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Útdráttur 

Samkvæmt rannsóknum hefur atferlisíhlutun með myndbandseftirhermun gefið góða 
raun við þjálfun barna með einhverfu. Það sem börn með einhverfu eiga hvað erfiðast 
með er ímyndunarleikur, enda er skortur á honum talinn eitt af einkennum einhverfu  
samkvæmt DSM-IV greiningarkerfinu. Í þeirri rannsókn sem hér er gerð grein fyrir var 
tíðni leikhegðunar og þematengdrar málnotkunar tveggja stúlkna á fjórða aldursári 
mæld. Markmiðið var að auka leikhegðun þeirra í ímyndunarleik. Önnur er greind með 
einhverfu en hin er tvítyngd með eðlilegan þroska. Báðar stúlkurnar fengu íhlutun með 
myndbandseftirhermun þar sem þema ímyndunarleiksins var eldhús. 
Rannsóknarspurningarnar voru hvort íhlutun með myndbandseftirhermun auki tíðni 
leikhegðunar og þematengdrar málnotkunar barna með einhverfu og tvítyngdra barna 
með eðlilegan þroska. Notast var við margfalt grunnlínusnið og hegðun stúlknanna var 
mæld með mælitæki á leikhegðun sem Kristín Guðmundsdóttir (2002) er að þróa. 
Helstu niðurstöður voru þær að tíðni leikhegðunar jókst hjá báðum stúlkunum og 
einnig þematengd málnotkun hjá tvítyngdu stúlkunni. Þessar niðurstöður eru í 
samræmi við það sem fram hefur komið í fyrri rannsóknum á íhlutun hjá börnum með 
einhverfu.  
      

Abstract 

Intervention with video modeling is an effective method in teaching children with 
autism according to recent studies. Children with autism often have impairments in 
imaginative play, and the lack of pretended play in children with autism is one of the 
characteristics of autism according to DSM-IV. In this study the frequency of play and 
verbalization related to the play of two four years old girls was measured. The aim was 
to increase pretended play behavior. One of the girls is diagnosed with autism and the 
other is a typically developing bilingual girl. They both obtained intervention which 
included video modeling. Kitchen-theme was involved in the play. The purpose of the 
present study was to observe if intervention with video modeling would have an 
impact on play and verbalization of children with autism and bilingual children. In this 
study multiple baseline was used and to measure the behavior a mesurement system in 
developement (Kristín Guðmundsdóttir, 2002) was used. The research questions asked 
in this study involved the effects of video modeling on the frequency of pretend play 
and verbalizations related to pretend play. Results indicated an increase in play of both 
girls, also increase in verbalizations related to the play of the bilingual girl. These 
results support findings of previous research in intervention on children with autism. 
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Áhrif íhlutunar með myndbandseftirhermun á ímyndunarleik og þematengda 

málnotkun barna með einhverfu og tvítyngdra barna með eðlilegan þroska 

Í dagsins önn reynir fólk jafnan að sinna börnum sínum eins og það mögulega má vera 

að, því hjá flestum eru þau það sem skipta mestu máli. Á barnsaldri lærir fólk hratt og 

vel og tekur út mikinn þroska á fáum árum. Þó eru börnin jafn misjöfn og þau eru 

mörg og eiga ekki öll því láni að fagna að þroskast eins og talað er um að eðlilegt sé. 

Dæmi um þroskaröskun er einhverfa en upptök hennar eru talin stafa af frávikum í 

taugaþroska (Matson og Smith, 2008; Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 

2005).  

Samkvæmt greiningakerfi DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) er einhverfa skilgreind sem röskun sem hefur áhrif á þróun 

gagnkvæmra félagstengsla, samskiptahæfni og þekkingu á notkun hluta sem og 

viðeigandi nálgun gagnvart þeim fyrstu þrjú æviárin (Lord, Rutter og LeCouteur, 

1994). Einnig koma fram erfiðleikar með hlutverka- og ímyndunarleik fyrir þriggja ára 

aldur (American Psychiatric Association, 1994). Þó eru atriði sem hafa ber í huga 

varðandi ólík einkenni en til þess að barn greinist með einhverfu þarf ákveðinn fjöldi 

þátta í hverjum einkennaflokki að vera til staðar. Aðrar þroskaraskanir tengdar 

einhverfu eru Retts heilkenni (Rett’s Disorder), upplausnarþroskaröskun (Childhood 

Disintegrative Disorder), Aspergers heilkenni (Asperger´s Disorder) og ódæmigerð 

einhverfa (PDD-NOS), en einkenni þessara raskana teljast vægari en einkenni 

einhverfu (American Psychiatric Association, 1994; Matson og Smith, 2008).  

Leikur felur í sér margvíslega og flókna hegðun og litið er á leikhegðun sem 

eitt af lykilatriðum í þroska barns (MacDonald, Clark, Garrigan og Vangala, 2005). 

Leikur snýst um að barn skilji umhverfi sitt, noti mál- og líkamstjáningu og með því að 
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taka þátt í leik lærir barnið um leið félagslegar reglur (Williams, 2003). Rannsóknir 

hafa sýnt að börn með einhverfu sýna minni tíðni leiks, fjölbreytni og nýbreytni í sjálf-

sprottinni leikhegðun en önnur börn (Lord, o.fl., 1994). Skortur á ímyndunarleik er því 

mjög algengur hjá börnum með einhverfu og mörg þeirra eru ekki fær um að nota 

leikföng á táknrænan hátt og gefa leiknum merkingu (Hine og Wolery, 2006; Kristín 

Guðmundsdóttir, 2002; Williams, 2003). Flestum greiningartækjum fyrir einhverfu ber 

saman um að þetta sé eitt af aðaleinkennum barna með einhverfu (Lord o.fl., 1994).   

Börn með einhverfu eiga oft erfiðara með að leika sér en börn sem hafa 

þroskast eðlilega, eins og segir hér að ofan, og virðast þá sérstaklega skorta hæfi-

leikann til að leika sér af sjálfsdáðum (spontaneous play) (Hine og Wolery, 2006). 

Ímyndunarleikur er félagsleg hæfni sem kemur snemma í ljós hjá börnum með 

eðlilegan þroska og er talinn stuðla að félags- og málþroska barna. Ímyndunareikur 

felur í sér túlkun á umhverfinu, sköpun nýrra hugmynda og að geta beint athyglinni frá 

einni túlkun á leikfangi yfir á aðra (Rutherford, Young, Hepburn og Rogers, 2007).  

Talið er að ímyndun sé grunnforsenda fyrir því að nám eigi sér stað og 

sérstaklega sé hún undanfari þess að félagsleg hæfni lærist (Hine og Wolery, 2006). 

Það er einnig mikilvægt í þessu samhengi að barnið læri að nýta sér þekkinguna í 

ólíkum aðstæðum en hún einskorðist ekki við tilraunaaðstæður (Charlop-Christy, Le 

og Freeman, 2000). Öll börn, sama á hvað þroskastigi þau eru, þurfa á leik að halda til 

þess að læra félagsleg samskipti þegar fram í sækir (MacDonald o.fl., 2005). Fyrir börn 

með einhverfu er ímyndunarleikur mikilvægur til að þau læri að sýna viðeigandi 

hegðun eftir aðstæðum, því eins og fram hefur komið gefur það sem fram kemur í 

leiknum hugmynd um hvernig barnið skynjar umhverfi sitt og túlkar það sem fyrir því 

er haft (Gena, Couloura og Kymissis, 2005; MacDonald o.fl., 2005).  
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Eitt af því sem talið er gera börnum með einhverfu erfitt fyrir þegar þau þroska 

með sér ímyndunarleik eru málörðugleikar. Samskipti í leik eru mikilvæg og skiptir 

máltjáning barnsins þar mestu um hvernig samskiptin ganga fyrir sig (D’Atendo, 

Mangiapanello og Taylor, 2003; MacDonald o.fl., 2005; Kristín Guðmundsdóttir og 

Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2006). Þetta gefur vísbendingar um að börn með eðlilegan 

þroska sem eiga í erfiðleikum með máltjáningu geti einnig staðið frammi fyrir hindrun-

um í ímyndunarleik, þar sem leikur krefst þess oftast að barn tjái sig með tali (Casby, 

1997). Svo dæmi sé tekið hefur leikhegðun tvítyngdra barna verið skoðuð og komið í 

ljós að hún er minni hjá þeim en börnum sem tala aðeins eitt tungumál (Björk-Willén, 

2007). Möguleg ástæða þess er hvað þau eiga að jafnaði erfitt með að komast inn í 

leikinn þar sem þau hafa ekki jafn mikið vald á tungumálinu og leikfélagar þeirra sem 

hafa aðeins eitt tungumál (Björk-Willén, 2007; Cromdal, 2001). 

Þegar kemur að því að mæla leikhegðun barna skiptir miklu máli að hegðunin 

sem á að mæla sé skilgreind nákvæmlega og notast sé við sama mælitækið milli 

rannsókna svo að þær verði samanburðarhæfar (Kristín Guðmundsdóttir, 2002). 

Skilgreiningu á leik er ábótavant í fyrri rannsóknum (D’Ateno o.fl., 2003; Hine og 

Wolery, 2006; MacDonald o.fl., 2005). Tekið er fram hvaða leik ætlunin sé að mæla 

án þess að skilgreint sé nákvæmlega hvernig hegðunin þarf að vera til þess að geta 

flokkast undir það þema sem unnið er með hverju sinni (D’Ateno o.fl., 2003; Hine og 

Wolery, 2006; MacDonald o.fl., 2005). Hins vegar hefur  Kristín Guðmundsdóttir 

(2002) gert athugun þar sem hún setti fram nýtt form á skráningu á leikhegðun barna 

með eðlilegan þroska og barna með einhverfu. Hún skráði með þessu matstæki tíðni 

hegðunar. Í því sambandi gerði hún greinagóða skilgreiningu á hverju hegðunarmynstri 

fyrir sig sem gerir skráningarformið áreiðanlegra og skýrara. Hún setti fram 
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skráningarform fyrir einfaldan leik (Simple Manipulation) hefðbundinn leik 

(Functional Manipulation), ímyndunarleik með leikföngum (Symbolic Toy Play) og 

hlutverkaleik (Symbolic Role Play).  

Samkvæmt skilgreiningu Kristínar Guðmundsdóttur (2002) á ímyndunarleik 

kemur hann fram þegar barn ímyndar sér ákveðnar aðstæður og lætur eins og efni eða 

hlutur sé til staðar sem er það í raun ekki. Barnið segir frá því hvað ákveðinn hlutur 

stendur fyrir eða notar hreyfingar til þess að gefa til kynna að eitthvað sé á staðnum 

sem er það ekki. Einnig getur barnið tjáð sig um að eitthvað sé annað en það í raun er. 

Hluti skilgreiningar á ímyndunarleik er að barnið tjái sig með orðum og gefi þannig til 

kynna eðli leiksins (Kristín Guðmundsdóttir, 2002).  

 Þar sem málnotkun er svo mikilvæg fyrir leik er nauðsynlegt að grípa inn í hjá 

börnum með einhverfu með kennslu í málnotkun til þess að þau eigi hægara um vik að 

þroska með sér ímyndunarleik. Fyrir árið 1974 var íhlutun sem kennsluaðferð mest 

notuð í rannsóknaraðstæðum þar sem kennarinn hafði mikla stjórn á aðstæðum og áttu 

börnin því erfiðara með að yfirfæra það nám á náttúrulegar aðstæður (Kristín 

Guðmundsdóttir og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2006). Hart og Risley komu fram með 

tímamótarannsókn árið 1975 þar sem þeir sýndu fram á hvernig hægt væri að nota 

aðferðir eins og Incidental Teaching til að ýta undir málnotkun hjá börnum með 

einhverfu á leikskólaaldri. Þau héldu því fram að styrking, sem er eitt form atferlis-

íhlutunar, væri ekki nauðsynleg til þess að þróa mál hjá börnunum heldur gætu þau 

lært samskiptatækni af fullorðnum einstaklingi sem gæfi þeim ákveðnar vísbendingar 

um orðaval (Hart og Risley, 1975). Börnin náðu með þessari aðferð að yfirfæra lærða 

tækni á aðrar aðstæður sem sýnir hvernig hagnýt atferlisgreining getur gagnast börnum 

með einhverfu (Kristín Guðmundsdóttir og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2006).                    
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Þegar atferlisgreining er nýtt í kennslu barna með frávik í þroska er íhlutun gjarnan 

beitt til að hafa jákvæð áhrif á hegðun (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 

2005).   

Íhlutun er hugtak innan atferlisgreiningar sem Sigríður Lóa Jónsdóttir og 

Ingólfur Einarsson (2005) hafa skilgreint sem aðferð sem felur í sér allt sem er gert til 

þess að hafa áhrif á ástand barnsins, aðstæður þess og fjölskyldunnar með það að 

markmiði að breyta framtíðarhorfum barnsins. Ennfremur er heildstæð atferlisíhlutun 

sprottin af hugmyndafræði hagnýtrar atferlisgreiningar en hún er best þekkt hér á landi 

undir nafninu heildstæð atferlisþjálfun sem var upphaflega þróuð af Lovaas um 1970 

(Lovaas, 1987; Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005). Þessi aðferð er 

ein tegund af öflugri snemmtækri íhlutun (early intensive behavior intervention) og er 

mest notuð þegar verið er að meðhöndla börn á leikskólaaldri sem greinst hafa með 

einhverfu eða annars konar þroskafrávik. Sú áhersla sem lögð er á að grípa snemma 

inn í á þroskaferli barnanna stafar ekki síst af þeirri kenningu að hægt sé að hafa áhrif á 

þróun taugaþroska þeirra (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005). Einnig 

eru hugmyndir uppi um að hægt sé að örva uppbyggingu taugakerfisins með íhlutun 

eða annarri kennslu sem felur í sér örvun hugrænnar getu barna (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005).  

Íhlutun er viðurkennd aðferð í atferlisþjálfun og er víða notuð (Matson og 

Smith, 2008). Atferlisíhlutun er aðferð sem beitt er í hagnýtri atferlisgreiningu en hún 

snýst um að meta hegðun og fylgjast beint með henni bæði fyrir íhlutun og á meðan á 

henni stendur og skrá hegðun að lokum á hlutlægan hátt. Niðurstöður nýlegra 

rannsókna benda til þess að árangur af atferlisíhlutun sem skammtímameðferð fyrir 

börn með einhverfu, geti aukið færni á ýmsum sviðum og dregið úr tíðni og alvarleika 
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óæskilegrar hegðunar (Bryson, Rogers og Fombonne, 2003; Matson og Smith, 2008). 

Öflug snemmtæk atferlisíhlutun er algengasta aðferðin sem notuð er í dag í vinnu með 

börnum með einhverfu og virðist gefa hvað bestan árangur af aðferðum innan atferlis-

fræðinnar (Matson, 2007; Matson og Smith, 2008). Þessi aðferð krefst þess að öll 

hegðun sé skilgreind mjög nákvæmlega til þess að skráningin geti orðið sem 

markvissust og því skiptir miklu máli að mælitæki sem skráir hegðun sé áreiðanlegt og 

nákvæmt (Kristín Guðmundsdóttir, 2002; Kristín Guðmundsdóttir og Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2006).  

Íhlutun í leik getur verið margs konar. Til dæmis myndbandseftirhermun (video 

modeling) þar sem einstaklingur fylgist með fyrirmynd á myndbandi (D’Ateno o.fl., 

2003) og eftirhermun eftir lifandi fyrirmynd (in vivo modeling) þar sem fyrirmyndin á 

í beinum samskiptum við einstaklinginn (Charlop-Christy o.fl., 2000). Myndbands-

eftirhermun er kennsluaðferð sem felur það í sér að einstaklingur horfir á myndband 

eða mynddisk (DVD) af fyrirmynd og er síðan gefið tækifæri til þess að herma eða 

líkja eftir hegðun fyrirmyndarinnar (D’Ateno o.fl., 2003; Hine og Wolery, 2006; 

MacDonald o.fl., 2005; Reagon, Higbee og Endicott, 2006). Yfirleitt vinnur fyrir-

myndin eftir fyrirfram ákveðnu handriti og sýnir ákveðnar gjörðir og/eða málnotkun. 

Lokamarkmið með þess konar íhlutun er að barnið sem horfir á myndbandið yfirfæri 

að lokum það sem það sér á sínar eigin aðstæður (D’Ateno o.fl., 2003; Hine og 

Wolery, 2006; MacDonald o.fl., 2005; Reagon o.fl., 2006). Rannsóknir hafa sýnt að 

bein hvatning og styrkir eru ekki nauðsynleg til að auka tiltekna hegðun (D’Ateno o.fl., 

2003). Til þess að inngrip með myndbandseftirhermun séu áhrifarík verður barnið að 

veita öðrum einstaklingi athygli, það verður að veita gjörðum eða hegðun þessa sama 

einstaklings athygli og nauðsynlegt er að hægt sé að líkja eða herma eftir þeirri hegðun 
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(D’Ateno o.fl., 2003; Hine og Wolery, 2006; MacDonald o.fl., 2005; Reagon o.fl., 

2006). 

Fyrirmyndir í myndbandseftirhermun geta verið af ýmsum toga eins og 

jafningi, foreldri, systkini eða barnið sjálft (Bellini og Akullian, 2007; Buggey, 2007; 

Gena o.fl., 2005; Reagon o.fl., 2006). Reagon og félagar (2006) gerðu rannsókn þar 

sem markmiðið var að auka færni drengs með einhverfu í ímyndunarleik þar sem eldri 

bróðir hans var leikfélagi hans og fyrirmynd í íhlutuninni sem var myndbandseftir-

hermun. Ennfremur kom í ljós í rannsókn Taylor, Levin og Jasper (1999) að það að 

hafa systkini sem fyrirmynd og leikfélaga eykur tíðni leikhegðunar barns með ein-

hverfu og styrkir samband systkina og foreldra við barnið. Í þeim tilfellum þar sem 

fullorðinn einstaklingur er fyrirmyndin í myndbandinu er meira horft á áhrif mynd-

bandsins óháð því hvort barnið samsamar sig fyrirmyndinni. Þessi aðferð hefur einnig 

gefið góða raun og barninu gengur að jafnaði vel að yfirfæra það sem verið er að kenna 

á eigin aðstæður (MacDonald o.fl., 2005). Hvað varðar rannsóknir þar sem jafningi er 

hafður sem fyrirmynd er ef til vill verið að reyna að auka samsömun barnsins við 

fyrirmyndina því þannig á það hugsanlega auðveldara með að yfirfæra lærðu hegðun-

ina á sínar náttúrulegu aðstæður. Sú var raunin í rannsókn sem Gena og fleiri (2005) 

gerðu. Þar var jafningi hafður sem fyrirmynd og niðurstöður þeirra voru að tíðni 

æskilegrar hegðunar jókst hjá börnunum þremur sem öll voru greind með einhverfu, 

hegðunin var yfirfærð á aðrar aðstæður og börnin virtust samsama sig fyrirmyndinni 

vel.   

 Íhlutun þar sem notast er við eftirhermun eftir lifandi fyrirmynd hefur einnig 

verið áhrifarík hvað varðar að kenna börnum með einhverfu ýmis konar hæfni sem 

tengist þroska (Gena o.fl., 2005; Hine og Wolery, 2006). Báðar aðferðirnar, 
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myndbandseftirhermun og eftirhermun eftir lifandi fyrirmynd, stuðla að því að tiltekin 

hegðun lærist með því að fylgjast með öðrum. Það ber að nefna að slíkt nám getur 

verið talsverð áskorun fyrir sum börn með einhverfu, þar sem sum þeirra eiga erfitt 

með að einbeita sér að mörgum hlutum í einu og búa til skynmyndir sem auðvelt er að 

herma eftir (Gena o.fl., 2005; Hine og Wolery, 2006). Þrátt fyrir að herminám geti 

verið áskorun fyrir marga er það samt sem áður mjög mikilvægur þáttur fyrir nám 

(Gena o.fl., 2005; Hine og Wolery, 2006). Inngrip með myndbandseftirhermun hefur 

gefið góða raun við að kenna börnum með einhverfu leik (MacDonald o.fl., 2005; 

Reagon o.fl., 2006) og hefur reynst áhrifarík þegar aðrar aðferðir bera ekki árangur 

eins og til dæmis þær aðferðir sem krefjast beinna félagslegra samskipta eins og þegar 

kennari gefur barni bein fyrirmæli (Hine o.fl., 2006). Eitt af því sem einkennir börn 

með einhverfu er einstök minnisgeta þeirra og bergmálstal en þessir tveir þættir ýta 

mögulega undir jákvæða svörun við inngripi á borð við myndbandseftirhermun 

(Charlop og Milstein, 1989). 

Tæknilegar framfarir seinni ára hafa gert myndbandseftirhermun að fýsilegum 

kosti, þetta er aðferð sem auðvelt er að nota og heldur kostnaði í lágmarki (Charlop-

Christy o.fl., 2000; Carlop og Milstein, 1989). Í rannsókn Charlop-Christy og fleiri 

(2000) kemur fram að íhlutun með myndbandseftirhermun er jafnvel ennþá áhrifaríkari 

en eftirhermun eftir lifandi fyrirmynd þegar kemur að því að kenna börnum með 

einhverfu mismunandi athafnir, þar á meðal félagsfærni eins og að heilsa að fyrra 

bragði. Ennfremur hefur íhlutun með myndbandseftirhermun ýmsa kosti fram yfir 

íhlutun með eftirhermun eftir lifandi fyrirmynd, auk þess að vera ódýrari aðferð sparar 

hún líka tíma (Charlop-Christy o.fl., 2000). Samkvæmt Charlop-Christy og félögum 

(2000) er hægt að skapa mun náttúrulegri aðstæður en mögulegt er með aðferðinni 
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eftirhermun eftir lifandi fyrirmynd og sömuleiðis er mögulegt að hafa meiri stjórn á 

fyrirmyndinni þar sem hægt er að taka upp endurtekið þangað til að atriðið næst alveg 

hárrétt. Ennfremur er barnið alltaf að horfa á nákvæmlega sama atriðið þannig að engar 

skekkjur eru varðandi inngripið. Það er að segja, fyrirmyndin er alltaf nákvæmlega eins 

en þegar eftihermun með lifandi fyrirmynd er notuð er erfitt að hafa stjórn á því að 

inngripið sé nákvæmlega eins frá degi til dags. Að lokum hefur myndbandseftirhermun 

það líka framyfir eftirhermun eftir lifandi fyrirmynd að mögulegt er að endurnýta 

myndbandið og sýna það öðrum, sem þýðir að fleiri börn geta notið góðs af aðferðinni 

(Charlop-Christy o.fl., 2000).  

Reynt hefur verið að kenna börnum með einhverfu ýmis konar færni með 

myndbandseftirhermun. Til dæmis hefur samskiptafærni verið kennd með þessari 

aðferð og þá sér í lagi málfærni (Charlop og Milstein, 1989; Taylor o.fl., 1999). Ekki 

síst hefur verið lögð áhersla á að kenna börnum með einhverfu félagslega æskilega 

hegðun sem felur til dæmis í sér að geta sett sig í spor annarra, sýna samúð og deila 

með sér (Gena o.fl., 2005; LeBlanc, Coates, Daneshvar, Charlop-Christy, Morris og 

Lancaster, 2003) sem og aðra félagslega færni eins og að sýna frumkvæði í leik  

(Nikopoulos og Keenan, 2004). Einnig hefur börnum með einhverfu verið kennt að 

takast á við daglega iðju með myndbandseftirhermun eins og að hugsa um gæludýr og 

leggja á borð svo að eitthvað sé nefnt (Shipley-Benamou, Lutzker og Taubman, 2002). 

Unglingum með einhverfu hefur verið kennt með þessari aðferð að vera sjálfstæðir og 

hefur til að mynda verið kennt að versla í kjörbúð (Haring, Kennedy, Adams og Pitts-

Conway, 1987). Íhlutun með myndbandseftirhermun hefur gefið góða raun við kennslu 

á öllum þessum þáttum og börnin náð betri tökum á hegðun sinni (Charlop og 

Milstein, 1989; Gena o.fl., 2005; Haring o.fl., 1987; LeBlanc o.fl., 2003; Nikopoulos 
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og Keenan, 2004; Shipley-Benamou o.fl., Lutzker og Taubman, 2002; Taylor o.fl., 

1999).                                                                                                                     

Margar rannsóknir hafa lagt áherslu á að kenna börnum með einhverfu 

leikhegðun og þá sérstaklega ímyndunarleik með leikföngum (Symbolic Toy Play) 

(D’Ateno o.fl., 2003; Hine og Wolery, 2006; Kristín Guðmundsdóttir, 2002; 

MacDonald o.fl., 2005; Reagon o.fl., 2006). D’Ateno og fleiri (2003) notuðu mynd-

bandseftirhermun, þar sem fyrirmyndin var fullorðinn einstaklingur, til að kenna 

tæplega fjögurra ára stúlku með einhverfu á leikskóla ímyndunarleik og auka tíðni 

málnotkunar hjá henni um leið. Þau mældu hegðun í þremur mismunandi þemum; 

teboði, búðarleik og bökunarleik. Niðurstöður þeirra bentu til þess að íhlutun með 

myndbandseftirhermun yki bæði tíðni málnotkunar og hreyfifærni í öllum þremur 

aðstæðunum. Þessi aðferð reyndist vera áhrifarík leið til að kenna lengri og flóknari 

leikathafnir eða leikkeðjur. MacDonald og fleiri (2005) kenndu tveimur drengjum með 

einhverfu, fjögurra og sjö ára, ímyndunarleik og þematengda málnotkun með mynd-

bandseftirhermun þar sem fyrirmyndin var fullorðinn einstaklingur. Í ljós kom að 

drengirnir náðu tökum á málnotkuninni og leikþemanu mjög fljótt þar sem mátti sjá 

aukna tíðni í hvoru tveggja. Hine og Wolery (2006) gerðu rannsókn þar sem þeir 

notuðu myndbandseftirhermun en myndbandið var tekið frá sjónarhóli barnsins og 

einungis sáust hendur fyrirmyndarinnar. Markmiðið var að kenna tveimur börnum á 

leikskólaaldri með einhverfu hefðbundinn leik. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þessi 

aðferð er áhrifarík til að kenna hefðbundinn leik, þar sem tíðni hegðunar jókst.  

Fjögurra ára dreng var kenndur ímyndunarleikur með myndbandseftirhermun 

þar sem eldri bróðir hans var fyrirmynd og síðan leikfélagi að íhlutun lokinni (Reagon 

o.fl., 2006). Þessi rannsókn sýndi að mjög heppilegt er að hafa systkini barns með 
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einhverfu sem fyrirmynd. Það eykur líkur á því að barnið yfirfæri það sem það sér á 

myndbandinu á eigin aðstæður og viðhaldi færninni vegna þess að systkinið leikur 

einnig við barnið í raunverulegum aðstæðum þess (Reagon o.fl., 2006). Dauphin, 

Kinney og Stromer (2004) gerðu rannsókn þar sem þriggja ára dreng með einhverfu 

var kenndur hlutverkaleikur (sociodramatic play) með leikföngum þar sem hann átti að 

láta viðkomandi leikföng hafa raunverulega eiginleika. Notast var við myndbandseftir-

hermun þar sem barnið horfði á tölvuskjá. Á skjánum birtust glærur með hljóði sem 

áttu að örva málnotkun og þriðja glæran var myndband af átta ára dreng sem var fyrir-

myndin að þeim leik og tjáningu sem markmiðið var að kenna. Útkoman úr þessari 

rannsókn var, eins og úr fyrri rannsóknum, að þetta sé áhrifarík aðferð til að kenna 

börnum með einhverfu leik og auka málnotkun. Af niðurstöðum ofangreindra 

rannsókna má sjá að íhlutun með myndbandseftirhermun hefur gefið góðan árangur til 

að auka tíðni leikhegðunar og ekki síður málnotkunar.        

Sökum þess hversu börn með einhverfu eiga oft á tíðum erfitt með ímyndunar-

leik og herminám og þá aðallega að líkja eftir hreyfingum, er mjög athyglisvert að 

rannsaka frekar áhrif myndbandseftirhermunar sem íhlutunar til að kenna börnum 

þessa færni (Williams, Whiten og Singh, 2004). Á leikskólaaldri hlýtur dagurinn að 

snúast um að leika sér við jafnaldra sína og ef til vill er tilgangurinn með skólagöngu 

barnanna að þróa færni þeirra í samskiptum og leik. Ef barn getur ekki tekið þátt í 

leiknum og þannig umgengist jafningja sína læra þau varla af þeim þá hegðun sem er 

viðurkennd sem leikhegðun barna á svipuðu reki. Það sem getur falist í því er félags-

færni og athafnir í leik (Nikopoulos og Keenan, 2004). Þá er nauðsynlegt fyrir börn 

með einhverfu að gripið sé snemma inn í þroskaferli þeirra og er leikskólinn tilvalið 

umhverfi til þess (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005).  
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Í rannsókn þeirri sem lýst er í þessari ritgerð var ákveðið að byggja á rannsókn 

D’Ateno og fleiri (2003) þar sem skráð var leikhegðun og þematengd málnotkun 

stúlku með einhverfu og hjá tvítyngdri jafnöldru hennar með eðlilegan þroska. Notað 

var skráningarkerfi Kristínar Guðmundsdóttur (2002) fyrir ímyndunarleik með leik-

föngum (Symbolic Toy Play) til að skrá leikhegðun þeirra og þematengda málnotkun. 

Íhlutunin í rannsókninni var myndbandseftirhermun þar sem tilgangurinn var að kenna 

stúlkunum leikkeðju sem byggir á ímyndunarleik. Rannsóknarspurningar sem settar 

voru fram snérust um hvort atferlisíhlutun með myndbandseftirhermun auki tíðni 

leikhegðunar og þematengdrar málnotkunar hjá börnum með einhverfu og tvítyngdum 

börnum með eðlilegan þroska. Umfram það að athuga hvort hægt væri að auka tíðni 

ímyndunarleiks og þematengdrar málnotkunar hjá stúlku með einhverfu var einnig 

ákveðið að skoða hvort þessi sama íhlutun gæti haft áhrif til aukinnar tíðni leik-

hegðunar og þematengdrar málnotkunar hjá tvítyngdri stúlku með eðlilegan þroska. 

Það hafa ekki verið gerðar rannsóknir á þessu áður svo við vitum og verður því 

áhugavert að sjá hvort tíðni leikhegðunar og þematengdrar málnotkunar eykst hjá 

henni. Að lokum var tilgangur rannsóknarinnar einnig að nota skráningarform 

mælitækis í þróun og athuga áreiðanleika þess (Kristín Guðmundsdóttir, 2002).  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Fylgst var með leikhegðun tveggja barna á sömu deild á leikskóla. Annað barnið var  

stúlka á fjórða aldursári með einhverfu. Hana köllum við Önnu í þessari rannsókn sem 

er ekki hennar raunverulega nafn. Hún leikur sér í bæði hlutverkaleik og ímyndunar-

leik en þeir eru einhæfir hjá henni samanborið við jafnaldra hennar. Anna notar tákn 

með tali og segir nokkur stök orð (eins og mamma og pabbi) og einfaldar tveggja orða 

setningar. Hún hermir eftir leik hjá öðrum og tekur frumkvæði í minni hópum en ef 

hópurinn er stór heldur hún sig frekar til baka. Hún hefur stuðningsfulltrúa með sér í 

leik og starfi dags daglega innan leikskólans. Anna tekur þátt í allri starfsemi deildar-

innar og fylgir hinum börnunum í því sem þau eru að fást við, hún er ein af hópnum.   

Hin stúlkan, sem við köllum hér Gunnu, sem er ekki heldur hennar raunveru-

lega nafn, er einnig á fjórða aldursári, tvítyngd með eðlilegan þroska. Hún var valin úr 

hópi barnanna á deildinni af leikskólakennurunum sem mátu leikhegðun hennar þannig 

að hún væri í meðallagi miðað við börn á þessum aldri. Til þess að gera rannsóknar-

aðstæðurnar sem eðlilegastar voru fengin tvö börn til viðbótar sem leikfélagar en 

hegðun þeirra var ekki skráð. Þau voru einnig á fjórða aldursári og af sömu deild, 

drengur og stúlka, bæði með eðlilegan leikþroska.  

Valið á Önnu og Gunnu byggðist á aðferðafræðilegum ástæðum. Þroskaröskun 

Önnu var ástæðan fyrir því að hún var valin þar sem markmiðið var að auka tíðni leik-

hegðunar og þematengdrar málnotkunar hjá henni og bera saman við jafnaldra með 

eðlilegan þroska. Af þeirri ástæðu var Gunna valin, til að bera saman við Önnu, en 

einnig af því að hún er tvítyngd og var þá áhugavert að athuga hvort aukning yrði á 

tíðni málnotkunar hjá henni.  
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Í myndbandinu var fjögurra ára stúlka fengin til þess að vera fyrirmynd en talið 

var að Anna ætti ef til vill auðveldara með að samsama sig stúlku á sínu reki og tæki 

hugsanlega frekar eftir hegðun hennar.   

Rannsóknaraðstæður 

Rannsóknin var framkvæmd á leikskóla á landsbyggðinni. Leikskólinn er rekinn af 

skóladeild viðkomandi bæjarfélags og er starfræktur fimm daga vikunnar frá klukkan 

07:45 til 17:00. Í leikskólanum eru fjórar deildir og á hverri þeirra er einn árgangur. 

Börnin eru á aldrinum tveggja til sex ára. Þátttakendur í rannsókninni voru allir af 

sömu deild.  

Á deildinni voru 20 börn öll á sama aldursári. Þau léku sér öll saman í tveimur 

rýmum á deildinni. Einnig var lítið leikrými fyrir utan deildina sem var notað fyrir 

frjálsan leik. Upptökurnar fóru fram í því rými (sjá viðauka A) sem var útbúið sérstak-

lega fyrir þessa rannsókn. Rýmið var 6,41m x 3,28m á stærð með leikföngum og 

húsgögnum sem voru á staðnum. Áður en börnin fjögur komu í rýmið var búið að raða 

leikföngunum og húsgögnunum eins og þau áttu að koma að því. Upptökurnar fóru 

fram alla virka morgna frá 08:40 til 08:50 í sex vikur (febrúar-mars). Samskipti 

rannsakenda við börnin voru í lágmarki og þeim var tjáð að rannsakendurnir væru í 

heimsókn að skoða leikskólann. 

Anna horfði á myndbandið í opnu rými fyrir framan deildina. Þar sat hún við 

húsgögn sem voru þar fyrir og mynda fönduraðstöðu leikskólans. Gunna horfði á 

myndbandið í samtalsherbergi leikskólans þar sem hún sat á stól við lágt borð. 

Tölvurnar sem notaðar voru til að sýna stúlkunum myndböndin sem þær skyldu líkja 

eftir voru á borðunum fyrir framan þær og var svartur dúkur breiddur yfir takkaborð 

þeirra svo það eina sem stúlkurnar sáu var tölvuskjárinn.  
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Efniviður 

Húsgögnin sem notuð voru í rannsóknarrýminu voru: klifurkastali (4,0m x 0,84m), 20 

cm há eyja fjórir kollar, einn rauður stóll, eitt borð, tveir svampstólar, leikfangaeldavél 

með ofni, leikfangavaskur með skáp, tvær dúkkukerrur og rúm sem var 0,5m x1,2m 

með dýnu. Öll húsgögnin voru úr tré nema svampstólarnir tveir. Einnig voru eftirtalin 

leikföng til staðar: tvær dúkkur, dúkkuföt, marglitir plastbílar, sjö plastskeiðar, fimm 

plastdiskar, fimm plastglös, tveir plastpottar, ein plastskál, ein plastkanna og ein ál-

panna. Bollastellið og pottarnir voru þau leikföng sem notuð voru í myndbandinu en 

dúkkurnar og bílarnir voru til þess að auka úrvalið og ýta undir leik. Við einn vegginn 

var skápur með fiskabúri sem í voru gullfiskar og á veggnum var bókahilla. Utan um 

rýmið var skilrúm úr tré og upp við eina hlið þess var leikföngunum raðað.   

Mælitæki 

Notast var við hluta af mælitæki Kristínar Guðmundsdóttur (2002) til þess að skrá og 

meta leikhegðun og málnotkun. Mælitækinu er ætlað að skrá og mæla tíðni fjögurra 

tegunda af leikhegðun hjá börnum með eðlilegan þroska og börnum með einhverfu. 

Þessar tegundir eru einfaldur leikur (Simple Manipulation) hefðbundinn leikur 

(Functional Manipulation), ímyndunarleikur með leikföngum (Symbolic Toy Play) og 

hlutverkaleikur (Symbolic Role Play). Sá hluti sem notaður var af mælitækinu var 

skráningarform fyrir ímyndunarleik (Symbolic Toy Play) (sjá viðauka F). Einnig er 

nákvæm skilgreining á því hvenær leikhegðun hefst og hvenær hún endar (Kristín 

Guðmundsdóttir, 2002). Skráð var í eina mínútu í hverja línu, í fimm mínútur alls 

hverju sinni.  

Skráningablaðið fyrir málnotkun var gert eftir forminu fyrir ímyndunarleikinn 

með upplýsingum til viðbótar um hvernig skyldi skrá málnotkunina. Málnotkunin var 
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flokkuð í tvo flokka, þemaorð og önnur orð en einungis tala fyrir þemaorð færð inn í 

línurit (sjá viðauka G).     

Tækjabúnaður 

Við gerð myndbandsins og upptökur á leikskólanum var notast við tvær myndbands-

upptökuvélar. Þær voru af gerðinni Sony Digital 8 DCR-TRV420E og Sony Digital 

DCR-HC20E. Myndbandið var sýnt í Windows Media Player í tveimur ACER 

fartölvum. 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið sem notað var í rannsókninni var margfalt grunnlínusnið yfir þátt-

takendur (multiple baseline across two participants).  

Frumbreyta 

Frumbreytan í rannsókninni var myndband sem notað var sem íhlutun. Myndbandið  

sýndi fjögurra ára stúlku í ímyndunarleik með leikföngum. Hún var í rannsóknar-

aðstæðunum og notaði leikföngin sem þar voru. Hún tók pott og setti hann á elda-

vélina. Því næst hellti hún ímynduðu vatni í pottinn og sagði „hella“ og bætti 

ímynduðu haframjöli útí. Þetta sauð hún í smástund og hrærði í á meðan og sagði 

„hræra“. Loks skammtaði hún ímyndaða grautinn á diska og sagði „borða graut“. 

Myndbandið var 24 sekúndur að lengd. 

Fylgibreytur 

Fylgibreytur rannsóknarinnar voru ímyndunarleikur stúlknanna og þematengd mál-

notkun þeirra. Samkvæmt skilgreiningu Kristínar Guðmundsdóttur (2002) er ímynd-

unarleikur þegar barn lætur sem eitthvað sé til staðar sem er það ekki eða eignar 

einhverjum hlut annað hlutverk en hann raunverulega hefur (sjá viðauka F). 
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Þematengd málnotkun er sú málnotkun stúlknanna sem hægt er að tengja við 

eldhúsleikinn og þau orð sem koma fyrir í myndbandinu (sjá viðauka G).  

Framkvæmd 

Rannsakendur höfðu ekki nein samskipti við börnin á leikskólanum. Leikskóla-

kennararnir sáu um að vísa börnunum í tilraunarýmið og voru inni á svæðinu með 

börnunum og leiðbeindu þeim eins og venja er á leikskólanum. Börnunum var ekki 

stjórnað í leik heldur var kennarinn einungis til staðar ef þau vantaði einhverja aðstoð 

og tók jafnvel hlutlausan þátt í leiknum.  

Grunnlína. 

Hegðun stúlknanna tveggja var tekin upp á myndband þegar þær voru í frjálsum leik í 

tilraunarýminu. Tekið var upp á hverjum virkum morgni frá klukkan 08:40 til 08:50  

þar til hegðun þeirra var orðin stöðug. Að lokinni hverri upptöku var leikhegðun og 

málnotkun skoðuð og skráð fyrir báðar stúlkurnar á þar til gerð skráningarblöð. 

Stuðningsfulltrúinn bauð börnunum fjórum með sér á tilraunasvæðið í leik og 

var farið að öllu eins og undir venjulegum kringumstæðum. Þegar börnin voru komin á 

leiksvæðið var ekki venjan að þau yfirgæfu svæðið nema með leyfi frá kennara en hún 

gaf það ef brýna nauðsyn bar til og þá var upptökum hætt þann daginn. Ef lágmarks-

tíma upptöku hafði ekki verið náð var það skipti ógilt og ekki skráð.    

Íhlutun. 

Leikkeðjan í myndbandinu var valin sökum þess hversu einföld hún er. Þetta var ekki 

langt, stúlkurnar þurftu bara að gera eitt í einu og talið var í samræmi við núverandi 

getu þeirra. 

Fyrirmæli til stuðningsfulltrúans/kennarans sem var með umsjón með börnun-

um voru þau að haga samskiptum við börnin eins og venja er á leikskólanum en að þau 
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mættu ekki yfirgefa tilraunarýmið. Kennarinn var beðinn að stýra ekki leik barnanna 

heldur einungis að vera til staðar og taka hlutlausan þátt í leik barnanna. Fyrirmælin 

voru þau sömu fyrir grunnlínu og íhlutun. 

Í grunnlínu var börnunum boðið að koma fram í tilraunarýmið, fyrirmæli þeirra 

voru engin nema þau að koma fram að leika. Þegar hegðun Önnu var orðin stöðug 

hófst íhlutun hjá henni með myndbandinu. Stuðningsfulltrúinn/kennarinn bauð henni 

að koma að horfa á myndband. Anna horfði á myndbandið á tölvuskjá að viðstöddum 

stuðningsfulltrúa/kennara sem stóð þögull hjá. Að myndbandinu loknu bauð stuðnings-

fulltrúinn/kennarinn henni í tilraunarýmið að leika sér ásamt hinum börnunum eins og 

gert var í grunnlínu og þá hófust upptökur. Þegar hegðun í grunnlínu hjá Gunnu var 

orðin stöðug hófst sama íhlutun hjá henni og var hún framkvæmd á sama hátt.  

Upptökurnar fóru fram á sama tíma í sama rými hjá báðum stúlkunum, 

aðstæður voru þær sömu og í grunnlínunni að íhlutuninni undanskilinni sem var 

framkvæmd einu sinni í hvert skipti sem tekið var upp. Íhlutun var haldið áfram hjá 

báðum stúlkunum þar til hegðun og málnotkun var orðin nokkuð stöðug í báðum 

tilfellum.    
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Niðurstöður 

Reiknaður var áreiðanleiki milli matsmanna (interobserver agreement) fyrir málnotkun 

og ímyndunarleik þar sem tekin voru 37,5 % af mælingum í grunnlínu hjá Önnu en 

27,3% hjá Gunnu. Einnig var áreiðanleiki matsmanna mældur sem voru 44,4% af 

mælingum hjá Önnu en 50% hjá Gunnu. Áreiðanleiki fyrir málnotkun í grunnlínu hjá 

Önnu var 88,3% en 83,1% hjá Gunnu. Í íhlutun fyrir málnotkun var áreiðanleikinn hjá 

Önnu 93,2% en hjá Gunnu 97,2%. Í ímyndunarleik var áreiðanleikinn í grunnlínu 

95,1% hjá Önnu en 98,3% hjá Gunnu. Áreiðanleiki í íhlutun í ímyndunarleik var 

91,7% hjá Önnu en 86,5% hjá Gunnu.  

Eins og sjá má á mynd 1 fyrir ímyndunarleik þar sem hver hegðun er skráð hjá 

Önnu var meðaltalið í grunnlínu 11,2 skipti af mældri hegðun en lægsta gildið var 3 

skipti og það hæsta 22. Hegðunin var ekki stöðug að jafnaði og dró úr henni rétt áður 

en íhlutun var innleidd. Í íhlutun var meðaltalið hjá henni 15,2 skipti af mældri 

hegðun, lægsta gildið 0 og það hæsta 32 skipti. Um leið og íhlutun var innleidd jókst 

tíðni leik-hegðunar en svo dró verulega úr henni eftir það. Tíðni hegðunar jókst aftur 

og var enn að aukast þegar mælingum var hætt. Þegar íhlutun var sett inn hjá Önnu var 

leikhegðun hjá Gunnu stöðug og hélst þannig.  
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Mynd 1. Ímyndunarleikur með leikföngum. Leikstundir mældar og tíðni hegðunar 
skráð fyrir hverja mælingu. 
Milli leikstunda 13 og 14 voru veikindi og því var ekki hægt að mæla í þrjá daga. 
Milli leikstunda 14 og 15 voru veikindi og páskafrí og því var ekki hægt að mæla í tíu 
daga; fjóra daga sökum veikinda og sex daga sökum páskaleyfis.  

 

Meðaltalið í grunnlínu hjá Gunnu voru 6 skipti af mældri leikhegðun, lægsta 

gildið var 0 skipti en það hæsta 23. Í upphafi mælinga var hegðunin mjög óstöðug en 

eftir fjögur skipti var hún nokkuð stöðug þar til íhlutun var innleidd. Í íhlutuninni var 

meðaltalið hins vegar 15 skipti af mældri hegðun en lægsta gildið var 0 og það hæsta 
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28 skipti. Við fyrstu mælingu íhlutunar jókst hegðunin ekki en á annarri mælingu jókst 

hún og jókst síðan jafnt og þétt allt til síðustu mælingar en þá dró verulega úr henni. 

Til samanburðar má geta þess að leikhegðun Gunnu jókst um 9 skipti eftir að íhlutun 

var innleidd á meðan leikhegðun Önnu jókst um 4 skipti. Ef litið er á línurit fyrir 

ímyndunarleik hjá Gunnu á mynd 1 má sjá að munur milli grunnlínu og íhlutunar var 

töluvert meiri en hjá Önnu.  

Á mynd 2 má sjá málnotkun stúlknanna sem tengist ímyndunarleik með 

eldhúsþema. Hjá Önnu var meðaltalið í grunnlínu 25,6 þemaorð, lægsta gildi 14 orð og 

það hæsta 39. Málnotkunin var fremur óstöðug en þó má sjá að hún fór heldur 

minnkandi og dró enn úr henni þegar íhlutun var innleidd. Í íhlutun hjá Önnu var 

meðaltalið 12,6 þemaorð, lægsta gildi 4 orð en hæsta gildið 39. Í fyrstu mælingu 

íhlutunar dró áfram úr málnotkuninni. Eftir það fór málnotkunin að aukast en féll svo 

aftur og hélst stöðug í lágmarki sex mælingar í röð en hækkaði verulega í lokin. Af því 

má sjá að málnotkun hjá Önnu var að meðaltali 13 þemaorð, eða 34% minni í íhlutun 

en grunnlínu.  
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Mynd 2. Málnotkun. Leikstundir mældar og eldhús-tengd orð skráð fyrir hverja 
leikstund. 
Milli leikstunda 13 og 14 voru veikindi og því var ekki hægt að mæla í þrjá daga. 
Milli leikstunda 14 og 15 voru veikindi og páskafrí og því var ekki hægt að mæla í tíu 
daga; fjóra daga sökum veikinda og sex daga sökum páskaleyfis.  

 

Þegar litið er á línuritið fyrir málnotkun Gunnu á mynd 2 sést að meðaltalið í 

grunnlínu hennar var 7,5 þemaorð, lægsta gildið 0 orð en það hæsta 39. Fyrstu fjórar 

mælingarnar sýndu ekki mikinn stöðugleika en málnotkun hennar var stöðug í lág-

marki það sem eftir var grunnlínu. Í íhlutuninni var meðaltalið 5,3 þemaorð og lægsta 
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gildið 0 orð en það hæsta 12. Fyrstu tvær mælingar sýndu engan mun frá grunnlínu en 

eftir það jókst tíðni málnotkunar jafnt og þétt þar til í lokin, þá dró úr henni aftur en þó 

ekki í lágmarkið. Þannig munar 2,2 þemaorðum á grunnlínu og íhlutun hjá Gunnu eða 

með öðrum orðum, málnotkun hjá henni er 17,2% minni í íhlutun en grunnlínu. Þegar 

íhlutun var sett inn hjá Önnu var málnotkun Gunnu stöðug í lágmarki.  
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Umræða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar, þar sem mæld var hegðun Önnu annars vegar sem er 

stúlka með einhverfu og Gunnu hins vegar sem er tvítyngd stúlka með eðlilegan 

þroska, benda til þess að íhlutun með myndbandseftirhermun geti haft áhrif á ímynd-

unarleik með leikföngum hjá börnum á leikskólaaldri sem greinst hafa með einhverfu. 

Einnig gefa þær vísbendingu um að myndbandseftirhermun hafi góð áhrif á leikhegðun 

tvítyngdra barna með eðlilegan þroska þar sem leikhegðun Gunnu jókst mun meira en 

Önnu þrátt fyrir að Anna hafi bætt sig umtalsvert. Þetta átti þó einungis við um leik-

hegðun og þematengda málnotkun Gunnu þar sem mælingar á málnotkun Önnu sýndu 

engan merkjanlegan mun í grunnlínu og íhlutun. Þegar lesið er úr mælingum á mál-

notkun má sjá að það dró úr henni hjá Önnu eftir að íhlutun var innleidd. Á línuritinu 

yfir málnotkun hjá Gunnu sést hins vegar að hún eykst í takt við leikhegðunina eftir að 

íhlutun er innleidd, en þó ekki það mikið að merkjanlegur munur sé á meðaltölum. 

Skráning á þematengdri málnotkun var áreiðanleg samkvæmt áreiðanleika milli 

matsmanna (interobserver agreement). Íhlutunin virðist hafa borið sjáanlegan árangur 

hjá Gunnu hvað aukna málnotkun varðar en Anna sýndi enga aukningu. Þar má gera 

ráð fyrir að veikindi hjá henni á því tímabili hafi leitt til þess að tíðni jókst ekki.  

Eins og gefur að skilja skiptir nákvæm skráning miklu máli þegar kemur að 

rannsóknum sem þessum. Ekki er síður mikilvægt að skilgreiningar á þeim þáttum sem 

verið er að mæla séu mjög ítarlegar til þess að auka réttmæti rannsóknarinnar. Þá er 

mikilvægt að notast við sama mælitæki í mismunandi rannsóknum til þess að gera þær 

samanburðarhæfar. Skilgreiningar á hegðun krefjast nákvæmrar skilgreiningar á 

„réttri“ hegðun og einnig hvar ein hegðun endar og önnur hefst. Þegar um er að ræða 

börn á leikskólaaldri með einhverfu er rétt að hafa í huga, þegar markhegðun er valin, 
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þá erfiðleika sem þau eiga við að etja sökum þroskaröskunar sinnar. Þá ber helst að 

nefna skort á ímyndunarleik og þau vandkvæði sem fylgja honum eða minni tíðni 

leiks, litla fjölbreytni og nýbreytni (Lord, Rutter og LeCouteur, 1994). Með það að 

leiðarljósi er hægt að ákvarða hvaða hegðun skuli kennd eða aukin. Langtímamarkmið 

íhlutunar er að börnin yfirfæri þá hegðun sem þau tileinka sér á aðrar aðstæður og geti 

þannig nýtt sér námið í daglegu lífi (Charlop-Christy, Le og Freeman, 2000).  

Oftar en ekki vantar merkingu í leik barna með einhverfu og þau nota leikföng 

ekki á táknrænan hátt (Kristín Guðmundsdóttir, 2002). Í rannsókn sem þessari ber að 

taka mið af einkennum barna með einhverfu eins og það að þau eiga oft á tíðum 

auðvelt með að muna og endurtaka það sem þau heyra (Charlop og Milstein, 1989). 

Allt þetta var haft í huga við uppbyggingu leikkeðjunnar sem notuð var í myndband-

inu. Þar sem börn sem hlotið hafa greiningu á einhverfurófinu eiga í erfiðleikum með 

ýmsa þætti sem öðrum börnum eru eðlilegir, eins og að hafa frumkvæði í leik, var 

áhugavert að fylgjast með þeirri þróun samhliða skráningum (American Psychiatric 

Association, 1994). Það sem þessi rannsókn bendir til eins og fleiri hafa áður gert 

(Charlop-Christy o.fl., 2000) er að íhlutun með myndbandseftirhermun sé tilvalin 

aðferð til þess að ýta undir frumkvæði barna með einhverfu í leik. Til dæmis um þetta 

er að stuðningsfulltrúi/kennari tók eftir mikilli breytingu hvað það varðar þó svo að 

það hafi ekki verið mælt sérstaklega.  

Það sem þjálfun í ímyndunarleik, líkt og í þessari rannsókn, getur gert er að 

stuðla að félags- og málþroska barna (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 

2005). Ekki er hægt að fullyrða um það út frá þessari rannsókn sökum þess í hve  

stuttan tíma hún stóð en með því að gera langtímarannsókn, það er að endurtaka með 

öðrum börnum, myndi það líklega koma í ljós. Þegar barn með einhverfu hefur lært 
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ímyndunarleik, eins og var tilfellið í þessari  rannsókn, er búið að skapa grundvöll fyrir 

frekara námi hjá barninu þar sem talið er að ímyndunarleikur hjá börnum á leikskóla-

aldri skipti sköpum þegar kemur að námshæfileikum þeirra (Sigríður Lóa Jónsdóttir og 

Ingólfur Einarsson, 2005). Þar sem talið er að auðveldara sé að hafa áhrif á tauga-

þroska einstaklinga á fyrstu æviárunum er enginn vafi á því að tilvalið er að nota 

atferlisíhlutun með börnum á leikskólaaldri (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur 

Einarsson, 2005). Það sem við teljum einna mikilvægast hvað varðar útkomu þessarar 

rannsóknar er að börn með einhverfu læri félagsfærni, séu fær um að taka þátt í leik 

jafnaldra sinna, læri þannig af þeim og þrói síðan leik sinn enn frekar. 

Ástæða þess að ákveðið var að nota jafningja, það er barn á sama aldri af sama 

kyni, í íhlutuninni var sú að talið var að meiri líkur yrðu á því að stúlkurnar samsöm-

uðu sig jafningja (Gena o.fl., 2005) og þá hefði íhlutunin meiri áhrif þar sem um 

stuttan rannsóknartíma var að ræða og þörf á skjótum viðbrögðum stúlknanna. Ekki er 

þó hægt að segja til um hvort sú hafi verið raunin þar sem enginn samanburður var 

gerður. Eins og fram hefur komið virðast allar fyrirmyndir geta aukið tíðni æskilegrar 

hegðunar með myndbandseftirhermun (Bellini og Akullian, 2007; Buggey, 2007; Gena 

o.fl., 2005; Reagon o.fl., 2006). Það gefur meðferðaraðilum tiltölulega frjálsar hendur 

við val á fyrirmynd þegar íhlutun af þessu tagi er notuð. Þá er hægt að velja þá fyrir-

mynd sem er talin henta best hverju tilfelli (Williams o.fl., 2004). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru áhugaverðar en þó ber að hafa í huga 

nokkur atriði sem hefði þurft að huga betur að. Fyrst ber að nefna fyrirmæli til kennara 

sem taka þátt í rannsókn sem þessari. Miklu máli skiptir að þau fyrirmæli séu skýr og 

ítarleg. Það þyrfti að taka tíma með þeim til að fara yfir fyrirmælin munnlega auk þess 

sem kennararnir þurfa að hafa þau skrifleg til að rifja upp. Ekki er æskilegt að hefja 
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rannsóknina ef einhver vafi er á hlutverkum þeirra sem taka þátt í henni. Einnig þarf að 

vera öruggt, ef afleysingakennari kemur inn, að hann hagi sér eins og hafi sömu upp-

lýsingar og kennarinn sem fyrir var. Í þessari rannsókn hefði mátt huga ögn betur að 

þessum atriðum. 

Í öðru lagi hefði þurft að haga vali á aukabörnum í rannsóknina öðruvísi. Í upp-

hafi var ekki talið að þessi þáttur myndi hafa áhrif þar sem eingöngu var hugsað um 

áhrif íhlutunarinnar en svo kom á daginn að sennilega hafa börnin mismunandi áhrif. 

Ekki var reiknað með að miklar breytingar yrðu þar sem einungis um tvö aukabörn var 

að ræða en veikindi settu strik í reikninginn. Þegar upp var staðið var hlutur upphaf-

legu aukabarnanna jafnvel minni í rannsókninni en barnanna sem leystu þau af. Alls 

voru því sex börn í rannsókninni í stað fjögurra. Nauðsynlegt er að hafa í huga að 

þegar um leikskólabörn er að ræða eru miklar líkur á veikindum á sex vikna tímabili. 

Því er nauðsynlegt að vera búinn að gera varúðarráðstafanir og velja fyrirfram þau börn 

sem væru hentugir staðgenglar. Þau börn sem fengin eru sem aukabörn í rannsókn sem 

þessa þurfa að vera frekar hlutlaus og ólíkleg til að taka stjórnina í leik. Þau þurfa að 

vera opin og leikin í samskiptum við jafnaldra sína. 

Ekki er nægilegt að einungis það starfsfólk sem tekur beinan þátt í rannsókn-

inni fái leiðbeiningar heldur þarf allt samfélagið á leikskólanum að vera meðvitað um 

hvað verið er að gera og mikilvægi þess. Þetta ætti að tryggja meira næði í rannsóknar-

aðstæðunum en raunin varð en þar sem truflunin var stöðug eru minni líkur á því að 

hún hafi haft áhrif á stöðugleika í rannsókninni.  

Í ljós kom þegar á leið að húsgögn þarf að velja í ljósi þess hversu auðvelt er að 

mynda barnið frá sem flestum sjónarhornum. Til þess að hægt sé að skrá hegðun og 

málnotkun er mikilvægt að sjá hendur og andlit barnanna til þess að taka af allan vafa 
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um að hegðunin sé þeirra. Í rannsóknaraðstæðunum var til dæmis klifurkastali sem 

reyndist ekki vera heppilegt þar sem erfitt var að fylgja börnunum eftir með mynda-

vélarnar, en öðrum húsgögnum var hægt að stilla upp þannig að auðvelt væri að 

komast að þeim frá öllum hliðum, eins og eldavél, borði og fleiru.  

Vegna mikilla veikinda bæði hjá börnunum sem rannsóknin beindist að og 

aukabörnum dróst rannsóknin á langinn. Sökum tímaramma sem settur var fyrir 

úrvinnslu gagna var þó nauðsynlegt að hætta þrátt fyrir að ekki hafi verið kominn sá 

stöðugleiki á hegðun í íhlutun sem hefði verið æskilegur. Af sömu ástæðu var íhlutun 

hafin full snemma hjá Gunnu þar sem hegðun Önnu í íhlutun var ekki orðin eins 

stöðug og ákjósanlegt hefði verið. Til dæmis kom óhóflega langt hlé þar sem veikindi 

höfðu stöðvað rannsóknina fyrir og eftir páskafrí, og þau veikindi höfðu áhrif á mál-

notkun eftir að mælingar hófust að nýju. Eins má athuga að út frá línuritinu mætti ætla 

að Gunna léki sér minna en Anna en það á einungis við um markhegðunina, ímynd-

unarleikinn, því að hún lék sér oft í annars konar leikjum áður en íhlutun var innleidd 

og notaði þá orðaforða sem ekki tengdist þemanu. Ennfremur jókst ímyndunarleikur 

hjá Gunnu jafn og þétt eftir að íhlutun hófst en þar sem hún var líklega feimin við 

myndavélarnar talaði hún minna en Anna. Einnig kom í ljós að Anna var einna dug-

legust í ímyndunarleik af börnunum fjórum. Fyrir rannsóknina hafði stuðningsfulltrúi 

unnið með þess konar leik hjá henni á leikskólanum en ekki markvisst og eingöngu til 

þess að lengja leiktíma hennar.  

Ef forprófun hefði verið gerð hefði ef til vill mátt koma í veg fyrir ofangreinda 

vankanta sem vera má að hafi haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Forprófunina 

þyrfti að framkvæma tímanlega fyrir rannsóknina sjálfa í sams konar aðstæðum en 

með öðrum börnum. Það sem mætti hins vegar taka til eftirbreytni úr þessari rannsókn 
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er að rannsakendur höfðu ekkert samband við börnin. Ekki var um neitt augnsamband 

að ræða né önnur samskipti. Kennarar voru alltaf fengnir til að hafa þau samskipti við 

börnin sem þörf var á. Myndbandið sem notað var sem íhlutun var hæfilega langt 

þannig að stúlkurnar héldu athygli allan tímann meðan það var sýnt. Hegðun stúlkunn-

ar á myndbandinu var einföld og framsetning hennar mjög skýr.  

 Farið var vel yfir hvaða leikföng væru í boði í rannsóknaraðstæðunum með 

tilliti til markhegðunar og þess að örva börnin í hvers konar leik. Alltaf voru sömu 

leikföngin á staðnum og því alltaf um sömu leikina að ræða, það er að segja mömmu-

leik, bílaleik og eldhúsleik. Þetta var gert til þess að sjá alltaf leik þó að börnin sæktu 

ekki endilega í þann leik sem átti að mæla. Þegar þau eru byrjuð að leika sér á annað 

borð eru ef til vill meiri líkur á því að þau leiðist í markleikinn en ef þau sitja 

aðgerðarlaus.  

Athyglisvert þótti að börn sitja jafnvel aðgerðarlaus í umhverfi sem á að knýja 

þau til leiks. Einnig var athyglisvert að sjá hvað þau virðast þurfa á raunverulegum 

eftirlíkingum að halda til þess að fullkomna leikinn og eiga þannig í erfiðleikum með 

að þykjast. Þó það geti verið að börn séu almennt ekki eins dugleg að leika sér í ímynd-

unarleik í dag og áður ætti ekki að vera miklu að kvíða, þar sem örvun með íhlutun 

getur haft umtalsverð áhrif.  

Í ljós kom að niðurstöður skráninga voru í nokkuð góðu samræmi við 

tilfinningu starfsfólks leikskólans gagnvart framförum stúlknanna í ímyndunarleik. 

Þeim fannst þó framfarirnar vera meiri en línuritið sýndi, því að oft átti leikur sér stað 

áður eða eftir að mælingar hófust þar sem einungis var mælt í fimm mínútur af tíu 

mínútna upptöku. Þegar upp er staðið virtist íhlutun með myndbandseftirhermun auka 

tíðni ímyndunarleiks hjá stúlkunum og skráningarform mælitækjanna var áreiðanlegt 
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bæði hvað varðaði leikhegðun og málnotkun. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

það sem áður hefur komið fram í rannsóknum á áhrifum íhlutunar sem auka á tíðni 

leiks hjá börnum með einhverfu. Auk þess bendir þessi rannsókn til áhugaverðrar 

aukinnar tíðni á leik og þematengdri málnotkun hjá tvítyngdum börnum þegar íhlutun 

með myndbandseftirhermun er beitt, sem gaman væri að rannsaka betur.  

Síðar meir væri gaman að endurtaka þessa rannsókn með tilliti til þeirra ofan-

greindu þátta sem betur hefðu mátt fara og hafa þá jafnvel breiðari hóp barna til að 

bera saman, bæði barn með einhverfu sem á erfiðara með leik og tvítyngt barn með 

eðlilegan þroska sem á erfiðara með að tjá sig á íslensku. Við þá rannsókn væri 

sjálfgefið að notast við mælitæki Kristínar Guðmundsdóttur (2002) til þess að bera 

saman við niðurstöður þessarar rannsóknar.   
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Viðauki B 

Bréf til skóladeildar 
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Bréf til skóladeildar 

Akureyri, 13. nóvember 2007 

Til skóladeildar XXX, XXX. 

 

 

 

Undirritaðar,  Halldóra Magnúsdóttir og Lajla Beekman, nemendur á 3. ári í sálfræði 

við Háskólann á Akureyri, óska eftir leyfi til að gera rannsókn á  leikskólanum XXX. 

Rannsóknin er hluti af B.A. námi okkar og mun nýtast sem lokaverkefni undirritaðra. 

Lokaverkefnið er unnið undir leiðsögn Kristínar Guðmundsdóttur, aðjúnkt við 

félagsvísinda- og lagadeild. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort að hægt sé að kenna börnum með 

einhverfu hlutverkaleik með myndbandseftirhermun (video modeling) Skoðaðar verða 

myndbandsupptökur til þess að skrá hegðun barnsins og meta áhrif íhlutunar. 

Þátttakendur í rannsókninni verða 3 ára gömul stúlka með einhverfu og jafnaldri 

hennar með eðlilegan þroska. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Engra persónulegra upplýsinga er krafist nema hegðun barnanna á meðan á upptökum 

stendur og öllum skilyrðum Persónuverndar verður fullnægt. Öllum gögnum verður 

eytt að skráningu lokinni. Við birtingu niðurstaðna verður ekki hægt að rekja 

niðurstöður til einstakra þátttakenda né skóla. Áætlað er að rannsóknin fari fram á 

tímabilinu janúar til febrúar 2008. 

 

Með þessu bréfi óskum við eftir leyfi til að framkvæma ofangreinda rannsókn á 

leikskólanum XXX. 

Virðingarfyllst, 

Halldóra Magnúsdóttir 

Lajla Beekman 
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Viðauki C 

Bréf til leikskólastjóra 
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Bréf til leikskólastjóra 

Akureyri, 19. nóvember 2007 

Til leikskólastjóra XXX, XXX. 

 

 

 

Undirritaðar,  Halldóra Magnúsdóttir og Lajla Beekman, nemendur á 3. ári í sálfræði 

við Háskólann á Akureyri, óska  eftir leyfi til að gera rannsókn á  leikskólanum  XXX. 

Rannsóknin er hluti af B.A. námi okkar og mun nýtast sem lokaverkefni undirritaðra. 

Lokaverkefnið er unnið undir leiðsögn Kristínar Guðmundsdóttur, aðjúnkts við 

félagsvísinda- og lagadeild. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort að hægt sé að kenna börnum með 

einhverfu hlutverkaleik með myndbandseftirhermun (video modeling) Skoðaðar verða 

myndbandsupptökur til þess að skrá hegðun barnsins og meta áhrif íhlutunar. 

Þátttakendur í rannsókninni verða 3 ára gömul stúlka með einhverfu og jafnaldri 

hennar með eðlilegan þroska. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Engra persónulegra upplýsinga er krafist nema hegðun barnanna á meðan á upptökum 

stendur og öllum skilyrðum Persónuverndar verður fullnægt. Öllum gögnum verður 

eytt að skráningu lokinni. Við birtingu niðurstaðna verður ekki hægt að rekja 

niðurstöður til einstakra þátttakenda né skóla. Áætlað er að rannsóknin fari fram á 

tímabilinu janúar til febrúar 2008. 

 

Með þessu bréfi óskum við eftir leyfi til að framkvæma ofangreinda rannsókn á 

leikskólanum XXX. 

Virðingarfyllst, 

Halldóra Magnúsdóttir 

Lajla Beekman 
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Viðauki D 

Bréf til foreldra stúlku með einhverfu 
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Bréf til foreldra stúlku með einhverfu 

Akureyri, 20. febrúar 2008 

Til foreldra/ forráðamanna 

 

 

Undirritaðar,  Halldóra Magnúsdóttir og Lajla Beekman, nemendur á 3. ári í sálfræði 

við Háskólann á Akureyri, óska eftir leyfi til að taka upp og skrá niður leikhegðun X. 

Rannsóknin er hluti af  B.A. námi okkar og mun nýtast sem lokaverkefni undirritaðra. 

Lokaverkefnið er unnið undir leiðsögn Kristínar Guðmundsdóttur, aðjúnkts við 

félagsvísinda- og lagadeild. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða og vinna með leik barna með einhverfu.  

Skoðaðar verða myndbands-upptökur til þess að skrá hegðun X og meta áhrif 

íhlutunar. Tekin verður upp leikhegðun tveggja barna, en þau verða ekki vör við að 

verið sé að fylgjast sérstaklega með þeim. Upptakan mun fara fram inn á deild á 

leikskóla barnanna að viðstöddum stuðningsfulltrúa X. Einnig mun X verða sýnt 

myndband af leik barna og fylgst með hegðun hennar í kjölfarið. Áætlað er að 

rannsóknarstundirnar muni taka u.þ.b. 15 mínútur. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Engra persónulegra upplýsinga er 

krafist nema hegðun barnanna á meðan á upptökum stendur og öllum skilyrðum 

Persónuverndar verður fullnægt. Öllum myndbandsgögnum verður eytt að skráningu 

lokinni. Við birtingu niðurstaðna verður ekki hægt að rekja niðurstöður til dóttur ykkar 

né skólans. Ef þið óskið þess að dóttir ykkar hætti þátttöku í rannsókninni eftir að hún 
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er hafin, þá er ykkur frjálst að gera það hvenær er sem er. Áætlað er að rannsóknin fari 

fram á tímabilinu janúar til mars 2008.  

Ef þið óskið fleiri upplýsinga getið þið haft samband við okkur í síma 8692405 og 

8694520 eða í tölvupósti á ha050243@unak.is og ha050326@unak.is.  

Með þessu bréfi óskum við eftir samþykki ykkar fyrir þátttöku X í þessari rannsókn. 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka 

mín er fólgin. Ég veiti óþvingað og fullt samþykki fyrir þátttöku. 

 

 

Nafn: ___________________________________________  Kt: _________________ 

 

Nafn: ___________________________________________  Kt: _________________ 

 

Virðingarfyllst, 

Halldóra Magnúsdóttir 

Lajla Beekman 
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Viðauki E 

Bréf til foreldra tvítyngdrar stúlku 

 

 

 

 

 



 47 

 

Bréf til foreldra tvítyngdrar stúlku 

Akureyri, 21. febrúar 2008 

Til foreldra/ forráðamanna 

 

 

Undirritaðar,  Halldóra Magnúsdóttir og Lajla Beekman, nemendur á 3. ári í sálfræði 

við Háskólann á Akureyri, óska eftir leyfi til að taka upp og skrá leikhegðun X. 

Rannsóknin er hluti af B.A. námi okkar og mun nýtast sem lokaverkefni undirritaðra. 

Lokaverkefnið er unnið undir leiðsögn Kristínar Guðmundsdóttur, aðjúnkts við 

félagsvísinda- og lagadeild. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða og vinna með leik barna. Tekin verður upp 

leikhegðun tveggja barna, dóttur ykkar og svo stúlku með einhverfu en þær verða ekki 

varar við að verið sé að fylgjast sérstaklega með þeim. Ætlunin er að nota hegðun X til 

viðmiðunar fyrir hegðun hins barnsins. Skoðaðar verða myndbandsupptökur til þess að 

skrá hegðun X og meta áhrif íhlutunar. Upptakan mun fara fram inn á deild á leikskóla 

barnanna að viðstöddum leikskólakennara. Einnig mun X verða sýnt myndband af leik 

barna og fylgst með hegðun hennar í kjölfarið. Áætlað er að rannsóknarstundirnar 

muni taka u.þ.b. 15 mínútur. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Engra persónulegra upplýsinga er 

krafist nema hegðun barnanna á meðan á upptökum stendur og öllum skilyrðum 

Persónuverndar verður fullnægt. Öllum myndbandsgögnum verður eytt að skráningu 

lokinni. Við birtingu niðurstaðna verður ekki hægt að rekja niðurstöður til dóttur ykkar 

né skólans. Ef þið óskið þess að dóttir ykkar hætti þátttöku í rannsókninni eftir að hún 
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er hafin, þá er ykkur frjálst að gera það hvenær er sem er. Áætlað er að rannsóknin fari 

fram á tímabilinu febrúar til mars 2008.  

Ef þið óskið fleiri upplýsinga getið þið haft samband við okkur í síma 8692405 og 

8694520 eða í tölvupósti á ha050243@unak.is og ha050326@unak.is.  

Með þessu bréfi óskum við eftir samþykki ykkar fyrir þátttöku X í þessari rannsókn. 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka 

mín er fólgin. Ég veiti óþvingað og fullt samþykki fyrir þátttöku. 

 

 

Nafn: ___________________________________________  Kt: _________________ 

 

Nafn: ___________________________________________  Kt: _________________ 

 

Virðingarfyllst, 

Halldóra Magnúsdóttir 

Lajla Beekman 

 


