði að henni hjá börnum með einhverfu (Isaksen og Holth, 2009; Schertz og Odom, 

2006; Wahlen o.fl., 2003.; Vismara o.fl.,2007; Kasari, Freeman og Paparella, 2006). Í þessari 

rannsókn var notuð íhlutun sem byggir á aðferðum atferlisgreiningar til að auka tíðni 

augnsambands hjá barni með einhverfu og athugað hvort samstillt athygli aukist samhliða.  

Íhlutun sem byggir á hugmyndafræði hagnýtrar atferlisgreiningar (applied behavior 

analysis) hefur mikið verið notuð til að auka félags- og samskiptafærni hjá börnum með 
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einhverfu með því að kenna þeim nýja færni eða auka þá færni sem fyrir er skert 

(McConachie og Diggle, 2006; Kristín Guðmundsdóttir og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2006). 

Hagnýt atferlisgreining leggur áherslu á notkun vísindalegra aðferða sem byggja á lögmálum 

hegðunar. Fylgst er beint með hegðun barnsins og hún skráð á hlutlægan hátt (Kristín 

Guðmundsdóttir o.fl., 2006). Áhrif íhlutunar er meiri eftir því sem fyrr er gripið inn í 

æviskeiði barnsins, þ.e. með snemmtækri íhlutun (early intervention) (Sigríður Lóa Jónsdóttir 

og Ingólfur Einarsson, 2005).  

Snemmtæk atferlisíhlutun (early behavioral interventions) er meðferðarform þar sem 

notaðar eru aðferðir atferlisgreiningar. Snemmtæk atferlisíhlutun byggir á þeim forsendum að 

hægt sé að kenna viðeigandi færni með því að notfæra aðdraganda (antecedecent), greinireiti 

(discriminative stimulus) og kerfisbundna styrkingu (reinforcement) (Cooper, Heron og 

Heward, 2007; Holth, 2006; Dube o.fl., 2004). Atferlisíhlutun notar tækni eins og stýringu 

(prompt) þar sem birting vísbendinga eykur líkur á svörun, keðjun (chaining) þar sem tvenns 

konar hegðun er tengd saman (Cooper o.fl.,2007). Afleiðingar snemmtækrar atferlisíhlutunar 

hjá börnum með einhverfu hafa t.d. komið fram sem aukin málþroski (Drew o.fl., 2002; 

Kaiser og Keetz, 1992), í leik (Kasari o.fl., 2006; Stahmer, 1995), í samstilltri athygli 

(Ingersoll og Schreibman, 2006; Whalen o.fl., 2003) hjá börnum með einhverfu. Þessar 

mismunandi tegundir samskiptafærni eru taldar leggja grunninn að þróun félagslegrar 

samskiptahæfni bæði meðal barna með eðlilegan þroska og barna með einhverfu (Oosterling 

o.fl., 2010).  

Eitt form af snemmtækri íhlutun er náttúruleg kennsla. Hún felur í sér kennslu í þjálfun 

lykilsvörunar (Pivotal Response Training, PTT) (Koegel, O´Dell og Koegel, 1987) sem 

byggir á áhuga barnsins með því að veita barninu val og náttúrulega styrkingu með notkun 

styrkja sem eru beint tengdir verkefninu. Kennsla í þjálfun lykilsvörunar var hönnuð í þeim 

tilgangi að kenna börnum með einhverfu félagslega færni í náttúrlegu umhverfi (Kaiser, 
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Hancock og Nietfeld, 2000). Fleiri tilbrigði í náttúrulegri kennslu hafa orðið til, m.a. 

tilfallandi kennsla (incidental teaching), umhverfiskennsla (mileo teaching), sýnikennsla 

(modeling), Sunny start o.fl.(Hart og Risley, 1975; Alai- Rosales, 2007). Þessar nálganir eru 

byggðar á námskenningum (learning theory) og er notast við tækni eins og stýringu (prompt), 

mótun (shaping) og styrkingu (reinforcement) í raunverulegu aðstæðum til að kenna ákveðna 

félags- og samskiptafærni. Þessar nálganir deila sömu grunnhugmyndinni sem er að daglegar 

venjur barnsins séu nýttar hverju sinni til að ýta undir eða stuðla að þeirri færni sem á að 

kenna barninu hverju sinni. Getur það verið í aðstæðum þar sem leikur er í gangi, samvera 

með foreldrum, eða hvað eina sem er til staðar í umhverfi barnsins er nýtt til kennslu (Kristín 

Guðmundsdóttir o.fl., 2006).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tíðni samstilltrar athygli aukist með notkun 

atferlisíhlutunar hjá börnum með einhverfu ( Isaksen o.fl., 2009; Ingersoll o.fl., 2006; Kasari 

o.fl., 2006; Taylor og Hoch, 2008; Vismara o.fl., 2007; Whalen o.fl., 2003). Whalen og 

Schreibman (2003), Isaksen og Holth (2009), Taylor og Hoch (2008) og Kasari og félagar 

(2006), hafa sýnt fram á með rannsóknum sínum að íhlutun sem felur í sér kennslu í 

samstilltri athygli eykur tíðni hennar. Einnig sýndi rannsókn Kasari og félaga (2006) að 

íhlutun sem felur í sér kennslu í táknrænum leik eykur líka tíðni samstilltrar athygli. 

Rannsóknir sem kenna félagsfærni en ekki samstillta athygli sýna einnig að tíðni samstilltrar 

athygli eykst samhliða (Ingersoll o.fl., 2006; Vismara o.fl., 2007). Auk þess hefur færni í 

samstilltri athygli áhrif á tíðni annarri félagslegri færni eins og rannsókn Whalen, Schreibman 

og Ingersoll (2006) leiddi í ljós.  

Fyrsta rannsóknin sem á kerfisbundinn hátt notaði atferlisíhlutun í þeim tilgangi að 

þjálfa færni í svörun og frumkvæði að samstilltri athygli hjá börnum með einhverfu, var 

framkvæmd af Whalen og Schreibman (2003) (sjá viðauka D). Rannsóknarsnið var margföld 

grunnlínu yfir mismunandi einstaklinga (multiple baseline design). Þátttakendur rannsóknar 
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voru sex börn með einhverfu á aldrinum fjögurra ára og með vitsmunaþroska yfir 12-14 

mánaða. Samanburðarhópurinn samanstóð af sex börnum með eðlilegan þroska á aldrinum 

tveggja til fjögurra ára. Rannsóknin var framkvæmd á rannsóknarstofu. Whalen og 

Schreibman lýstu íhlutuninni sem náttúrulegri aðferð atferlisgreiningar sem fæli í sér kennslu 

í lykilhegðun (pivotal response training) ásamt beinni kennslu (direct teaching ). Þjálfunin 

innihélt eftirfarandi þætti: stýringu (prompt), verkefni valin af barninu, skiptast á samræðum 

(turn-taking) milli kennara og barns og styrkingu (reinforcement) við réttri svörun barnsins 

með náttúrulegum styrkjum. Rannsakendurnir skiptu þjálfuninni í tvö skeið, fyrst var kennd 

svörun við samstilltri athygli og síðan frumkvæði að samstilltri athygli. Íhlutun leiddi í ljós að 

hægt er að auka tíðni svars og frumkvæði að samstilltri athygli hjá börnum með einhverfu Við 

eftirfylgni kom í ljós að börnin sýndu hærri tíðni svars við samstilltri athygli heldur en í 

grunnlínu, aftur á móti var tíðni frumkvæðis að samstilltri athygli það sama og það var í 

grunnlínu. Wahlen og Schreibman töldu mögulega skýringu á þessari hnignum vera að 

foreldrarnir voru ekki þjálfaðir í að viðhalda samstilltri athygli hjá börnunum.  

Isaksen og Holth (2009) hönnuðu í rannsókn sinni samskipta- og þjálfunaraðferð sem 

byggði á fræðum sem liggja að baki samstilltrar athygli og atferlisíhlutun til að auka tíðni 

svars og frumkvæði að samstilltri athygli (sjá viðauka D). Rannsóknin var með einliðasniði og 

voru þátttakendur hennar fjögur börn á aldrinum þriggja til fimm ára og voru öll greind með 

einhverfu. Markmið rannsóknar var að auka tíðni samstilltrar athygli með kennslu í svörun og 

frumkvæði að samstilltri athygli og að skiptast á samtölum (turn- taking). Eftir íhlutun sýndu 

börnin aukna tíðni í svörun og frumkvæði að samstilltri athygli. Í eins mánaða eftirfylgd kom 

í ljós að börnin höfðu alhæft færni sína í samstilltri athygli yfir á annað umhverfi.  

Þótt ofangreindar rannsóknir hafa sýnt fram á að svörun við samstilltri athygli getur 

verið náð með notkun stýringar (prompting) og styrkingar (reinforcement), (Dube o.fl., 2004), 

hafa færri rannsóknir athugað hvort félagslegir styrkjar ( þ.e.a.s. félagsleg samskipti og 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


SAMSTILLT ATHYGLI  18 

athygli foreldra) geti virkað einir og sér sem styrking á svörun og frumkvæði við samstilltri 

athygli hjá börnum með einhverfu. Taylor og Hoch (2008) notuðu félagslega styrkingu til að 

kenna þremur börnum með einhverfu á aldrinum þriggja til átta ára færni í samstilltri athygli 

til að auka tíðni hennar (sjá viðauka D). Samstillt athygli fól í sér augnatillit milli hlutar og 

annars aðila, yrta svörun og yrt frumkvæði við samstilltri athygli hjá fullorðnum 

einstaklingum. Eftir íhlutun jókst tíðni svörunar og frumkvæðis að samstilltri athygli. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að svörun í samstilltri athygli var kennd með góðum 

árangri án áþreifanlegra styrkja. Rannsakendur studdu þá tilgátu Dube og félaga (2004) að 

félagsleg áreiti geti virkað sem styrking fyrir svörun í samstilltri athygli hjá börnum með 

einhverfu.  

  Kasari og félagar (2006) kenndu börnum svörun og frumkvæði að samstilltri athygli. 

Þátttakendur voru 58 börn sem greind voru með einhverfu á aldrinum þriggja til fjögurra ára 

(sjá viðauka D). Börnin voru tilviljunarkennd valin í íhlutun í samstilltri athygli, íhlutun í 

táknrænum leik og í samanburðarhóp. Rannsóknin fór fram bæði hjá rannsakanda og hjá 

mæðrum barnanna. Niðurstöður leiddu í ljós að hóparnir sem fengu íhlutun sýndu hærri tíðni 

samhæfðrar samstilltrar athygli (coordinated joint attension) en samanburðarhópurinn. 

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að þau börn sem var kennd samstillt athygli sýndu aukna tíðni 

í svörun hjá rannsakanda en hærri tíðni frumkvæðis hjá mæðrum sínum. Í eftirfylgni yfirfærðu 

börnin þessa nýja færni yfir á náttúrulegrar aðstæður.  

 Ofangreindar rannsóknir eins og fram hefur komið voru að kenna samstillta athygli 

beint meðan aðrar athuganir hafa skoðað hvort samstillt athygli aukist sem hliðarhegðun 

þegar önnur félagsfærni er kennd (Ingersoll o.fl., 2006;Whalen o.fl., 2006; Vismara o.fl., 

2007). Vismara og Lyons (2007) framkvæmdu rannsókn sem miðaði að því að auka færni 

barna með einhverfu í félagslegum samskiptum og rannsaka hvort að samstillt athygli ykist 

samhliða því (sjá viðauka D). Vismara og Lyons nýttu fastheldni (persevertive interest) 
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barnanna sem efnivið fyrir hvatarbreyturnar til að auka áhugahvöt barnanna og þar með auka 

líkurnar á því að börnin tækju þátt í íhlutuninni, í stað þess að forðast hana. Niðurstöður gáfu 

til kynna að tíðni samstilltrar athygli jókst. Svo virtist vera að hvatning barnanna til að hafa 

frumkvæði að samstilltri athygli væri ekki tilkomin vegna löngunar til að fá hlut eða koma í 

veg fyrir að missa hann, heldur til að taka þátt í raunverulegum gefandi félagslegum 

samskiptum. Þar að auki þá alhæfðist frumkvæði að samstilltri athygli að einhverju leyti yfir á 

aðra hluti og atburði en þá sem tengdust fastheldninni. Alhæfing átti sér stað hvort sem um 

var að ræða áreiti sem veldur fastheldni eða önnur eftirsóknarverð áreiti (að mati barnsins) 

sem notuð voru við íhlutun. Samstillt athygli alhæfðist fyrr ef ekki var notast við áreiti sem 

veldur fastheldni en þá hafði barnið ekki eins mikinn áhuga á samskiptunum. Betra reyndist 

því að byrja með slíkt áreiti og breyta síðan yfir í annarskonar eftirsóknarvert áreiti þegar 

áhugi barnsins á félagslegum samskiptum hafði aukist. Í ljós kom að ákveðnar aðferðir við 

íhlutun sem beinast að því að auka hvatningu auki óbeint samstillta athygli og að áhugahvöt 

sé lykilbreytan við að tileinka og viðhalda fyrri færni (Vismara o.fl., 2007).  

Í rannsókn Ingersoll og Schreibman (2006) var markmið að auka tíðni samstilltrar 

athygli með því að kenna eftirhermun (imitation). Notast var við margfalt grunnlínu A-B-A 

snið til að bera saman áhrif íhlutunar milli þátttakenda sem voru fimm börn með einhverfu á 

aldrinum 29 til 45 mánaða. Rannsakendur kenndu börnunum á tilraunastofu eftirhermun. 

Niðurstöður voru þær að samhæfð samstillt athygli og svar við samstilltri athygli jókst með 

íhlutun. Hins vegar þegar íhlutun var tekin út þá dró úr tíðni áður lærðrar færni og hún var enn 

lægri í eftirfylgni. Ingersoll og Schreibman telja að mögulegt hefði verið hægt að koma í veg 

fyrir þessa hnignun með því að kenna í náttúrulegum aðstæðum og að jafningjar barnanna 

hefðu beitt íhlutuninni sem þeim hefði þá verið kennt að gera.  

Whalen og félagar (2006) rannsökuðu hvort að aukin tíðni samstilltar athygli hafa 

jákvæð áhrif á tíðni leiks, eftirhermun og yrtri máltjáningu (sjá viðauka D). Þátttakendur voru 
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fjögur börn sem greind voru með einhverfu á aldrinum fjögurra ára en með vitsmunaþroska 

yfir eins og hálfs árs. Samburðarhópur samanstóð af sex börnum með eðlilegan þroska á 

leikskólaaldri. Börnunum var kennt frumkvæði og svar við samstilltri athygli, ásamt 

samhæfðri samstilltri athygli (coordinate gaze shifting) og lýsandi bendingum. Íhlutun hafði 

þau áhrif að auka tíðnir allra ofangreindra þátta hvort sem var í rannsóknarstofu eða 

raunverulegum aðstæðum. Í eftirfylgni dró úr samstilltri athygli en Whalen og félagar 

ályktuðu að ekki væri nóg að kenna samstillta athygli til að viðhalda henni heldur þyrfti að 

beita annars konar íhlutun t.d með foreldraþjálfun.  

Eins og fram hefur komið í rannsóknum hér að ofan þá er hægt að kenna börnum með 

einhverfu frumkvæði og svar við samstilltri athygli, með aðferðum atferlisgreiningar. 

Vandinn hefur hins vegar verið sá að erfitt hefur reynst að viðhalda aukinni tíðni samstilltrar 

athygli sem íhlutun hefur skilað. Möguleg til að koma í veg þessa hnignun er að kenna 

foreldrum barna með einhverfu að nota aðferðir atferlisgreiningar.  

Áhrif íhlutunar foreldra  

Foreldrar gegna lykilhlutverki í þróun félagslegra samskipta hjá börnum og þar af 

leiðandi væri mikilvægt að kenna foreldrum aðferðir sem auka félagslega færni barna 

(Bruner, 1978). Þjálfaðir foreldrar geta veitt börnum sínum stöðugri kennslu og fleiri tækifæri 

til að læra þar sem verið er að nýta daglegar athafnir og náttúrulega styrkja til að auka 

félagslega færni þeirra (Schreibman, Bimbela og Koegel, 1995). Þegar skoðað er mikilvægi 

félagslegs þroska og að foreldrar geti haft jákvæð áhrif á hegðun barna með einhverfu, er 

líklegt að íhlutun foreldra geti aukið þróun í samstilltri athygli hjá börnum með einhverfu 

(Rocha, Schreibman og Sthamer, 2007). Þjálfun foreldra í snemmtækri íhlutun ber með sér 

marga kosti m.a. getur íhlutun foreldra aukið þann tíma þar sem barn fær íhlutun heima fyrir 

þar sem börn með einhverfu þurfa oft á tíðum að fara að heiman til að öðlast þá þjónustu sem 

þau þurfa (Schreibman, Bimbela og Koegel, 1995). Að lokum leiðir íhlutun foreldra barna 
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með einhverfu til aukinnar alhæfingar hegðunar sem er kennd (Rocha o.fl., 2007; Schertz 

o.fl., 2007; Jones, Carr og Feeley, 2006).  

Rocha, Shreibman og Strahmer (2007), Jones, Carr og Feeley (2006) og Schertz og 

Odom (2007) hafa sýnt fram á það með rannsóknum sínum að foreldrar barn með einhverfu, 

geta kennt börnunum sínum færni í samstilltri athygli og sú aukning í tíðni frumkvæðis og 

svars viðhelst að einhverju leiti. 

Í rannsókn Rocha, Shreibman og Strahmer (2007) fengu þrír foreldrar barna með 

einhverfu þjálfun í að auka tíðni svars við samstilltri athygli hjá börnunum með notkun 

aðferða atferlisgreiningar (sjá viðauka D). Margfalt grunnlínusnið var notað til að bera saman 

þátttakendur, sem voru þrjú börn á aldrinum tveggja til fjögurra ára. Niðurstöður sýndu aukna 

tíðni í svörun og frumkvæði í samstilltri athygli hjá börnunum, þótt það hafi ekki verið beint 

markmið íhlutunar að auka tíðni frumkvæðis. Tíðni svörunar viðhélst hjá tveimur af þremur 

börnum í eftirfylgni. Rocha og félagar töldu að kennsla foreldra hafi leitt til alhæfingar og 

viðhaldið aukningu í samstilltri athygli hjá börnunum.  

Í rannsókn Schertz og Odom (2007) voru athuguð áhrif íhlutunar á hegðun ungabarna 

fyrir þriggja ára aldur. Markmið rannsóknar var að auka tíðni frumkvæðis og svars við 

samstilltri athygli, með auknum samskiptum milli foreldra og barns í heimahúsi (sjá viðauka 

D). Íhlutun rannsóknar fól í að barn og foreldri horfðu á andlit hvorts annars í leik og skiptust 

á samtölum, einnig fengu foreldrar þjálfun í að kenna börnum sínum færni í svari og 

frumkvæði að samstilltri athygli. Þátttakendur rannsóknarinnar voru þrjú börn með einhverfu 

á aldrinum 36 mánaða og foreldrar þeirra. Rannsókn var með margfaldri grunnlínu yfir 

mismunandi hegðun til að bera saman færni barnanna. Í grunnlínu sýndu börnin litla færni í 

að skiptast á tali og að horfa á andlit annars aðila, ekkert barnanna sýndi færni í svari né 

frumkvæði að samstilltri athygli. Eftir íhlutun sýndu tvö af þremur barnanna aukna færni í 
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samstilltri athygli en öll börnin sýndu aukna tíðni í að horfa á andlit foreldris og í yrtum 

samskiptum við foreldra sína.  

Önnur sambærileg rannsókn var framkvæmd af Jones, Carr og Feeley (2006) þar sem 

markmið var að auka tíðni svars og frumkvæðis að samstilltrar athygli hjá börnum með 

einhverfu, með því að þjálfa foreldra annars vegar og leikskólakennara hins vegar í að beita 

íhlutun (sjá viðauka D). Þátttakendur voru fimm börn með einhverfu á aldrinum tveggja til 

þriggja ára. Tekin var margföld grunnlína yfir mismunandi hegðun þ.e.a.s. svar og frumkvæði 

við samstilltri athygli. Athuguð voru áhrif þess að kenna leikskólakennurum barnanna að auka 

tíðni samstilltrar athygli hjá þeim í mismunandi aðstæðum í leikskólanum. Einnig var 

foreldrum tveggja þátttakenda kennt að auka færni í samstilltri athygli heima fyrir og í öðrum 

félagslegum aðstæðum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að íhlutun sérkennara og foreldra er 

áhrifarík aðferð til að auka tíðni samstilltrar athygli hjá börnum með einhverfu. Rannsóknin 

sýndi einnig að fjórir af fimm þátttakendunum þurftu fleiri tækifæri til að læra að sýna 

frumkvæði að samstilltri athygli heldur en svar í samstilltri athygli.   

Niðurstöður rannsóknanna sem fjallað hefur verið um hér að framan gefa til kynna að 

íhlutun foreldra sé áhrifarík aðferð til að auka frumkvæði og svörun við samstilltri athygli hjá 

börnum með einhverfu (Schertz o.fl., 2007; Jone o.fl., 2006; Rocha o.fl., 2007). Í þessari 

rannsókn verður athugað hvort að tíðni samstilltrar athygli hjá barni með einhverfu aukist 

með íhlutun foreldris og sérkennara með aðferðum Sunny Starts. 

Sunny Starts  

Sunny Starts er aðferð sem byggir á náttúrulegum aðferðum hagnýtrar 

atferlisgreiningar. Sunny Starts hefur það markmið að efla samskipti í fjölskyldum ungra 

barna með einhverfu með því að kenna foreldrum árangursríkar leiðir til tjáskipta og auka 

félagslega svörun hjá ungum börnum með einhverfu t.d með því að auka tíðni félagslegs dans 

(social dance). Aðferðir Sunny Starts hafa verið þróaðar og rannsakaðar við Department of 
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Behavior í University of North Texas sem býður upp á þjónustu fyrir einstaklinga með fötlun. 

(Alai-Rosales, Cermak, og Guðmundsdóttir, í prentun).  

Markmið Sunny Starts er að efla innbyrðis tengsl í fjölskyldu barna með einhverfu. 

Foreldrum er kennt að auka félagslega svörun ungabarna á aldrinum 18 – 24 mánaða. t.d með 

því að auka gæði félagslegra samskipta með einfaldri tækni (Alai-Rosales o.fl., í prentun).  

Foreldrar læra að þjálfa minnst tvenns konar hegðun hjá ungabörnum sem auka 

félagsleg tækifæri, athygli og leik. Félagsleg athygli felur í sér áhorf barns í átt að foreldrum. 

Einnig er kenndur leikur til að fjölga þeim atburðum sem bjóða upp á félagslegar athafnir og 

eru áhugaverðir (Alai- Rosales o.fl., í prentun). Þjálfun foreldra fer fram einu sinni til tvisvar í 

viku í einn klukkutíma í senn í allt frá 5 til 10 vikur.  

Sunny Starts leggur áherslu á að foreldrar skapi tækifæri til þjálfunar með því að stjórna 

aðgangi að atburðum eða hlutum í umhverfinu sem barn hefur áhuga á. Þegar foreldrar hafa 

lært að breyta kennslu í leik, geta foreldrar þjálfað og notað íhlutun á margvíslegan hátt og í 

ólíku umhverfi. Það eykur líkur á alhæfingu á færni barnsins, sem og að foreldrar og barn læra 

að bregðast við og njóta samveru með hvort öðru (Goettl, 2008). 

Þjálfun í félagslegum dansi (social dance) byrjar eftir að fyrsta mati á færni barns og 

foreldris er lokið. Hugtakið DANS (dance) táknar bæði samskipta dansinn en líka er hver 

bókstafur orðsins táknrænn og vísar til tækninnar sem notuð er þegar verið er að kenna 

börnunum tiltækna færni. Orðið DANSA stendur fyrir eftirfarandi þætti: dágóður (decide), 

aðlaga (arrange), núna (now), skrá (count) og ánægð (enjoy). Með dágóður (decide) er átt við 

að foreldrum er kennt að finna þann tíma sem best hentar til kennslu bæði fyrir þau sjálf og 

barnið. Aðlögun (arrange) felur í sér að foreldrum er kennt að aðlaga aðstæður þannig að 

tækifæri gefist til að kenna. Núna (now) þýðir að foreldrar læra að bregðast á árangursríkan 

hátt við athöfnum barnsins á þeirri stundu. Með skráningu (count) er átt við að foreldrar telja 

tíðni markhegðunar heima við og að lokum þýðir ánægð (enjoy) að foreldrar eru hvattir til að 
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njóta kennslunnar, sem veldur bæði foreldrum og börnum ánægju. Í enda hverrar þjálfunar 

fara bæði foreldrar og ráðgjafi yfir markmið vikunnar. Mikilvægt er fyrir foreldra og ráðgjafa 

að átti sig á hvar dansinn (DANCE) passi sem best inn í daglegar venjur og athafnir 

fjölskyldunnar (Alai-Rosales o.fl., í prentun). 

Í rannsókn Alai-Rosales og félaga kom í ljós að aðferð Sunny Starts er árangursrík til að 

auka tíðni samskipta milli foreldra og barna með einhverfu.  

Leiðbeinandi þessa verkefnis Kristín Guðmundsdóttir er að staðfæra atferlisráðgjöf með 

aðferðum fjarlækninga (telemedicine) fyrir dreifbýlisbörn með frávik í þroska, foreldra þeirra 

og kennara, sem byggir á kennsluaðferðum Sunny Starts (Alai-Rosales, Cermak og 

Guðmundsdóttir, 2011) „Fjarlækningar (telemedicine) felur í sér notkun upplýsinga- og 

fjarskiptatækni til að miðla læknisfræðilegum upplýsingum vegna sjúkdómsgreiningar, 

meðferðar og menntunar― (eins og vitnað er til Alai-Rosales o.fl., 2011). Helsta markmið 

rannsóknar er að athuga með tilraunsniði aðferðir sem auka gæði ráðgjafar við fjölskyldur 

ungra barna með þroskaraskanir sem búa út á landi. Við þá vinnu er stuðst við aðferðir 

hagnýtrar atferlisgreiningar og fjarlækningar (telemedicine) við að kenna foreldrum að kenna 

börnum boðskiptafærni (communication skills) (Alai-Rosales o.fl., 2011). Liður í þessari 

vinnu er tilraun þar sem Kristín Guðmundsdóttir kennir móður drengs með einhverfu og 

sérkennara hans, kennsluaðferðir Sunny Starts til að auka tíðni augnsambands hjá drengnum. 

Stuðst er við einliðasnið (single-subject experimental design) til að meta áhrif íhlutunar.  

Rannsókn höfunda þessarar skýrslu er hluti af rannsókn Kristínar Guðmundsdóttur. 

Gögn úr tilraun Kristínar eru notuð í þessari rannsókn til að skoða hvort að íhlutun sem að 

eykur tíðni augnsambands auki einnig tíðni samstilltrar athygli hjá drengnum. Talið er að 

skerðing á samstilltri athygli sé einn besti vísirinn til að greina börn með einhverfu (Dawson 

o.fl., 2004), þar af leiðandi er mikilvægt að rannsaka og þekkja vel til þessa fyrirbæris til að 

auðvelda greiningu og svo hægt sé að beita íhlutun sem allra fyrst. Athuga þarf hvaða aðferðir 
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séu ákjósanlegar við íhlutun til að auka tíðni samstilltrar athygli hjá börnum með einhverfu og 

komast að því hvernig lögmál hegðunar eigi mögulega þátt í að samstillt athygli verði til og 

þroskist (Holth, 2006). Einnig er mikilvægt að rannsaka samstillta athygli þar sem hún virðist 

tengjast málþroska (Dawson o.fl., 2004), táknrænni færni (symbolic abilities) (Hobson, 1993; 

Mundy, Sigman og Kasari, 1993) og almennu félagslegu-hugrænu vinnsluferli (general 

social-cognitive processes) (Baron-Cohen, 1995; Scaife og Bruner, 1975; Mundy, 1995; 

Tomasello, 1995).  

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort tíðni samstilltrar athygli hjá barni með 

einhverfu, aukist samhliða beinni íhlutun á augnatilliti með aðferðum Sunny Starts (Alai-

Rosales, o.fl., 2011) sem byggir á náttúrulegum aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar. 

Aðferðin miðar að því að kenna foreldrum að auka tíðni samskiptafærni barna með einhverfu. 

Þar sem foreldrar hafa sterkustu tengsl og þekkingu á barni sínu og því getur áhrif íhlutunar 

sem þeir beita verið árangursrík og verið varanleg.  

Engar rannsóknir eru til hér á landi sem skoðað hafa samstillta athygli. Mikil þörf er 

fyrir slíkar rannsóknir þar sem erlendar athuganir sýna að bæði augnsamband og samstillt 

athygli er mikilvæg færni (Mirenda, Donnellan og Yoder, 1983; Mundy o.fl., 1989). 

Rannsakendur hafa fyrst og fremst verið að athuga samstilltri athygli hjá börnum með 

einhverfu við 24 mánaða aldur og upp í 42 mánaða aldur. Þess vegna er þessi rannsókn 

mikilvægt innlegg fyrir fræðin þar sem þátttakandinn var rúmlega fimm ára gamall.Það sem 

þessi rannsókn bætir einnig við er að hún athugar tíðni þriggja hegðana af samstilltri athygli, 

tíni svars við samstilltri athygli, tíðni frumkvæði að lýsandi samstilltri athygli og tíðni 

frumkvæðis í formi beiðni en óalgengara er í rannsóknum að athugað sé tíðni frumkvæðis sem 

felur í sér beiðni.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknar voru fimm ára og átta mánaða gamall drengur við upphaf 

rannsóknar, móðir hans og sérkennari á leikskóla drengsins. Barnið var með frávik í þroska og 

grun um röskun á einhverfurófi. Notast var við dulnefni í rannsókninni og var drengurinn 

kallaður Óskar. Móðirin var háskólanemi í framhaldsnámi á fertugsaldri og hafði ekki fengið 

neina þjálfun í aðferðum atferlisgreiningar fyrir rannsókn. 

Barnið var valið af ráðgjafa rannsóknar (Kristín Guðmundsdóttir) í samstarfi við 

Greiningar- og ráðgjafamiðstöð Íslands. Valið var út frá viðmiðum ráðgjafa og leiðbeinenda 

hans. Viðmið var að barnið þyrfti á kerfisbundinni íhlutun að halda til að auka samskiptafærni 

þess. Ekki var þátttakendum boðið upp á greiðslu eða aðra umbun fyrir að taka þátt í 

rannsókninni. 

Við athugun sem gerð var áður en rannsókn hófst kom í ljós að Óskar sýndi sjaldan 

augnsamband í samskiptum við aðra og því var ákveðið að vinna með þá færni í rannsókninni.  

Aðstæður  

Rannsóknin var framkvæmd í sérkennsluherbergi á leikskóla drengsins sem var 

staðsettur á landsbyggðinni. Sérkennsluherbergið var staðsett á neðri hæð leikskólans, inn í 

herberginu var lítið borð, fjórir stólar, borðtölva sem staðsett var á tölvuborði, skrifborðstól, 

ruslafata, bókahilla og einn gluggi. Bókahilla, tölvuborð, lítið borð, ruslafata og stólar voru 

staðsett meðfram veggjum herbergisins. Að auki var staðsett myndbandsupptökuvél á þrífæti 

við inngang sérkennsluherbergis. Í miðju herberginu var auður gólfflötur þar sem móðir eða 

sérkennslukennari og barnið léku sér. Ráðgjafi rannsóknar var staðsettur við inngang 

sérkennsluherbergis hjá upptökuvél fyrstu fimm mínútur hverrar mælistundar en eftir það var 

hann staðsettur hjá barni og hinum fullorðna í miðju herberginu. 
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Efniviður  

Leikföng, og aðrir hlutir sem notaðir voru í rannsókninni, voru valin með leiðsögn frá 

foreldrum og leikskólakennurum um hvað höfðaði til áhuga Óskars. Í grunnlínu voru notuð 

leikföng sem voru þegar til staðar í sérkennsluherberginu en í íhlutun móður voru notuð 

leikföng sem voru í eigu Óskars. Leikföngin samanstóðu af spilastokk, púsluspili, myndaspili, 

dýrum, bílum,legókubbum, bókum, bolta og bílabraut. Þeir hlutir /athafnir sem Óskar sýndi 

mestan áhuga á voru valdir í flestum tilfellum til kennslu þ.e. sá fullorðni nýtti þá 

hluti/athafnir sem barnið vildi leika með samanber kennsluaðferð rannsóknarinnar. 

Tækjabúnaður  

Við myndbandsupptökur í rannsókninni var notuð myndbandsupptökuvél að tegund 

Canon Legria FS21 ásamt þrífæti. Einnig var notuð borðtölva að tegund ThinkCentre Az70 

All-in one og myndbandsupptökur voru skráðar af 19" tölvuskjá borðtölvunar. 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið sem notað var í þessari rannsókn var einliða A-B snið (single subject A-

B design) (Cooper o.fl., 2007) með það að markmiði að skoða tíðni samstilltrar athygli fyrir 

íhlutun og athuga áhrif íhlutunar á samstillta athygli. Skráðar voru samtals 20 leikstundir sem 

fóru fram í sérkennsluherbergi leikskólans, tíu þar sem Óskar og móðir hans voru í leik og hin 

tíu þar sem Óskar og sérkennari voru í leik. Fjórar leikstundir voru í grunnlínu og sex í íhlutun 

hjá hvorri fyrir sig. Grunnlína og íhlutun voru tekin hjá sérkennara á níu dögum í átta vikur 

sem náði yfir tímabilið nóvember lok 2010 til byrjun apríl 2011. Grunnlína og íhlutun móður 

var tekin á tíu dögum í sjö vikur á tímabilinu nóvember 2010 til janúar 2011.  

Fylgibreytur. Fylgibreytur rannsóknar voru þrjár, tíðni svars við samstilltri athygli 

hvort sem hún var lýsandi eða í formi beiðni, tíðni lýsandi frumkvæðis að samstilltri athygli 

og tíðni frumkvæðis að samstilltri athygli sem fól í sér beiðni í félagslegum samskiptum (sjá 
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viðauka A). Þessar tegundir hegðunar voru skráðar hjá Óskari bæði í aðstæðum með móður 

hans og sérkennara. 

Frumkvæði að lýsandi samstilltri athygli (protodeclerative initiation of joint attention) 

var skráð hjá Óskari þegar hann horfði á hlut,persónu eða atburð, eða samskiptaaðilann um 

leið og hann sýndi aðra hegðun sem flokkaðist undir frumkvæði að lýsandi samstilltri 

athygli. Móðir og sérkennari urðu að svara frumkvæðinu til þess að það væri skráð (sjá 

viðauka A). Frumkvæði að samstilltri athygli sem að felur í sér beiðni (protoimperative 

initiation of joint attention) var skráð hjá Óskari þegar hann horfði á hlut, persónu eða 

atburð, eða samskiptaaðilann um leið og hann sýndi aðra hegðun sem flokkaðist undir 

frumkvæði sem felur í sér beiðni. Móðir og sérkennari urðu að svara frumkvæðinu með því 

að veita hlut eða atburð til þess að það yrði skráð (sjá viðauka A).  

Svar við samstilltri athygli (response to joint attention) hjá Óskari var skráð þegar 

hann leit þangað sem móðir eða sérkennari reyndi að stýra áhorfi/athygli (sjá viðauka A).  

Skráningarblað rannsóknarinnar (sjá viðauka B) var sérstaklega hannað fyrir þessa 

rannsókn, líkt og skilgreiningarnar. Skráð var hjá Óskari tíðni svars og frumkvæði að lýsandi 

samstilltri athygli og tíðni samstilltrar athygli sem fól í sér beiðni.  

Frumbreyta. Frumbreytan var kennsla sérkennara og móður Óskars sem byggðist á 

aðferðum Sunny Starts sem miðaði af því að auka samskiptafærni barna með einhverfu. 

Sérkennari og móðir nýttu þessa aðferðir til að auka tíðni augnsambands hjá Óskari. 

Samræmi matsmanna. Matsmenn þjálfuðu sig í að skrá með því að horfa saman á 

fjögur myndbönd af ráðgjafa verkefnisins og Óskari þar sem íhlutun fór fram í leik. Skráð 

voru fimm mínútna sýni þegar að 15 mínútur voru liðnar af hverju myndbandi. Tilgangur þess 

var að meta skilgreiningarnar og sjá hvort þær væru nógu skýrar og hvaða hegðun flokkaðist 

undir hverja skilgreiningu. Að svo búnu horfðu matsmenn á þrjú myndbönd af Óskari og 

ráðgjafa rannsóknar til að þjálfa sig í skráningu. Einnig notuðu þeir þessi þrjú myndbönd til 
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að meta áreiðanleikann sín á milli og til að meta skilgreiningar. Matsmenn skráðu þessi 

myndbönd í sitt hvoru lagi og því loknu voru myndböndin aftur yfirfarin af matsmönnum í 

sameiningu til að finna út ósamræmi þeirra á milli.  

Til að gera kóðann nákvæmari og skýrari settu matsmenn fram dæmi úr 

myndböndunum við hverja skilgreiningu og að auki bjuggu þeir til dæmi um hvað flokkaðist 

ekki undir viðkomandi skilgreiningu (sjá viðauka A). Áreiðanleiki matsmanna í þessum 

þremur mælistundum mældist 93% í síðustu skráningu. Uppsetningu kóðans var svo breytt 

eftir athugasemd ráðgjafa rannsóknar til að gera hann skýrari. Áreiðanleiki kóðans var þá 

metinn aftur og til þess voru notuð sömu sjö myndbönd og áður en notuð voru önnur sýni. 

Skráð var þegar að fimm mínútur voru liðnar frá byrjun myndbands og þar til tíu mínútur voru 

liðnar. Spönn áreiðanleikans mældist frá 53% upp í 93% og í síðustu mælingu var áreiðanleiki 

83%.  

Þær aðferðir sem notast var við til að meta áreiðanleika var samræmi í skráningu á 

heildarfjölda mælinga (total agreement) (Cooper, Heron og Heward, 2007). Reikniformúlan 

fyrir samræmið er sú að hærri tölunni er deilt upp í lægri töluna og margfaldað með hundrað. 

Viðmið um ásættanlegan áreiðanleika er 90 til 95% í þjálfun í alla vega tveimur 

áreiðanleikamælingum (Cooper o.fl., 2007). Matsmenn gerðu samtals sex mælingar til að 

meta áreiðanleika við skráningu myndbandanna, áreiðanleikinn var metinn í þriðju hverri 

leikstund.  

Framkvæmd 

Áður en rannsókn hófst var kóði þróaður til að skrá samstillta athygli. Leitað var að 

skilgreiningum á samstilltri athygli og athugað hvernig hún var mæld (sjá viðauka D) til að 

hafa til hliðsjónar þegar nýtt skráningarkerfi yrði hannað.  

Ákveðið var að styðjast við skilgreiningar Goettl (2008) varðandi svar og frumkvæði 

að samstilltri athygli. Byrjað var á að einfalda skilgreiningar Goettl þ.e.a.s. ákveðið var að 
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skipta ekki skilgreiningunum niður eftir því hvort foreldri eða barn hafði frumkvæði og 

svörun. Skilgreiningarnar voru því sameinaðar þ.e.a.s. þær skilgreiningar sem áttu við um 

svar barns annars vegar og svar foreldris hins vegar voru sameinaðar í einn flokk (sjá viðauka 

A). Það sama var gert varðandi skilgreiningar að frumkvæði. Ákveðið var að skipta 

skilgreiningunum á frumkvæði við samstilltri athygli niður í tvo flokka, eftir því hvort 

frumkvæðið væri í formi beiðni eða lýsandi. Vegna þessara breytinga reyndist þörf á að búa 

til nýtt skráningarblað (sjá viðauka B). 

Fleiri breytingar voru gerðar við þróun kóðans. Nokkrum dæmum úr skilgreiningum 

Gottle (2008) var sleppt m.a. í flokknum „gerir athugasemd― (Implicit Vocal to Attend) og úr 

flokknum „býr til hljóð með líkamma sínum eða hlutnum― (Tapping/ making noise with 

object). Það sem þau þóttu ekki nógu skýr dæmi um svar sem fæli í sér samstillta athygli. 

Rannsakendur skiptu skráningu myndbanda á milli sín, eftir því hvort móðir eða 

sérkennari var í mælistund með Óskari. Við skráningu lágu ekki fyrir upplýsingar um hvaða 

mælistundir tilheyrðu grunnlínu eða íhlutun. Skráð voru alls 20 myndbönd, 10 af Óskari og 

móður og 10 af Óskari og sérkennara. Rannsakendur skráðu strax í byrjun hvers myndbands 

og þar til liðnar voru nákvæmlega fimm mínútur af myndbandinu. Áreiðanleiki var metin í 

þriðju hverri skráningu. 
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Niðurstöður  

Niðurstöður samræmi matsmanna á skráningu hjá Óskari og móður má sjá í töflu 1. 

Reiknaður var áreiðanleiki milli matsmanna á tíðni, frumkvæðis að samstilltri athygli sem 

felur í sér beiðni, frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli og svars við samstilltri athygli hjá 

Óskari. Samræmi var metið af 30% heildarmælinga.Samræmi matsmanna í grunnlínu og 

íhlutun hjá Óskari og móður  

Tafla 1. Samræmi matsmanna í grunnlínu og íhlutun hjá Óskari og móður  

Frumkv. beiðni Frumkv. lýsandi Svar Heild 

100% 64% 76% 80% 

100% 90% 56% 82% 

33% 79% 94% 76% 

Áreiðanleiki fyrir tíðni frumkvæðis að samstilltri athygli sem felur í sér beiðni hjá 

Óskari í aðstæðum með móður sinni mældist frá 33% upp í 100%. Áreiðanleiki fyrir tíðni 

frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli var frá 64% upp í 90%. Áreiðanleiki svars við 

samstilltri athygli hjá Óskari mældist frá 56% upp í 94%. Heildaráreiðanleiki mældist frá 76% 

upp í 82% og var að meðaltali 79% en viðmið um áreiðanleika er 75 til 80% (Copper o.fl., 

2007). 

Tafla 2. Samræmi matsmanna í grunnlínu og íhlutun hjá Óskari og sérkennara 

Frumkv. beiðni Frumkv. lýsandi Svar Heild 

 0% 100%  72% 57% 

100%  85% 100% 92% 

 0% 100%  87% 62% 

Niðurstöður samræmi matsmanna á skráningu hjá Óskari og sérkennara má sjá í töflu 

2. Samræmi matsmanna í skráningu á tíðni frumkvæðis í formi beiðni hjá Óskari í aðstæðum 

með sérkennara mældist frá 0% upp í 100%. Áreiðanleiki tíðni frumkvæðis að lýsandi 
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samstilltri athygli var frá 85% til 100% og áreiðanleiki tíðni svars mældist frá 72% til 100%. 

Heildaráreiðanleiki mældist frá 57% upp í 92% og var að meðaltali 70%. 

Tíðni samstilltrar athygli hjá Óskari í grunnlínu og íhlutun með móður  

Niðurstöður mælinga á tíðni samstilltrar athygli hjá Óskari í grunnlínu og íhlutun í leik 

með móður má sjá á mynd 1. Í grunnlínu er tíðni frumkvæðis sem felur í sér beiðni lág og 

stöðug. Grunnlína sýnir nokkra dreifni í tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli hjá 

Óskari og að hún er óstöðug. Tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli í grunnlínu er 

nokkuð dreifð og óstöðug. Tíðnin er frekar há í fyrstu mælingu en dregur úr henni í næstu 

tveimur, en eykst aftur í síðustu mælingu og er sambærileg fyrstu mælistund. Grunnlína sýnir 

dreifni í tíðni svars hjá Óskari við frumkvæði móður og að hún er óstöðug, líkt og tíðni 

lýsandi frumkvæðis. Í byrjun mælinga er tíðni svars nokkuð lág í grunnlínu en eykst svo með 

hverri mælistund þar til í síðustu mælistund en þá dregur úr tíðni svars hjá Óskari. Dreifni 

svars er andstæð dreifni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli. 

Tíðni frumkvæðis sem felur í sér beiðni er sambærileg í grunnlínu og íhlutun. Munur 

er á frumkvæði að lýsandi samstilltri athygli milli skeiða en tíðni er töluvert lægri við upphaf 

íhlutunar en í síðustu mælingu í grunnlínu. Tíðnin lækkar nánast stöðugt að níundu mælistund 

en þá eykst hún og er sambærileg tíðni í síðustu mælistundar í grunnlínu. Tíðni svars er 

sambærileg á milli skeiða og er dreifni svars nokkuð stöðug að áttundu mælistund. Í níundu 

mælistund eykst tíðnin verulega og mælist aldrei eins há. Aftur á móti í síðustu mælingu er 

tíðnin lægri en í nokkurri annarri mælistund íhlutunar og er sambærileg lægstu tíðni í 

grunnlínu. Íhlutun móður hafði þær afleiðingar að tíðni svars jókst hjá Óskari en tíðni 

frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli lækkaði. Íhlutun hafði ekki áhrif á tíðni frumkvæðis 

að samstilltri athygli sem felur í sér beiðni. 
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Mynd 1. Tíðni frumkvæðis að samstilltrar athygli sem felur í sér beiðni, tíðni frumkvæðis að 

lýsandi samstilltri athygli og tíðni svars við samstilltri athygli mæld í leikstundum milli 

Óskars og móður hans. 

Tíðni samstilltrar athygli hjá Óskari í grunnlínu og íhlutun með sérkennara 

Niðurstöður mælinga á tíðni samstilltrar athygli hjá Óskari í grunnlínu og í íhlutun í 

leik með sérkennara má sjá á mynd 2. Óskar sýnir ekki frumkvæði sem felur í sér beiðni í 

grunnlínu. Grunnlína sýnir nokkra dreifni í tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli hjá 

Óskari og að hún er óstöðug. Tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli er sú sama í 

fyrstu og síðustu mælistund. Tíðni svars er hæst í fyrstu mælingu en svo dregur úr henni með 

hverri mælistund í grunnlínu.  

Tíðni frumkvæðis sem felur í sér beiðni mælist lág hjá Óskari í íhlutun en eykst á milli 

grunnlínu og íhlutunar og er almennt hærri þar en í grunnlínu. Frumkvæði að lýsandi 

samstilltri athygli á sér jafn oft stað hjá Óskari á milli síðustu mælinga í grunnlínu og fyrstu í 

íhlutun. Tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli mælist hærri í öllum mælistundum í 

íhlutun heldur en í grunnlínu. Fyrir utan mælistund sex þá er stöðug aukning í tíðni lýsandi 
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frumkvæðis hjá Óskari og síðustu tvær mælingar íhlutunar sýna stöðuga tíðni. Mælingar á 

tíðni svars við samstilltri athygli hjá Óskari er aðeins lægri við upphaf íhlutunar heldur en í 

grunnlínu. Mikil dreifni einkennir tíðni svars hjá Óskari við íhlutun sérkennara.  

 

 

Mynd 2. Tíðni frumkvæðis að samstilltri athygli sem felur í sér beiðni, tíðni frumkvæði að 

lýsandi athygli og tíðni svars við samstilltri athygli mæld í leikstundum milli Óskars og 

sérkennara hans.  

Þegar bornar eru saman niðurstöður mælinga í grunnlínu hjá Óskari og móður annars 

vegar og sérkennara hins vegar, kemur í ljós að Óskar sýnir hærri tíðni frumkvæðis að lýsandi 

samstilltri athygli hjá móður en sérkennara. Óskar sýnir hins vegar hærri tíðni svörunar hjá 

sérkennara en móður í grunnlínu. Aftur á móti sýnir Óskar hærri tíðni frumkvæðis að lýsandi 

samstilltri athygli hjá sérkennara en móður við íhlutun og hærri tíðni svars hjá móður en 

sérkennara. 
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Umræða 

Niðurstaða rannsóknar er sú að íhlutun sem felur í sér kennslu við að auka tíðni 

augnsambands hjá barni með einhverfu með aðferðum Sunny Starts, hefur áhrif á tíðni 

samstilltrar athygli. Hins vegar voru áhrif íhlutunar andstæð eftir því hver beitir henni og þar 

með erfitt að halda því fram að íhlutun auki tíðni samstilltrar athygli.  

Íhlutun móður dró úr tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli en jók tíðni svars 

hjá Óskari, en þær niðurstöður eru ekki í samræmi við fyrri rannsóknir (Whalen o.fl., 2006; 

Jones o.fl.,2006). Íhlutun sérkennara hafði þver öfug áhrif en tíðni frumkvæðis að lýsandi 

samstilltri athygli jókst en tíðni svars lækkaði hjá Óskari. Óskar sýndi sjaldan frumkvæði að 

lýsandi samstilltri athygli í grunnlínu hjá sérkennara en nokkuð hærri tíðni svars við 

samstilltri athygli. Hegðunarmunstur Óskars í grunnlínu og íhlutun hjá sérkennara er í nokkru 

samræmi við fræðin, um tíðni samstilltrar athygli hjá börnum með einhverfu og áhrif 

íhlutunar (Jones o.fl., 2006: Isaksen o.fl, 2009; Rocha o.fl., 2007). Hins vegar sú staðreynd að 

Óskar sýndi hærri tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli í grunnlínu en svars hjá 

móður sinni er ekki í samræmi við fyrri rannsóknir. Rannsóknir á tíðni samstilltrar athygli 

hafa sýnt fram á lága tíðni lýsandi frumkvæðis og jafnvel enga í sumum tilvikum í grunnlínu 

hjá börnum með einhverfu (Whalen o.fl., 2003; Whalen, o.fl., 2006; Jones, o.fl.,2006; Isaksen 

og Holth, 2009). Möguleg skýring á þessum ólíku niðurstöðum á tíðni samstilltrar athygli hjá 

Óskari í grunnlínu hjá móður og sérkennara og áhrifum íhlutunar, er sú að Óskar sýnir nokkuð 

virka samskiptahegðun og virðist ekki hafa alvarleg einkenni einhverfu.  

Líkleg skýring á því af hverju Óskar sýndi meira af frumkvæði að lýsandi samstilltri 

athygli hjá móður sinni í grunnlínu heldur en sérkennara er mögulega sú að ung börn sem eru 

með eðlilegan þroska sýna móður frekar samstillta athygli heldur en öðrum samskiptaaðila 

(Bakeman o.fl., 1984). Aftur á móti virðist íhlutun móður haft áhrif á tíðni samstilltrar athygli 

hjá Óskari þar sem tíðni lýsandi frumkvæðis dregst mikið saman og tíðni svars eykst nokkuð 
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þegar að hún var sett inn. Íhlutun sem að eykur tíðni samstilltrar athygli eins og svars er 

æskileg, aftur á móti er spurning hvort að íhlutun sem að dregur úr tíðni samstilltrar athygli 

sem felur í sér beiðni sé eftirsóknarverð.   

Möguleg skýring á því af hverju íhlutun sérkennara hafði þver öfug áhrif á tíðni 

samstilltrar athygli hjá Óskari en íhlutun móður gæti verið sú að í byrjun grunnlínu hafi Óskar 

verið feiminn við sérkennarann og sú feimni rjátlast af honum með fjölda mælistunda. Sé 

grunnlína skoðuð sést að tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli eykst hjá Óskari og 

tíðni svars lækkar með hverri mælistund, sem heldur svo áfram við íhlutun. Vegna þessa er 

ekki hægt að halda því fram að íhlutun hafi aukið tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltrar 

athygli hjá Óskari. 

Niðurstöður voru áhugaverðar sérstaklega með tilliti til mjög lágrar tíðni samstilltrar 

athygli sem fól í sér beiðni samanborið við tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli. 

Eins og fram hefur komið þá sýna börn sem greind eru með einhverfu hvað helst þá tegund 

frumkvæðis og hvað síst frumkvæði að lýsandi samstilltri athygli (Bruinsma o.fl., 2004, 

Clifford o.fl., 2007; Mundy o.fl., 1997). Samkvæmt niðurstöðunum þá var Óskar fær um að 

sýna svar við samstilltri athygli og frumkvæði að lýsandi samstilltri athygli í grunnlínu, að því 

gefnu er líklegt að hann hafi verið fær um að sýna samstillta athygli sem felur í sér beiðni.  

Samræmi matsmanna við skráningu á tíðni samstilltar athygli var ágætt, helst var 

ósamræmi á skráningu á frumkvæði að samstilltri athygli sem fól í sér beiðni. Ástæðan fyrir 

því var mögulega sú að Óskar sýndi mjög sjaldan slíkt frumkvæði og ef eitthvað ósamræmi 

var í skráningu á því, þá varð hlutfallið hátt. Mögulega hefði áreiðanleikinn verið hærri ef að 

skilgreiningar hefðu verið einfaldari, nákvæmari og ef að matsmenn hefðu eytt meiri tíma í að 

þjálfa sig við að skrá.  

Meginmarkmið þessara rannsóknar var að athuga hvort tíðni samstilltrar athygli hjá 

barni með einhverfu myndi aukast samhliða beinni íhlutun á augnatilliti með aðferðum 
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hagnýtrar atferlisgreiningar. Niðurstöðurnar voru misvísandi eins og fram hefur komið hér að 

ofan. Einnig er erfitt að segja til um hvort að íhlutun hafi haft áhrif þar sem mikil dreifni var í 

gögnunum og skörun á tíðni milli skeiða. Ein skýring á þessari miklu dreifni er mögulega sú 

að efniviður var ólíkur á milli mælistunda. Ef skoðaðar eru mælistundir níu og tíu þegar móðir 

Óskars er með íhlutun, sést að tíðni svars og frumkvæði að lýsandi samstilltrar athygli hjá 

Óskari er mjög óstöðug. Mjög há tíðni svörunar og ekkert lýsandi frumkvæði að samstilltri 

athygli mældist í leikstund númer níu. Það sem einkenndi samskiptin í þessari leikstund var 

að móðir Óskars gaf honum sjaldan færi á að hafa frumkvæði að samstilltri athygli og var 

Óskar aðallega í því hlutverki að taka við fyrirmælum og svara þeim. Aftur á móti sýna 

mælingar tíundu leikstundar, sem var jafnframt sú síðasta, andstæðar niðurstöður. Í þeirri 

mælingu sýndi Óskar lága tíðni svars hjá móður sem var sambærilega lægstu mælingu svars í 

grunnlínu og tíðni frumkvæðis að lýsandi samstilltri athygli var hæst við íhlutun í þessari 

mælistund. Mögulegar ástæður þessara niðurstaðna eru að móðir Óskars las fyrir hann bók og 

hún las aðeins upp ef hann hafði lýsandi frumkvæði sem hann sýndi með bendingum og/eða 

yrtum athugasemdum og áhorfi. 

Mögulega hefðu niðurstöðurnar verið aðrar ef að fleiri mælingar hefðu verið teknar, 

bæði í grunnlínu og við íhlutun, en líka ef sambærilegur efniviður hefði verið notaður í 

leikstundunum hjá móður Óskars annars vegar og sérkennara hins vegar. Aftur á móti er 

líklegt að með því að kenna augnsamband geti tíðni samstilltrar athygli aukist, samhliða 

aukningu á tíðni augnsambands þar sem rannsóknir hafa sýnt samband á milli tvískiptrar og 

þrískiptrar athygli (Clifford o.fl., 2007; Dawson o.fl., 2004; Leekam o.fl., 2000; Leekam o.fl., 

2006).  

Samstillt athygli var flókið fyrirbæri að skilgreina og mismunandi hvernig fræðimenn 

höfðu gert það og skipt henni niður. Sumir hafa skipt henni niður í undirstöðusamstillta 

athygli og tengda samstillta athygli (Charman, 2003; Naber o.fl.,2007), lægra og hærra stig 
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samstilltrar athygli (Mundy o.fl., 2000), samhæfða samstillta athygli og studda samstillta 

athygli (Bakeman o.fl., 1984; Suchomel, 2009). Sumir fræðimenn skilgreindu samstillta 

athygli sem óyrta hegðun (Bruinsma, o.fl., 2004; Charman 2003) meðan að aðrir gerðu það 

ekki (Vismara o.fl., 2007).  

Ýmislegt var ruglandi við gagnaöflun þessarar rannsóknar þar sem fræðimenn virtust 

stundum sjálfir eiga erfitt með að ná utan um fyrirbærið. Einnig leit út fyrir að hvorki væru 

skilgreiningar né orðaforði á hreinu hjá fræðimönnum varðandi samstillta athygli þar sem 

sumir þeirra nefndu t.d. aldrei samhæfða samstillta athygli í rannsóknum eða greinum sínum 

(Corkum o.fl., 1995; Holth, 2006; Leekam o.fl., 1997; Leekam o.fl., 2000; Mundy o.fl. 2003; 

Naber o.fl., 2007). Meðan aðrir fræðingar minntust fyrst og fremst á hana og þá yfirleitt í 

samhengi við studda samstillta athygli (Bakeman o.fl., 1984; Suchomel, 2009), sem var 

stundum nefnd hlutlaus samstillt athygli (Bakeman o.fl., 1984). Þrátt fyrir að Mundy og 

félagar (2003) nefndu ekki samhæfða samstillta athygli á nafn þá voru þeir samt sem áður að 

mæla hana og féll hún inn í flokkinn um frumkvæði á lægra stigi og kallaðist ― alternate.‖ 

Sambærilegt dæmi var í rannsókn Clifford og Dassanayake (2007) en þeir minntust ekki einu 

orði á samhæfða samstillta athygli heldur töluðu um ―shared positive affect‖ sem fól í sér 

athugun og áhorf, sem skilgreind var sem færni í að deila með notkun augnsambands.  

Erfiðleikar við skráningu eftir kóðanum komu fram þegar leiknir voru hlutverkaleikir 

með leikföngum. Erfitt var að meta hvort ―athugasemdir‖ og ―tal‖ eins og ―já,‖ ―hvað heitir 

þú,‖ ―minn ætlar að fela sig‖ o.s.frv. væru skráð. Sú spurning vaknaði í kjölfarið hvort sleppa 

ætti slíkum leikjum eða búa til betri skilgreiningar sem einfaldara væri að skrá eftir. Einnig 

hefði þurft að skilgreina betur svar sem væri sýnt með því að ―tala/gera athugasemd‖ um það 

sem vísað var til, hvort orð eins og ―já,‖ ―nei‖ o.s.frv. skyldu flokkast sem svar eða ekki.  

Efniviður hafði mikil áhrif á hvernig samskipti þróuðust á milli einstaklinga í 

rannsókninni. Leikur sem felur í sér t.d boltaleik inniheldur mikil víxlverkandi samskipti þar 
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sem einstaklingar skiptast á að henda eða sparka bolta á milli sín meðan að leikur eins og að 

teikna getur falið í sér mun minni víxlun. Þessi rannsókn notaði ólíkan efnivið þ.e.a.s ólík 

leikföng sem styrki í leikstundum hjá móður Óskars annars vegar og sérkennara hins vegar, 

en líka í grunnlínu og íhlutun. Efniviðurinn sem þótti henta best voru spil, minnisspil, kubbar, 

sandur, púsl, babúska, lita á blað, skoða bók og setja saman hluti eins og bílabraut, girðingar, 

tré, bíla og vagna. Leikir sem innihéldu ofangreinda efniviði voru yfirleitt rólegri, fleiri 

tækifæri sköpuðust fyrir yrt samskipti og hinn fullorðni virtist hafa meiri stjórn á aðstæðum.  

Náttúrulegir styrkjar voru notaðir í þessari rannsókn þ.e.a.s. leikföng og athafnir sem 

að barnið sóttist eftir. Taylor og Hoch (2008) kenndu börnum með einhverfu færni í svörun og 

frumkvæði að samstilltri athygli með félagslegum styrkjum, en ekki í formi áþreifanlegra. Í 

þeirri rannsókn jókst færni í svörun til muna og færni í frumkvæði jókst einnig en þó í minna 

mæli. Dube og félagar (2004) telja að félagslegt áreiti séu nauðsynlegir styrkjar til að auka 

samstillta athygli. Hins vegar virðast börn með einhverfu síður hafa áhuga á þeim (Adamson, 

Deckner og Bakeman, 2009; Vismara o.fl., 2007), aftur á móti er hægt að kenna þeim að meta 

félagslega styrkja (Vismara o.fl., 2007). 

Rannsóknin fór fram í raunverulegum aðstæðum en þó í stjórnanlegu umhverfi þ.e.a.s 

í sérkennsluherbergi sem hafði ákveðna kosti og galla. Kostirnir voru þeir að hægt var að hafa 

betri stjórn á aðstæðum, t.d betri stjórn á efnivið sem var notaður sem styrkir og minna var um 

utanaðkomandi breytur sem gætu haft samsláttar áhrif. Hefði rannsóknin farið fram inn á 

deild í leikskólanum hefðu mögulega önnur börn eða starfsmenn haft truflandi áhrif og 

erfiðara hefði verið að útiloka aðrar áhrifabreytur en þá frumbreytu sem sett var inn með 

íhlutun. Hins vegar eru að öllum líkindum minni líkur á að barnið yfirfæri nýja færni sína yfir 

á náttúrulegar aðstæður t.d í heimahúsi eða inn á deild. 

Áhugavert hefði verið að skoða samhæfða samstillta athygli hjá Óskari þar sem hún er 

flóknari tegund af sjónrænni samstilltri athygli (Bakeman o.fl., 1984) heldur en sú sem hér var 
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mæld. Einnig hefði verið áhugavert að athuga hvort Óskar hefði svarað frumkvæði að lýsandi 

samstilltri athygli sem aðeins hefði verið sýnd með því að færa áhorf til, annað hvort með 

augnatilliti einu og sér eða með augnatilliti og höfuðsnúningi, s.s. án annarra vísbendinga eins 

og bendingum, athugasemdum, beinum yrtum leiðbeiningum o.s.frv. líkt og var gert í 

rannsókn Leekam og félaga (1997).  

Þörf er á frekari rannsóknum sem að skoða hvaða áhrif aukin færni í samstilltri athygli 

hjá börnum með einhverfu hefur, t.d. hvort og hvaða áhrif hún hefur á málþroska þeirra, en 

rannsóknir hafa sýnt jákvæð áhrif á málþroska barna með þjálfun í samstilltri athygli (Drew 

o.fl., 2002). Einnig væri athyglisvert að bera saman áhrif íhlutunar á samstillta athygli sem 

felur í sér að kenna börnum að sýna samstillta athygli annars vegar og augnsamband hins 

vegar.  

Mikilvægt er að halda áfram að rannsaka samstillta athygli hjá börnum með einhverfu 

þar sem hún hefur mikil áhrif á m.a. málþroska, félagslega vitund þannig að þau geti brugðist 

við á ―eðlilegan‖ hátt í samskiptum (Wahlen o.fl., 2003) og af því að samstillt athygli hefur 

áhrif á getuna til að ná fullum félagslegum þroska (Corkum o.fl., 1995) og færni í 

ímyndunarleik (Mundy o.fl.,1998 ).  
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Viðauki A 

Skilgreiningar 

Heiti                                                        Skilgreining 

Frumkvæði að  Barnið/foreldrið horfir á hlut/atburð EÐA  

samstilltri athygli  samskiptaaðilann   

sem felur í  og það 

sér beiðni  ● Bendir eða teygir (point/reach) sig í áttina að hlutnum/  

(protoimperative persónunni/atburðinum EÐA  

initiation of   ● Gefur beinar yrtar leiðbeiningar (explicit vocal to attend) um  

joint attention) hlutinn/persónuna/atburðinn EÐA 

   ● Gerir athugasemd (implicit vocal to attend) um hlutinn/  

persónuna/atburðinn EÐA 

● Stýrir foreldrinu (child lead) í áttina að hlutnum/  

persónunni/atburðinum EÐA 

● Býr til hljóð með líkama sínum (tapping/making nois with object) eða 

hlut 

og  

samskiptaaðilinn svarar með því að líta þangað sem vísað er til  

og 

veitir hlutinn eða framkvæmir athöfn sem vísað er til.  

EÐA ef samskiptaaðilinn var að horfa þangað sem vísað var til um leið 

og frumkvæðið átti sér stað, þá er frumkvæðið skráð svo lengi sem að 

hann svarar með því að afhenda hlutinn eða framkvæma atburðinn. 
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Frumkvæði að samstilltri athygli sem felur í sér beiðni 

Dæmi Ekki dæmi 

Barn stjórnar (child lead): Barn notar líkama sinn 

til að stýra áhorfi foreldra með því að toga eða 

ýta höndum eða öðrum líkamshlutum. 

Barnið togar í höndina á pabba sínum til að taka 

litinn af honum, faðirinn afhendir barninu litinn. 

 

Barn/ fullorðinn bendir eða teygir sig 

(point/reach): Barn/foreldri bendir í áttina að hlut 

eða reynir að teygja sig í hlut/ atburð/ persónu. 

Barnið teygir sig í kubb sem foreldri lítur á og 

afhendir í kjölfarið 

 

Barn teygir sig í átt að bangsa og móðir lítur á 

bangsann og afhendir barninu bangsann. 

 

Barn/ foreldri gefur beinar yrtar leiðbeiningar 

(explicit vocal to attend): Barn/foreldri notar orð 

eins og ,,réttu mér,― „ má ég fá,― „viltu gefa 

mér,― „teiknaðu blóm― . 

Foreldrið segir „réttu mér bláa litinn― og barnið 

réttir því litinn. 

Barn segir „viltu kubba hús― og foreldrið fer að 

kubba hús. 

Barnið segir ,,réttu mér epli― og móðir afhendir 

barninu epli. 

 

Barn/ foreldri gerir athugasemd (implicit vocal 

to attend): Orðin sem eru notuð eru ,,það, þetta, 

hérna, mamma, eða upphrópanir um hlut eða 

atburð án þess að leiðbeina hvert á að horfa. 

Barnið segir „vá hvað spiderman er flottur― 

pabbinn lítur á spiderman og afhendir barninu 

hann. 

Barnið segir „það er leiðinlegt að lita― og 

foreldrið tekur litina og blaðið í burtu. 

 

Barn/foreldri býr til hljóð með líkama sínum eða 

hlut (tapping/making nois with object): Móðirin 

slær á lyklana á píanóinu og barnið fer að spila á 

píanóið. 

Meðan barnið púslar, ýtir móðir létt á staðinn þar 

sem næsta púsl á að fara og barnið lætur 

mömmuna hafa púslið. 

Barnið togar í höndina á pabba 

sínum til að taka litinn af honum, 

faðirinn afhendir ekki litinn. 

Mamma syngur með brúðu í 

hendinni og barn hnippir í höndina 

á móðurinni sem bregst við með því 

að líta á brúðuna en afhendir hana 

ekki. 

 

Barn teygir sig í átt að bangsa sem 

móðir heldur á en móðir afhendir 

barninu ekki bangsann. 

 

 

 

 

 

Barnið segir „réttu mér epli― og 

móðir afhendir barninu ekki epli. 

 

Barnið segir „viltu leira snjókarl―, 

móðirin lítur á leirinn en leirar 

ekki. 

 

 

 

 

 

 

Foreldri/barn segir „þetta er flott― 

og hinn aðilinn lítur á það sem um 

er rætt. 

 

 

 

 

 

 Móðirin slær á lyklana á píanóinu og 

 barnið lítur á píanóið. 
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Heiti           Skilgreining 

Frumkvæði   Barnið/foreldri horfir á hlut/persónu/atburð EÐA  

að lýsandi   samskiptaaðilann um leið 

samstilltri   og það  

athygli   ● Bendir (point) á hlutinn/persónuna/atburðinn EÐA  

(protodeclerative  ● Teygir sig í áttina (reach) að hlutnum/persónunni/atburðinum  

 initiation of      EÐA 

 joint attention)  ● Sýnir hlutinn (show) EÐA 

● Gefur beinar yrtar leiðbeiningar (explicit vocal to attend) um 

 hlutinn/persónuna/ atburðinn EÐA 

● Gerir athugasemd (implicit vocal to attend) um  

 hlutinn/persónuna/atburðinn EÐA 

● Stýrir foreldrinu (child lead) í áttina að  

 hlutnum/persónunni/atburðinum EÐA  

● Býr til hljóð með líkama sínum eða hlutnum (tapping/making nois  

 with object) EÐA 

● Réttir hlutinn EÐA 

● Veitir aðstoð við að framkvæma athöfn  

og 

 samskiptaaðilinn svarar með því að líta þangað sem vísað er til  

EÐA ef hann var að horfa þangað um leið og frumkvæðið átti sér  

 stað þá er frumkvæði skráð ef hann svarar með því að 

● Tala/gera athugasemd um hlutinn/persónuna/atburðinn EÐA 

● Tekur á móti hlutnum EÐA 

● Hafnar hlutnum EÐA 

● Teygir sig í áttina að hlutnum EÐA 

● Nær í hlutinn EÐA 

● Færir sig í áttina að hlutnum/atburðinum/persónunni EÐA 

● Endurtekur það sem hinn aðilinn sagði EÐA 

● Bætir við það sem hinn aðilinn sagði 
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Frumkvæði að lýsandi samstilltri athygli 

Dæmi Ekki dæmi 

Barnið stjórnar (child lead): Barn togar í hendi 

foreldris til að leiða það í áttina að dóti og 

foreldrið lítur á dótið. 

 

Barn/ foreldri sýnir hlut (show): Barnið heldur 

hlut að hinum aðilanum. 

Barnið tekur upp bíl og heldur bílnum að móður 

sinni og móðir lítur á bílinn. 

Mamman setur eðlu á gólfið framan barnið og það 

lítur á eðluna. 

 

Barn/ fullorðinn bendir (point): Barn bendir á 

bangsa og móðir lítur á bangsann. 

 

Barn/foreldri gerir athugasemd (implicit vocal to 

attend): Orðin sem eru notuð eru t.d., „það―, 

„þetta―, „hérna―, „mamma―, eða upphrópanir um 

hlut eða atburð án þess að leiðbeina hvert á að 

horfa. 

Barnið segir „þetta er flottur dreki―, faðirinn lítur 

á drekann. 

Foreldrið segir ,, þú ert ekki að horfa á bókina‗‗ 

og barnið lítur á hana. 

 

Foreldri/ barn býr til hljóð með hlut eða 

líkamanum (tapping/making nois with object): 

Foreldri slær á trommur og barnið færir áhorf sitt 

á trommurnar. 

Meðan barnið púslar, ýtir móðir létt á staðinn þar 

sem næsta púsl á að fara og barnið horfir þangað. 

 

 

Barn/ foreldri gefur beinar yrtar 

leiðbeiningar(implicit vocal to attend): 

Barn/foreldri notar orð eins og ,, sjáðu, horfðu, 

hlustaðu― og fleiri tegundir af leiðbeiningum til að 

fá athygli. 

Mamma segir „sjáðu apann― og barnið snýr sér að 

apanum. 

Pabbinn segir „teiknaðu á blaðið.―  

Barn togar í hendi foreldris til að 

leiða það í áttina að dóti til að sýna 

því það en foreldrið lítur ekki á 

dótið. 

 

Barnið tekur upp bílinn og heldur 

bílnum að móður sinni en móðir 

lítur ekki á bílinn en horfir á barnið. 

 

 Barn bendir á bangsa og móðir lítur 

á barnið en veitir bangsanum ekki 

athygli. 

 

Barnið segir "sjáðu bókina", eða 

"komdu með bókina".  

 

 Barnið segir „þetta er flottur dreki― 

,faðirinn lætur barnið hafa drekann 

 

Foreldrið segir ,, þú ert ekki að horfa 

á bókina‘‗ og barnið lítur ekki á 

bókina 

 

Foreldri slær á trommur en barnið 

lítur ekki á trommurnar. 

Foreldrið slær á trommur sem barnið 

horfði á um leið og foreldrið 

trommar og barnið segir ekkert og 

gerir ekkert. 

 

 

Mamma segir „sjáðu apann― og 

barnið lítur ekki á apann. 

Barnið lítur á blaðið og ýtir því til 

pabba síns. 
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Nánar um skilgreiningar við skráningu á samstilltri athygli 

● Svar við frumkvæði að samstilltri athygli er skráð þó að svörun eigi sér stað áður en hinn  

 aðili líkur við frumkvæði að samstilltri athygli.  

● Svar og frumkvæði getur ekki átt sér stað samtímis hjá sama aðila.  

Dæmi: 

Barn segir „sjáðu hvalinn― hinn fullorðni svara með því að líta á hvalinn og segir um 

leið „já er þetta hvalur― og í kjölfarið segir barnið „já þetta er hvalur― um leið og það 

horfir á hvalinn eða hinn fullorðna. Hér væri aðeins skráð eitt lýsandi frumkvæði hjá 

barninu.  

● Frumkvæði af ólíkri formgerð getur átt sér stað eftir annarri formgerð en er ekki skráð  

 tvisvar nema svörun eigi sér stað tvisvar. 

● Mögulegt er að frumkvæði sé svarað annað frumkvæði að sömu formgerð eigi sér stað 3.  

 sekúndum eftir að því fyrra var svarað, ef því er einnig svarað þá er frumkvæðið að  

 samstilltri athygli skráð tvisvar sinnum.  
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Viðauki B 

Skráningarblað 

 

Mælistund _________________Hvenær er skráð _____________ Athugandi _________________A1 A2 

 

Barn ______________________ Foreldri _______________________ Aðstæður _________________ 

 

Tími sem er skráður_____________________________ 

 

Samstillt athygli barns 

 Framhald á skráningu  

Frumkvæði 

Beiðni 
 Frumkvæði 

Lýsandi  
Svörun   Frumkvæði 

beiðni 
Frumkvæði 

lýsandi 
Svörun 

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

      
      

 
      

      
 

 Heildarskor  Heildarskor  Heildarskor 
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VIÐAUKI C 

ÓLÍKAR TEGUNDIR AF SAMSTILLTRI ATHYGLI 
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Viðauki C 

Ólíkar tegundir af samstilltri athygli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

secondery intersubjectivety/ seinni innri huglægni 

Þrískipt athygli 

Samstillt athygli 

Protodeclerative 

pointing/showin 

g/giving/pushes  

(Clifford o.fl. 2007 )  

JVA sjónræn  

samtillt er sú fyrsta  

sem var rannsökuð  

og í henni felst að fygja 

áhorfi annara social referencing  

Félagsleg tilvísun/skýrskotun 

Clifford o.fl, 2007) 

protoimperative  

Beiðni (Vismara o.fl., 

2007) 

 Referential  

pointing none  

social, að benda  

á hlut í bók, er 

tiltölulega óskert. 

(Bruinsma o.fl. 

2004)  

The infant follows the  

caregivers point, gaze or head 

turn by moving their own head 

and focus or turning in the 

same direction in whic the 

caregiver is looking, pointing, 

or showing interest (attention to 

a common focus). The 

caregiver may be vocalising too 

e.g. "look").  

Infant looks at another  

person's face in the presence of 

somthing ambiguous/threatning  

for information (and then may 

look back at that object/event).  

They differ from  

Joint Attention  

behaviors in that 

they serve more of 

an imperative or  

instrumental rather  

than social-sharing  

function. Giving in  

order to obtain aid 

in opening or 

activating an object 

is a prototypical 

behavior.  

The infant points at a  

(proximal or distant)  

object in order to direct  

the caregiver´s  

attention to the object  

to share interest in the  

object; brings an object to  

share interest in the  

object; brings an  

object/hands object to a  

person or extends arm  

in the direction of the  

person´s face to show the  

object. 

This 

protodeclarative 

behavior typically 

unfolds between 6 

and 18 months of 

age (Bakeman & 

Adamson, 1984) 

BJA 

Including the behaviors  

pointing and gaze  

following. Þroskast á  

fyrsta árinu, hér þarf  

barnið ekki að skilja  

tilganginn með  

hegðuninni 

Frumkvæði að SA 
Svar við SA 

Önnur 

Bid to caregiver 

(tilboð) 

 

Low level 
Following Proximal Point 

Low level 
Eye Contact, 

Alternates  

(skiptist á/víxlar).  

AJA  

Including the behaviors 

following pointing‘ and  

‗checking‘  

High level  
Point, Show  

High level 
Following Line of Regard  

JVA sjónræn 

samtillt athygli felst  

að fygja áhorfi  

annara. Horfa þangað  

sem hinn horfir  

Sam   

Hæf       Samhæfð samstillt athygli 
(coordinaited joint attention) (Lewy og 

Dawson, 1992; Pierce og Schreibman, 

1995) er flókin útgáfa af sjónrænni 

samstilltri athygli en hún felur í sér að áhorf 

sé fært á milli annað hvort, samskiptaaðila 

og hlutar, persónu eða atburðar og svo aftur 

á samskiptaaðilann, eða áhorf sé fært á milli 

hlutar, persónu eða atburðar og 

samskiptaaðila og svo aftur á hlutinn, 

persónuna eða atburðinn. 

 

Studd samstillt athygli (supported 

joint attention/passive joint attntion) 

(Lewy o.fl., 1992; Naber o.fl.,2007; 

Pierce og Schreibman, 1995) er 

einfaldara form af samstilltri athygli 

en samhæfð samstillt athygli. Studd 

samstillt athygli á við um það þegar að 

t.d. barn veitir hlut aðeins virka 

athygli en ekki samskiptaaðilanum 

(Adamson, Deckner og Bakeman, 

2009). 
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VIÐAUKI D 

RANNSÓKNIR OG SKILGREININGAR Á SAMSTILLTRI ATHYGLI 
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Tafla 1. 

  
Höfundar Þátttakendur Aðstæður Hegðun Skilgreiningar Mæling/vídd 

Bruinsma, Koegel og 

Koegel, 2004. 
  Frumkvæði að samstilltri 

athygli og svar við 

samstilltri athygli 

Frumkvæði að SA: barn 

leitar að athygli annarra 

Svar við SA: Barn sýnir 

svörun við bendingum 

og augnatilliti foreldris 

Tíðni frumkvæðis og 

svars við samstilltri 

athygli 

Dawson o.fl., 2004 
 

72 börn með einhverfu 

 3 til 4 ára. 34 börn með  

þroskahömlun 3 til 4 ára  

og 39 börn með eðlilegan 

þroska 12- 14 mánaða. 

Rannsókn fór fram á 

tilraunastofu 

Frumkvæði að samstilltri 

athygli felur í sér 

augntilit, sýningu, benda 

og víxlun augntiltis. Svar 

við samstilltri athygli er 

stefna augnatillits eða 

höfði barnsins 

Frumkvæði að SA: Að 

deila athygli hlutar með 

öðrum aðila til að beina 

athygli þann fullorðna að 

hlut. Barn beinir augum 

eða snýr höfði í þá átt 

sem hinn aðili bendir og 

horfir á. Svar við 

bendingum og 

augnatilliti hins aðila eða 

bæði til að beina athygli 

barns að hlut 

Tíðni samstilltrar athygli 

bæði í formi frumkvæðis 

og svörunar 
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Tafla 2. 

Höfundar Þátttakendur Aðstæður  Hegðun  Skilgreiningar  Mæling /vídd  

 

 

Clifford og 

Dassanyaek , 

2007 

36 börn með einhverfu og 19 

með þroskaröskun og 8 með 

eðlilegan þroska til 

samanburðar á aldrinum 3 til 

5 ára  

Rannsókn fór fram 

á tilrauna-

aðstæðum  

Frumkvæði að SA:Lýsandi 

frumkvæði 

bendin/sýna/gefa./ deila/gera 

athugasemd Svar við SA: 

Fylgja eftir bendingum , 

færir augntilti og fylgir 

höfuðsnúningi 

Frumkvæði að lýsandi samstilltri 

athygli: Þrískipt bros (brosir til 

umsjónarmanns meðan það leikur sér að 

hlut/ atburður), bendir á hlut/atburð til 

að beina athygli umsjónarmans að 

hlut/atburð til þess að gefa til kynna 

áhuga/deila hlutnum/atburðinum.Barnið 

kemur með hlut til að deila áhuga á 

hlutnum/atburðinum; barnið sýnir hlut 

eða réttir hlut til umsjónaraðila eða réttir 

fram hlutinn í átt að andliti 

umsjónaraðila. Barnið horfir í andlit 

annarra manneskju þegar eitthvað 

áhugavert er nærri (mögulega á meðan 

það heldur/ræsir hlut) og lítur svo aftur á 

hlutinn/ atburðinn. Barnið lítur á 

umsjónaraðila svo á hlut/atburð og aftur 

á umsjónaraðila, eða horfir á hlut/atburð 

svo á umsjónaraðila og aftur á 

hlut/atburð. 

  Tíðni frumkvæðis  

að lýsandi samstillri 

athygli og tíðni svars við 

samstilltri athygli  
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Tafla 3. 

Höfundar Þátttakendur Aðstæður Hegðun Skilgreiningar Mæling/vídd 

 

Leekam, S.,  

BaronCohen, S., 

 Perrett, D., Milders, 

M., og Brown, S., 1997. 

12 börn. Tveir hópar voru 

af börnum með einhverfu 

og þroskaröskun, annars 

vegar með vitsmuna 

þroska undir 4 ára aldri 

og yfir 4 ára aldri hins 

vegar.Samanburðar- 

hópur af börnum með 

eðlilegan þroska en þau 

voru 4 ára. 

 Svar við frumkvæði að 

samstilltri athygli. 

 

Fylgja eftir 

höfuðsnúningi  

eða augntilit annars 

einstaklings. 

Notað voru tvennskonar 

próf, sjónræn sjónarhorns 

próf (visual perspective 

task og fylgst með áhorfi 

(gaze monitoring task). Í 

því fyrrnefnda er 

þátttakendum sagt að 

fylgjast með og segja frá 

því hvert annar aðili 

horfir. Í því síðarnefnda 

er verið að meta 

ósjálfráða tilhneigingu 

barnsins til að fylgja eftir 

áhorfi sem er þá svar við 

augna eða 

höfuðhreyfingum 

annarra. 

 

Leekam, Lopez og  

Moore, 2000. 

 

Börn greind með 

einhverfu á leikskólaaldri 

og samanburðarhópur 

með börnum með aðra 

þroskahömlun. 

Helmingur barnanna var 

með greindarskor undir 

70 og hinn yfir 70 

 Samstillt athygli og 

tvískipt athygli. 

 

Samstillt athygli, geta til 

 að deila og samhæfa  

athygli með öðrum  

aðila í tengslum við hlut 

 eða atburð. 

Tvískipt athygli var  

skilgreind sem áhorf  

barns til andlits fullorðna 

sem svörun athygli eins og nafni,  

snertingu o.fl. 
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Tafla 4. 

Höfundar Þátttakendur Aðstæður Hegðun Skilgreiningar Mæling/vídd Íhlutun Niðurstöður 

 

Kasari, og 

Paparella, 2006 

 

58 börn sem greind  

voru með einhverfu  

á aldrinum þriggja  

til fjögurra ára 

 

Rannsókn fór  

fram í  

tilrauna- 

aðstæðum 

 

Samstillt  

athygli, og  

táknrænn leikur 

 

Á samstilltri athygli. Barn  

horfir á hinn aðilann og hlut  

til að deila athygli innan 3  

sek. Frumkvæði ; Barn  

bendir á hlut /gefur hlut til  

að deila áhuga með öðrum  

aðila. Svörun barns við  

bendinum hins aðila með  

því að færa áhorf þangað  

sem er bent 

 

Tíðni samstilltrar  

athygli í formi  

frumkvæðis og  

svörunar 

 

Aðferðir voru  

umhverfis kennslu  

sem fól í sér val  

barnsins , gefið  

viðeigandi  

endurgjöf einnig  

var notað bein  

kennsla sem fól i  

sér jákvæða  

styrkingu, yrta  

stýringu sem og  

líkamlega stýringu  

til að fá fram  

viðeigandi svörun  

barnsins. 

 

Aukning í  

frumkvæði og  

svörun í samstilltri  

athygli með  

íhlutun í samstilltri  

athygli, alhæfing í  

færni til  

umsjónaraðila og  

hliðaráhrif milli  

samstilltrar athygli  

og leik 

 

Mundy, P.,  

Sigman, M., 

Ungerer, J., og 

Sherman, T.,  

1986. 

 

18 börn með  

einhverfu á  

aldrinum 34- 75. 

mánaða og 9 börn 

 með Downs  

heilkenni og  

18 börn með  

eðlilegan þroska 

 

Rannsókn fór 

fram á 

tilrauna- 

aðstæðum 

 

 

Samstillt  

athygli;  

Frumkvæði að  

samstilltri  

athygli og  

svörun við  

samstilltri  

athygli. 

 

SA er færni barns 

 í notkun óyrtra  

hegðunar til að deila 

upplifun atburðar eða hlutar 

með öðrum aðila.  

Frumkvæði er þegar barn 

bendir/notar  

augnsamband, sýnir til að 

sýna framá áhuga á hlut 

/atburð.  

Svörun á við um  

færni barns til að fylgja  

eftir bendingum . 

 

Early Social  

Communication  

Scales;Mæling af  

leik færni,  

virknifærni og  

táknrænum leik. 
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Tafla 5.  

Höfundar Þátttakendur Aðstæður  Hegðun  Skilgreiningar  Mæling /vídd  

 

 

Mundy, Delgado, Block, 

Venezia, Hogan, og 

Seibert, 2003. 

    

Frumkvæði að SA; 

lægra stig af samstilltri 

athygli, augnsamband 

og víxlun 

Barn horfir í augu hins aðila um 

leið og það snertir leikfangið. 

Barnið horfir til skiptis á hlut og 

augu foreldra. Barnið þarf að færa 

áhorf frá hlut í augu foreldra. Barn 

þarf ekki að líta aftur á hlut.  

  
     Hærra stig af samstilltri 

athygli: Bending, sýna 

og önnur hegðan til 

hins aðila  

Barnið bendir með fingri á hlut,/ 

barn kemur með hlut að andliti 

foreldra. Bending er þegar 

vísifingur er útréttur og bendir sem 

og að snerta leikfang með fingri. 

Eins með að sýna foreldra hlut. 

  
 

    

Svörun við SA. Lægra 

stig hegðunar; fylgja 

eftir nálægðum 

bendingum  

Foreldri bendir á mynd og barnið 

fylgir bendingum með því að færa 

áhorf á myndina.  

  

      

Hærra stig hegðunar; 

fylgja eftir fylgja 

ákveðinni sjónlínu  

Barn snýr höfði /augum til að gefa 

til kynna að það sé að horfa í rétta 

átt og fram yfir vísifingur hins aðila 

um það bil 45- 90 gráður.  
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Tafla 6. 

 

 

 

 

Höfundar Þátttakendur Aðstæður  Hegðun  Skilgreiningar  Mæling /vídd  Íhlutun  Niðurstöður  

 

 

Whalen, 

Schreibman og 

Ingersoll , 2006 

 

Þátttakendur voru 

fjögur börn sem greind 

voru með einhverfu á 

aldrinum fjögurra ára 

en með 

vitsmunaþroska yfir 

eins og hálfs árs. 

Samburðarhópur 

samanstóð af sex 

börnum með eðlilegan 

þroska á leikskólaaldri 

 

Rannsókn fór fram á 

rannsóknarstofu  

 

Frumkvæði og svar við 

samstilltri athygli, ásamt 

samhæfðri samstilltri 

athygli (coordinate gaze 

shifting) 

  

Tíðni frumkvæðis og 

svar við samstilltri 

athygli 

 

Bein kennsla og 

kennsla í þjálfun 

lykilsvörunar voru 

notar til að kenna 

börnum svar og 

frumkvæði við 

samstilltri athygli  

 

Íhlutun hafði þau áhrif að 

auka tíðnir allra 

ofangreindra þátta hvort 

sem var í rannsóknarstofu 

eða raunverulegum 

aðstæðum. Í eftirfylgni dró 

úr samstilltri athygli  

         

Vismara, 

L.A., og Lyongs, 

G. L., 2007 

 

3 börn með einhverfu 

á aldrinum 26 til  

38 mánaða. 

 

Rannsókn fór fram í 

heimahúsi og í 

rannsóknar-stofu. 

 

Frumkvæði við 

samstilltri athygi.  

 

Frumkvæði að SA: 

Barn horfir á hlut 

og hinn aðila til að 

fá jákvæð áhrif. 

Barn bendir/ sýnir/ 

gefur og gerir yrtar 

athugasemdir um 

hlut.  

 

Hve oft barnið sýndi 

frumkvæða að 

samstilltri athygli sem 

hliðarbreytu.  

 

Notuð kennslu í 

lykilsvörunar 

(PRT) fylgja eftir 

áhuga barn-sins, 

styrkja rétta svörun, 

umbuna viðeigandi 

hegðun, nota 

náttúrulega styrka 

og notast við ný og 

eldri verkefni  

 

 

Niðurstöðurnar gáfu til 

kynna að samstillt athygli 

jókst samhliða annarri 

félagslegri færni sem var 

kennd. 
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Tafla 7. 

Höfundar Þátttakendur Aðstæður Hegðun Skilgreiningar Mæling/vídd 

 

Naber o.fl.,2007. 20 börn á aldrinum 24 

og42 mánaða með 

einhverfu, 18 börn með 

aðrar þroskahamlanir 

og 40 börn með 

eðlilegan þroska 

Rannsókn fór fram 

á tilrauna- 

aðstæðum 

 

Frumkvæði og svar að 

samstilltri athygli. 

Undirstöðusamstillta 

athygli  

 

Frumkvæði að SA:Bendir til að gefa til kynna 

áhuga eða sýna hlut til að deila og rétta hlut til 

að deila. Sýnir augnsamband og horfir til 

skiptist á hlut/atburð og persónu. Svar við SA 

er að brosa til hins aðila meðan að barn leikur 

sér að hlut. Fylgir bendingum, augntilti og 

félagslegum tilvísunum. Deilir áhrifum 

félagslegra tilvísunum með hinum aðila. 

Undirstöðu SA er að benda og fylgja 

augnatilliti. Samstillt tengd SA er að fylgja 

bendingum og athugun annarra. 

Tíðni samstilltrar athygli; 

undirstöðu- 

samstillta athygli  

og samstillta 

tengda athygli á 

mínútu og hve 

lengi sjónræna 

samstillta athygli 

varir 

 

Tafla 8.  

Höfundar Þátttakendur Aðstæður  Hegðun  Skilgreiningar  Mæling /vídd  Íhlutun  Niðurstöður  

 

Whalen, C., og 

Schreibman, 

L., 2003.  

 

Sex börn með 

einhverfu á aldrinum 

fjögurra ára og sex 

börn með eðlilegan 

þroska á aldrinum 

tveggja til fjögurra  

 

Rannsókn fór 

fram á 

rannsóknar-

stofu 

 

Svörun og 

frumkvæði að 

samstilltri athygli  

 

Samstillt athygli er 

skilgreind sem sú 

hæfni til að samhæfa 

athygli milli hlutar og 

persónu í félagslegu 

samhengi.  

 

 Tíðni 

frumkvæðis og 

svar við 

samstilltri 

athygli  

 

Kennsla í lykilhegðun 

PRT ásamt beinni 

kennslu. Þjálfun 

innihélt eftirfarandi 

þætti; stýringu, 

verkefni valin af 

barninu, víxlverkandi 

samtal milli kennara og 

barns, styrkingu við 

réttri svörun barns og 

notkun náttúrulegra 

styrkja  

 

Börnin með einhverfu 

öðluðust öll færni í 

svörun við samstilltri 

athygli og alhæfðist 

yfir á náttúrulegt 

umhverfi. Fjögur af 

fimm börnunum sýndu 

frumkvæði að 

samstilltri athygli, nota 

bendingar og að víxla 

augnatilliti.  



SAMSTILLT ATHYGLI          67 

 

Tafla 9. 

Höfundar Þátttakendur Aðstæður Hegðun Skilgreiningar Mæling/vídd Íhlutun Niðurstöður 

 

Rocha,  

Stahmer og  

Schreibman,  

2007. 

 

3 börn sem greind  

voru með  

einhverfu ásamt  

foreldrum 

 

Rannsókn fór  

fram í  

tilrauna-  

aðstæðum 

 

Frumkvæði og   

svar  við  

samstilltri  

athygli 

 

Frumkvæði að SA: Barn gerir  

athugasemd um hlut( sá  

fullorðni setur hendur barns á  

hlut, barn sýnir hlut, færir  

augntilti milli hlutar með /án  

bendinga. Svörun við SA:  

Barn bregst við frumkvæði  

annarra að samstilltri athygli  

án stýringa innan 3. sek. 

 

Tíðni  

 

 

Þjálfun foreldra innihélt þætti  

úr aðferðum beinnar kennslu  

sem fól í sér þjálfun foreldra í  

notkun viðeigandi fyrirmæla  

og eftirgjöf. Kennslu í þjálfun  

lykilsvörunar var val sem fól  

í sér notkun leikfanga að vali  

barnsins sem styrka. 

 

Aukin tíðni í  

samstilltri athygli  

hjá foreldrum og í  

svar barnanna við  

samstilltri  

athygli.Aukin tíðni  

á frum-kvæði á  

samstilltri athygli  

hjá börnunum, þó  

ekki verið  

markmið íhlutunar 

.  

 

Schertz, H.  

H., og  

Odom S. L.,  

2007 

 

3 börn með  

einhverfu um 36  

mánaða gömul og  

foreldrar þeirra. 

 

Rannsókn fór  

fram í  

heimahúsi  

barnanna. 

 

Horfa á andlit,  

víxlverkandi  

samtal, svörun  

og frumkvæði  

að samstilltri  

athygli 

 

Svörun við SA: Barn horfir á  

foreldra og síðan á hlut.  

Frumkvæði að SA: Barn horfir  

til skiptis á hlut og foreldra til  

að draga athygli hans að hlut  

t.d með að sýna 

 

Tíðni  

 

 

Þjálfun foreldra í að auka  

eftirfarandi færni hjá barni;  

horfa á andlit, víxlverkandi  

samtal, svörun og frumkvæði  

að samstilltri athygli með  

aðferðum sem byggja á  

atferlisgreiningu 

 

 

Öll börnin sýndu  

aukna frammistöðu  

í þáttum sem þeim  

var kennt en tvo  

þeirra sýndu  

endurtekna  

samstilltri hegðun. 
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Tafla 10. 

Höfundar Þátttakendur Aðstæður  Hegðun  Skilgreiningar  Mæling /vídd  Íhlutun  Niðurstöður  

 

Ingersoll og 

Schreibman 

,2006.   

 

Fimm börn með 

einhverfu á aldrinum 

29 til 45 mánaða 

 

Rannsókn fór 

fram á 

tilraunastofu 

 

Eftirhermun, 

samstillta 

athygli, 

þykjustuleik 

og 

máltjáning.  

 

SA , var að sýna svörun við 

frumkvæði hins  

aðila og að setja hönd 

 á hlut, sýna, benda og færa 

augntilit. 

 

Tíðni 

máltjáningu, 

eftirhermun, 

samhæfða SA 

og 

þykjustuleik. 

 

Reciproacal 

imitation 

training sem 

er náttúruleg 

íhlutun til að 

kenna 

börnunum 

eftirherm-un 

 

Niðurstöður voru þær 

að samhæfð samstillt 

athygli og svar við 

samstilltri athygli jókst 

með íhlutun. Hins 

vegar þegar íhlutun 

var tekin út þá dró úr 

tíðni áður lærðrar 

færni og hún var enn 

lægri í eftirfylgni. 

 

Jones,, 

Carr,og 

Feely, 2006. 

 

Fimm börn með 

einhverfu á aldrinum 

tveggja til þriggja 

ára ásamt tveimur 

foreldrum og 

leikskólakennurum 

 

Rannsókn fór 

fram á 

leikskóla og í 

heimahúsum.  

 

Frumkvæði 

og svar við 

samstilltri 

athygli. 

Frumkvæði 

skiptist í 

lýsandi SA og 

í formi beiðni. 

 

Svar er að bregðast við 

frumkvæði annarra innan 5. 

sek. Lýsandi frumkvæði þá 

er barn að beina athygli 

annnarra að áhugaverðum 

hlut/atburð/persónu t.d með 

sýningu, bendingum. SA í 

formi beiðni þá er barn að 

biðja um 

hlut/atburð/persónu.  

 

Prósentur af 

tækifærum til 

að sýna  svars , 

lýsandi 

frumkvæði og í 

formi beiðni.  

 

Aðgreinandi 

kennsla og 

kennsla í 

þjálfun 

lykilsvörunar 

til að kenna 

börnum svar 

og frumkvæði 

við SA  

 

Tíðni Svars og 

frumkvæðis að SA 

jókst hjá öllum 

börnunum. Frumkvæði 

átti sér lengri 

aðdragenda en 

svar.Foreldrar 2 af 5 

börnunum kenndu 

þeim færni í SA 

heima.  
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Tafla 11. 

Höfundar Þátttakendur Aðstæður  Hegðun  Skilgreiningar  Mæling /vídd  Íhlutun  Niðurstöður  

 

Taylor og 

Hoch ,2008 

 

3 börn á aldrinum 

3 til 8 ára greind 

með einhverfu 

 

Rannsókn fór 

fram á 

tilraunastofu 

 

Frumkvæði 

og svar við 

SA og færa 

augntilit milli 

hlutar og 

persónu 

 

Augnatillit að horfa á hlut 

með báðum augum í 5. 

sek.Svörun við SA að gera 

athugasemd um hlut og 

fylgja bendinum 

annarra.Fumkvæði að SA 

með því að benda, gera 

athugasemd og staðhæfingu 

um hlut/persónu/atburð  

 

Prósentur af 

tækifærum 

þar sem barn 

sýnir yrta 

svörun, yrt 

frumkvæði  

 

Notkun 

félagslegra 

styrkja og 

stýringar til að 

kenna börnum 

færni í SA 

 

Börnin sýndu aukna 

tíðni í að horfa á hlut 

og gera athugasemd 

um hlut. Frumkvæði 

og svörun var lægra en 

þó var aukning.  

 


