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Útdráttur 

Félagsfærni er mikilvægur þáttur í þroska barna og nauðsynlegur í tengslamyndun 
þeirra við jafningja sem og fullorðna. Skert félagsfærni er einn af þeim meginþáttum 
sem einkenna börn með einhverfu og hafa bæði rannsóknir og íhlutun miðað að því að 
bæta þennan þátt. Myndbandseftirhermun er ein þeirra aðferða sem notuð hefur verið 
og hefur hún sýnt góðan árangur. Í þessari rannsókn var meginmarkmiðið að athuga 
hvort myndbandseftirhermun hefði þau áhrif að töf að félagslegu frumkvæði styttist 
hjá barni með einhverfu gagnvart jafningjum sínum í raunverulegum aðstæðum. 
Einnig var skoðað hvort notkun myndbandseftirhermunar yrði til þess að tíðni 
félagslegra samskipta myndu aukast sem og tími sem varið var í félagsleg samskipti í 
þessum sömu aðstæðum. Þátttakandinn var 10 ára drengur með einhverfu sem horfði 
á 35 sekúndna langt myndband sem sýndi dreng koma inn í herbergi og eiga 
frumkvæði að samskiptum við tvo drengi sem voru þar að leik. Eftir að frumkvæðið 
hafði átt sér stað átti drengurinn í samskiptum við hina drengina í gegnum leik. 
Rannsóknin var framkvæmd í skóla drengjanna og í kennslustofu sem þeir voru vanir 
að hafa afnot af og var því um raunverulegar aðstæður að ræða. Rannsóknarsniðið 
sem notast var við var margfalt grunnlínusnið þar sem mælingar fóru fram í 
mismunandi aðstæðum. Munurinn á aðstæðunum fólst í að mismunandi einstaklingar 
voru í hvorum aðstæðum fyrir sig auk drengsins með einhverfu. Niðurstöður 
rannsóknarinnar leiddu í ljós að töf að félagslegu frumkvæði styttist eftir að drengnum 
með einhverfu var birt myndbandið. Einnig jókst tíðni félagslegra samskipta sem og 
tími sem varið var í þau. Töf að félagslegu frumkvæði minnkaði greinilega í báðum 
aðstæðum eftir að myndbandið var birt en áhrifin á tíðni samskipta og tíma sem varið 
var í þau voru ekki jafn greinileg né stöðug á milli aðstæðna.   
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Abstract 

Social skills are an important feature in the development of children and are an 
essential part of their bonding with peers and adults. Impaired social skills are one of 
the main factors that characterize children with autism and both research and 
intervention have focused on improving this factor. Video modeling is one of the 
methods that has been used and has shown good results. The main purpose of the 
present study was to examine the effectiveness of video modeling in decreasing the 
latency to social initiation from a child with autism towards its peers in natural 
settings. It was also examined whether video modeling would be effective in 
increasing frequency of social interactions and the time spent in social interaction in 
the same setting. The participant was a 10 year old boy with autism. He was shown a 
35 sec. long video clip that demonstrated a boy entering a room and engaging in 
social initiation towards two boys who were already playing in the room. Following 
the social initiation the boy interacted with the other boys trough play. The study was 
conducted in the boys’ public school and in a classroom they were familiar with. The 
setting was thereby natural. The research design used was a multiple-baseline design 
between settings and the difference between settings was that in each one there was a 
different set of individuals along with the boy with autism. The results of the study 
demonstrated that latency to social initiation decreased after the boy with autism had 
been shown the video clip. In addition to the decreased latency there was an increase 
in the frequency of social interactions and time spent interacting with the other boys. 
The decreased latency to social initiation was very clear in both settings after the 
video clip had been introduced, but the effects on the frequency of social interaction 
and time spent in interaction was neither as clear nor stable between settings. 
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Áhrif myndbandseftirhermunar á samskipti barns með einhverfu við jafningja sína í 

raunverulegum aðstæðum 

Félagsfærni er nauðsynleg í tengslamyndun barna við jafningja sem og fullorðna og er 

því mikilvægur þáttur í þroska þeirra (McGee, Feldman og Morrier, 1997; Bellini, 

Peters, Benner og Hopf, 2007). Það er einmitt skortur á þessum þætti sem einkennir 

börn með einhverfu ásamt skorti á máltjáningu og endurtekinna og fastheldinna 

hegðunar-, virkni- og áhugamynstra (American Psychiatric Association, 1994). 

Skortur á félagsfærni er þó líklega sá þáttur sem hrjáir börn með einhverfu hvað mest 

(Koegel, Koegel, Frea og Fredeen, 2001; Rogers, 2000). Skert félagsfærni lýsir sér í 

minni færni í hegðun sem tekur á félagslegum tengslum eins og að ná augnsambandi 

við annan aðila, sýna tilfinningasvipbrigði eins og bros og líkamstjáningu (American 

Psychiatric Association, 1994). Félagsfærni er því talin vera mikilvægur grunnur þess 

að aðrir þættir eins og tengslamyndun og sjálfsöryggi sem eru mikilvægir 

einstaklingnum nái að þróast (Nikopoulos og Keenan, 2006). Börn með einhverfu eiga 

í meiri erfiðleikum með að mynda tengsl við jafningja sína en börn með eðlilegan 

þroska, þau sýna ekki tilfinningaviðbrögð eins og ánægju ef aðrir eru ánægðir og þau 

sýna lítinn skilning á félagslegum samskiptum (American Psychiatric Association, 

1994). Börn með einhverfu eiga þó vissulega í einhverjum félagslegum samskiptum 

við aðra en samanborið við börn með eðlilegan þroska þá verja þau mun minni tíma í 

nálægð við jafningja sína (McGee o.fl., 1997; Sigman og Ruskin, 1999). Þetta lýsir 

sér í því að þau leika sér mikið ein, eiga mun minna frumkvæði að samskiptum við 

önnur börn, svara síður frumkvæði frá þeim og endast styttra í samskiptum við þau 

(McGee o.fl., 1997; Sigman og Ruskin, 1999). Þessi skortur á félagslegum 

samskiptum hjá börnum með einhverfu veldur því að þau verða félagslega einangruð 

gagnvart jafningjum sínum (Sigman og Ruskin, 1999; SoHyun, Odom og Loftin, 

2007; McConnel, 2002). Skortur á félagsfærni hjá börnum með einhverfu er mest 
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áberandi í samskiptum þeirra við jafningja og eykst félagsfærnin lítið með tímanum 

en hinsvegar aukast samskipti við fullorðna til muna eftir því sem barnið verður eldra 

(Roeyers, 1995; Koegel o.fl., 2001). Það virðist vera sem samskipti barna með 

einhverfu við fullorðna séu ekki það frábrugðin samskiptum barna með eðlilegan 

þroska við fullorðna en skýringin á því gæti verið sú að börn með einhverfu eyða 

mikið af sínum tíma með fullorðnum, þá aðallega foreldrum og öðrum 

ummönnunaraðilum (Koegel o.fl., 2001). 

Það er því nauðsynlegt að gefa börnum með einhverfu fleiri tækifæri til að eiga í 

samskiptum við jafningja sína og er mikilvægt að jafningar séu fengnir til að taka þátt 

þegar unnið er að því að auka félagsfærni barna með einhverfu (Koegel o.fl., 2001). Í 

rannsókn Roeyers (1996) voru börn með einhverfu og jafningjar þeirra með eðlilegan 

þroska fengin til að leika sér saman. Eftir því sem þau léku sér lengur saman jókst 

tíminn sem varið var í samskipti þeirra á milli, aukið frumkvæði varð hjá börnunum 

með einhverfu, þau svöruðu einnig oftar frumkvæði frá jafningjum og einleikur hjá 

börnunum með einhverfu minnkaði. Þessar niðurstöður undirstrika hversu mikilvæg 

þátttaka jafningja er þegar unnið er að því að auka félagsleg samskipti hjá börnum 

með einhverfu. Í flestum tilfellum er þó ekki nóg fyrir börn með einhverfu að vera í 

nálægð við jafningja til að auka félagsfærni þeirra (Elliot og Gresham, 1993; Kohler 

og Strain, 1999; SoHyon, Odom og Loftin, 2007). Það er því oft nauðsynlegt að nota 

einhverskonar íhlutun til að ná árangri í að auka félagsfærni hjá þessum börnum 

(Strain og Hoyson, 2000). 

Íhlutun til að auka félagsfærni 

Íhlutun sem byggir á hugmyndafræði hagnýtrar atferlisgreiningar hefur mikið verið 

notuð til að bæta ýmiskonar félagsvanda og til að bæta lífsgæði einstaklinga (Baer, 

Wolf og Risley, 1968; Kristín Guðmundsdóttir og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2006). 
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Þegar unnið er með börn með einhverfu er reynt að hafa áhrif á hegðun sem hefur 

mikla þýðingu fyrir þau. Annars vegar er reynt að auka tíðni æskilegrar hegðunar og 

hins vegar reynt að draga úr tíðni óæskilegrar hegðunar (Sigríður Lóa Jónsdóttir og 

Ingólfur Einarsson, 2005). Dæmi um æskilega hegðun er talmál, leikur, félagslegt 

frumkvæði og hvers kyns jákvæð samskipti en til óæskilegrar hegðunar telst til að 

mynda áráttuhegðun og árásahneigð (Nikopoulos og Keenan, 2006; Sigríður Lóa 

Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005).  

Í rannsóknum og íhlutun sem byggja á hagnýtri atferlisgreiningu er byrjað á að 

koma auga á hegðunina sem ætlunin er að hafa áhrif á og skilgreina hana 

nákvæmlega. Því næst fara fram vandaðar mælingar á hegðuninni og mikil 

gagnasöfnun. Gögnin varpa ljósi á tíðni hegðunarinnar fyrir íhlutun og sýna einnig 

hvort það inngrip sem notað er skilar árangri (Pierce og Cheney, 2004; Nikopoulos og 

Keenan, 2006). Þar sem börn með einhverfu sýna iðulega ekki sjálfkrafa frumkvæði 

að samskiptum við jafningja sína er hægt að para sérstaka styrki við eðlilega 

afleiðingu frumkvæðisins svo að þessi afleiðing geti þá í framtíðinni orðið styrkir út af 

fyrir sig (Taylor, 2001). Dregið er markvisst úr styrkingu og samskiptin sjálf verða þá 

á endanum sú afleiðing sem styrkir félagslegt frumkvæði. Barnið ætti þá að sýna 

félagslegt frumkvæði vegna þess að í kjölfarið kæmu aukin samskipti (Taylor, 2001). 

Þeir styrkjar sem notast er við eru eitthvað sem er eftirsóknarvert fyrir barnið og auka 

líkurnar á að hegðunin endurtaki sig (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 

2005). Þessir styrkjar geta til dæmis verið leikföng eða eitthvað ætilegt (Taylor, 

2001). Oft er ekki nóg að nota styrkingu eina og sér til að kalla fram ákveðna hegðun 

og er því oft stuðst við greinireiti (discriminative stimulus) og stýringu (prompt)

(Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005). Greinireiti getur verið atburður 

eða aðstæður sem gefur einstaklingnum vísbendingu um að framkvæma viðeigandi 
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hegðun (Pierce og Cheney, 2004). Til dæmis þegar barn með einhverfu kemur inn í 

aðstæður þar sem jafningjar þess eru að leik þá geta jafningjarnir þjónað sem 

greinireiti fyrir það að barnið sýni frumkvæði að samskiptum við þá. Til að byrja með 

getur þó verið nauðsynlegt að nota stýringu til að fá fram viðeigandi hegðun (Sigríður 

Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005). Dæmi um stýringu í dæminu hér að ofan 

væri að segja barninu að leika við jafningjana. Þetta er einungis gert svo barnið læri 

að sýna viðeigandi hegðun í kjölfar greinireitis og skiptir miklu máli að nota stýringu 

aðeins í upphafi og draga markvisst úr henni (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur 

Einarsson, 2005). Loks þegar barnið sýnir viðeigandi hegðun er hún styrkt strax í 

kjölfarið (Pierce og Cheney, 2004). 

Þegar börnum með einhverfu er kennd félagsfærni á þennan hátt þarf að ákveða 

hver styrkir hegðunina. Ef fullorðnir einstaklingar sjá um að styrkja félagsleg 

samskipti barns með einhverfu við jafningja er hætta á að þegar sá fullorðni yfirgefur 

svæðið sýni barnið ekki hegðunina. Því er nauðsynlegt ef einhver fullorðinn á að 

styrkja hegðunina að hann verði fjarlægður fljótt en á markvissan hátt (Taylor, 2001). 

Þegar auka á félagsleg samskipti hefur einnig verið notuð aðferð sem felur í sér að 

kenna jafningjum að kalla fram viðeigandi hegðun hjá börnum með einhverfu og ef 

hún kemur fram þá er hegðunin styrkt strax í kjölfarið af jafningjunum sjálfum 

(McGee, Almeida, Sulzer-Azaroff og Feldman, 1992). 

Innan hagnýtrar atferlisgreiningar eru ýmsar aðferðir sem notast við 

einhverskonar styrkingu og má þar til dæmis nefna mótun (shaping), keðjun 

(chaining) og aðgreiniþjálfun (discrimination training) en ekki verða gerð frekari skil 

á þessum aðferðum hér (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005). Ekki 

eru þó allar aðferðir sem krefjast þess að notast sé við beina styrkingu. Á seinni árum 

hefur aðferð sem kallast eftirhermun (modeling) sýnt fram á góðan árangur í að kenna 
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nýja hegðun eða auka tíðni hegðunar sem þegar er til staðar (Nikopoulos og Keenan, 

2006; Cooper o.fl., 2007).  

Eftirhermun 

Albert Bandura (1977) kom fram með félagsnámskenninguna (social learning theory)

og sýndi fram á að mikið af hegðun barna lærist með herminámi. Samkvæmt 

félagsnámskenningu Bandura er hegðun barns ekki styrkt á beinan hátt heldur fylgist 

barnið með öðrum einstakling hegða sér á ákveðinn hátt og tekur upp samskonar 

hegðun og einstaklingurinn sem fylgst var með. Innan hagnýtrar atferlisgreiningar 

hafa verið þróaðar aðferðir sem notast við eftirhermun í bæði rannsóknum og íhlutun 

(Bellini og Akullian, 2007; Garfinkle og Schwartz, 2002). Til að hegðun teljist vera 

eftirhermun þarf hún að koma strax í kjölfar markhegðunarinnar, eftirhermunin þarf 

að vera eins og markhegðunin og þarf markhegðunin að vera það sem leiðir af sér 

eftirhermunina en ekki einhverjir aðrir utanaðkomandi þættir (Cooper o.fl., 2007). 

Þegar unnið er með börn með einhverfu fer eftirhermun yfirleitt þannig fram að 

barnið horfir á annan einstakling, sem er fyrirmyndin, framkvæma fyrirfram ákveðna 

hegðun og er fyrirmyndin yfirleitt fullorðinn einstaklingur eða jafningi barnsins 

(Bellini, Akullian og Hopf, 2007). Ef fyrirmyndin er fullorðinn einstaklingur er 

auðveldara að fá hann til að framkvæma tiltekna hegðun þar sem fullorðnir eru að 

jafnaði auðveldari í samskiptum og sýna meiri skilning en börn (Bellini og Akullian, 

2007). En ef tekið er mið af félagsnámskenningu Bandura (1977) má ætla að börn séu 

líklegri til að finna til samsömunar með einstaklingi sem líkist þeim sjálfum að 

einhverju leyti og ætti því að vera árangursríkara að nota jafningja barnsins sem 

fyrirmynd. Samanburður á rannsóknum sem gerðar hafa verið sem hafa ýmist notað 

fullorðinn einstakling eða jafningja sem fyrirmynd bendir til þess að í raun skili það 
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betri árangri ef jafningi er notaður sem fyrirmynd í eftirhermun (McCoy og 

Hermansen, 2007; Corbett, 2003). 

Þegar eftirhermun fer fram skiptir miklu máli að hegðunin sé greinileg svo 

auðveldara verði fyrir einstaklinginn að læra hana (Garfinkle og Schwartz, 2002; 

Cooper o.fl., 2007). Börn með einhverfu eiga hins vegar oft í erfiðleikum með að 

beina athyglinni að þeirri hegðun sem verið er að kenna þeim sem dregur úr líkum á 

að eftirhermun geti átt sér stað (Charlop-Christy, Le og Freeman, 2000; Carpenter, 

Pennington og Rogers, 2002). Með því að nota myndband eiga börnin auðveldara með 

að einbeita sér að hegðuninni sem ætlunin er að kenna þeim þar sem við gerð 

myndbandsins er hægt að beina myndavélinni markvisst að þeim atriðum sem mestu 

máli skipta (Charlop-Christy o.fl., 2000; Charlop-Christy og Daneshvar, 2003).  

Myndbandseftirhermun (video modeling) 

Myndbandseftirhermun er aðferð sem felur í sér að eftirsóknarverð hegðun er birt af 

myndbandi og er markmiðið að sá sem horfir á myndbandið endurtaki hegðunina sem 

honum var birt (Bellini og Akullian, 2007). Í rannsókn Charlop-Christy o.fl. (2000) 

var borinn saman árangur af myndbandseftirhermun annars vegar og hins vegar 

eftirhermun þar sem fullorðinn einstaklingur sem herma átti eftir var á staðnum, það 

er að segja lifandi fyrirmynd (in vivo). Þátttakendur voru fimm börn með einhverfu. 

Ýmis leikhegðun og félagsfærni eins og gagnkvæmur leikur og munnleg samskipti 

voru mæld með tíðniskráningu. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að börnin voru fljótari 

að læra tiltekna hegðun með myndbandseftirhermun og einnig að hún leiddi frekar til 

alhæfingar yfir á aðrar aðstæður, áreiti og fólk. Samkvæmt niðurstöðum Charlop-

Christy o.fl. (2000) kom enn fremur í ljós að bæði tíminn sem fór í að þjálfa 

fyrirmyndirnar og kostnaðurinn var meiri þegar eftirhermun fór fram með lifandi 

fyrirmynd en með myndbandi. Myndbandseftirhermun er því ákjósanlegur kostur við 
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þjálfun á félagsfærni þegar um börn með einhverfu er að ræða (Charlop-Christy o.fl., 

2000).  

Þegar notast er við myndband við eftirhermun eru tvær aðferðir mest notaðar, 

annars vegar myndbandseftirhermun (video modeling) og hinsvegar 

myndbandseftirhermun eigin hegðunar (video-self modeling) (Bellini og Akullian, 

2007; Buggey, Toombs, Gardener og Cervetti, 1999). Myndbandseftirhermun fer 

þannig fram að ákveðin eftirsóknaverð hegðun er tekin upp á myndband og getur þá 

fyrirmyndin í myndbandinu verið jafningi barns með einhverfu eða fullorðinn 

einstaklingur (Bellini og Akullian, 2007; Bellini o.fl., 2007). Við gerð slíks 

myndbands eru fyrirmyndirnar í myndbandinu yfirleitt beðnar um að sýna fyrirfram 

ákveðna hegðun sem barnið getur svo lært af með því að horfa á myndbandið (Corbett 

og Abdullah, 2005; Bellini o.fl., 2007). Þegar notuð er myndbandseftirhermun eigin 

hegðunar er barnið sjálft fyrirmyndin í myndbandinu og eru tvær megin leiðir til að 

búa til þannig myndband. Annars vegar er hægt að fylgjast með barninu með 

myndavélinni í raunverulegum aðstæðum og reyna þannig að ná þeirri hegðun á mynd 

sem reyna á að auka eða bæta (Buggey, 2007). Í þessu tilfelli er verið að reyna að ná 

raunverulegri hegðun barnsins en þetta getur verið tímafrek leið og þá sérstaklega ef 

hegðunin sem verið er að skoða á sér sjaldan stað. Einnig er hægt að fá barnið til að 

leika þessa ákveðnu hegðun eða reyna að auka líkurnar á því að barnið sýni hana með 

því að styrkja hegðunina. Eftir á þarf svo að klippa myndbandið til þannig að einungis 

sú hegðun sem á að auka hjá barninu komi fram í myndbandinu (Buggey, 2007; 

Buggey o.fl., 1999). Bæði myndbandseftirhermun eigin hegðunar og 

myndbandseftirhermun eru góðar aðferðir til að hafa áhrif á börn með einhverfu og er 

hvorug þeirra betri en hin (Sherer o.fl., 2001). Þeir einstaklingar sem geta á annað 

borð lært af myndbandi læra jafn vel af hvorri aðferðinni sem er. Þetta er því frekar 
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spurning um hvor aðferðin hentar hverju sinni. Til dæmis ef barn með einhverfu sýnir 

aldrei frumkvæði í samskiptum þá hentar ekki að nota myndbandseftirhermun eigin 

hegðunar (Sherer o.fl., 2001). Það verður því ekki gert upp á milli þessara tveggja 

aðferða en taka má fram að myndbandseftirhermun var notuð í rannsókn höfunda 

þessarar ritgerðar. 

Kostur við notkun á myndbandseftirhermun er að börn með einhverfu læra betur 

af sjónrænum vísbendingum, eins og þegar hegðun er sýnd með myndbandi, 

samanborið við yrtar vísbendingar, eins og til dæmis munnleg fyrirmæli (Quill, 1997). 

Yrtar vísbendingar eru þó einnig mikilvægar því blanda af sjónrænum og yrtum 

vísbendingum skilar betri árangri en sjónrænar einar og sér (Racicot og Wogalter, 

1995). Myndbandseftirhermun er áhrifarík aðferð meðal annars vegna þess að þegar 

barnið horfir á myndband er markvisst verið að beina athygli þess að ákveðnum 

áreitum sem skipta máli hverju sinni og eru um leið önnur áreiti í umhverfinu útilokuð 

til að koma í veg fyrir að athyglin dreifist (Charlop-Christy o.fl. 2000; Charlop-

Christy og Daneshvar, 2003).  

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að myndbandseftirhermun skilar góðum árangri 

þegar reynt er að bæta ýmsa færni hjá börnum með einhverfu. Svo dæmi séu tekin þá 

hefur þessi aðferð reynst vel í mótun viðhorfa (Charlop-Christy og Daneshvar, 2003; 

LeBlanc o.fl., 2003), að bæta færni við að versla án aðstoðar (Haring, Breen, Weiner, 

Kennedy og Bednersh, 1995) og við að auka svörun, bæði yrta og með hreyfingum 

(D’Ateno, Mangiapanello og Taylor, 2003). Myndbandseftirhermun hefur líka skilað 

góðum árangri í að bæta stafsetningu (Kinney, Vedora og Stromer, 2003), að kenna 

það að hrósa öðrum og að taka á móti hrósi (Apple, Billingsley og Schwartz, 2005), 

að bæta samskiptahæfni (Charlop og Milstein, 1989; Sherer o.fl., 2001) og að draga úr 

óæskilegri hegðun (Schreibman, Whalen og Stahmer, 2000).  
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Einnig hefur þessi aðferð reynst vel í að stytta töf að félaglegu frumkvæði 

(Nikopoulos og Keenan, 2003, 2004a, 2004b, 2007), að fjölga athugasemdum 

tengdum leik gagnvart leikfélögum (Taylor, Levin og Jasper, 1999), að auka 

félagslegt frumkvæði og að auka tíma varið í leik með öðrum (Nikopoulos og Keenan, 

2003, 2004a, 2004b, 2007; Taylor o.fl., 1999). Í rannsókn Nikopoulos og Keenan 

(2003) voru þátttakendur sjö börn á aldrinum 9 til 15 ára sem öll voru greind með 

einhverfu eða skyldar raskanir. Markmið rannsóknarinnar var að stytta töf að 

félagslegu frumkvæði og auka tíma varið í leik við fullorðinn einstakling með notkun 

myndbandeftirhermunar. Í myndbandinu var fyrirmyndin jafningi sem var að leik við 

fullorðinn einstakling og fór rannsóknin fram í tilraunaaðstæðum. Töf að félagslegu 

frumkvæði og tími sem varið var í leik voru mæld í sekúndum. Niðurstöðurnar voru 

þær að töf að félagslegu frumkvæði styttist og tími sem varið var í leik jókst eftir að 

myndbandið var birt hjá fjórum þátttakendum. Ástæðan fyrir því að enginn árangur 

náðist með hina þrjá þátttakendurna er líklega sú að þeir áttu við mun meiri 

þroskaskerðingu að etja og hafa því ekki haft nægan þroska til að fylgjast með 

myndbandinu og herma eftir hegðun sem sýnd var þar. 

Nikopoulos og Keenan hafa framkvæmt fleiri svipaðar rannsóknir (2004a, 

2004b, 2007) þar sem markmið, aðstæður, myndbönd og mælingar voru sambærileg. 

Sá munur var á að í þessum rannsóknum voru þátttakendur allir greindir með milda til 

miðlungs einhverfu og pössuðu því betur saman en í rannsókninni 2003. Í rannsókn 

Nikopoulos og Keenan (2004a) voru þátttakendur þrjú börn á aldrinum 7 til 9 ára. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að töf að félagslegu frumkvæði styttist og tími 

sem varið var í leik jókst hjá öllum þátttakendum. Styttri töf að félagslegu frumkvæði 

og aukinn tími sem varið var í leik hjá þátttakendum hélt sér í bæði eins og þriggja 

mánaða eftirfylgd. Í rannsókn Nikopoulos og Keenan (2004b) voru þátttakendur þrjú 
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börn á aldrinum 7 til 10 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að töf að 

félagslegu frumkvæði styttist og tími sem varið var í leik jókst hjá öllum 

þátttakendum. Styttri töf að félagslegu frumkvæði og aukinn tími sem varið var í leik 

hjá þátttakendum hélt sér í bæði eins og þriggja mánaða eftirfylgd og einnig alhæfðust 

niðurstöðurnar yfir á raunverulegar aðstæður sem og jafningja. Í rannsókn Nikopoulos 

og Keenan (2007) voru þátttakendur þrjú börn á aldrinum 6 til 7 ára. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að töf að félagslegu frumkvæði styttist og tími sem varið 

var í leik jókst hjá öllum þátttakendum. Styttri töf að félagslegu frumkvæði og aukinn 

tími sem varið var í leik hjá þátttakendum alhæfðist yfir á jafningja og hélt sér bæði í 

eins og tveggja mánaða eftirfylgd. 

Að stytta töf að félagslegu frumkvæði hjá börnum með einhverfu gagnvart 

öðrum er mikilvæg forsenda þess að auka félagsleg samskipti en það sem fylgir í 

kjölfar frumkvæðisins skiptir ekki minna máli (McGee o.fl., 1997). Í rannsókn 

Buggey (2005) var markmiðið að skoða hvort myndbandseftirhermun eigin hegðunar 

myndi auka tíðni félagslegs frumkvæðis og var þá mælt endurtekið frumkvæði en ekki 

einungis fyrsta frumkvæðið. Í rannsókninni voru þátttakendurnir tveir drengir, 10 og 

11 ára, sem greindir voru með einhverfu. Í myndbandinu voru drengirnir sjálfir 

fyrirmyndin og áttu þeir í samskiptum við jafningja sína. Rannsóknin fór fram í 

raunverulegum aðstæðum og voru niðurstöðurnar þær að greinileg aukning varð á 

tíðni frumkvæðis hjá báðum drengjunum gagnvart jafningjum þeirra og kennara. 

Þegar bæta á félagsleg samskipti barns með einhverfu er ekki nóg að kenna því 

að eiga frumkvæði að samskiptum heldur skiptir ekki síður miklu máli fyrir barnið að 

svara þegar annar aðili á frumkvæðið (SoHyun o.fl., 2007). Í rannsókn D’Ateno o.fl. 

(2003) var markmiðið að auka svörun í ímyndunarleik, bæði yrta og með hreyfingum, 

með því að nota myndbandseftirhermun. Þátttakandinn var stúlka á leikskólaaldri sem 
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greind var með einhverfu. Fyrirmyndin í myndbandinu var fullorðinn einstaklingur og 

átti hann í ímynduðum samskiptum við dúkku. Rannsóknin fór fram í 

tilraunaaðstæðum. Mæling á svörun var fjöldi setninga sem þátttakandinn sagði sem 

voru eins og þær sem komu fram í myndbandi, fjöldi setninga sem komu ekki fram í 

myndbandi en voru tengdar þema þess, fjöldi hreyfinga sem voru eins og þær sem 

komu fram í myndbandi og svo hreyfingar sem ekki komu fram í myndbandi en voru 

tengdar þema þess. Niðurstöðurnar voru þær að aukning varð á fjölda setninga og á 

hreyfingum hjá þátttakandanum sem komið höfðu fram í myndbandinu en ekki var 

mælanleg aukning á fjölda setninga og hreyfinga sem ekki höfðu komið fram í 

myndbandi en voru tengdar þema þess.  

Eins og áður hefur komið fram er eitt af því sem einkennir börn með einhverfu 

að þau leika sér mikið einsömul samanborið við jafningja þeirra með eðlilegan þroska 

og eru mun ólíklegri en önnur börn til að eiga í einhverjum samskiptum við þá 

(Sigman og Ruskin, 1999; McGee o.fl., 1997; Roeyers, 1996). Í rannsókn Taylor o.fl. 

(1999) voru framkvæmdar tvær tilraunir og var markmið þeirra að fjölga 

athugasemdum tengdum leik hjá börnum með einhverfu til systkina sinna sem voru á 

svipuðum aldri með notkun myndbandseftirhermunar. Í fyrri tilrauninni var 

þátttakandinn 6 ára drengur og í þeirri seinni 9 ára drengur. Í myndböndunum sem 

notuð voru í tilraununum var fyrirmyndin fullorðinn einstaklingur sem átti í 

samskiptum tengdum leik við systkini hvors þátttakandans fyrir sig. Báðar tilraunirnar 

fóru fram í raunverulegum aðstæðum. Niðurstöðurnar voru að tíðni athugasemda 

tengdum leik jókst í báðum tilraununum. Í rannsókn Bellini o.fl. (2007) var 

markmiðið að auka þátttöku í félagslegum samskiptum hjá börnum með einhverfu 

með notkun myndbandseftirhermunar eigin hegðunar. Þátttakendur voru tveir drengir 

á leikskólaaldri sem greindir voru með einhverfu. Í myndbandinu voru drengirnir 
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sjálfir fyrirmyndin og áttu þeir í samskiptum við jafningja sína og kennara. 

Rannsóknin fór fram í raunverulegum aðstæðum. Mæld var tíðni félagslegra 

samskipta hjá þátttakendunum sem samanstóðu af félagslegu frumkvæði og svörun 

við frumkvæði frá öðrum. Niðurstöðurnar voru þær að tíðni félagslegra samskipta 

jókst. Þessi aukning á félagslegum samskiptum var enn til staðar, í fjórum mælingum 

hjá öðrum drengnum og fimm mælingum hjá hinum, eftir að inngripi var hætt.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna sem fjallað hefur verið um hér að ofan er 

greinilegt að myndbandseftirhermun er áhrifarík aðferð til þess að bæta færni í 

samskiptum hjá börnum með einhverfu. Í rannsókn höfunda þessarar ritgerðar er 

ætlunin að skoða enn frekar hvort myndbandseftirhermun sé áhrifarík aðferð til að 

bæta félagsleg samskipti barns með einhverfu gagnvart leikfélögum sínum í 

raunverulegum aðstæðum. 

Rannsóknir sem hafa notast við myndbandseftirhermun hafa farið fram í 

tilraunaaðstæðum og hefur ýmist fyrirmyndin eða sá sem hún á samskipti við verið 

fullorðinn einstaklingur (Nikopoulos og Keenan, 2003, 2004a, 2004b, 2007; D’Ateno 

o.fl., 2003; Taylor o.fl., 1999). Rannsóknir sem notast við myndbandseftirhermun 

eigin hegðunar hafa hins vegar notast við myndbönd þar sem barnið sjálft á í 

samskiptum við jafningja sinn og það í raunverulegum aðstæðum (Buggey, 2005; 

Bellini o.fl., 2007). Það sem þessi rannsókn bætir við rannsóknir sem hafa notast við 

myndbandseftirhermun er að hún sameinar þá eiginleika að bæði fyrirmyndin og 

einstaklingarnir sem barnið með einhverfu á í samskiptum við eru jafningjar barnsins 

og fer rannsóknin einnig fram í raunverulegum aðstæðum. Meginmarkmið þessarar 

rannsóknar er að athuga hvort myndbandseftirhermun hafi þau áhrif að töf að 

félagslegu frumkvæði styttist hjá barni með einhverfu gagnvart jafningjum sínum í 

raunverulegum aðstæðum. Í framhaldi af því verður einnig skoðað hvort notkun 
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myndbandseftirhermunar verði til þess að tíðni félagslegra samskipta aukist sem og 

tími varið í félagsleg samskipti í þessum sömu aðstæðum. Jafnframt verður fjallað um 

hvað niðurstöður rannsóknarinnar þýða og þá hvort þær hafi eitthvað hagnýtt gildi. 

Aðferð 

Þátttakandi 

Þátttakandinn var 10 ára drengur greindur með dæmigerða einhverfu og miðlungs til 

alvarlega þroskahömlun. Nokkur ár eru frá því greiningin var gerð og er mögulegt að 

honum hafi farið eitthvað fram á þeim tíma sem liðinn er. Skortur er á félagslegu 

frumkvæði hjá honum í samskiptum við önnur börn og sækir hann yfirleitt í að leika 

sér einsamall. Notast er við dulnefni í rannsókninni og er drengurinn kallaður Albert.  

Umhverfi 

Rannsóknin fór fram í grunnskóla á landsbyggðinni þar sem til staðar var sérdeild 

fyrir börn sem eiga við fötlun að etja. Albert horfði á myndbandið inni í herbergi 

sérdeildarinnar. Herbergi sérdeildarinnar var 51 m2. Vettvangur sjálfrar 

rannsóknarinnar var 31 m2 kennslustofa sem Albert hafði haft regluleg not af. Þessi 

stofa var sú sama og komið hafði fram í myndbandinu. Á milli herbergis 

sérdeildarinnar og kennslustofunnar var 12 m langur gangur. Inni í kennslustofunni 

voru sófi, borð, hillusamstæða og hreyfanleg kennslutafla og voru húsgögnin staðsett 

meðfram veggjum stofunnar. Í hillunum voru til staðar ýmis leikföng og bækur sem 

Albert gat nálgast og ástæðan fyrir því að þessir hlutir voru ekki fjarlægðir var sú að 

ætlunin var að hafa aðstæður rannsóknarinnar raunverulegar. Í miðju 

kennslustofunnar var auður gólfflötur þar sem leikföng voru staðsett og leikur 

drengjanna fór fram. Rannsakandi var einnig staðsettur inni í stofunni og lét hann lítið 

á sér bera á meðan hann myndaði það sem fram fór (sjá viðauka A). 
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Leikföng 

Leikföngin sem notuð voru bæði í myndbandinu og í rannsókninni sjálfri voru 

Playmobil® leikföng sem samanstóðu af nashyrning, apa og hjólbörum, 4 hestum, 11 

manneskjum og 8 einingum af girðingu sem hægt var að setja saman. Þessi leikföng 

voru valin vegna þess að þau voru bæði aldurssamsvarandi og kunnugleg Alberti og 

hinum drengjunum. Í forprófun á leikföngum í aðdraganda rannsóknarinnar virtust 

þessi leikföng einnig ýta undir gagnkvæman leik og draga úr einleik. Önnur leikföng 

sem Albert notaði í rannsókninni, sem staðsett voru í hillu í kennslustofunni, voru 12 

fingrabrúður og bók með myndum að dýrum.  

Tækjabúnaður 

Notuð var myndbandsupptökuvél af gerðinni Sony® DCR-TRV250E við gerð 

myndbandsins og einnig við tökur í rannsókninni sjálfri. Einnig voru notuð tölva og 

17" tölvuskjár til að birta Alberti myndbandið. Bæði tölvan og tölvuskjárinn voru af 

gerðinni Dell®.

Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið sem notast var við var margfalt grunnlínusnið (multible-baseline 

design) þar sem mælingar fóru fram í mismunandi aðstæðum. Munurinn á 

aðstæðunum fólst í að mismunandi einstaklingar voru í hvorum aðstæðum fyrir sig. 

Byrjað var að mæla grunnlínu í báðum aðstæðum á sama tíma en þegar töf að 

félagslegu frumkvæði var orðin stöðug var myndbandið sýnt í aðstæðum X en 

grunnlínu haldið áfram í aðstæðum Y. Þegar stöðugleiki var kominn á töf að 

félagslegu frumkvæði eftir inngrip í aðstæðum X var myndbandið einnig sýnt í 

aðstæðum Y. 

Frumbreyta. Myndband var búið til sem sýnir tvo drengi að leik á miðjum 

gólffleti kennslustofunnar. Þriðji drengurinn opnar hurðina að stofunni, kemur inn, 
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gengur að drengjunum og spyr hvort hann megi leika með þeim. Drengirnir 

samþykkja það og hann sest niður og byrjar að leika við þá. Drengirnir þrír skiptast á 

leikföngum og tala sín á milli meðan á leiknum stendur. Allir drengirnir í 

myndbandinu voru á sama aldri og Albert og voru því jafningjar hans. Myndbandið 

var með hljóði og var 35 sekúndur að lengd. 

Fylgibreytur. Þær fylgibreytur sem voru mældar voru töf að frumkvæði í 

félagslegum samskiptum, tíðni félagslegra samskipta og tími sem varið var í félagsleg 

samskipti við hina drengina. 

Töf að frumkvæði í félagslegum samskiptum var skilgreind sem sá tími sem leið 

frá því Albert kom inn í herbergið og þar til hann hafði frumkvæði að félagslegum 

samskiptum við hina drengina. Frumkvæði að félagslegum samskiptum varð þegar 

Albert tjáði sig munnlega við hina drengina af fyrra bragði og á skiljanlegan hátt eða 

tjáði sig með hreyfingu, það er þegar hann leiddi þá, rétti þeim leikfang eða sýndi 

þeim leikfang. Töfin var mæld í sekúndum og þurfti frumkvæðið að eiga sér stað 

innan 10 sekúndna frá því Albert kom inn í kennslustofuna. Þetta 10 sekúndna þak var 

sett vegna þess að fyrri rannsóknir benda til að ef meira en 10 sekúndur líða þar til 

frumkvæði á sér stað þá sé ekki um eftirhermun að ræða og þar af leiðandi er 

frumkvæðið ekki bein afleiðing myndbandsins (Nikopoulos og Keenan, 2006). 

Við mælingu á tíðni félagslegra samskipta voru þau skilgreind sem munnleg 

tjáning Alberts við hina drengina af fyrra bragði og á skiljanlegan hátt eða tjáning 

með hreyfingu, það er þegar hann leiddi þá, rétti þeim leikfang eða sýndi þeim 

leikfang. Ef Albert hrifsaði leikföngin af hinum drengjunum eða ýtti þeim frá sér var 

það ekki talið til félagslegra samskipta. Þegar leikföngin voru notuð til samskipta var 

það einnig talið með sem félagsleg samskipti. Þessi notkun fól í sér að Albert talaði 

fyrir leikföngin til annarra leikfanga sem hinir drengirnir voru með, leikföng Alberts 
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snertu leikföng hinna drengjanna eða voru hreyfð í átt að eða í nálægð við leikföng 

hinna drengjanna sem hluti af leik. Fjöldi félagslegra samskipta var mældur með 

tíðniskráningu. Þetta var gert innan 10 sekúndna bila sem þó voru einungis til 

viðmiðunar þar sem tekinn var saman heildarfjöldi félagslegra samskipta (sjá viðauka 

B).  

Tími sem varið var í félagsleg samskipti var skilgreindur sem sá heildartími sem 

Albert átti í samfelldum félagslegum samskiptum við hina drengina. Skilgreining á 

félagslegum samskiptum er sú sama og hér að ofan. Til að félagsleg samskipti teldust 

samfelld mátti ekki líða meira en 10 sekúndur frá því að þau áttu sér stað og þar til 

þau voru endurtekin, það er ef eitt tilvik félagslegra samskipta átti sér stað en var ekki 

endurtekið innan 10 sekúndna var það ekki talið með sem samfelld samskipti. 

Mælingu samfelldra samskipta var hætt þegar meira en 10 sekúndur liðu frá síðasta 

tilviki félagslegra samskipta án þess að þau væru endurtekin. Tími var mældur í 

sekúndum. 

Framkvæmd 

Áður en rannsóknin hófst voru gerðar forprófanir þar sem skoðað var hvaða 

áhrif ýmis leikföng hefðu á samskipti milli drengjanna og út frá niðurstöðum þeirra 

prófana voru valin þau leikföng sem notuð voru í rannsókninni. Þessar forprófanir 

höfðu einnig það hlutverk að skoða hvort viðvera rannsakandans hefði einhver áhrif á 

samskipti drengjanna en engin merki voru um það. Þegar forprófanirnar fóru fram 

kom í ljós að jafningjar Alberts höfðu oft frumkvæði að samskiptum við Albert. Í 

framhaldinu var því ákveðið að gefa jafningjum Alberts, bæði í aðstæðum X og Y, 

þau fyrirmæli að þegar Albert kæmi inn í kennslustofuna ættu þeir að halda áfram 

leiknum tveir saman og ekki sýna honum neinn áhuga fyrr en hann sjálfur sýndi 

frumkvæði. Þetta var gert til að koma í veg fyrir að hinir drengirnir ættu frumkvæði að 
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leik og þar af leiðandi gera Alberti það ókleift. Hver mæling í rannsókninni tók 5 

mínútur og hófst þegar Albert kom inn í kennslustofuna. 

Grunnlína. Þegar grunnlína hegðunar í rannsókninni var mæld var byrjað á að 

fylgjast með Alberti í tveimur aðstæðum. Í hvorum aðstæðum fyrir sig voru tveir 

drengir að leik með leikföng í miðri kennslustofunni. Í öðrum aðstæðunum (aðstæður 

Y) voru drengirnir þeir sömu og voru í myndbandinu en í hinum (aðstæður X) voru 

aðrir drengir. Drengirnir tveir byrjuðu að leika sér saman um tveimur mínútum áður 

en Albert kom inn í stofuna og voru að leik þegar hann kom. Fylgst var með hversu 

langur tími leið þar til Albert hóf félagsleg samskipti við hina drengina, hversu 

löngum tíma hann varði í samskiptin og hversu mörg tilvik samskipta hann sýndi alls.  

Inngrip. Þegar stöðugleika var náð í töf að félagslegu frumkvæði í grunnlínu var 

inngripið innleitt í aðstæðum X en grunnlínan hélt áfram í aðstæðum Y. Inngripið 

fólst í því að Alberti var sýnt myndbandið í heild sinni og eftir það var honum fylgt út 

úr herbergi sérdeildarinnar, eftir gangi og inn í kennslustofuna. Þar voru fyrir annað 

drengjaparið að leik eins og hafði verið í grunnlínunni. Þegar stöðugleiki var kominn 

á hegðunina í inngripi í aðstæðum X var sama inngripið innleitt í aðstæðum Y þar sem 

hitt drengjaparið var að leik.  

Áreiðanleikamæling 

Áreiðanleiki matsmanna (Interobserver aggreement) var mældur á degi 1, 3, 6, 7, 10 

og 12 eða í 44% mælinga. Matsmenn horfðu á upptökurnar, skráðu hvor í sínu lagi og 

síðan var reiknaður út áreiðanleiki milli þeirra. Aðferðirnar sem voru notaðar nefnast 

heildartalning (total count) og heildartímalengd (total duration). Notast var við 

heildartalningu þegar áreiðanleiki matsmanna var mældur í tíðni félagslegra 

samskipta. Mælingin á heildartalningu er þannig gerð að fjöldi skráninga hjá öðrum 

matsmanni (lægri fjöldi skráninga) er deilt með fjölda skráninga hjá hinum 
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matsmanninum (hærri fjöldi skráninga) og er sú tala svo margfölduð með 100. Notast 

var við heildartímalengd bæði þegar mældur var áreiðanleiki matsmanna í mælingum 

á töf að félagslegu frumkvæði og tíma sem varið var í félagsleg samskipti. Mæling á 

heildartímalengd er þannig gerð að mældur tími hjá öðrum matsmanni (styttri 

tímalengd) er deilt með mældum tíma hjá hinum matsmanninum (lengri tímalengd) og 

er sú tala svo margfölduð með 100.  

Fylgibreytur Aðstæður X Aðstæður Y 
 Grunnlína Inngrip Grunnlína Inngrip 
Töf að félagslegu frumkvæði 100% 100% 100% 100% 
Tíðni félagslegra samskipta 100% 96,8% 97,8% 100% 
Tími varið í félagsleg samskipti 100% 99,6% 100% 100% 

Tafla 1: Áreiðanleikamælingar í inngripi og grunnlínu í aðstæðum X og Y 

Áreiðanleiki matsmanna var mældur í grunnlínu og eftir inngrip bæði í 

aðstæðum X og Y eins og sjá má í töflu 1. Þegar skoðað var meðaltal hverrar 

fylgibreytu fyrir sig var áreiðanleiki matsmanna fyrir töf að félagslegu frumkvæði 

100%, tíðni félagslegra samskipta 99% og tíma varið í félagleg samskipti 100%. 

Niðurstöður 

Töf að félagslegu frumkvæði 

Niðurstöður mælinga á töf að félagslegu frumkvæði má sjá á mynd 1. Grunnlína var 

stöðug eftir mælingar í fjóra daga í aðstæðum X og mældist töf að félaglegum 

samskiptum á þeim tíma aldrei innan skilgreinds viðmiðs sem voru 10 sekúndur. Á 

fimmta degi þegar inngrip var innleitt varð engin breyting á töf að félagslegu 

frumkvæði en á sjötta degi sáust greinileg áhrif þar sem Albert átti frumkvæði eftir 

þrjár sekúndur. Á sjöunda degi mældist töf að félagslegu frumkvæði ekki innan 

skilgreinds viðmiðs en eftir það (dagur 8 til 13) styttist töfin hjá Alberti niður í eina til 

tvær sekúndur og var stöðug til enda rannsóknarinnar. Í aðstæðum Y var grunnlína 

mæld í 10 daga og var hún stöðug en töf að félagslegu frumkvæði mældist aðeins einu 
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sinni innan skilgreinds viðmiðs. Á 11. degi þegar töf að félagslegu frumkvæði í 

aðstæðum X hafði verið stöðug í þrjá daga var inngrip innleitt í aðstæðum Y. 

Greinileg áhrif af inngripi komu strax fram í aðstæðum Y þar sem töf að félagslegu 

frumkvæði fór niður í eina sekúndu og hélst þannig stöðug til enda 

rannsóknarinnar(dagur 11 til 13). 

Mynd 1: Töf að félagslegu frumkvæði við jafningja í aðstæðum X og Y 

Tíðni félagslegra samskipta 

Niðurstöður mælinga á tíðni félagslegra samskipta má sjá á mynd 2. Í aðstæðum X var 

tíðni félagslegra samskipta mjög lág í grunnlínu. Á fyrsta degi eftir að inngrip var 

innleitt varð engin breyting á tíðni félagslegra samskipta en eftir það varð mikil 

aukning og mældist tíðnin 16,9 að meðaltali. Þó svo aukning hafi átt sér stað í tíðni 

félagslegra samskipta eftir að inngrip var innleitt í aðstæðum X var talsverður 

breytileiki í hegðun á milli mælinga. Í aðstæðum Y var stöðugleiki ekki eins mikill í 
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grunnlínu en tíðni félagslegra samskipta mældist að meðaltali 2,8 og engin merki voru 

um að inngrip í aðstæðum X hefði áhrif á grunnlínu í aðstæðum Y. Þegar inngrip í 

aðstæðum Y var innleitt á 11. degi áttu sér ekki stað eins áberandi breytingar á tíðni 

félagslegra samskipta eins og í aðstæðum X en fór hún þó úr 2,8 að meðaltali í 

grunnlínu í 5,7 eftir inngrip. 

Mynd 2: Tíðni félagslegra samskipta við jafningja í aðstæðum X og Y 

Tími varið í félagsleg samskipti 

Niðurstöður mælinga á tíma sem varið var í félagsleg samskipti má sjá á mynd 3. Í 

aðstæðum X var mjög litlum tíma varið í félagsleg samskipti í grunnlínu eða um 3,5 

sekúndum að meðaltali. Á fyrsta degi eftir að inngrip var innleitt í aðstæðum X 

mældust engin félagsleg samskipti en eftir það varð mikil aukning á þeim og mældist 

tíminn sem varið var í félagsleg samskipti 77,7 sekúndur að meðaltali. Þó svo aukning 

hafi átt sér stað á tíma sem varið var í félagsleg samskipti eftir að inngrip var innleitt í 
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aðstæðum X var talsverður breytileiki í hegðun á milli mælinga. Í aðstæðum Y var 

stöðugleiki ekki eins mikill í grunnlínu en 6,3 sekúndum var að meðaltali varið í 

félagsleg samskipti og engin merki voru um að inngrip í aðstæðum X hefðu áhrif á 

grunnlínu í aðstæðum Y. Þegar inngrip í aðstæðum Y var innleitt á 11. degi áttu sér 

ekki stað eins áberandi breytingar á tíma varið í félagsleg samskipti eins og í 

aðstæðum X en fór hún þó úr 6,3 sekúndum að meðaltali í grunnlínu í 18 sekúndur að 

meðaltali eftir inngrip. 

Mynd 3: Tími varið í félagsleg samskipti við jafningja í aðstæðum X og Y 

Umræða 

Meginniðurstöður þessarar rannsóknar eru að myndbandseftirhermun er áhrifarík leið 

í að stytta töf að félagslegum samskiptum hjá barni með einhverfu og eru þær 

niðurstöður í góðu samræmi við fyrri rannsóknir (Nikopoulus og Keenan, 2003, 

2004a, 2004b, 2007). Einnig benda niðurstöðurnar til þess að stytting á töf að 
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félagslegum frumkvæði auki bæði tíðni félagslegra samskipta og þann tíma sem varið 

er í þau í kjölfar frumkvæðisins og er það einnig í samræmi við fyrri rannsóknir 

(Nikopoulus og Keenan, 2003, 2004a, 2004b, 2007; Buggy, 2005; Charlop-Cristy 

o.fl., 2000). Mælingar á bæði tíðni félagslegra samskipta og þeim tíma sem varið var í 

þau fylgdust að eins og sjá má á myndum 2 og 3 og verður því fjallað um þetta tvennt 

saman í framhaldinu sem félagsleg samskipti. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort hægt væri að hafa áhrif á 

töf að félagslegu frumkvæði með notkun myndbandseftirhermunar og voru áhrifin 

greinileg. Myndbandið sem notað var bar með sér greinilega áherslu á frumkvæði að 

félagslegum samskiptum sem skýrir hversu áberandi áhrifin voru á töf að félagslegu 

frumkvæði. Þau félagslegu samskipti sem fylgdu í kjölfar frumkvæðisins má 

mögulega skýra að hluta til með þeirri félagslegu styrkingu sem hegðun Alberts fékk 

frá hinum drengjunum, það er þegar drengirnir sýndu viðbrögð í kjölfar 

frumkvæðisins hjá Alberti er líklegt að það hafi styrkt hegðunina og þar af leiðandi ýtt 

undir að Albert héldi áfram að eiga í frekari samskiptum við þá (Paterson og Arco, 

2007). Munur var á milli aðstæðna þar sem í aðstæðum X varð meiri aukning á 

félagslegum samskiptum en í aðstæðum Y. Í aðstæðum X var mun meira um yrt 

samskipti og þar sem Albert virtist taka meira undir yrt samskipti en óyrt er líklegt að 

það hafi haft þau áhrif að meira varð um samskipti í þeim aðstæðum eftir að 

frumkvæði hafði átt sér stað. Í niðurstöðum kom fram að töluverður breytileiki varð í 

félagslegum samskiptum eftir inngrip í aðstæðum X. Þennan breytileika er ekki hægt 

að skýra út frá aðstæðunum þar sem þær voru eins í öllum mælingum. Líklegri 

útskýring er mögulegur dagamunur á Alberti eða hinum drengjunum og hefði þessi 

breytileiki jafnvel jafnast út ef rannsóknin hefði staðið yfir í lengri tíma. 

Í fyrri rannsóknum (Nikopoulus og Keenan, 2003, 2004a, 2004b, 2007) hefur 
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verið skoðað hvaða áhrif myndbandseftirhermun hefur á barn með einhverfu í 

aðstæðum þar sem aðeins einn annar einstaklingur er viðstaddur. Þessi einstaklingur 

sem barninu er ætlað að eiga samskipti við hefur einnig verið fullorðinn einstaklingur 

sem gerir það að verkum að auðveldara er fyrir rannsakendur að hafa stjórn á hegðun 

hans.Líkurnar á að hegðun barnsins alhæfist yfir á jafningja er þó minni fyrir vikið. 

Síðast en ekki síst hafa þær aðstæður sem rannsóknirnar hafa farið fram í verið 

tilraunaaðstæður þar sem auðvelt er að hafa stjórn á öllum breytum en gallinn er sá að 

eftir því sem meiri stjórn er höfð á aðstæðum verður alhæfingargildið yfir á 

raunverulegar aðstæður minna (Stokes og Baer, 1977).  

Það sem þessi rannsókn bætir við fyrri rannsóknir er að tveir einstaklingar eru 

viðstaddir ásamt barninu með einhverfu og er barnið þar af leiðandi orðið hluti af hópi 

sem getur haft jákvæð áhrif í för með sér. Með þessu fyrirkomulagi ætti barnið meðal 

annars að fá fleiri tækifæri til að herma eftir og læra af hinum einstaklingunum og í 

framhaldinu bæta við færni sína í gagnkvæmum samskiptum og aukast líkurnar á 

þessu eftir því sem hópurinn verður stærri (Mundschenk og Sasso, 1995). Þessir tveir 

einstaklingar eru jafnframt jafningjar barnsins sem er mikilvægt þar sem vöntun á 

félagslegum samskiptum einhverfra barna við jafningja sína gerir það jafnan að 

verkum að þau verða félagslega einangruð gagnvart þeim. Það er því mikilvægt fyrir 

börn með einhverfu að umgangast jafningja sína til að eiga möguleika á að rjúfa þessa 

einangrun (Koegel o.fl., 2001). Þessi rannsókn var framkvæmd í raunverulegum 

aðstæðum sem barnið þekkti til og ætti það að auðvelda barninu að viðhalda þeim 

auknu félagslegu samskiptum sem lærð voru en það er ekki alltaf gefið að barn nái að 

alhæfa lærða hegðun úr tilraunaaðstæðum yfir á hversdaglegar aðstæður, eins og til 

dæmis kennslustofu eða heimili (Nikopoulus og Keenan, 2004b, 2007; Stokes og 

Baer, 1977). 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar renna frekari stoðum undir niðurstöður fyrri 

rannsókna þar sem greinileg framför átti sér stað í félagslegu frumkvæði í kjölfar þess 

að horft var á myndband sem sýndi félagslegt frumkvæði (Nikopoulus og Keenan, 

2003, 2004a, 2004b, 2007). Engin bein styrking var veitt í kjölfar frumkvæðisins sem 

Albert sýndi sem sýnir það að myndbandið eitt og sér var að hafa þessi áhrif. Enn 

frekari stuðningur við þetta er að þegar Alberti hafði verið birt myndbandið var það 

frumkvæði sem hann sýndi í kjölfarið nákvæm endurtekning á því frumkvæði sem 

myndbandið sýndi.  

Varðandi takmarkanir rannsóknarinnar ber fyrst að nefna fjölda mælinga sem 

hefðu mátt vera fleiri, sérstaklega eftir að inngrip var innleitt í aðstæðum Y. Vegna 

þess hversu fáar mælingar náðust eftir inngrip í aðstæðum Y er ekki hægt að fullyrða 

um hvort félagsleg samskipti hefðu aukist meira í kjölfar þess að töf að félagslegu 

frumkvæði styttist í þeim aðstæðum. Rannsókninni voru í raun sett ákveðin tímamörk 

þar sem töluvert var um viðburði og frídaga í skólanum sem hún fór fram í og ekki 

reyndist mögulegt að finna betri tímasetningu fyrir framkvæmd rannsóknarinnar þar 

sem um lengri samfelldan tíma væri að ræða. Þetta hafði þó ekki afgerandi áhrif á 

rannsóknina þar sem stöðug grunnlína náðist og inngrip var innleitt í báðum 

aðstæðum með þeim afleiðingum að greinileg breyting varð á töf að félagslegu 

frumkvæði sem var meginmarkmið rannsóknarinnar.  

Í öðru lagi má nefna að rannsóknin var framkvæmd í raunverulegum aðstæðum 

og því var um minni stjórn á aðstæðum að ræða en ef hún hefði verið framkvæmd í 

tilraunaaðstæðum. Þetta gerði Alberti kleift að leita í önnur leikföng en þau sem fram 

komu í myndbandinu og gerði hann það í nokkrum mælingum. Töf Alberts að 

félagslegum samskiptum eftir að inngrip var innleitt var alltaf nákvæm endurtekning 

af myndbandinu og var ótengd leikföngunum. Þegar skoðuð voru félagsleg samskipti 
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virtist það ekki heldur skipta máli hvaða leikföng voru notuð sem er til marks um að 

það voru ekki leikföngin sjálf sem stjórnuðu samskiptunum. Í þriðja lagi er sá 

annmarki á rannsókninni að dregið var úr raunveruleika aðstæðna í upphafi 

rannsóknar með því að gefa jafningjum Alberts fyrirmæli um að þegar Albert kæmi 

inn í stofuna ættu þeir að halda áfram leiknum tveir saman og ekki sýna honum neinn 

áhuga fyrr en hann sjálfur sýndi frumkvæði. Þó svo aðstæðurnar hafi ekki verið eins 

raunverulegar með þessari stjórn á jafningjunum var með þessum hætti tryggt að 

Albert ætti jafna möguleika á að sýna félagslegt frumkvæði í öllum mælingum. Ef 

þetta hefði ekki verið gert hefðu jafningjar Alberts getað tekið frumkvæðið af honum 

eins og gerðist í forprófunum rannsóknarinnar og fyrir vikið hefðu mælingar á töf að 

félagslegu frumkvæði ekki verið eins marktækar. 

Þegar skoðuð eru félagsleg samskipti milli barna með einhverfu og jafningja 

þeirra geta persónulegir eiginleikar jafningjanna haft mikið að segja um þau samskipti 

sem verða þar á milli (Taylor, 2001). Fjórði annmarkinn á þessari rannsókn er að tvö 

pör af drengjum voru notuð í rannsókninni og er mögulegt að Albert hafi orðið fyrir 

mismunandi áhrifum frá þeim vegna þess hversu ólík pörin voru. Í aðstæðum X 

notuðu drengirnir mun meira af yrtum samskiptum en í aðstæðum Y. Í aðstæðum Y 

notuðu drengirnir meira óyrt samskipti sem fólu meðal annars í sér að leikföng voru 

hreyfð í átt að leikfangi Alberts. Albert virtist taka mun meira undir yrt samskipti og 

er þessi munur á drengjunum því möguleg skýring á því hvers vegna mun meira var af 

félagslegum samskiptum í aðstæðum X. 

Að lokum ber að nefna þau áhrif sem viðvera rannsakanda kann að hafa. Á 

meðan mælingar stóðu yfir var rannsakandi með myndbandsupptökuvél inni í 

kennslustofunni ásamt Alberti og drengjunum og er vissulega ekki hægt að fullyrða 

um að það hafi ekki haft nein áhrif á samskiptin. En með forprófununum sem gerðar 
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voru í aðdraganda rannsóknarinnar fengu Albert og drengirnir tækifæri til að venjast 

viðveru rannsakandans í stofunni og ættu þar af leiðandi að hafa orðið fyrir minni 

áhrifum af nærveru hans í sjálfri rannsókninni. Þó svo einhver áhrif kunni að hafa 

verið af nærveru rannsakandans þá ættu þau að vera jöfn yfir allar mælingar í hvorum 

aðstæðum fyrir sig og ættu því ekki að hafa nein skekkjandi áhrif á niðurstöðurnar. 

Í myndbandinu sem birt var Alberti átti frumkvæðið sem drengurinn sýndi sér 

stað snemma og var mjög áberandi. Það skýrir hversu vel gekk að stytta töf að 

félagslegu frumkvæði hjá Alberti. Myndbandið hentaði þar af leiðandi tilgangi 

þessarar rannsóknar þar sem töf að félagslegu frumkvæði var aðal fylgibreytan. Hinar 

fylgibreyturnar, sem mældu félagsleg samskipti, urðu ekki fyrir jafn miklum áhrifum 

sem má skýra útfrá uppbyggingu myndbandsins. Til þess að fá fram meiri áhrif á 

þessar breytur hefði myndbandið þurft að leggja meiri áherslu á félagsleg samskipti 

og er það efni í nýja rannsókn. Þetta væri hægt að gera í rannsókn sem miðaði að því 

að auka félagsleg samskipti eða sem viðbót við samskonar rannsókn og þessa. Ef þetta 

væri gert sem viðbót væri hægt að byrja á að innleiða inngrip sem miðaði að því að 

stytta töf að félagslegum samskiptum og þegar stöðugleiki væri kominn á töfina væri 

annað inngrip innleitt sem miðaði að því að auka félagsleg samskipti í framhaldinu. 

Þrátt fyrir að það hafi ekki verið mælt tóku rannsakendur eftir því að Albert varði 

meiri tíma í nálægð við hina drengina eftir að inngrip var innleitt þó svo ekki hafi 

alltaf verið um félagsleg samskipti að ræða. Þetta væri áhugavert að skoða betur sem 

fylgibreytu í nýrri rannsókn þar sem sýnt hefur verið fram á að börn með einhverfu 

eyða minni tíma en heilbrigð börn í nálægð við önnur börn (McGee o.fl., 1997). 

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar og annarra sem fjallað hefur verið um er 

greinilegt að myndbandseftirhermun er áhrifarík leið til þess að bæta félagslega 

hegðun hjá börnum með einhverfu gagnvart jafningjum þeirra með eðlilegan þroska. 
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Mögulegt er að nota myndbandseftirhermun í hversdagslegum aðstæðum barnsins 

eins og í skóla og á heimili. Eftir að myndband hefur verið búið til er það mjög einfalt 

í notkun og ekki þarf þjálfaðan einstakling til þess að annast fyrirlögn þess (Buggey, 

2005). Þar sem viðeigandi þjálfun barna með einhverfu er yfirleitt kostnaðarsöm ætti 

myndbandseftirhermun að vera góður kostur (Strain og Schwartz, 2001). 

Myndbandseftirhermun er til að mynda bæði ódýrari og tekur minni tíma en ef notast 

er við lifandi fyrirmynd (Charlop-Christy o.fl., 2000). Kostnaðurinn getur þó verið 

breytilegur eftir því hversu vel myndbandið er nýtt. Mögulega er hægt að búa til 

myndbönd sem taka á vandamálum sem algeng eru hjá börnum með einhverfu, eins 

og vöntun á félagslegum samskiptum, þar sem hægt væri að nota sama myndbandið 

fyrir mörg börn. Þessi aðferð væri mjög ódýr en þó svo nauðsynlegt væri að búa til 

myndband sem tæki á sértækari vandamálum og væri sniðið að þörfum eins barns 

væri myndbandið samt sem áður notað í mörg skipti fyrir þetta tiltekna barn og væri 

þar af leiðandi ódýr aðferð. 

Greinilegt er að þessi rannsókn rennir frekari stoðum undir niðurstöður fyrri 

rannsókna og má því segja að myndbandseftirhermun sé ákjósanleg aðferð innan 

hagnýtrar atferlisgreiningar til að bæta félagsfærni hjá börnum með einhverfu. Næsta 

skref gæti mögulega verið að nýta þá þekkingu sem hefur orðið til við rannsóknir þar 

sem notast er við myndbandseftirhermun og innleiða aðferðina í auknum mæli inn í 

daglegt líf einhverfra barna bæði í skóla og á heimili.  
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VIÐAUKI A 

TEIKNING AF VETTVANGI RANNSÓKNAR 
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Teikning af vettvangi rannsóknar 

borð 

Hér fór leikurinn 
fram 

kennaratafla 

sófi borð 

Hilla með 
ýmsu dóti 

Borð 

Rannsakandi 

Myndband birt 

Leiðin sem farin var 
frá birtingu myndbands 
og inn í kennslustofu 
þar sem leikur fór fram 
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VIÐAUKI B 

SKRÁNINGARBLAÐ 
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Skráningarblað 
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Leyfisbréf til fræðsluyfirvalda 

Akureyri, 12. nóvember 2007 

Til fræðsluyfirvalda í xxxxxxxxxx. 

 

Undirritaðir, Sigurður Viðar og Helgi Héðinsson, nemendur á þriðja ári í sálfræði við 

Háskólann á Akureyri óska eftir leyfi til að fara í sérdeildina í xxxxxxxxx og vinna 

þar með einn til þrjá drengi í þjálfun á félagsfærni þeirra. Við erum að vinna að 

rannsókn fyrir BA verkefnið okkar undir leiðsögn Kristínar Guðmundsdóttur 

MS,BCBA, aðjúnkts við Félagsvísinda- og lagadeild. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða og prufa inngrip sem auka á frumkvæði 

í leik hjá börnum með einhverfu. Inngripið felst í því að börnunum er sýnt myndband 

af ákveðinni hegðun í þeim tilgangi að auka sömu hegðun hjá þeim. Fylgst verður 

með hegðuninni og hún skráð niður á þar til gerð skráningarblöð. Mögulegt er að 

hegðunin verði tekin upp á myndband en verið er að bíða eftir svörum frá 

Persónuvernd varðandi slíka framkvæmd. 

Fylgt verður öllum skilyrðum Persónuverndar og farið verður með allar 

upplýsingar sem trúnaðarmál. Við birtingu niðurstaðna verður ekki hægt að rekja 

niðurstöður til einstakra þátttakenda né skóla. Áætlað er að rannsóknin sjálf muni fara 

fram í janúar og febrúar 2008.  

 

Með þessu bréfi óskum við eftir leyfi til að gera ofangreinda rannsókn í xxxxxxx á 

xxxxxxx.  

 

Virðingarfyllst, 

Sigurður Viðar 

Helgi Héðinsson 
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Leyfisbréf til skólastjóra skólans 

Akureyri, 16. nóvember 2007 

Til xxxxxxxxxxxxx, skólastjóra í xxxxxxxx. 

 

Undirritaðir, Sigurður Viðar og Helgi Héðinsson, nemendur á þriðja ári í sálfræði við 

Háskólann á Akureyri óska eftir leyfi til að fara í sérdeildina í þínum skóla og vinna þar með 

einn til þrjá drengi með einhverfu í þjálfun á félagsfærni þeirra. Við erum að vinna að 

rannsókn fyrir BA verkefni okkar undir leiðsögn Kristínar Guðmundsdóttur MS,BCBA, 

aðjúnkts við Félagsvísinda- og lagadeild. Við óskum einnig eftir samvinnu við 

bekkjarkennara þessara drengja.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða og prufa inngrip sem auka á félagsfærni hjá 

börnum með einhverfu. Til þess að meta áhrif inngripsins er nauðsynlegt að skrá hegðun 

hvers drengs í samskiptum við önnur börn með eðlilegan þroska, t.d. bekkjarfélaga. Því er 

nauðsynlegt fyrir okkur að skoða hegðun þeirra meðal annars í öðrum aðstæðum en í rými 

sérdeildar, t.d. í kennslustund hjá bekkjarkennara, og í frímínútum. Við óskum því einnig eftir 

samvinnu við bekkjarkennara þessara drengja og annars starfsfólks. Mögulegt er að 

nauðsynlegt verði að taka hegðunina upp á myndband þar sem önnur börn koma í mynd en 

verið er að bíða eftir svörum frá Persónuvernd varðandi slíka framkvæmd. Hegðun hinna 

barnanna verður þó ekki skráð á neinn annan hátt.  

Fylgt verður öllum skilyrðum Persónuverndar og farið verður með allar upplýsingar 

sem trúnaðarmál. Við birtingu niðurstaðna verður ekki hægt að rekja niðurstöður til einstakra 

þátttakenda né skólans. Áætlað er að rannsóknin sjálf muni fara fram í janúar og febrúar 2008 

og munum við ákveða nánari tímasetningar í samvinnu við ykkur og annað starfsfólk skólans. 

 

Með þessu bréfi óskum við eftir leyfi til að gera ofangreinda rannsókn í sérdeildinni í þínum 

skóla.   

 

Virðingarfyllst, 

Sigurður Viðar 

Helgi Héðinsson 
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Leyfisbréf til foreldra drengs með einhverfu 

Akureyri, 18. febrúar 2008 

Kæru foreldrar. 

 

Við undirritaðir, Sigurður Viðar og Helgi Héðinsson, erum nemendur á þriðja ári í sálfræði við 

Háskólann á Akureyri. Við erum að vinna að rannsókn fyrir BA verkefnið okkar undir leiðsögn 

Kristínar Guðmundsdóttur MS, BCBA, aðjúnkts við Félagsvísinda- og lagadeild. 

Við óskum eftir þátttöku sonar ykkar í þessari rannsókn. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

vinna með félagsfærni hjá börnum með einhverfu. Inngripið sem notast verður við felst í því að 

syni ykkar verður sýnt myndband af þremur félögum hans úr bekknum leika sér saman. Einnig 

verður fylgst með hegðun sonar ykkar af myndbandi og hún skráð niður á þar til gerð 

skráningarblöð og hefur verið haft samráð við Persónuvernd með það. 

Fylgt verður öllum skilyrðum Persónuverndar og farið verður með allar upplýsingar sem 

trúnaðarmál. Við birtingu niðurstaðna verður ekki hægt að rekja niðurstöður til sonar ykkar né 

skólans. Áætlað er að rannsóknin sjálf muni fara fram í febrúar og mars 2008 og mun hún fara 

fram í einni af kennslustofum skólans. Hver rannsóknarstund mun taka u.þ.b. 15 mínútur. 

Með þessu bréfi viljum við biðja ykkur um leyfi til að fá að reyna þetta á syni ykkar. Ef 

þið viljið draga son ykkar út úr rannsókninni eftir að hún er hafin þá það er ykkur frjálst að gera 

það. Ef frekari upplýsinga er óskað er okkur ánægja að veita þær og er best að senda fyrirspurnir í 

neðangreind netföng. Vinsamlega skrifið nafnið ykkar og nafn barnsins ykkar og skilið til skólans 

ef þið veitið samþykki.  

 
Virðingarfyllst, 

Sigurður Viðar: ha050409@unak.is 

Helgi Héðinsson: ha050254@unak.is 
 
Ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar og aðstandendur rannsóknarinnar hafa veitt mér þær 

útskýringar sem ég hef óskað eftir. Ég tel mig skilja tilgang rannsóknarinnar og veiti því óþvingað 

og samþykkt leyfi fyrir því að barnið mitt; ______________________ taki þátt í þessari rannsókn. 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

Undirskrift foreldris 
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Leyfisbréf til foreldra hinna drengjanna 

Akureyri, 18. febrúar 2008 

Kæru foreldrar. 
 
Við undirritaðir, Sigurður Viðar og Helgi Héðinsson, erum nemendur á þriðja ári í sálfræði 

við Háskólann á Akureyri. Við erum að vinna að rannsókn fyrir BA verkefnið okkar undir 

leiðsögn Kristínar Guðmundsdóttur MS, BCBA, aðjúnkts við Félagsvísinda- og lagadeild. 

Við óskum eftir þátttöku sonar ykkar í þessari rannsókn. Tilgangur rannsóknarinnar er 

að vinna með félagsfærni hjá börnum með einhverfu. Hlutverk sonar ykkar myndi vera að 

leika við bekkjarfélaga sína og verður leikurinn tekin upp á myndband sem rannsakendur 

munu nota við skráningu hegðun einhverfs drengs. 

Þegar hefur verið haft samráð við Persónuvernd og verður fylgt öllum skilyrðum 

þeirra og farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Við birtingu niðurstaðna verður 

ekki hægt að rekja niðurstöður til sonar ykkar né skólans. Áætlað er að rannsóknin sjálf muni 

fara fram í febrúar og mars 2008 og mun hún fara fram. í einni af kennslustofum skólans. 

Hver rannsóknarstund mun taka u.þ.b. 15 mínútur. 

Með þessu bréfi viljum við biðja ykkur um leyfi til að fá son ykkar til að taka þátt. Ef 

þið viljið draga son ykkar út úr rannsókninni eftir að hún er hafin þá það er ykkur frjálst að 

gera það. Ef frekari upplýsinga er óskað er okkur ánægja að veita þær og er best að senda 

fyrirspurnir í neðangreind netföng. Vinsamlega skrifið nafnið ykkar og nafn barnsins ykkar og 

skilið til skólans ef þið veitið samþykki.  

 
Virðingarfyllst, 

Sigurður Viðar: ha050409@unak.is 

Helgi Héðinsson: ha050254@unak.is 
 
Ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar og aðstandendur rannsóknarinnar hafa veitt mér 

þær útskýringar sem ég hef óskað eftir. Ég tel mig skilja tilgang rannsóknarinnar og veiti því 

óþvingað og samþykkt leyfi fyrir því að barnið mitt; ______________________ taki þátt í 

þessari rannsókn. 

_______________________________ 

_______________________________ 
Undirskrift foreldris 


